ФИЗИКА В ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО
УЧЕБНО ПОМАГАЛО
ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ

Фондация РЬОНТГЕН
2017

Януари 2018

ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА КНИГАТА

RADIATION ONCOLOGY PHYSICS: A Handbook for Teachers and
Students; E.B.Podgorsak – Technical Editor © the International Atomic Energy
Agency, 2005
http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/7086/Radiation-Oncology-Physics
ПРОЕКТ НА ФОНДАЦИЯ "РЬОНТГЕН"
www.roentgen-bg.com

Инициатор и координатор: доц. Петър Триндев
Научен редактор: доц. Венцеслав Тодоров
Технически редактор: доц. Петър Триндев
Първо издание, януари 2018
“NOT FOR SALE”.
ПРЕДОСТАВЯ СЕ БЕЗПЛАТНО

2

“This is a translation of the Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and
Students © the International Atomic Energy Agency, 2005. This translation has been prepared
by the Foundation Roentgen under the aegis of the Bulgarian Nuclear Regulatory Authority. The
authentic version of this material is the English language version distributed by the IAEA or on
behalf of the IAEA by duly authorized persons. The IAEA makes no warranty and assumes no
responsibility for the accuracy or quality or authenticity or workmanship of this translation and its
publication and accepts no liability for any loss or damage, consequential or otherwise, arising
directly or indirectly from the use of this translation”.
Това е превод на книгата Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and
Students © the International Atomic Energy Agency, 2005.:Този превод е направен от
Фондация "Рьонтген" под егидата на Българска Агенция за Ядрено Регулиране.
Оригиналната версия на този материал е версията на английски език, разпространявана
от IAEA или от името на IAEA от надлежно упълномощени лица. IAEA не гарантира и не
носи никаква отговорност за точността, качеството, автентичността или
представянето на превода и публикацията му и не носи никаква отговорност за
последвали загуби или вреди, възникнали директно или индиректно вследствие на
използването на този превод.

“COPYRIGHT NOTICE: Permission to reproduce or translate the information contained in
this publication may be obtained in writing from the International Atomic Energy Agency, Vienna
International Centre, P.O. Box 100, 1400 Vienna, Austria”.
Разрешение за възпроизвеждане или превод на информацията, съдържаща се в тази
публикация може да се получи писмено от International Atomic Energy Agency, Vienna
International Centre, P.O. Box 100, 1400 Vienna, Austria

Link to the IAEA Website: If the Translated Version is made available on the internet by the
Publisher, the Publisher shall create a link to the original work (if available on the IAEA website)
on the website on which the Publisher makes the Translated Version available.
http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/7086/Radiation-Oncology-Physics
Линк към уебсайта на IAEA: В случай, че преводът на книгата Radiation Oncology
Physics: A Handbook for Teachers and Students бъде публикуван от Фондация "Рьонтген" в
интернет, то в уебсайта, в който е публикуван преводът ще бъде придружен от линк към
оригинала (ако той все още е в уебсайта на IAEA).

3

СЪДЪРЖАНИЕ
1. ОСНОВИ НА РАДИАЦИОННАТА ФИЗИКА ................................................................ 7
2. ДОЗИМЕТРИЧНИ ПРИНЦИПИ, ВЕЛИЧИНИ И ЕДИНИЦИ...................................... 44
3. ДЕТЕКТОРИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ ............................................................ 67
4. УРЕДИ ЗА РАДИАЦИОНЕН МОНИТОРИНГ ............................................................ 94
5. УРЕДБИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ .................................................... 112
6. ДИСТАНЦИОННО ЛЪЧЕЛЕЧЕЧЕНИЕ С ФОТОННИ ЛЪЧЕНИЯ: ФИЗИЧНИ
АСПЕКТИ .............................................................................................................................. 144
7. ДОЗИМЕТРИЧНО ПЛАНИРАНЕ ПРИ ДИСТАНЦИОННОТО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ С
ФОТОНИ ............................................................................................................................... 191
8. УСКОРЕНИ ЕЛЕКТРОНИ: ФИЗИЧНИ И КЛИНИЧНИ АСПЕКТИ ............................ 239
9. КАЛИБРИРАНЕ НА ФОТОННИ И ЕЛЕКТРОННИ СНОПОВЕ................................. 264
10. ПУСКОВИ И ПРИЕМНИ ИЗПИТВАНИЯ ................................................................ 311
11. КОМПЮТЪРНИ ПЛАНИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
.............................................................................................................................................. 339
12. ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В дистанционното ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ ............ 360
13. БРАХИТЕРАПИЯ: ФИЗИЧНИ И КЛИНИЧНИ АСПЕКТИ ...................................... 397
14. ОСНОВИ НА РАДИОБИОЛОГИЯТА ...................................................................... 427
15. СПЕЦИАЛНИ ПРОЦЕДУРИ И ТЕХНИКИ В ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО .......................... 446
16. РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТ В ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО .................. 484

CTRL+ клик с показалеца на мишката върху избрана глава от горното
съдържание води до подробното съдържание в началото на главата.
CTRL + клик върху ред от съдържанието на главата води до съответния текст.

4

ПРЕДГОВОР КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД

Лъчелечението – един от трите основни методи за лечение на рака, е една от найтехнологичните и най-бързо развиващите се специалности в съвременната медицина.
Прилагането на метода изисква задълбочено познаване на физичните принципи на
взаимодействие на йонизиращите лъчения с веществото, принципите на формиране на
дозата, радиобиологичните ефекти от въздействието на лъченията, както и на
устройството и принципите на действие на съвременната апаратура за лъчелечение и
радиационната защита при работа с нея. Съвременното лъчелечение изисква екипен
подход, с участието на лекар-лъчетерапевт, медицински физик и рентгенов лаборант.
Последните няколко години се характеризират с бързо развитие на българското
лъчелечение, възродено след дългия период на стагнация и обновено технологично по
изискванията на международните стандарти за лечение на рака. Този скок в апаратурното
осигуряване и възможността за прилагане на всички съвременни методи за лъчелечение
в България постави и високи изисквания към квалификацията на специалистите – лекари,
медицински физици и рентгенови лаборанти. Тази квалификация включва базово
университетско образование, клинична практика и следдипломно обучение, както и
продължаващо обучение в различни форми. Познаването на физиката на лъчелечението
е в основата на всички форми на тази квалификация.
Преводът на учебното помагало “Radiation Oncology Physics: A Handbook for
Teachers and Students”, публикувано от Международната агенция за атомна енергия (IAEA)
през 2005 г., е приносът на фондация “Рьонтген” към обучението по физика в лъчечението
у нас, в изпълнение на нейната мисия да допринася за осигуряване на качеството и
безопасното използване на йонизиращите лъчения в диагностиката и лечението и да
подпомага развитието на медицинската радиологична физика и на медицинските физици
в България.
Дължим появата на този пръв по рода си учебник на български език по физика в
лъчелечението на безвъзмездния труд на голям екип от специалисти, работещи в
областта на медицинската радиология у нас. Създател на проекта за превод на книгата и
негов координатор, от идеята до реализацията му, е доц. Петър Триндев, а общата научна
редакция на превода е направена от доц. Венцеслав Тодоров, и двамата сред
учредителите на Фондация “Рьонтген”. Преводът е подготвен от ентусиазирани
медицински физици, чиито имена са посочени в началото на всяка глава от книгата, но
следва да бъдат отбелязани и тук: Анна Балабанова, Добромира Дечкова, Кристина
Орманкова и Михаела Ганчева от СБАЛО – София; Антон Трендафилов от Уни Хоспитал
– Панагюрище; Благовест Костадинов и Валентин Ганчев от КОЦ – Враца; Ева Костова от
КОЦ – Стара Загора; Иво Петров от УМБАЛ – Плевен; Кремена Петрова от КОЦ – Русе;
Николай Муткуров от КОЦ – Бургас; Крум Стоилов от КОЦ – Благоевград, Петър Таков от
“Рейконтрол” ООД – София, и Катя Станкова от НЦРРЗ.
Това учебно помагало, създадено от голям международен авторски колектив,
представя физичните основи на лъчелечението – физичните взаимодействия,
дозиметричните величини и методи за дозиметрия, принципа на работа и устройството на
уредбите за дистанционно лъчелечение и за брахитерапия, принципите на дозиметрично
планиране, калибрирането на фотонни и електронни снопове, контрола на качеството и
осигуряването на качеството, радиобиологията и радиационната защита. То е
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предназначено най-вече за студенти и специализанти, но може да бъде полезен източник
на знания и за специалистите от трите клинични направления, работещи в лъчечението –
медицински физици, лекари-лъчетерапевти и рентгенови лаборанти. Както всеки писмен
труд, учебникът отразява състоянието на технологиите и методите за лъчелечение към
периода на неговото публикуване през 2005 г., и в него липсват някои най-нови методи и
технологии. Въпреки тези му недостатъци, се надяваме, че учебното помагало ще запълни
съществената празнина в учебната литература в тази област и ще допринесе за
повишаване на квалификацията на специалистите в българското лъчелечение.

Женя Василева
Председател на Фондация “Рьонтген”
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ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.

1.1.1. Фундаментални физични константи (закръглени до четвъртата значеща
цифра)
●

Число на Авогадро: NA = 6,022.1023 atoms/g-atom.

●

Число на Авогадро: NA = 6,022.1023 molecules/g-mole.

●

Скорост на светлината във вакуум: c = 299 792 458 m/s (≈ 3.108 m/s).

●

Заряд на електрона: e = 1,602.10–19 C.

●

Маса в покой на електрона: me– = 0,5110 MeV/c2.

●

Маса в покой на позитрона: me+ = 0,5110 MeV/c2.

●

Маса в покой на протона: mp = 938,3 MeV/c2.

●

Маса в покой на неутрона: mn = 939,6 MeV/c2.

●

Атомна единица за маса: u = 931,5 MeV/c2.

●

Константа на Планк: h = 6,626.10–34 J.s.

●

Елекрична константа: ε0 = 8,854.10–12 C/(V.m).

●

Магнитна проницаемост на вакуума: μ0 = 4π.10–7 (V.s)/(A.m).

●

Гравитационна константа: G = 6,672.10–11 m3.kg–1.s–2.

●

Отношение на масата на протона към масата на електрона: mp/me = 1836,0.

●

Специфичен заряд на електрона: e/me = 1,758.1011 C/kg.

1.1.2. Важни производни физични константи и връзки
●

Скорост на светлината във вакуум:
с=

●

 0 0

 3.108 m/s

(1.1)

Редуцирана константа на Планк × скорост на светлината
във вакуум:
ℏc =

●

1

h
c = 197,3 MeV.fm ≈ 200 MeV.fm
2

(1.2)

Константа на фината структура:
(1.3)

●

Радиус на Бор:
(1.4)

●

Енергия на Ридберг (енергийна константа на Ридберг):
(1.5)
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●

Константа на Ридберг:
(1.6)

●

Класически радиус на електрона:
(1.7)

●

Комптънова дължина на вълната на електрона:
(1.8)

1.1.3. Физични величини и мерни единици
●

Физичните величини се представят и характеризират еднозначно с тяхната числена
стойност (големина) и използваната мерна единица.

●

Символите, означаващи физичните величини, се пишат с наклонен (italic) шрифт,
докато символите на мерните единици са с нормален (roman type) шрифт (например
m = 21 kg; E = 15 MeV).

●

Числената стойност и мерната единица на физичната величина се представят
разделени от интервал (например 21 kg, а не 21kg; 15 MeV, а не 15MeV).

●

Международната система единици (International System of Units, SI) e международно
приетата и най-широко използвана в науката, техниката и стопанството система мерни
единици. Системата SI се основава на седем основни (непроизводни) мерни единици
за седем основни физични величини:
Дължина ℓ: метър, metre (m).
Маса m: килограм, kilogram (kg).
Време t: секунда, second (s).
Електричен ток I: ампер, ampere (A).
Температура T: келвин, kelvin (K).
Количество вещество: мол, mole (mol).
Светлинен интензитет: кандела, candela (cd).

Всички останали (производни) величини и единици се извеждат от седемте основни
величини и единици (Таблица 1.1.).
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Таблица 1.1. Основните и някои производни физични величини и техните мерни единици
в международната система SI и такива, използвани в радиационната физика.
Физична
величина

Мерна
Символ единица
в SI

Единици в
радиационната
физика

Дължина

ℓ

m

nm, Å, fm

Маса

m

kg

MeV/c2

Време

t

s

ms, µs, ns, ps

Ел. ток

I

A

mA, µA, nA, pA

Заряд

Q

C

e

Сила

F

N

Импулс

p

N.s

Енергия

E

J

Връзки
1 m = 109 nm = 1010 Å = 1015 fm
1 MeV/c2 = 1,78.10–30 kg
1 s = 103 ms = 106 µs = 109 ns = 1012 ps
1 A = 103 mA = 106 µA = 109 nA
1 e = 1,602.10–19 C
1 N = 1 kg.m.s–2
1 N·s = 1 kg.m.s–1

eV, keV, MeV

1 eV = 1,602 . 10–19 J = 10–3 keV

1.1.4. Класификация на силите в природата (фундаментални взаимодействия)
Съществуват четири фундаментални взаимодействия, които са в основата на всички
сили между различните видове частици и тела в природата (таблица 1.2.). Подредени по
относителната сила на вида взаимодействие, те са: силното ядрено, електромагнитното,
слабото ядрено и гравитационното, с относителна сила, съответно: 1; 1/137; 10–6; 10–39.
●

Разстоянията, до които действат електромагните и гравитационните сили, са
безкрайно големи (налице е зависимостта 1/r2, където r е разстоянието между двете
взаимодействащи частици/тела);

Разстоянията, на които действат силните и слабите ядрени сили, са изключително
малки (от порядъка на няколко фемтометъра).
Всеки тип взаимодействие се обуславя от съответно специфично свойство, което
взаимодействащите частици притежават:
– „Цветен заряд” или „силен заряд” – за силното взаимодействие, осъществявано чрез
частици-преносители без маса в покой, наричани глуони;
– Електричен заряд – за електромагнитното взаимодействие, осъществявано чрез
частици-преносители без маса в покой, наричани фотони;
– „Слаб заряд” – на частиците за слабото взаимодействие, с преносители W и Z0 бозони;
●

– Енергия (маса) – за гравитационното взаимодействие, с хипотетични частиципреносители, наричани гравитони.

1.1.5. Класификация на фундаменталните частици
Известни са два класа фундаментални частици: кварки и лептони.
●

Кварките са частици, които участват в силните взаимодействия. Те са съставните
части на адроните (т.е. на протоните и неутроните), имат дробен електричен заряд
(2/3 или –1/3) и се характеризират с един от три типа цветен заряд: червен, син и
зелен. Кварките съществуват в шест разновидности: горен (up), долен (down), странен
(strange), чаровен (charm), топ (top) и дънен (bottom).
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Лептоните са частици, които не участват в силни взаимодействия. Електроните (e),
мюоните (µ), тау-лептоните (τ) и техните съответни неутрино (νe, νµ, ντ) спадат към тази
категория фундаментални частици.
●

Таблица 1.2. Четирите фундаментални видa сили в природата
Взаимодействие

Обуславя се
от

ЧастициПреносители

Относителна
сила

Силно

„Силен заряд”

Глуон

1

Електромагнитно

Електричен
заряд

Фотон

1/137

Слабо

„Слаб заряд”

W и Z0

10–6

Гравитационно

Енергия
(маса)

Гравитон (?)

10–39

1.1.6. Класификация на лъченията
Физичните лъчения се класифицират в две основни групи в зависимост от тяхната
способност да йонизират веществото – нейонизиращи и йонизиращи (фиг. 1.1).
Йонизационния потенциал на атомите (т.е. минималната необходима енергия за
йонизация на атом) варира от няколко eV за алкалните елементи, до 24,5 eV за хелия
(благороден газ).
● Нейонизиращи лъчения (не могат да йонизират веществото).
● Йонизиращи лъчения (йонизираща радиация) (могат да йонизират веществото
директно или индиректно):
– Директно йонизиращи лъчения (заредени частици): електрони, протони, алфачастици и тежки йони.
– Индиректно йонизиращи лъчения (електронеутрални): фотони (рентгенови, X-лъчи
и гама-лъчи), неутрони.
Директно йонизиращите лъчения предават енергията си на веществото чрез
електромагнитни взаимодействия между тях и орбиталните електрони в атомите на
веществото.

Фигура 1.1. Класификация на лъченията (радиацията).

Индиректно йонизиращите лъчения предават енергията си на веществото в два
етапа:
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Първи етап: във веществото се освобождава заредена частица (фотоните
освобождават електрони и позитрони, неутроните освобождават протони или тежки
йони);
● Втори етап: освободените заредени частици предават енергията си във веществото
чрез електромагнитни взаимодействия с орбитални електрони от атомите на
веществото.
Както директно, така и индиректно йонизиращи лъчения се използват в медицината
за лечение и диагностика вече над век. Приложението на йонизиращи лъчения за терапия,
най-вече в онкологията, се нарича лъчелечение (радиотерапия). Лъчелечение се нарича и
медицинската специалност, занимаваща се с този вид терапия. Йонизиращи лъчения се
използват широко и в диагностиката - в рентгеновата образна диагностика и в нуклеарната
медицина (радионуклидната диагностика). Днес лъчелечението, образната диагностика
(рентгенологията) и нуклеарната медицина са самостоятелни направления в
съвременната медицина с огромно значение.
●

1.1.7. Класификация на фотонните йонизиращи лъчения
●

●

●
●

Характеристично лъчение, което е резултат от преходи на електроните в атомните
обвивки между различни енергийни нива.
Спирачно лъчение, резултат от електромагнитни (Кулонови) взаимодействия на
електроните с атомните ядра.
γ-лъчение, резултат от ядрени превръщания.
Анихилационно лъчение, резултат от електрон-позитрон анихилация.

1.1.8. Уравнения на Айнщайн за релативистични маса, енергия и импулс
(1 .9)

E = m(ν)c2

(1.10)

E0 = m0c2

(1.11)

EK = E – E0 = (γ – 1)E0

(1.12)

E2 = E02 + p2c2

(1.13)

където:
v е скоростта на частицата;
c
– скоростта на светлината във вакуум;
β
– нормализираната скорост на частицата (β = v/c);
m(ν) – масата на частицата при скорост ν;
m0 – масата в покой на частицата (при скорост ν = 0);
E
– пълната енергия на частицата;
E0 – енергията в покой на частицата;
EK – кинетичната енергия на частицата;
p – импулса на частицата.
За фотони E = hν и E0 = 0; използвайки уравнение (1.13) за импулса получаваме
p = hν/c = h/λ, където ν и λ са честотата и дължината на вълната на фотона.
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1.1.9. Радиационни величини и единици
Най-важните радиационни величини и техните мерни единици са представени в
таблица 1.3. Таблицата съдържа също дефиниции на величини, както и връзката между
мерните единици в SI и остарелите, но все още използвани извънсистемни единици.

1.2. АТОМНА И ЯДРЕНА СТРУКТУРА
1.2.1. Атомна структура – основни дефиниции
Градивните частици на атомите на веществата са протони, неутрони и електрони.
Протоните и неутроните се наричат общо нуклони и формират ядрата на атомите.
●

Атомен номер Z: броят на протоните / броят на електроните в един атом.

●

Атомно масово число A: броят на нуклоните в ядрото (т.е. броят протони Z плюс броят
неутрони N: A = Z + N).

●

Не съществува точно определена връзка между A и Z, но емпиричната формула
Z

A
1,98  0,0155 A 2 / 3

(1.14)

представлява добра апроксимация за стабилните ядра.
●

Атомна маса M: изразена в единици за атомна маса u, като 1 u е 1/12 от масата на 12C
атом или 931,5 MeV/с2. Атомната маса M е по-малка от сумата на масите на отделните
частици, изграждащи атома, поради вътрешната енергия на връзката между
нуклоните в ядрото.

●

Атомен грам-атом (g-atom): e масата, в g, на NA броя атоми от химичен елемент,
където NA = 6,022.1023 mol-1 е числото на Авогадро. С други думи, маса A g от всеки
елемент съдържа точно NA атома. Например: 1 g-atom 60Co има маса 60 g, или 60 g
60
Co (1 g-atom) съдържа 6,022.1023 атома 60Co.
Таблица 1.3. Радиационни величини, мерни единици и връзки между тях в SI и
използваните стари единици

Дефиниция

Величина

Мерна
единица
в SI

Стара
единица

Превръщане

Експозиция (X)

Доза (D)
Еквивалентна
доза (H)
Активност

.
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∆Q
е абсолютната стойност на общия заряд на получените йони с
един и същ знак;
∆mair – масата на обемния елемент въздух;
∆Eab – погълнатата енергия;
∆m – масата на веществото (в обемния елементlвъв веществото);
wR
– радиационен тегловен фактор;
λ
– константата на радиоактивното превръщане (разпадане);
N
– броят радиоактивни атоми;
R
означава рентген;
Gy
означава грей;
Sv
означава сиверт;
Bq
означава бекерел;
Ci
означава кюри;
STP
означава стандартна температура (273,2 K) и стандартно
атмосферно налягане
(101,3 kPa).
●

Брой атоми Na в единица маса от елемент:

●

Брой електрони в единица обем от елемент:

●

Брой електрони в единица маса от елемент:

Обръщаме внимание, че (Z/A) ≈ 0,5 за всички леки химични елементи, с едно важно
изключение за водорода, при който (Z/A) = 1. Всъщност, (Z/A) бавно намалява от 0,5
за елементите с малко Z (леките елементи) до около 0,4 за елементите с голямо Z.
●

В ядрената физика е прието ядрото X на химечния елемент с атомен номер Z и
масово число A да бъде означавано като
60
27

Co , ядрото

A
ZX

; например, ядрото

Co се означава

60

Ra – 226
.
88 Ra

226

●

Йоните се означават с + или – в зависимост от знака на техния заряд. Например,
4
2+
, какъвто йон представлява и α частицата, е положителен йон.
2 He

●

Ако приемем, че масата на молекулата е равна на сумата от масите на атомите, които
я изграждат, то за всяко вещество с молекулен строеж имаме NA молекули в грам-мол
от веществото, където грам-мол (g-mole), в g, се дефинира като сума от атомните
масови числа на атомите, съставящи молекулата; например, 1 g-mole вода е 18 g
вода, а 1 g-mole CO2 е 44 g CO2. Т.е. 18 g вода, както и 44 g въглероден диоксид
съдържат точно NA молекули (и 3NA брой атоми, тъй като молекулите на водата и
въглеродния диоксид са изградени от по три атома).
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1.2.2. Атомен модел на Ръдърфорд
Моделът на Ръдърфорд се основава на резултатите от експеримент на Гайгер и
Марсден от 1909 г. с α частици, разсейвани от тънки златни фолии. Експериментът е имал
за цел да провери валидността на атомният модел на Томсън, според който
положителният заряд и отрицателните електрони са разпределени равномерно в
сферичен атомен обем, радиусът на който е от порядъка на няколко ангстрьома.
Теоретичните изчисления предвиждат вероятност от порядъка на 10–3500 α частица да бъде
разсеяна на 900 от такъв атом, докато експериментът на Гайгер-Марсден показал, че
средно 1 от 104 α частици се разсейват под ъгъл θ > 90º (вероятност 10–4).
Въз основа нна резултатите на Гайгер-Марсден, през 1911 г. Ръдърфорд прави
извода, че положителните заряди и по-голямата част от масата на атома са концентрирани
в атомно ядро (с диаметър няколко фемтометра), а отрицателните електрони са
“размазани” по периферията на атома (с диаметър няколко ангстрьома).
Разсейването на положително заредениете α частици се дължи на Кулоновите сили
на отблъскване между разсейваната α частица и по-масивното и положително заредено
атомно ядро. Това взаимодействие води до хиперболична траектория на α частицата, като
ъгълът на разсейване θ е функция на т.нар. прицелен параметър b. Граничният случай е
директен удар при b = 0 и θ = π (обратно разсейване), който, предвид закона за запазване
на енергията, определя и разстоянието на максимално приближаване Dα–N при
взаимодействие с обратно разсейване:

(1.15)
където:
zα
е атомният номер на α частицата;
ZN
e атомният номер на разсейващата среда;
EK(α) e началната кинетична енергия на α частицата.
Кулоновата сила на отблъскване между α частицата (със заряд +2e) и ядрото (със
заряд +Ze) е пропорционална на 1/r2:
(1.16)
което води до следната връзка между b и θ:
(1.17)

Диференциалното сечение за Ръдърфордово разсейване се изразява така:
(1.18)
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1.2.3. Модел на Бор на водородния атом
Бор разширява атомния модел на Ръдърфорд през 1913 г., базирайки се на четири
постулата, които обединяват класическата нерелативистка механика с концепцията за
квантуване на момента на импулса. Моделът на Бор успешно обяснява атоми с един
орбитален електрон като водородния, еднократно йонизиран хелий, двукратно йонизиран
литий и др.
Четирите постулата на Бор са:
●

Постулат 1: Електроните обикалят около Ръдърфордово ядро по точно определени,
стационарни, разрешени орбити (електронни слоеве). Кулоновите сили на привличане
FCoul = Ze2/4πε0r2 между електроните и положително зареденото ядро са изравнени с
центробежната
сила
2
Fcent = mev /r, където Z е броят на протоните в ядрото (атомният номер), r – радиусът
на електронната орбита, me – масата на електрона и v – скоростта на движение на
електрона по орбитата.

Постулат 2: Докато се движи по орбитата електронът не губи енергия, въпреки че
изпитва непрекъснато цевнтростремително ускорение, което противоречи на
основните закони от класическата физика, според които при движение с ускорение
заредените частици губят част от енергията си под формата на електромагнитно
лъчение (спирачно лъчение).
● Постулат 3: Моментът на импулса L = mevr на електрон на разрешена орбита се
квантува (т.е. може да приема само дискретни стойности) и се представя като L= nħ,
където n е цяло число, наричано главно квантово число, и ħ = h/(2π), където h е
константата на Планк. Това квантуване на момента на импулса означава, че той може
да бъде само цял брой пъти ħ.
●

●

Постулат 4: Атом или йон излъчва ЕМ лъчение когато електрон от обвивката му прави
преход от стационарна разрешена орбита с квантово число ni до по-вътрешна орбита
с квантово число nf (при ni>nf).
Радиусът rn на едноелектронен атом на Бор е:
(1.19)

където a0 е радиусът на Бор (a0 = 0,529 Å).
Скоростта vn на електрона по орбитата се дава с:
(1.20)

където α е константата на фината структура (α = 1/137).
Енергийните нива за слоевете на електроните в едноелектронни атоми/йони
(водороден атом, еднократно йонизиран хелий, двукратно йонизиран литий) се дават с:

(1.21)
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където:
ER е енергията на Ридберг (13,61 eV);
n
главното квантово число (n = 1 за основно и n > 1 за възбудено състояние);
Z
атомният номер (Z = 1 за водород, Z = 2 за еднократно йонизиран хелий, Z = 3 за
двукратно йонизиран литий и т.н.).
Вълновото число k за излъчен фотон се дава от:
(1.22)
където R∞ е константата на Ридберг.
Схема на енергийните нива, според модела на Бор за водородния атом,
е представена на фигура 1.2.

1.2.4. Атоми с повече от един електрон
За атомите с повече от един електрон фундаменталните концепции от теорията на
Бор за строежа на атома са основа и качествени насоки за свързочната енергия на
електроните в атомите и за електронните преходи, водещи до излъчване на фотони.
Електроните заемат разрешени орбити (електронни слоеве, енергийни нива), като
максималният общ брой електрони в един слой е ограничен до 2n2, където n е номерът на
електронния слой (главното квантово число).
●

Енергията на свързване на електроните в K-слоя EB(K) за атоми с Z > 20 може да
бъде определена от следната връзка:

EB(K) = ER Zeff2 = ER(Z - s)2 = ER(Z - 2)2

(1.23)

където Zeff, ефективният атомен номер, се задава като Zeff = Z – s, където s е константа
на екраниране; за електроните от K-слоя s = 2.
●

Атомът преминава във ръзбузено състояние, когато електрон от определен слой
ремине към електронен слой с по-висок номер n, който е незапълнен, или е не изцяло
запълнен.

●

Атомът се йонизира (превръща се в йон), когато електрон от неговата обвивка напусне
атома (т.е. електронът получи достатъчна енергия, за да преодолее свързочната
енергия за слоя).

●

Възбуждането и йонизацията на атомите са резултат от различни взаимодействия,
при които орбиталните електрони получават определена енергия. Някои от
възможните взаимодействия са: (i) Кулоново взаимодействие със заредени частици;
(ii) фотоелектричен ефект; (iii) Комптънов ефект; (iv) образуване на триплет; (v)
вътрешна конверсия; (vi) електронно залавяне; (vii) ефект на Оже; (viii) анихилация.

●

Когато орбитален електрон от по-висок слой n заема свободно (вакантно) място на пониско енергийно ниво. разликата в енергиите между двете нива се излъчва като фотон
характеристично лъчение, или се предава на електрон от по-външен слой, който се
освобождава като Оже електрон.

●

Схемите на енергийните нива на атоми с повече от един електрон приличат на тези
за едноелектронните, с тази разлика, че електроните от вътрешните слоеве са
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свързани много по-силно (с много по-големи свързочни енергии), както е показано за
атома на оловото на фигура 1.3.
●

Броят на фотоните характеристично лъчение (понякога наричани флуоресцентни
фотони), които се излъчват на едно вакантно място в по-долен електронен слой, се
нарича флуоресцентен добив ω, а броят на Оже електроните, излъчени на едно
вакантно място е (1 – ω). Флуоресцентният добив зависи от атомния номер Z и от
главното квантово число на електронния слой. За атоми с Z < 10 флуоресцентният
добив за К-слоя е wK = 0; при Z ≈ 30 – wK ≈ 0,5; за високи атомни номера wK = 0,96 (виж
фигура 1.9.).

Фигура 1.2. Схема на енергийните нива за водороден атом
(основно състояние: n = 1, възбудени състояния: n > 1).

1.2.5. Структура на ядрото
Масата на атома е почти изцяло концентрирана в атомното ядро, състоящо се от Z
протони и (A – Z) неутрони, където Z е атомният номер, а A – масовото число на атома.
Радиусът r на ядрото е:
(1.24)
където r0 е константа (≈1,4 fm), приемана за равна на ½ от класическия електронен радиус
re.
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●

Енергията на свързване EB на нуклон в атомното ядро варира слабо с броя на
нуклоните A, има стойности от порядъка на 8 MeV/нуклон и показва широк максимум
от 8,7 MeV/нуклон при A ≈ 60. За дадено ядро, енергията на свързване може да бъде
изчислена като енергиен еквивалент на масовия дефект ∆m:
(1.25)

където:
M
е масата на ядрото в атомни единици за маса (Мc2 = 931,5 MeV);
mpc2 – енергията в покой на протона;
mnc2 – енергията в покой на неутрона.

Фигура 1.3. (б.пр. Фигурата е заместена с фигура на В. Тодоров) Схема на енергийните нива за
атом с много електрони (олово). Слоевете с n = 1, 2, 3, 4, 5 се означават съответно K, L, M, N,
O слоеве. Електронните преходи към по-ниските слоев се наричат рентгенови преходи, тъй
като излъчваните фотони са в спектъра на рентгеновите лъчи. Електронните преходи между
по-високите слоеве се наричат оптични преходи, тъй като водят до излъчване на фотони от
спектъра на ултравиолетовата, видимата или инфрачервената светлина.

1.2.6. Ядрени реакции
Повечето от натрупаните знания за структурата на атомното ядро са резултат от
експерименти, при които определено ядро А е бомбардирано с частица а, при което
частицата може да участва в едно от следните взаимодействия: (i) еластично разсейване
(липсва предаване на енергия, но се променя траекторията на частицата); (ii) нееластично
разсейване (частицата се включва в ядрото и се излъчва нова частица от същия вид, но с
по-малка енергия и нова посока на разпространение); (iii) ядрена реакция (частицата се
включва в ядрото A, което се превръща в ядро B, при което се излъчва частица, различна
от а).
Ядрените реакции се записват по следния начин:
a+A→B+b

или

A(a, b)B

(1.26)

При всички ядрени реакции се запазват определени физични величини. Най-важните
от тях са заряд, масово число, импулс и маса/енергия.
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Граничната енергия за ядрена реакция се дефинира като минималната стойност на
кинетичната енергия на частицата, при която реакцията е възможна. Граничната кинетична
енергия EKthr(a) за частица се извежда от релативистичното запазване на енергията и
импулса като:
(1.27)
където mA, ma, mB и mb са съответно масите в покой на „мишената” A, частицата a и
съответно продуктите B и b.

1.2.7. Радиоактивност
Радиоактивност (радиоактивно превръщане) е способността на атомните ядра
нестабилни изотопи на химични елементи спонтанно да измененят на масата, заряда или
енергията си с излъчване на енергия под формата на електромагнитно лъчение (гамалъчение) и/или частици (алфа-, бета-частици, протони, неутрони и др.) (б.пр.).
Радионуклиди са радиоактивните атомни ядра. При радиоактивно превръщане изходното
атомно ядро се нарича материнско, а полученото – дъщерно. Дъщерното ядро може да
бъде също радиоактивно и да претърпи последващи превръщания до достигане на
стабилно енергийно сстояние.
●

При радиоактивното превръщане материнското ядро P се превръща за единица време
с вероятност λр в дъщерното ядро D:
P → D.

(1.28)

Величината λ се нарича константа на радиоактивното превръщане (разпадане). Тя е
параметър на радионуклида в радиоактивния източник.
●
Активност A(t) на радиоактивнен източник в момент t е произведението на
константата на радиоактивно превръщане λ и броя на радиоактивните ядра N(t) в
източника:

A(t) = λ.N(t)

(1.29)

Активността на радиоактивен източник намалява с времето експоненциално. Броят
на радиоактивните ядра в определен момент t, N(t), и броят на ядрата в произволно избран
начален момент t0 = 0, N(0), са свързани в закона за радиоактивното превръщане:
N(t) = N(0) e-λt.

(1.30)

Този закон е формулиран първо от Ръдърфорд и Соди през 1902 г. и после
прецизиран от Бейтман през 1910 г.
Аналогично, активноста на радиоактивния източник след време t от началния момент,
А(t), се определя от активността на източника при t0 = 0, A(0):
A(t) = A(0) e-λt

(1.31)

Период на полуразпадане t1/2 на радионуклид е времето, за което броят на ядрата
в радиоактивен източник с радионуклида намалява нaполовина поради радиоактивното
превръщане:
●

N(t = t1/2) = N(0) e-λt1/2.

(1.32)
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●
Константата на радиоактивно превръщане λ и периодът на полуразпадане t1/2 на
един радионуклид са свързани:

(1.33)
●
Специфична масова активност a е активността на единица маса на радиоактивния
източник:

(1.34)
където NA е числото на Авогадро, а A – масовото число на радионуклида.
●
Средното време на живот τ представлява средното очаквано време на живот за
всички изходни радионуклиди в момент t = 0:

(1.35)
Константата на радиоактивно превръщане λ и средното време на живот τ,
следователно, са свързани чрез формулата:
●

λ=1/τ

(1.36)

което води до следната връзка между t1/2 и τ:

t1/2 = τ.ln2

(1.37)

По-сложен е случаят на последователни повече от едно радиоактивно превръщане:
изходният радионуклид Р с константа на радиоактивното превръщане λP ражда дъщерния
радио нуклид D, който също е радиоактивен и след разпадане с константа λD се превръща
в стабилния нуклид G:
●

λP  λD
P →

D → G

(1.38)

– Активността на дъщерния радионуклид AD(t) може да бъде изразена:
(1.39)
където AP(0) е началната активност на материнския радионуклид в момента t = 0 (т.е.
AP(0) = λPNP(0), а NP(0) е броят матерински радионуклиди в момента t = 0).
– Максимална активност на дъщерният радионуклид се получава в момент след
време tmax:
(1.40)
при ND = 0 в началния момент t = 0.
● Специални

съображения при верижни превръщания (P → D → G):

– При λD < λP или (t1/2)D > (t1/2)P получаваме следната обща връзка:
(1.41)
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– При λD > λP или (t1/2)D < (t1/2)P се получава преходно равновесие:
(1.42)
– При λD

>>

λP или (t1/2)D << (t1/2)P се получаваме т.нар. веково равновесие:

AD / AP ≈ 1

(1.43)

1.2.8. Активиране на нуклиди (неутронна активация)
Активиране на стабилно (нерадиоактивно) ядро Р се получава при бомбардиране на
ядрото с неутрони в ядрен реактор, при което то се превръща в дъщерен радионуклид D,
който от своя страна се превръща в също стабилно ядро G:
σϕ  λD
P → D → G

(1.44)

●

Вероятността за активиране се определя от сечението за ядрена реакция (сечението
на взаимодействие) σ, с мерна единица m2 или cm2, като често се използва и
извънсистемната единица барн (barn), като 1 barn = 10–24 cm2.

●

Активността на дъщерния радионуклид AD(t) се изразява като:
(1.45)
където NP(0) е началният брой изходни стабилни ядра P.

●

Тази връзка е сходна с връзката P→D→G по-горе (1.39), където нестабилно
материнско ядро P се превръща в дъщерен радионуклид D, който, от своя страна, се
разпада до крайното стабилно ядро G. Разликата е, че константата на радиоактивно
превръщане λP в (1.39) е заместена тук от σϕ, където σ е сечението за активация на
материнското ядро (cm2), а ϕ e плътността на неутронния поток (флуенс) в реактора
(cm–2·s–1).

●

За време tmax, при коeто се получава максималната активност AD, се получава
аналогичния на (1.40) израз:
(1.46)

●

При условие, че σϕ<< λD, формулата за активността на дъщерния радионуклид (1.45)
се трансформира в проста експоненциална зависимост:

AD(t) = σϕ NP(0)(1 – e-λDt).
●

(1.47)

Важен пример на ядрена активация е получаването на радионуклида 60Co чрез
бомбардиране на стабилния 59Co с топлинни неутрони:
59
27Со

n

60
27Co



γ

(1.48)
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или, в съкратен запис,

59
60
27Co (n,  ) 27 Co ,

със сечение за активация σ = 37.10–24 cm2

(37 barn) и при типична плътност на неутронния поток ϕ в реакторите от порядъка на
1013 cm–2·s–1.

1.2.9. Видове радиоактивно превръщане
Матерински радионуклид X с атомен номер Z и масово число A,

A
ZX

, се превръща в

дъщерно ядро Y чрез един от следните видове радиоактивно превръщане (разпадане): α,
β–, β+, електронно залавяне, γ и вътрешна конверсия.
α - радиоактивно превръщане (разпадане):
A
ZX

→

Тук

4
2

A 4
Z 2 Y

+

4
2

He

(1.49)

He е ядро на хелия, наричано α-частица. Пример за α-радиоактивно разпадане е

превръщането на 226Ra в 222Rn, с период на полуразпадане 1600 а:
226
222
( 24He+ 
88 Ra  86 Rn →

E )

(1.50)

β– радиоактивно превръщане (разпадане):
A
Z

X  Z A1Y ( 10е 00~e  Emax )

(1.51)

В този случай неутрон се превръща в протон, при което от ядрото се излъчват електрон β–
и антинеутрино

~e ,

между които се разпределя отделената при реакцията енергия

max

E . Пример за β– разпадане е превръщането на ядро на

Co в ядро на никел във

60

възбудено състояние Ni с период на полуразпадане 5,26 а:
60

60
27 Co



0
0~
60 
28 Ni +( 1 е  0  e

*

 Emax )

(1.52)

β+ радиоактивно превръщане (разпадане):
A
A
Z X  Z 1Y

 (10е 00  Emax )

(1.53)

Тук протон от ядрото се превръща в неутрон, при което от се излъчват позитрон β+ и
неутрино

 e , между които се разпределя отделената при реакцията енергия. Пример за

β разпадане е превръщането на 13N в 13C:
+

13
7

Ni  136 C     e .

(1.54)

Електронно залавяне (К-залавяне):
A
ZX

 ek Y Z 1A   e

(1.55)

Ядрото залавя орбитален електрон от K слоя, при което протон от ядрото се превръща в
неутрон и се излъчва неутрино

 e . Пример за електронно залавяне е превръщането на

ядро 125I във възбудено ядро 125Te*, което, от своя страна, преминава в основно състояние
125
Te чрез γ-превръщане и вътрешна конверсия:
125
53 I

*
 ek  125
52 Te   e

(1.56)
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Освободеното (вакантното) място в K слоя се запълва от електрон от по-външен слой, при
което енергията на прехода се отделя чрез фотон характеристично лъчение или Оже
електрон.
γ - радиоактивно превръщане (разпадане):
A 
A
ZX  ZX



(1.57)
A



Възбуденото ядро Z X , най-често продукт на β– или β+ радиоактивно превръщане,
преминава в основното си невъзбудено състояние

A
ZX

с излъчване на един или повече γ

фотони. Пример за γ-разпадане е превръщането на възбудено ядро

60
28 Ni ,

продукт на β–

разпадането на 60Co, в стабилно ядро с излъчване на два γ фотона с енергия 1,17 и 1,33
MeV.
Вътрешна конверсия:
A 
A

Z X  Z X  ek

(1.58)

При вътрешната конверсия, вместо отделяната при прехода към основно състояние
енергия да бъде излъчена като γ фотон, тя се предава на електрон от K слоя, който се
освобождава с кинетична енергия, равна на енергията на възбуждане (на прехода към
основно състояние), намалена с енергията на свързване на електрона. Освободеното
(вакантното) място на електрона в K слоя се заема от електрон от по-външен слой, при
което енергията на прехода се отделя чрез фотон характеристично лъчение или Оже
електрон. Пример за вътрешна конверсия е преминаването в основно състояние на125Te*,
продукт на електронно залавяне при 125I, в стабилно ядро 125Te, чрез излъчване на 35 keV
γ фотони (7 %) и на електрони чрез вътрешна конверсия (93 %).

1.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРОНИТЕ С ВЕЩЕСТВОТО
При преминаване през веществото, електроните с достатъчна кинетична енергия
взаимодействат с орбиталните електрони на атомите и с атомните ядра чрез Кулонови
(електростатични) сили. При тези т.нар. удари електроните отдават част или цялата си
кинетична енергия във веществото (загуби при удар и йонизационни загуби) и/или
променят посоката си на разпространение (разсейване). Загубите на енергия (при удари и
йонизационни) се характеризират със спирачна способност, а разсейването – с
разсейваща способност.
Ударите между падащ и орбитален електрон могат да бъдат еластични и
нееластични. При еластичен удар електронът променя посоката си на разпространение,
но не губи енергия, докато при нееластичнен удар електронът, освен промяна на посоката
си на разпространение, предава част от своята енергия на орбитален електрон или под
форма на спирачно лъчение. Електроните с достатъчна кинетична енергия обикновено
претърпяват хиляди удари при преминаването си през веществото и тяхното поведение се
подчинява на статистически закони, които взимат предвид многократното разсейване и
големия брой еластични и нееластични удари с орбиталните електрони и с атомните ядра.
Видът взаимодействие на един електрон с отделен атом с радиус a зависи от
прицелния параметър b (наричан още параметър на удара), дефиниран като разстоянието
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по перпендикуляра от правата, съвпадаща с посоката на разпространение на електрона,
до атомното ядро (фиг. 1.4.).

Фигура 1.4. Взаимодействие между падащ електрон и
атом от средата; a е радиусът на атома, а b – прицелният параметър.

●

При b >> a падащият електрон претърпява лек удар с целия атом и само незначителна
част от енергията му се предава на орбитални електрони.

●

При b ≈ a електронът претърпява силен удар с орбитален електрон и значителна част
от кинетичната му енергия се предава на орбиталния електрон.

●

При b << a падащият електрон претърпява "радиационен" удар с атомното ядро, при
което електронът излъчва фотон спирачно лъчение с енергия в границите от 0 до
кинетичната енергия му преди удара. Енергията на излъчения фотон зависи от
големината на прицелния параметър b – колкото той е по-малък, толкова по-голяма е
енергията на излъчения фотон спирачно лъчение.

1.3.1. Взаимодействия електрон–орбитален електрон
●

Кулоновите взаимодействия между падащ електрон и орбитални електрони от
облъчваната среда водят до йонизация и възбуждане на атоми от средата:

●

Йонизация: орбитален електрон получава достатъчна енергия за да напусне атома;

●

Възбуждане: орбитален електрон получава необходимата енергия за преход на повисоко енергийно ниво (по-висок електронен слой).

●

Възбуждането и йонизацията на атомите са свързани със загуби при удар и се
характеризират със ударна (йонизационна) спирачна способност на средата за
дадената частица (електрон).

1.3.2. Взаимодействия електрон–атомно ядро
●

Кулоновото взаимодействие между падащия електрон и атомните ядра във
веществото предизвиква разсейване и загуба на енергия от електрона чрез излъчване
на фотони спирачно лъчение. Този тип енергийни загуби на електорните се
характеризират с радиационната спирачна способност.

●

Мощността на получаваното спирачно лъчение при Кулоновското „спиране” на
електрони от ядрата на облъчваната среда се пресмята по формулата на Лармор:
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мощността P на получените фотони спирачно лъчение е пропорционална на квадрата
на ускорението a на електрона и на квадрата на неговия заряд q:
(1.59)
●

Ъгловото разпределение на получаваните фотони спирачно лъчение е
пропорционално на sin2/(1–β.cosθ)5, където θ е ъгълът между посоката на вектора на
ускорението на падащия електрон и единичен вектор, свързващ електрона с
интересуващата ни точка в средата, а β е стандартното релативистично отношение
v/c.

●

При малка скорост v на заредената частица (електрона) ъгловото разпределение се
редуцира до sin2θ и има максимум при θ = 90 0. С увеличаване на скоростта на
електрона от 0 към c, ъгловото разпределение на излъчените фотони спирачно
лъчение става насочено все повече напред (в посоката на падащия електрон).

●

Ъгълът, при който интензитетът на излъчваните фотони е максимален, може да се
определи по формулата:
(1.59)
от която при β → 0 ъгъл θ клони към максималната си стойност θmax = π/2, а при β→1
– към минималната θmin = 0. Тези гранични случаи илюстрират основната разлика
между рентгеновите лъчи, при които фотоните се излъчват от мишената под ъгъл,
близък до 90 0 спрямо посоката на електроните, и Х-лъчите, използвани в
лъчелечението, при които повечето фотони се излъчват преимуществено в посоката
на разпространение на падащите електрони.

