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Streszczenie

W pracy omówiono specyficzne problemy ja-

kie pojawiają się podczas przygotowania 

planów leczenia radioterapią dla pacjentów z  pro-

tezami. Proponowane rozwiązania mają na celu mi-

nimalizowanie błędów dozymetrycznych, na jakie 

narażone są tego typu plany.

Słowa kluczowe: protezy, planowanie radioterapii, 

TK, materiały o wysokiej gęstości

Abstract

The paper describes specific problems which we 

encounter preparing radiotherapy treatment 

plans for patients with prosthesis. The aim of pro-

posed solutions is to minimise dosimetric errors of 

plans prepared in such cases.

Key words: prosthesis, radiotherapy planning, CT, 

high-Z materials

Wprowadzenie

Obecność w ciele pacjenta protezy wykonanej z ma-

teriału o wysokiej liczbie atomowej stanowi poważ-

ne wyzwanie w  procesie planowania radioterapii. 

Stosowanie rutynowych procedur identycznych jak 

w  przypadku innych pacjentów z  reguły prowadzi 

do poważnych błędów dozymetrycznych w  przy-

gotowanych w ten sposób planach. Ze względu na 

postęp medycyny pacjentów z protezami kwalifiko-

wanych do radioterapii jest coraz więcej, konieczne 

staje się zatem wypracowanie metod postępowa-

nia, które będą minimalizować te potencjalne błę-

dy. Taki jest też cel prezentowanej pracy.

W pierwszej części omówiono krótko podsta-

wowe problemy dozymetryczne pojawiające się 

w  sytuacji radioterapii realizowanej w  obszarze 

zawierającym struktury o  wysokiej liczbie atomo-

wej. W  części drugiej przedstawiono praktyczne 

problemy pojawiające się na kolejnych etapach pro-

cedury przygotowania planu leczenia i zapropono-

wano możliwe rozwiązania tych problemów.

Rozkłady dawki w obecności 
struktur o wysokiej gęstości

Do wykonywania protez stosowane są 3 stopy me-

tali: kobaltowo-chromowo-molibdenowy, tytano-

wy oraz stal. Podstawowe właściwości tych stopów 

przedstawiono w  tabeli 1. Najsilniejszy efekt wy-

wołany obecnością materiału o tak wysokiej gęsto-

ści to wieloprocentowe osłabienie dawki pierwot-

nej za protezą. Na rysunku 1 przedstawiono profil 

zmierzony filmem Gafchromic EBT3 w  odległości 294
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3 cm poniżej osi insertu stalowego o średnicy 1,4 cm w wiązce 

fotonów 6 MV. Nawet przy tak niewielkiej średnicy spadek daw-

ki poza protezą jest bliski 30%. 

W tabeli 2 zaprezentowano porównanie właściwości pochła-

niania: wody, tytanu i  żelaza w  wiązce monoenergetycznych 

fotonów o  energii 2 MeV. Wybór energii 2 MeV podyktowany 

jest faktem, że taka jest w przybliżeniu średnia energia fotonów 

w  klinicznej wiązce 6 MV [2]. Jak widać, osłabienie promienio-

wania pierwotnego przez 1 cm protezy stalowej w wiązce tera-

peutycznej 6 MV wynosi niemal 30%. Konieczna jest więc odpo-

wiedź na pytanie, czy stosowany przez nas system planowania 

leczenia poprawnie uwzględnia to silne pochłanianie.

Tabela 2 Porównanie osłabienia monoenergetycznej wiązki 2 MeV przez 1 cm wody, 

tytanu i żelaza

woda tytan żelazo

μ/ρ [cm2/g] 0.04942 0.04180 0.04265

ρ [g/cm3] 1.0 4.3 8.1

osłabienie przez 1 cm 4.8% 16.5% 29.2%

Źródło: Dane cytowane za [1].

Na styku protezy z tkanką miękką lub kością zachodzą ponad-

to istotne zaburzenia dawki związane z występującym tam bra-

kiem równowagi elektronowej. Charakter i skala tych zaburzeń 

zależą od materiału, z którego wykonano protezę oraz od stoso-

wanej energii wiązki fotonów.

Po stronie wejścia wiązki do protezy obserwujemy zawsze 

podwyższenie dawki związane z rozpraszaniem wstecznym elek-

tronów. Wyczerpujące omówienie tego zjawiska zawiera praca I. 

Das i F. Khan [3]. Wartość tego lokalnego podwyższenia dawki, 

dana liczbowo przez współczynnik BSDF (backscattered dose fac-

tor) dość słabo zależy od energii wiązki, natomiast bardzo silnie 

zmienia się ze wzrostem liczby atomowej. Dla żelaza efekt jest 

rzędu 30%, natomiast dla insertu ołowianego podwyższenie 

dawki sięgałoby 70%. Zasięg tego zaburzenia jest silnie zależny 

od energii – wzrasta on przy rosnącej energii.

Po stronie wyjścia wiązki z protezy zaburzenie dawki ma bardziej 

złożony charakter. Jego wartość opisuje czyn-

nik FDPF (forward dose perturbation factor) [1, 4] 

równy liczbowo stosunkowi dawki mierzonej 

poza insertem i  dawki w  jednorodnym fanto-

mie, przy założeniu tej samej fluencji fotonów. 

W praktyce wartość FDPF wyznaczana jest jako 

iloraz wyniku dwóch pomiarów: w  pierwszym 

detektor znajduje się bezpośrednio za inser-

tem, w  drugim insert przesuwany jest do po-

wierzchni fantomu, co zapewnia ten sam stru-

mień fotonów pierwotnych w punkcie pomiaru. 

