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WIELOKANAŁOWA DOZYMETRIA IN VIVO  PRZY UŻYCIU FILMÓW GAFCHROMIC 

EBT3 U PACJENTÓW LECZONYCH RADIOTERAPIĄ W OBSZARZE GŁOWY I SZYI 

ZA POMOCĄ TECHNIKI VMAT. 
 

Dozymetria in vivo jest jedną z ważniejszych metod stosowanych w fizyce medycznej do  

kontroli jakości w teleradioterapii. Polega ona na umieszczeniu dedykowanego detektora 

w wiązce terapeutycznej, zwykle na powierzchni ciała pacjenta, i porównaniu jego 

kalibrowanego w jednostkach dawki odczytu z przewidywaniami systemu planowania. 

W praktyce klinicznej najczęściej stosuje się w metodzie in vivo detektory aktywne, 

umożliwiające odczyt w trakcie lub bezpośrednio po napromienieniu. Używa się w tym celu 

najczęściej  odpowiednio przygotowane radiacyjnie diody półprzewodnikowe do pomiaru 

mocy dawki lub polowe tranzystory krzemowe typu MOSFET, umożliwiające pomiar 

zarówno chwilowej mocy dawki jak i całkowitej dawki w czasie pełnej frakcji. 

Wykorzystanie detektorów aktywnych jest utrudnione  przy stosowaniu dynamicznych 

systemów terapii, w których kształt pola, jego natężenia i energia promieniowania ulega 

zmianie ze względu na zależność ich odpowiedzi od energii wiązki i mocy dawki. 

W przeszłości stosowano w dozymetrii in vivo detektory termoluminescencyjne, ale ich 

rutynowe stosowanie ogranicza dość wymagającą metodologia ich użycia. Dlatego 

poszukiwane są inne metody, mogące uzupełnić powyższe techniki, szczególnie w zakresie 

nowych technik dynamicznych, jaką jest m.in. radioterapia łukowa z modulowaną 

przestrzenie intensywnością wiązki VMAT. Coraz większą rolę odgrywają w dozymetrii 

klinicznej samowywołujące się folie barwnikowe, których ilościowy odczyt można prowadzić 

z wykorzystaniem stosunkowo prostego skanera.  
 

Dlatego rozprawa doktorska pana mgr. Pawła Wołowca bardzo dobrze wpisuje się w obecny 

trend rozwoju fizyki medycznej. Zastosował on w dozymetrii in vivo folie barwnikowe typu 

Gafchromic EBT3 celem weryfikacji dawek u 69 pacjentów leczonych w Świętokrzyskim 

Centrum Onkologii techniką VMAT. Praca miała charakter eksperymentalny i powstała 

w oparciu o wyniki pomiarów wykonanych przez autora w Zakładzie Fizyki Medycznej  

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Świętokrzyskie Centrum Onkologii wraz 

z Zakładem Fizyki Medycznej, jest znanym i cenionym ośrodkiem radioterapii, 

o ugruntowanej pozycji międzynarodowej. Promotorami rozprawy są pan prof. Janusz 

Braziewicz z Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz pan dr hab. Paweł Kukołowicz, 

kierownik Zakładu Fizyki Medycznej i profesor w Narodowym Instytucie Onkologii.  
  

Rozprawa doktorska zaczyna się obszernym streszczeniem po polsku i po angielsku oraz  

spisem rysunków i tabel zamieszczonych w pracy. Praca jest napisana ładnym językiem 

polskim. Ma klasyczny układ, przejrzysty podział ze wstępem, częścią teoretyczną, 

materiałem i metodami, wynikami, dyskusja i wnioskami. Dość oryginalna jest zawartość 

rozdziału 7 Cel pracy, gdyż składa się zaledwie z jednego zdania. Praca jest bardzo starannie 

wydana, z dobrej jakości rysunkami i zdjęciami, świetnie dopracowana pod względem 

edycyjnym. W tekście udało  mi się znaleźć zaledwie dwa niedociągnięcia, a mianowicie na 

str. 79, w równanie 8.8 zamiast dx,xal winni być dx,cal a na str. 111 paragraf 2, linia 5: w zdaniu 

brakuje orzeczenia.  