●

Радиационни загуби на енергия на електроните и радиационният добив γ се
увеличават с нарастването на атомния номер Z на средата (мишената) и на
кинетичната енергия на падащите електрони. Радиационният добив в диагностичните
рентгенови тръби (енергия на електроните ≈ 100 keV) е около 1 %, докато при Хлъченията от ускорителите е 10–20 %.

1.3.3. Спирачна способност
Загубите на енергия при нееластични удари на електрон в среда с плътност ρ,
количествено се определят от общата масова спирачна способност (S/ρ)tot, която
представлява загубената от електрона кинетичната енергия EK на единица път x в средата:
(1.61)
Масовата спирачна способност (S/ρ)tot се състои от две компоненти: масова ударна
спирачна способност (S/ρ)col, свързана с нееластичните взаимодействия на електрона с
орбитални електрони (възбуждане и йонизация на атомите), и масова радиационна
спирачна способност (S/ρ)rad, свързана с нееластичните удари на електрона с атомните
ядра в средата (генериране на спирачно лъчение):
(S/ρ)tot = (S/ρ)col + (S/ρ)rad

(1.62)
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●

(S/ρ)col има важна роля в в дозиметрията на йонизиращите лъчения, тъй като дозата
D в облъчваната среда може да бъде изразена като:

D = ϕ . (S/ρ)col,

(1.63)

където ϕ е мощността на преноса на електроните.
●

(S/ρ)tot се използва за изчисляване на пробега R на електроните:
(1.64)
където Eki е тяхната начална кинетична енергия.

●

(S/ρ)rad и (S/ρ)tot се използват за изчисляване на радиационния добив (наричан
понякога ефективност на спирачното лъчение) Y:
(1.65)

●

Спирачната способност характеризира намаляването на кинетичната енергия на
електроните при преминаването им през веществото. Когато вниманието е върху
енергийните промени във веществото, обаче, се интересуваме от линейното
предаване на енергия в него при преминаване на електрон. За тази цел се въвежда
величината линейно предаване на енергия LET (Linear Energy Transfer), дефинирана
като средната локално предавана енергия във веществото при преминаване на
електрон през него, на единица изминато от електрона разстояние.

●

В радиационната дозиметрия се въвежда величината ограничена масова спирачна
способност (S∆/ρ), дефинирана като тази част от ударната масова спирачна
способност (S/ρ)col, включваща приноса на всички слаби удари, както и на силните
удари, при които се получават делта лъчи с енергия, по-малка от определена гранична
стойност ∆. Тази величина в дозиметрията обикновено се приема 10 keV – кинетична
енергия, позволяваща на електрон да премине 1 mm въздух в активната среда на
йонизационна камера. Делта лъчите представляват електрони, които след силни
удари имат кинетична енергия, достатъчна за да се отдалечат значително и да
йонизират атоми извън пътя на разпространение на първичния електрон.

1.3.4. Масова разсейваща способност
Когато през веществото преминава сноп електрони, в резултат на Кулоновттте сили
те претърпяват многократно разсейване поради взаимодействия с атомните ядра на
веществото. Ъгловото пространствено разпределение на тесен (pencil beam) електронен
сноп може да бъде апроксимирано към Гаусово разпределение. Многократното
разсейване на електроните, изминаващи път с дължина l във веществото, обикновено се
описва със средноквадратичния ъгъл на разсейване  2 , пропорционален на
произведението ρl (масовата дебелина) на средата. Аналогично на дефиницията за
масова спирачна способност, Международната комисия по радиационни единици и
измервания (International Commission on Radiation Units and Measurements, ICRU)
дефинира масова разсейваща способност T/ρ:
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(1.66)
Масовата разсейвателна способност е приблизително пропорционално на квадрата
на атомния номер на веществото Z и обратнопропорционална на квадрата на енергията
на електроните.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ФОТОНИТЕ С ВЕЩЕСТВОТО

1.4.

1.4.1. Видове индиректно йонизиращи фотонни лъчения
В зависимост от техния произход (начина на получаване), индиректно йонизиращите
фотонни лъчения попадат в една от следните категории:
Спирачно лъчение (рентгенови и Х-лъчи, с непрекъснат спектър), получавано при
взаимодействия електрон-ядро.
●

Характеристично лъчение (характеристични рентгенови лъчи, с дискретен спектър),
излъчвани при електронни преходи към по-вътрешни, разрешени нива в електронните
обвивки на атомите.
●

●

Гама-лъчи (дискретни спектрални линии), излъчвани при ядрени превръщания.

Анихилационно лъчение (дискретна линия, 0,511 MeV), излъчвано при анихилация
електрон-позитрон.
●

1.4.2. Отслабване на фотонните лъчения
Намаляването на мощността на преноса на лъчист поток (интензитета) ψ0 на тесен
моноенергиен фотонен сноп при преминаване през слой от веществото с дебелина x е:

   0 e x ,

(1.67)

където: ψ0 е началният интензитет на лъчението на неотслабения сноп;
μ(hυ, Z) – линейният коефициент на отслабване, зависещ от енергията hυ на
фотоните и атомният номер Z на веществото.
● Слоят на полуотслабване x1/2 (Half-Value Layer, HVL) е дебелината на слой от
определено вещество, при преминаването през който интензитетът на фотонно
йонизиращо лъчение намалява наполовина:

x1/2 = ln 2/μ

(1.68)

Аналогично, слоят на десетократно отслабване x1/10 (Тenth-Value Layer, TVL) е
дебелината на слой от определено вещество, при преминаването през който интензитетът
на фотонно йонизиращо лъчение намалява 10 пъти (става 10 % от първоначалния):
●

x1/10 = ln 10/μ

(1.69)

Между x1/2 и x1/10 съществува връзката:
(1.70)
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● Масовият коефициент на отслабване μm, атомният коефициент на отслабване a μ и
електронният коефициент на отслабване e μ са свързани с линейния коефициент на
отслабване със следните връзки:
1

1

(1.71)
където ρ, Z и A са съответно плътността, атомният номер и масовото число на веществото.
Мерните единици за линейния, масовия, атомния и електронния коефициент на
отслабване са: cm–1, cm2/g, cm2 и cm2, като дебелината x в експонентата (–μx) трябва да
бъде съответно в cm, g/cm2, 1/cm2 и 1/cm2.
●

За радиационната дозиметрия са дефинирани още два коефициента на отслабване:
коефициент на предаване на енергия μtr и коефициент на поглъщане на енергия μen. Двата
коефициента са свързани с μ по следния начин:
●

(1.72)
и
(1.73)
където: Etr е средната енергия, предадена на заредени частици (електрони и
позитрони) във веществото;
Een – средната енергия, предадена от заредените частици на веществото.
●
Коефициентът на предаване на енергия μtr и коефициентът на поглъщане на
енергия μen са свързани чрез радиационната фракция (б.пр. частта от енергията на
заредени частици, която те трансформират в спирачно лъчение) g:

μen = μtr(1 – g).

(1.74)

1.4.3. Видове взаимодействия на фотоните с веществото
Фотоните могат да участват в няколко различни вида взаимодействия с атомите на
веществото, като вероятността за всяко от тях зависи от енергията hν на фотона и от
атомния номер Z на веществото.
●
Фотоните могат да взаимодействат със силно свързан електрон (т.е. с атома като
цяло (фотоелектричен ефект, кохерентно разсейване)), с ядро (образуване на двойка
електрон-позитрон) или със слабо свързан орбитален електрон (Комптънов ефект,
образуване на триплет).

В контекста на взаимодействието на фотоните с веществото, силно свързан
електрон е орбитален електрон със свързочна енергия от порядъка на или малко над
енергията на фотона, а слабо свързан („свободен”) орбитален електрон е такъв с енергия,
много по-малка от енергията на фотона.
●

При взаимодействието фотонът може да изчезне (фотоелектричен ефект,
образуване на двойка електрон-позитрон, образуване на триплет) или да бъде разсеян
кохерентно (кохерентно разсейване) или некохерентно (Комптънов ефект).
●
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1.4.4. Фотоелектричен ефект
При фотоелектричния ефект (наричан и фотоефект) фотонът взаимодейства със
силно свързан орбитален електрон от веществото, при което фотонът престава да
съществува, а електронът се отделя (избива) от атома като фотоелектрон с кинетична
енергия EK:
EK = hν – EB

(1.75)

където hν е енергията на падащия фотон, а EB – свързочната енергия на електрона за
съответния електронен слой.
Атомният коефициент на отслабване за фотоелектричен ефект aτ е пропорционален
на Z /(hν)3, докато масовият коефициент на отслабване за този ефект τm е пропорционален
на (Z/hν)3, където Z е атомният номер на веществото, а hν – енергията на фотона.
●

4

Освен изразеното намаляване на τm с увеличаване на hν, зависимостта на τm от hν
се характеризира още с остри максимуми на при hν, равна на енергията на свързване за
някой електронен слой. Тези пикове, наричани граници на поглъщане (К-, L-, M-граници),
отразяват включването на съответен електронен слой в процеса на поглъщане – при
енергия на фотона hν < EB фотоефект с електрони от този слой е невъзможен, той е
възможен при h > EB; при h ≈ EB τm нараства рязко, като при резонанс.
●

Средната енергия, предадена на електрони от фотон с енергия hν > EB(K) чрез
фотоефект е:
●

( EK ) trPE = hν - PK ωK EB(K)

(1.76)

където EB(K) е свързочната енергия на електрон от K слоя (фотоелектрона), PK е частта от
всички фотоелектрични взаимодействия, в кото участват електрони от K слоя, и K е
флуоресцентният добив за K слоя. PK варира от 1,0 при малки атомни номера Z до 0,8 при
големи Z (вж. фигура 1.9.).

1.4.5. Кохерентно (Рейлиево) разсейване
При кохерентното (Рейлиевото) разсейване фотонът взаимодейства със силно
свързан орбитален електрон (т.е. с комбинираното действие на целия атом).
Взаимодействието е еластично, което означава, че фотонът не губи енергия, а само се
разсейва на малък ъгъл. Тъй като няма предаване на енергия от фотона на заредени
частици, Рейлиевото разсейване няма принос към коефициента на предаване на енергия.
То, обаче, има принос към общия коефициент на отслабване.
Атомното сечение за Рейлиево разсейване aσR е пропорционално на (Z/hν)2, а
масовият коефициент на отслабване σR/ρ – на Z/(hν)2.
●

Относителният принос на Рейлиевото разсейване в тъкани и тъканноеквивалентни
вещества е малък, в сравнение с другите видове взаимодействия – до няколко процента
от общия коефициент на отслабване.
●

1.4.6. Комптънов ефект (некохерентно разсейване)
Комптъновият ефект (некохерентното разсейване) е взаимодействие на фотоните със
слабо свързани, „свободни и стационарни” орбитални електрони. Енергията на падащия
фотон hν е много по-голяма от енергията на свързване на орбиталния електрон. Фотонът
губи част от енергията си за отделяне на Комптънов електрон и се разсейва като фотон с
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енергия hυ' < hν с ъгъл на разсейване θ, както е показано схематично на фигура 1.5.;
ъгъла между посоката на разпространение на падащия и на Комптъновия електрон.

ϕ

е

●
Изменението на дължината на вълната ∆λ = hν - hυ' на фотона се дава от добре
известната формула на Комптън:

(1.77)
където λC е Комптъновата дължина на вълната на електрона:
(1.78)
●
Формулата за ∆λ се извежда от законите за запазване на енергията и на импулса
при Комптъновото разсейване:

(1.79)
(1.80)
и

(1.81)

където ε е нормираната енергия на падащия фотон:

и EK е кинетичната енергия на Комптъновия електрон. Изразът (1.79) представлява закона
за запазване на енергията, а (1.80) и (1.81) – закона за запазване на импулса, съответно
по осите x и y (фиг. 1.5.).
● Между ъгъла на разсейване θ и ъгъла на излъчване на Комптъновия електрон ϕ
съществува връзката:

cotgϕ = (1 + ε) tg(θ/2).

(1.82)

От (1.82) се вижда, че ϕ варира между 0 при θ = π (обратно разсейване на фотона) и
π/2 при θ = 0 (фотонно разсейване „напред”), при всяка енергия на фотона. За даден ъгъл
θ, колкото е по-голяма енергията на падащия фотон, толкова по-малък е ъгълът на
насочване φ на Комптновия електрон.
Тъй като Комптъновият ефект е взаимодействие на фотон със слабо свързан
орбитален електрон (hν >> EB), атомният коефициент на отслабване aσC зависи линейно от
атомния номер Z на веществото, докато електронният и масовият коефициент на
отслабване за Комптънов ефект – eσC и σC/ρ – не зависят от Z.
●

Електронният коефициент на отслабване за Комптънов ефект eσC намалява с
увеличаване на hν, със стойности от 0,665.10–24 cm2 при ниска енергия на фотоните до
0,21.10–24 cm2 при hν = 1MeV, 0051.10–24 cm2 при hν = 10 MeV и 0,008.10–24 cm2 при hν = 100
MeV.
●
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Фигура 1.5.
Схема на Комптъново разсейване. Падащият фотон
с енергия hν взаимодейства със слабо свързан орбитален електрон, при
което електронът се отделя от атома като Комптънов електрон с
кинетична енергия EK и се излъчва разсеян фотон с енергия hυ' = hυ – EK
(вж. (1.79)).

●

Енергията на разсеяния фотон hυ' и кинетичната енергия на Комптъновия електрон

EK са:
(1.83)
●

Енергията на фотоните, разсеяни на 90 0 и на 180 0, са съотвено:
(1.84)

откъдето, при високи енергии (ε = hν/(mec2) → ∞), се получава mec2 и 0,5 mec2 съответно за
θ = 90 0 и θ = 180 0.
Максималната (при θ = 180 0, т.е. обратно разсейване) и средната по големина част
от енергията на падащите фотони, която те предават на Комптъновите електрони, са
представени графично на фигура 1.6. Средната част се използва при определянето на
приноса на Комптъновия ефект към коефициента на предаване на енергия.
●

Например, от фигура. 1.6 можем да определим, че, при Комптъново обратно
разсейване на 1 MeV фотон, кинетичната енергия на Комптъновия електрон е 800 keV, а
разсеяният обратно фотон е с енергия 200 keV.
●

При Комптъново разсейване на фотон с енергия 100 keV се създават Комптънов
електрон с енергия 15 keV и разсеян фотон с енергия 85 keV; при фотон 1 MeV
●
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Комптъновият електрон придобива енергия 440 keV, а разсеяният фотон – 560 keV; 10 MeV
фотон води до 6,9 MeV Комптънов електрон и 3,1 MeV разсеян фотон; 100 MeV падащ
фотон води до 80 MeV Комптънов електрон и 20 MeV разсеян фотон.

1.4.7. Образуване на двойка електрон-позитрон
При образуването на двойка електрон-позитрон падащият фотон с енергия hν
престава да съществува и в Кулоновото поле на ядро от веществото се раждат двойка
нови частици – електрон и позитрон, чиято обща кинетична енергия е hν – 2mec2.
● Тъй като при образуването на двойка електрон-позитрон раждащите се частици
имат маса в покой, вероятността за неговото възникване има долен енергиен праг, равен
на енергийния еквивалент на сумата от масите в покой на електрона и на позитрона. Тази
долна енергийна граница е 2mec2 = 1,022 MeV.

Възможно е и възникването на двойка електрон-позитрон в Кулоновото поле на
орбитален електрон. Процесът се нарича образуване на триплет, тъй като при него
възникват три частици – новообразуваната двойка електрон-позитрон и участвалия в
процеса орбитален електрон, които си поделят енергията на падащия фотон. Долната
енергийна граница за възникването на триплет е 4mec2.
●

Вероятността за образуване на двойка електрон-позитрон е нула за фотоните с
енергия под праговата и нараства рязко с увеличаване на енергията над над тази граница.
●

● Атомният коефициент на отслабване за образуванто на двойка електрон-позитрон
κ
и
съответният масов коефициент на отслабване κ/ρ нарастват с атомния номер на
a
веществото, съответно с Z2 и Z.

Фиг. 1.6. Максимална и средна по големина енергия, предадена на Комптъновия електрон, за
енергия на фотоните от 10 keV до 100 MeV. Данните са от National Institute of Science and
Technology (NIST), Washington, DC (www.nist.gov).
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1.4.8. Фотоядрени реакции
При фотоядрените реакции (наричани още реакции на фоторазпадане)
високоенергиен фотон се поглъща от атомно ядро във веществото, при което се излъчва
неутрон ((Х, n) реакция) или протон ((Х, p) реакция) и ядрото се превръща в радиоактивно.
Граничната енергия за определена фотоядрена реакция зависи от ядрото и е от
порядъка на 10 MeV и повече за по-голямата част от ядрата (важни изключения са ядрата
на деутерия 2Н и берилия 9Be, за които граничната енергия е от порядъка на 2 MeV).
●

Вероятността за фотоядрена реакция е много по-малка от вероятността за другите
видове взаимодействия на фотоните с веществото и затова техният принос към общия
коефициент на отслабване е само няколко процента за фотоннте с енергия, над праговата
за съответната реакция.
●

Въпреки че фотоядрените реакции нямат значим принос към отслабването на
фотонните лъчения, тяхното разглеждането е важно заради лъчелечението с
високоенергийни Х-лъчи, при които в облъчваните тъкани се получават неутрони при (Х, n)
реакциите, както и заради индуцираната радиоактивност във въздуха и в другите предмети
в лъчевите помещения. Неутроните и индуцираната радиоактивност представляват
опасност за здравето на персонала и трябва да се вземат предвид при проектирането на
медицинските линейни ускорители и на лъчевите помещения. Проблемът с неутроните по
правило се решава с вратите към лъчевото помещение, за чието изграждане се използват
полимери с висока плътност на водородни атоми и включен бор (например борполиетилен, BPE), т.е. материали, които забавят неутроните до топлинни и ги поглъщат.
По отношение на индуцираната радиоактивност се използва адекватна вентилация (шестдо осемкратен обмен на въздуха на час) и използване на материали (в оборудването и
помещенията) с малко сечение за фотоядрени реакции и кратък период на полуразпадане
на индуцираните радионуклиди.
●

1.4.9. Принос към коефициентите на отслабване
За дадена енергия на фотоните и вещество с определен атомен номер,
коефициентът на отслабване μ, коефициентът на предаване на енергия μtr и коефициентът
на поглъщане на енергия μen, за енергия на фотоните hυ и атомен номер Z на веществото,
се представят като сума от съответните коефициенти за видовете взаимодействия; тези
коефициенти отразяват приноса на всеки вид взаимодействие в процесите на отслабване
и предаване на енергия от страна на лъчението и поглщането на енергия от веществото:
(1.85)

(1.86)
(1.87)
където g e радиационната фракция, а
,
и
са средните енергии,
предавани на заредени частици (електрони и позитрони) съответно при фотоелектричен
ефект, Комптъново разсейване и образуване на двойка електрон-позитрон.
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●

●

●

може да бъде апроксимирана с hυ – PKωKEB(K), където EB(K) е енергията на
свързване за K слоя, PK – частта от фотоелектричните взаимодействия, които се
случват в K слоя, а ωK – флуоресцентният добив за K слоя.
се взима от таблици или от графиката на фигура 1.6.

При Рейлиевото разсейване няма предаване на енергия и поради тази причина то
няма принос както към коефициента предаване на енергия, така и към коефициента
на поглъщане на енергия.

Общите коефициенти на отслабване са сума от коефициентите на отслабване за
различните видове взаимодействия:
(1.88)

(1.89)

(1.90)

Фигура 1.7. Масов коефициент на отслабване μ/ρ (a); масов коефициент на предаване на енергия
μtr/ρ и масов коефициент на поглъщане на енергия μen/ρ (b) за олово в енергийния обхватот 10
keV до 100 MeV. Прекъснатите линии показват приноса на отделните видове взаимодействия,
докато непрекъснатите представят сумата от приноса на отделните видове
взаимодействия, съгласно (1.88) за μ/ρ, (1.89) за μtr/ρ, и (1.90) и μen/ρ. При енергия на фотоните
под 2 MeV, μtr/ρ ≈ μen/ρ, тъй като радиационната фракция g в този енергиен обхват е
пренебрежимо малка. Над 2 MeV, g нараства с енергията, което води до разлика в стойностите
на двата коефициента.
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Фигура 1.7. представя масовия коефициент на отслабване μ/ρ (a) и масовите
коефициенти на предаване на енергия (μtr/ρ) и на поглъщане на енергия (μen/ρ) (b) за олово
в енергийния обхват от 10 keV до 100 MeV.

1.4.10. Относителен дял на отделните видове взаимодействие
Вероятността за един или друг вид взаимодействие на фотон зависи от енергията hν
на фотона и от атомния Z на веществото. Най-общо, фотоелектричният ефект доминира
при ниски, Комптъновият ефект – при междинни, а образуването на двойки електронпозитрон – при високи енергии на фотоните.
Фигура 1.8. представя областите на относително доминиране на видовете
взаимодействия на фотоните с веществото. Двете криви на диаграмата изобразяват
точките, за които aσC = aτ или aσC = aκ и съответно разделят областите на относително
доминиране на фотоелектричния ефект при ниски, на Комптъновия ефект при междинни и
на образуването на двойки електрон-позитрон при високи енергии на фотоните.

Фигура 1.8. Области на относително доминиране на трите основни вида взаимодействие на
фотоните с веществото. Кривата вляво представя равенството на атомните коефициенти
за фотоелектричен ефект и за Комптънов ефект (aτ = aσC), докато дясната крива –
равенството на атомните коефициенти за Комптънов ефект и за образуване на двойка
електрон-позитрон (aσC = aκ).

Например, фотон с енергия 100 keV ще взаимодейства с олово (Z = 82) най-вече чрез
фотоелектричен ефект, а с меки тъкани (Zeff = 7,5) – предимно чрез Комптънов ефект.
Фотон с енергия 10 MeV ще взаимодейства с олово главно с образуване на двойки
електрон-позитрон, а с меки тъкани – чрез Комптънов ефект.
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1.4.11. Явления, последващи взаимодействието на фотоните с веществото
При фотоелектричния ефект, Комптъновия ефект и образуването на триплет,
вследствие на отделянето на орбитални електрони от атомите, се образуват свободни
места в тези слоеве. При ниско- и средненергийните фотонни лъчения, използвани в
медицината за диагностика и терапия, тези свободни места са най-вече в най-вътрешните
електронни слоеве, което води до излъчване на характеристично рентгеново лъчение или
на Оже електрони, като вероятността за
характеристичен фотон се задава от
флуоресцентния добив ω (фигура 1.9.), а вероятността за Оже електрон – от (1 – ω).

Фигура 1.9. Зависимост на флуоресцентните добив ωK при hν > (EB)K и ωL
при (EB)L < hν < (EB)K, както и на фракциите PK при hν > (EB)K и PL при
(EB)L < hν < (EB)K от атомния номер Z. Данните са от F.H. Attix, Introduction to Radiological Physics
and Radiation Dosimetry, Wiley, New York (1986).

Образуването на двойки електрон-позитрон и триплети са винаги последвани от
анихилация на позитрон със „свободен”, стационарен електрон, при което се получават
два фотона анихилационно лъчение, най-често с еднаква енергия 0,511 MeV, които се
разпространяват в противоположни посоки (на 180 0), удовлетворявайки условията за
запазване на заряда, импулса и енергията. Анихилация на позитрон, който преди това не
е загубил кинетичната си енергия, се нарича анихилация „в полет” и води до излъчването
на фотони с енергии над 0,511 MeV.
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1.4.12. Обобщение на взаимодействията на фотоните с веществото
Таблица 1.4. синтезира основните характеристики на фотоелектричния ефект,
Рейлиевото разсейване, Комптъновия ефект и образуването на двойка електрон-позитрон.
Таблица 1.4. Основни характеристики на фотоелектричния ефект, рейлиевото
разсейване, коптъновия ефект и образуването на двойка електрон-позитрон

Фотоелектричен
ефект

Рейлиево
разсейване

Комптънов
ефект

Образуване
на двойка
е+-е-

Фотонът
взаимодейства с

целия атом (силно
свързан електрон)

свързан
електрон

„свободен”,
слабо свързан
електрон

кулоновото
поле на ядрото

Поглъщане/
разсейване
на фотона

фотонът „изчезва”

разсеян
фотон

разсеян
форон

Фотонът
„изчезва”

Зависимост от
енергията hυ

1/(hυ)3

1/(hυ)2

намалява с
енергията

увеличава се с
енергията

Гранична
(минимална)
енергия

-

-

-

2mec2

Линеен
коефициент на
отслабване

τ

σR

σC

Κ

Отделяни
частици

фотоелектрон

-

Комптънов
електрон

двойка
електронпозитрон

Зависимост на
атомния
коефициент на
отслабване от Z

aτ

~ Z4

aσR

~ Z2

aσC

~ Z

κ ~ Z2

не зависи

κ/ρ ~ Z

Зависимост на
атомния
коефициент на
отслабване от Z

τ/ρ ~ Z3

σR/ρ ~ Z

Средна
предадена
енергия

hυ – PKωKEB(K)

0

Последващ
ефект

Характеристично
лъчение,
ефект на Аугер

-

Характеристично
лъчение,
ефект на Оже

Анихилационно
лъчение

Значим енергиен
диапазон
за вода

< 20 keV

< 20 keV

20 keV –
10 MeV

> 10 MeV

(вж. фиг. 1.6.)

hυ - 2mec2
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1.4.13. Пример за отслабване на фотонно лъчение
За моноенергийно фотонно лъчение с енергия 2 MeV и поглъщащо вещество олово
(Z = 82; A = 207,2 g/g-atom; ρ = 11,36 g/cm3) линейните коефициенти на отслабване за
фотоелектричен ефект, кохерентно разсейване, Комптънов ефект и образуване на двойка
електрон-позитрон са съответно:
τ = 0,055 cm–1, σR = 0,008 cm–1, σC= 0,395 cm–1 и κ = 0,056 cm–1.
Средната предадена на заредени частици енергия e (EK)tr = 1,13 MeV и средната
погълната от оловото енергия е (EK)ab = 1,04 MeV.
Изчислете линейния коефициент на отслабване μ; масовия коефициент на
отслабване μm; атомния коефициент на отслабване aμ; масовия коефициент на предаване
на енергия μtr/ρ; масовия коефициент на поглъщане на енергия μen/ρ; радиационната
фракция g:

или
(1.97)
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Масовият коефициент на предаване на енергия μtr/ρ може също да бъде изчислен от
(1.89) по следния начин:
hυ – PKωKEB = 2 MeV – 0,8 . 0,96 . 0,088 MeV = 1,93 MeV(от фигура 1.9.)
= 0,53 . 2 MeV = 1,06 MeV (от фигура 1.6.)
hυ – 2mec2 = 2 MeV – 1,02 MeV = 0,98 MeV

(1.98)
(1.99)
(1.100)

откъдето получаваме:
(1.101)

Фигура 1.10.
Схема на взаимодействието на 2 MeV фотон с атом олово. Единичен
фотон с енергия 2 MeV, достигайки атома в точка A, може да взаимодейства с него чрез
фотоелектричен ефект, Рейлиево разсейване, Комптънов ефект или образуване на двойка
електрон-позитрон. За огромната част 2 MeV фотони, попадащи в олово, може в приближение
да се обобщи картината, като се каже, че средно 1,13 MeV ще бъдат предадени в т. A на
заредени частици (основно чрез бързи електрони, но и чрез малък брой позитрони) и 0,87 MeV
ще бъдат разсеяни като Рейлиеви и Комптънови фотони. От тези 1,13 MeV предадени на
заредени частици: 1,04 MeV ще бъдат погълнати в оловото по пътя на тези заредени частици
(трековете) и 0,09 MeV ще бъдат излъчени като спирачно лъчение.

Полученият резултат показва много добро съвпадение с пресмятането от (1.94).
В заключение, както е показано на фигура 1.10., взаимодействито на
фотони с енергия 2 MeV с олово, ще доведе средно до:
• Предаване на енергия 1,13 MeV на заредени частици (електрони и позитрони);
•
•
•
•

Разсейване на енергия 0,87 MeV (Рейлиево и Комптъново).
От предадената енергия 1,13 MeV:
1,04 MeV ще бъдат погълнати в оловото;
0,09 MeV ще бъдат излъчени като спирачно лъчение.
Радиационната фракция g за 2 MeV фотони в олово е 0,08.
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1.4.14. Получаване на вакантни места в атомните обвивки
Има осем основни начина за получаване на вакантни места в електронните обвивки
на атомите и съотвено преминаване на атома от стабилно основно състояние в
положителен йон във възбудено състояние:
●

Кулоново взаимодействие (1) на заредена частица с орбитален електрон.

●

Фотонни взаимодействия:
– Фотоелектричен ефект (2);
– Комптънов ефект (3);
– Образуване на триплет (4).

●

Ядрени превръщания:
– Електронен залавяне (5);
– Вътрешна конверсия (6).

●

Анихилация на позитрон (7).

●

Ефект на Оже (8).

Обръщаме внимание, че образуването на двойка електрон-позитрон не предизвиква
получаването на вакантни места в обвивките. Вакантните места във вътрешните
електронни слоеве са нестабилни и тяхното възникване е последвано от излъчване на
характеристични фотони и Оже електрони и каскаден процес до външния електронен слой
на йона. Йонът евентуално привлича свободен електрон от веществото и се превръща
отново в стабилен неутрален атом.
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2.1. ВЪВЕДЕНИЕ
Измерванията на йонизиращите лъчения и изследванията на последиците от тях
изискват различни величини, характеризиращи лъчевото поле в точката на измерване.
В дозиметрията на йонизиращите лъчения се изучават методите за определяне на
предадената в една среда енергия при облъчването с директно или индиректно
йонизиращи частици. По-долу са дефинирани най-често използваните дозиметрични
величини и техните единици. Разглежда се опростената кухинна теория за определяне
на дозата в облъчваната среда.

2.2. ПРЕНОС ЧАСТИЦИ И ЕНЕРГИЕН ПРЕНОС
Величините, характеризиращи моноенергийно йонизиращо лъчение, са пренос
частици, енергиен пренос, мощност на преноса частици, мощност на енергийния пренос,
керма, сема, погълната доза. Тези величини обикновено се използват като
характеристика на лъчев сноп фотони, но може да се отнасят и за заредени частици.
Пренос частици (particle fluence) , е отношението на dN към dА, където dN е
броят частици, навлизащи в сфера с площ на напречното сечение dА:



dN
dA

(2.1)

Измерителна единица e m–2. Използва се сфера с площ на напречното сечение dА,
защото частиците могат да имат различни посоки на движение, така че сферата със
сечение dА да се постави индивидуално за всяка от тях, перпендикулярно на посоката
на движението й и независимо от ъгъла на нейното разпространение.
Енергиен пренос (energy fluence) , е отношението на dЕ към dА, където dЕ е
сумата от енергиите на частиците, навлизащи в сфера с площ на напречното сечение
dА:



dE
.
dA

(2.2)

Измерителна единица – J.m–2.
Енергийният пренос може да бъде определен от преноса частици с помощта на
следното равенство:



dN
E  E ,
dA

(2.3)

където Е е енергията на частиците и dN – броят на частиците с енергия E.
Реално почти всички фотонни или корпускулярни лъчеви полета са полиенергийни
и тези дефиниции се прилагат към такива лъчения.
Концепцията за спектър на потока частици и спектър на енергийния пренос се
отнася и за величините поток частици и енергиен пренос, които са дефинирани като:
 E (E) 

и

d
(E)
dE

(2.4)

E ( E ) 

d
d
(E) 
(E)E .
dE
dE

(2.5)

където  E (E ) и E (E ) са кратки означения за спектъра на преноса частици и
спектъра на енергийния пренос, отнасящи се за енергия Е.
Фигура 2.1 представя преноса на фотони и енергийния спектър при
средноенергийни рентгенови лъчи, генерирани при напрежение 250 kV и допълнителна
филтрация 1 mm Al и 1,8 mm Cu (материал на мишената W, собствена филтрация 2 mm
Be). Двата пика   и   от характеристичния спектър на волфрама се наслагват
върху непрекъснатия спектър на спирачното рентгеново лъчение. Непрекъсната линия
се отнася за спектъра на преноса частици, а прекъснатата – за спектъра на енергийния
пренос

Фигура 2.1.

 е отношението на dФ към
Мощност на преноса частици (particle fluence rate) 
dt, където dФ е изменението на преноса частици за интервал от време dt:

  d .

dt

(2.6)

Измерителна единица – 1/m2.s
Мощност на енергийния пренос (интензитет) (energy fluence rate, intensity)

 е отношението на d към dt, където d е изменението на енергийния пренос за

интервал от време dt:

  d .

dt

(2.7)

Измерителната единица за мощност на енергийния пренос е J/m2·s или W/m2.

2.3. КЕРМА
Керма е абревиатура на Kinetic Energy Released in Matter, т.е. кинетична енергия,
предадена (освободена) във веществото. Това е нестохастична величина, дефинирана
за индиректно йонизиращите лъчения, като фотони и неутрони.

Керма (kerma)К e отношението на dEtr към dm,

K

dEtr
dm

(2.8)

където dEtr е сумата от началните кинетични енергии на заредените частици,
създадени от индиректно йонизиращите частици в елементарен обем от веществото, а
dm е масата на веществото в този обем.
Измерителната единица за керма е J.kg-1, наричана грей, Gy.
В следващата дискусия се ограничаваме да разглеждаме само фотоните.
Фотоните предават енергия на веществото, с което си взаимодействат, на два
етапа.
В първия етап те създават вторични заредени частици чрез различни начини на
взаимодействие – фотоелектричен ефект, Комптонов ефект, образуване на двойка
електрон-позитрон и т.н.). Във втория етап вторичните заредени частици предават
енергията си на веществото, в което предизвикват възбуждане и йонизация.

2.4. CEMA
Сема e абревиатура на Сonverted Еnergy per Unit Mass, т.е. предадена енергия на
единица маса. Това е нестохастична величина, дефинирана за директно йонизиращите
частици, като електрони и протони.
Сема (сема) С е отношението на dEc към dm, където dЕc е енергията, загубена от
заредените частици, с изключение на вторичните електрони, при удари в елементарен
обем, а dm е масата на веществото в този обем:
С

dEtr
.
dm

(2.9)

Измерителната единица за сема е също J/kg, т.е. грей, Gy.

2.5. ПОГЪЛНАТА ДОЗА
Индиректно йонизиращите лъчения предават енергия на веществото в два етапа.
При първия те предават енергия на вторични (производни) заредени частици. При
втория етап тези заредени частици предават част от кинетичната си енергия на
веществото, като предизвикват възбуждане и йонизация (йонизационни загуби на
енергия) и генериране на спирачно лъчение (радиационни загуби на енергия).
Погълнатата доза е нестохастична величина, валидна за всички йонизиращи
лъчения която се дефинира чрез величината предадена енергия.
Предадена енергия (energy imparted), , от йонизиращото лъчение на
облъчваното вещество в определен обем е

 = Rin – Rout + Q,
където Rin е сумата от енергиите на всички директно и индиректно йонизиращи
частици, които влизат в този обем; Rout е сумата от енергиите на всички директно и
индиректно йонизиращи частици, които излизат от обема, а Q - енергийният
еквивалент на всички промени на масата в покой в резултат на ядрени реакции или

взаимодействия в същия обем (Q има положителен знак при намаляване и
отрицателен знак при нарастване на масата в покой). Напр. при създаването на двойка
електрон-позитрон предадената енергия се намалява с 1,022 MeV (сумата от
енергийния еквивалент на масата в покой на електрона и на позитрона), докато при
анихилацията на двойката електрон-позитрон енергията се увеличава със същата
стойност.
Измерителната единица на предадена енергия е джаул, J.
Предадената енергия е стохастична (вероятностна) величина, което означава, че
не може предварително да се каже колко от навлезлите в обема частици ще
взаимодействат в него и каква част от енергията им ще бъде предадена на веществото.
Практически измерима е средната стойност на величината, наричана средна предадена
енергия  , която е нестохастична.
Погълнатата доза (absorbed dose) D е отношението на средната предадена
енергия d  във елементарен обем от веществото с маса dm:

D

d
.
dm

(2.10)

Измерителна единица на погълната доза е J/kg, т.е. грей (Gy).

2.6. СПИРАЧНА СПОСОБНОСТ
Величината спирачна способност се използва широко в радиационната
дозиметрия, но тя не се измерва директно, а се изчислява теоретично. За електрони и
протони за тази цел се използва теорията на Bethe.
Линейна спирачна способност (linear stopping power), S, е отношението на dE
и dx, където dE е загубата на енергия на директно йонизираща частица с определена
енергия при преминаване на разстояние dx във веществото (dE/dx). Измерителната
единица е J.m–1. Тази величина зависи от вида и енергията на частицата и от плътността
на веществото. S е сума от линейната ударна спирачна способност Sc (загубите на
енергия при удар), представяща взаимодействието на заредените частици с
орбиталните електрони в атомите, и линейната радиационна спирачна способност Sr
(загубите на енергия за генериране на спирачно лъчение), която представя
взаимодействието с атомните ядра във веществото.
Масова спирачна способност (mass stopping power) S/ρ е отношението на
линейната спирачна способност S и плътността ρ на веществото, Делението на S почти
елиминира зависимостта на спирачната способност от плътността на веществото, с
изключение на плътностния ефект, осъждан по-нататък; S/ρ зависи от масовата
концентрация на електрони на веществото. Измерителната единица на масовата
спирачна способност е J.m2.kg–1.
Неограничената масова ударна спирачна способност изразява средната стойност
на загубата на енергия от страна на заредените частици при двата вида удари – леки и
тежки.
При леките удари заредената частица преминава на значително разстояние от
атома b >> a, където b e параметър на взаимодействието (разстояние на заредената
частица до електронната обвивка на атома), а a е радиусът на атома. В резултат на

лекия удар частицата предава на атома от веществото много малка част от своята
енергия.
При тежките удари, когато b  a, вторичният електрон (често наричан делта
електрон или, исторически, съставящ т.нар. делта лъчи) със значителна енергия
напуска атома и придобива отделна траектория.
При неограничената масовата ударна спирачна способност максималната енергия,
която може да се предаде на орбиталния електрон, претърпяващ тежък удар, е
половината от кинетичната енергия на взаимодействащия електрон или цялата
кинетична енергия на позитрона.
Теорията на масовата ударна спирачна способност за тежки заредени частици,
електрони и позитрони като резултат от леки и тежки удари, се обединява в теорията на
Bethe за слаби удари със спирачна способност като резултат от предаване на енергията
при силните удари. Резултат от това за тежките заредени частици, с маса М и скорост
u, където предаването на енергията поради силното взаимодействие е ограничено до

2me c 2  2 /(1   2 ) , и   v / c е:
Scol
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където:
re e класическият радиус на електрона (2,82 fm);
Z – зарядът на тежка йонизираща частица, изразен в елементарни заряди (заряди
на електрона);
I – средният йонизационен потенциал на веществото;
C/Z – факторът на обвивката.
Средният йонизационен потенциал I на веществото е средно геометрична от
всички потенциали на йонизация и възбуждане на атомите във веществото. Тъй като
свързочният ефект влияе на големината на I, математическите модели за изчисляване
на I често не са точни. Стойността на I обикновено се получава от измерванията на
спирачното лъчение от тежки заредени частици, при което влиянието на разсейването
е минимален.
Зависимостта на I от Z за простите вещества е почти линейна, със средна стойност
I = 11,5 Z. За сложните вещества I се изчислява като се взема под внимание ударната
спирачна способност, както и масовият дял на всеки атом, съдържащ се във
веществото.
Корекцията с фактора на обвивката C/Z при изчисленията води до намаляване на
масовата спирачна способност, когато скоростта на взаимодействащата частица е
много по-голяма от тази на електроните от веществото. Това води до нарушаване на
апроксимациите на Born, които са в основата за получаването на масовата ударна
спирачна способност. Електроните в К слоя са първите засегнати от този ефект,
следвани от електроните от L слоя и т.н. C/Z зависи и от скоростта на бързите заредени
частици.
По формула 2.11 могат да се направят следните коментари:

Масовата спирачна способност не зависи от (projectile mass) и зависи обратно
пропорционално от квадрата на скоростта. Изразът 2mcv2 в логаритмичната функция
няма отношение към кинетичната енергия на коя да е от частиците, участваща в
ударите. Тази величина се определя от масовата концентрация на електроните ne.
Масовата спирачна способност постепенно преминава широк минимум при
кинетичната енергия ЕК  3mec2.
Факторът на опаковката Z/A е причина за намаляване на спирачната способност
от въглерода до оловото с около 20 %. Членът – ln I във формулата описва понататъшното намаляване на спирачната способност със Z .
Масовата спирачна способност се увеличава 4 пъти. поради квадратичната
зависимост от заряда на йонизиращата частица при тежки йонизиращи частици с два
заряда.
За електрони и позитрони предаването на енергия при леки удари се изравнява с
това при тежки удари, описано от Моller за електрони и от Bhabba за позитрони чрез
ефективното сечение на свободни електрони. Според Доклад 37 на ICRU Общата
масова ударна спирачна способност за електрони и позитрони e:
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като F  за електрони е:
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Корекцията за плътностния ефект  отразява факта, че ефективната Кулонова
сила между тежките заредени частици и атомите на веществото, отдалечени от пътя на
частицата, намалява поради поляризацията на веществото, породена от заредените
частици. Плътностният ефект засяга компонентата на спирачната способност, свързана
с леките удари. Това има важно значение за относителната спирачната способност за
вещества с голяма плътност и вещества с малка плътност (напр. като вода и въздух).
Масовата радиационна спирачна способност е мярка за енергийните загуби на
електроните или позитроните, чийто резултат е генерирането на спирачно лъчение.
Съгласно теорията на Bethe -Heitler формулата за масовата радиационна спирачна
способност има вида:

Srad



 0

NAZ 2
( Ek  me c 2 ) Br ,
A

(2.13)
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Тук  е константа на фината структура, а факторът Br е функция на Z и ЕК , със
стойности между 5,33 и 15 за енергийния обхват от 0,5 до 100 MeV
Факторът Br , заедно с увеличението на радиационната спирачна способност с
енергията ЕК, води до увеличаване на общата спирачна способност при енергии над 2
МеV, както е показано на фиг.2.2. Забележете, че зависимостта на масовата спирачна
способност от Z2, за разлика от зависимостта на масовата ударна спирачна способност,
прави този модел на загуби на енергия по силно изразен при елементите с голям атомен
номер Z.
Идеята за ограничената масова ударна спирачна способност се въвежда, за да се
изчисли енергията, предадена в определена интересуваща ни област. Чрез
ограничаване на предаването на енергията от страна на вторичните заредени частици
до определена граница, означена с  , вторичните заредени частици с по-висока
енергия могат да напуснат тази област.
Ограничената спирачна способност е по-малка от неограничената спирачна
способност. Изборът на прага  зависи от конкретния случай. Напр. при използването
на йонизационни камери най-често се избира праг 10 keV (електроните с енергия 10 кеV
имат пробег във въздуха 2 mm). в микродозиметрията обикновено се използва праг 100
eV.
Ограничената линейна ударна спирачна способност, наричана също линейно
предаване на енергия L , за заредени частици е отношението на d  към dl, където

d  е загубата на енергия на заредената частица при леки и тежки удари по пътя й на
разстояние dl, минус общата кинетична енергия на вторичните заредени частици,
освободени с кинетична енергия, по-голяма от  :

L 

dE
.
dl

(2.14)

Ограничената масова ударна спирачна способност е отношението на ограничената
линейна ударна спирачна способност и плътността на веществото. Когато прагът  при
ограничената спирачна способност расте, ограничената масова спирачна способност
клони към неограничената масова спирачна способност за   Е К / 2. Трябва да се
отбележи, че докато предаването на енергията от вторичните електрони е ограничена
до ЕК / 2, неограничената и ограничената електронна масова спирачна способност са
равни за енергии по-ниски или равни на 2  . Това е представено на фигура 2.2. с
вертикални чертички при 20 keV и 200 keV.

Фигура.2.2. Неограничена S /  и ограничена (( L /  )  с  =10 и 100 keV обща масова
спирачна способност за въглерод ρ=1,70 g/cm3, базиран на данните от Доклад 37 на ICRU.
С вертикални линии са означени точките, в които с нарастването на кинетичната
енергия ограничената и неограничена масова спирачна способност започват да се
различават. (на графиката с плътна линия е описана неограничената обща спирачна
способност; с прекъсната – ограничената обща спирачна способност (  =10 кеV); с чертички
и точки – ограничената обща спирачна способност (  =100 кеV).

Общата масова спирачна способност е сума от масовата ударна спирачна
способност и масовата радиационна спирачна способност. Фигура 2.2. представя
общата, неограничената и ограничената (  = 10 кеV, 100 keV) масова електронна
спирачна способност за въглерод, по данни на ICRU, Доклад 37.

2.7. ВРЪЗКА МЕЖДУ ДОЗИМЕТРИЧНИТЕ ВЕЛИЧИНИ
2.7.1. Енергиен поток и керма (фотони))
Енергията, която фотоните предават на вторичните електрони, може да бъде
изразходвана по два начина: чрез ударни взаимодействия (леки и тежки удари) и чрез
радиационни взаимодействия (спирачно лъчение и анихилация на електрони и
позитрони). Следователно
кермата има две компоненти: керма от удари Кcoll и радиационна керма Кrad:
K = Kcol + Krad

(2.15)

Керма при удари Кcol е резултат на Кулоновите взаимодействия на вторичните
заредени частици с електроните в атомните обвивки; тази част от кермата предизвиква
йонизация във веществото. По този начин Кcol е "чистата" енергия, предадена от
заредените частици на единица маса в определена точка от веществото, без
радиационните загуби и без предадената енергия от една частица на друга.
Радиационната керма Кrad е резултат от Кулоновите взаимодействия на вторичните
заредени частици с ядрата на атомите, което предизвиква забавяне на заредените

частици; тази част от кермата предизвиква генерирането на вторични фотони спирачно
лъчение. Вторични фотони могат да възникнат и при анихилация на вторичните
електрони с позитрони от веществото (анихилационно лъчение).
Усреднената част от енергията на вторичните заредени частици, която те
изразходват при радиационни загуби (т.е. която се трансформира в енергия на вторични
фотони спирачно лъчение) се представя с радиационния фактор g . Следователно,
частта от енергия, изразходвана при йонизационните загуби, е (1- g ). Често се използва
връзката между Kcol и K:
Kcol = K(1 – g ).