Czynnik FDPF opisuje więc zaburzający wpływ 

insertu o wysokiej gęstości wywołany brakiem 

równowagi elektronowej (nie uwzględnia po-

chłaniania fotonów). Co charakterystyczne 

w przypadku wiązek o niskich energiach – poni-

żej 10 MV, czynnik ten jest mniejszy od jedności (obniżenie dawki 

za insertem), natomiast dla wiązek o  energiach wysokich jest on 

większy od jedności. Przykładowo bezpośrednio za insertem sta-

lowym w wiązce 6 MV czynnik FDPD ma wartość 0,85, natomiast 

w wiązce 18 MV FDPF = 1,20 [1]. Wartość zaburzenia wzrasta też 

przy rosnącej liczbie atomowej insertu. Efektu zaburzenia dawki 

na granicy insertu wywołanego brakiem równowagi elektronowej 

nie uwzględnia większość systemów planowania leczenia. Wyjąt-

kiem są systemy planowania stosujące algorytm Monte Carlo, które 

w ograniczony sposób mogą to zjawisko uwzględniać.

Tym bardziej więc fizyk planujący radioterapię musi być świa-

domy występowania tych silnych zaburzeń dawki i informować 

o nich lekarza.

Przy napromienianiu obszarów tarczowych stykających się 

z  protezą właściwe jest stosowanie wiązek fotonów o  niskiej 

energii (6 MV). Wprawdzie silniejszy jest dla nich efekt pochła-

niania, ale zaburzenie dawki wywołane nierównowagą elek-

tronową mają zdecydowanie mniejszy zasięg przestrzenny, np. 

przy układzie 2 pól przeciwległych zaburzenie to ogranicza się 

do obszaru 1 mm wokół protezy. Dla wiązek fotonów o niskich 

energiach właściwe jest także stosowanie układów pól przeciw-

ległych, co prowadzi do obniżenia zaburzenia dawki, bowiem jej 

wzrost na wejściu jest częściowo kompensowany obniżeniem 

dawki na wyjściu z  protezy (FDPF < 1). Jak podaje Raport 63 

AAPM [1], wiązka 6 MV w układzie 2 pól przeciwległych generuje 

na styku protezy stalowej wzrost dawki rzędu 20%. Zanika on 

w odległości 1 mm od protezy. Przy wyższych energiach zarów-

no zasięg, jak i wartość tego zaburzenia dawki są wyższe.

Rys. 1 Profil 3 cm poniżej osi insertu stalowego o średnicy 1,4 cm, zmierzony na głębokości 9 cm w wiązce 

X 6 MV filmem gafchromic

Źródło: Pomiar własny.

Tabela 1 Podstawowe właściwości stopów używanych do wykonywania protez

stop Co-Cr-Mo tytan stal

skład atomowy Co 60%
Cr 30%
Mo 5%

Ti 90%
Al 6%
Va 4%

Fe 65%
Cr 18%
Ni 12%
Mo 3%

ρ [g/cm3] 7.9 4.3 8.1

względna gęstość elek-
tronowa

6.8 3.6 6.7

Źródło: Dane cytowane za [1].
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W rzeczywistości obraz zaburzeń dawki na granicy niejedno-

rodności jest jeszcze nieco bardziej złożony. Na rysunku 2 zapre-

zentowano schematycznie zmiany kermy i dawki przy przejściu 

przez insert stalowy dla wiązek 6 MV i 18 MV. Podczas sporzą-

dzania tych wykresów zastosowano energetyczne współczyn-

niki pochłaniania dla fotonów o  energii odpowiednio 2 MeV 

i 5,5 MeV – są to wartości bliskie średnim energiom w obu ana-

lizowanych wiązkach fotonów [2]. Widoczny jest, opisany powy-

żej, wzrost dawki na wejściu do protezy (dla obu tych energii) 

oraz na wyjściu z  protezy obniżenie dawki przy niskiej energii 

i jej wzrost przy energii wysokiej. Stosunek dawki w obrębie in-

sertu do dawki w otaczającej tkance miękkiej zależny jest także 

od energii. Przy niskich energiach fotonów dawka w  insercie 

jest niższa niż w wodzie, zaś przy energiach wysokich na skutek 

wzrostu energetycznego współczynnika pochłaniania wywoła-

nego efektem tworzenia par dawka w  insercie jest wyższa niż 

w wodzie. Obrazują to skokowe zmiany kermy na granicy insertu.

Dodatkowo na granicy insertu i tkanki miękkiej obserwujemy 

silną nieciągłość dawki. Ponieważ fluencja elektronów pozosta-

je ciągła, więc dawka zgodnie z teorią Bragga-Graya zmienia się 

skokowo o czynnik (S/ρ)woda,insert. Ta wartość stopping-power jest 

wolnozmienną funkcją energii elektronów i dla insertu stalowe-

go wynosi ok. 140%. Taką właśnie skokową zmianę dawki obser-

wujemy zarówno na wejściu, jak i na wyjściu z insertu.

Badanie TK w obecności struktur 
o wysokiej gęstości

W standardowym trybie pracy skanera TK zapis pixeli dokony-

wany jest w  formacie 12-bitowym, co pozwala uzyskać zakres 

liczb Hounsfielda od -1024 HU do 3071 HU [5]. Z tego powodu 

dla gęstych materiałów dokonywane jest obcięcie sygnału 

i w całym obszarze protezy niezależnie od materiału, z  jakiego 

jest ona wykonana występuje wartość HU = 3071. Nowe skanery 

TK mogą jednak pracować także w trybie rozszerzonym (exten-

ded ), w którym zapis dokonywany jest w formacie 16-bitowym 

powiększającym skalę możliwych wartości HU aż do poziomu 

65535.

Niestety wartości HU w  obrębie insertów o  wysokiej liczbie 

atomowej wykazują silne artefakty (cupping artifact) [6]. Średnia 

wartość liczb Hounsfielda w  obrębie insertu zależy od średni-

cy insertu. Charakterystyczny jest też silny wzrost wartości HU 

w miarę przesuwania się od centrum do brzegu insertu. Dla pa-

cjentów z protezami tryb rozszerzony należy stosować zawsze 

łącznie z protokołem MAR (metal artifact reduction), który w zna-

czący sposób obniża zaburzenia obrazu wywołane obecnością 

struktur o  wysokiej gęstości. Po podjęciu decyzji o  klinicznym 

stosowaniu trybu extended z  protokołem MAR ważne jest wy-

znaczenie dla tych warunków skanowania krzywej konwersji jed-

nostek Hounsfielda na względne gęstości elektronowe. 