Rozdziały 2-6 nawiązują do tematyki pracy, a w szczególności do fizyki oddziaływania 

promieniowania z materią, dozymetrii oraz pomiaru dawki  ze szczególnym uwzględnieniem 

dozymetrii in vivo. Rozdziały te napisane są klarownie i z pewnym zacięciem dydaktycznym 

(patrz dyskusja zjawiska równowagi elektronowej), choć autor nie ustrzegł się kilku 

stosunkowo drobnych uchybień. Rys. 2.1 może przedstawiać tylko pewien szczególny 

przypadek zjawiska fotoelektrycznego, w którym odwzbudzanie atomu następuje poprzez 

emisje charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego o energii h’ (symbol nie 

zdefiniowany w tekście), ale nie pokazuje sytuacji odwzbudzania poprzez emisję elektronu 

Augera. Zjawisko rozpraszania Comptona występuje dla fotonów o różnym pochodzeniu, 

a nie tylko dla kwantów gamma, powstających wyniku reakcji jądrowych (str.42, ostatni 

paragraf, linia 1). W polskiej terminologii przyjęty jest również termin Pozytonowa 

Tomografia Emisyjna, a nie Pozytonowa Emisyjna Tomografia (str. 44). Jestem też gorącym 

zwolennikiem stosowania w publikacjach naukowych legalnych jednostek SI, do którym cGy 

nie należy (str. 80). Te drobne nieścisłości nie zmieniają faktu, że rozdziały teoretyczne 

bardzo dobrze wprowadzają niezbędne pojęcia i są pomocne w zrozumienia metodyki pracy. 

 

Najistotniejsza część rozdziału 8 Materiały i Metody poświęcona jest procedurze obliczania 

dawki z użyciem folii Gafchromic EBT3. Folia ta była wprowadzona jako  dawkomierz 2-

wymiarowy, zastępując niewygodne w użyciu błony fotograficzne. Pomysł pracy polegał na 

użyciu folii EBT3 jako detektora punktowego. W tym wypadku folia została pocięta na 

skrawki o powierzchni 1.5 cm2 i, co było oryginalnym pomysłem Autora, z osadzonymi po 

przekątnych dwoma markerami, widocznymi pod niskoenergetycznym promieniowaniem rtg. 

Dla zapewnia równowagi elektronowej Autor zastosował przed folią odpowiedni bolus. 

 

Ważnym dla zrozumienia techniki pomiaru jest opis procedury kalibracji i obliczania dawki, 

uzupełniony szczegółowym Dodatkiem 2. Problem polegał na tym, jak uwzględnić 

w obliczeniu dawki różne funkcji odpowiedzi dawkowej EBT3 dla każdego z analizowanych 

kolorów (Red R, Green G, Blue B). Kluczowym elementem procedury jest wprowadzenie 

pojęcia zakłócenia d, które zdefiniowano jako iloraz zeskanowanej gęstości optycznej filmu 

i gęstości optycznej filmu podczas kalibracji. W procedurze tej zakłada się, że zakłócenie nie 

zależy od dawki i nie zależy od koloru. Skoro jest to kluczowy parametr w wyznaczaniu 

dawki ciekawa mogłaby być analiza,  od czego to zakłócenie zależy.   

 

Jedną z cech filmu EBT3 jest nieliniowa odpowiedź w funkcji dawki.  Metoda wyznaczania 

dawki D opiera się na minimalizacji funkcji (D), będącej sumą kwadratów różnic dla 

wszystkich par zakłóceń dla kolorów  R, G, B. Bardzo pouczający dla zrozumienia procedury 

jest Rys. 8.7, na którym przedstawiono zależność  (D) dla dawki 50 Gy. Ze względu na 

bardzo płaski przebieg zależności w okolicach minimum  (D) wyznaczenie D  powinno być 

obarczone wyższą niepewnością niż dla dawki 2 Gy. Ciekawe, że trudno odnaleźć tą 

zwiększoną niepewność w wynikach pracy. W tabeli 10.2 niepewność rozszerzona przy 

pomiarach EBT3 dla jednej frakcji (2 Gy) wynosi 2.1% natomiast dla dawki całkowitej 60 Gy 

tylko nieznacznie więcej bo 2.5%. Ciekawy jestem komentarza Autora w tej sprawie. Krzywe 

kalibracyjne wyznaczane zostały przez Autora poprzez dopasowywane zmierzonych punktów 

eksperymentalnych funkcją przedstawioną wzorem 8.2. Dopasowane krzywe zostały 

przedstawione na rysunkach 10.1 i 10.2. W pracy nie znalazły się wartości współczynników 

ax, bx i cx oraz niepewności ich dopasowania. Zastanawiające jest, na ile współczynniki te 

mają wartość uniwersalną i mogą służyć np. względnemu porównaniu różnych partii folii 

EBT3. 