(2.16)

За моноенергийни фотони загубата на енергия при удари Кcol в определена точка
от веществото е свързана с енергийния пренос  в точката на веществото по следния
начин:

K col  

en
,


(2.17)

където  en /  е масовият коефициент на поглъщане на енергия на веществото за
моноенергийни фотони.
За полиенергийни фотони във формулата участват усреднените величини за
конкретния спектър. Ако спектърът на енергийния пренос на фотоните в определена
точка във веществото е Е (Е ) , Кcoll в тази точка се получава по следния начин:
.
(2.18)
В уравн. (2.18):

е общият енергиен пренос, а

е масовият коефициент на поглъщане на енергия за дадено вещество, усреднен за
спектъра на енергийния пренос.
За моноенергийно фотонно лъчение общата керма К в определена точка на
веществото е свързана с енергийния пренос  по следния начин:

K

tr
,


(2.19)

където tr /  е масовият коефициент на предаване на енергия на веществото за
даденото моноенергетично фотонно лъчение. За полиенергийно лъчение, подобно на
по-горния израз, усредненият по спектъра масов коефициент на предаване на средната

енергия може да се използва за получаване на общата керма чрез общия енергиен
пренос.
Използвайки уравнение 2.17 може да се получи връзката между кермата при удари
за две различни вещества 1 и 2, както следва:
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(2.20)

Това уравнение често се използва при обстоятелства, при които може да се
предположи, че ( ) 2,1 е единица при подходящ мащаб на размерностите за твърде
близки вещества, или когато масата на вещество 2 е достатъчна, за да се осигури
изграждане и същевременно достатъчно малка, така че да не промени фотонния поток
във вещество 1 (например доза в малък обем тъкан във въздух).

2.7.2. Поток и доза (електрони)
При условие, че (а) фотоните напуснат интересуващата ни област във веществото
и (б) вторичните електрони се погълнат изцяло в тази област (или в нея има равновесие
на вторичните електрони), погълнатата доза Dmed в областта е свързана с потока
електрони  med във това вещество по следния начин:

S
Dmed   med  col
 


 med ,


(2.21)

Тук (Scol /  )med е неограничената масова спирачна способност на веществото за
тази енергия на електроните.
Поради забавянето на електроните във веществото, дори при моноенергийни
електрони с начална енергия ЕК, в първоначалния спектър на потока винаги има
електрони с различна от ЕК енергия в обхвата от ЕК до нула. Затова потокът електрони
обикновено се означава с  med, E .
В този случай погълнатата доза във веществото може да се определя чрез
интегриране на уравнение 2.20.
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(2.22)

Подобно на уравнение 2.22 и при същите условия, отношението на погълнатата
доза във вещество 2 и вещество 1 може да се изчисли като:

Dmed , 2
S
  med 2, med 1  col
Dmed ,1
 
където


 med 2, med 1 ,


(2.23)

 med 2, med1 и

 Scol

 


 med 2, med 1


означават съответно отношението на потока електрони и на относителната масова
спирачна способност за двете вещества.
Реалният спектър на електроните се състои от първичните заредени частици,
получени при взаимодействието на фотоните във веществото, както и вторичните
заредени частици, получени в резултат на забавянето на първичните при слаби и силни
удари. Тези вторични електрони се наричат делта електрони.

2.7.3. Керма и доза (равновесие на заредените частици)
По принцип предаването на енергия (керма) от фотони на заредени частици в
определена точка на облъчваната среда не води до поглъщане на енергия от
веществото (погълната доза) в същата точка. Причината за това е, че вторичните
електрони имат различен от нула пробег във веществото.
Тъй като фотоните напускат интересуващия ни обем от веществото, погълнатата
доза се свързва с ударната керма Кcol. Обикновено отношението доза-керма при удари
се представя като:



D
.
K col

(2.24)

Ако фотоните напускат интересуващия ни обем β ≈ 1.
Фигура 2.3. илюстрира отношението между ударната керма и погълната доза в
областта на изграждане на дозата при условия на (а) равновесие на вторичните
заредени частици (СРЕ) (charged particle equilibrium) и (b) преходно равновесие на
заредените частици (ТСРЕ) (transient charged particle equilibrium).
При облъчване с високоенергийни фотони ударната керма е максимална на
повърхността на облъчваната среда, защото потокът фотони е най-голям на
повърхността. Първоначално потокът вторични заредени частици и погълнатата доза
се увеличават с дълбочината, докато дозата достигне максималната си стойност на
дълбочина zmax.
Ако няма отслабване или разсейване на фотоните във веществото, но се създават
вторични електрони, хипотетична ситуация е илюстрирана на фигура 2.3: (а) област на
изграждане на дозата (β < 1 ), следвана от област с максимална продукция на вторични
заредени частици, където β = 1 и D  Kcol .
При реално положение, поради отслабване и разсейване на фотоните във
веществото настъпва областта на ТСРЕ (фигура (2.3.(b)), в която отношението на
кермата при удари и погълната доза е постоянно. Това е така, защото на практика при
високоенергийни фотони средната енергия на създадените заредени частици и техният
пробег не се променят чувствително в дълбочина.

Фигура 2.3. Керма при удари и погълната доза като функция на дълбочината
при облъчване с високоенергийни фотони; (а) хипотетичният случай на липса на
отслабване и разсейване на фотоните; (б) реалният случай.

В специалния случай, в който CPE действително съществува (на дълбочината на
максималната доза), връзката между общата керма K и погълнатата доза D има вида:
D = Kcol = K(1 – g),

(2.25)

където g е радиационната фракция, т.е. частта от енергията на вторичните
заредени частици, която те изразходват при радиационни загуби (която се
трансформира в енергия на вторични фотони спирачно лъчение). Радиационната
фракция зависи от енергията на електроните: тя е незначителна при ниски енергии и
нараства с енергията на електроните. Тази величина зависи и от вида на веществото и
нараства с атомния номер Z. За електрони, създадени от гама-лъчите на 60Co, във
въздух, нейната стойност е 0,0032.

Ефектът на изграждане на дозата, характерен за фотоните с висока енергия, е
много важен за запазване на кожата. Практически дозата на повърхността на
облъчваната среда (фантома, кожата) е ниска, но не е равна на нула поради
електронната контаминация на лъчевия сноп, дължаща се на взаимодействието на
фотоните по пътя им към облъчваната среда (глава на лъчетерапевтичната уредба,
блендиращи системи и пр.).

2.7.4. Керма при удари и експозиция
Експозиция (exposure) X е отношението на сумата от заряда на йоните от един и
същ знак dQ, създадени от електроните и позитроните, получени при взаимодействието
на фотони с въздуха в елементарен обем, при условие, че електроните и позитроните
са изразходвали цялата си кинетична енергия в този обем, към масата dm на въздуха в
този обем:

X

dQ
dm

(2.26)

Измерителната единица за експозиция е кулон на килограм (C/kg). Използвана в
миналото единица е рентген (R), като 1R = 2,58.10–4 C/kg .
Средната енергия за създаване на една йонна двойка във въздух Wair е
отношението
Wair = EK / N,

(2.27)

където N е средният брой на двойките йони, създадени от заредена частица с
начална кинетична енергия Ek, ако частицата е изразходвала цялата си енергия.
Актуалната най-точна стойност на Wair e 33.97 eV = 33,97.1,602.1019 J, а
отношението

wair 33,97 eV .1,602.1019 J .eV 1

 33,97 J .C 1 .
e
1,602.1019 C

(2.28)

Произведението на кермата при удари с отношението e/Wair е зарядът, създаден в
единица маса въздух, т.е. експозицията Х:

 e 

X  K col air 
 wair 

(2.29)

От (2.25) и (2.29) връзката между кермата във въздух и експозицията е:

K air  X

wair 1
.
e 1 g

(2.30)

2.8. КУХИННА ТЕОРИЯ
Измерването на погълнатата доза в една среда изисква въвеждането в средата на
чувствително към лъчението устройство (средство за измерване, дозиметър). Найобщо, чувствителната част на дозиметъра няма да бъде от същото вещество като
средата. Кухинната теория свързва погълнатата доза в чувствителна среда на
дозиметъра (кухината) с погълнатата доза в облъчваната среда, в която кухината е

поставена. Размерите на кухината са малки, средни или големи в сравнение с пробега
на вторичните заредени частици, получени при взаимодействието на фотоните с
атомите на средата. Например, ако пробегът на заредените частици (електроните) е
много по-голям от размерите на кухината, тя се разглежда като малка. Разработени са
различни кухинни теории за фотони при различна големина на кухината; теориите на
Bragg-Gray и на Spencer-Attix се отнасят за малки кухини, а теорията на Burlin – за кухини
със средни размери.

2.8.1. Кухинна теория на Bragg-Gray
Кухинната теория на Bragg-Gray бе първата, разработена за намиране на връзка
между погълнатата доза в дозиметъра и погълнатата доза в средата, в която е поставен
дозиметърът. Условията за прилагане на тази теория са следните:
(а) кухината трябва да е малка в сравнение с пробега на заредените частици, които
навлизат в нея, така че нейното присъствие да не смущава потока на заредените
частици в средата;
(b) погълнатата доза в кухината се получава единствено от заредените частици,
които преминават през нея (т.е. взаимодействията на фотоните в кухината се приемат
за незначителни и се игнорират).
Резултатът от условие (а) е, че електронните потоци в уравнение (2.22) са еднакви
и равни на равновесния поток, установен в обкръжаващата кухината среда. Това
състояние може да бъде валидно само в области на CPE или TCPE . Освен това,
присъствието на кухината предизвиква винаги известно смущение на потока, което
изисква въвеждането на корекционен фактор за това. Условие (б) предполага, че всички
електрони, създаващи дозата в кухината са създадени извън нея и изцяло пресичат
кухината, т.е в кухината не се получават и не се задържат вторични електрони.
При тези условия, съгласно кухинната теория на Bragg-Gray, дозата в облъчваната
среда Dmed и дозата в кухината Dcav са свързани в израза:

S 
Dmed  Dcav  
   med ,cav

(2.31)

S 
е отношението на средните стойности на неограничената ударна

   med , cav

където 

масова спирачна способност на средата и кухината. Използването на неограничената
спирачна способност изключва получаването на вторични заредени частици (или делта
електрони) в кухината и средата.
Въпреки че размерът на кухината не се споменава изрично, изпълнението на двете
условия в теорията на Bragg-Gray ще зависи от размера на кухината, който е свързан с
пробега на електроните в нея и с енергията на електроните. Кухина, която за
високоенергийни фотони се квалифицира като кухина на Bragg-Gray, може да не
отговаря на изискванията за такава при фотони със средна или ниска енергия.

2.8.2. Кухинна теория на Spencer-Attix
Теорията за кухината на Bragg-Gray не държи сметка за създаването на вторични
(делта) електрони, генерирани в резултат на тежки удари и забавянето на първичните

електрони в чувствителният обем на дозиметъра. Теорията за кухината на Spencer-Attix
е по-обща и отчита създаването на тези електрони, които имат достатъчна енергия да
предизвикват допълнителна йонизация. Някои от тези електрони, освободени в
кухината, могат да придобият достатъчна енергия, за да напуснат кухината, изнасяйки
от нея част от тяхната енергия. Това намалява предадената в кухината енергия и
изисква промяна в спирачната способност на газа. Spencer-Attix използват двете
условия на Bragg-Gray, но въпреки това не ги прилагат еднакво за потока вторични
частици и потока първични частици.
Вторичният електронен поток в теорията на Spencer-Attix е разделен на две
компоненти съобразно енергийния праг  . Вторичните електрони с кинетична енергия
EK<  се смятат за бавни и те предават своята енергия близо до мястото на създаването
им; вторичните електрони с енергия EK ≥  се смятат за бързи и са част от електронния
спектър. Затова долният енергиен праг в този спектър е  , а горният – началната
кинетична енергия на електроните EK0. Тъй като най-ниската енергия в спектъра е  ,
максималната загуба на енергия на бърз електрон с кинетична енергия EK, по-голяма
или равна на 2  , не може да бъде по-голяма от  , и максималната загуба на енергия
на бързи електрони с кинетична енергия по-малка от 2  не може да бъде по-голяма от
EK / 2 (където  < EK <2  ).
Предаването на енергия трябва да се изчислява като произведение на L ( Ek ) /  ,
ee
което е ограничената ударна спирачна способност при енергиен праг  , и  med , E k –

електронния поток на бързите електрони, чиято енергия е от  до EK0 (е-е отразява
приноса на делта електроните в спектъра). Благодарение на условието на Bragg-Gray в
кухината да не се получават електрони, електроните с енергия  трябва да могат да
преминат кухината. Енергийният праг  е свързан с размера на кухината и се определя
като енергия на електрон с пробег, равен на средния най-малък диаметър на кухината.
В теорията на Spencer-Attix връзката между дозата в облъчваната среда и дозата
в кухината се определя като:

Dmed
 smed , cav ,
Dcav

(2.32)

където smed,cav е отношението на средната ограничената масова ударна спирачна
способност на веществото към тази на кухината и се нарича относителна масова
спирачна способност за дадения вид директно йонизиращи частици.
ee
Чрез спектъра на потока електрони  med , E K ( EK ) във веществото, за ограничената

ударна спирачна способност се получава:

(2.33)

Изразите TEmed и TEcav се наричат край на пробега и са въведени за отчитане на
частта на предадената енергия от електроните с начална кинетична енергия между  и
2  .Тези електрони могат да претърпят загуба на енергия, която да направи кинетичната

им енергия по-ниска от  . Остатъчната енергия на тези електрони ще бъде предадена
"на място" и затова те се отстраняват от спектъра. Изразите TEmed и TEcav са изчислени
приблизително от Nahum:
(2.34)
и
(2.35)
Забележете, чe неограниченaта ударнa спирачнa способност може да се използва
тук, защотo максималното предаване на енергия за електрон с енергия по-малка от 2 
е по-малко от  .
Изчисленията по Монте Карло са показали, че разликата между кухинните теории
на Spencer-Attix и Bragg-Gray, макар и непренебрежимо малка, не е значителна. Тъй
като ударната спирачна способност за различни вещества показва сходна зависимост
от енергията на електроните, тяхното отношение за две вещества се променя бавно с
енергията.
Относителната спирачна способност вода/въздух, важна за йонизационните
камери, зависи слабо от енергия. За камери тип Фармер и за плоско-паралелни
йонизационни камери, използвани в радиологичната физика, за номинална стойност
често се използва тази за 10 Kev.
За типична йонизационна камера, използвана във вода, енергийната зависимост
на относителната спирачна способност за вода/въздух, се дължи главно на разликата в
плътностите на двете вещества.

2.8.3. Съображения в прилагането на теория на кухината за калибриране на
йонизационна камера и дозиметрични протоколи
Дозиметър е всяко устройство, с което може да се измери средната погълната доза
йонизиращо лъчение в чувствителния му обем. При измервания чувствителният обем
на дозиметъра, изпълнен с определено вещество, е заобиколен от стена и от друго
вещество (облъчвана среда).
В контекста на теориите за кухината чувствителният обем на дозиметъра може да
се разглежда като " кухината", която може да бъде запълнена с газообразно, течно или
твърдо вещество. Чувствително вещество е най-често газ, тъй като това позволява
използването на относително прости електрически устройства за събиране на йоните
в него, създадени от лъчението.
Веществото, заобикалящо кухината на йонизационна камера зависи от ситуацията,
в която се използва устройството. При по-стар подход стената на камерата (често
допълнена с равновесна шапка) служи като вещество за изграждане на дозата и
теорията на Bragg-Gray дава връзката между дозата в газа и дозата в стената. Това е
познато като дебелостенна йонизационна камера и е основата на стандартите за
въздушна керма в кухинна камера, основани на величината C , в дозиметрични
протоколи от седемдесетте години. Ако обаче камерата се използва във фантом тя е
без натрупан материал за изграждане на дозата, тъй като дебелината на нейната стена
е много по-малка от пробега на вторичните електрони, делът на дозата в кухината,

дължаща се на електрони, генерирани във фантома, значително надвишава
дозата от стената, и по този начин веществото на фантома изпълнява ролята на
среда, а стената на камерата се разглежда като нарушаваща хомогенността на средата.
В случай на дебелостенна йонизационна камера в полето на високоенергийни
фотони, дебелината на стената трябва да бъде по-голяма от пробега на вторичните
електрони в материала на стената, за да се гарантира, че електроните, които пресичат
кухината, се създават в стената, а не в средата. Уравнението за кухината на Bragg-Gray
предоставя връзката между дозата в кухината и дозата в стената на йонизационната
камера. Дозата в облъчваната среда е свързана с дозата в стената чрез отношението
на масовия коефициент за поглъщане на веществото на средата и на стената

 en 

 med , wall , като се предполага, че:
  
(а) погълнатата доза е същата като кермата при удари;
(б) потокът фотони не се променя от присъствието на камерата.
Дозата в кухината, изпълнена с газ, е свързана с йонизацията в кухината, както
следва:

Dgas 

Q wgas
,
m e

(2.36)

където Q е заряда на йоните от един и същ знак, произведени в кухината, и m е
масата на газа в кухината.
Кухинната теория на Spencer-Attix може да се използва за определяне на дозата
във веществото Dmed по следната формула:

 
 
 
Q  wgas 
 swall, gas  en  med , wall
Dmed  Dwall  en  med , wall  Dgas swall, gas  en  med , wall  
m e 
  
  
  
(2.37)
Тук swall, gas е относителната ограничена масова ударна спирачна способност
стена/газ при енергиен праг  . За да удовлетворят описаните по-горе условия (а) и (б)
в уравнение (2.37), се въвеждат допълнителни корекционни фактори.
Подобен на (2.37) израз се използва при калибрирането на йонизационната камера
за въздушна керма във въздуха. В този случай интересът не е дозата във веществото,
а въздушната керма във въздуха. За осигуряване на пълно СРЕ в стената, в
съответствие с условието (а), се въвежда корекция за стената.
В случай на използване на тънкостенна йонизационна камера в радиационни
полета на високоенергийни фотони или електрони, стената, кухината и централният
електрод се разглеждат като смущаващи лъчевия поток във облъчваната среда и
уравнението включва относителната ограничена ударна спирачна способност
вещество/газ smed, gas :

Dmed 
където:

Q  wgas 

 smed , gas p fl pdis pwall pcel ,
m  e 

(2.38)

Pfl -- е корекция за нарушаването на потока електрони;
Pdis – е корекция на отместването на ефективната точка на измерването;
Pwall – е корекция за стената;
Pcel – е корекция за централния електрод на йонизационната камера.
Стойностите за тези корекционни фактори за фотони и електрони са описани в
типични дозиметрични протоколи (за детайли вж. 9.7.)

2.8.4. Големи кухини при фотони
Голяма кухина е с размери, при които приносът на електроните в изграждането на
дозата в кухината, създадени при взаимодействието на фотоните вън от кухината, е
пренебрежимо малък в сравнение с приноса на електроните, създадени от фотоните
вътре в кухината.
За голямата кухина отношението на дозата в кухината към дозата в облъчваната
среда се определя като отношение на кермата при удари в кухината и кермата при удари
в средата и следователно е равно на относителния масов коефициент на поглъщане
газ/среда:

Dgas
Dmed

 
  en  gad , med ,
  

(2.39)

където относителният масов коефициент на поглъщане е осреднен за целия спектър
на фотонния поток в газа в кухината.

2.8.5. Кухинна теория на Burlin за фотони
Бърлин разширява кухинната теория на Bragg-Gray и Spencer-Attix за кухини с
междинни размери. Използвайки тегловна техника, той въвежда изцяло на
феноменологична основа граница за големина на кухината в уравнението на SpencerAttix. Той предоставя механизъм за пресмятане на тегловния параметър. Теорията на
Burlin може да се запише в най-простата си форма:

Dgas
Dmed

 
 d s gas , med  1  d  en  gas , med
  

(2.40)

където:
d е параметър, свързан с размера на кухината, клонящ към единица за малки
кухини и към нула за големи кухини;
sgas, med – относителната ограничена масова спирачна способност газ/вещество на
средата;
Dgas – погълнатата доза в кухината;
– отношение на средните стойности на масовия коефициент на
поглъщане за кухината и веществото.
Теорията на Burlin изисква:
● облъчваната среда и веществото в кухината да бъдат хомогенни;

● потокът фотони да бъде еднакъв в облъчваната среда и в кухината;
● във всички точки на средата и кухината, които са на разстояние от границите на
кухината по-голямо от максималния пробег на електроните, да съществува частично
равновесие на заредените частици.
● равновесните спектри на вторичните електрони, получавани в средата и в
кухината да бъдат еднакви.
В теорията си Burlin предлага метод за приблизително пресмятане на претеглящия
параметър d . Той се изразява като средна стойност на редукцията на електронния поток
в средата. В съгласие с експериментите с бета-радиоактивни източници той смята, че
осредненият електронен поток в средата намалява експоненциално. Стойността на
тегловния параметър d във връзка с относителната спирачна способност може за се
пресметне като:

(2.41)

където  е коефициент на отслабване на електронния поток, който изразява
намаляването на потока частици от неговата начална стойност във веществото при
преминаване през кухина със средна дължина L. За изпъкнали кухини и изотропнo
разпределение на електронния поток, L може да се изчисли като 4V/S, където V е
обемът на кухината, а S – нейната площ. Burlin описва натрупването на електронния
поток в кухината чрез подобно допълнително уравнение:
(2.42)

Теорията на Burlin е в съгласие с основното ограничение на кухинната теория:
сумата на тегловните фактори на двата члена да е единица (т.е. d и 1 – d). Тя имаше
относителен успех при определянето на погълнатата доза за някои видове междинни
средно големи кухини. По-общо, обаче, изчисленията Монте Карло показват, че когато
се проучва отношението на изчислената погълната доза в кухината към дозата във
веществото, в зависимост от размера на кухината, методът на претегляне е твърде
опростен и са необходими допълнителни условия, за да се изчисли отношението на
дозата за кухини с междинни размери. Поради тези и други причини, теорията на Burlin
вече не се използва в практиката.

2.8.6. Относителна спирачна способност
Въпреки, че теорията на кухината е предназначена за изчисляване на отношенията
на погълната доза, практическото приложение на теорията на кухината на Spencer-Attix
е изисквала винаги допълнителни корекционни фактори. Тъй като главната част на
теорията на Spencer-Attix произтича от усреднената спирачната способност,
отношенията на дозата в теорията на Spencer-Attix често са наричани "отношения на
спирачната способност".

Таблица 2.1 Средна стойност на относителната ограничена ударна спирачна способност
вода/въздух s water,air за фотони в енергийния обхват от 60Сo гама- до 35 MV x-лъчи.

При фотони, освен на/или близо до повърхността, относителната ограничена
спирачна способност вода/въздух s water,air, не се променя значително с дълбочината d
на облъчваната среда. Стойностите на s water,air при  = 10 keV за фотони в енергийния
обхват от 60Co гама- до 35 MV X-лъчи са представени в таблица 2.1.
По-подробна информация за спирачната способност се намира в Раздел 9.5.

Фигура 2.4. Зависимост на относителната ограничена ударна спирачна способност
вода/въздух (  =10 kеV ) от дълбочината, за фотони с различна енергия

Спирачната способност не само има важна роля в абсолютното измерване на
погълната доза, тя е от значение при точните относителни измервания на дозата в
случаите, когато енергията на вторичните електрони се променя значително от една
точка на фантома до друга. Това е илюстрирано на фигура 2.4, която показва
зависимостта на величината s water,air от дълбочината. Кривите на фигурата се отнасят за
моноенергийни електрони. Протоколи или ръководства за дозиметрия при електрони
предлагат данни за относителната ограничена спирачна способност вода/въздух в
реални условия при ускорителите. Въпреки това, фигура 2.4. показва ясно, че точното

измерване на дълбоката доза при електрони изисква въвеждането на корекционни
фактори, зависими от дълбочината.
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3.1. ВЪВЕДЕНИЕ
Детекторите на йонизиращи лъчения представляват устройство, инструмент или
система за директно или индиректно измерване или оценка на величините експозиция,
керма, погълната доза (доза) или еквивалентна доза, на техните мощности, както и на
свързани с тях величини, описващи йонизиращите лъчения. Дозиметър, в комплект с
допълнителните блокове за регистриране, обработване и представяне на сигналите от
дозиметричния детектор, се нарича дозиметрична (радиометрична) система.
Измерването на една дозиметрична или радиометрична величина се състои в
експериментално определяне на стойността на тази величина с помощта на
дозиметрична (радиометрична) система. Резултатът от такова измерване е стойността
на дозиметричната (радиометричната) величина, представена като числена стойност
със съответна измерителна единица.
За да се използва като детектор на йонизиращо лъчение, едно такова устройство
трябва да притежава поне едно физично свойство, което е функция на измерваната
дозиметрична величина и след подходящо калибриране може да се използва за
дозиметрия на йонизиращото лъчение. За да бъде подходящ за детектор на
йонизиращо лъчение, то трябва да притежава няколко важни характеристики. Напр. в
лъчелечението е важно да се знаят точно както погълнатата доза в определена точка
във вода, така също и пространственото разпределение на дозата и възможността за
определяне на дозата в интересуващи ни органи. В този смисъл желаните
характеристики на детектора се определят от неговата точност и прецизност,
линейност, зависимост от измерваната доза или мощност на дозата, енергийна
зависимост, зависимост от ориентацията (ъглова зависимост) и пространствена
разделителна способност.
Очевидно никой детектор не може да притежава всички характеристики. Поради
тази причина изборът на дозиметрична система трябва да се прави обосновано, като се
вземат предвид конкретните изисквания на измерването. Напр. за калибриране на
лъчевия сноп, в лъчелечението се препоръчват йонизационни камери (референтна
дозиметрия, вж. Глава 9), а някои други детектори, като описаните в тази глава, са
подходящи за оценка на разпределението на дозата (относителна дозиметрия) или за
верификация на дозата.

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЕТЕКТОРИТЕ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ
3.2.1.Точност и прецизност
При дозиметрията в лъчелечението неопределеността при измерванията се
изразява чрез точността и прецизността на измерването. Прецизността определя
повторяемостта на резултата от измерванията при еднакви условия и може да се оцени
от данните, получени при многократни измервания. Високата прецизност е свързана с
малко стандартно отклонение на разпределението на данните от измерването.
Точността е свързана с това, доколко резултатът от измерването е близо до истинската
стойност на измерваната величина. Резултатът от едно измерване практически не
може да бъде абсолютно точен, а неточността на измерването се характеризира като
„неопределеност“.

Неопределеността е параметър, който описва дисперсията на измерените
стойности на дадена величина; тя се оценява чрез статистически методи (тип А) или
чрез други методи (тип В), няма знак и обикновено се приема за симетрична.
Грешката на дадено измерване е разликата между измерената стойност на
величината и истинската стойност на тази величина.
Грешката има числена стойност и знак.
Обикновено грешката на измерването не е известна точно, но се прави най-добрата
оценка и при възможност се въвеждат компенсационни корекции.
След въвеждането на всички известни корекции, очакваните стойности на грешките
трябва да са нулеви и единствените значими величини остават неопределеностите.

3.2.1.1. Стандартна неопределеност тип А
Ако дозиметричната величина х се измери последователно n пъти, тогава найдобрата оценка на тази величина е средноаритметичната стойност x на всички
измервания xi :

x=

1
n

n

 xi .

(3.1)

1

Стандартното отклонение

x

характеризира средната неопределеност за

отделното измерване xi и се определя от израза:
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1 n
xi  x  2.
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Стандартното отклонение на средноаритметичната стойност е:
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1
x 
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(3.3)

Стандартната неопределеност от тип А, означена с uA, се дефинира като
стандартно отклонение на средната стойност, u A =  x .
Стандартната неопределеност от тип А се получава чрез статистически анализ на
многократни измервания, като принципно може да бъде намалена при увеличаване на
броя на измерванията.

3.2.1.2. Стандартна неопределеност тип В
Стандартната неопределеност тип В, означена с u B , не може да бъде оценена чрез
многократни измервания, а по-скоро с предположения, базирани на разумни
разсъждения или научно обосновани оценки на неопределености с нестатистически
характер, свързани с измерването. Те включват процеси, влияещи на измерването,
прилагане на корекционни фактори или взети от литературата данни.
Приема се, че стандартните неопределености тип В имат вероятностно нормално
(Gaussian), или правоъгълно разпределение (еднаква вероятност в рамките на
предварително зададени граници). Стандартни неопределености тип В могат да се
получат чрез оценка на границата, под която няма стойност на фактора, и част от тази

граница се дефинира като
разпределение.

uB. Тази част се избира според типа вероятностно

3.2.1.3. Комбинирана и разширена неопределеност
Уравнението, което определя дозиметричната величина Q в точка P, има вида:
n

QP  M П Fi ,
i 1

(3.4)

където М е показанието на дозиметричната система, а Fi – корекция или
конверсионен коефициент.
Комбинираната стандартна неопределеност uC, свързана с величината Q, се
определя като квадратен корен от сумата на квадратите на средноквадратичните
неопределености при оценяване тип А (uA) и съответно тип В (uB):

uC 

u A2  uB2 .

(3.5)

Приема се, че комбинираната стандартна неопределеност има нормално
вероятностно разпределение.
Разширената неопределеност U е произведението на комбинираната
неопределеност uC с коефициента на покриване k, т.е. U = k.uC. Резултатът от
измерването на величината Q се изразява като QP ± U.
Разширената неопределеност U при коефициент на покриване k = 2, който
съответства на доверителна вероятност 95 %, често се използва за представяне на
пълната неопределеност, която е свързана с точността на измерване на величината Q.

3.2.2. Линейност
В идеалния случай, показанието М, отчетено от дозиметричната система, трябва
да е свързано линейно и пропорционално с измерваната дозиметрична величина Q. В
действителност, под определен обхват на дозата се наблюдава нелинейност.
Областите на линейност и нелинейност зависят от вида на дозиметъра и неговите
физични характеристики.
Два примера за типични характеристика на показанията на дозиметрични системи
са показани на фигура 3.1. Крива А показва в началото област на линейност, следва
област на нелинейност и накрая област на насищане. Крива В показва област на
линейност в началото, следвана от област на насищане при високи дози.
Като правило, необходимо е да се въвежда корекция за нелинейността.
Дозиметричният детектор, както и блокове за регистриране, обработване и представяне
на сигналите от детектора, поотделно могат да имат нелинейна характеристика, но е
възможно комбинираният ефект от тях да е линеен в широк обхват.

3.2.3. Зависимост от мощността на дозата
Интегралните системи измерват интегралното показание на дозиметрична
система. За такива системи трябва измерваната дозиметрична величина да е
независима от нейната мощност.

В идеалния случай показанието М/Q на дозиметрична система при две различни
мощности на величината ((dQ/dt)1 и (dQ/dt)2) трябва да остава постоянно. В
действителност, мощността на дозата може да окаже влияние върху показанията на
дозиметъра и да се наложи въвеждането на съответни корекции, като напр. корекция за
рекомбинация при използването на йонизационни камери в импулсно лъчево поле.

Фигура 3.1. Характеристики на показанието на две дозиметрични системи.
Крива А показва област на линейност в началото, следвана от област на
нелинейност и накрая област на насищане. Крива В показва в началото
област на линейност, следвана от област на насищане при високи дози.

3.2.4. Енергийна зависимост
Показанието M/Q на дозиметрична система в общия случай е функция на
качеството на лъчението. Поради това, че дозиметричните системи се калибрират за
конкретни качество или качества на лъчението, а се използват в много по-широк
енергиен обхват, е необходимо въвеждането на корекция за зависимостта на
показанията на системата от качеството на измерваното лъчение.
В идеалния случай показанието при всички енергии на лъчението трябва да бъде
постоянно (т.е. калибрираната система трябва да има независимо от енергията
показание в определен обхват на качеството на лъчението). В действителност, за
повечето измервания при определяне на величината Q трябва да се прави корекция за
енергията. Най важната величина в лъчелечението е дозата във вода (или в тъкан).
Понеже няма дозиметър, който е водно- или тъканноеквивалентен за всички качества
на лъчението, то енергийната зависимост на дозиметричната система е нейна важна
характеристика.

3.2.5. Зависимост от посоката на лъчението
Зависимостта на показанието на един дозиметър от ъгъла, под който лъчението
пада върху него, се нарича зависимост от посоката на лъчението (ъглова или посочна
зависимост) на дозиметъра. Най-често дозиметрите имат ъглова зависимост поради
спецификата на тяхното устройство, физичния им размер и енергията на падащото
лъчение. Ъгловата зависимост е от значение при някои конкретни приложения, като
например при in vivo дозиметрията, когато се използват полупроводникови дозиметри.

Дозиметрите в лъчелечението се използват обикновено в същата геометрия, в която са
калибрирани.

3.2.6. Пространствена разделителна способност и физичен размер
Поради това, че дозата е дефинирана за определена точка в облъчваната среда,
дозиметърът трябва да дава възможност за измерване на дозата в много малък обем
(т.е. за определяне на дозата в точка е необходим „точков дозиметър“).
Местоположението на точката, в която се измерва дозата (т.е. нейната пространствена
локация) трябва да бъде точно дефинирана в референтна координатна система.
Бел.пр. Ролята на "точков дозиметър" в системата се изпълнява от детектора (3.1).
Термолуминесцентните детектори (TLD) имат много малки размери и до голяма
степен се доближават до точкови. Филмовите дозиметри имат отлична 2-D
пространствена разделителна способност, а гел дозиметрите – отлична 3-D
пространствена разделителна способност, затова точковото измерване при тях се
ограничава само от разделителната способност на системата за детектиране на
радиационния ефект, получен при облъчването на детектора. Дозиметрите с
йонизационни камери, обаче, имат размери, които ограничават разделителната им
способност, въпреки че новият тип прицелни микрокамери (pinpoint microchambers)
решават частично този проблем.

3.2.7. Удобство за отчитане
Дозиметрите с директно отчитане (напр. йонизационните) са по-удобни за
използване, отколкото пасивните дозиметри, т.е. тези, при които резултатът се отчита
чрез обработване след облъчването ( напр. TLD и филмовите). Докато някои видове
дозиметри, като напр. TLD и гел) работят по принцип в интегрален режим, то други
(напр.
йонизационните камери) могат да измерват и при двата режима –
диференциален (моментен) и интегрален.

3.2.8. Удобство при използване
Йонизационните камери могат да се използват многократно без или с много малка
промяна в чувствителността им през време на техния работен живот.
Полупроводниковите детектори могат да се използват многократно, но през работния
им живот те постепенно губят чувствителност. Някои дозиметри могат да се използват
само еднократно (напр. филмовите, гел, аланиновите и др. химични дозиметри). Някои
дозиметри измерват разпределението на дозата при еднократно облъчване (напр.
филмовите и гел), други остават годни след употреба (т.е. използването не оказва
влияние на тяхната чувствителност, като напр. йонизационните), докато трети са
използваеми еднократно (напр. феросулфатният и повечето химични дозиметри).

3.3. ДОЗИМЕТРИЧНИ СИСТЕМИ С ЙОНИЗАЦИОННА КАМЕРА
3.3.1. Йонизационни камери и електрометри
Йонизационните камери се използват в лъчелечението и радиологичната образна
диагностика. Определянето на дозата в референтни условия на облъчване се нарича
калибриране на лъчевия сноп (за подробности вж. Глава 9). Йонизационните камери се

изработват в разнообразни форми и размери, в зависимост от конкретните изисквания,
но принципно имат следните характеристики:

Фигура 3.2. Устройство на цилиндрична йонизационна камера тип Farmer.

Йонизационната камера е в основата си кухина, запълнена с газ, с
електропроводима външна стена и централен електрод (фиг. 3.2.). Външната стена и
събиращият заряда електрод са разделени с диелектрик с висока електроизолационна
способност за намаляване на утечката при подаване на напрежение към камерата.
Обикновено в камерата се добавя и защитен електрод за допълнително
намаляване на утечката. Този електрод отвежда тока на утечката и към земята,
служейки като шънт за събиращия електрод. Защитният електрод също така подобрява
хомогенността на електричното поле в чувствителния обем на камерата.
При измервания с въздушна йонизационна камера е необходимо да се въвежда
корекция за температурата и налягането на въздуха, която отчита промяната на масата
на въздуха в обема на камерата.
Електрометърът е уред за измерване на слаб ток от порядък на 10–9 A, или помалък. Електрометър, свързан с йонизационна камера, представлява операционен
усилвател с голям коефициент на усилване, с отрицателна обратна връзка, със
стандартен резистор или кондензатор с обратна връзка във веригата за измерване на
йонния ток или количеството електричество (заряда), създадени в камерата в резултат
на облъчването (фиг. 3.3.).

3.3.2. Цилиндрични (напръстникови) йонизационни камери
Най-широко използваната цилиндрична йонизационна камера с обеме 0,6 cm3 e
проектирана от Farmer и произведена първоначално от Baldwin, днес се произвежда от
няколко компании за целите на дозиметрията в лъчелечението. Камерата прилича на
напръстник, поради което е известна още и като напръстникова. Схематичното
устройството на камерата тип Farmer е показано на фигура 3.2; дозиметрични системи
с йонизационни камери са разгледани в Раздел 9.2.
Цилиндрични камери с чувствителен обем между 0,1 до 1 cm3 се изработват от
няколко производители. Типичната им вътрешна дължина е не по-голяма от 25 mm, а
вътрешният им диаметър – до 7 mm. Материалът, от който е направена стената на
камерата, е с малък атомен номер Z (напр. тъканно- или въздушноеквивалентен), с
дебелина по-малка 0,1 g/cm2. Камерата е в комплект с равновесна шапка с дебелина
около 0,5 g/cm2 за калибриране на 60Co гама-лъчи свободно във въздуха.

Фигура.3.3.Електрометър в режим на изключена обратна връзка.

Конструкцията на камерата трябва да бъде възможно най-еднородна, въпреки че
за осигуряване на енергийна независимост обикновено се използва централен
алуминиев електрод с диаметър около 1 mm. Конструктивните детайли на различните
цилиндрични камери в търговската мрежа са представени в IAEA Technical Reports
Series TRS 277 и TRS 398 Практическо ръководство. Използването на цилиндрични
камери в дозиметрията на електронни и фотонни полета се разглежда в Глава 9.

3.3.3. Плоскопаралелни йонизационни камери
Плоскопаралелната йонизационна камера има две плоски стени, в едната от които
има входен прозорец, и поляризиращ електрод, а задната стена – и колекторен
електрод, както и защитен пръстен. Задната стена обикновено представлява блок от
проводящ или непроводящ пластичен материал (обикновено плексиглас или
полистирол) с тънък проводящ слой от графит, формирайки колекторния електрод и
защитния пръстен. Схема на плоскопаралелна йонизационна камера е показана на
фигура 3.4.
Плоскопаралелните йонизационни камери се препоръчват за дозиметрия в
електронни полета с енергия под 10 MeV. Такива камери се използват също за
измерване на повърхностната и дозата в дълбочина в областта на изграждане на дозата
при високоенергийни фотонни полета. Измерването на дозата в зоната на изграждане
на дозата при фотонни полета се дискутира в Раздел 6.13. Характеристиките на
достъпните на пазара плоскопаралелни камери и използването им в дозиметрията на
електрони са описани детайлно в TRS 381 и ТRS 398. Някои плоскопаралелни камери
изискват значителна корекция за нарушението (пертурбацията) на преноса, поради
недостатъчната ширина на защитния пръстен.
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Фигура 3.4. Плоскопаралелна йонизационна камера. 1: поляризиращ електрод.
2: измервателен електрод. 3. Защитен пръстен; a: височина на въздушната кухина
(разстоянието между електродите); d: диаметър на поляризиращия електрод. m:
диаметър на колекторния електрод. g: ширина на защитния пръстен.

3.3.4. Камери в брахитерапията
Закритите радиоактивни източници (ЗРИ), използвани в брахитерапията, създават
относително ниска мощност на въздушната керма, поради което са необходими камери
със сравнително голям обем (около 250 cm3 или повече), които имат достатъчна
чувствителност. Най-подходящи за калибриране и стандартизиране на източниците за
брахитерапия са камерите от кладенчев тип, или проходните камери (фиг. 3.5.). форми

Source holder
Collecting electrode
Outer electrode (HV)
Insulator

To electrometer

Фигура 3.5. Устройство на кладенчева йонизационна камера за брахитерапия.

Кладенчевите камери трябва да са конструирани така, че да отговарят на
типичните и размери и на ЗРИ, използвани в брахитерапията. Източниците са
калибрират обикновено в референтна мощност на въздушната керма.

3.3.5. Екстраполиращи камери
Екстраполиращите камери са плоскопаралелни камери с променлив чувствителен
обем. Те се използват за измерване на повърхностната доза при високоенергийни
рентгенови и Х-лъчи и за дозиметрия на бета- и на нискоенергийни рентгенови лъчи.
Могат да се използват и за абсолютна дозиметрия в тъканноеквивалентен фантом.
Пертурбацията на преноса на електрони в кухината на камерата може да бъде
отстранена чрез поредица от измервания при различни дебелини на кухината и
последващо екстраполиране към нулева дебелина. При използването на такава камера
може да се оцени пертурбацията на преноса на електрони в кухината при
плоскопаралелни камери с крайна дебелина.

3.4. ФИЛМОВА ДОЗИМЕТРИЯ
3.4.1. Рентгенов филм
Рентгеновите филми имат няколко важни функции в рентгеновата диагностика,
лъчелечението и радиационната защита. Те могат да се използват като дозиметрични
детектори, детектори за относителна дозиметрия, като визуализиращо и записващо
устройство.
Рентгеновият филм се състои от тънка полиестерна основа, покрита с емулсия,
чувствителна на йонизиращо лъчение (гранулирани микрокристали сребърен бромид,
AgBr, суспендирани в желатин), покриваща равномерно едната или двете страни на
основата.
При взаимодействието с лъчението зърната сребърен бромид се йонизират, при
което във филма се формира латентен образ. Този образ може да стане видим и траен
след обработване на филма.
Преминалата през експонирания филм светлина е функция на неговата
прозрачност и може да се измери чрез величината оптична плътност (OD) с помощта на
устройства, наречени денситометри.
Оптичната плътност OD е функция на погълнатата доза и се дефинира с израза:
OD = lg (ψ0/ψ), където ψ0 е преносът на лъчист поток на падащата върху експонирания
филм светлина, а ψ – същата величина на преминалата през филма светлина.
Филмите имат много добра двумерна пространствена разделителна способност и
при еднократно облъчване дават информация за пространственото разпределение на
дозата в областта, която представлява интерес, или за отслабването на лъчението от
обекти, през които то преминава.
Полезният обхват от стойности на дозата, които филмът може да отчете, е
ограничен, а енергийната му зависимост е силно изявена в нискоенергийния обхват на
фотонните лъчения. Показанията на филмовия дозиметъра зависят от няколко
параметъра, които трудно се контролират. Голямото предизвикателство в този аспект е
правилната обработка на експонираните филми.

Обикновено филмите се използват за качествена, а не за количествена
дозиметрия, но при подходящо калибриране, внимателна употреба и подходящ анализ,
те могат също да се използват и за определяне на дозата.
В лъчелечението се използват различни видове филми (например филми с
директно експониране за проверка на размера на полето, комбинация от филм с
усилващо фолио в симулаторите, филми с флуоресциращ метален екран, използвани
при порталното изобразяване.
Неекспонираният проявен филм няма нулева оптична плътност, а така наречения
воал (OD0). Реалната или чиста оптична плътност, която се дължи изцяло на
облъчването с йонизиращо лъчение, е разликата между измерената оптична плътност
и воала.
Устройствата, измерващи оптична плътност, включват филмови денситометри,
лазерни денситометри и автоматични филмови скенери. Принципът на работа на
обикновен филмов денситометър е показан на фигура 3.6.
В идеалния случай, връзката между дозата и оптичната плътност трябва да е
линейна, но това не винаги е така. Някои емулсии са линейни, други са линейни в
ограничен обхват на дозата, а трети са нелинейни. Зависимостта на дозата от оптичната
плътност OD се нарича сенситометрична крива (известна също като характеристична,
или H&D крива, в чест на Hurter и Driffield, които първи изследвали тази зависимост).
Сенситометричната крива трябва да се построи за всеки филм преди използването му
за дозиметрични цели.
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Фигура 3.6. Принципна схема на филмов денситометър

Типична такава крива на рентгенов филм е показана на фигура 3.7. Тя има четири
области: (1) воал – оптичната плътност на неекспониран проявен филм; (2) основа; (3)
линейна област на нормална експонация; (4) рамо и област на насищане при висока
експонация. Линейната област на нормална експонация е областта на оптимални
условия за дозиметрия, основата е областта на недоекспониране, а рамото е областта
на преекспониране.
Важни параметри, описващи взаимодействието на филма с йонизиращото
лъчение, са гама, ширина и скорост на филма:
Гама на филма се нарича наклонът на линейния участък от характеристичната
крива.
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Фигура. 3.7. Типична сенситометрична крива (характеристична
H&D крива) на рентгенов филм.

Трябва да се подбере такава експозиция (облъчване), че всички части на
рентгенографията да са в линейния участък на характеристичната крива – условия за
осигуряване на еднакъв контраст за всички стойности на OD.
Фотографска ширина на филма се дефинира като обхвата на експозицията, в който
OD е в линейния участък на характеристичната крива.
Скоростта на филма се определя чрез експозицията, необходима за получаване на
OD, по-голяма с единица от воала.
Типични приложения на рентгеновите филми в лъчелечението включват
качествени и количествени измервания, в това число дозиметрия на електронни полета,
контрол на качеството (QC) на лъчетерапевтичните уредби (напр. съвпадение на
светлинното и лъчевото поле и определяне на положението на оста на колиматора,
т.нар. тест звезда), верификация на лъчетерапевтични техники в различни фантоми и
на порталното изобразяване.