Materiały 

W pracy badano rozkłady dawki w fantomach zawierających mo-

siężny insert w  kształcie walca o  średnicy 2,5 cm oraz protezę 

kości udowej wraz ze stawem kolanowym. Proteza (Rys. 3) zo-

stała wypożyczona dla potrzeb badań z Kliniki Chirurgii Onkolo-

gicznej Instytutu Matki i Dziecka. Mosiężny walec umieszczano 

we wnęce powietrznej fantomu CarPet, wykonanego z płyt sta-

łej wody, natomiast protezę w fantomie wodnym o wymiarach 

18 cm x  50 cm. Pod fantomem wodnym znajdowały się 3 pły-

ty stałej wody o  grubości 1 cm każda. Pomiędzy tymi płytami 

umieszczano arkusze filmu Gafchromic. Filmy Gafchromic typu 

EBT3 wykorzystywano do pomiarów dawki w fantomach zawie-

rających metalowe inserty. Filmy skanowano za pomocą skanera 

Epson V750 Pro. Badanie TK obu fantomów wykonano skanerem 

Rys. 2 Schematyczny diagram obrazujący zmiany dawki i kermy przy przejściu wiąz-

ki fotonów przez insert stalowy: (a) wiązka X 6 MV, (b) wiązka X 18 MV

Źródło: Wykres własny.
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GE Discovery CT590RT. Krzywą konwersji jednostek Hounsfielda 

na gęstości elektronowe przeprowadzono przy użyciu fantomu 

062M firmy CIRS. Fantom ten zawiera inserty tkankopodobne 

o znanych względnych gęstościach elektronowych z przedziału 

0,19-1,512. Wiązki fotonów 6 MV i 15 MV pochodziły z akcelera-

tora Synergy firmy Elekta. Obliczenia rozkładów dawek w anali-

zowanych sytuacjach wykonywano przy użyciu systemu plano-

wania leczenia Monaco (ver. 5.11) firmy Elekta. Oprogramowanie 

OmniProI’mRT firmy IBA Dosimetry posłużyło do analizy i porów-

nywania rozkładów dawki. 

wartości współczynników FDPF, które obliczano jako stosunek 

minimalnej dawki zmierzonej bezpośrednio pod insertem do 

skorygowanej na tę samą głębokość pomiarową dawki zmierzo-

nej w większej odległości od insertu (5 mm i 20 mm odpowied-

nio dla wiązek 6 MV i 15 MV).

Badanie TK fantomów

Na wstępie dla stosowanego w naszym ośrodku skanera TK GE 

Discovery CT590RT wyznaczono krzywą konwersji jednostek Ho-

unsfielda na gęstości elektronowe w  rozszerzo-

nym trybie pracy skanera. Oprócz insertów ofe-

rowanych przez fantom CIRS 062M dodatkowo 

użyto insertu aluminiowego, dla którego względ-

na gęstość elektronowa ma wartość 2.36. 

Wykonano badania TK fantomu CarPet z inser-

tem mosiężnym oraz fantomu wodnego z protezą 

udową w trybie rozszerzonym, z aktywną proce-

durą redukcji artefaktów wywołanych obecno-

ścią materiałów o wysokiej gęstości (MAR). Ana-

lizowano profile wartości HU przechodzące przez 

tytanowe i stalowe części protezy.

Ustalenie materiału,  
z jakiego wykonano protezę

Zazwyczaj informacja na temat materiału, z  jakiego wykonano 

protezę, a  także szczegółów jej budowy jest trudno dostępna 

i jesteśmy zmuszeni uzyskać te dane samodzielnie. Można to wy-

konać na podstawie analizy obrazu portalowego protezy. Opisa-

na poniżej procedura przeprowadzona została dla protezy udo-

wej umieszczonej w  fantomie wodnym, ale można ją również 

łatwo zastosować dla pacjenta. Wykonujemy zdjęcie portalowe 

fantomu z protezą, stosując wiązkę fotonów 6 MV i ekspozycję 

2  MU. Staramy się, aby proteza znajdowała się w  płaszczyźnie 

izocentrum, w  innym przypadku ważne jest określenie współ-

czynnika skalowania odległości na obrazie portalowym. 

Porównujemy zarejestrowany EPIDem profil poprzeczny 

w  wybranej pozycji protezy z  profilem dawki pierwotnej obli-

czonym teoretycznie dla danej średnicy protezy i  dla wybra-

nych materiałów: stali i tytanu. Profil teoretyczny obliczany jest 

z równania 

P(x) = exp(-μins·d(x) + μH20·(2·R- d(x))),

gdzie d(x) – grubość insertu w punkcie o współrzędnej x, 2·R – 

średnica insertu, μins i  μH20 liniowe współczynniki pochłaniania 

odpowiednio dla insertu i wody.

Takie porównanie pozwala ustalić, z jakim materiałem protezy 

mamy do czynienia. Ta procedura wymaga kilku komentarzy. Po 

pierwsze, zakładamy w niej, że sygnał EPIDu jest proporcjonalny 

do dawki pierwotnej. Jest to rozsądne założenie, gdyż ze wzglę-

du na odległość EPIDu od fantomu/pacjenta promieniowanie roz-

proszone dociera do niego w niewielkiej tylko części. Po drugie, 

Rys. 3 Proteza udowa ze stawem kolanowym analizowana w niniejszej pracy

Źródło: Zdjęcie własne.