 



Autor przeprowadził bardzo staranną analizę czynników mających wpływ na dokładność 

pomiaru dawki. Badał wpływ gradientu dawki w małej objętości, wpływ wielkości obszaru 

zainteresowania zastosowanego (ROI) do odczytania dawki z próbki filmu jak również 

położenie ROI względem środka filmu. Uwzględnił też dokładności ułożenia pacjentów, jak 

i wpływ dawki od stożkowej tomografii komputerowej stosowanej do pozycjonowania 

pacjentów. We współczesnej radioterapii coraz bardziej zwraca się uwagę na niepożądane 

dawki na odległe narządy od promieniowania rozproszonego, diagnostyki rentgenowskiej 

i dawek uzyskanych podczas pozycjonowania pacjenta. Dlatego próba wyznaczenia 

całkowitej dawki, która oprócz dawek terapeutycznych uwzględniała również dawki uzyskane 

podczas tomografii stożkowej, była bardzo interesująca. Wyniki pokazały, że pozycjonowanie 

z wykorzystaniem CBCT ma pomijalnie mały wpływ na całkowitą dawkę. W analizie tej 

Autor zastosował te same krzywe kalibracji dla CBCT co dla wiązek megawoltowych. 

Okazuje się, że charakterystyka odpowiedzi energetycznej EBT3 silnie zależy od energii 

w zakresie do 100 keV, co powoduje istotne zawyżenie odczytu dawki, w zależności od 

energii nawet o czynnik 2-3. Należy więc przypuszczać, że rzeczywiste dawki w procesie 

pozycjonowania były jeszcze niższe niż podane w pracy. Te niewielkie dawki nie miały 

wpływu na proces terapii, jednak z punktu widzenia spójności metrologicznej należało to 

wziąć pod uwagę.  

 

W podsumowaniu Autor trochę uogólnił wynik swojej pracy stwierdzając, że błony 

barwnikowe Gafchromic EBT3 nigdy wcześniej nie były stosowane do pomiarów in vivo dla 

techniki napromieniania VMAT, gdyż nawet sam cytuje kilka takich prac. Przegląd literatury 

światowej pokazuje, że dozymetria in vivo z wykorzystaniem EBT3 do techniki VMAT była 

przedmiotem również  rozpraw doktorskich np. Eleonory Rossi, University Bologna (2017) 

Dosimetric Characterization of GafChromic EBT3 films in Volumetric Modulated Arc 

Therapy (VMAT) radiotherapy treatments, czy też Alessia Giulino Piza University (2018) In 

Vivo Dosimetry and Pre-TreatmentQA with Gafchromic EBT3 in Radiotherapy. Jednakże, 

w dotychczasowych pomiarach tego typu EBT3 były stosowane  w zasadzie wyłącznie 

w niższych zakresach dawek. Natomiast w swojej pracy pan Paweł Wołowiec  umiejętne 

zastosował EBT3 do pomiarów nie tylko dawek frakcyjnych, ale też dawki całkowitej na 

poziomie kilkudziesięciu grejów, gdzie następuje już powolne wysycenie sygnału. 

Oryginalnym pomysłem Autora było pozycjonowania folii poprzez umieszczenie 

znaczników, co znacząco zwiększyło dokładności pozycjonowania. Miedzy innymi dzięki 

temu, uzyskał bardzo dobre zgodności mierzonych dawek z systemem planowania leczenia, 

zarówno w fantomach jak również w pomiarach klinicznych. Właśnie dopracowanie tej 

metody pomiarowej dla szerokiego zakresu dawek oraz przetestowanie jej w rzeczywistych  

pomiarów klinicznych dla znaczącej grupy pacjentów uważam za największy sukces tej 

pracy.  

 

Bardzo wysoko oceniam wartość przedstawionej rozprawy doktorskiej i uważam, że wnosi 

ona trwały wkład w rozwój fizyki medycznej. Autor w pełni zrealizował cele postawione 

w pracy, a wymienione w recenzji uwagi krytyczne i polemiczne nie naruszają zasadniczych 

wyników pracy. Uważam, że recenzowana rozprawa spełnia wszelkie wymagania stawiane 

dysertacjom na stopień doktora nauk fizycznych i dlatego wnioskuję o dopuszczenie pana 

magistra Pawła Wołowca  do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 
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