3.4.2. Радиохромен филм
Радиохромният филм е нов вид филм, използван в дозиметрията в лъчелечението.
Най-широко приложение намира GafChromic филм. Той представлява безцветен, почти
тъканноеквивалентен филм (9,0 % водород, 60,6 % въглерод, 11,2 % азот и 19,2 %
кислород), който при облъчване се оцветява в синьо.
Радиохромният филм съдържа специален оцветител, който при облъчване
полимеризира. Полученият полимер поглъща светлината, а преминалата през филма
светлина може да се измери с подходящ денситометър. Радиохромният филм e
самопроявяващ и не са необходими проявител и фиксатор. Освен това той няма
гранулирана микрокристална структура, поради което има много висока пространствена
разделителна способности и може да се използва в зони с много висок градиент на

дозата (напр. за измерване на разпределението на дозата при стереотактично
облъчване, както и в близост до закритите радиоактивни източници, ЗРИ, в
брахитерапията).
Използването на радиoхромните филми за дозиметрия на йонизиращи лъчения
има някои предимства пред рентгеновите, като по-лесна употреба; не са необходими
тъмна стая, филмови касети или обработване на филмите; независимост от мощността
на дозата; по-добри енергийни характеристики (освен при рентгенови лъчи с ниска
енергия под 25 kV); нечувствителност към условията на околната среда (въпреки, че
трябва да се избягва твърде висока влажност). Радиохромните филми са като цяло помалко чувствителни от рентгеновите и са подходящи за измерване на по-високи дози,
въпреки че в този дозен обхват необходимо въвеждане на корекция за нелинейност.
Радиохромните филми са подходящи за относителна дозиметрия. Ако се направи
прецизна калибровка и се отчетат условията на околната среда, може да се постигне
прецизност, по-добра от ± 3 %.
В справочната литература има данни за характеристиките на радиохромните
филми (като чувствителност, линейност, хомогенност, възпроизводимост и стабилност
след облъчване).

3.5. ЛУМИНЕСЦЕНТНА ДОЗИМЕТРИЯ
При облъчване с йонизиращи лъчения някои вещества запазват част от
предадената енергия, като преминават в метастабилно състояние. Тази енергия може
впоследствие да се освободи във вид на ултравиолетова, видима или инфрачервена
светлина, а явлението се нарича луминесценция. Известни са два вида луминeсценция
– флуоресценция и фосфоресценция, които се различават по времето между
облъчването и излъчването на светлина. При флуоресценцията то е между 10–10 и 10–
8
s, а при фосфоресценцията превишава 10–8 s. Процесът на фосфоресценция може да
бъде ускорен чрез възбуждане с топлина или светлина.
Ако възбуждащият фактор е топлина, явлението се нарича термолуминесценция,
а съответните детектори на йонизиращи лъчения – термолуминисцентни (TLD).
Ако възбуждащият фактор е светлина, явлението се нарича оптично стимулирана
луминесценция (OSL) (фотолуминесценция), а съответните детектори –
фотолуминесцентни.
Както бе разгледано в Раздел 1.4., високоенергийните вторични заредени частици,
обикновено са електрони, освободени след първоначалното взаимодействие на
фотоните с веществото, са основна причина за предаването на енергия в него. В твърди
тела с кристална структура тези вторични заредени частици освобождават голям брой
нискоенергийни свободни електрони и дупки чрез йонизация на атомите и йоните.
Получените по този начин свободни електрони и дупки рекомбинират, или биват
заловени съответно в електронна уловка (ваканция/празно място) или в дупка в
кристала.
Тези уловки могат да бъдат вътрешни за решетката, или въведени в кристала във
вид на дефекти в кристалната решетка, включващи ваканции (празни места) или
примеси. Принципно са известни два вида уловки: центрове на рекомбинация и
акумулиращи уловки.

Акумулиращата уловка всъщност залавя свободни носители на електричество и ги
освобождава впоследствие при (а) нагряване, в резултат на което се проявява
термолуминесценция, или (b) осветяване – фотолуминесценция (OSL).
Освободен от акумулираща уловка носител на електричество в център на
рекомбинация (център на луминесценция) може да рекомбинира със заловен носител
на електричество с противоположен знак. При рекомбинацията се освобождава енергия
под формата на ултравиолетова, видима или инфрачервена светлина, която може да
бъде измерена с фотодиоди или фотоумножители (ФЕУ).

3.5.1. Термолуминесценция
Явлението термолуминисценция е по същество фосфоресценция, която се
активира термично; то е най-ефектното и широко известно сред различните явления,
индуцирани термично от йонизиращи лъчения. Практическите му приложения включват
широк спектър – от датиране на археологически керамични находки до дозиметрия на
йонизиращите лъчения. Публикацията на Cameron, Suntharalingam и Kenney от 1968 г.
върху термолуминесцентните процеси все още се смята за отличен трактат върху
практическите приложения на това явление. Полезен феноменологичен модел на
механизма на термолуминесценцията дава зонната теория на твърдото тяло.
Акумулиращите уловки и центровете на рекомбинация, характеризирани с
активационната си енергия (ниво на уловката), която зависи от кристалната структура
на твърдото тяло и от вида уловка, се намират на енергийно ниво между валентната
зона и зоната на проводимост. Зоните под зоната на проводимост представят
електронните уловки, а зоните над валентната са уловките за дупки. Нивата на уловките
не са запълнени преди облъчването (т.е. в уловките за дупки има електрони, а в
уловките за електрони няма).
При облъчване вторичните заредени частици прехвърлят електрони в зоната на
проводимост или от валентната зона (при което в нея остава свободна дупка), или от
незапълнена уловка за дупки (при което тя се запълва).
Системата може да достигне термично равновесие по няколко начина:
Свободните носители на електричество
рекомбинация се превръща в топлина;

рекомбинират,

а

енергията

на

Свободен носител на електричество рекомбинира с носител на електричество с
противоположен знак, заловен в център на луминисценция, а енергията на
рекомбинация се излъчва като оптична флуоресценция;
Свободен носител на електричество попада в акумулираща уловка, което
предизвиква фосфоресценция, включваща явленията термолуминесценция и
фотолуминесценция.

3.5.2. Термолуминесцентни дозиметрични системи
Най-широко използвани TLD в медицината са LiF:Mg,Ti, Cu, P и Li2B4O7:Mn, поради
тяхната тъканна еквивалентност. Други TLD, предпочитани заради високата им
чувствителност, са CaSO4:Dy, Al2O3:C и CaF2:Mn.
TLD се изработват в разнообразни форми (напр. на прах, таблетки, пръчки и ленти).

Преди употребата им те трябва да бъдат нулирани, за да се изтрие остатъчният
сигнал. За целта трябва да се използват добре проучени и възпроизводими нулиращи
процедури, включващи скоростта на нагряване и охлаждане.
Системата за отчитане на показанието на TLD се състои в основата си от метален
диск (планшет) за поставяне и нагряване на TLD, ФЕУ за регистриране на излъчената
при термолуминисценцията светлина и превръщането й в електричен сигнал,
пропорционален на детектирания пренос на лъчист поток ψ, и електрометър за
записване на сигнала от ФЕУ във вид на заряд или електричен ток. Основна схема на
система за отчитане на TLD е показана на фигура 3.8.

Electrometer
HV

Thermoluminescence ~ charge

PMT

TLD
Heater

Фигура. 3.8. Схема на система за отчитане на показанието на TLD.

Преносът на лъчист поток ψ на термолуминесценцията е функция на
температурата Т на TLD. Ако скоростта на нагряване се поддържа постоянна,
температурата ще бъде пропорционална на времето t и ψ може да бъде представен
графично като функция на времето t, ако измервателната система има блок за
регистриране на изходящия сигнал. Получената крива се нарича крива на изсветване
на TLD. По принцип, ако излъчената светлина се представи графично като функция на
Т, се получава термолуминесцентна термограма (фиг. 3.9.).
Пиковете в кривата на изсветване могат да се свържат с енергийните нива на
уловките, свързани с термолуминесценцията.
Главният пик в кривата на изсветване на LiF:Mg,Ti, използван за дозиметрични
цели, е между 180 и 260 0C. Температурата при този пик е достатъчно висока, така че
да не се влияе от околната температура, но и достатъчно ниска, за да не пречи на
топлинното излъчване на нагряващия планшет.
Пълният термолуминесцентен сигнал (т.е. площта под съответната част от кривата
на изсветване) може да се свърже с дозата чрез подходяща калибровка.
За постигане на точност при дозиметрията е необходима добра възпроизводимост
на процедурите на нагряване при отчитането.
Термолуминесцентният сигнал намалява с времето след облъчването поради
спонтанното излъчване на светлина при стайна температура. Този процес се нарича
затихване (фадинг) и за дозиметричния пик на LiF:Mg,Ti той не превишава няколко
процента в продължение на месеци след облъчването.
Сигналът от термолуминесценцията е линеен спрямо дозата в широк интервал,
използван в лъчелечението, въпреки че в областта на високите дози той расте, при

което се наблюдава по-слаба от линейна зависимост, преди достигането на насищане
при още по-високи дози.
Преди използването им, ТLD трябва да бъдат калибрирани. За определяне на
погълнатата доза чрез термолуминесцентния сигнал са нужни няколко фактора за
корекция, като енергийна зависимост, фадинг и нелинейност сигнал-доза.

Фигура 3.9. Типична крива на изсветване (термограма) на LiF:Mg,Ti, измерена
с устройство за отчитане на сигнала на TLD при ниска скорост на нагряване.

Типични приложения на TLD в лъчелечението са: за in vivo дозиметрия (както като
стандартна процедура по QC, така и за контрол на дозата в някои специални случаи,
напр. при сложна геометрия на облъчване, доза в критични органи, целотелесно
облъчване (TBI), брахитерапия); за верификация на техниките на облъчване с помощта
на различни фантоми (напр. антропоморфни); за дозиметрични сравнявания (като
програмата с пощенски дозиметри по линия на IAEA и WHO); за междуболнични
сравнителни измервания.

3.5.3. Фотолуминесцентни системи (Оптично стимулирани луминисцентни
системи, OSL)
Фотолуминесцентната
дозиметрия
има
сходен
принцип
като
термолуминесцентната. При нея за освобождаване на акумулираната в уловките
енергия под формата на луминисценция вместо нагряване, се използва възбуждане с
лазерна светлина. Това е новаторска техника с потенциал за in vivo дозиметрията в
лъчелечението. Измерваната интегрална доза може да се оцени директно с помощта
на фотолуминесцентна система.
Влакнестооптичната структура (оптичното влакно) на фотолуминесцентния
дозиметър се състои от малко ядро (≈ 1 mm3) алуминиев оксид (Al2O3:C), покрито с
въглерод, свързано с дълго оптично влакно, лазер, делител на снопа и колиматор, ФЕУ,
електроника и софтуер. За предизвикване на фотолуминесценция активната среда се

възбужда с лазерна светлина, изпращана по оптично влакно, а получената синя
луминесценция се връща по същото влакно, отразява се на 90 0 в делителя на и се
измерва с ФЕУ.
Дозиметрите с оптично влакно имат висока чувствителност в широк обхват
мощност на дозата, използвана в лъчелечението. Фотолуминесцентният сигнал в
общия случай е линеен и независим както от енергията, така и от мощността на дозата,
но е необходима корекция за ъгловата зависимост.
Съществуват
различни
експериментални
постановки
като
пулсова
фотолуминесценция, в комбинация с радиолуминесценция. Радиолуминесценцията се
получава веднага по време на облъчване на дозиметъра и дава информация за
мощността на дозата при облъчването, докато фотолуминесценцията дава
информация за интегралната доза. Въпреки, че не се използва още рутинно в
лъчелечението, в бъдеще тази техника може да се окаже полезна за in vivo дозиметрия.

3.6. ПОЛУПРОВОДНИКОВИ ДОЗИМЕТРИ
3.6.1. Силициево диодни дозиметрични системи
Силициево диодният дозиметър е диод с р-n преход. Тези диоди се изработват,
като силиций от n или p тип се покрива с съответния противоположен тип
полупроводник. Съобразно вида на основата те са известни като n-Si или p-Si
дозиметри. И двата типа диоди са разпространени в търговската мрежа, но само p-Si е
подходящ за целите на дозиметрията в лъчелечението, понеже е по-устойчив на
радиация и има много по-малък ток на тъмно.
Диодните дозиметри са по-чувствителни и с по-малък размер от типичните
йонизационни камери. Те са дозиметри за относителна дозиметрия и не би трябвало
да се използват за калибриране, понеже под влияние на йонизиращите лъчения
тяхната чувствителност се променя при многократно използване.
Йонизиращото лъчение предизвиква образуването на двойка електрон-дупка (e-h)
в обема на дозиметъра, включително в обеднения слой. Полученият в дозиметъра
заряд в дифузионния слой се премества чрез дифузия към обеднения слой. Той пресича
обеднения слой, ускоряван от електричното поле, създавано от вътрешния потенциал.
По този начин в диода се създава електричен ток в противоположна посока.
Диодите се използват в режим „на късо“, понеже при тях има линейна връзка между
измерения заряд и дозата. Обикновено се използват без външно преднапрежение за
намаляване на тока на утечката.
Диодните дозиметри са по-чувствителни и с по-малък размер от типичните
йонизационни камери. Те са дозиметри за относителна дозиметрия и не би трябвало да
се използват за калибриране, понеже под влияние на йонизиращите лъчения тяхната
чувствителност се променя при многократно използване.
Диодните дозиметри са полезни особено при измервания във фантоми, напр. в
малки лъчеви полета, използвани в стереотактичната радиохирургия или в областите с
висок градиент на дозата, като областта на полусянката. Често се използват и за
определяне на PDD при електрони. При измервания във воден фантом се нуждаят от
водозащитна шапка. Когато се използват за дозиметрия при електрони, те определят

директно разпределението на дозата, за разлика от йонизационните камери, които
измерват разпределението на йонизацията.
Диодните дозиметри се използват рутинно и широко за in vivo дозиметрия, напр. за
измерване на дозата в пикочния мехур или ректума. При тези измервания се използват
равновесни шапки, които трябва да бъдат подбирани според вида и качеството на
измерваното лъчение. Равновесната шапка служи също за предпазване на крехкия диод
от механични увреждания.
Когато се използват за in vivo дозиметрия диодните детектори трябва да бъдат
калибрирани, а при изчисляване на дозата е необходимо да се въвеждат няколко
корекционни фактора.
Чувствителността
на тези детектори
зависи от
продължителността и честотата на употребата им, поради което трябва да бъдат
калибрирани периодично.
Показанието на диодните дозиметри зависи от температурата (това е много
съществено при продължително облъчване), от мощността на дозата (особено трябва
да се внимава при различни SSD), от ъгъла на падане и от енергията на лъчението;
енергийната зависимост е важна дори при малки разлики в спектралното
разпределение на лъчението (това има значение при измерване на входящата и
изходящата доза).

3.6.2. MOSFET дозиметрични системи
Metal-oxide semiconductor field effect transistor (MOSFET) е миниатюрен силициев
транзистор, който има отлична пространствена разделителна способност и поради
малкия си размер създава незначително отслабване на измерваното лъчение, което е
особено полезно при in vivo дозиметрията. MOSFET дозиметрите се базират на
измерването на праговото напрежение, което е линейна функция на дозата. При
облъчване йонизиращото лъчение създава заряд, който бива заловен трайно, при което
се променя праговото напрежение. Дозата може да бъде измерена по време или след
облъчването. MOSFET дозиметрите изискват свързване с напрежение по време на
облъчването. Времето им на живот е ограничено.
MOSFET дозиметърът покрива целия енергиен спектър на фотоните и
електроните, използвани в лъчелечението, въпреки че енергийната им зависимост
трябва да се изследва. За високоенергийно лъчение, обаче, те не изискват корекция за
енергийна зависимости и може да се използва само един калибровъчен коефициент.
MOSFET дозиметрите имат незначителна аксиална анизотропия (± 2 % за 360 0) и
не изискват корекция за мощността на дозата.
MOSFET дозиметърът има температурна зависимост на показанията, подобно на
диодните дозиметри, но тя се преодолява чрез специална дозиметрична система с два
детектора. По принцип показанието им е нелинейно, но въпреки това през време на
специфицирания им срок на използване, те поддържат приемлива линейност на
показанието. MOSFET дозиметрите са също чувствителни към промени в захранващото
напрежение по време на облъчването (което трябва да се поддържа стабилно), а
техният сигнал се променя незначително след облъчването (затова отчитането трябва
да се направи в специфициран момент след облъчването).

През последните години MOSFET дозиметрите се използват за различни цели в
лъчелечението, като in vivo дозиметрия и измервания във фантом, което включва
рутинна верификация на пациентната доза, при брахитерапия, целотелесно облъчване,
IMRT, интраоперативно лъчелечение и радиохирургия. Съобразно
конкретното
приложение те се използват с или без равновесни шапки.

3.7. ДРУГИ ДОЗИМЕТРИЧНИ СИСТЕМИ
3.7.1. Аланинови/електронно парамагнитно резонансни дозиметрични системи
Аланин, който е една от аминокиселините, се пресова с инертен материал във вид
на пръчки или топчета и се използва с достатъчна за лъчелечението точност най-често
за дозиметрия в обхвата на високите дози – от около и над 10 Gy. При взаимодействие
с йонизиращо лъчение в дозиметъра се образуват формации от аланинови радикали,
чиято концентрация може да бъде измерена с помощта на електронно-парамагнитен
резонансен (ЕПР) спектрометър, известен и като електронен спин резонансен
спектрометър. Дозата се определя чрез нарастването на концентрацията от пик до пик
по централната линия в спектъра; измерването е безразрушително.
Аланинът е тъканноеквивалентен и аланиновият дозиметър не изисква корекция
за енергийна зависимост при използваните в лъчелечението лъчеви източници. При
него се наблюдава много слаб фадинг в рамките на много месеци след облъчването.
Сигналът зависи от условията при облъчването (температурата) и съхранението
(влажността).
Потенциалните приложения в на аланиновия дозиметър са за междуболнични
дозиметрични сравнявания.

3.7.2. Дозиметрични системи с пластични сцинтилатори
Дозиметричните системи с пластични сцинтилатори са сравнително ново
направление в дозиметрията в лъчелечението. Генерираната в сцинтилатора светлина
при облъчването се пренася по оптично влакно към ФЕУ, разположен извън лъчевото
помещение. Най-често конфигурацията включва два комплекта оптични влакна,
свързани с два отделни ФЕУ, което дава възможност за изчистването на фоновото
Черенковско лъчение от измервания сигнал. Сигналът от сцинтилаторния дозиметър е
линеен в обхвата на използваните в клиниката терапевтични дози.
Пластичните сцинтилационни дозиметри са почти водноеквивалентни въз основа
на тяхната концентрация на електрони. Обикновено масовата спирачна способност и
масовият коефициент на поглъщане на тези дозиметри се различават с по-малко от ± 2
% от тези на водата за използваните в лъчелечението енергии на йонизиращите
лъчения, включително и в киловолтния обхват. Те са също почти енергийно независими,
поради което могат да се използват директно за относителна дозиметрия.
Пластичните сцинтилационни дозиметри могат да бъдат с много малък размер
(около 1 mm3 или по-малък), при което да имат достатъчна за клиничната дозиметрия
чувствителност. Затова те могат да се използват в случаи, когато се изисква висока
пространствена разделителна способност (напр. в области с висок градиент на дозата,
в областта на изграждане на дозата, в междинни области, за дозиметрия на малки
полета и за измерване на дозата в близост до радиоактивните източници в

брахитерапията). Поради енергийната независимост и малкия си размер тези
дозиметри са много подходящи за приложение в брахитерапията.
Пластичните сцинтилационни дозиметри се характеризират с добра
възпроизводимост и дългосрочна стабилност. При тях не се наблюдават значителни
неблагоприятни промени в резултат на облъчването (до около 10 kGy), въпреки това
при клинична употреба трябва да се контролира светлинният добив.
Пластичните сцинтилационни дозиметри не проявяват зависимост от мощността
на дозата и могат да се използват от 10 mGy/min (дозиметрия при облъчване на рак на
окото) до около 10 Gy/min (дозиметрия при дистанционно лъчелечение). При тях също
не се наблюдава значима ъглова зависимост и не се изискват корекции за
температурата и налягането.

3.7.3. Диамантени дозиметри
При облъчване диамантите променят съпротивлението си. При прилагане на
напрежение големината на получения ток е пропорционална на мощността на дозата.
Разпространените в търговската мрежа диамантени дозиметри са конструирани така,
че да измерват относителното разпределение на дозата при високоенергийни фотонни
и електронни полета. За изработването им се използват естествени диамантени
кристали, опаковани в полистиролов кожух, като напрежение се прилага с помощта на
тънки златни пластини.
Диамантените дозиметри имат малък чувствителен обем от порядъка на няколко
кубични милиметра, което позволява измервания на разпределението на дозата с
отлична пространствена разделителна способност.
Диамантените дозиметри са тъканноеквивалентни и почти не се налага
използването на корекции за енергийна зависимост. Поради малкия им размер и
пренебрежима ъглова зависимост те са подходящи за измервания в области с голям
градиент на дозата, като напр. в стереотактичната радиохирургия.
За намаляване на поляризационния ефект и стабилизиране на сигнала, преди
употреба е необходимо предварително облъчване на дозиметрите. Съществува
известна зависимост на сигнала от мощността на дозата, което изисква въвеждането на
корекция при измерването на определена величина (като напр. PDD). Проявяват слаба
температурна зависимост (от порядъка на 0,1 %/0C или по-малка).
Високата чувствителност и устойчивост на радиационни увреждания са важни
свойства на диамантените дозиметри за в бъдеще. Те са водоустойчиви и могат да се
използват за измервания във воден фантом.

3.7.4. Гел дозиметрични системи
Гел дозиметрите в действителност са единствените тримерни дозиметри,
подходящи за относителни измервания. Дозиметърът служи едновременно и като
фантом, в който може да се измери разпределението на дозата в 3-D геометрия. Тези
дозиметри са почти тъканноеквивалентни и могат да се оформят по различни начини.
Гел дозиметрията може да се раздели на два типа:
Фрике гел дозиметри, базирани на добре познатата Фрике дозиметрия;

Във Фрике гел дозиметрите Fe2+ йони от феросулфатни разтвори са разпръснати в
желатин, агароза, или PVA матрица. Радиационните промени се дължат или на
директно поглъщане на лъчението, или на посредничеството на свободни водни
радикали. При облъчване феро йоните се трансформират във фери йони (Fe++ → Fe++ +)
със съответна промяна в парамагнитните им свойства, което може да бъде детектирано
чрез ядрено-магнитно резонансната (NMR) скорост на релаксация или с оптични
методи. С този дозиметър се създава тримерен образ на разпределението на дозата.
Най-важният недостатък на Фрике гел дозиметрите е непрекъснатата дифузия на йони
след облъчването, което води до размит образ на дозното разпределение.
Полимерни гел дозиметри.
Тези дозиметри са мономери, като напр. акриламид, разпръснати в желатинови или
агарозни матрици. При облъчване те полимеризират, в резултат на което се получава
тримерна гел матрица, което зависи от дозата и може да се детектира чрез NMR
техника, CT, оптична томография, вибрационна спектроскопия или с ултразвук.
Известни са голям брой формулировки на полимерен гел, включително различни
видове полиакриламид гел, наричани общо PAG гел (напр. BANG гел), както и новият
нормоксичен гел (напр. MAGIC гел), като последният не е чувствителен на присъствието
на атмосферен кислород.
Съществува полулинейна зависимост между NMR скорост на релаксация и дозата
в една точка в гел дозиметъра. Оттук чрез създаване на карта на скоростите на
релаксация с помощта на ядрено магнитно резонансна томография при подходяща
калибровка може да се преизчисли картата на разпределението на дозата.
Поради високото съдържание на вода, полимерните гел дозиметри са почти водноеквивалентни и при тях не се изискват корекции за енергийна зависимост в обхвата на
фотонните и електронните лъчения, използвани в лъчелечението
При полимерните гел дозиметри не се наблюдава значимо влияние на мощността
на дозата при използване на NMR метода за детектиране на дозата, въпреки че
показанието зависи от температурата при детектирането. Интензитетът на магнитното
поле при детектирането също може да повлияе на резултата. След облъчването трябва
да се обърне внимание на продължаващата полимеризация, желирането и
уплътняването на гел матрицата, които могат да доведат до изкривяване на образа.
Гел дозиметрията е многообещаващ метод на относителна дозиметрия, който
може да се окаже особено полезен за верификация на дозата при по-сложни
лъчетерапевтични техники (напр. IMRT), при използване на антропоморфни фантоми и
за измервания при брахитерапията, вкл. при кардиоваскуларната брахитерапия.

3.8. ПЪРВИЧНИ СТАНДАРТИ
Първичните стандарти са средство за постигане на най-високо метрологично
качество, позволяващо определянето на мерната единица в съответствие с нейната
дефиниция с точност, верифицирана чрез сравняване със стандартите от същото ниво
на други институции. Първичните стандарти се реализират от PSDL, разположени в
около 20 държави по света. Редовни сравнителни измервания между тези лаборатории
и Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM) осигуряват международна
съгласуваност на дозиметричните стандарти.

Йонизационните камери, използвани в болниците за калибриране на
лъчетерапевтичните уредби, трябва да имат калибровка, директно или индиректно
проследима до първичен стандарт. Първичните стандарти не се използват за рутинни
калибрирания, понеже те представят количествено мерната единица във времето.
Вместо това, PSDL калибрират вторични стандартни дозиметри за вторични стандартни
дозиметрични лаборатории (SSDL), които от своя страна се използват за калибриране
на референтните дозиметри на потребителите, като напр. йонизационните камери,
използвани в лъчелечението в болниците.

3.8.1. Първични стандарти за въздушна керма във въздух
Въздушните йонизационни камери са първичен стандарт за въздушна керма във
въздух при повърхностни и високоенергийни рентгенови лъчи (до 300 kV); те не могат
да се използват за първичен стандарт при 60Co гама-лъчи, понеже въздушният стълб
около чувствителния обем (за установяване на условия за електронно равновесие във
въздуха) би станал твърде дълъг. Това би направило камерата много голяма, а
необходимите корекционни фактори и свързаните с тях неопределености –
проблематични.
За първичен стандарт при 60Co гама-лъчи се използват графитни йонизационни
камери с точно определен обем.
Използването на графитна йонизационна камера се основава на теорията за
кухината на Bragg и Gray.

3.8.2. Първични стандарти за погълната доза във вода
Стандартите за доза във вода позволяват използваните в лъчелечението
йонизационни камери да се калибрират директно във величината погълната доза във
вода, вместо във въздушна керма във въздух. Това опростява процедурата по
определяне на дозата в клиниките и подобрява точността в сравнение с формализма,
основан на въздушната керма. Стандарти за калибриране в погълната доза във вода са
разработени за 60Co гама-лъчи в няколко PSDL, някои от които разширяват обхвата на
калибрирането и за високи енергии на фотоните и електроните, получавани от
линейните ускорители.
В идеалния случай, първичен стандарт за погълната доза във вода трябва да бъде
водният калориметър, който би бил част от воден фантом и би измервал дозата при
референтни условия. Поради редица трудности при въвеждането на този стандарт,
обаче, разработването на първичен стандарт за погълната доза във вода протича в
различни други посоки.
Сега съществуват три основни метода за определяне на погълната доза във вода
на ниво на първичен стандарт: (1) йонизационен метод; (2) метод на пълно поглъщане,
базиран на химическа дозиметрия и (3) калориметричен метод. Тези три метода са
обсъдени по-долу, а по-детайлно са разгледани в Глава 9.

3.8.3. Йонизационен стандарт за погълната доза във вода
Графитна йонизационна камера с точно определен обем, конструирана така, че да
бъде добро приближение на кухината на Bragg и Gray, се използва във воден фантом
на референтна дълбочина. Дозата в референтната точка във вода се определя въз

основа на теорията на кухината, като се използва средната специфична енергия,
предадена на въздуха в кухината, и отношението на ограничената спирачна способност
на веществото на стената на камерата и газа, с който е напълнена кухината.
Йонизационният стандарт за погълната доза във вода се поддържа от BIPM.

3.8.4. Химическа дозиметрия като стандарт за погълната доза във вода
В химичните дозиметрични системи дозата се определя чрез детектиране с
подходящи методи на химичните трансформации в чувствителния обем на дозиметъра,.
Най-широко използван като стандарт химичен дозиметър е Fricke дозиметърът.
Fricke дозиметричният разтвор е: 1 mM FeSO4 или Fe(NH4)2(SO4)2 , аерирана 0,8 N
H2SO4 и 1 mM NaCl.
Облъчването на Fricke дозиметричния разтвор води до окисляване на феро йоните
до фери йони (Fe2+ → Fe3+); фери йоните имат ясно изразен абсорбционен пик в UV
област rпри 304 nm, докато феро йоните не се поглъщат при тази дължина на вълната.
Концентрацията на радиационно индуцираните фери йони може да се определи
спектрофотометрично чрез измерване на оптичната плътност OD на облъчения
разтвор.
Показанието на Fricke дозиметъра се определя чрез разликата между стойностите
на OD на облъчения и необлъчения дозиметричен разтвор, с помощта на радиационния
химичен добив G, дефиниран като количеството фери йони ( в mol), получени от
единица погълната в разтвора енергия (в J).
Химическият дозиметричен стандарт се реализира чрез калибриране с трансферен
дозиметър при пълна абсорбция и последващо облъчване на трансферния дозиметър
във воден фантом при референтни условия.
Сигналът от Fricke разтвора се определя първо при пълна абсорбция в електронно
поле. Необходимо е точно определяне на енергийния отговор на трансферния
дозиметър (т.е. като са известни енергията на електроните, електричният ток и масата
на поглъщащата среда, пълната погълната енергия може да се определи от връзката с
промяната на поглъщането във Fricke разтвора). По-нататък погълнатата доза във вода,
в референтната точка във воден фантом, се определя, като Fricke дозиметърът се
използва като трансферен.

3.8.5. Калориметричен стандарт за погълната доза във вода
Калориметричният дозиметър е първичен стандарт за доза, защото покачването на
температурата на средата е най-прекият резултат от поглъщането на енергия в средата.
По принцип графитът е идеален материал за калориметричен дозиметър, поради
малкия си атомен номер Z и това, че цялата погълната в него енергия се преобразува в
топлина без загуба на топлина чрез други механизми. Графитният калориметър се
използва от няколко PSDL за определяне на дозата в графитен фантом.
Преобразуването на получените стойности в доза във вода, в референтната точка на
воден фантом, може да се направи или с теоремата за претегляне на фотонния пренос
в различни разсейващи среди, или чрез измервания на базата на теорията на кухината.
Графитните калориметри се калибрират електрически чрез въвеждане на
предварително известна електрическа енергия в сърцевината (работното тяло).

Водните калориметри предлагат по-директен метод за определяне на дозата във
вода, в референтната точка във воден фантом. Дозата във вода се определя чрез
измерване на повишаването на температурата в дадена точка във водната среда, на
базата на предварително определен специфичен топлинен капацитет. За разлика от
графитните калориметри, при тях не се изисква прилагането на теоремата за
претегляне на фотонния пренос в различни разсейващи среди. Все пак и тук се налага
въвеждането на корекции, с цел компенсиране на технически проблеми при
измерването, свързани с топлинния дефект в резултат на водната радиолиза и
топлинния пренос.
Водните калориметри се калибрират чрез калибриране на техните термистори на
база на температурна разлика, а не чрез предаване на енергия, както при графитните
калориметри.

3.9.ОБОБЩЕНИЕ НА НЯКОИ НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ДОЗИМЕТРИЧНИ
СИСТЕМИ
Детекторите на йонизиращи лъчения и дозиметричните системи са многообразни
по вид и форма и имат за основа различни физични ефекти за регистриране и отчитане
на показанието. Най-широко използвани са следните четири типа детектори на
йонизиращи лъчения:
Йонизационни камери;
Рентгенови филми;
TLD;
Полупроводникови диоди.
Диамантени (Бел.пр.)
Диамантените детектори се оказват най-удачни за измервания в радиохирургията.
Поради бързото развитие на този дял в лъчелечението, диамантените детектори
придобиват все по-голямо практическо приложение.

Диамантени

Предимства

Недостатъци

Много малък обем

Тъканноеквивалентни

Измерване в поле с голям
градиент

Пренебрежима ъглова
зависимост

Основно се използват за
калибриране в стереотактичната
радиохирургията
Много скъпи

Високата чувствителност
Устойчивост на радиационни
увреждания
Водоустойчиви

Предимствата и недостатъците на първите четири типа детектори са представени
в таблица 3.1.

Таблица 3.1. Основни предимства и недостатъци на четирите най-често използвани
дозиметрични системи

Предимства
Точни и прецизни.

Йонизационна
камера

Препоръчват се за дозиметрично
калибриране.
Необходимите корекционни
фактори са добре известни.
Резултатите се отчитат веднага.

Недостатъци
Изисква свързващи кабели.
Изисква високоволтово захранване.
Изисква въвеждане на множество корекции
при измервания във високоенергийни
лъчеви полета.
Изисква тъмна стая и оборудване за
обработване.

Рентгенов
филм

Висока 2-D разделителна
способност.
Много тънък.
Не променя преноса на частици.

Обработката трудно се контролира.
Филмите дори и от една и съща
партида имат различни параметри.
Изисква точно калибриране с
йонизационна камера
Има енергийна зависимост.

Малки размери: позволяват
измервания в една точка.
Едновременно могат да се
облъчват много детектори.

TLD

Произвеждат се в
различни форми.
Някои са почти
тъканноеквивалентни.
Не са скъпи.

Не запазва дозната информация
след детектиране.
Не позволява незабавно
отчитане на показанието.
Изисква по-голямо внимание
за точни измервания.
Изисква много време за
отчитане и калибриране.
Не се препоръчват за калибриране.
Изисква свързващи кабели.

Малки размери.
Висока чувствителност.

Полупроводников диод

Незабавно разчитане.
Не изисква външно сфазирано
напрежение.
Не изисква сложно оборудване.

Калибрирането зависи
от температурата.
Променя чувствителността си
с натрупване на дозата.
Изисква специално внимание за
осигуряване на постоянство при
отчитането.
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4.1. ВЪВЕДЕНИЕ
Облъчването на хората с йонизиращи лъчения (йонизираща радиация) е вътрешно
и външно. Закритите радиоактивни източници (ЗРИ) се използват почти изцяло в
лъчелечението и е малко вероятно да причинят вътрешно облъчване. В тази глава се
описва мониторингът на външното облъчване.
➢ Мониторингът на външното облъчване включва:
▪ радиационния фон на и около работните места;
▪ радиационния фон около уредбите за лъчелечение или около контейнерите с
радиоактивни вещества;
▪ индивидуалната еквивалентната доза, получени от лица, работещи в среда на
йонизиращи лъчения.
➢ Радиационният мониторинг включва:
▪ оценка на условията на работа и индивидуалните дози, с които служителите се
облъчват;
▪ осигуряване се безопасно работно място от гледна точка на радиационната
защита;
▪ системен отчет за радиационния мониторинг за дълъг период от време с цел
регулиране или добра практика.

➢ Уредите за измерване на йонизиращите лъчения се използват и за радиационен
мониторинг на помещения и на лица. Средствата за измерване (измерителните
уреди) за йонизиращите лъчения са дозиметри и радиометри, а уредите за
измерване на дозите, с които са били облъчени работещите в среда на
йонизиращи лъчения, са индивидуални дозиметри. Всички тези средства за
измерване подлежат на задължително периодично калибриране.

4.2. ОПЕРАТИВНИ ВЕЛИЧИНИ ЗА РАДИАЦИОНЕН МОНИТОРИНГ
Препоръчваните дозиметрични величини и единици в радиационната защита се
определят от Международната комисия по радиационни величини и измервания (ICRU).
Препоръките за приложимостта на тези величини в радиационната защита се
установяват от Международната комисия по радиационна защита (ICRP).
Оперативните величини са дефинирани за радиационния мониторинг на
повърхнини и за индивидуалния дозиметричен контрол. Йонизиращите лъчения в
радиационната защита се характеризират като слабо или силно проникваща в
зависимост от това, дали еквивалентната доза е в границите на нормите. В практиката
терминът „слабо проникващо лъчение“ обикновено се отнася за фотони с енергия под
15 keV и за бета-лъчи.
За целите на мониторинга са дефинирани амбиентна еквивалентна доза H*(d) и
насочена еквивалентна доза Hd,  . Те свързват външното радиационно поле с
ефективната доза в ICRU сферичен фантом (вж. глава 16) на дълбочина d и по радиус
в посока Ω.
• За силно проникващо лъчение на дълбочина d = 10 mm амбиентната еквивалентна
доза се означава с H*(10), а насочената еквивалентна доза – с H10, .

• За слабо проникващо лъчение амбиентната еквивалентна доза и насочената
,;
еквивалентна доза на кожата при d = 0,07 mm са съответно H*(0,07) и H0,07
за очните лещи, при d = 3 mm, двете величини са H*(3) и H 3, 

За индивидуалния мониторинг се дефинира индивидуална еквивалентна доза
Hp(d), която е еквивалентната доза за меки тъкани, под определена точка от тялото, на
дълбочина d.
• За силно проникващо лъчение се използва индивидуалната еквивалентна доза на
дълбочина d = 10 mm, Hp(10).
• За слабо проникващо лъчение се използва индивидуалната еквивалентна доза на
кожата при d = 0,07 mm, Hp(0,07), а за очната леща при d = 3mm – Hp(3).

• Hp(d) може да се измерва с дозиметър , който се носи на повърхността на тялото
и е покрит с подходящ слой тъканно-еквивалентен материал.

4.3. ДОЗИМЕТРИ
Уредите за измерване на йонизиращите лъчения, използвани в мониторинга, са
снабдени с газово напълнени (газови) или с твърдотелни детектори (сцинтилационни
или полупроводникови). Изпълнените с газ детектори обикновено имат цилиндрична
форма, с външна стена и централен електрод, добре изолирани един от друг. При
йонизационните камери стената обикновено е от тъканно-еквивалентен материал, а при
другите видове газови детектори – от мед.
В зависимост от дизайна и от захранващото напрежение между двата електрода
газовите детектори могат да функционират в една от следните три области: като
йонизационни камери в областта В, като пропорционални броячи в С и като ГайгерМюлерови броячи (ГМБ) – в областта Е (фиг. 4.1.). Областите на рекомбинация и на
ограничена пропорционалност – съответно A и D, не се използват в радиационния
мониторинг (фиг. 4.1.).
•

Дозиметрите имат различна форма и размери в зависимост от тяхното
предназначение (фиг. 4.2.).

•

За да се избегне образуването на отрицателни йони чрез прикрепване на
електрони, което би увеличило времето на събиране на заряда в детектора и
ограничаване на измерваната мощност на дозата, газът в детектора обикновено
не е електроотрицателен. Увеличаването на времето на събиране на заряда се
дължи на относително ниската подвижност на йоните, която е с три порядъка помалка от тази на електроните. Обикновено в тези детектори се използват
благородни газове

•

Бета-гама- дозиметрите имат тънък прозорец за детектиране на слабо
проникващи лъчения. Ефективността за регистриране на гама-лъчи на тези
детектори е само няколко процента (определена от поглъщането на стената),
докато за бета-лъчи тя е почти 100 %.

•

Заради високата си чувствителност, тръбите на ГМ броячи имат по-малки
размери от йонизационните камери.

Фигура 4.1. Области на функциониране на газово напълнените детектори. А е
областта на йонна рекомбинация, В – йонизационна област, С– област на
пропорционалност, D – област на ограничена пропорционалност, Е – област на
ударна йонизация и F – област на непрекъснат газов разряд. Крива (а) се отнася за
β-частици с енергия 1 МеV, а крива (b) – за 100 кеV β-частици

Ionization chamber

Proportional
counter

GM

Фигура 4.2. Дозиметри, използвани в радиационния мониторинг: йонизационни камери,
пропорционален брояч и ГМ броячи.

•

Заради ограничената разделителна способност по време (времето за
възстановяване на нормалното състояние на детектора след регистриране на
импулс) , тези детектори се "насищат" във високо интензивни радиационни
полета.

•

Йонизационните камери работят в режим на електричен ток и са по-подходящи
за измерване на високи дози.

4.3.1 Йонизационни камери
В йонизационната област броят на събраните на електродите положителни и
отрицателни йони е пропорционален на загубите на енергия от заредените частици по
техния път в обема на детектора. Заради разликите в линейното предаване на енергия
(LET) на йонизиращите лъчения, тази област може да се използва за дискриминиране/
разграничаване на частици (вж. фиг. 4.1). За повишаване на ефективността за
детектиране, при измервания на високоенергийно фотонно лъчение е необходима
равновесна шапка, която се маха при измервания на фотони с ниска енергия (10-100
keV ) и на бета-частици.

4.3.2 Пропорционални броячи
В пропорционалната област има усилване на първичния йонен сигнал, дължащо
се на йонизацията при ударите между йоните и газовите молекули (йонна умножение).
Това се случва, когато между последователни удари първичните йони придобиват
достатъчна енергия близо до централния електрод, за да причинят вторична йонизация
в детектора. Усилването е около 10³ - 104 пъти.
Пропорционалните броячи са по-чувствителни от йонизационните камери и са
подходящи за измерване в слаби радиационни полета. Количеството електричество,
събрано от всяко взаимодействие, е пропорционално на отделената в газа на брояча
енергия.

4.3.3. Неутронни дозиметри
Неутронните дозиметри работят в пропорционалната област, така че да може да
се дискриминира фотонния фон.

Фигура 4.3. Дозиметър за еквивалентна доза от неутрони с темперираща полиетиленова
сфера с диаметър 20 cm.

• Детекторите за топлинни неутрони обикновено имат покритие от бор на
вътрешността им стена или броячът е изпълнен с газ BF3.
• Топлинните неутрони взаимодействат с ядрата на 10B, причинявайки (n,α) реакции
и алфа-частиците могат да бъдат лесно детектирани чрез йонните им
взаимодействия.
•

За детектиране на бързи неутрони броячът е обвит със забавител от хидрогенен
материал (фиг. 4.3.). Взаимодействащите със забавителя неутрони се
темперират и след това се детектират от BF3 неутронния брояч, поставен в
забавителя

• За намаляване на свръхчувствителността към топлинни неутрони се използва
филтърно компенсиране, благодарение на което чувствителността съответства на
ICRP радиационните тегловни фактори wR (вж. глава 16). Резултатът е
приблизително пропорционален на дозовия еквивалент в широк енергиен
интервал на неутроните (10 декади).
• Другите неутронни детектори, вкл.и тези на основната на ³He, функционират на
същия принцип.

4.3.4 Гайгер-Мюлерови броячи
Газовият разряд в областта на ГМБ се разпространява по цялата дължина на анода
в обема на детектора и големината на импулса не зависи от първичната йонизация или
от енергията на взаимодействащите частици. Тези детектори не могат да функционират
при напрежения извън областта на ударната йонизация (ГМ област), защото разрядът
постепенно загасва.
Заради голямото им усилване (109), ГМБ се използват за измервания на много
слаби лъчения, като напр. около лъчевите помещения. Те са особено полезни при
проверка за утечка при закритите радиоактивни източници (ЗРИ).
ГМ броячи имат силна енергийна зависимост при ниски фотонни на фотоните и не
са подходящи за измервания при пулсиращи лъчения. Те се използват като индикатори
на йонизиращи лъчения, докато предназначението на йонизационните камери е за поточни измервания.
ГМБ детекторите се характеризират с много дълго „мъртво време“ – от десетки до
хиляди милисекунди. Поради това те не могат да се използват за точни измервания при
честота на регистрираните импулси над няколко хиляди в секунда. Портативен ГМБ
може да блокира в много силни радиационни полета и да отчете нулев резултат. Затова
в такива случай трябва да се използват йонизационни камери.

4.3.5 Сцинтилационни детектори
Детекторите, генериращи светлинни импулси (сцинтилации) са известни като
сцинтилационни и принадлежат към групата на твърдотелните детектори. Определени
органични и неорганични кристали, известни като фосфори, съдържат активационни
атоми, които при облъчване с йонизиращи лъчения се възбуждат оптично и излъчват
видима или УВ светлина (сцинтилират). Фосфори с високо атомен номер се използват
обикновено за измерване на гама-лъчи, а пластмасовите сцинтилатори – на бетачастици.

• Сцинтилиращите фосфори съдържат органични вещества, като антрацен, стилбен
и пластмасови сцинтилатори, а неорганичните фосфори се активират с талий като
NaI(Tl) или CsI(Tl).
• За преобразуване на светлинния в електрически импулс служат фотоелектронните
умножители (PMT, ФЕУ), свързани оптично със сцинтилатора. При някои
дозиметри вместо ФЕУ се използват фотодиоди.

4.3.6 Полупроводникови детектори
Съпротивителните детектори са направени от полупроводници с много голямо
съпротивление (напр. CdS или CdS). При облъчване с йонизиращи лъчения те работят
като твърдотелни йонизационни камери и като сцинтилационните са от вида
твърдотелни детектори.
Полупроводниците с примесна електропроводимост (напр. с примеси от фосфор
или литий) като силиций или германий се използват като междинни детектори. Те също
работят като твърдотелни йонизационни камери и се използват за измервания на повисоки мощности на дозата.
Чувствителността на твърдотелните детектори е около 104 пъти по-голяма от тази
на газонапълнените поради по-ниската средна енергия за получаване една йонна
двойка в твърдо тяло в сравнение с въздуха (по-ниска с един порядък) и тяхната поголяма от тази на въздуха плътност (с три порядъка). Тези качества дават възможност
за намаляване размера на твърдотелните детектори, важно за локализирането на
измерванията.

4.3.7 Общи детайли на дозиметрите
Общите детайли на дозиметрите са:
• визуална индикация при изтощена захранваща батерия;
• автоматично нулиране, автоматичен избор на измерителен обхват и автоматично
осветяване на скалата на измерителния уред.
• различна продължителност на реакцията и на паметта за записване на данните;
• възможности за работа в моментен и в интегрален режим (както и за двата
едновременно);
• аналогов или цифров монитор, разграфен в единици за конвенционалните
величини експозиция или керма във въздух, както и за амбиентна еквивалентна
доза и индивидулна еквивалентна доза;
• звуков индикатор за мощността на измерваното лъчение (праг за сигнализиране);
• аларма с регулируеми степени;
• визуален индикатор за мощността на измерваното лъчение с мигаща светлина.
• дистанционно управление и монитор за отчитане.

4.3.8 Калибриране на дозиметрите
Лъчезащитните дозиметри трябва да са калибрирани спрямо референтен уред,
проследим (директно или индиректно) до национална стандартна лаборатория.