Metody

Wyznaczenie zaburzeń dawki na 
granicy woda – tytan i woda – stal

Wykonano pomiary dawek dla wiązek fotonów 6 MV oraz 15 MV 

na cylindrycznej powierzchni protezy o  średnicy 25 mm w  jej 

części tytanowej i  stalowej oraz na powierzchni walca o  takiej 

samej średnicy wykonanego ze stałej wody. Do wykonania po-

miaru wykorzystano 3 paski filmu Gafchromic o szerokości oko-

ło 3 cm, które owijano ciasno na powierzchni walców. Protezę 

i walec „wodny” otoczone filmami zanurzono w wodzie w odle-

głości około 3 cm od siebie, odległość powierzchnia filmu – po-

wierzchnia wody wynosiła 1,5 cm oraz 2,8 cm odpowiednio dla 

wiązek X 6 MV i X 15 MV. 3 paski filmu napromieniano, a następ-

nie skanowano jednocześnie. Analizowano rozkłady – profile da-

wek wzdłuż pasków filmów, punktom pomiarowym przypisano 

współrzędne kątowe. Wszystkie dawki normalizowano do mak-

symalnej dawki na powierzchni walca stałej wody, temu punkto-

wi przypisano współrzędną kątową równą 0 stopni. Określono 

BSDF dla tytanu i  stali jako stosunek maksymalnych dawek na 

powierzchni metali do maksymalnej dawki na powierzchni walca 

stałej wody. Dla porównania wykonano również pomiary w od-

ległości 5 mm od walców, zachowując takie same odległości 

powierzchnia wody – powierzchnia filmu. W tym przypadku na 

powierzchni cylindrów pod filmami umieszczano żelowy bolus 

o grubości 5 mm. Dla wiązki X 15 MV zmierzono dodatkowo daw-

kę 20 mm pod insertami. Pomiary te posłużyły do oszacowania 
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konieczny jest wybór odpowiednich liniowych współczynników 

pochłaniania. W  pracy użyto współczynniki dla dwóch mono-

energetycznych wiązek fotonów o energiach: 2 MeV – taka jest 

bowiem w przybliżeniu średnia energia klinicznej wiązki fotonów 

6 MV [2] oraz 3 MeV – ta energia odpowiadałaby wiązce, której 

średnia energia wzrosła na skutek przejścia przez warstwę fanto-

mu. W końcu należy zaznaczyć, że protezy stalowe i Co-Cr-Mo są 

w tej procedurze nierozróżnialne, gdyż mają bardzo zbliżone war-

tości gęstości i  względnych gęstości elektronowych. Z  tego sa-

mego jednak względu brak ich rozróżnienia nie ma też istotnego 

wpływu na rozkłady dawki. W pracy analizowano profile protezy 

kości udowej umieszczonej w powietrzu i w fantomie wodnym.

Przyporządkowanie protezie gęstości 
elektronowych – możliwe rozwiązania

Właściwe przyporządkowanie protezie gęstości elektronowych 

jest podstawowym warunkiem umożliwiającym otrzymanie 

poprawnych obliczeń dawki. Może to zostać przeprowadzone 

dwojako. Po pierwsze możliwe jest nadpisanie w systemie pla-

nowania leczenia odpowiedniej wartości gęstości elektronowej 

w obszarze protezy. Po drugie można znaleźć krzywą konwersji 

jednostek Hounsfielda do względnych gęstości elektronowych, 

która będzie prowadziła do uzyskania zgodności obliczeń i po-

miarów w  wybranych modelowych sytuacjach i  zastosowanie 

tej krzywej dla pacjentów. Poniżej zostaną rozważone problemy 

pojawiające się w obu tych rozwiązaniach.

Nadpisanie gęstości elektronowych 
w systemie planowania leczenia

W oparciu o badanie portalowe możliwe jest ustalenie, z  jakim 

materiałem protezy mamy do czynienia. Nadpisanie właściwej 

dla tego materiału gęstości elektronowej jest możliwe po obry-

sowaniu konturów protezy. Tu napotykamy na kilka problemów. 

Po pierwsze, określając granice struktur o  wysokiej gęstości 

w oparciu o badanie TK przy zastosowaniu standardowych usta-

wień skali szarości obrazu, zawyżamy jej rozmiary o 2-3 mm [7]. 

Konieczne jest ustalenie, jak należy zmodyfikować parametry 

wyświetlania obrazu, aby uniknąć tego efektu. Po drugie, bada-

nie w  wiązce kilowoltowej zafałszowuje informacje o  pustych 

przestrzeniach w  obrębie protezy, a  takie często występują. 

W  celu zobrazowania tych trudności wykonano 3 badania TK 

protezy tytanowej zawierającej pustą wnękę: w pierwszym ska-

nowano wyłącznie protezę, w drugim proteza była otoczona bo-

lusem, w  trzecim protezę zanurzono w  wodzie. Porównywano 

wartości HU w obszarze wnęki powietrznej w tych trzech bada-

niach stosując rekonstrukcje bez korekcji i z korekcją MAR. Kolej-

ny problem, jaki napotykamy przy próbie konturowania protez, 

to zazwyczaj dość złożona ich budowa, co sprawia, że precyzyjne 

odwzorowanie za pomocą wprowadzanych konturów jest trud-

ne i zabiera dużo czasu.

Metodę nadpisywania gęstości elektronowych analizowa-

no w dwóch sytuacjach. Pierwsza to pomiar i obliczenia dawki 

w  fantomie CarPet z  insertem mosiężnym o  średnicy 2,5 cm. 

Użyto mosiądzu ze względu na dostępność i łatwą obróbkę tego 

materiału oraz fakt, że jego względna gęstość elektronowa 6.98 

jest bardzo bliska wartości dla stali i stopu Co-Cr-Mo. Insert ten 

przecięty był na dwie równe części, co umożliwiało wstawienie 

pomiędzy płyty filmu Gafchromic. Analizowano rozkład w płasz-

czyźnie transwersalnej dla wiązki X 6MV 10 x 10 przy ekspozycji 

200 MU. Oś wiązki została skręcona o 10o w stosunku do pionu, 

gdyż w  sytuacji, gdy płaszczyzna filmu Gafchromic znajduje się 

ściśle w osi wiązki, pojawiają się zniekształcenia dawki. 