Еталонният дозиметър за гама-лъчи обикновено е йонизационна камера (фиг 4.4.)
с комплект принадлежности за измервания. Еталонните дозиметри не отчитат директно
еквивалентната доза Н, необходима за калибрирането, а основната величина е керма
във въздуха Кair от фотони. Еквивалентната доза Н се определя с помощта на
конверсионния коефициент h :
H = h.NR.MR,
където:
NR е калибровачният коефициент на еталонната камера при регламентирани
условия;
MR – показанието на еталонния дозиметър, коригирано за отчитане влиянието на
условията при еталонирането.
Еталонният уред е калибриран свободно във въздух за обхвата на еталонните
радиационни величини (определени от ISO). Същите еталонни величини трябва да се
използват за калибриране на измерителните уреди за радиационен мониторинг и
радиационна защита.

Фигура 4.4. Еталонна йонизационна камера, използвана за
калибриране на дозиметри с 137Cs гама-лъчи .

Обикновено калибрирането на дозиметрите в единици за амбиентна еквивалентна
доза Н*(10) включва 3 стъпки:
• Измерване във въздух на въздушната керма Kair)air в еталонно лъчево поле чрез
еталонен дозиметър.
• Определя се конверсионния коефициент hH*:
hH* = [H*(10)/(Kair)air]
С помощта на тези данни на качеството на лъчението при, резултатът от
измерването с еталонния уред, може да се превърне в Н*(10).
• Вече калибрираният дозиметър се поставя в референтната точка и с отчетеното
негово показание М се определя конверсионният коефициент NН* за амбиентна
еквивалентна доза:

NН* = Н*(10)/M.

4.3.9. Параметри на дозиметрите
4.3.9.1. Чувствителност
Чувствителността S се дефинира като реципрочната стойност на калибровачния
коефициент N. С използването на декада от електрически резистори, по-голям обем на
детектора или по-високо налягане на газа в детекторите, дозиметрите с йонизационни
камери могат да обхванат голям интервал мощност на еквивалентната доза (1 μSv/h1 Sv/h).
Поради ограниченото време за възстановяване, ГМБ биха се "запушили" след
няколко хиляди регистрирания в секунда. ГМБ с кратко мъртво време или използващите
електронни схеми за корекции дават възможност на тези детектори да бъдат
използвани и в по-силни радиационни полета.
Сцинтилационните детектори са по-чувствителни от ГМБ броячите благодарение
на по-високата им гама-ефективност за регистрация, както и на усилването с помощта
на ФЕУ. Сцинтилационните дозиметри се използват обикновено за измервания в много
слаби полета, напр. при мониторинг на радиоактивно замърсяване, при търсене на
загубен радиоактивен източник. Но те могат да бъдат използвани и при по-силни
радиационни полета, тъй като имат сравнително по-кратко време за възстановяване от
ГМБ (μs и по-малко).

4.3.9.2 Енергийна зависимост
Дозиметрите се калибрират за лъчения с едно или повече качества, но често се
използват и при лъчения със сложен или неизвестен спектър. Затова те трябва да имат
слаба енергийна зависимост в широк енергиен обхват.
В миналото дозиметрите за радиационната защита бяха правени да имат еднаква
чувствителност при измерване на експозиция и въздушна керма.
За определяне на еквивалентната доза Н се използва формулата:
NH* = [H*(10)/M] = [H*(10)/(Kair)air]/[(Kair)air/M],
като показанието на дозиметъра спрямо енергията трябва да варира като
отношението:
[H*(10)/(Kair)air]
ГМ броячите имат силна енергийна зависимост за фотоните с ниска енергия
(< 80 keV).

4.3.9.3 Зависимост от посоката на облъчване (посочна зависимост)
Посочната зависимост на дозиметъра може да се установи чрез неговото
завъртане около вертикалната му ос. Дозиметрите обикновено имат изотропни
показания, необходими за измерване на амбиентната еквивалентна доза в границите от
±600 дo ±800 спрямо направлението на лъчевия сноп при калибрирането. Този
параметър обикновено е по-добър при високоенергийните фотони (>80 keV).

4.3.9.4 Обхват за еквивалентна доза
Дозиметрите покриват обхват от nSv/h дo Sv/h, но обикновено се използват в
обхвата μSv/h - mSv/h.

4.3.9.5. Време за реакция
Времето за реакция на дозиметъра
се определя като RC-константата
(времеконстантата) на измерителната верига, където R e съпротивлението на
използвания декаден резистор и С – капацитетът на веригата.
При ниски обхвати дозиметрите могат да имат високо съпротивление R и съответно
висока времеконстанта. В този случай движението на индикатора ще бъде бавно и са
необходими от три до пет времеконстанти за стабилизиране на отчетената стойност.

4.3.9.6. Претоварващи характеристики
Мониторните дозиметри трябва да бъдат изпитани при мощности на дозата около
10 пъти максималната стойност на обхвата, което осигурява тяхната здравина при
претоварване: няколко минути след изпитването дозиметрите трябва да възстановят
първоначалното си състояние, т.е. показание нула.
Тук се има пред вид хода на броячната характеристика, която след преминаване
на максимума и при по-нататъшно натоварване показанията на дозиметъра започват да
спадат поради мъртвото време. Затова при голямо претоварване показанията на всички
дозиметри и радиометри клонят към нула.
Някои дозиметри, специално по-старите модели, могат да отчетат нула при
претоварване (напр. когато еквивалентната доза надвиши обхвата). Те не трябва да се
използват за мониторинг, тъй като могат да доведат до погрешни решения за липса на
лъчение.
ГМ броячите не са подходящи за измервания в пулсиращи радиационни полета
заради потенциалния претоварващ ефект. Вместо тях е препоръчително да се
използват йонизационни камери.

4.3.9.7. Дългосрочна стабилност
Дозиметрите трябва да се калибрират в стандартна дозиметрична лаборатория с
честота съгласно предписанията на регулаторните органи на държавата, обикновено
веднъж на три години. Също така те трябва да се калибрират и след ремонт или веднага
след рязка промяна в резултатите от измерванията.
Дългосрочната стабилност на дозиметрите трябва да се проверява на редовни
интервали чрез използване на радиоактивен източник с дълъг период на полуразпадане
при възпроизводима геометрия.

4.3.9.8 Разлика между различни видове лъчения
ГМ броячите с входен прозорец са снабдени с равновесна шапка за различаване
на бета- от гама-лъченията. Равновесната шапка се отстранява при измервания на
бета-лъчи, за да могат частиците да влязат в чувствителния обем на брояча.

4.3.9.9. Неопределеност при измерването на повърхностни замърсявания
При стандартите условия, които стандартната дозиметрична лаборатория
предлага за калибрирането на дозиметъра, неопределеността е свързана с
калибровачния коефициент. При следващите измервания с дозиметъра от потребителя
се внася нова неопределеност тип А. Енергийната и ъгловата зависимост на детектора
и различията в радиационните полета с условията на калибрирането обуславят
неопределеността тип В. Сумата от квадратите на тези две неопределености е общата
неопределеност при измерванията с дозиметъра.

Общата неопределеност е произведение с фактора к = 2 или к = 3 при доверителна
вероятност съответно 95 % или 99 %. Неопределеността при измерванията на
радиоактивни замърсявания на повърхности е в рамките на ± 30 % при стандартни
лабораторни условия.

4.4. ИНДИВИДУАЛЕН МОНИТОРИНГ
Индивидуалният мониторинг се състои в измерването на дозиметричните
величини, с които са облъчват лицата, работещи в среда на йонизиращи лъчения.
Лицата, които работят в контролирани зони или тези , които работят на пълен работен
ден под надзор (вж. глава 16) , трябва да носят индивидуални дозиметри за редовно
измерване на погълнатата от тях доза. Индивидуалният мониторинг се използва също,
за да се проверява (верифицира) ефективността на практиките за контрол на лъчението
на работното място. Той е полезен и за установяване на промяна в радиационната
обстановка на работното място, както и за сигнализиране за аварийно облъчване.
• Широко използваните системи за индивидуален мониторинг използват
термолуминисцентна или филмова дозиметрия, като в някои страни се използват
и други дозиметрични методи, като радиофотолуминисценция и оптично
стимулирана луминисценция. Албедо дозиметрия и ядрено-трекови емулсии
служат за мониторинг при работа с неутрони.
• Джобни и електронни индивидуални дозиметри с директно отчитане (EpDs) могат
да измерват и двете величини доза и мощност на дозата във всяка точка.
Както се спомена в раздел 4.2., оперативната величина за индивидуален
мониторинг при външно облъчване с индивидуалната еквивалентна доза Нр(d) на
препоръчваната дълбочина d =10 mm за силно проникващи и d = 0,07 mm за слабо
проникващи лъчения. Индивидуалните дозиметри се калибрират в тази величина.

4.4.1. Индивидуални филмови дозиметри
Специален фотографски филм в непрозрачна опаковка е вграден в плоска
пластмасова кутия, разделена на четири правоъгълни части. В три от частите има
двустранно (на дъното и на капака на кутията) залепени различни филтри, а четвъртата
е отворена ("прозорец") (фиг. 4.5.). Филтрирането на лъчението, което достига до
филма, дава възможност за отчитане на индивидуалната еквивалентна доза Нр(d),
дължаща се на лъченията от различен вид и с различна енергия. Частта от филма
между единия от филтрите измерва Нр(d) от фотони с енергия е над 100 keV, а
останалите части дават информация за дозата от нискоенергийни фотони.
Тъй като филмът е тъкано-нееквивалентен, филтрите служат за потискане на
енергийната зависимост на дозиметъра най-вече при ниско-енергийното фотонно
лъчение.
• Индивидуалната еквивалентна доза от бета-, гама-лъчи и от топлинни неутрони се
определя чрез измерване на оптична плътност на филма в четирите му части и
последващо сравняване на резултатите с данните от филми, използвани при
калибрирането, които са били облъчени с познати лъчения и стойности на дозите.
• Филмът може да служи за детектиране на топлинни неутрони. Кадмиевият филтър
в кутията на дозиметъра поглъща топлинните неутрони и получените гама-лъчи
предизвикват почерняване на филма, пропорционално на дозата от неутрони.

• Ядрено-трековите емулсии се използват за детектиране на бързи неутрони.
Неутроните взаимодействат с водородните ядра в емулсията и обкръжаващия
материал, образувайки при еластичните удари откатни протони. Протоните
създават латентно почерняване във филма, което се проявява след неговото
обработване.

Фигура 4.5. Термолуминесцентни (А, В, С) и филмови (D, E) индивидуални дозиметри.

• Филмите са влияят неблагоприятно от външни фактори, като топлина, течности и
висока влажност. Латентният образ в непроявения филм се губи спонтанно с
времето, ограничавайки възможния период за носене на филмовия дозиметър до
3 месеца при идеални условия.

Фигура 4.6. Калибриране на индивидуални дозиметри с РММА фантом и 137Cs гама-лъчи.

4.4.2. Индивидуални термолуминесцентни дозиметри
Термолуминесцентния индивидуален дозиметър (ТЛД) се състои от
термолуминисцентни дозиметрични капсули, затворени в пластмасова кутия с филтри

(Фиг. 4.5) Най-често използваните термолуминесцентни вещества (известни и като
фосфори) за ТЛД са LiF:Ti, Mg; CaSO4:Dy и CaF2:Mn. В различните държави се използват
различни конструкции на ТЛД.
Детектирането на Нр(d) от бета-, гама-, рентгеново и Х-лъчение става чрез
измерване на светлината, излъчвана при загряване на облъчените капсули, с
използването на различни филтри и сравняването на резултатите с калибровачните
криви на калибровачния ТЛД, облъчван при регламентирани условия с определена
доза.
• ТЛД, които използват материали с голям атомен номер Z, не са тъканноеквивалентни, и както при филмите се нуждаят от филтри за потискане на
енергийната зависимост на дозиметъра. ТЛД с фосфори с малък атомен номер Z
не се нуждаят от толкова сложни филтърни системи.
• Термолуминисцентният сигнал проявява спонтанно изменение с времето след
облъчването, но проблемът е по-малко значим в сравнение с филмовите
дозиметри.
• Използваните за детектиране на бета-лъчи ТЛД имат сравнително висок енергиен
праг (около 50 keV) заради дебелината на капсулите.
• Специален тип ТЛД са удобни за измерване на облъчването на части от тялото
(очи, ръка, китка, пръсти).
• За мониторинг на неутрони се прилагат различни техники: използване на
човешкото тяло като забавител за темпериране на неутроните ( подобно на албедо
дозиметрите); ТЛД с LiF, обогатен с 6Li за повишаване на чувствителността на
дозиметъра към топлинните неутрони на база на реакцията (n, α) на неутроните с
6
Li.

4.4.3. Радиофотолуминисцентни стъклени дозиметрични системи
Радиофотолуминисцентни стъклени дозиметри (РФЛД) са акумулиращ тип
дозиметри, основани на явлението радиофотолуминесценция при твърдите тела.
Дозиметричните детектори са от активирано със сребро фосфатно стъкло, а формата
им – малки стъклени пръчици.
• При облъчване на РФЛД в детекторите се образуват стабилни луминисцентни
центрове в сребърните йони Ag+ и Ag++. Измерването на индивидуалната
еквивалентна доза Нр(d) става чрез оптично възбуждане с ултравиолетов лазерен
лъч и измерване на излъчената от детекторите оранжевата светлина.
• РФЛ сигнал не се "изтрива" при детектирането, т.е детекторите запазват дозната
информация, което дава възможност тя да се отчита няколкократно. Възможно е и
акумулиране на дозата и измерване за продължително време.
• Измерителният обхват на продаваните РФЛД е от 30 μSv до 10 Sv. При измерване
на Нр(10) техните показания са енергийно независими в обхвата 12 keV – 8 MeV.
• РФЛ сигналът е стабилен във времето след облъчването и не се влияе от
температурата на околната среда.

4.4.4. Оптично стимулирани луминесцентни системи
Оптично стимулираните луминесцентни системи (ОСЛС) съдържат тънък слой
алуминиев оксид (Al2O3:C). След облъчването на ОСЛС като индивидуални дозиметри

алуминиевият оксид се стимулира с лазерна светлина с определена честота и
получената луминесценция е пропорционална на индивидуалната еквивалентна доза.
• Продаваните в търговската мрежа ОСЛС са интегрални индивидуални дозиметри,
които съдържат детектора от алуминиев оксид, поставен между запечатан
филтърен пакет. Специални филтърни образци дават информация за условията
на облъчване.
• ОСЛ дозиметрите са високочувствителни: напр. системата Луксел може да се
използва при долен праг 10 μSv и възпроизводимост ± 10 μSv. Високата
чувствителност прави ОСЛС много подходящи за индивидуални дозиметри в
слаби радиационни полета. Дозиметрите могат да се използват за в широк обхват
на индивидуалната еквивалентна доза до 10 Sv при фотони с енергия от 5 keV до
40 MeV.
• Измерваната величина може да се детектира няколко пъти без загуба на
чувствителността и могат да се използват повече от една година.

4.4.5. Моментни отчитащи персонални дозиметри
Освен пасивните интегрални индивидуални дозиметри, в практиката се използват
и индивидуални дозиметри, отчитащи моментните стойности на измерваната величина.
Те служат за:
• Измерване на индивидуалната еквивалентна доза Нр(d) в точно определен
момент;
• Измервания при всекидневни дейности;
• Измервания при аварийни събития, като изтичане на радиоактивно вещество.
Моментно отчитащите индивидуални дозиметри са два вида: (1) джобни дозиметри
с директно отчитане и (2) електронни индивидуални дозиметри.
Индивидуалните дозиметри с директно отчитане (ИДДО) приличат на писалка и
представляват кондензаторна йонизационна камера. Кондензаторът е зареден и отчита
нула преди използването. При облъчване за определено време йонизацията в
дозиметъра разрежда кондензатора, като степента на разреждане е пропорционална на
експозицията или на въздушната керма, което може де види на скалата на дозиметъра.
Използването на този вид индивидуални дозиметри намалява през последните години
заради техния малък измерителен обхват, проблеми с саморазреждането и ниска
чувствителност в сравнение с електронните.
Съществуват електронни индивидуални дозиметри (ЕИД), базирани на ГМБ или
силициев детектор с измерителен обхват до 30 кеV енергия на фотоните.
•

Модерните ЕИД се калибрират в единици за индивидуална еквивалентна доза
Нр(10) или Нр(0,07) за фотони и за бета-лъчи.

•

ЕИД имат автоматичен избор на измерителен обхват и дават информация за
измерваната индивидуална еквивалентната доза визуално или звуково (мигане
или звук с определена честота).

•

ЕИД са много удобни за измервания при радиационни инциденти, когато в
момента трябва да се знае получената еквивалентна доза.

4.4.6. Калибриране на персонални дозиметри
Индивидуалните дозиметри подлежат на задължително калибриране в единици за
индивидуална еквивалентна доза Нр(d) при препоръчителна дълбочина d = 10 mm за
силно проникващо и d = 0,07 mm за слабо проникващо лъчение (вж. 4.2).).
За създаване на условия за отчитане на обратното разсейване от тялото на човек,
калибрирането се прави в стандартни фантоми, близки по форма и размери на частите
от тялото. Препоръчват се следните фантоми за калибриране: на целотелесни
дозиметри; на дозиметри за китка, за глезен или за пръст; фантом наподобяващ
човешки торс; фантом-колона за пръст или глезен и пръчков фантом за пръст.
Стандартните фантоми са изработени от ICRU тъкан. ISO препоръчва специални водни
фантоми, известни като стандартни лабораторни фантоми (ISO slab phantoms), въпреки
че в практиката са по-удобни плексигласовите фантоми с необходимите корекции.
Калибрирането на индивидуалните дозиметри в единици за Нр(d) се прави в три
стъпки:
• Измерва се въздушната керма във въздуха (Кair)air в референтно радиационно
поле, използвайки референтна йонизационна камера, калибрирана в стандартна
дозиметрична лаборатория.
• Използвайки данните за качеството на лъчевия сноп при калибрирането,
показанието на референтния дозиметър може да се трансформира в [Hp(d)] slab с
помощта на израза:
[Hp(d)/(Kair)air]slab = hkHp.
• Индивидуалният дозиметър се поставя в определената за калибриране точка във
фантома и се определя показанието М . Калибровачен коефициент на индивидуалния дозиметър е:
NHp = Hp(d)/M.

4.4.7. Свойства на индивидуалните дозиметри
4.4.7.1 Чувствителност
Измерителният обхват на филмовите и термолуминисцентните индивидуални
дозиметри е от 0,1 mSv до 10 Sv; оптично стимулираните луминисцентни и
радиофотолуминисцентните дозиметри са по-чувствителни с долен праг 10-30 μSv.
Показанията на индивидуалните дозиметри обикновено са линейни в границите на
измерителния им обхват.

4.4.7.2. Енергийна зависимост
Филмовите дозиметри проявяват силна енергийна зависимост и индивидуалните
филмови дозиметри са проектирани да намалят тази зависимост до обхвата ± 20%.
TЛД с LiF са почти тъкано-еквивалентни и проявяват допустима енергийна зависимост,
докато тези с CaSO4:Dy имат значителна енергийна зависимост, която се намалява чрез
емпирични промени в дизайна на ТЛД.
Радиофотолуминисцентните дозиметри на пазара (Asahi, PTW, Toshiba) са
енергийно независими в обхвата 12 keV – 8 MeV, докато оптично стимулираните
луминисцентни дозиметри (Landauer) – от 5 keV до 40 MeV.

Енергийната зависимост на индивидуалните дозиметри с директно отчитане е в
рамките на ± 20 % в обхвата 40 keV – 2 MeV, а на електронните с енергийно
компенсирани детектори, – в рамките на ± 20 % в енергийния обхват 30 keV – 1,3 MeV.
Енергийната зависимост на индивидуалните дозиметри варират в зависимост от
материала и начина на изработване на дозиметъра.

4.4.7.3. Неопределеност на измерванията при персоналния мониторинг
Според ICRP при практически измервания в радиационни полета в лабораторни
условия е възможно да се достигне до неопределеност 10 % при доверителна
вероятност 95 % (к = 2). Но на практика на работното място, където енергийният спектър
и насочването на радиационното поле обикновено не са добре известни, неизвестните
при измервания с индивидуален дозиметър ще бъдат значително повече: 1-2 пъти
повече за фотоните и няколко пъти повече при неутроните и електроните.
Неопределеността при измерванията с ЕИД в лабораторни условия.е около 10 %
при ниски стойности на мощността на индивидуалната еквивалентна доза Нр(d) (2
mSv/h) и се увеличава до 20 % при по-високи стойности (<100 mSv/h)

4.4.7.4. Измерителен обхват
Необходимо е индивидуалните дозиметри да имат колкото е възможно по-голям
измерителен обхват (обикновено от 10 μSv до около 10 Sv), за да могат да се използват
както в радиационната защита, така и при радиационни инциденти. Такъв обхват имат
филмовите и ТЛ дозиметри; при оптично стимулираните луминисцентни и
радиофотолуминисцентни дозиметри той е от 10 μSv до 10 Sv.
Измерителният обхват на ИДДО е от 50 μSv до около 200 mSv., а на ЕИД – от 0,1
μSv до 10 Sv.

4.4.7.5. Зависимост от посоката на облъчване (посочна зависимост)
Според ICRU показанията на индивидуалнияте дозиметри трябва да бъдат
независими от посоката на падащия лъчев сноп (т.е. показанието на дозиметъра при
падане на лъчевия сноп под ъгъл, спрямо показанието при нормално падане на снопа,
трябва да се мени както насочената еквивалентна доза Hd,  (вж. Глава 4.2.)).
Посочeната зависимост трябва да се оценява при измерванията с индивидуалните
дозиметрии и да се въвеждат съответни корекции.

4.4.7.6. Разграничаване на различните видове лъчения
Филмовите дозиметри могат да служат за идентифициране и измервания при бета, гама-, рентгенови и Х-лъчи и топлинни неутрони. ТЛД и оптично стимулираните
луминисцентни и радиофотолуминисцентни дозиметри обикновено се използват за
идентифициране и измервания при бета-, гама-, рентгенови и Х-лъчи.

—
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5.1. ВЪВЕДЕНИЕ
От началото на лъчелечението, скоро след откриването на рентгеновите лъчи от
Вилхелм Рьонтген през 1895 година, технологията за получаване на рентгенови лъчи е
била първата стъпка към създаването на източници на фотони и електрони с по-висока
енергия и по-голям интензитет, както и към по-скорошната компютъризация и
модулиране на интензитета на лъчевия сноп. Развитието на технологиите е
сравнително бавно през първите 50 години на лъчелечението и основно било базирано
на рентгеновата тръба, генераторите на Ван де Грааф и на бетатроните.
Изобретяването от Харолд Джонс в Канада в началото на 50-те години на ХХ век
на уредбите за телегаматерапия (ТГТУ) с кобалт-60 гама-лъчи дава oгромeн тласък в
търсенето на високоенергийни фотони и прави телегаматерапията (ТГТ) водеща за
години напред. Медицинските линейни ускорители все пък изместват скоро ТГТУ и
минавайки през пет все по-високотехнологични поколения се превръщат в най-широко
използваните лъчеви източници в модерното лъчелечение. Освен компактност и
функционален дизайн, линейните ускорители предлагат отлични възможности за
изоцентричен монтаж, както и голям избор енергии на ускорените електрони и
високоенергийното спирачно лъчение (Х лъчението).
Освен линейни ускорители, в различни етапи на лъчелечението са използвани и
други източници на ускорени електрони и Х-лъчи, като бетатрони и микротрони, а в поново време и източници на екзотични частици, като протони, неутрони, тежки йони и
отрицателни пи-мезони (пиони). Най-широко разпространените източници за
дистанционно облъчване в съвременното лъчелечение си остават ускорителите и ТГТУ.

5.2. РЕНТГЕНОВИ ЛЪЧИ И РЕНТГЕНОВИ УРЕДБИ
В клиничната практика се използват рентгенови лъчи с максимална енергия в
спектъра от 10 keV до около 20 MeV, които се получават при забавянето на електрони
със същата кинетична енергия в метална мишена.
По-голяма част от кинетичната енергия на електроните се превръща в мишената в
топлина и малка част в характеристично и спирачно рентгеново лъчение.

5.2.1. Характеристично рентгеново лъчение
Характеристичното рентгеново лъчение е резултат на Кулоновото взаимодействие
на бомбардиращия мишената електрон с орбитален електрон от атомите на
веществото, от което е направена мишената (загуба на енергия при удар). В резултат
орбиталният електрон се отделя от атома, а на неговото място прескача електрон от
по-горните слоеве. Освободената при този преход енергия, равна на разликата между
енергиите на двата електронни слоя, може да се излъчи от атома като фотон
характеристично рентгеново лъчение, или да се предаде на орбитален електрон, който
напуска атома като Оже електрон.
Фотонният добив w е броят на фотоните характеристично рентгеново лъчение,
излъчвани след отделянето на електрони от К-слоя в атомната обвивка (0 <w <1), които
имат пробег от 0 за веществата с малък атомен номер Z, 0,5 за мед (Z = 29), до 0,96 при
най-големия атомен номер; К-слоят е най-важният за характеристичното рентгеново
лъчение.

Енергията на фотоните характеристично рентгеново лъчение, излъчвани при
преходите на електрони между слоевете, е характерна за веществото на мишената,
което дава името на лъчението.

5.2.2. Спирачно рентгеново лъчение
Спирачното рентгеново лъчение е резултат от Кулоновото взаимодействие между
бомбардиращия мишената електрон и ядро от веществото на мишената. Електронът
забавя движението си, като губи част или цялата си кинетична енергия ЕК за
създаването на фотон спирачно рентгеново лъчение (радиационна загуба на енергия).
Фотоните спирачно лъчение придобиват енергия от нула до кинетичната енергия
ЕК на електроните и по този начин формират непрекъснатия спектър на спирачното
рентгеново лъчение.
Спектърът на спирачното лъчение зависи от кинетичната енергия на
бомбардиращите мишената електрони и от дебелината и атомния номер Z на
мишената.

5.2.3. Мишени
Според пробега R на електроните с кинетична енергия ЕК в материала на
мишената, мишените са тънки и дебели.
Дебелината на тънките мишени е много по-малка от пробега R, а на дебелите –
от порядъка на R. Излъчваната от тънките мишени енергия на рентгеновите лъчи е
пропорционална на произведението EК.Z, където Z е атомният номер на веществото на
мишената. Спектърът на лъчението е постоянен и съдържа фотони с енергия от нула
до EК.
За дебелата мишена може да се приеме, че е съставена от много разположени
една върху друга тънки мишени. Интензитетът ψ при дебели мишени е :
ψ(hν) = CZ (EK – hν),

(5.1)

където
С е константа, а hν – енергията на фотона.
Рентгеновите лъчи се използват в образната диагностика и в лъчелечението.
Рентгеновите лъчи, получавани от електрони с кинетичната енергия между 10 и
100 keV, се наричаха повърхностни, тези с енергия между 100 и 500 keV – ортоволтни,
а лъченията с над 1 MeV – мегаволтни. (Тази класификация не съответства на приетото
в България разграничаване на рентгеновите лъчи от Х-лъчите. В голяма част от
страните в света терминът "рентгенови лъчи" не се използва, а фотонното лъчение от
около 10 keV до десетки MeV се нарича общо Х-лъчи (Х-лъчение). У нас горната граница
на рентгеновите лъчи е 450 keV, в медицината – 350 keV, а спирачното лъчение с
максимална енергия в спектъра в обхвата MeV наричаме Х-лъчи. Нашата квалификация
е заимствана от Русия, където пък е "внесена" от Германия.)
Повърхностното и ортоволтното рентгеново лъчение се произвеждат от рентгенови
уредби, а мегаволтното – от линейни ускорители.

Спектри на спирачно рентгеново лъчение, генерирано от тънка и от дебела
мишена, при кинетична енергия на бомбардиращите мишената електрони ЕК, са
представени на фигура 5.1.

Фигура 5.1. Спектър на спирачното рентгеново лъчение, генерирано от тънка
мишена (крива 1) и от дебела мишена (криви 2, 3 и 4),при ЕК = 100 keV. При тънката
мишена интензитетът е постоянен в целия енергиен обхват 0 - ЕК.. Крива (2)
представя нефилтрирания спектър (в рентгеновата тръба) за дебела мишена и
наслагване на множество спектри при тънки мишени; крива (3) представя спектъра на
рентгеново лъчение, филтрирано от изходния прозорец на рентгеновата тръба
(нискоенергийните фотони са погълнати); крива (4) представя спектъра на лъчението,
филтрирано от прозореца и от допълнителния филтър.

5.2.4. Рентгенови лъчи в клиничната практика
Клиничният спектър на рентгеновите лъчи се състои от линии, групирани в серии,
(прекъснатия спектър) на характеристичното лъчение, които са насложени върху
непрекъснатия спектър на спирачното лъчение.

Фигура 5.2. Разпространение на фотоните рентгенови лъчи при различна енергия на
бомбардиращите мишената електрони.

Делът в общия интензитет на характеристичното и на спирачното рентгеново
лъчение зависи от кинетичната енергия на бомбардиращите мишената електрони и от
атомния номер на мишената. Например, делът на характеристичното лъчение от
волфрамова мишена (Z = 74) при ЕК = 100 keV е около 20 %, а на спирачното – 80 %.
В диагностичния обхват 10-150 kеV голяма част от фотоните се разпространяват
на 90 0 спрямо посоката на електроните, падащи върху мишената; при високи енергии
на електроните преобладаващата посока на разпространение на фотоните съвпада с
посоката на електроните (фиг. 5.2. Доб. Прев.)).

5.2.5. Качеството на рентгеновото лъчение
Спектърът, слоят на полуотслабване (HVL), ускоряващото (анодното) напрежение,
дълбочината на проникване в тъканно-еквивалентно вещество са параметри,
използвани за представяне на качеството на рентгеновите лъчи (за подробности вж.
Раздел 9.8.1 и 9.8.2).
•
•

•

•

•

Пълният рентгенов спектър е труден за измерване, но той представя найточно качеството на лъчението.
Слоят на полуотслабване (HVL) е удобен за представяне на качеството на
рентгеновото лъчение: при ниски енергии в mm Al, при високи – в mm Cu.
Той не се използва при Х-лъчи, тъй като в този енергиен обхват линейният
коефициент на отслабване μ зависи слабо от енергията на фотоните.
Ефективна енергия от полихроматично фотонно лъчение е енергията на
монохроматично лъчение, което има същия слой на полуотслабване като
полихроматичното.
Величината номинално ускоряващо напрежение (NAP) се използва при
високоенергийното спирачно лъчение (Х-лъченето) по аналогия с анодното
напрежение на рентгеновата тръба и за разграничаване от ускорените
електрони. Тя се определя като отношение на йонизацията, измервана във
воден фантом на дълбочина 10 и 20 cm, при лъчево поле 10 х 10 cm и
разстояние източник-повърхност (фокусно разстояние, SSD) 100 cm.
Съвременният дозиметричен протокол препоръчва като показател за
ефективната енергия на Х- лъчение (индекс за качеството на лъчението)

TPR1020

тъканно-фантомното отношение (
воден фантом на дълбочина 10 cm.

) или процентната дълбока доза във

5.2.6. Рентгенови уредби за лъчелечение (рентгенови терапевтични уредби)
Терапевтичната рентгенова уредба е предназначена за лъчелечение в енергийния
обхват 40-300 keV. Нискоенергийната част се използва в близкофокусната (кожната), а
частта
150-300 keV – в дълбоката рентгенова терапия.
Терапевтичната рентгенова уредба е съставена от следните компоненти:
рентгенова тръба, мониторна йонизационна камера, охладителна система,
лъчезащитен кожух, високоволтов генератор, филтри, блендираща система, пациентна
маса, оптични системи, статив, електрически блокировки (фиг. 5.3.).

Източник на електрони в рентгеновата тръба е катодът, който представлява
волфрамова спирала, загрявана с ниско променливо напрежение, наричано
отоплително. Електроните се ускоряват от постоянното електрично поле, създавано
между катода и анода от ускоряващото (анодното) напрежение, получавано от
високоволтовия генератор.
Ефективността за генериране на рентгенови лъчи (к.п.д.) в нискоенергийния обхват
е около и по-малко от 1 %. Останалата по-голяма част от кинетичната енергия на
електроните (≈ 99 %) се превръща в топлина, която се отделя от мишената чрез
охладителната система.

Фигура 5.3. Типична рентгенова тръба (препечатана със съгласието на Johns, H.Е.
и Cunnigham, J.R.,)

За максимално увеличаване на ефективността материалът на мишената трябва да
бъде с голям атомен номер Z и висока температура на топене.
Програмирането на облъчването на пациентите се прави с електронен часовник,
комбиниран с коректор за влиянието върху продължителността на облъчването на
отварянето и затварянето на блендиращата система (вж. Раздел 6.16.); часовникът
отчита времето, необходимо на захранващата система за достигане на стабилно
състояние на работните условия.
Електричният ток се обуславя от термоелектронната емисия на катода, която от
своя страна зависи от неговата температура. При определена температура токът
нараства линейно с увеличаване на анодното напрежение поради увеличаването на
електроните, които достигат анода. От определена стойност на напрежението токът
остава постоянен, тъй като всички излъчвани от катода електрони достигат анода
(насищане).
Понастоящем се правят изследвания за използване на студена електронна емисия
от въглеродни нанотръби (CNTs). Приложението на тези източници на електрони може
да доведе до създаването на рентгенови тръби с по-дълъг живот, в малки по размери
портативни рентгенови уредби за промишлени и медицински цели.

5.3. ГАМА-ЛЪЧИ И ТЕЛЕГАМАТЕРАПЕВТИЧНИ УРЕДБИ
5.3.1. Основни свойства на гама-лъчите
При телегаматерапията се използват гама-радиоактивни източници с подходящи
радионуклиди, които имат малки размери и огромна активност. Това са най-компактните
радиоактивни източници в света.
Материнският радионуклид 60Co претърпява бета-радиоактивно превръщане, при
което дъщерното ядро на 60Ni остава във възбудено състояние. То се освобождава от
енергията на възбуждане чрез отделянето на два фотона гама-лъчи (гамарадиоактивно превръщане).
Положителните качества на радионуклидите и радиоактивните източници,
използвани в дистанционното лъчелечение са:
– висока енергия на гама-лъчите;
– висока специфична активност на радиоактивния източник;
– относително дълъг период на полуразпадане на радионуклида;
– голяма константа на мощността на въздушната керма

 , K

на радионуклида.

Специфична активност а (активността А на единица маса m на радиоактивния
източник) е обратно пропорционална на периода на полуразпадане t1/2 на
радионуклида:

a

A N A ln 2

m AN .t1 / 2

(5.2)

където:
А - е активността на радиоактивния източник;
NA – е числото на Авогадро (6,022 .1023 mol–1);
АN – е атомният номер на химичния елемент на радионуклида.
Делът в общия интензитет на характеристичното и на спирачното рентгеново
лъчение зависи от кинетичната енергия на бомбардиращите мишената електрони и от
атомния номер на мишената. Например, делът на характеристичното лъчение от
волфрамова мишена (Z = 74) при ЕК = 100 keV е около 20 %, а на спирачното – 80 %.
Въздушната керма във въздух (K air )air е:

K air air 

A. , K
d2

,

(5.3)

където:
Гδ,К
е
константата
на
мощността
на
въздушната
керма;
d –
разстоянието от точков радиоактивен източник до точка, за която се
отнася въздушната керма във въздух.

Таблица 5.1. Радиационни параметри на радионуклиди и радиоактивни източници,
използвани в дистанционното лъчелечение

кобалт-60

цезий-137

европий-152

Период на полуразпадане, [а}

5,27

30,18

13,52

Енергия на гама-лъчите,
[MeV}

1,17 и 1,33,
средно 1,25

0,662

0,6 – 1,4

250

80

150

1,30

0,31

1,06

309

78

250

1,1

0,5

1,1

Специфична активност,
[Ci/g]
Константа на мощността на
експозицията (Гδ,К),

R.m2 .Ci 1.h 1
Константа на мощността на
въздушната керма ( Гδ,К),

Gy.m2 .GBq 1.h1
Слой на полуотслабване,
[cm] Pb

Начин на производство

Co(n,γ) Co в
ядрен реактор

59

60

продукт на
делене в
ядрен
реактор

Еu(n,γ)152Eu
в ядрен
реактор

151

Радиационните параметри на три радионуклида и на радиоактивни източници
с тях са представени в таблица 5.1. Кобалт-60 (60Со) и цезий-137 (137Cs) са
радионуклидите, използвани досега в дистанционното лъчелечение (с голям приоритет
на 60Co). Радионуклидът европий-152 (152Eu) се смята за перспективен за в бъдеще.

5.3.2. Телегаматерапевтични уредби (ТГТУ)
Техническите средства за дистанционно лъчелечение с гама-радиоактивни
източници, се наричат телегаматерапевтични уредби (ТГТУ). Техният монтаж най-често
е изоцентричен, което предоставя възможност лъчевият сноп да се върти около тялото
на пациента при постоянно разстояние източник-ос на въртене (SAD). Съвременните
ТГТУ имат SAD 80 или 100 cm.
Главните части на ТГТУ са: радиоактивен източник; подвижно рамо (гентри);
терапевтична глава, включваща система за дистанционна смяна на положението на
радиоактивния източник работно/неработно; пациентна маса; оптични системи за
измерване на разстоянието до източника (фокусното разстояние, SSD) и за оптична
симулация на лъчевото поле; оптични системи за означаване на главните равнини на
уредбата.

5.3.3. Радиоактивен източник за ТГТУ
Кобалт-60 е най-широко използваният радионуклид в ТГТУ. Радиоактивният
източник с 60Со е херметизиран в двойна стоманена опаковка, изключваща изтичане на
радиоактивно вещество (утечка) от източника.
Радиоактивният източник е цилиндър с диаметър на активната част 1-2 cm и
височина около 2,5 cm. По-малкият диаметър прави по-малка физическата полусянка,
но увеличава цената на източника. Диаметър на източника около 1,5 cm е компромис
между полусянка и цена.
Tипична активност на радиоактивните източници в ТГТУ е 5 -10 kCi (185370 TBq), което осигурява мощност на дозата на SSD = 80 cm 100-200 cGy/min.
Радиоактивните източници в ТГТУ обикновено се сменяват през един период на
полуразпадане на 60Со, въпреки че финансови съображения понякога налагат попродължителното им използване.
Атомните ядра на 60Co след излъчване на електрони (бета-частици) с максимална
енергия 320 keV се превръщат в ядра на 60Ni във възбудено състояние. Ядрата на 60Ni
се освобождават от енергията на възбуждане, излъчвайки последователно два гамафотона с енергия 1,17 и 1,33 MeV. С достатъчно добро приближение за практиката се
приема, че двата фотона имат еднаква енергия, равна на средноаритметичната 1,25
MeV. Електроните се поглъщат изцяло в източника и в опаковката му и от него излизат
само фотоните гама-лъчи. Затова се смята, че закритите радиоактивни източници с
60Co са чисти гама-излъчватели.

5.3.4. Глава на ТГТУ
Главата на ТГТУ е съставена от стоманен корпус, в който е разположен
радиоактивният източник, ограден от масивни екрани от стомана и олово. В главата са
разположени и системата за промяна на положението на източника от работно в
неработно и обратно, колиматора, както и двете оптични системи за измерване на SSD
и за симулиране на лъчевото поле.
Понастоящем се използват два начина за смяна на положението на източника
работно/неработно: а) източникът е разположен в чекмедже (шибър), което при работно
положение се премества в отвора на колиматора; b) източникът е на страничната
повърхност на цилиндър, който за смяна на положението се завърта на 180 0. И при
двата начина източникът автоматично заема неработно положение при неволно
влизане в лъчевото помещение, при прекъсване на електрозахранването и при други
инциденти.
При неработно положение на източника в отвора на колиматора се премества
временно светлинен източник, който маркира лъчевото поле, ограничено от челюстите
на колиматора, както и от защитни блокове в полето.
При неработно положение на източника радиационният фон в лъчевото помещение
на ТГТУ е два порядъка по-висок от природния – около 1 mR/h (10 μSv/h). Съгласно
международните норми допустимата еквивалентна доза в лъчевото помещение на
ТГТУ, на разстояние 1m от източника, при неработно положение, е 2 mR/h (20 μSv/h).

5.3.5. Програмиране на облъчването
Планираната терапевтична доза се задава чрез продължителността на
облъчването, програмирана с електронния часовник на уредбата за всяко от
планираните лъчеви полета. Препоръчително е ТГТУ да имат и втори (резервен)
часовник, който се включва автоматично в случаи на неуспешно отчитане на времето от
основния часовник.
Зададеното терапевтично време трябва да включва грешката, дължаща се на
частичното облъчване на пациента при смяната на положенията на радиоактивния
източник.

5.3.6. Колиматор и полусянка
Колиматорът на ТГТУ осигурява квадратни или правоъгълни лъчеви полета с
размери от 5 х 5 дo 35 х 35 cm при SSD = 80 cm. Геометричната полусянка се определя
от диаметъра на източника, от SSD и от разстоянието от източника до дисталния ръб
на колиматора (SCD).Тя може да се намали, ако се увеличи разстоянието SCD, но тази
възможност е ограничена от електронната контаминация на фотонния сноп: съгласно
нормите разстоянието от колиматора до кожата на пациента не трябва да бъде помалко от 20 cm. (повече за геометричната полусянка вж. Раздел 6.9.).

5.4. УСКОРИТЕЛИ НА ЗАРЕДЕНИ ЧАСТИЦИ
На базата на изследвания в ядрената физика и във физиката на високите енергии,
през ХХ век са построени множество ускорители на заредени частици от различен тип,
като много от тях впоследствие са въведени и в лъчелечението. Независимо от вида на
ускорителя, той трябва да отговаря на две основни изисквания:
•
•

ускоряваните частици да имат електричен заряд;
направлението на електричното поле да съвпада с посоката на ускоряване
на частиците.

Различните типове ускорители се различават по начина, по който се произвежда
ускоряващото електрично поле и по ускоряването на частиците. Тъй като електричното
поле е ускоряващият фактор, ускорителите са електростатични и циклични.
•

•

В електростатичните ускорители частиците се ускоряват от електростатично
поле, създавано от постоянно електрично напрежение, чиято стойност
определя крайната кинетична енергия на частиците. Тъй като
електростатичните полета са консервативни, кинетичната енергия, която
частицата може да получи, зависи само от началната и от крайната точка в
електростатичното поле. Енергията, която електростатичен ускорител може
да достигне, е ограничена от неутрализирането на заряда на частиците в
стените на ускорителната тръба при критична стойност на ускоряващото
напрежение (обикновено 1MV).
В цикличните ускорители се използват променливи неконсервативни
електрични полета, в комбинация с променливо магнитно поле, които
ускоряват частиците по близки затворени траектории, като частиците
придобиват нарастваща кинетична енергия през всеки оборот в
ускорителната тръба. Ако са на лице условия частиците да остават на
постоянна траектория при постепенното им ускоряване, тяхната крайна

енергия не е ограничена от ускоряващото напрежение; тази енергия се
получава чрез многократно прибавяне на енергия.
Примери за електростатични ускорители в медицината са използваните за
повърхностна и рентгенова терапия със средни енергии, както някои неутрони
генератори. Най-добре познати примери за циклични ускорители са бетатроните,
циклотроните и микротроните.

5.4.1. Бетатрони
Цикличният индукционен ускорител (бетатронът) е създаден през 1940-1941 г.от
Доналд Керст за научни изследвания, а неговото използване като източник на
йонизиращи лъчения при дистанционното облъчване започва около 10 години по-късно.
Бетатронът се състои от електромагнит, захранван от променлив ток с честота
между 50 и 200 Hz. Електроните се движат във вакумирана ускорителна тръба с форма
на тороид, разположена в процепа между двата полюса на магнита (фиг. 5.4 а.)
Kонцепцията за бетатрон може да се смята за аналог на трансформатор:
първичният променлив ток възбужда магнита, а вторичният ток е потокът електрони,
циркулиращ в ускорителната тръба.
Електроните се ускоряват чрез електрично поле, индуцирано в тороида чрез
непрекъснатата промяна на магнитния поток в тороида; магнитното поле задържа
електроните на постоянна кръгова орбита (стационарна орбита).

Фигура 5.4. Два циклични ускорителя: (а) бетатрон и (б) циклотрон

От 50-те години на ХХ век бетатроните играят важна роля във високоенергийното
дистанционно облъчване., но в началото на 60-те години те бързо са изместени от
линейните медицински ускорители. Причина за това за по-добрите качества на

линейните ускорители: по-голям лъчев дебит (над 10 Gy/min срещу 1 Gy/min за
бетатрона); по-голями размери на лъчевото поле; пълен изоцентричен монтаж; покомпактен дизайн и по-безшумна работа.

5.4.2. Циклотрони
Ърнест Лоуренс патентова устройството на циклотрона през 1930 г. Ускорителят
бил предназначен за ускоряване на йони до енергия няколко MeV. Първоначално
циклотроните били използвани за фундаментални ядрени изследвания, но по-късно се
откриват важни медицински приложения за производство на радионуклиди за ядрената
медицина, както и за получаване на протони и неутрони за лъчелечението.
Въвеждането на комбинираните уредби PET/СТ в лъчелечението (вж. Раздел 15.10.)
увеличава драстично значението на циклотроните за медицината. РЕТ/СТ уредбите
визуализират глюкозата, белязана с позитрони от 18F, произведен от протонни
циклотрони. Днес циклотроните се използват за ускоряване на тежки частици до
сравнително неголеми енергии – до 50 MeV.
В циклотрона ускоряването на частиците става по спирална траектория. Между два
кухи електрода с полукръгла форма (наречени дуанти) се прилага променливо
електрично напрежение. Дуантите са разположени между полюсите на електромагнит,
който създава постоянно магнитно поле. Под действието на магнитното поле частицата
се движи по окръжност, като при всеки оборот се ускорява от електричното поле,
приложено към процепа между дуантите. Необходимо условие за това е честотата на
изменение на полярността на напрежението на дуантите да е равна на ъгловата честота
на ускоряваната частица. С други думи, циклотронът е един резонансен ускорител. Ясно
е, че с увеличението на енергията при всеки оборот, радиусът на траекторията на
частицата ще се увеличава, докато тя не напусне границите на дуантите (фиг. 5.3.б).
Честотата на електричното напрежение е между 10 и 30 MHz.
Електрично поле в дуантите няма и частицата се движи под действието на
магнитното поле с постоянна скорост, докато отново премине междината.

5.4.3. Микротрони
Микротронът е ускорител на електрони, съчетаващ бъдещия линеен ускорител с
циклотрона. Идеята на микротрона е развита от В. Векслер през 1944 г. и ускорителят е
използван в модерното лъчелечение, макар и в много по-малка степен от линейните
ускорители. Били развити два типа микротрони: цикличен и т.нар. racetrack.
Под действието на постоянно магнитно поле електронът в цикличните микротрони
описва кръгова орбита с нарастващ радиус, като получава енергия от микровълнова
резонантна кухина. За да се задържа електронът във фаза с микровълната, нейната
честота, напрежението в кухината и магнитно поле се настройват по такъв начин, че при
всяко преминаване през кухината електроните получават допълнителна енергия,
дължащо се на нарастване на времето за пресичане на магнитното поле, еквивалентно
на общия брой на циклите на микровълната.
С цел осигуряване по-ефективно инжектиране на електроните и по-голям енергиен
придатък на един оборот в многокухинната ускоряваща структура, постоянният магнит
при racetrack микротроните е разделен на две D образни части. Орбитата на
ускоряваните електроните се състои от два полукръга и два прави участъка.

5.5. ЛИНЕЙНИ УСКОРИТЕЛИ
Медицинските линейни ускорители (Linacs) са циклични ускорители на електрони
до кинетична енергия от 4 до 25 MeV, използващи неконсервативни микровълнови
радиочестотни полета с честота от порядъка на 103 MHz (L обхват) до 104 MHz (X
обхват), както и бягаща вълна с честота 2856 MHz (S обхват).
Ускоряването на електроните става от стационарна (стояща) или от движеща се
(бягаща) електромагнитна вълна (ЕМВ) в микровълновия честотен обхват (≈ 3 GHz).
Разликата между двата вида ускоряване е следната. Бягащата вълна изисква
поглъщане на остатъчната енергия на вълната в края на ускорителната тръба, за да се
предотврати нейното отражение, което би затруднило ускоряването на електроните.
Точно обратното, стоящата вълна изисква максимално отражение в краищата на
ускорителната тръба, така че интерференцията й с отразената вълна да доведе до
нейното усилване. Важна роля в ускоряването на електроните имат медните дискове с
цилиндричен отвор в средата, разположени по дължината на ускорителната тръба (фиг.
5.4.). Източниците на ЕМВ са два типа – магнетрон и клистрон.
За клинични цели се използват различни типове линейни ускорители. Някои
произвеждат само Х-лъчи в ниския енергиен обхват (4 или 6 MV), докато други са
източници и на Х-лъчи, и на електрони с различна енергия. Типичен модерен високоенергиен линеен ускорител осигурява две фотонни ( 6 и 18 MV) и няколко електронни
енергии (напр. 6, 9, 12, 16 и 22 MeV).

5.5.1. Линейни ускорители
През последните 40 години преминаха пет различни поколения медицински
линейни ускорители, превръщайки се в изключително високотехнологични средства за
лъчелечение. Последователно през тези поколения се въвеждат нови параметри:
Нискоенергийни Х-лъчи (4-8 MV): директен лъчев сноп; фиксиран изравнителен
филтър; външен клин; симетрични челюсти; трансмисионна йонизационна камера;
изоцентричен монтаж.
Средноенергийни Х-лъчи (10-15 MV) и електрони: отклоняване на лъчевия сноп;
подвижна мишена и изравнителен филтър; разсейващ филтър; две трансмисионни
йонизационни камери; конус за електроните.
Високоенергийни фотони (18-25 MV) и електрони: две енергии на Х-лъчението;
няколко енергии на електроните; ахроматичен отклоняващ магнит; двойка разсейващи
филтри или сканиращ електронен лъчев сноп; динамичен клин; независими
асиметрични челюсти на колиматора.
Високоенергийни фотони и електрони; компютърно контролирани операции;
динамичен клин; електрично портално визуализиращо устройство (EPID); многолистов
колиматор (MLC).
Високоенергийни фотони и електрони: модулиран с MLC лъчев сноп фотони и
електрони.

5.5.2. Безопасност при линейния ускорител
Сложността на модерните линейни ускорители нараства в аспект безопасност на
пациентите и персонала. Международната електротехнична комисия (IEC) публикува
международните стандарти, които отразяват възможно най-пълно международното
съгласие по актуални технически теми. Формулировката на IEC за безопасността при
линейните ускорители (IEC 60601-2-1, стр. 13) е следната:
''Използването на електронни ускорители за лъчелечебни цели може да изложи
пациентите на опасност, ако техниката за облъчване с желаната доза е повредена, или
ако проектът на ускорителя не е в съответствие с стандартите за електрична или
механична безопасност. Техниката може също да представлява опасност за хората в
близост, ако тя не контролира радиационната обстановка и/или ако лъчевото
помещение не отговаря на нормативните изисквания."
Този IEC документ се отнася за трите категории безопасност – електрична,
механична и радиационна – и регламентира специфични изисквания главно за
производството и дизайна на линейни ускорители за лъчелечение. Toй обхваща и някои
аспекти на радиационната защита при монтажа на ускорителите в лъчевото помещение.

5.5.3. Koмпоненти на модерния линеен ускорител
Линейните ускорители имат изоцентричен монтаж и техните операционни системи
са разделени на пет големи сектора:
•
•
•
•
•

подвижно рамо (гентри)
статив
мoдулатор
система за разполагане на пациента (напр. пациентна маса)
контролна конзола

Блок-схема на модерен линеен медицински ускорител от S клас е представена на
фигура 5.4. Показани са също връзките между различните компоненти на петте сектора.
Дължината на ускорителната тръба зависи от крайната кинетична енергия на
електроните: от 30 cm при 4 MeV до 150 cm при 25 MeV.
Основните компоненти на модерния ускорител са обособени обикновено в шест
групи:
(i) инжекторна система
(ii) високочестотна ЕМВ система
(iii) ускоряваща тръба
(iv) допълнителни системи
(v) система за насочване на лъчевия сноп
(vi) колиматор и лъчева мониторна система

5.5.4. Конфигурация на модерните линейни ускорители
Високоенергийното спирачо лъчение (Х-лъчението), получавано в линейния
ускорител, е насочено главно по посока на бомбардиращите мишената електрони.

При най-простата и най-практична конструкция източникът на електрони
(електронната пушка) и мишената са в ускорителната тръба по линия към изоцентъра,
което изключва нуждата от система за отклоняване на лъчевия сноп. Източникът на
високочестотна ЕМВ – магнетронът или клистронът – е разположен в подвижното рамо.

Фигура 5.4. Блок-схема на медицински линеен ускорител

Ускорителите за ниски енергии (4-6 MeV) имат изоцентричен монтаж, като
електронната пушка и мишената са разположени в ускорителната тръба и затова не е
нужно допълнително отклоняване на лъчевия сноп за целите на лъчелечението.
Ускорителните тръби за средни (8-15 MeV) и високи (15-30 MeV) енергии са
прекалено дълги за изоцентрично позициониране и електронната пушка и мишената са
разположени в подвижното рамо или в неговия статив, по линия, успоредна на оста на
въртене на рамото. В статива се намира и системата за отклоняване на лъчевия сноп.
Източникът на ЕМВ е инсталиран в рамото или в статива. Двата вида монтаж на
ускорителя са показани схематично на фигура 5.5.

5.5.5. Инжекторна система
Инжекторната система е източникът на електрони, който в основата си е
елементарен електростатичен ускорител, наричан електронна пушка.

В медицинските ускорители се използват два типа електронна пушка: диоден и
триоден.

Фигура 5.5. Монтажна схема на изоцентричен медицински линеен ускорител
(a) Монтаж с директен лъчев сноп: електронната пушка и мишената са постоянно
в ускорителната тръба; ускорителят е предназначен само за нискоенергийни Х-лъчи
( 4–6 MV); Високочестотният генератор на ЕМВ е монтиран в подвижното рамо
(гентрито); (b) Ускорителната тръба е в рамото, успоредно на изоцентричната ос;
електроните достигат до преместващата се мишена от системата за тяхното
отклоняване; генераторът на ЕМВ е разположен в статива на рамото; ускорителят
произвежда високоенергийни електрони и Х-лъчи; (c) Ускорителната тръба и
генераторът на ЕМВ са в статива; електроните достигат до преместващата се
мишена от системата за тяхното отклоняване; ускорителят произвежда
високоенергийни Х-лъчи, както и електрони.

Източникът на електрони е загрята катодна спирала; при триодната електронна
пушка има допълнителна решетка. Отделяните от спиралата електрони
(термоелектронна емисия) се фокусират в отвора на кухия анод, откъдето се насочват
към ускорителната тръба.

В ускорителите с триодна електронна пушка електроните се изпращат директно в
ускорителната тръба от пулсовия модулатор под формата на отрицателен импулс,
създаден в електронната пушка.
В триодната електронна пушка, обаче, катодът има отрицателен потенциал
(типично –20 kV). Решетката в триода нормално е силно отрицателна с цел да прекъсва
тока към анода. По този начин токът в ускорителната тръба се контролира от импулсите
на напрежението, прилагано върху решетката, и може да бъде синхронизиран с
импулсите от генератора на ЕМВ. Триодният генератор във високоенергийните
ускорители е показан на фигура 5.6(a).

(а)

(б)

Фигура 5.6. Подвижната триодна електронна пушка (а) и подвижната мишена (б)
за високоенергийния ускорител за фотони и електрони Varian-Clinic-18. Мишената
се охлажда с вода и е монтирана с хармоникова мембрана, позволяваща нейното
придвижване за получаване на Х-лъчи.

5.5.6. Микровълнов генератор
Мощният микровълнов генератор е съставен от източника на микровълни –
магнетрон или клистрон – и пулсовия модулатор. Източникът на микровълни генерира
импулсна елктромагнитна вълна (ЕМВ) с малка продължителност (няколко μs) и гояма
честота на повторение 50-100 s-1. Електричният ток в магнетрона или клистрона (≈ 100
А) се регулира с помощта на електричния товар (load на фиг. 5.4.). По този начин се
променя мощността на ЕМВ, която определя крайната енергия, до която се ускоряват
електроните в ускорителната тръба. На практика с този товар се програмира желаната
енергия на електроните на изхода на ускорителя.
При клистрона отделените от катода термоелектрони се насочват по дължината му
и се натрупват в неговия край, където образуват електричен заряд. Този заряд създава
насочено в обратна посока електрично поле, което придава на електроните
отрицателно ускорение. В резултат те трансформират кинетичната си енергия в енергия
на електромагнитно поле, което усилва ЕМВ, навлязла в клистрона (т.нар. buncher)
(фигура 5.7.). По този начин във втора кухина (т.нар. catcher) се получава мощна
електромагнитна вълна, която се изпраща в ускорителната тръба на ускорителя.

Фигура 5.7. Принципна схема на клистрон

Магнетронът и клистронът имат различни качества. Магнетронът генерира ЕМВ с
голяма мощност, докато клистронът е усилвател на маломощната ЕМВ, получавана в
микровълновия осцилатор (т.нар. driver). Магнетроните са по-евтини и имат по-дълъг
живот. Предимство на клистроните е по-малката консумирана мощност, поради което
са предпочитани в ускорителите с по-висока енергия (20 MeV и повече), при които
мощността на микровълновия генератор е значителна (≈ 5 MW).

5.5.7. Ускорителна тръба
Ускорителната тръба е вакуумиран или напълнен с газ вълновод, в който протича
трансформацията на енергията на ЕМВ в кинетична енергия на електроните. Найпростият вид е получен от цилиндричен вълновод чрез добавяне на дискове с кръгъл
отвор в средата, разположени на еднакво разстояние по дължината на вълновода.
Дисковете разделят вълновода на поредица цилиндрични кухини, които са основната
структура в ускоряването на електроните.
Ускорителните тръби за два вида: (i) с подвижна вълнова структура; (ii) с
неподвижна вълнова структура.
В подвижната вълнова структура микровълните навлизат в тръбата от страната на
електронна пушка и се разпространяват се към края на тръбата, където биват
абсорбирани без отражение или напускат вълновода, за да бъдат абсорбирани в
електричния товар, или да бъде върнати към входа на ускорителната тръба. В тази
конфигурация, в определен момент, само в една от четири кухини, става ускоряване на
електроните в посоката на тяхното разпространение.
В неподвижната вълнова структурa ускорителната тръба има в двата си края
електропроводящи дискове, които отразяват ЕМВ и в резултат в тръбата се получава
наслагване на стоящи вълни. В тази конфигурация непрекъснато във всяка втора кухина
няма електрично поле и не протича ускоряване на електроните. Поради това тези кухини
служат единствено за съединяване между тях, което в крайна сметка позволява
намаляване на дължината на ускорителна тръба. Разрез на 6MV ускорителна тръба е
показан на фигура 5.8.

5.5.8. Провеждане на ЕМВ до ускорителната тръба
Произведената в микровълновия генератор ЕМВ достига до ускоряващата тръба
чрез вълноводи – вакуумирани, или най-често напълнени с диелектричен газ (фреон
или серен хексафлурид SF6) под налягане 2 atm.
Важна роля играе един циркулатор, който пренася ЕМВ от генератора до
ускоряващата тръба, но е "затворен" за отразената вълна, движеща се в обратна
посока, като по този начин предпазва генератора от отразената енергия.

Фиура. 5.8. Разрез на ускорителна тръба на 6 MV ускорител със стояща вълна.
Ясно видими са кухините: мишената е вдясно, и е вградена в тръбата.

5.5.9. Помощни системи
Помощните системи на линейния ускорител не са свързани пряко с ускоряването
но електроните, но правят ускорителя надежден за лъчелечение. Те обхващат четири
подсистеми:
•
•
•
•

вакуумираща система, поддържаща ниско налягане (≈10–6 Torr) в
ускорителната тръба и в ЕМВ генератора;
водна охладителна система за охлаждане на насочващия електрод, на
мишената, циркулатора и ЕМВ генератор;
оптимизираща въздушното налягане система за пневматично движение на
мишената и други формиращи лъча компоненти;
защита срещу "изтичане" на лъчение.

5.5.10. Отклоняване на електронния сноп
При ускорителите за ниски енергии мишената е вградена в ускоряващата тръба и
е нужно допълнително отклоняване на снопа ускорени електрони.
При ускорителите с енергии над 6 MеV, където ускоряващите тръби са твърде
дълги за монтаж в линия. Тръбите се монтират успоредно на оста на въртене на
гентрито и снопът електрони трябва да бъде отклонен към мишената или да бъде
насочен към изходното прозорче. Съществуват три вида отклоняване на електронния
сноп:
•
•
•

на 900,
на 2700 (ахроматично) и
на 112,50 (слалом).

Ускорителите със средна (10 MV) и висока енергия (над 15 MV) имат допълнителна
система за насочване на електронния сноп. Тя е съставена от вакуумирана тръба и
отклоняващ магнит, а допълнително и от насочващи и фокусиращи бобини.

5.5.11. Терапевтична глава на линеен ускорител
Компонентите на терапевтичната лава на линейния ускорител имат важни функции
в произвеждането, формирането и локализирането на лъчевия сноп. Произведените от
електронната пушка електрони придобиват желаната кинетична енергия в
ускорителната тръба и се насочват към терапевтичната глава.
Основните компоненти в главата на четвърто или пето поколение медицински
линейни ускорители са:
•
•
•
•
•
•
•

няколко сменящи се мишени;
изравнителни филтри и разсейващи филтри (фолии);
първичен и вторичен колиматор;
две трансмисионни йонизационни камери;
светлинен симулатор на лъчевото поле и светлинен визьор;
сменящ се клин;
многолистов колиматор (MLC).

Високоенергийно Х-лъчение, получено в комбинацията мишена-изглаждащ
филтър.
Ускорени електрони, получавани при прибрана мишена и изглаждащ филтър,
и/или:
•
•

един или два разсейващи филтъра;
сканиращо магнитно поле за разширяване на тесния сноп електрони (pencil
beam) до желания размер на лъчевото поле; използва се и апликатор (тубус)
за допълнително колимиране на вече разширения сноп, както и за
подобряване на разпределението на дозата в напречните равнини.

Изглаждащите и разсейващите филтри са монтирани на въртяща се площадка или
в плъзгащо се чекмедже за позициониране в лъчевия сноп при получаването съответно
на Х-лъчи и на ускорени електрони.

Първичният колиматор ограничава максимално кръгово лъчево поле, което
допълнително се моделира от вторичния правоъгълен колиматор, съставен от две
двойки независими челюсти за получаване на правоъгълни и квадратни полета с
максимални размери 40 х 40 cm в изоцентъра. IEC препоръчва "утечката" през
правоъгълния колиматор от Х-лъчението да не бъде повече от 2 %.
Двете трансмисионни йонизационни камери служат за мониторинг на Х- и на
електронния сноп на изхода, както и на надлъжната и напречната хомогенност на снопа
(вж. Раздел 5.5.14.)
Светлинното симулиране на лъчевото поле върху кожата на пациента е удобен
начин за визуализиране на неговото позиционирането с помощта на референтни
маркери. Голямо удобство предлага и светлинният метър, при който образът на
изпъкнала сантиметрова скала се прожектира върху кожата на пациента и може да се
измери разстоянието от изоцентъра.

5.5.12. Получаване на Х-лъчи в линейния ускорител
Високоенергийното спирачно лъчение в линейния ускорител, се произвежда в
мишената и се хомогенизира в напречните равнини с изглаждащ филтър. Такъв
ускорител с подвижна мишена е показана на фиг, 5.6.(б).
При енергия на електроните под 15 MeV (15 MV Х-лъчи) мишените са от вещества
с висок атомен номер Z, докато при енергия на електроните над 15 MeV (15 MV Х-лъчи)
мишените са от вещества с нисък атомен номер Z. Оптималните вещества за
изглаждащи филтри имат нисък атомен номер Z, независимо от енергията на Хлъчението.

5.5.13. Колимиране на лъчевия сноп
В съвременните медицински линейни ускорители колимирането на Х-лъчението се
постига чрез две или три колимиращи устройства:
•
•
•

първичен колиматор;
вторичен колиматор, определящ размерите на лъчевите полета;
многолистов колиматор (MLC).

Първичният колиматор определя най-големия размер на кръгло поле и е конично
механично отварящ се блок от волфрам, като в по-тесния му край е разположена
мишената, а в другия – изглаждащият филтър. Дебелината на колиматора се проектира
да отслаби средния първоначален интензитет на Х-лъчите до най-малко 0,1 %. Според
препоръките на IEC максималната "утечка" не трябва да надвишава 0,2 % от
интензитета при отворен колиматор.
Вторичният колиматор се състои от четири волфрамови блока (челюсти), които се
движат по двойки в две успоредни напречни равнини, и формират в изоцентъра
квадратни или правоъгълни лъчеви полета. Размерите на полетата се задават от
оператора в изпълнение на плана за лъчелечение и могат да бъдат от няколко
милиметра до 40 cm.
Модерните медицински линейни ускорители включват независими (асиметрични)
челюсти, които могат да формират асиметрични лъчеви полета, най-често наполовина
или три четвърти стеснени.

Многолистовият колиматор (MLC) е сравнително нова технологична придобивка.
Идеята за MLC е проста, трудна е била реализацията на проекта: формиране на лъчеви
полета с неправилна геометрична форма в един от техните размери.
Броят на листовете на стандартния MLC постоянно нараства и моделите с 120
листа (60 чифта), които покриват полета 40 х 40 cm, изискват 120 индивидуални
компютърно контролирани мотори и електрични вериги.
MLC е ценно средство за получаване на лъчеви снопове с модулиран интензитет
при конформното лъчелечение, независимо от начина на радиационните параметри на
три радионуклида и на радиоактивни източници с тях са представени в таблица 5.1.
Кобалт-60 (60Со) и цезий-137 (137Cs) са радионуклидите, използвани досега в
дистанционното лъчелечение (с голям приоритет на 60Co). Радионуклидът европий-152
(152Eu) се смята за перспективен за в бъдеще.
облъчване – промяна на лъчевото поле преди всеки сеанс на облъчването или
облъчване с непрекъсната промяна на формата на полетата.
Умалената версия на MLC (микро MLC) е с ширина на листата 1,5-6 mm и покрива
полета с размери над 10 х 10 cm. Този колиматор може да бъде използван в
радиохирургията, както и при облъчване в областта на главата и шията.

5.5.14. Получаване от линейния ускорител на електрони за клинично приложение
Най-голяма част от високоенергийните медицински линейни ускорители се
използват като източници на Х-лъчи с една или две енергии и на електрони с няколко
енергии в обхвата от 6 до 30 MeV.
При използването на ускорителя като източник на електрони, двете мишени и
изглаждащият филтър се преместват встрани от електронния сноп.
Електричният ток в ускорителя при работата му като източник на електрони е два
до три пъти по-малък от тока при произвеждането на Х-лъчи.
Тесният сноп ускорени електрони напускат ускорителната тръба и отклоняващата
система през тънко прозорче от берилий. Изборът на този метал е продиктуван от
неговия нисък атомен номер, което намалява разсейването на електроните и
получаваното в прозорчето спирачно лъчение.
Необходимото за лъчелечението разширяване на тесния сноп ускорени електрони
се постига по два метода:
•

•

Разсейване на електроните до относително голяма площ ( над 25 х 25 cm) с
помощта на тънки пластини (разсейващи филтри или разсейващи фолии) от
материал с голям атомен номер (мед или олово), поставяни в лъчевия сноп
на мястото на изглаждащия филтър за Х-лъчи.
Сканиране с тесния сноп електрони с помощта на два компютърно
управлявани магнити, отклоняващи електроните с две взаимно
перпендикулярни направления. Този метод се използва рядко.

5.5.15. Дозиметрична мониторна система
IEC 60601-2-1 специфицира в детайли стандартите за дозиметрични мониторни
системи в медицинските линейни ускорители. Посочва се типът на използваните
дозиметрични детектори, отчитането на мониторните единици (МЕ), прекратяването на
отчитането и мониторинга на хомогенността в лъчевото поле и на мощността на дозата.
Най-често използваните в дозиметричните монитори при ускорителите са
трансмисионните йонизационни камери, разположени на пътя на Х-лъчите и
електроните за мониторинг на напускащото ускорителя лъчение.
Обичайното място на дозиметричния монитор е между изглаждащия или
разсейващия филтър, от една страна, и вторичния колиматор.
Радиационната безопасност на пациента осигуряват две отделни пломбирани
йонизационни камери с независимо захранване и отделни електрометри. Ако по време
на облъчване на пациент се повреди едната камера, се включва другата и облъчването
се довършва с незначително по-голяма терапевтична доза от предписаната.
В случай на едновременна повреда на двете йонизационни камери, ускорителят се
изключва автоматично от таймера, също с незначително свръхдозиране за пациента.
Основните изисквания за дозиметричния монитор са следните:
•
•

•

Да бъде максимално устойчив на влиянието на измерваните фотони и
електрони.
Показанията на монитора да бъдат независим от околната температура и
налягане (за удовлетворяване на това изискване повечето ускорители
използват затворени йонизационни камери).
Йонизационните камери трябва да работят при ток на насищане.

Първата йонизираща камера измерва мониторните единици (MU). Обичайно
чувствителността на електрометъра е настроена по такъв начин, че 1 MU отговаря на
доза 1cGy, получена във воден фантом на дълбочината на дозния максимум по
централния лъч, при лъчево поле 10 х 10 cm и фокусно разстояние (SSD) 100 cm.
Операторът задава броя на планираните мониторни единици и електричната
схема на първата йонизационна камерна изключва ускорителя след набирането на тези
мониторни единици. Облъчването не може да продължи, ако не бъде направен нов
избор на мониторни единици, а преди да се направи това мониторните единици на
дисплея трябва да се анулират.
Освен отчитането на зададената терапевтична доза, в МU, мониторната система
регистрира и други параметри, като енергия на лъчението, гладкост (хомогенност на
дозата в напречните равнини), симетрия на лъчевия сноп. Измерването на тези
допълнителни параметри изисква електродите на първата и на втората йонизационна
камера да бъдат разделени на няколко сектора и получените от тях сигнали, използвани
за автоматична oбратна връзка, да насочват електронния сноп от ускорителната тръба
до мишената или разсейващия филтър, осигурявайки гладкост и симетрия на лъчевия
сноп.
Ускорителят трябва да е снабден с мониторна система, която да показва
непрекъснато на дисплея стойността на мощността на дозата в изоцентъра и да

изключва ускорителя, когато тази стойност надвиши два пъти определената
техническото предписание граница.

в

Когато ускорителят може да произвежда Х-лъчи и електрони с повече от една
енергия, както и да излъчва и двата вида лъчения, след приключването на всяко
облъчване следващото може да се направи само след въвеждането на командното
табло на вида и енергията на лъчението.
В резюме, медицинският линеен ускорител предоставя възможност както за
статично, така и за облъчване с подвижен източник. Всяко следващо включване на
ускорителя може да се направи, само когато избраният от оператора един от двата вида
облъчване е въведен на командното табло.

5.6. ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ С ФОТОНИ, НЕУТРОНИ И ТЕЖКИ ЙОНИ
В дистанционното лъчелечение се използват главно уредби, произвеждащи
фотонно лъчение и ускорени електрони. В неголям брой онкологични центрове в света
за тази цел се използват и тежки частици, като:
•
•
•

неутрони, произвеждани от неутронни генератори или циклотрони;
фотони, произвеждани от циклотрони или синхротрони;
тежки йони (хелий, въглерод, азот, аргон, неон) произвеждани от
синхроциклотрони и синхротрони.

Тежките частици имат някои предимства пред конвенционално използваните
фотони и електрони:
•
•

Значително ниско влияние върху радиобиологичната ефективност на
неутроните от концентрацията на кислород в туморната тъкан. (вж. 14.10)
По-добра хистограма доза-обем (DVHs) за фотони и тежки йони (вж. Раздел
7.6).

Уредбите за получаване на протони, неутрони и тежки йони са значително по-скъпи
от конвенционално използваните източници за дистанционно облъчване, по-големи са
и разходите и за поддръжката и сервиза, което прави невъзможно широкото им
разпространение в лъчелечението. Намаляването на разходите на протонните
циклотрони вероятно ще доведе до по-широко използване на протонното лъчелечение
в бъдеще.

5.7. ЛЪЧЕВИ ПОМЕЩЕНИЯ
Дистанционното лъчелечение се провежда с три основни вида уредби:
•
•
•

рентгенови – за повърхностна или дълбока рентгенова терапия;
телегаматерапевтични (с 60Co);
линейни ускорители.

За радиационната защита на персонала и на лицата в съседните помещения, всяка
такава уредба трябва се разполага в специални помещения – лъчевите помещения. Те
трябва да са съобразени не само с строителните правила и норми, но и с
международните норми за радиационна защита. При проектирането на тези помещения
квалифициран медицински физик определя изискваната дебелина на основните и на

допълнителните лъчезащитни прегради и дава информация на архитекта и строителния
инженер за узаконяването на плана на лъчевото помещение.
Лъчезащитните прегради в лъчевите помещения за повърхностна и дълбока
рентгенова терапия се изграждат от обикновен бетон (2,35 g/cm3) или от олово. В този
енергиен обхват доминиращото взаимодействие на фотоните с веществото е
фотоелектричният ефект и затова оловото е най-подходящият материал.
В лъчевите помещения за високоенергийни източници за дистанционно облъчване
(наричани бункери поради дебелите защитни стени), също може се използва обикновен
бетон заради ниската му цена. В този енергиен обхват доминира Комптъновият ефект и
най-подходящи за лъчезащитни прегради са материалите с голяма плътност, тъй като
дебелината на преградите зависи реципрочно от плътността. Затова за масивните
защитни прегради при помещенията за високоенергийни уредби много повече се
използва бетон с голяма плътност (5 g/cm3) (напр. Барит бетон или бутобетон), което
намалява тяхната цена около 30 пъти.
Лъчезащитните прегради в лъчевите помещения за линейните ускорители се
разглеждат по-детайлно в Раздел 16.17.

5.8 СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ТГТУ И ЛИНЕЙНИТЕ УСКОРИТЕЛИ
След въвеждането на лъчелечението, скоро след откриването през 1895 г. от В.
Рьонтген, на рентгеновите лъчи, технологиите за получаване на йонизиращи лъчения
са насочени първо към фотони с по-високи енергии и интензитет, докато сега посоката
е към компютърно управление и лъчелечение с модулиран интензитет. През първите
50 г. на лъчелечението развитието на технологиите е сравнително бавно и включва
основно рентгеновите тръби, генераторите на Вон ди Граф и бетатроните.
Първата ТГТУ с 60Co е произведена в Канада през 50-те години на миналия век.
Въвеждането в лъчелечението на 60Co гама-лъчи дава огромен тласък на
разработването на източници за дистанционно облъчване с фотони с висока енергия и
поставя уредбите с 60Co на предния фронт на лъчелечението, преди всичко заради
много добрите радиационни параметри на радионуклида:
•
•
•
•

висока енергия на гама- лъчението (1,25 MeV);
относително дълъг период на полуразпадане;
възможност за получаване на радиоактивни източници с 60Co с много
висока специфична активност;
относително просто производство.

На. фигура 5.9.а е показана ТГТУ с60Co, а на фигура 5.9.b – възпоменателна марка
на канадската поща, посветена на ролята на Канада за производството на 60Co уредби.
Медицинските линейни ускорители са разработвани конкурентно от две групи: на
W.W. Hansen’s в Stanford University в САЩ и на D.D. Fry’s в Telecommunications Research
Establishment в Англия. Интересът и на двете групи са линейните ускорители за
изследователски цели, а за медицинските те заимстват технологията на микровълновия
радар, разработена през Втората световна война на честота 3000 MHz.

а.

b.

Фигура 5.9. Телегаватерапевтична уредба Theratron Equinox на фирмата MDS
Nordion, Ottawa (а); пощенска марка, издадена в Канада в чест на H.E. Johns, който през
1950 г. създава първата ТГТУ с кобалт-60 (b).

a)

b)

Фигура 5.10. Модерен линеен ускорител на фирмата Varian за две енергии на Хлъчението; показани са гентрито и пациентната маса (a) зад масата е лицето, което
прави портална снимка (b).

Възможностите за приложение на линейните ускорители в лъчелечението стават
видими през 50-те години на миналия век и първият такъв ускорител е монтиран в
Hammersmith Hospital в Лондон. През следващите години линейните ускорители
изместват 60Co уредби и стават най-използваните източници за дистанционно
облъчване в модерното лъчелечение, като броят им в света вече е няколко хиляди.
За разлика от 60Co уредба, при която се използват гама-лъчи само с една енергия
(1,25 MeV), линейният ускорител може да произвежда ускорени електрони и Х-лъчи в
широк енергиен обхват. На фигура 5.10. е показан модерен линеен ускорител за две
енергии.

В сравнение с ТГТУ с 60Co линейният ускорител е с много по-сложно устройство:
•
•
•

големи мултимодални възможности;
широко използване в контролните системи на микропроцесори и
компютърна логика;
допълнителните възможности на лъчелечението – многолистов колиматор,
лъчелечение с ускорени електрони с подвижен източник (контролирано
движение на колиматора (dynamic wedge), на гентрито или на пациентната
маса.

Въпреки технологичното и практическото предимство на линейните ускорители,
ТГТУ с 60Co все още заемат важно място в лъчелечението, главно поради значително
по-ниската си цена за инсталиране и поддръжка. Има изгледи в обозримо бъдеще 60Co
уредби да играят важна роля в лъчелечението на раковите заболявания в развиващите
се страни поради по-ниската си цена, простота на конструкцията и лесно управление.
Много от модерните приспособления на линейните ускорители, като многолистните
колиматори и контролираното движение на колиматора, могат да се инсталират на
модерните 60Co уредби на по-ниска цена с цел подобряване на лъчелечението. За
съжаление производителите на ТГТУ реагират много бавно на новите технологични
разработки в лъчелечението, отстъпвайки на производителите на линейни ускорители
даже в области, където би било по-лесно и по-практично да се използват такива уредби
вместо линейни ускорители.

5.9. СИМУЛАТОРИ И КОМПЮТЪРТОМОГРАФСКИ СИМУЛАТОРИ
Симулаторите и компютъртомографските (КТ) симулатори са важна съставка на
апаратурата в лъчелечението. Те осигуряват няколко критични етапа в лъчелечебния
процес, които не са свързани с облъчването на пациентите, но въпреки това са много
важни, тъй като чрез тях се локализира мишенния обем, планирането на лъчелечението
и точността при облъчването.
Определянето на мишенния обем, който зависи от прогресирането на
заболяването (вж. Раздел 7.2) и неговото разположение спрямо съседните критични
органи, може да се постигне с различни методи. Те варират от простото клинично
изследване, през планарната рентгенография, до използването на комплексната
модерна визуализираща апаратура като КТ, в комбинация с ЯМР и ПЕТ. Симулаторите
и КТ симулаторите са съставени от три основни системи: механична, рентгенова тръба
и визуализираща.
Главните етапи в локализирането на терапевтичния обем и определянето на
параметрите на лъчевото поле са:
•
•
•
•
•
•

регистриране на данните за пациента;
локализиране на мишенния обем и на съседните структури;
дефиниране и маркиране на координатната система на пациента;
определяне на лъчевите полетата;
пренасяне на данните до планиращата система;
генериране на образ за верифициране на лъчелечението.

Тези 6 етапа могат да се изпълнят или с конвенционален рентгенов симулатор, или
с КТ симулатор. КТ симулаторът е по-елегантното и по-сигурното средство, което

предоставя допълнително и очертание на външни и вътрешни контури, както и
информация за плътността на електронния сноп.

5.9.1. Симулатори в лъчелечението
Симулаторът в лъчелечението се състои от диагностична рентгенова тръба,
монтирана на въртящо се рамо (гентри), което симулира геометрията на
изоцентричните ТГТУ с 60Co или линейните ускорители. По този начин симулаторът
има същите степени на свобода за движение като тези уредби, но вместо терапевтично
лъчение той генерира рентгенови лъчи за визуализиране: върху рентгенов филм,
скопичен екран или на телевизионен монитор (с помощта на ЕОП).
Модерният симулатор би трябвало да имитира всички механични характеристики и
манипулации на различните уредби за дистанционно облъчване, вариращи от ТГТУ с
60Co при разстояние източник-изоцентър (SAD) 80 cm до високоенергийни линейни
ускорители при SAD 100 и 120 cm.
В лъчетерапевтичните уредби лъчевите полета се ограничават с колиматори,
докато в симулаторите правоъгълните и квадратните полета се формират с очертаващи
контрастни жички за визуализиране на мишенния обем и на околните тъкани.
Модерните симулатори осигуряват следните дейности:
•
•
•
•

локализиране на тумора и съседните здрави тъкани;
симулиране на терапевтичното облъчване;
верифициране на лъчелечебния план;
контрол на лъчелечението.

5.9.2. КТ симулатори
КТ симулаторите са КТ скенери, снабдени със специални приспособления, които ги
правят необходими за определени етапи на лъчелечебния процес. Типични такива
приспособления са:
•

•

•

Плоска пациентна маса, която осигурява положение на пациента по време
на симулирането, идентично на положението му по време на облъчването с
терапевтичната уредба.
Маркираща лазерна система за пренасяне на координатите на изоцентъра
в тумора, получени от контурите в КТ данните, към тялото на пациента.
Използват се два вида лазерни системи: лазер, монтиран на гентрито, или
система от монтирани на стените подвижни сагитални лазери и два
странични стационарни лазера.
Виртуален симулатор, който се състои от програмни пакети, които дават
възможност на потребителя да определи и изчисли изоцентъра и после да
симулира облъчването като използва дигитално реконструрирани
рентгенови графии (DRR).

КТ симулаторът елиминира нуждата от конвенционално симулиране като
изпълнява две точно определени функции:
•

Физическо симулиране, което обхваща първите 3 от 6-те локализационни
етапа, описани по-горе;

•

Виртуална симулация, която обхваща последните 3 от 6-те локализационни
етапа, описани по-горе.

При КТ симулирането се регистрират данните на пациента и се локализира тумора
от КТ образите, заменени с DRR. Позициониращата лазерна система се използва за
маркиране, докато виртуалният програмен пакет служи за определяне на лъчевото поле
и изработване на верификационни образи.
Планарният симулационен рентгенов филм дава погледа от източника към
облъчваната област без тримерна информация за анатомичните структури. От друга
страна КТ предоставя анатомична информация и определя терапевтичния обем, но не
позволява директна корелация с облъчваната област с рентгеновия филм.
DRR е цифров еквивалент на планарния симулативен рентгенов филм (вж. също
Раздел 7.4.8.). Той е реконструиран от КТ данните чрез софтуер за виртуална
симулация, инсталиран на КТ симулатора или на TPS, и представя цифров рентгенов
образ на виртуален пациент, генериран от КТ данните на реален пациент. Както при
конвенционалния рентгенов образ, DRR държи сметка за дивергенцията на лъчите.
Основният подход за генериране на DRR минава през няколко стъпки: избор на
виртуална позиция на източника; избор на равнината на образа; трасиране на лъча от
виртуалния източник до равнината на образа; определяне на КТ единиците
(Хаунсфийлдовите единици) за елементарен обем от пътя на лъча, за да се генерира
ефективна трансмисионна стойност във всеки пиксел от равнината на образа; сумиране
на КТ единиците по пътя на лъча (линия на интеграция); конвертиране в стойности от
сивата гама.
Продължение на DRR подхода е композираният цифров рентгенов образ (DCR),
който осигурява подобрено визуализиране на костните репери (ориентири) и
структурата на меките тъкани.
Това се постига чрез групиране в интервали на КТ числата, съответстващи на
различните типове тъкани (Б. Пр. кости, меки тъкани, мастни тъкани), последващо
модифициране с помощта на подходящи претеглящи фактори и повторно
визуализиране, водещо до подчертаване или потискане на желаните тъкани в
резултантните DCR образи.
Симулаторите и компютъртомографските (КТ) симулатори са важна съставка на
апаратурата в лъчелечението. Те осигуряват няколко критични етапа в лъчелечебния
процес, които не са свързани с облъчването на пациентите, но въпреки това са много
важни, тъй като чрез тях се локализира мишенния обем, планирането на лъчелечението
и точността при облъчването.
Определянето на мишенния обем, който зависи от прогресирането на
заболяването (вж. Раздел 7.2) и неговото разположение спрямо съседните критични
органи, може да се постигне с различни методи. Те варират от простото клинично
изследване, през планарната рентгенография, до използването на комплексната
модерна визуализираща апаратура като КТ, в комбинация с ЯМР и ПЕТ. Симулаторите
и КТ симулаторите са съставени от три основни системи: механична, рентгенова тръба
и визуализираща.
Главните етапи в локализирането на терапевтичния обем и определянето на
параметрите на лъчевото поле са:

•
•
•
•
•
•

регистриране на данните за пациента;
локализиране на мишенния обем и на съседните структури;
дефиниране и маркиране на координатната система на пациента;
определяне на лъчевите полетата;
пренасяне на данните до планиращата система;
генериране на образ за верифициране на лъчелечението.

Тези 6 етапа могат да се изпълнят или с конвенционален рентгенов симулатор, или
с КТ симулатор. КТ симулаторът е по-елегантното и по-сигурното средство, което
предоставя допълнително и очертание на външни и вътрешни контури, както и
информация за плътността на електронния сноп.

5.10. КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ
Повишената сложност на апаратурата за лъчелечение изисква тя да се обслужва
само от добре обучен и компетентен персонал, за да се минимизира вероятността за
грешки. Скорошни публикации на IAEA и на AAPM резюмират уроците от инциденти в
лъчелечението, като обръщат специално внимание на условията за безопасност при
линейните ускорители в медицината.
Жизнено важни при закупуването, монтажа и практическата работа на апаратурата
в лъчелечението са следните дейности:
•
•
•
•
•

подготовка на спецификация на апаратурата;
планиране на лъчевите помещения и на лъчезащитните средства;
приемно изпитване на апаратурата;
въвеждане в експлоатация на апаратурата;
изработване на програма за осигуряване на качеството.

Точки (a), (c) и (d) се разглеждат подробно в Глава 10, точка (e) – в Глава 12, а
точка (b) – в Глава 16.
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6.1. ВЪВЕДЕНИЕ
В лъчелечението (радиотерапията) се прилагат две основни групи йонизиращи
лъчения – фотони и заредени частици. Представители на първата група са
рентгеновите, гама- и Х-лъчите (високоенергийното спирачно лъчение). Рентгеновите
лъчи са основният вид йонизиращо лъчение, използвано в лъчелечението до средата
на XX век. Сега най-широко е приложението на гама- и Х-лъчите. Прилаганите
лъчетерапевтични процедури се категоризират в две основни направления:
дистанционно (перкутанно) лъчелечение и брахитерапия. При дистанционното
лъчелечение, наричано още телетерапия, източникът на йонизиращо лъчение, с който
се облъчва мишенен обем вътре в тялото, се намира на значително разстояние от
кожата на пациента. Дистанционното облъчване обхваща приблизително 90 % от
пациентите, подлежащи на лъчелечение, като най-широко се прилагат фотонни
лъчения (гама-, рентгенови и Х-лъчи), по-малко – електрони и, при съвсем малък
процент от случаите – протони, тежки йони и неутрони. Вторият вид лъчелечение е
брахитерапията, която се прилага самостоятелно или в съчетание с дистанционното
облъчван. Брахитерапията е лъчелечение със закрити и с открити радиоактивни
източници от малко разстояние, при което източниците се разполагат в или
непосредствено до лекуваните тъкани (вж. Глава 13.).
Настоящата глава разглежда физичните аспекти на дистанционното лъчелечение
с фотонни лъчения. Различните фотонни лъчения се характеризират с едни и същи
физични величини, но се категоризират като различни видове, в зависимост от
произхода и енергията им. Гама-лъчите се получават от радионуклиди, а рентгеновите
и Х-лъчите – при бомбардиране на мишена (обикновено сплав от тежки метали с висока
температура на топене) с тесен сноп ускорени електрони. Рентгеновите лъчи се
получават в рентгенови тръби, а високоенергийните X-лъчи – в медицинските
ускорители.

6.2. ВЕЛИЧИНИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ ФОТОННИТЕ ЛЪЧЕНИЯ
Клиничната дозиметрия на фотонните лъчения разглежда два съвсем различни
аспекта: характеризирането на самите фотонни лъчения (радиометрия) – количество и
качество (енергиен спектър) на лъчението, от една страна, а от друга – количествено
характеризиране на предаването на енергия от лъченията в различни среди
(дозиметрия) – въздух, вода, биологични тъкани, фантомни материали и др.

6.2.1. Фотонен пренос и мощност на фотонния пренос
Фотонният пренос Φ в една точка от пространството се дефинира като
отношението на броя фотони dN, навлизащи в безкрайно малка сфера с център точката,
към площта на напречното сечение dA на сферата:
Φ=

𝑑𝑁
𝑑𝐴

.

(6.1)

Мерната единица в SI за фотонен пренос е m–2.
Мощността на фотонния пренос Φ̇ в дадена точка се дефинира като нарастването
на фотония пренос dФ за малък интервал от време dt:
𝑑Φ
Φ̇ = 𝑑𝑡 .

(6.2)
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Мерната единица в SI за мощност на фотонен пренос е m–2·s–1.

6.2.2. Енергиен пренос и мощност на енергийния пренос (интензитет)
Енергийният пренос Ψ в една точка от пространството се дефинира като
отношението на пренасяната от фотоните лъчиста енергия dE през безкрайно малка
сфера с център точката, към площта на нанапречното сечение на сферата dA:
d𝐸

𝛹 = d𝐴 .

(6.3)

Мерната единица в SI за енергиен пренос е J. m–2.
За моноенергийни фотонни лъчения dE е произведението на фотонния пренос Φ и
енергията на един фотон hυ, затова връзката между енергийния пренос и фотонния
пренос е:
𝛹 = 𝛷ℎ𝜐.

(6.4)

Мощността на енергийния пренос (интензитетът) на лъчението ψ се дефинира като
нарастването на енергийния пренос за единица време:


d .
dt

(6.5)

Мерната единица в SI за мощност на енергийния пренос е J·m–2·s–1.

6.2.3. Въздушна керма във въздух
За моноенергийни фотонни лъчения въздушната керма във въздух (Kair)air в дадена
точка, на определено разстояние от източника, е пропорционална на енергийния пренос
Ψ, както и на фотонния пренос Φ:
𝜇𝑡𝑟
)
𝜌 𝑎𝑖𝑟

(Kair)air = 𝛹 (

𝜇𝑡𝑟
) ,
𝜌 𝑎𝑖𝑟

= 𝛷ℎ𝜐 (

(6.6)

където (μtr/ρ)air е масовият коефициент на предаване на енергия във въздух за енергия
на фотоните hυ.
Кермата K се състои от две компоненти: керма при удари K col и радиационна керма
K rad:
K = K col + K rad.

(6.7)

При моноенергийни фотони K
фотонния пренос Φ:
𝜇𝑎𝑏
)
𝜌 𝑎𝑖𝑟

K col = 𝛹 (

𝜇𝑎𝑏
)
𝜌 𝑎𝑖𝑟

= 𝛷ℎ𝜐 (

col

е пропорционална на енергийния пренос Ψ и

(6.8)

където (μab/ρ)air е масовият коефициент на поглъщане на енергия във въздуха за енергия
на фотоните hυ. Често в литературата μen се означава и като μab.
Масовите коефициенти на предаване на енергия (μtr/ρ) и на поглъщане на енергия
(μen /ρ) са свързани по следния начин:
𝜇𝑎𝑏
𝜌

=

𝜇𝑡𝑟
(1
𝜌

− 𝑔) ,

(6.9)

където g е радиационната фракция (частта от енергията на вторичните заредени
частици (електрони и позитрони), която те превръщат в енергия на спирачно лъчение,
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наричана още, в зависимост от контекста, радиационен добив и радиационни загуби).
За материали с малък атомен номер Z и енергии на фотоните под 1 MeV, радиационната
фракция
g ≈0, (µtr/ρ) ≈ (µen /ρ) и
K ≈ K col.