Druga z  analizowanych sytuacji to rozkład dawki w  wiązce 

X 6 MV 10 x 20 mierzony i obliczony 1 cm poniżej fantomu wod-

nego zawierającego protezę udową. Podczas wprowadzania kon-

turów protezy w  systemie planowania leczenia zmodyfikowano 

parametry skali szarości wyświetlania obrazu tak, aby nie zawy-

żyć wymiarów protezy – zastosowano centrum okna na poziomie 

2000 HU. Względna gęstość elektronowa protezy została nadpi-

sana wartością 3.6, która odpowiada stopowi tytanowemu.

Poszukiwanie optymalnej krzywej konwersji 
HU – względna gęstość elektronowa (RED)

W systemie planowania leczenia Monaco z wykorzystaniem algo-

rytmu Monte Carlo wykonano obliczenia rozkładu dawki w fanto-

mie wodnym z protezą udową dla pola 10 x 20 i wiązki fotonów 

o  energii 6 MV. Następnie przeprowadzono pomiar rozkładu 

dawki dla tej wiązki z akceleratora Synergy przy użyciu filmu Gaf-

chromic w płaszczyźnie leżącej 1 cm poniżej fantomu wodnego. 

W kolejnym kroku modyfikowano krzywą konwersji wartości HU 

na względne gęstości elektronowe tak, żeby uzyskać zadowala-

jący wynik analizy gamma podczas porównania obliczeń z syste-

mu planowania i rozkładu zmierzonego. Procedurę tę przepro-

wadzono niezależnie dla pola obejmującego górną (stalową) 

i dolną (tytanową) część protezy.

Zastosowanie filmów Gafchromic 
do analizy rozkładów dawki

Stosowane w pracy do pomiarów rozkładów dawek filmy Gafchro-

mic EBT3 skanowano z rozdzielczością 72 dpi. Podczas konwersji 

sygnałów skanera do dawek stosowano metodę trójkanałowej 

korekcji sygnału (korekta na niejednorodności grubości emulsji) 

oraz procedurę skalowania krzywych kalibracji, która pozwala do-

stosować wyznaczoną dla danej partii filmów Gafchromic krzywą 

kalibracji do aktualnej sytuacji pomiarowej [8]. Stosowano także 

procedurę korekcji bocznej sygnałów skanera. Konwersja sygna-

łów skanera do dawki realizowana była przy użyciu własnego 

oprogramowania napisanego w  języku Delphi 5. Analizę para-

metru gamma realizowano przy użyciu programu OmniProI’mRT. 

Jako parametry tej analizy przyjęto: 3%Dmax i 3 mm.
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Wyniki

Wyznaczenie zaburzeń dawki na 
granicy woda – tytan i woda – stal

Profi le dawki wzdłuż obwodu walców, wyznaczone jako 

uśrednienie 10 profi li z  centralnej części fi lmu o  szerokości 

1 cm, zaprezentowano na rysunku 4. Dawki na przedniej po-

wierzchni protezy są tu znacznie wyższe od dawek wlotowych 

mierzonych na powierzchni walca stałej wody. Na rysunku 5 

zamieszczono profi le dawek na powierzchni znajdującej się 

w odległości 5 mm od powierzchni walców. Jak widać na rysun-

ku 5, dla wiązki X 6 MV w odległości 5 mm od protezy maksy-

malne dawki nad metalem są już porównywalne z maksymalny-

mi dawkami w  wodzie, podczas gdy dla wiązki X  15 MV nadal 

są wyższe. Podwyższenie dawek na powierzchni górnej części 

protezy jest spowodowane rozproszeniem wstecznym elektro-

nów wtórnych w  obszarze metalu, zasięg tych elektronów dla 

wiązki X 15 MV przekracza więc 5 mm. Obserwowane obniżenie 

dawek na powierzchni dolnej części protezy jest sumarycznym 

efektem pochłaniania i rozpraszania fotonów przez metal oraz 

zaburzeń dawki na styku metalu i wody. Dla wiązki X 6 MV dawki 

minimalne 5 mm pod protezą są o kilka procent wyższe niż na 

styku z dolną powierzchnią protezy (Rys. 4a i 5a), chociaż pomiar 

jest dokonywany na głębokości większej o  około 1 cm. Dawki 

mierzone w wodzie bezpośrednio pod protezą są więc niższe niż 

to wynika z  pochłaniania fotonów w  metalu, co odzwierciedla 

fakt, że dla wiązki 6 MV czynnik FDPF jest mniejszy od jedności. 

Dla wiązki X 15 MV dawki mierzone bezpośrednio pod protezą 

i w odległości 5 mm są zbliżone, co sugeruje, że czynnik FDPF jest 

bliski jedności. Wyznaczone wartości czynników BSDF i FDPF za-

mieszczono w tabeli 3. Ze względu na grubość polietylenowej 

zewnętrznej warstwy ochronnej fi lmu podawane wartości od-

powiadają odległości około 0,13 mm od powierzchni insertu. Po-

mimo znaczących różnic w gęstościach elektronowych i współ-

czynnikach pochłaniania dla obydwu metali współczynniki BSDF 

i FDPF dla stali różnią się tylko o kilka procent od wartości dla 

tytanu. Wartości BSDF dla stali dla obydwu wiązek oraz wartości 

FDPF dla wiązki X 6 MV są spójne z wynikami prezentowanymi 

przez innych autorów [1, 3], natomiast wyznaczone przez nas 

współczynniki FDPF dla wiązki X 15 MV są o kilkanaście procent 

niższe. Przyczyną tych różnic może być inna geometria insertu 

stalowego – w cytowanych pracach stosowano szeroką płytkę, 

my zaś walec stalowy z tytanowym środkiem.

Rys. 4 Rozkłady procentowej dawki zmierzone w wodzie wzdłuż powierzchni cylindrycznej insertów z tytanu, stali i stałej wody dla wiązek fotonów X 6 MV (a) oraz 15 MV (b)

Źródło: Wykresy własnych pomiarów.

Rys. 5 Rozkłady procentowej dawki zmierzone w wodzie wzdłuż powierzchni cylindrycznej oddalonej o 5 mm od insertów z tytanu, stali i stałej wody dla wiązek fotonów X 6 MV (a) 

oraz 15 MV (b)

Źródło: Wykresy własnych pomiarów.
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Tabela 3 Wyznaczone dla tytanu i żelaza wartości współczynników BSDF i FDPF

tytan stal

BSDF FDPF BSDF FDPF

X 6 MV 1.25 0.87 1.31 0.89

X 15 MV 1.27 1.04 1.34 1.02

Źródło: Wyniki własne.

Badanie TK fantomów

Stwierdziliśmy, że w  przypadku tomografu GE Discovery, jaki 

znajduje się w naszym ośrodku w obszarze względnych gęstości 

elektronowych z  przedziału 0-2,36 krzywa konwersji praktycz-

nie nie różni się od stosowanej w standardowym trybie skano-

wania. Dla każdego skanera TK powinno to zostać sprawdzone 

indywidualnie. 

Na rysunku 6 przedstawiono profile wartości HU przez osie 

dwóch insertów tytanowych o średnicach 12 mm i 25 mm oraz 

dwóch insertów stalowych o  średnicach 13 mm i  20 mm, uzy-

skane z  badania TK wykonanego w  trybie extended z  aktywną 

procedurą MAR. Widać spowodowane artefaktami duże niejed-

norodności w  wartościach HU w  obrębie insertu (silnie wzra-

stające wartości na brzegach) oraz zależność średnich wartości 

HU od średnicy insertu. Odchylenia standardowe wartości HU 

w geometrycznych granicach insertów stalowych przekraczają 

wartość 3000 HU. To powoduje, że ustalenie krzywej konwersji 

jednostek Hounsfielda na gęstości elektronowe nie jest zada-

niem jednoznacznym. Dodatkowo zadanie to komplikuje fakt, 

że minimalne wartości HU dla stali i maksymalne dla tytanu są 

niemal takie same. Niekiedy obszary te potrafią wręcz na siebie 

nachodzić [6]. Taka sytuacja praktycznie uniemożliwia skonstru-

owanie krzywej konwersji, która jednocześnie opisywałaby po-

prawnie oba te stopy.

Ustalenie materiału, z jakiego wykonano protezę

Na rysunku 7 przedstawiono obraz portalowy protezy udo-

wej. Zaznaczono na nim pozycje przekrojów, jakie przykładowo 

analizowano w  dalszej części pracy. Na rysunku 8 zaprezen-

towano wyniki analizy dla protezy umieszczonej w  powietrzu 

w płaszczyznach A i B. Porównano profile sygnału EPID i obliczo-

ne teoretycznie profile dawki pierwotnej dla protezy stalowej 

i tytanowej o odpowiedniej średnicy. Obliczenia wykonano przy 

zastosowaniu współczynników pochłaniania dla fotonów 2 MeV. 

Bez wątpliwości można stwierdzić, że w  przekroju A  mamy do 

czynienia z protezą tytanową, zaś w przekroju B materiałem pro-

tezy jest stal (lub Co_Cr_Mo). 

Rys. 6 Profile jednostek Hounsfielda wzdłuż prostych przechodzących przez środek 

4 insertów o przekroju walca

Źródło: Wykres własny (punkty profilu wyznaczone w systemie planowania Monaco 

ver 5.11).

Rys. 7 Obraz portalowy analizowanej protezy udowej z  zaznaczonymi pozycjami 

badanych profili

Źródło: Zdjęcie własne.
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Ta sama analiza dla protezy umieszczonej w  fantomie wod-

nym przedstawiona jest na rysunku 9. Prezentowane symulacje 

wykonano w  tym przypadku dla fotonów 3 MeV, bowiem dla 

tej energii zgodności profili EPID i profili symulowanych są zde-

cydowanie lepsze. Ma to swoje uzasadnienie w tym, że wiązka 

przechodząca przez ok. ośmiocentymetrową warstwę wody 

zmienia swą jakość i jej efektywna energia wzrasta. 

Rysunek 10 prezentuje analizę profilu w  płaszczyźnie C  dla 

protezy umieszczonej w fantomie wodnym. W tym przekroju we 

wnętrzu protezy występuje niejednorodność. Jest ona widoczna 

na zdjęciu portalowym (Rys. 7). Porównano profile wyznaczone 

przy założeniu, że ta niejednorodność ma gęstość jednostkową 

oraz gęstość tytanu. Analiza zgodności profili wskazuje, że mamy 

do czynienia z  rdzeniem tytanowym w  protezie stalowej. Ten 

rdzeń stanowi zapewne łącznik obu części protezy: stalowej 

i tytanowej. Ostatni przykład zaprezentowano, aby pokazać, że 

tego typu analiza obrazów portalowych potrafi dostarczyć wielu 

precyzyjnych informacji na temat budowy protezy.

Proponowana metoda pozwala efektywnie i  wiarygodnie 

ustalić, z jakim materiałem protezy o regularnej budowie mamy 

do czynienia. Oczywiście metoda ta może być znacząco uprosz-

czona i  porównanie można ograniczyć do analizy 2 punktów, 

z  których jeden jest położony na osi insertu, a  drugi tuż obok 

jego granicy. 

Rys. 8 Porównanie profilu EPID z teoretycznymi profilami obliczonymi dla insertu 

stalowego i tytanowego w płaszczyznach A i B (zaznaczonych na rys. 7). Pomiar i sy-

mulacja dla protezy w powietrzu

Źródło: Wykresy wygenerowane własnym oprogramowaniem.