6.2.4. Експозиция
Ударната въздушна керма във въздух (Kaircol )air е свързана с експозицията X:
𝑐𝑜𝑙
(𝐾𝑎𝑖𝑟
)𝑎𝑖𝑟 = 𝑋(𝑊𝑎𝑖𝑟 ⁄𝑒),

(6.10)

където (wair/e), както е разгледано по-подробно в 9.1.3., е средната енергия, необходима
за образуване на двойка йони в сух въздух (33,97 eV).
Мерната единица в SI за експозиция е C.kg–1. Често в радиационната физика се
използва и остарялата единица рентген, R. 1 R = 2,58 . 10–4 C.kg–1. При експозиция X в
единицата рентген R:
𝑐𝑜𝑙
(𝐾𝑎𝑖𝑟
)𝑎𝑖𝑟 = (2,58. 10−4 kg

C

air R

J

. 33,97 C) 𝑋 = (0,876

cGy
) 𝑋.
R

(6.11)

6.2.5. Доза в малка маса вещество във въздух
Концепцията за „доза в малка маса вещество във въздух” (още „доза в свободно
пространство”) е въведена от Johns и Cunningham при разработване на методика за
дозиметрично представяне (сппецифициране) на дебита на лъчетерапевтични уредби
и получаване на референтна доза за дозни изчисления, с използването на тъканновъздушното отношение (tissue–air ratio, TAR) и на фактора на пиковото разсейване (peak
scatter factor, PSF). „Дозата в малка маса вещество във въздух”, означавана с Dmed, се
базира на измерването на въздушната керма във въздух. Основаната на тази концепция
методика е използвана широко при дълбоката рентгенова и телегаматерапията (ТГТУ),
но няма широко приложение при лъчелечение с медицински линейни ускорители.
Стъпките за определяне на Dmed в точка P във фотонен лъчев сноп чрез сигнала
(показанието) MP, измерен с йонизационна камера в точката във въздух, са:
(6.12)
където MP е показанието, коригирано за влиянието на температурата, налягането и
загубите от рекомбинация (вж. Раздел 9.3.). За измервания с йонизационна камера е
необходима подходяща равновесна шапка (buildup cap), както и съответен
калибровъчен коефициент за експозиция във въздух NX, или за въздушна керма във
въздух NK.
●

Стъпка 1: Определяне на експозицията XP, в точка P:
𝑋𝑃 = 𝑀𝑃 𝑁𝑋 .

●

(6.13)

Стъпка 2: Определяне на въздушната керма във въздух (Kair)air, в точка Р:
(𝐾𝑎𝑖𝑟 )𝑎𝑖𝑟 = 0,876

cGy
𝑋𝑃 .
R

(6.14)

Като алтернативен вариант, (Kair)air може да се определи пряко
MP, ако за използваната камера е известен калибровъчният коефициент NK:

от
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(𝐾𝑎𝑖𝑟 )𝑎𝑖𝑟 = 𝑀𝑃 𝑁𝐾 .
●

(6.15)

Стъпка 3: Определяне на кермата при удари за безкрайно малка маса ∆m вещество
(например вода) във въздух:
𝜇𝑎𝑏 𝛥𝑚
) ,
𝜌 𝑎𝑖𝑟

(𝐾𝛥𝑚 )𝑎𝑖𝑟 = (𝐾𝑎𝑖𝑟 )𝑎𝑖𝑟 (

(6.16)

където (𝜇𝑎𝑏 ⁄𝜌)Δ𝑚
𝑎𝑖𝑟 е отношението на осредненият по спектъра масов коефициент на
поглъщане на енергия вещество-въздух.
●

Стъпка 4: Определяне на кермата при удари с веществото в сфера, с център точка
P и радиус rmed, голяма толкова, колкото е необходимо за осигуряване на
равновесие на заредените частици (charged particle equilibrium, CPE)) в точка P:
(𝐾𝑚𝑒𝑑 )𝑎𝑖𝑟 = (𝐾Δ𝑚 )𝑎𝑖𝑟 𝑘(𝑟𝑚𝑒𝑑 ),

(6.17)

където k(rmed) е корекционният фактор за отчитане на отслабването на лъчението
във веществото, оценяван като:
𝑘(𝑟𝑚𝑒𝑑 ) ≈ 𝑒

𝜇
−( 𝑎𝑏 )
𝜌

𝑚𝑒𝑑

𝜌𝑟𝑚𝑒𝑑

(6.18)

Тук (𝜇𝑎𝑏 ⁄𝜌)𝑚𝑒𝑑 е масовият коефициент на поглъщане на енергия, а ρ – плътността
на веществото. За вода, каквото е обикновенно избраното вещество, k(rmed) ≈ 0,985
за 60Co и k(rmed) ≈ 1 за по-ниски фотонни енергии.
●

Стъпка 5: Дозата в малката маса от веществото във въздух Dmed се получава от:
′
𝐷𝑚𝑒𝑑
= 𝛽(𝐾med )𝑎𝑖𝑟 = 𝛽. 0,876

cGy 𝜇𝑎𝑏 𝑚𝑒𝑑
(𝜌 )
R
𝑎𝑖𝑟

𝑋𝑃 𝑘(𝑟𝑚𝑒𝑑 ),

(6.19)

където β е константа на пропорционалност за различно качество на лъчението,
съответно 1,003 , 1,001 и 1,000 за 60Co, 137Cs и за рентгенови лъчи под 350 kV.
Често се приема β ≈ 0, дори за 60Co. Използвайки fmed (6.20а), наричан конверсионен
коефициент и, приемайки β ≈ 0, дозата в малка маса вещество във въздух може да
бъде изразена като:
𝑓𝑚𝑒𝑑 = 0,876

cGy 𝜇𝑎𝑏 𝑚𝑒𝑑
( )
,
R
𝜌 𝑎𝑖𝑟

′
𝐷𝑚𝑒𝑑
= 𝑓𝑚𝑒𝑑 𝑋𝑘(𝑟𝑚𝑒𝑑 ).

(6.20a)
(6.20b)

6.3. ИЗТОЧНИЦИ НА ФОТОННИ ЛЪЧЕНИЯ
Източниците на фотонни лъчения биват изотропни или анизотропни и излъчват
моноенергийни или полиенергийни (хетерогенни) спектри. Най-широко използваните
източници на фотонни лъчения в лъчелечението са рентгенотерапевтичните уредби,
ТГТУ и медицинските ускорители.
●

Изотропният източник излъчва фотонно лъчение с еднакъв интензитет във всички
посоки, докато интензитетът на лъчението от хетерогенен източник варира с
посоката.

●

Зависимостта на броя фотони в тесен енергиен обхват около определена енергия
от тази енергия, се нарича спектър на фотонното лъчение. Примерни спектри за
моноенергийно и хетерогенно фотонно лъчение са показани на фигура 6.1. (a) и (b).
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Площта под кривата на фигура 6.1.(b) представлява общия брой фотони в лъчевия
сноп:
𝛷= ∫

𝑑𝜙(ℎ𝜐)
dℎ𝜐.
dℎ𝜐

(6.21)

●

Всички фотони при моноенергийните лъчения имат еднаква енергия hυ (фигура
6.1(a)). Фотоните лъчения с непрекъснат хетерогенен спектър имат енергии от 0 до
определена максимална стойност hυmax, която е равна на кинетичната енергия на
електроните, попадащи върху мишената (фигура 6.1(b).

●

Двата пика във спектъра на фигура 6.1.(b) представляват спектралните линии на
характеристичното фотонно лъчение, докато непрекъснатият спектър от 0 до hυmax
– спирачното лъчение.

●

Гама-радиоактивните източници са хетерогенни: те са моноенергийни, ако
спектърът им съдържа само една линия, или полиенергийни с прекъснат спектър,
съставен от определен краен брой линии. Спирачното рентгеново лъчение и Хлъчите са хетерогенни и полиенергийни с непрекъснат спектър

●.

Първият и вторият слой на полуотслабване (HVL)при тесните моноенергийни
фотонни снопове са равни. При тесни снопове с хетерогенен спектър, от друга
страна, вторият слой на полуотслабване е различен от първия: по-голям при
рентгеновите лъчи, поради ефекта на „втвърдяване” на лъчението, и по-малък при
Х-лъчите, поради „омекотяване” на лъчението.

6.4. ЗАКОН ЗА ОБРАТНИТЕ КВАДРАТИ
При дистанционното лъчелечение с фотони, фотонниге източници обикновено се
приемат за точкови и излъчващи разходящи снопове, както е показано на фигура 6.2.
Нека разгледаме източник S и квадратно лъчево поле със страна a (и площ A = a2), на
разстояние fa от източника. На разстояние fb полето е квадратно със страна b (и площ B
= b2), като двете полета са геометрично свързани по следния начин:
𝑡𝑔𝛽 =

𝑎/2
𝑓𝑎

=

𝑏/2
𝑓𝑏

,

(6.22)

или
𝑎
𝑏

=

𝑓𝑎
𝑓𝑏

.

(6.23)

Фигура 6.1. Моноенергиен спектър (a) и полиенергие непрекъснат спектър (b) на
фотонно лъчeние.
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Източник
S
Площ
A = a2

fa

fb
a


Площ
B = b2

b

Централна ос

Фигура 6.2. Разходящ фотонен сноп от точков източник. На разстояние fa от
източника размерът на лъчевото поле S е A = a2, а на разстояние fb – B = b2.

На разстояние fa преносът на излъчваните фотони е ΦA , а на разстояние fb – ΦB.
Тъй като общият брой фотони Ntot, преминаващи през площта A е равен на общият брой
фотони, преминаващи през площта B (идеализирайки разглеждането с липса на каквито
и да взаимодействия на фотоните със средата между A и B), можем да изведем:
𝑁𝑡𝑜𝑡 = 𝛷𝐴 𝐴 = 𝛷𝐵 𝐵
𝛷𝐴
𝛷𝐵

𝐵

𝑏2

(6.23a)

𝑓2

= 𝐴 = 𝑎2 = 𝑓𝑏2 .

(6.23b)

𝑎

Преносът на фотони е обратно пропорционален на квадрата на разстоянието от
източника. Например, ако fb = 2fa, то преносът на фотони в B ще е 1/4 от преноса в A
(т.е. ΦB = ΦA/4).
Тъй като в определена точка P във въздух експозицията X, въздушната керма
във въздух (Kair)air и дозата в малка маса вещество във въздух D′med са пропорционални
на преноса на фотони в точка P, то и трите величини X, (Kair)air и D′med се подчиняват на
закона за обратните квадрати:
𝑋(𝑓𝑎 )
𝑋(𝑓𝑏 )

=

(𝐾𝑎𝑖𝑟 (𝑓𝑎 ))𝑎𝑖𝑟
(𝐾𝑎𝑖𝑟 (𝑓𝑏 ))𝑎𝑖𝑟

𝐷′

(𝑓 )

𝑓

2

= 𝐷′ 𝑚𝑒𝑑(𝑓𝑎 ) = ( 𝑓𝑏 ) .
𝑚𝑒𝑑

𝑏

𝑎

(6.24)

6.5. ФОТОНЕН ЛЪЧЕВ СНОП ВЪВ ФАНТОМ ИЛИ ПАЦИЕНТ
Всеки фотонен сноп, разпространяващ се във вакуум или във въздух, се починява
на закона за обратните квадрати, но разпространението на фотонен сноп във фантом
или пациент се определя не само от закона за обратните квадрати, но и от законите за
отслабване и разсейване в средата (фантом или пациент). Зависимостта от трите
фактора прави определянето на дозата в средата сложна задача.
Директното измерване на разпределението на дозата в пациента е практически
невъзможно, но то е важно за успешното лъчелечение. Това се постига чрез
използването на набор от функции, които свързват математически дозата във всяка
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една точка в пациента с известна доза в референтна (калибровъчна) точка във фантом.
Тези функции се получават чрез измервания с подходящи детектори на йонизиращи
лъчения в тъканноеквивалентни фантоми, а дозата или мощността на дозата в
референтната точка се определя за или във воден фантом при определени условия,
като например дълбочина, размер на полето, SSD, както е разгледано подробно в
Раздел 9.1.

Пациент
Източник

Дълбочина (Z)

Фигура 6.3. Погълната доза в дълбочина в хомогенна среда от единичен лъчев сноп
високоенергийно фотонно лъчение. Ds е повърхностната доза на входа, а Dex –
изходящата доза на изхода на снопа. Dmax е максималната доза. Стойностите на
дозата във фигурата са нормирани към Dmax = 10 %, получавайки графика на PDD от
дълбочината. Зоната между повърхността (z = 0) и дълбочината на дозния
максимум (z = zmax) се нарича област на изграждане на дозата (buildup region).

Характерно дозно разпределение по оста на високоенергиен фотонен сноп,
попадащ в пациент, е показано на фигура 6.3. Открояват се няколко важни точки и
области. Лъчевият сноп навлиза в облъчваната среда и на нейната повърхност създава
определена повърхностна (входяща, наричана още кожна доза) доза Ds. Под
повърхността погълнатата дозата първоначално бързо нараства с дълбочината,
достига максимум на дълбочина zmax, след което намалява приблизително
експоненциално до изходящата доза Dex. Методите и техниките за относителни дозни
измервания се разглеждат в детайли в Раздел 6.13.

6.5.1. Повърхностна доза
Дозата на повърхността при високоенергийните фотонни лъчения по правило е
значително по-малка от максималната доза на дълбочината zmax. Повърхностната доза
зависи от енергията (качеството на лъчението) и от размера на лъчевото поле. Колкото
енергията на фотоните е по-голяма, толкова е по-малка повърхностната доза. За поле
10 х 10 cm повърхностната доза е около 30 % от максималната при ТГТУ с 60Co, 15 %
– при 6 MV X-лъчи и 10 % – при 18 MV X-лъчи. При едно и също качество на лъчението
повърхностната доза нараства с увеличаването на размера на полето.
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Получаването на по-ниска повърхностна доза в сравнение с максималната в тялото
на пациента се нарича щадящ кожата ефект (skin sparing effect) и представлява важно
предимство на високоенергийните фотонни лъчения пред рентгеновите лъчи за
облъчването на дълбоко разположени лезии.
При рентгеновите лъчи дозният максимум е на повърхността, т.е. на кожата,
Ds ≈ Dmax , и затова щадящ кожата ефект липсва.
Повърхностната доза се измерва с плоскопаралелни йонизационни камери с тънък
прозорец при двете полярности, като се отчита средноаритметичната стойност от двете
измервания (вж. Раздел 6.13.).
Повърхностната доза се формира главно от:
● Фотони, разсеяни от колимиращата система, изглаждащия филтър (ако се
използва) и въздуха (както и от защитни блокове, компенсатори, трансмисионни
камери и матрици от детектори за „онлайн” верификация);
●

Обратно разсеяни фотони от пациента или фантома;

●

Високоенергийни електрони, получени при взаимодействието на фотонното
лъчение с въздуха и с всички предмети по пътя на фотоните, споменати по-горе.

6.5.2. Област на изграждане на дозата (buildup region)
Зоната от повърхността z = 0 до дълбочината на дозния максимум z = zmax при
облъчване с високоенергийни фотонни лъчения се нарича област на изграждане на
дозата. Тя е резултат от относително големия пробег на вторичните заредени частици
(на електроните и позитроните), които се освобождават при взаимодействието на
високо-енергийните фотони със средата (чрез фотоелектричен ефект, Комптънов
ефект, образуване на двойки електрон-позитрон) и до края на своя пробег те предават
в средата своята кинетична енергия (вж. Раздел 2.7.3.).
●

В областта на изграждане на дозата няма условия за равновесие на заредените
частици и получената доза е много по-малка от кермата при удари. С увеличаване
на дълбочината z, това равновесие се постига при z = zmax, като zmax е
приблизително равна на пробега на вторичните заредени часстици, а дозата – на
кермата при удари.

●

При дълбочина над zmax дозата и кермата при удари намаляват поради
отслабването в средата и отдалечаването от фотонния източник, в резултат, на
което настъпва преходно равновесие на заредените частици.

6.5.3. Дълбочина на дозния максимум zmax
Дълбочината на дозния максимум zmax зависи от енергията (качеството) на
фотонното лъчение и от размера на полето. Основната зависимост е от качеството на
лъчението; зависимостта от размера на полето обикновено се пренебрегва, тъй като тя
няма значим принос.
Номиналните стойности на zmax варират от 0 за рентгеновите лъчи, през 0,5 cm за
Co гама-лъчи, до 5 cm за 25 MV спирачно лъчение, както е показано в таблица 6.1.

60

За определена енергия (качество на лъчението), zmax е най-голяма при размер на
полето ≈ 5 х 5 cm. При по-големи от 5 х 5 cm полета, zmax намалява поради ефекта на
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разсейване от колиматорите (при телегаматерапия) и на разсейване от колиматорите и
изглаждащия филтър (при медицинските линейни ускорители). При по-малки от 5 х 5 cm
полета, zmax намалява поради ограниченото разсейване от средата.

6.5.4. Изходяща доза
Дозата на изходната повърхност на пациента или фантома (спрямо посоката на
разпространение на фотонния сноп) се нарича изходяща доза. Както е показано
схематично на фигура 6.3, близо до изходната повърхност, графиката на дозното
разпределение се закривява надолу спрямо екстраполираното дозно разпределение.
Този относително незначителен ефект се дължи на липсващия принос от разсейване от
тъкан след повърхността. Подобно на входящата, изходящата доза може да бъде
измерена с плоскопаралелна йонизационна камера, в случая – ориентирана към
източника.
Таблица 6.1. Типични дълбочини на дозния максимум zmax при различна
енергия на фотоните и размер на лъчевото поле 5 х 5 cm
рентгеново
Co-60 4 MV 6 MV 10 MV
лъчение
zmax(cm)

0

0,5

1,0

1,5

2,5

18 MV 25 MV
3,5

5,0

6.6. ПАРАМЕТРИ НА ОБЛЪЧВАНЕТО
Дистанционното (перкутанно) лъчелечение с фотонни лъчения се провежда
основно с три типа терапевтични уредби: рентгенови, ТГТУ (основно с източник с 60Co)
и медицински линейни ускорители. Основните параметри на облъчването при
дистанционно лъчелечение с фотонни снопове са: (a) дълбочина (терапевтична
дълбочина, където се реализира предписаната доза); (b) размер на лъчевото поле; (c)
SSD или SAD; (d) енергия на фотоните (качество на лъчението).

6.6.1. Размер на лъчевото поле
Rзползваните в лъчелечението с фотонни лъчеви полета имат най-различни
форми, които обикновено представляват компромисно решение между необходимата
идеална форма за обхващане на проекцията на терапевтичния обем и нуждата от
просто и ефикасно модифициране на лъчевите снопове. Прилаганите форми на
лъчевите полета се категоризират в четири основни групи: квадратни, правоъгълни,
кръгли и полета с неправилна форма.
Квадратните и правоъгълните полета се получават чрез колиматори, които са част
от лъчетерапевтичната уредба, кръглите – чрез допълнително поставяни колиматори,
а полетата с неправилна, сложна форма – чрез специално изработени индивидуални
защитни блокове или чрез многолистови колиматори (MLC).
За всяко лъчево поле може да бъде намерено еквивалентно квадратно или кръгло
поле, така че двете полета да имат приблизително едни и същи параметри и
дозиметрични параметри.
Правоъгълно поле със страни a и b е еквивалентно на квадратно поле със страна
aeq, когато двете полета имат едно и също отношение площ-периметър (Правило на
Day):
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𝑎𝑏
2(𝑎+𝑏)

=

𝑎𝑒𝑞 2

(6.25a)

4𝑎𝑒𝑞

2𝑎𝑏

𝑎𝑒𝑞 = 𝑎+𝑏

(6.25b)

Квадратно поле със страна aeq е еквивалентно на кръгло поле с радиус req, когато
двете полета имат една и съща площ:
𝑎𝑒𝑞 2 = 𝜋𝑟𝑒𝑞 2
𝑟𝑒𝑞 =

(6.26a)

𝑎𝑒𝑞

(6.26b)

√𝜋

6.6.2. Фактор на колиматора (CF)
Експозицията във въздух, въздушната керма във въздух, както и „дозата в малък
обем вещество във въздух” в дадена точка P във въздух са съставени от две
компоненти: първично лъчение и разсеяно лъчение.
● Първичното лъчение е основната компонента; то идва директно от фотонния
източник и не зависи от размера на полето.
● Разсеяното лъчение има по-малък, но не пренебрежим принос; то се състои от
фотони, достигащи точка P главно от колимиращата система, но и от въздуха,
изглаждащия филтър и др. Приносът на разсеяното лъчение зависи от размера
на полето A (колимирането): колкото е по-голямо полето, от толкова по-голяма
площ на колиматора се получава разсейване.
Експозицията X, въздушната керма във въздух (Kair)air и дозата в безкрайно малък
обем вещество във въздух D′med, зависят от размера на полето A. За отчитане на тази
зависимост е въведен т.нар. фактор на колиматора (collimator factor, CF) (или наричан
от Khan фактор на разсейване от колиматора (collimator scatter factor) Sc, или фактор на
относителната експозиция” (relative exposure factor, REF) в нотация от 1970-те). CF се
дефинира като:
𝐶𝐹(𝐴, ℎ𝜐) = 𝑆𝑐 (𝐴, ℎ𝜐) = 𝑅𝐸𝐹(𝐴, ℎ𝜐) =
𝑋(𝐴,ℎ𝜐)

= 𝑋(10х10,ℎ𝜐) =

(𝐾𝑎𝑖𝑟 (𝐴,ℎ𝜐))𝑎𝑖𝑟
(𝐾𝑎𝑖𝑟 (10х10,ℎ𝜐))𝑎𝑖𝑟

𝐷′(𝐴,ℎ𝜐)

= 𝐷′(10х10,ℎ𝜐)

(6.27)

Постановката за измерване на CF е показана на фигура 6.4.; фигура 6.4(a)
показва измерването на D ( A,h ) , а фигура 6.4(b) – на D (10,h ) .
Обикновено CF се измерва с йонизационна камера с достатъчно дебела за
съответната енергия равновесна шапка, осигуряваща пълно изграждане на дозата. За
малки полета е необходимо измерването да се прави на по-големи разстояния, за да
може шапката на камерата да бъде изцяло обхваната от лъчевия сноп; резултатът от
измерването се привежда към номиналното SSD, използвайки закона за обратните
квадрати.
CF се нормира към единица за номинално поле 10 х 10 cm, при номинално SSD.
CF > 1 за полета над 10 х 10 cm и CF < 1 за по-малки от 10 х 10 cm полета.. Измерването
се прави в точка P във въздух с цилиндрична йонизационна камера с подходяща
равновесна шапка, в средата на камерата, разположена на разстояние (номинално SSD
+ zmax) от източника. Типичното номинално SSD е 80 или 100 cm при телегаматерапия
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и 100 cm при медицинските линейни ускорители, а zmax – съответства на енергията на
измерването лъчение.
В някои лъчелечебницентрове CF се измерва в изоцентъра. Крайните резултати са
идентични с тези при измерванията в точка P във въздух.

6.6.3. Фактор на максималното разсейване (peak scatter factor, PSF)
Дозата в безкрайно малка маса вещество” D’P се измерва с минималното
необходимо вещество около точката на измерване P за осигуряване на равновесие на
заредените частици. D’P е свързана с дозата в точка P на дълбочина zmax във фантом,
DP, чрез PSF:
PSF(A,hυ) =

𝐷𝑃 (𝑧𝑚𝑎𝑥 ,𝐴,ℎ𝜐)
,
𝐷′𝑃 (𝐴,ℎ𝜐)

(6.28)

като съответните геометрични условия на измерването са илюстрирани на фигура
6.5. Фигура 6.5(a) показва измерването на D’P, а фигура 6.5(b) – на DP; йонизационната
камера в (a) е поставена на разстояние f + zmax от източника.
Източник

Източник

(a)

(b)

f = SSD

zmax

P
A

P
10 x 10
х

Фигура 6.4. Геометрия за измерване на CF(A, hυ).Дозата D’P се измерва в точка
P във въздух: (a) при размер на полето A; (b) при поле 10 × 10 cm.

При нискоенергийни фотони zmax = 0, точка P се намира на повърхността и PSF се
нарича фактор на обратното разсейване (backscatter factor, ВSF). BSF представлява
увеличението на дозата в точка P във въздуха, дължащо се на разсеянотo лъчение от
фантома или пациента., и зависи от размера на полето A и от енергията на лъчението
hυ.
Типичните стойности на фактора на обратното разсейване (ВSF) варират от около
1 за малки полета при X-лъчи, 1,054 за поле 10 х 10 cm при 60Co гама-лъчи и 1,10 за
поле 50 х 100 cm за същото лъчение (полета с такива размери се използват при
целотелесното облъчване (TBI)), 1,50 за поле 20 х 20 cm при рентгеновите лъчи (HVL =
1 mm Cu).
Обратното разсейване е най-значимо при много ниски енергии на фотоните
(класическо разсейване), като много ниска е и енергията на разсеяните фотони. Затова
обратно разсеяните фотони имат пренепрежимо малка проникваща способност. При
средните и високи енергии на фотоните обратното и страничното разсейване намаляват
с енергията, но разсеяните фотони имат сравнително по-висока енергия и по-голяма
проникваща способност.
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Зависимостта между количеството обратно разсеяно лъчение и проникващата
способност на разсеяните фотони обуславя изменението на BSF с нарастването на
енергията на първичното лъчение. BSF първоначално нараства, достигайки пик при
качество на лъчението около HVL = 1 mm Cu, следва намаляване с по-нататъшно
нарастване на енергията. Качеството на лъчението, при което обратното разсейване е
максимално, зависи от размера на полето, като максимумът се проявява при по-твърдо
лъчение при по-големи полета.
При дадена енергия hυ, BSF нараства с увеличаване на размера на полето, както
е показано на фигура 6.6. за 60Co гама-лъчи.

Фигура 6.5. Геометрия за измерване на BSF в точка P. (a) Измерване на D ’P; (b)
Измерване на DP. Размерът на полето при двете геометрии е еднакъв.

Факторът на разсейване (scatter factor, SF) (понякога наричан относителен
максимален фактор на разсейване) за поле A се дефинира с отношението:
SF(A,hυ) =

𝐷𝑃 (𝑧𝑚𝑎𝑥 ,𝐴,ℎ𝜐)
𝐷′𝑃 (𝐴,ℎ𝜐)

(6.29)

и представлява BSF, нормиран към 1 за поле 10 х 10 cm. Khan нарича SF фантомен
фактор на разсейване (phantom scatter factor, Sp(A)).

6.6.4. Фактор на пълното разсейване, (relative dose factor, RDF)
Мощността на дозата в точка P във фантом на дълбочина zmax, за фотонен лъчев
сноп при определено SSD, зависи от размера на полето A; мощността на дозата е поголяма за по-голямото поле. Относителен дозов фактор (relative dose factor, RDF),
наричан от Khan още фактор на пълното разсейване (total scatter factor, Scp), или просто
фактор на дебита на уредбата (machine output factor), се дефинира като отношението
на дозата в точка P във фантом при поле A, DP (zmax, A, f, hυ), към дозата в точка P във
фантом при поле 10 х 10 cm, DP(zmax, 10х10, f, hυ):
RDF(A,hυ) = 𝑆𝑐𝑝 (𝐴, ℎ𝜐) =

𝐷𝑃 (𝑧𝑚𝑎𝑥 ,𝐴,𝑓,ℎ𝜐)
.
𝐷𝑃 (𝑧𝑚𝑎𝑥 ,10х10,𝑓,ℎ𝜐)

(6.30)

Геометрията за измерване на RDF(A, hυ) е илюстрирана на фигура 6.7. 6.7(a)
показва измерване на DP(zmax, A, f, hυ), а 6.7(b) – на DP(zmax, 10х10, f, hυ).
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Фигура 6.6. BSF като функция от размера на полето за

60Co

гама-лъчи.

От дефинициите на CF и SF, RDF може да се изрази по следния начин:
RDF(A,hυ) = 𝐷

𝐷P (𝑧𝑚𝑎𝑥 ,𝐴,𝑓,ℎ𝜐)

P (𝑧𝑚𝑎𝑥 ,10х10,𝑓,ℎ𝜐)

==

=

𝐷′P (𝐴,ℎ𝜐)PSF(𝐴,ℎ𝜐)
(10х10,ℎ𝜐)PSF(10х10,ℎ𝜐)
𝐷′P

= CF(𝐴, ℎ𝜐)SF(𝐴, ℎ𝜐),

(6.31)

или по Khan:
𝑆𝑐𝑝 (𝐴, ℎ𝜐) = 𝑆𝑐 (𝐴, ℎ𝜐)𝑆𝑝 (𝐴, ℎ𝜐),

(6.32)

което показва, че RDF(A) се състои от две компоненти: разсейване от колиматора
и разсейване от фантома.
Фигура 6.8. показва типични стойности на RDF(A, hυ), CF(A, hυ) и SF(A, hυ) за 60Co
гама-лъчи в зависимост от размера на полето A. И трите функции са нормирани към 1
при A = 10 х 10 cm; те имат стойност над 1 при A > 10 х 10 cm и под 1 при A < 10 х 10 cm.
Когато за формиране на поле с неправилна форма B се използват допълнителни
защити блокове, или MLC, в първо приближение RDF(B, hυ), се пресмята като:
RDF(B,hυ) = CF(𝐴, ℎ𝜐)SF(𝐵, ℎ𝜐),

(6.33)

където
A е размерът на полето, формирано от основната колимираща система, а B – на
модифицираното поле с неправилна форма на кожата на пациента.
Трябва да се отбележи, че дали ефектът от MLC е като на защитен блок, или като
на допълнителен колиматор, зависи от типа и дизайна на MLC, като ефектът е много
различен при различните производители на ускорители – MLC може да замества едната
или другата двойка колиматорни челюсти, както и да изпълнява ролята на на вторичен
колиматор, или приставка към уредбата. Поради това изразът (6.33) трябва да се
използва с изключително внимание и валидността му да се верифицира преди
клиничното използване.
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Източник

Източник

(a)

(b )
f = SSD

zmax
P
A

P
10  10

Фигура 6.7. Геометрия за измерване на RDF(A). Дозата в точка P на дълбочина zmax
се измерва за поле A в (a) и за поле 10 × 10 cm – в (b).

6.7. ПРОЦЕНТНА ДЪЛБОКА ДОЗА ВЪВ ВОДА ПО ЦЕНТРАЛНИЯ ЛЪЧ: SSD
ГЕОМЕТРИЯ
6.7.1. Процентна дълбока доза, PDD
Разпределението на дозата в дълбочината на облъчваната среда по оста на
лъчевия сноп (централния лъч) обикновено се нормира към дозата в дозния максимум
Dmax = 100 %, на дълбочината на дозния максимум zmax , и резултантното разпределение
се наричано процентна дълбока доза в дълбочина (percentage depth dose, PDD). PDD
се дефинира по следния начин:

Фигура 6.8. Типични стойности на RDF(A), CF(A) и SF(A) за 60Co гама-лъчи, като функция
от размера на еквивалентното квадратно поле A. Трите функции са нормирани към 1
при поле 10 х 10 cm .
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PDD(z, A, f, hυ) = 100 𝐷Q ⁄𝐷P = 100 𝐷̇Q ⁄𝐷̇P ,

(6.33)

където
𝐷Q и 𝐷̇Q са съответно дозата и мощността на дозата в точка Q на дълбочина z по
централния лъч, а 𝐷P и 𝐷̇P – дозата и мощността на дозата в точка P по централния лъч
на дълбочина zmax.
Геометрията за определяне на PDD е показана на фигура 6.9. Точка Q е
интересуващата ни точка на дълбочина z по централния лъч; точка P е референтна
точка при z = zmax. PDD зависи от четири параметъра: дълбочина по централния лъч z,
размер на полето A, SSD (често означавано f) и енергия на фотоните hυ. Стойностите
на PDD варират от 0 при z → ∞ до 100 % при z = zmax.
Дозата в точка Q се създава от първичното и от разсеяното лъчение.
●

Компонентата от първично лъчение може да бъде изразена като:
𝑃𝐷𝐷

pri

pri

pri

𝑓 + 𝑧max 2 −𝜇 (𝑧−𝑧
max ) ,
) 𝑒 eff
𝑓+𝑧

= 100 𝐷Q ⁄𝐷P = 100 (

(6.35)

където
µeff е ефективният линеен коефициент на отслабване на първичното лъчение в
облъчваната среда (фантом или пациент) (при 60Co гама-лъчи µeff във вода е 0,0657 cm–
1
).
●

Компонентата от разсеяното лъчение отразява относителния принос на разсеяното
лъчение към дозата в точка Q.
Източник

f = SSD

zmax

P

z

Q
A

Фигура 6.9. Геометрия за измерване и дефиниция на PDD. Точка Q е на централната ос на
лъчевия сноп на дълбочина z, а точка P е по централната ос на дълбочина zmax. А е
размерът на полето на повърхността на фантома.
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Както е показно на фигура 6.3., при постоянни A, f и hυ, PDD първоначално нараства
с увеличаване на дълбочината от повърхността до z = zmax , след което намалява с
дълбочината z. Дълбочината на дозния максимум и повърхностната доза зависят от
енергията – при по-високи енергии дозния максимум се намира на по-голяма дълбочина
и повърхностната доза е по-ниска.
•

•

•

При постоянни z, f и hυ, PDD нараства с увеличаване на A поради по-големия принос
на разсеяно лъчение към дозата в точките по централния лъч. Пример за това за
60
Co гама-лъчи е даден в таблица 6.2.
При постоянни z, A и hυ, PDD нараства с увеличаване на f поради намаляващия
ефект на z върху приноса към отслабването на първичното лъчение съгласно закона
за обратните квадрати. Пример за 60Co гама-лъчи е даден в таблица 6.3.
При постоянни z, A и f, при по-големи от zmax дълбочини PDD нараства с енергията
поради по-малкото отслабване на лъчението (т.е. поради нарастване на неговата
проникваща способност).

Примери за разпределението на PDD за полета 10 х 10 cm и различни фотонни
лъчения са представени във фигура 6.10. и таблица 6.4. Дълбочината на областта на
изграждане на дозата се увеличава, а повърхностната доза намалява с увеличаване на
енергията.
Стойностите на PDD, представящи разпределението на дозата в хомогенна среда,
за използваните в лъчелечението фотонни лъчения, обикновено се табулират за
квадратни полета. Повечето използвани полета, обаче, имат неправилна форма или, са
най-малко правоъгълни. Концепцията за еквивалентни квадратни полета се използва
при правоъгълните или при полетата с неправилна форма.

6.7.2. Функция на разсейване (Scatter function)
При дозиметрични изчисления често е необходимо да бъде отделен приноса от
разсеяно лъчение от общата доза в точка Q.
Компонентата на дозата в т. Q, дължаща се на разсеяното лъчение, е равна на общата
доза в точката, минус дозата от първично лъчение:
= 𝐷 ′ P PSF(𝐴, ℎ𝜐)PDD(𝑧, 𝐴, 𝑓, ℎ𝜐)/100 − 𝐷 ′ P PSF(0, ℎ𝜐)PDD(𝑧, 0, 𝑓, ℎ𝜐)/100

(6.36)

Таблица 6.2. PDD за 60co гама-лъчи във вода, за различни размери на полето, при
SSD = 100 cm
Размер на полето A (cm2)
0х0

5х5

10 х 10 15 x 15 20 x 20 25 х 25 50 х 50

PDD(5, A, 100, Co)

68,2a

76,7

80,4

82,0

83,0

83,4

85,2

PDD(10, A, 100, Co)

44,7a

53,3

58,7

61,6

63,3

64,4

67,3

PDD(15, A, 100, Co)

29,5a

36,5

41,6

44,9

47,1

48,6

49,7

а

Изчислено чрез (6.35) при µeff = 0,0657

cm-1

.
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100.0
SSD = 100 cm
10 х 10 cm 2
25
18
10
6
4

80.0

P
D
D

60.0

Co
40.0

20.0

0.0
0

5

10

15

20

Дълбочина във вода (cm)

Фигура 6.10. Линии на PDD във вода при поле 10 х 10 cm, SSD = 100 cm, за различни
фотонни лъчения – от 60Co гама-лъчи до 25 MV X-лъчи.
Таблица 6.3. PDD за 60Co гама-лъчи във вода, за различни SSD,
на дълбочина z = 5 cm и поле a = 10 х 10 cm
f = SSD (cm)

60

80

100

120

PDD (5, 10х10, f, 60Co)

76,2

78,8

80,0

81,3

140
82,3

Таблица 6.4. PDD във воден фантом при различно качество на лъчението,
поле a = 10 х 10 cm, SSD = 100 cm, дълбочина: z = 5 cm и z = 10 cm
Co-60

4 MV

6 MV

10 MV

0,5

1,0

1,5

2,5

3,5

5,0

PDD(5, 10, 100, hυ)

80

84

86

92

97

98

PDD(10, 10, 100, hυ)

59

65

67

74

80

82

Номинална zmax (cm)

18 MV

25 MV

Функцията на разсейване S(z, A, f, hυ) се дефинира така:
S(z, A, f, hυ) = BSF(A, hυ)PDD(z, A, f, hυ) – BSF(0, hυ)PDD(z, 0, f, hυ)

(6.37)

приемайки дозата от разсеяно лъчение в точка Q за 100 cGy доза от първично
лъчение в точка Q. Обръщаме внимание, че BSF(0) = 1 и PDD(z, 0, f, hυ) е PDD за
първично лъчение, изчислено по формула (6.35).
Подобно на PDD, функцията на разсейване S зависи също от четири параметъра:
дълбочината z, размера на полето A, f и енергията hυ.
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•
•
•

При постоянни A, f и hυ, S първоначално нараства с z, достига пик, след което бавно
намалява с по-нататъчно увеличаване на z.
При постоянни z, f и hυ, S нараства с увеличаване размера на полето A.
При z = zmax, S се дава с:
S(zmax, A, f, hυ) = 100[BSF(A, hυ) – 1]

(6.38)

6.8. ДЪЛБОКА ДОЗА ПО ЦЕНТРАЛНИЯ ЛЪЧ: SAD ГЕОМЕТРИЯ
Когато облъчването на определен обем в тялото на пациента се се прави през
няколко полета, обикновено се използват техники с изоцентрична (SAD) геометрия, тъй
като това е значително по-практично, по-лесно и отнема значително по-малко време, в
сравнение с техниките с постоянно SSD (SSD геометрия). Повечето високоенергийни
лъчетерапевтични уредби са с изоцентричен монтаж и фиксирано SAD = 100 cm (порядко 80 cm, обикновено при ТГТУ). За разлика от SSD геометрията, при която за дозни
изчисления се използват PDD разпределенията, SAD геометрията изисква други
функции, като тъканно-въздушното отношение (TAR) и тъканно-фантомното отношение
(TPR).

6.8.1. Отношение тъкан-въздух (TAR)
Величината тъканно-въздушно отношение TAR (z, AQ, hυ) е въведена от Н. Johns
за опростяване на дозните изчисления при ротационна терапия, но впоследствие
коцепцията е разширена за изоцентрично облъчване с няколко стационарни полета.
При ротационната терапия източникът се движи по окръжност около ос, като
изоцентърът обикновено се избира в терапевтичния обем. По време на ротацията около
пациента SSD варира поради неравания контур на повърхността на тялото., но SAD
остава постоянно.
TAR(z, AQ, hυ) се дефинира като отношението на дозата 𝐷Q (или мощността на
дозата 𝐷̇Q ) в точка Q по централния лъч в пациента или фантома, към дозата DQ (или
мощността на дозата 𝐷̇ ′Q) в малък обем вода във въздух, в същата точка:
𝐷̇

𝐷

TAR(𝑧, 𝐴𝑄 , ℎ𝜐) = 𝐷′Q = 𝐷̇′Q
Q

(6.39)

Q

Източник

Източник

(a)

(b)

SSD

SAD
P

P
z

Q

Q
AQ

AQ

Фигура 6.11. Геометрия за измерване и дефиниране на TAR. (a) Определяне на дозата в
точка Q във воден фантом; (b) Определяне на дозата в точка Q в малък обем вода във
въздух. Tочка Q се намира в изоцентъра, на разстояние SAD. Размерът на полето AQ се
дефинира на дълбочина z във фантома.
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Геометрията за измерване на TAR е илюстрирана на фигура 6.11.: 6.11(a) е показва
измерването на 𝐷Q във фантом, а 6.11(b) – измерването на 𝐷′Q във въздух. Размерът на
полето AQ се дефинира на дълбочината на точка Q (бел. Пр.), която обикновено съвпада
с изоцентъра на уредбата. За разлика от PDD(z, A, f, hυ), която зависи от четири
параметъра, TAR(z, AQ, hυ) зависи от три: дълбочината z, размера на полето AQ на
дълбочина z и енергията hυ. На практика няма значима зависимост от SSD при реалните
клинични условия (SSD от 50 до 150 cm).
Стойностите на TAR на дълбочина 5 и 10 cm във вода, за различни полета 60Co
гама-лъчи, са дадени в таблица 6.5.
● При постоянни AQ и hυ, TAR намалява с увеличаване на z след zmax.
● При постоянни z и hυ, TAR нараства с увеличаване на AQ.
● При постоянни z и AQ, TAR нараства с увеличаване на hυ.
● При z = zmax, TAR става еквивалентно на BSF функцията:
TAR(z = zmax, AQ = AP, hυ) = BSF(AP , hυ)

(6.40)

● При нулева площ на полето (АQ = 0), TAR(z, 0, hυ) е:

TAR(𝑧, 0, ℎ𝜐) = 𝑒 −𝜇eff (𝑧−𝑧max ) ,

(6.41)

където
µeff е ефективният коефициент на отслабване на лъчението с енергия hυ. Нулево е
хипотетично поле (0 х 0), при което дозата в дълбочина във фантома се дължи изцяло
на първичните фотони, тъй като разсейващият обем е нула.
Стойностите на TAR най-сигурно се получават чрез директни измервания с
йонизационни камери, но тези измервания са практически много по-сложни и отнемащи
повече време от измерванията за получаване на PDD. При измерване на TAR на
различни дълбочини във воден фантом, разстоянието между йонизационната камера и
източника (SDD) трябва да остава постоянно, което е трудно постижимо с
автоматизирани техники. В допълнение, измерването на доза в малък обем вода трябва
да се прави с изключително внимание по отношение осигуряването на пълно
изграждане на дозата (достатъчен buildup) и изключване на приноса от разсейването от
стените и пода към йонизационната камера.
Тъй като концепцията „доза в малък обем от веществото” не се препоръчва за
прилагане при високоенергийните лъчения над 60Co гама-лъчи и 4 MV Х-лъчи, TAR не
се използва в дозиметрията и дозните изчисления за средно и високоенергийни X-лъчи.
При тези енергии се прилагат подобни на TAR функции, но при които няма
недостатъците и ограниченията, характерни за концепцията „доза в малкък обем от
веществото”.

6.8.2. Връзка между TAR и PDD
От фигура 6.12. се разбира, че може да бъде изведена проста връзка между TAR(z,
AQ, hυ) и съответната PDD(z, A, f, hυ), използвайки дефинициите на двете величини:
𝐷

TAR(𝑧, 𝐴𝑄 , ℎ𝜐) = 𝐷′Q

(6.42)

Q

𝐷

PDD(𝑧, 𝐴, 𝑓, ℎ𝜐) = 100 𝐷Q
P

(6.43)
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Таблица 6.5. Tar(z, aq, hv) за co-60 гама-лъчи във воден фантом
при, различни размери на полето aq и две дълбочини z : 5 и 10 cm
AQ (cm2)
0×0

5×5

10 × 10

15 × 15

20 × 20

25 × 25

TAR(5, AQ, Co)

0,744a

0,864

0,921

0,953

0,974

0,986

TAR(10, AQ, Co)

0,536a

0,654

0,731

0,779

0,809

0,831

TAR(20, AQ, Co)

0,278a

0,354

0,418

0,470

0,509

0,536

а

Изчислени чрез формула (6.41) при µeff = 0,0657

cm-1

.

Изразявайки DQ от (6.42) и (6.43), получаваме:
𝐷Q = 𝐷P PDD(𝑧, 𝐴, 𝑓, ℎ𝜐)⁄100 = 𝐷′Q TAR(𝑧, 𝐴𝑄 , ℎ𝜐).

(6.44)

DP сега може да бъде изразено като
2
𝑓+𝑧
) PSF(𝐴, ℎ𝜐)
𝑓+𝑧max

𝐷P = 𝐷′P PSF(𝐴, ℎ𝜐) = 𝐷′Q (

(6.45)

и заместено в (6.44), да получим:
TAR(𝑧, 𝐴𝑄 , ℎ𝜐) = PSF(𝐴, ℎ𝜐)

2
PDD(𝑧,𝐴,𝑓,ℎ𝜐)
𝑓+𝑧
(
)
100
𝑓+𝑧max

(6.46)

В частния случай при z = zmax, където PDD(zmax, A, f, hυ) = 100, формула (6.46)
показва, че BSF(A, hυ) съвпада с TAR(zmax, A, hυ). Следователно TAR варира от 0 при
z → ∞, до BSF(A, hυ) при z = zmax.
Източник

f = SSD

zmax

P
A

z

Q
AQ

Фигура 6.12. Геометрия за връзката между PDD(z, A, f, hυ) и TAR(z, AQ, hυ).

Тъй като TAR не зависи от SSD, само една таблица за TAR, за определена
енергия на фотоните, може да се използва при всички стойности на SSD, използвани в
клиничната практика.
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Това осначава, че с помощта на таблицата за TAR могат да се определят
стойностите на PDD за всяка комбинация от z, A и f.
Използвайки (6.46) можем да се получи отношението на PDD при две различни
SSD (f1 и f2).
● Първото отношение предполага един и същи размер на полето A , както е показно на
фигура 6.13.:
PDD(𝑧,𝐴,𝑓1 ,ℎ𝜐)
PDD(𝑧,𝐴,𝑓2 ,ℎ𝜐)
●

=

TAR(𝑧,𝐴𝑄1 ,ℎ𝜐)
TAR(𝑧,𝐴𝑄2 ,ℎ𝜐)

(

𝑓1 +𝑧
𝑓1 +𝑧max
𝑓1 +𝑧
𝑓1 +𝑧max

2

)

(6.47)

Второто отношение предполага един и същи размер на полето AQ на дълбочина z
при двете SSD, както е показано на фигура 6.14.:
PDD(𝑧,𝐴1 ,𝑓1 ,ℎ𝜐)
PDD(𝑧,𝐴2 ,𝑓2 ,ℎ𝜐)

PSF(𝐴2 ,ℎ𝜐)

= PSF(𝐴

1 ,ℎ𝜐)

(

𝑓1 +𝑧
𝑓1 +𝑧max
𝑓1 +𝑧
𝑓1 +𝑧max

2

)

(6.48)
Източник

f2

Източник
f1

P
z

Q
A
AQ2
AQ1

Фигура. 6.13. Извеждане на отношението между две PDD при две различни SSD и
еднакъв размер на полето A на повърхността. Обръщаме внимание, че размерът на
полето на дълбочина z е различен при двете SSD, но ги свързват прости
геометрични съотношения.