Rys. 9 Pomiar i  symulacja jak na rys. 8, ale dla protezy umieszczonej w fantomie 

wodnym

Źródło: Wykresy wygenerowane własnym oprogramowaniem.
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Nadpisanie gęstości elektronowych 
w systemie planowania leczenia

W badaniach TK protezy bez korekcji MAR wartość HU w prze-

strzeni powietrznej znajdującej się wewnątrz tytanu wynosiła 

około 500. Po wykonaniu rekonstrukcji z  korekcją MAR warto-

ści HU w tym obszarze różniły się w poszczególnych badaniach 

i wynosiły około –1000 HU, 150 HU oraz 20 HU odpowiednio dla 

badania protezy otoczonej powietrzem, bolusem i wodą. Rekon-

strukcja MAR protezy w różnym otoczeniu daje więc różne wy-

niki HU dla wnęki powietrznej, co pokazuje jedno z ograniczeń 

badania TK w określeniu budowy protezy.

Rozkład dawki zmierzony filmem Gafchromic oraz wynik ana-

lizy gamma dla insertu mosiężnego umieszczonego w fantomie 

CarPet (pomiar w  płaszczyźnie transwersalnej) przedstawiono 

na rysunku 11a i 11b. Natomiast na rysunku 11c porównano ob-

liczony i zmierzony w tym przypadku spadek dawki w osi prze-

chodzącej przez środek insertu. Widać bardzo dobrą zgodność 

dawek w obszarze pod insertem, co pokazuje, że metoda nadpi-

sania gęstości elektronowych w systemie Monaco prowadzi do 

uzyskania dobrych wyników obliczeń. Opisywany układ charak-

teryzuje się niezwykłą prostotą geometrii, dzięki czemu wryso-

wanie konturów insertu nie stanowiło problemu. W przypadku 

rzeczywistych protez z  reguły nie jest to takie proste. Zwraca 

uwagę natomiast bardzo duża rozbieżność dawki zmierzonej 

i obliczonej (w opcji systemu Monaco dose to medium) w obrębie 

samego insertu. Wiąże się to z tym, że pomiar filmem Gafchro-

mic w obrębie insertu jest sytuacją pomiaru małym detektorem. 

Praktycznie niemal niezaburzone widmo elektronów wytworzo-

ne w obrębie mosiądzu dokonuje jonizacji w aktywnej warstwie 

filmu, która z kolei ma efektywną liczbę atomową bliską wodzie. 

Stosunek dawki w  filmie i  insercie jest więc dany zależnością 

Bragga-Graya: (Dfilm/Dmosiądz) = (Scol/ρ)woda,mosiądz. Współczynnik 

ten ma wartość powyżej 1.4. Taką też w  przybliżeniu różnicę 

Rys. 10 Porównanie profilu EPID z  profilami teoretycznymi dla protezy stalowej 

z rdzeniem o gęstości jednostkowej oraz rdzeniem tytanowym

Źródło: Wykresy wygenerowane własnym oprogramowaniem.

Rys. 11 Insert mosiężny o średnicy 25 mm w fantomie CarPet: (a) rozkład dawki zmierzony filmem Gafchro-

mic w płaszczyźnie transwersalnej, (b) analiza gamma – porównanie pomiaru z obliczeniami w systemie 

Monaco, (c) porównanie pomiaru z obliczeniem spadku dawki w osi przechodzącej przez środek insertu

Źródło: Wyniki własnych analiz – obrazy wygenerowane w oprogramowaniu OmniProI’mRT firmy IBA.
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obserwujemy między dawką mierzoną i  obliczoną w  systemie 

planowania. 

Obliczenia w  systemie Monaco powtórzono w  opcji dose to 

water. W tym przypadku różnice dawki zmierzonej i obliczonej 

znacząco się zmniejszyły, choć w  dalszym ciągu pozostawały 

one na poziomie 10%.

Na rysunku 12 przedstawiono wynik analizy gamma dla wiązki X 6 

MV i pola 10 x 20 obejmującego część tytanową protezy. Czerwony 

obszar na wykresie (są to punkty, w których wartości parametru 

gamma przekraczają jedność) odpowiada pustej przestrzeni w pro-

tezie, która uwidacznia się w badaniu portalowym. Poza tym obsza-

rem wynik analizy gamma jest w pełni zadowalający.

Poszukiwanie optymalnej krzywej konwersji HU  
– względna gęstość elektronowa (RED)

Badana przez nas proteza stanowi trudny przypadek, bowiem 

do jej konstrukcji użyto dwóch stopów: tytanu i stali. Najpierw 

analizie poddano część tytanową. Poszukując właściwej krzywej 

konwersji, przyjęto prostą zasadę: wartość 3.6 względnej gęsto-

ści elektronowej właściwa dla tytanu rozciąga się w całym ob-

szarze powyżej HU = 6000. Wartość 6000 to minimalny poziom 

HU, jaki występuje w geometrycznym obszarze protezy w bada-

niu TK. Krzywa konwersji w pozostałej swej części (od powietrza 

do aluminium) pozostaje niezmieniona, w tej postaci, jaką stosu-

jemy rutynowo w systemie planowania. 

Rysunek 13 przedstawia wynik analizy gamma w części tyta-

nowej protezy przy obliczeniach stosujących tak zmodyfikowa-

ną krzywą konwersji. Wynik jest w pełni zadowalający – niemal 

w 100% punktów parametr gamma ma wartość mniejszą od 1.0. 

Porównując tę analizę z procedurą, w której nadpisano gęstość 

elektronową (Rys. 12), stwierdzamy, że wynik jest lepszy, gdyż 

nawet w obszarze, w którym występuje pusta przestrzeń w pro-

tezie, zgodność obliczeń i pomiaru jest zadowalająca.

Część stalowa protezy stanowi poważniejsze wyzwanie. Po 

pierwsze stal wprowadza znacznie silniejsze zaburzenia dawki, 

Rys. 13 Analiza gamma w części tytanowej protezy – porównanie pomiaru filmem 

Gafchromic z obliczeniami w systemie Monaco wykorzystującymi krzywą konwersji 

zmodyfikowaną dla tytanu

Źródło: Wyniki własnych analiz – obrazy wygenerowane w oprogramowaniu 

OmniProI’mRT firmy IBA.

Rys. 12 Rozkład dawki zmierzony filmem Gafchromic (a) oraz wynik analizy gamma 

(b) dla pomiaru w części tytanowej protezy. Pomiar wykonano 1 cm poniżej fantomu 

wodnego zawierającego protezę

Źródło: Wyniki własnych analiz – obrazy wygenerowane w oprogramowaniu 

OmniProI’mRT firmy IBA.
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po drugie w  tym obszarze występuje staw kolanowy o  złożo-

nej i niejednorodnej budowie (zawiera on elementy z tworzyw 

sztucznych). Konstruując krzywą konwersji, przyjęto tę samą 

zasadę, co w  przypadku protezy tytanowej. Względna gę-

stość elektronowa 6.8 odpowiadająca stali przyjęta została dla 

wszystkich punktów o wartości HU przekraczającej 8500. Wynik 

pomiaru dawki oraz analizy gamma dla tego przypadku przed-

stawiono na rysunkach 14a i  14b. Obserwujemy bardzo dobrą 

zgodność pomiaru i  obliczeń w  dolnej, czysto stalowej, części 

protezy. W górnej części zawierającej rdzeń tytanowy zgodność 

obliczeń jest znacznie gorsza. Dawki wyznaczone w  systemie 

planowania są zaniżone, gdyż krzywa konwersji dla stali prze-

szacowuje pochłanianie tytanu. Rysunek 14 c przedstawia wynik 

analizy gamma w sytuacji, gdy zastosowano tę samą krzywą kon-

wersji, ale nadpisano gęstości elektronowe rdzenia tytanowego 

poprawną wartością 3.6 (kontury części tytanowej wprowadzo-

no ręcznie w oparciu o informacje geometryczne zawarte w ob-

razie portalowym). Obserwujemy istotną poprawę zgodności 

obliczeń z pomiarem w górnej części protezy. 

Metodę nadpisywania wyróżnionych elementów konstruk-

cyjnych protezy próbowano również zastosować do obszaru 

stawu kolanowego. Jakkolwiek, posiłkując się dodatkowo przy 

konturowaniu takich struktur analizą wzrokową budowy pro-

tezy, otrzymano wartości indexu gamma poniżej 1 dla ponad 

99 % punktów pomiarowych, to zastosowanie tej metody dla 

pacjentów jest wątpliwe. Pojedyncze zdjęcie portalowe i  ba-

danie TK z  licznymi artefaktami nie pozwalają wiarygodnie 

Rys. 14 Analiza rozkładu dawek w części stalowej protezy: (a) rozkład dawki zmie-

rzony filmem Gafchromic, (b) wynik analizy gamma – obliczenia przy zastosowaniu 

krzywej konwersji zmodyfikowanej dla stali, (c) jak w punkcie b, ale z nadpisaną gę-

stością elektronową rdzenia tytanowego

Źródło: Wyniki własnych analiz – obrazy wygenerowane w oprogramowaniu 

OmniProI’mRT firmy IBA.

zrekonstruować przestrzennej budowy części protezy o  niere-

gularnej budowie z  zawartością stali. Oznacza to, że w  obsza-

rach wokół takich części protezy niepewności dozymetryczne 

będą przekraczać 3%.

Wnioski

Procedura polegająca na nadpisaniu względnych gęstości elek-

tronowych w  obszarze protezy jest teoretycznie najwłaściw-

sza, jednak jej realizacja wydaje się bardzo trudna bądź wręcz 

niemożliwa. Protezy mają złożoną budowę i  zawierają puste 

a) b)

c)
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przestrzenie, które nie uwidaczniają się prawidłowo w  bada-

niu TK. W tej sytuacji wykonanie badania TK w trybie extended 

z korekcją MAR oraz wyznaczenie optymalnej krzywej konwer-

sji liczb HU na względne gęstości elektronowe jest procedurą 

nieporównanie szybszą i wygodniejszą. Procedura ta umożliwia 

uzyskanie poprawnych obliczeń zarówno dla protez tytano-

wych, jak i stalowych w obszarach o jednorodnej budowie. W ob-

szarach zbudowanych z różnych materiałów o wysokiej gęstości 

np. dla protezy stawu kolanowego, która charakteryzuje się zło-

żoną geometrią i niejednorodnościami, wyniki nie są w pełni za-

dowalające. Jednakże także w tych obszarach opisana metoda 

gwarantuje znaczące obniżenie błędów dozymetrycznych. 

W pracy zaproponowano także prostą metodę analizy obra-

zów portalowych, która umożliwia ustalenie, jaki materiał został 

użyty do wykonania protezy.
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testy specjalistyczne aparatury 
rentgenowskiej (stomatologia, 
radiografia, fluoroskopia, mammografia, 
tomografia komputerowa) • pomiary 
dozymetryczne w środowisku pracy
i w środowisku w otoczeniu aparatów rtg • 
projekty pracowni rtg wraz z obliczaniem osłon 
stałych • szkolenia z zakresu wykonywania 
testów podstawowych • opracowujemy doku-
mentację Systemu Jakości w pracowniach rtg.

natężenia pola elektromagnetycznego 
(m.in. rezonans magnetyczny) • hałasu i drgań • 
natężenia i równomierności oświetlenia na 
stanowiskach pracy i oświetlenia awaryjnego • 
promieniowania optycznego nielaserowego 
(180–3000 nm): nadfioletowe, widzialne (w tym 
niebieskie), podczerwone • promieniowania 
laserowego • pobieranie prób powietrza oraz 
oznaczanie zawartości pyłu całkowitego 
i respirabilnego.
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