Отношенията (6.47) и (6.48) се състоят от две компоненти. Факторът за корекция по
закона за обратните квадрати е основната корекция и често се нарича фактор на
Mayneord. Вторият фактор, представляващ отношение на две различни TAR или BSF,
често се пренебрегва, т.к. ефектът му е незначителен спрямо този на фактора на
Мейнорд; затова при корекция на PDD при едно SSD към друго се използва само
факторът на Mayneord.
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6.8.3. SAR
По същия начин, както при величината PDD беше изразен математически приносът
на разсеяното лъчение за дозата в определена точка, чрез въвеждането на т. нар.
функция на разсейване S, можем да извадим TAR за първичното лъчение от общото
TAR, за да получим функцията за дела на разсеяното лъчение, която се нарича
отношение разсейване-въздух (SAR):
SAR(z, AQ, hυ) = TAR(z, AQ, hυ) – TAR(z, 0, hυ)

(6.49)

Източник

f2

Източник
f1

P
z
Q
A1
A2
AQ

Фигура 6.14. Извеждане на отношението на PDD при две различни SSD и еднакъв размер
на полето AQ на дълбочина z. Обръщаме внимание, че имаме едно и също поле AQ на
дълбочина z при двете SSD, а размерите на полето на повърхността А1 и А2 са
различни,, но ги свързват прости геометрични съотношения.

SAR зависи от същите три параметъра като TAR и представя приноса към общата
доза в точка Q във фантом, на доза в малък обем вода 1 cGy, в точка Q във въздух.

6.8.4. Връзка между SAR (d, AQ, hv) и S(z, A, f, hv)
Подобно на връзката между TAR(z, AQ, hυ) и PDD(z, A, f, hυ), можем да изведем
връзка между SAR(z, AQ, hυ) и S(z, A, f, hυ):

SAR(𝑧, 𝐴𝑄 , ℎ𝜐) =

𝑆(𝑧,𝐴,𝑓,ℎ𝜐)
100

𝑓+𝑧

(𝑓+𝑧

max

2

)

(6.50)

Лесно се вижда, че:
𝑆(𝑧, 𝐴, 𝑓, ℎ𝜐) = 100 SAR(𝑧, 𝐴𝑄 , ℎ𝜐)

(6.51)

за всяка дълбочина z, когато f→∞, и за всяко f, когато z→zmax.
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6.8.5. Тъканно-фантомно отношение (TPR) и отношение тъкан-максимум (TMR)
Използването на TAR е подходящо при изоцентрично облъчване и ниска енергия
на фотоните (до 60Co гама-лъчи). За по-високи енергии, т.е. при Х-лъчите, получавани
от медицинските линейни ускорители, изполването на TAR става трудно и дори
невъзможно, поради трудностите, свързани с измерването на дозата в малък обем вода
във въздух при високи енергии (напр. необходимият размер на равновесната шапка
става много голям). За преодоляване на това затруднение, при изоцентрично
облъчване с Х-лъчи се въвежда нова концепция на т.нар. тъканно-фантомно отношение
(TPR). TPR се дефинира по следния начин:
𝐷̇Q

𝐷Q

TPR(𝑧, 𝐴𝑄 , ℎ𝜐) = 𝐷

Qref

= 𝐷̇

(6.52)

Qref

където 𝐷Q and 𝐷̇Q са дозата и мощността на дозата в точка Q по централната ос на
фотонен сноп във фантом, а 𝐷Qref и 𝐷̇Qref – дозата и мощността на дозата на
референтна дълбочина zref (обикновено 5 или 10 cm) по централната ос.
Геометрията за измерване на DQ и DQref е илюстрирана на фигура 6.15.
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Фигура 6.15. Геометрия за измерване на TPR(z, AQ, hυ). (a) Измерване на DQ на дълбочина
z по централната ос на лъчевия сноп във фантом; (b) измерване на DQref на референтна
дълбочина zref по централната във фантом. Разстоянието(SDD), както и размерът на
полето в равнината на измерването са едни и същи при (a) и (b).

Специална TPR, наричана отношение тъкан-максимум (TMR), се дефинира за zref
= zmax:
TMR(𝑧, 𝐴𝑄 , ℎ𝜐) = 𝐷

𝐷Q

Qmax

= 𝐷̇

𝐷̇Q

Qmax

(6.53)

където 𝐷Q and 𝐷̇Q са дозата и мощността на дозата в точка Q по централната ос на
фотонен сноп във фантом, а 𝐷Qmax и 𝐷̇Qmax – дозата и мощността на дозата в точка Q
на дълбочина zmax по централната ос на фотонния сноп.
Геометрията за измерване на TMR е същата, като илюстрираната на фигура 6.15.,
при zref = zmax.
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Както и TAR, така и TPR и TMR, зависят от трите параметъра z, AQ, hυ, но не зависят
от SSD.
● TMR варира от 0 при z→∞ до 1 при z = zmax (т.е. 0 ≤ TMR(z, AQ, hυ) ≥ 1).
● При постоянни AQ и hυ, TMR нараства с увеличаване на z.
● При постоянни z и hυ, TMR нараства с увеличаване на AQ.
● При постоянни z и AQ, TMR нараства с увеличаване на hυ.
●

6.8.6. Връзка между TMR(z, AQ, hv) и PDD(z, A, f, hv)
От дефинициете на TMR(z, AQ, hυ) и PDD(z, A, f, hυ) може да бъде изведена
проста математическа връзка, което е илюстрирано на фигура 6.16.,
TMR(𝑧, 𝐴𝑄 , ℎ𝜐) = 𝐷

𝐷Q

(6.54)

Qmax

𝐷

PDD(𝑧, 𝐴, 𝑓, ℎ𝜐) = 100 𝐷Q

(6.55)

P

Източник

f = SSD

zmax

P
A

z

Q
AQ

А
Фигура 6.16. Геометрия за извеждане на връзката между PDD(z, A, f, hυ) и TMR(z, AQ, hυ).

Изразявайки 𝐷Q от двете формули (6.54) и (6.55), се получава:
𝐷Q =

𝐷P PDD(𝑧,𝐴,𝑓,ℎ𝜐)
100

= 𝐷Qmax TMR(𝑧, 𝐴𝑄 , ℎ𝜐)

(6.56)

Изразявайки DP и DQmax аналогично на (6.45) получаваме:
𝑓+𝑧

𝐷P = 𝐷′P PSF(𝐴, ℎ𝜐) = 𝐷′Q (𝑓+𝑧

max

2

) PSF(𝐴, ℎ𝜐)

(6.57)

𝐷Qmax = 𝐷′Q PSF(𝐴𝑄 , ℎ𝜐)

(6.58)

Замествайки DP и DQmax в (6.56), можем да изразим:

TMR(𝑧, 𝐴𝑄 , ℎ𝜐) =

PDD(𝑧,𝐴,𝑓,ℎ𝜐) PSF(𝐴,ℎ𝜐)
100

PSF(𝐴𝑄

𝑓+𝑧

(
,ℎ𝜐) 𝑓+𝑧

max

2

)

(6.59)
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В първо приближение, пренебрегвайки BSF отношението в (6.59), можем да
получим значително опростена връзка между TMR(z, AQ, hυ)
и PDD(z, A, f, hυ):
TMR(𝑧, 𝐴𝑄 , ℎ𝜐) ≈

2
PDD(𝑧,𝐴,𝑓,ℎ𝜐)
𝑓+𝑧
(
)
100
𝑓+𝑧max

(6.60)

Грешката от пренепрегване на отношението BSF(A, hυ)/BSF(AQ, hυ) е
незначителна и може да бъде оценена лесно за Co-60 гама-лъчение. Напр., нека
вземем екстремния пример при дълбочина във фантом z = 20 cm, поле
A = 20 х 20 cm и SSD = 100 cm.
Получаваме AQ = 24 х 24 cm и
BSF(20х20, Co-60)/BSF(24х24, Co-60) = 1,078/1,083 = 0,995, или грешка 0,5 %.
Грешката при по-малки полета и по-малко SSD очевидно е по-малка, което прави
формула (6.60) много практична за апроксимиране на връзката между TMR и PDD с
достатъчно голяма за практиката точност.

6.8.7. SMR (scatter maximum ratio)
Подобно на разделянето на TAR(z, AQ, hυ) – TAR(z, 0, hυ) и SAR(z, AQ, hυ), TMR
също може да се раздели на две компоненти; от първичното TMR(z, 0, hn) и от
разсеяното лъчение, наричана отношение на максималното разсейване (scatter–
maximum ratio, SMR), и дефинирана по следния начин:
SMR(𝑧, 𝐴𝑄 , ℎ𝜐) = TMR(𝑧, 𝐴𝑄 , ℎ𝜐)

SF(𝐴𝑄 ,ℎ𝜐)
SF(0,ℎ𝜐)

− TMR(𝑧, 0, ℎ𝜐),

(6.61)

където SF(AQ, hυ) и SF(0, hυ) са факторът на разсейване съответно за полета с
размери AQ и 0 и енергия на лъчението hυ, както са дефинирани в (6.29). Отношението
SF(AQ, hυ)/SF(0, hυ) в такъв случай е:
SF(𝐴𝑄 ,ℎ𝜐)
SF(0,ℎ𝜐)

=

PSF(𝐴𝑄 ,ℎ𝜐)/PSF(10,ℎ𝜐)
PSF(0,ℎ𝜐)/PSF(10,ℎ𝜐)

= PSF(𝐴𝑄 , ℎ𝜐) ,

(6.62)

тъй като BSF(0, hυ) = 1.
Стойностите на SMR за 60Co γ-лъчи са приблизително равни на стойностите на
SAR. За X-лъчи, обаче, SMR трябва да се изчислява от TMR чрез формула (6.61),
вземайки предвид:
TMR(𝑧, 𝐴𝑄 , ℎ𝜐) = 𝑒 −𝜇eff(𝑧−𝑧max ) ,

(6.63)

където
µeff е ефективният коефициент за отслабване за фотонното лъчение с енергия hυ.
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6.9. ПРОФИЛИ НА ЛЪЧЕВИТЕ ПОЛЕТА
Разпределението на дозата по централния лъч дават само част от информацията,
нужна за получаване на точни данни за дозата на пациента. Двумерните и тримерни
дозни разпределения се получават чрез данните за дозата по централнич лъч, в
комбинация с информацията за дозните профили на лъчевите полета.
Необходимите данни за дозата встрани от централния лъч в най-простия случай
представляват профили на лъчевите полета, измерени на определена дълбочина във
воден фантом в равнини, перпендикулярни на централния лъч (напречни равнини). За
верификация на спецификациите на производителя на лъчетерапевтичната уредба
(като част от т.нар. пускови изпитвания, наричани още приемни тестове), най-често
данните включват профили за няколко размера квадратни полета, по централния лъч
на дълбочината на дозния максимум zmaxи на 10 cm,. Допълнително са нужни и
измервания и при други по форма и размери лъчеви полета, други дълбочини и
направления на профилите, в зависимост от изисквания комплект от данни за всяка
планираща система (или друга система за дозни изчисления, напр. верификационна),
която ще бъде използвана със лъчетерапевтичната уредба. Типичен вид дозни профили
за медицински линеен ускорител, измерени на различни дълбочини, за два размера на
полето (10 х 10 и 30 х 30 cm) и 10 MV X-лъчи, са представени на фигура 6.17.
Комбинирайки разпределението на дозата в дълбочина по централната ос на
фотонен сноп с данните от профилите на различни дълбочини, се получава обемна
дозна матрица, представяща информация в две и в три измерения за дозното
разпределение в пациента/фантома. Отношението на дозата в определена точка във
фантом, встрани от централния лъч, към дозата на същата дълбочина по централния
лъч, е величината, означавана с OAR.
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Фигура 6.17. Примери за лъчеви профили при два размера на лъчевото поле (10 х 10 и 30 х
30 cm) и на различни дълбочини във воден фантом, за 10 MV X-лъчи. Стойностите на
PDD са нормирани към PDD по централния лъч.

Дозните профили на лъчевите полета при гама- и при X-лъчи се състоят от три
области: централна, полусянка и сянка.
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•

Централната област обхваща частта от профила от централната ос до около 11,5 cm от геометричните граници на лъчевото поле. Геометричните граници на
полето съвпадат с границите на светлинното поле (на същото разстояние от
източника, б.пр.) и се определят от точките на 50 % доза в профилите. Видът на
профилите в централната област за

•

60

•

В областта на полусянката има голям градиент на дозата и видът на профила се
определя от ограничаващата полето колимираща система, от размера на на
източника (геометрична полусянка при ТГТУ) и от липсата на латерално
електронно равновесие. Намаляването на дозата в профилите около
геометричните граници на полето има сигмоидална форма и завършва (под
колиматорите) с т. нар опашка на полусянката, дължаща се на преминало през
челюстите лъчение (полусянка от утечки през колимиращата система), и в
значителна степен – на разсеяното лъчение в пациента/фантома (полусянка от
разсеяно лъчение). Физичната полусянка зависи от енергията (качеството) на
лъчението, размера на източника, SSD, разстоянието източник-колиматор (SCD)
и от дълбочината.

•

Дозата в областта вън от границите на лъчевото поле (сянката) е много ниска и
се дължи на преминалото през челюстите и през защитата на главата на
лъчетерапевтичната уредба лъчение.
За получаване на данни за еднородността (ховмогенността) на профилите на
лъчевите полета, както и за дозни изчисления, обикновенно профилите се
определят чрез сканиране, т.е. последователно измерване на дозата на
различни дълбочини във воден фантом, в точки по двете главни равнини на
лъчетерапемтичната уредба. Количествените параметри на еднородността са
изравненост (гладкост) и симетрия.

•

Co гама-лъчи зависи основно от намаляването на дозата с отдалечаването от
източника съгласно закона за обратните квадрати, но и от промяната на
дебелината на поглъщащата среда във фантома/пациента за точките встрани
от централната ос на фотонния сноп. При линейните ускорители, от друга страна,
видът на профилите в централната област зависи основно от енергията на
вторичните заредени частици, достигащи мишената, от атомния номер на
материала, от който е направена мишената, както и от ефективния атомен номер
на материала на използвания изглаждащ филтър.

6.9.1. Изравненост
Изравнеността F се оценява чрез максималнатата Dmax и минималната доза Dmin
по дължината на профила във вътрешните 80 % от ширината на полето:
𝐷

−𝐷

𝐹 = 100. 𝐷𝑚𝑎𝑥+𝐷𝑚𝑖𝑛 .
𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑖𝑛

(6.64)

Стандартните спецификации на медицинските линейни ускорители, използвани в
съвременното дистанционно лъчелечение, изискват отколонението в изравнеността F
да бъде по-малко от 3 %, когато профилът е измерен във воден фантом на дълбочина
10 cm, при SSD = 100 cm, за най-голямото възможно лъчево поле (напр. 40 х 40 cm).
Спазването на изискването за изравненост на дълбочина 10 cm във вода води до
т. нар. „преизравненост” („over-flattening”) на дълбочината на дозния максимум zmax,
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проявяваща се с типични „рога” в профилите, и до т. нар. „недоизравненост” („underflattening”), която се проявява на дълбочини над 10 cm и ефектът й нараства с
увеличаването на дълбочината, както е показано на фигура 6.17. с пример за поле 30 х
30 cm. Типично ограничение (по спецификации) за тези „рога” в профилите на
дълбочина zmax е 5 % за поле 40 х 40 cm и SSD = 100 cm. Преизравнеността и
недоизравнеността на профилите са резултат от по-ниските ефективни енергии на OAR
встрани от централната ос на лъчевия сноп.

6.9.2. Симетрия
Най-подходящата за оценка на симетрията S обикновено е дълбочината
zmax.Стандартно изискване (спецификация) за симетрия на профила е дозата между
всеки две точки от профила, еднакво отдалечени от централната ос, да не се различава
с повече от 2 %. Алтернативно, могат да бъдат използвани площите под двете части на
профила на дълбочина zmax до 50 % от дозата от централната ос (стойностите на дозата
са нормирани към 100 % в точката по централната ос) и симетрията S да бъде
дефинирана чрез формулата:
𝐴

−𝐴

𝑆 = 100 . 𝐴left +𝐴right ,
left

right

(6.65)

където 𝐴left и 𝐴right са съответно площите под графиката на профила вляво и
вдясно на централната ос на дълбочина zmax. Тези площи, както и симетрията S,
обикновено се определят от автоматизирани функции в дозиметричния софтуер,
използван в комбинация с водния фантом. Исторически в практиката тези площи са
измервани с използването на планиметри, или дори чрез броене на квадратчетата
върху милиметрова хартия, на която е нанесен съответния профил.

6.10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОЗАТА ВЪВ ВОДЕН ФАНТОМ
Физичните характеристики на лъчевите снопове обикновенно се измерват във
фантоми при стандартизирани условия, а именно:
● Хомогенен фантом;
●

Равна (плоска) повърхност на фантома;

Перпендикулярно падане на лъчевия сноп върху повърхността на фантома.
Пълната 2-D и 3-D информация за дозните разпределения от лъчевите снопове
във фантома се получават от разпределението на дозата в дълбочина по централната
ос и от техните дозни профили. Тази информация, обаче, е трудно да бъде
визуализирана и интерпретирана за практически анализ на дозното разпределение
дори само от единично лъчево поле, а още повече за комбинация от няколко полета.
●

Равнинни и обемни дозни разпределения във фантом или пациент обикновено се
представят нагледно с изодозни линии и изодозни карти, които свързват точките с
еднаква PDD в определена област. Изодозните линии и изодозните карти обикновено
представят разпределението през определени равни интервал на PDD, като стойността
за всяка изодозна линия се дава като процент от дозата в определена референтна
точка, най-често PDD в дозния максимум, т.е PDDmax = 100 %.
Изодозната карта за едно лъчево поле се състои от определен брой изодозни
линии, през равни интервали на PDD по централната ос на лъчевия сноп. Две типични
конвенции за нормиране са:
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–

При SSD геометрия стойностите на дозата се нормират към 100 % в точка P по
централната ос.

–

При SAD геометрия стойностите на дозата се нормират към PDD към
100 % в изоцентъра.

Изодозните карти при SSD геометрия представят PDD, докато при SAD геометрия
– TAR или TMR.
При лъчеви снопове от 60Co гама-лъчи дозата в дълбочина е максимална в точка
по централната ос (дозен максимум) и намалява с към границите на полето. При Х-лъчи
дозата встрани от централната ос на малки дълбочини обикновено са по-големи от
дозата по централната ос на същата дълбочина, което се дължи на изглаждащия
филтър. Изглаждащите филтри имат задача да осигурят оптимално изгаждане
(изравняване) на полето на дълбочина 10 cm във вода. Постигайки това, обаче,
филтрите „преизглаждат" при по-малки дълбочини (отбелязваме и по-ниската
ефективна енергия на лъчението за точки, значително отдалечени от централната ос
на лъчевия сноп).
Фигура 6.18. представя изодозни карти при 60Co фотонни снопове във вода. Близо
до границите на полето в областта на полусянката дозата намалява рязко с
отдалечаването от централната ос. Това се дължи не само на геометричната полусянка,
но и на по-малкия принос от странично разсеяно лъчение.

Фигура 6.18. Изодозни карти за единични фотонни снопове от 60Co ТГТУ: (a) при SSD
геометрия (A = 10 х 10 cm; SSD = 80 cm); (b) при SAD геометрия (AQ =10 х 10 cm, SAD =
100 cm; дълбочина на изоцентъра 10 cm).

•
•
•

Вън от геометричните граници на снопа и на полусянката, дозата се дължи на три
основни компоненти:
Разсеяно лъчение от областта в границите на лъчевото поле;
Преминало през челюстите и други части на главата на лъчетерапевтичната уредба
лъчение;
Разсеяно от колимиращата система лъчение.
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Разпределението на дозата от фотонен лъчев сноп в дълбочината на облъчваната
среда зависи от качеството на лъчението, SSD и SAD, колимирането и разстоянието
източник-колиматор, размера на радиоактивния източник при ТГТУ.
Изодозните карти се получават чрез измервания с йонизационни камери или с
твърдотелни детектори, както и директно с помощта настандартни радиографски и
радиохромни филми. Това се прави и чрез изчисления с помощта на различни
алгоритми за целите на дозиметричното планиране – със специален софтуер и TPS.
Лъчетрапевтичен план с единичен фотонен сноп се прилага много рядко (напр. при
повърхностната рентгенова терапия). Дълбоко разположени терапевтични обеми
обикновено се облъчват с комбинация от две или повече полета, с цел постигане на
приемливо дозно разпределение в обема и в съседните нормални тъкани (вж. Глава 7).
Като правило, дозата в терапевтичния обем е по-висока от дозата в съседните тъкани,
а дозното разпределение в терапевтичния обем е хомогенно, ако отклоненията от
терапевтичната доза в него са от +7 % до –5 %.

6.11. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОЗАТА В ПАЦИЕНТА ОТ ЕДИНИЧЕН ЛЪЧЕВ
СНОП
Лъчевите снопове в повечето случаи при лъчелечението падат под ъгъл (косо) към
кожата на пациента, входните полета се проектират във фигури с неправилна форма и
с неравна повърхност. Това налага въвежднето на съответни корекции в дозата при
дозиметричното планиране на лъчелечението. Освен това, различните тъкани (напр.
бял дроб и кости) имат различна плътност от водата, което хък изисква корекции за
тъканните нехомогенности.
●

Разпределението на дозата в пациенти се определя по два различни подхода:
използване на алгоритми, базирани на корекции;

●

използване на алгоритми, базирани на модели.

Базираните на корекции алгоритми използват данни за дозното разпределение в
дълбочина, получени чрез измервания във воден фантом с равна повърхност и
перпендикулярно падащ сноп, в комбинация с различни методи за корекция за
неправилни и неравни входни повърхности и падане на лъчите под различен ъгъл. Тези
алгоритми обикновено включват и корекции за тъканните нехомогенности, отчитайки
разликите в масовата концентрация на електрони в различните тъкани, за разлика от
хомогенната водна среда на фантома.
Алгоритмите, базирани на модели, избягват нуждата от такива корекции, като
изчисляват дозата чрез моделиране на дозното разпределение в пациента, въз основа
на физични принципи и достатъчна база данни за лъчетерапетвичната уредба,
пациента и конкретните физични и геометрични параметри на облъчването.
Преди клиничното им използване за изчисляване на дозата, алгоритмите и
базираните на модели алгоритми трябва задължително да бъдат верифицирани
експериментално, което е трудна и трудоемка задача. Относителната важност на
корекците варира при различните използвани техники и геометрии за облъчване, както
и с местоположението и размера на терапевтичния обем в пациента. При
конвенционалните статични техники на облъчване алгоритмите, базирани на корекции,
работят добре и дават достоверни данни за разпределението на дозата. При по-новите,
но вече масово прилагани и значително усъвършенствани техники, като 3D
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лъчелечение и разновидностите на модулираното по интензитет лъчелечение, обаче,
базираните на корекции алгоритми се оказват практически неприложими за много
сложните системи от корекции и получаването на достоверни дозни разпределения и
точност, изисквана при прилагането на тези съвременни техники. Алгоритмите,
базирани на модели, бележат огромен напредък в последните години и тяхното
въвеждане в компютърните системи за планиранеи се налага повсеместно.

6.11.1. Математични корекции за неравна повърхност и падане на лъчите под ъгъл
спрямо повърхността
Разпределението на дозата от лъчев сноп, падащ върху неравна и наклонена
повърхност на пациент, значително се различава от дозното разпределение от същия
сноп при перпендикулярно падане върху равна повърхност. Утвърдените в практиката
подходи за отразяване на тази разлика, с цел получаване на достоверни дозни
разпределения, са два:
•
•

Прилагане на различни математични методи за корекция на дозните разпределения;
Физична компенсация с използване на клиновидни филтри, болуси или
компенсатори.

Разработени са редица математични методи за привеждане на дозните
разпределения при косо падане на лъчевия сноп върху неравни повърхности към
стандартните разпределения при перпендикулярно падане на снопа върху равна
повърхност. Трите най-популярни метода, използвани при ъгли на падане до 45 0 за Xлъчи и до 30 0 за рентгенови лъчи, са:
– Метод на ефективното разстояние източник-повърхност;
– TAR метод (или TMR метод);
– Метод с преместване (плъзгане) на изодозните карти.

центр.
ос
C
f = SSD

C"

C"
h

P
C'

C'
z

P'

C
S

Q

Фигура 6.19.
Геометрия за определяне на дозата в точка S в пациент при
разглежданите корекционни методи. CC е реалният контур на пациента; CC и CC
са съответно контурите на плосък фантом при номинално SSD и при разстояне
източник-повърхност SSD + h, където h е дебелината на „липсващата тъкан” над точка
S. P е точката на дълбочината дозния максимум по централната ос на лъчевия сноп,
използвана за нормиране на PDD.
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Корекционните фактори при трите метода са онагледени на фигура 6.19, където
неравеният контур на пациент CC се облъчва с лъчев сноп при SSD = f. PDD в точка S,
нормирана към дозата в точка P по централната ос на лъча, означена с PDDcorr, се
изчислява по един от трите изброени метода.

6.11.1.1. Метод на ефективното разстояние източник-повърхност
При този метод, PDDcorr се определя чрез:
2

𝑓+𝑧

max
𝑃𝐷𝐷corr = 𝑃𝐷𝐷 ′ (𝑧, 𝐴, 𝑓, ℎ𝜐) (𝑓+ℎ+𝑧
)

(6.66)

,

max

където:
PDD(z, A, f, hυ) е процентната дълбока доза при стандартни условия
(перпендикулярно падане върху равна повърхност на фантом), а вторият множител е
корекционен фактор, отразяващ закона за обратните квадрати. Параметърът h е т.нар.
„дебелина на липсваща тъкан”, а (– h) – „дебелина на добавена тъкан”. Използвано е
следното приближение: PDD не зависи от SSD при отклонения от номиналното SSD от
порядъка на h (т.е. h<<f). Резултантното PDD е нормирано към 100 % в точка P по
централната ос на лъчевия сноп.
В резюме, при метода на ефективното разстояние източник-повърхност (вж. фигура
6.19.): (a) изодозната карта се премества към нивото на равната повърхност на C’C’
контура; (b) взема се стойността на PDD за точка S; (c) тази стойност се коригира с
фактор, отразяващ закона за обратните квадрати.

6.11.1.2. TAR или TMR метод
При метода TAR (или TMR), PDDcorr се пресмята като:
𝑃𝐷𝐷corr = 𝑃𝐷𝐷 ′′ (𝑧 + ℎ, 𝐴, 𝑓, ℎ𝜐)

𝑇(𝑧,𝐴Q ,ℎ𝜐)
𝑇(𝑧+ℎ,𝐴Q ,ℎ𝜐)

,

(6.67)

където
AQ
T

е размерът на полето в точка S, на разстояние от източника (f + h + z);

– TAR или TMR (прилага се приближението, че TAR и TMR не зависят от SSD,
аналогично на случая в 6.11.1.1.).
PDD е стойността на процентната дълбока доза на дълбочина (h + z) при стандартни
(референтни) условия и перпендикулярно падане върху равна повърхност на фантом.

6.11.1.3. Метод на преместване на изодозите
При метода на преместване на изодозите, изодозата в точка S се премества по
вертикалата с (h . k), където h е дебелината липсваща тъкан, а k е фактор, зависещ от
качеството на лъчението (енергията). k е по-малък от 1. k = 0,7 за енергии от 60Co до 5
MV, k = 0,6 за 5–15 MV и k = 0,5 за 15–30 MV. При „липсваща тъкан” h е положително и
изодозата се премества по-далеч от източника, докато при отрицателни стойности на h
(„излишък”, „допълнителна” тъкан) преместването е към източника.

6.11.2. Методи за физична компенсация на „липсваща тъкан”
Освен математичните методи за корекция на изодозите при неравен контур на
повърхността и при косо падане на лъчевия сноп, дискутирани в 6.11.1., са разработени
и множество относително прости техники за физична компенсация на „липсваща” тъкан
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(включително и неравни повърхности и наклон) чрез допълнителни приспособления,
разположени по различен начин в лъчевия сноп, като най-популярни са клиновидните
филтри, болусите и компенсаторите.

6.11.2.1. Клиновидни филтри
Клиновидните филтри се използват за деформиране на изодозните повърхнини
при фотонни лъчеви снопове, падащи косо към повърхността на пациента.
Популярни в практиката са две реализации на клиновидни филтри: физически и
виртуални (динамични) клинове.
•

•

Физическите клиновидни филтри са направени от олово, месинг, стомана или посложни сплави и могат да бъдат комплект от клинове-приставки с различен ъгъл на
клина към главата на лъчетерапевтичната уредба (под колиматорите), или вграден
в главата моторизиран клин с голям ъгъл (типично 60 0), който може механизирано
да бъде вкарван или изкарван в лъчевия сноп по време на облъчването. В
сравнение с разпределението на дозата при стандартните условия на
перпендикулярно падане на лъчевия сноп, клиновидните филтри предизвикват и
намаляване на интензитета на лъчението в посока към увеличаване на дебелината
им, както и промяна в изодозите.
Виртуалните клинове постигат аналогичен ефект върху изодозното разпределение
чрез движение (постепенно затваряне) на една от двойките челюсти на колиматора
по време на облъчването.

Ъгълът на клина е ъгълът между изодозната линия с клиновиден филтър по
централната ос на лъчевия сноп, на определена дълбочина във вода (обикновено 10
cm), и същата изодозна линия без слиновидния филтър.
Външните физическите клинове обикновено се доставят като комплект с
фиксирани ъгли 15 0, 30 0, 45 0 и 60 0, а вградените физически клинове обикновено са 60
0
, като необходимият във всеки конкретен терапевтичен случай ефективен ъгъл на
клина (0–60 0) се постига чрез въвеждането му само за точно определено,
предварително изчислено и софтуерно контролирано време на пътя на лъчевия сноп.
Чрез прецизно софтуерно контролиране на положението и скоростта на движение на
двойката челюсти на колиматора и/или вариране на мощността на дозата, виртуалните
клинове постигат аналогичен ефект в обхвата 0–60 0.
Фактор на клина (WF) е отношението на дозата на дълбочина zmax по централната
ос във воден фантом със и без конкретния клиновиден филтър.
Трябва да се има предвид, че физическите клиновидни филтри променят
качеството на преминалото през тях лъчение, предизвиквайки втвърдяванто му при
енергии в обхвата 6–10 MV и омекотяването му при енергии над 15 MV. Този ефект
променя дозното разпредление в дълбочина и трябва да има предвид при
дозиметричното планиране на лъчелечението.

6.11.2.2. Болуси
Болусите се поставят директно върху кожата на пациента с цел изравняването на
вховната повърхност на лъчевото поле. Те се изработват индивидуално за отделен
пациент от тъканноеквивалентен материал. Принципно използването на болуси е
лесно, удобно и практично, но е съпътствано от сериозен недостатък – при гама- и Хлъченията неутрализира в голяма степен щадящия кожата ефект (създавйки над нея
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нова област на изграждане на дозата, б.пр.). (Този ефект е нежелан при облъчване на
дълбоко разположени терапевтични обеми, но той е полезен при повърхностно
разположени обеми. б.пр.).

6.11.2.3. Компенсатори
Компенсаторите се използват за сащата цел, като болусите, но без загуба на
щадящия кожата ефект при високоенергийните фотонни лъчения. Те са също
индивидуално изработени приспособления за компенсация на неравната входна
повърхност на пациента, които обаче се поставят на определено разстояние от кожата
(не по-малко от 15–20 cm). Въпреки, че могат да се направят от тъканноеквивалентни
материали, компенсаторите обикновено се изработват от олово или от специални
сплави с ниска температура на топене, като напр. широко използваният Cerrobend,
наричан още метал на Lipowitz.
Тъй като компенсаторите се поставят на разстояние от повърхността (обикновено
на специално предвидени за целта приставки към главата на лъчетерапевтичната
уредба), то тяхната форма и размери трябва допълнително да бъдат коригирани за:
– Разходимостта (дивергенцията) на лъчевия сноп;
– Разликата в отслабването на лъчението от материала на компенсатора,
в сравнение с отслабването във вода и водноеквивалентни вещества.
–
Намаляването на разсеяното лъчение на различни дълбочини при
поставяне на компенсатора на разстояние от кожата на пациента.

6.11.3. Корекции за тъканни нехомогенности
Стандартните изодозни карти и PDD таблици се отнасят за хомогенни водни
фантоми. При облъчване на пациент, обаче, лъчевите снопове преминават през
различни тъкани с различна плътност и ефективен атомен номер, различни от тези
параметри на водата. Тези тъканни нехомогенности (хетерогенности) могат да доведат
до значителни промени в разпеределието на дозата в сравнение с разпределението
във воден фантом, както и да променят получаваните дози в пациента Ефектите,
дължащи се на нехомогенностите, зависят от техния брой и размери, от плътноститта и
ефективния атомен номер, както и от качеството на лъчението (енергията). Тези ефекти
могат да бъдат две основни категории:
●

Увеличаване или намаляване на отслабването на първичното лъчение, което
повлиява на разпределението на разсеяното лъчение;

Увеличаване или намаляване на потока вторични електрони.
Освен пространствените граници на нехомогенностите, техният ефект зависи от
три области: (1) областта над границата на нехомогенността по пътя на лъчите
(надлежащите тъкани) ; (2) областта зад границите на нехомогенността (задлежащите
тъкани); (3) областта по пътя на лъчението, след преминаването му през разглежданата
нехомогенност.
●

В област (1), особено при високоенергийните фотонни лъчения, дозното
разпределение не се променя от нехомогенността, тъй като първичният сноп, както и
разсеяното лъчение не се влияят, освен при непосредствена близост до границата на
нехомогенността.
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В област (2) дозата се променя най-вече поради различният поток на вторични
електрони, и в по-малка степен поради промени в отслабването на първичното лъчение
в нехомогенността. При определена енергия на лъчението и определен енергиен
пренос, при наличие на електронно равновесие, отношението на погълнатата доза в
двете различни среди (от двете страни на нехомогенността) е равно на отношението на
масовия коефициент на поглъщане на енергия за двете среди. Близо до граници от типа
мека тъкан- бял дроб има условия за нарушаване на електронното равновесие и
съответно намаляване на дозата.
В област (3) дозата основно се повлиява от промяната в отслабването на
първичното и, в по-малка степен, на разсеяното лъчение. За корекция на дозата във
воден фантом към дозата в област (3) се прилагат четири емпирични методи (вж.
7.5.6.)):
– TAR метод;
– TAR метод на Вatho (корекция със степенни показатели);
– еквивалентен TAR метод;
– метод с преместване на изодозите.
При преминаване през здрав бял дроб (плътност ≈ 0,3 g/cm3) дозата в меките
тъкани зад белия дроб ще бъде по-висока, докато дозата след преминаване през кости
(плътност ≈ 1,6 g/cm3) ще бъде по-ниска. Типично използвани емпирични корекции за
областите зад здрав бял дроб са: 4 %, 3 %, 2 % и 1 % на сантиметър бял дроб за 60Co
гама- и за 4, 10 и 20 MV X-лъчи.
Допълнителното поглъщане в и отслабване на лъчението от костите зависи силно
от енергията на лъчението – ефектът е значителен при по-ниските енергии (рентгенови
лъчи), поради значимия принос на фотоелектричния ефект, и незначителен при
енергии, при които преобладава Комптъновият ефект. При енергии на фотоните над 10
MeV ефектът отново се проявява, поради увеличаване на вероятността за образуване
на двойка електрон-позитрон.

6.11.4. Алгоритми, базирани на модели
Алгоритмите за изчисляване на дозни разпределения, базирани на модели, в
общия случай попадат в една от следните три категории:
●

Методи, основавани на относително прости аналитични апроксимации от първо
приближение за Комптъновото разсейване и неговия принос към дозата от
първичното лъчение във всяка точка. Тези алгоритми са остарели и вече рядко се
прилагат, тъй като използват доста грубото приближение за паралелни
моноенергийни лъчеви снопове, липсата на вторично разсейване, както и на
липсата на тъканни нехомогенности.

●

Т. нар. „конволюция-суперпозиция” методи взимат предвид индиректния
механизъм за създаване на доза от фотонно лъчение, разглеждайки поотделно
взаимодействието на първичното фотонно лъчение в средата и транспорта и
взаимодействията в средата на вторичните разсеяни фотони и заредени частици,
образувани при фотоелектричен ефект, Комптъново разсейване и образуването на
двойки електрон-позитрон.

●

Монте Карло алгоритмите, които са сред най-обещаващите и все по-масово
прилагани методи за дозни изчисления, използват добре познати вероятностни
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разпределения, на които се подчиняват отделните взаимодействия на фотоните и
електроните със средата (пациента, фантома) и тяхното преминаване през
средата. Монте Карло симулациите са основен елемент от всички модел-базирани
изчислителни методи за характеризиране на клиничните лъчеви снопове,
създавани от лъчетерапевтичните уредби, но могат да бъдат и все по-широко
прилагани директно за изчисляване на дозни разпределения при данни не само за
лъчетерапевтичната уредба и параметрите на лъчевите снопове, но и за
пациента/фантома и геометрията на облъчване. Недостатък на Монте Карло
методите, понастоящем, е значително по-голямото време за изчисляване за
постигане на клинично приемливо ниво на статистическа достоверност на
резултата, в сравнение с другите методи. Все така бурното развитие на
компютърните технологии в последните две деситилетия редуцира това време за
дозиметрично планиране до съвсем приемливи нива за клинично приложение и
Монте Карло методите навлизат масово като стандартен подход при дозиметрични
изчисления в лъчелечението, който дава много добри резултати, особено при
новите комплексни динамични техники на облъчване. Масовата концентрация на
електрони на различните тъкани в пациента (както и на други материали, б.пр.) се
получават от СТ образи, използвани за планиране на лъчелечението и от
виртуални симулации. Възможността за точно изчисляване на дозното
разпределение в пациента при използване на тези данни за концентрацията на
електрони е важно предимство на Монте Карло-базираните методи.

6.12. СЕКТОРНО ИНТЕГРИРАНЕ НА CLARKSON
Табулирани данни за стойностите на различните функции за дозата, като PDD,
TAR, BSF, TMR и др. се отнасят обикновено за серия от квадратни полета. Стойностите
на тези функции за правоъгълни и кръгли полета могат да бъдат получени чрез
определяне на еквивалентното квадратно поле на съответното правоъгълно (формула
(6.25)) или кръгло (формула (6.26)) поле и използване на табулираните данни за
квадратни полета. Тук е направено допускането, че дозните функции за съответните
правоъгълни и кръгли полета съвпадат с тези за еквивалентните им квадратни полета.
Експериментално е потвърдена валидността на това допускане при обхвата от размери
на лъчевите полета и енергии на фотоните, използвани в лъчелечението.
Лъчеви полета с форма, която е различна от разглежданите досега квадратна,
правоъгълна или кръгла, се нарачат неправилни полета. Такива са почти винаги
полетата при съвременните техники на лъчелечение с използване на многолистови
колиматори. За всяко неправилно поле също имаме еднозначно дефинирани
еквивалентни квадратно и кръгло полета, при които стойностите на дозните функции
съвпадат с тези при неправилното поле, но няма лесен директен метод за пресмятане
на тези еквивалентни полета за дадено неправилно поле. Техниката на секторно
интегриране (сумиране), известна като метод на Clarkson, позволява изчисляване на
стойностите на която и да е дозна функция за едно неправилно поле, използвайки
табулирани данни за кръгли полета.
Първата стъпка от метода на Clarkson е разделянето на неправилното поле на
сектори, представляващи части от кръгли полета с център интересуваща ни точка Q във
фантома или пациента (фиг. 6.20.). При ръчни изчисления най-често се използват
сектори с големина 10 0, а при компютърни изчисления – сектори през 5 0, или дори помалки.
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Прави се предположението, че сектор с определен радиус ri допринася към общата
стойност на определена дозна функция F за неправилното поле 1/N от F за кръгло поле
със същия радиус, където N е общият брой сектори в 360 0.
Стойността на дадена функция F за неправилно поле, която в общия случай зависи
от дълбочината z на точка Q, формата на полето, SSD = f и енергията hυ, тогава е:
1

𝑁

𝐹(𝑧, неправилно поле, 𝑓, ℎ𝜈) = 𝑁 ∑𝑖=1 𝐹(𝑧, 𝑟𝑖 , 𝑓, ℎ𝜈),

(6.68)

където:
N е броят сектори в 360 0 (при ръчни изчисления, типично N = 36);
ri – разстоянието (радиусът) от точка Q до границата на полето в средата на сектор i;
F(z, ri, f, hυ) – стойността на дозната функция F при дълбочина z, SSD = f, енергия hυ и
кръгло поле с радиус ri.
Пример за неправилно поле е показан на фигура 6.20, с внимание върху два от 36те сектора. Първият е „прост” сектор с радиус r1, а вторият е "сложен" сектор, описван с
три радиуса: ra, rb и rc.
●

Приносът на простия сектор към сумата в (6.68) е:
(1/N)F(z, ri, f, hυ)

●

Приносът на сложния сектор е съставен от три компоненти:
(1/N)[F(z, ra, f, hυ) – F(z, rb, f, hυ) + F(z, rc, f, hυ)]

rc

Q

9

rb
ra

8
7
6

5
r1
Сегмент

36

1

4
2

3

Фигура 6.20. Пример за ротационно поле с неправилна форма. Открояват се два
сектора от общо 36. Първият (сектор 1) е „прост” с радиус r1,а вторият (сектор 7) –
"сложен" с три радиуси ra, rb и rc.

Определената по метода на Clarkson, стойност на дадена дозна функция за
неправилно поле дава възможност за еднозначно определяне на еквивалентното
квадратно на неправилното поле от табулираните данни за дозната функция за
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квадратни полета. Описаната техника на секторно сумиране е предложена от Clarkson
през 1940-те и развита от Johns и Cunningham през 1960-те за определяне на дозната
компонента от разсеяното лъчение в точка в пациента, във или вън от директния лъчев
сноп. За определяне на общата доза в точката, компонентата от разсеяното лъчение се
добавя към компонентата от първичното лъчение за точки в директния лъчев сноп или
към компонентата от преминало през защитата (глава, челюсти, блокове, пластини)
лъчение – за точки извън директния лъчев сноп.
Оригиналният вариант на метода на Clarkson е разработен за рентгенови и гамалъчи, при приблизително еднаква мощност на дозата от първичното лъчение в рамките
на цялото поле – от централната ос до точките до геометричните граници на снопа,
където мощността на дозата намалява. При медицинските линейни ускорители, обаче,
мощността на дозата при малки дълбочини се оказва по-голяма в точки встрани от
централната ос(т. нар. „рога”), което се дължи на изглаждащия филтър на пътя на
първичното лъчение. За точно моделиране на компонентата от първичното лъчение и
правилно пресмятане на първичната компонента при Х-лъчи от линейни ускорители
трябва да се прилага допълнителен корекционен фактор за ефекта на изглаждащия
филтър, зависещ за всяка точка от дълбочината z и от радиалното разстояние r от
централната ос на лъчевия сноп.

6.13. ОТНОСИТЕЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ДОЗАТА С ЙОНИЗАЦИОННА
КАМЕРА
Йонизационните камери се използват в клиничната дозиметрия не само за
абсолютни измервания на дозата от фотонни и електронни лъчеви снопове в
референтни точки във фантом, но и за относителни дозни измервания и получаване на
различни параметри, разпределения и дозни функции, като CF, RDF, профили на
полета и PDD, включително повърхностна доза и доза в областта на изргаждане на
дозата. Зависимостта на различните корекционни фактори (за полярност на камерата,
за йонна рекомбинация, спирачна способност и пренос) от енергията (напр. при
различни дълбочини във воден фантом) трябва да се има предвид винаги при
относителни измервания с йонизационни камери, въпреки че в повечето практически
случаи тя е незначителна и пренебрегвана.
Различните видове измервания на дозата се извършват със специфични, различни
йонизационни камери, проектирани за съответната цел. Напр.:
●

Абсолютни измервания на дозата и на мощността на дозата в референтни точки
във фантом при Х-лъчи и електрони с енергия над 10 MeV се п равят с цилиндрична
йонизационна камера с относително голям обем (0,6 cm3), с цел получаване на
надежден сигнал от камерата и добро отношение сигнал-шум (SNR).

●

Разпределение на дозата (PDD по централната ос и профили на полета) при
фотонни лъчения на по-големи от zmax дълбочини, както и при електрони,
обикновено се измерват с цилиндрична йонизационна камера с по-малък обем (0,1
cm3), с цел постигане на по-добра разделителна способност.

●

Повърхностна доза и доза в областта на изграждане на дозата се измерват с
плоскопаралелни йонизационни камери с тънки прозорчета на поляризиращия
електрод (позволяващи измерване на повърхностна доза) и малко разстояние
между електродите (типично 1 mm за по-добра разделителна способност).
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●

Характерният вид на разпределението на дозата (PDD) при високоенергийно
фотонно лъчение, измерено с плоскопаралелна йонизационна камера при
положителна и отрицателна полярност, в областта на изграждане на дозата и след
нея, е показан на фигура 6.21.

Dmax

Ds
Ds

Ds

0

dmax
z

Фигура 6.21. Измерване на PDD при високоенергийно фотонно лъчение с плоскопаралелна йонизационна камера. В областта на изграждане на дозата, при
положителна полярност сигналът е по-силен, отколкото при отрицателна,а при
дълбочини под zmax сигналите са идентични п ри двете полярности.

В областта на изграждане на дозата сигналът от йонизационната камера е по-силен
при положителната полярност, отколкото при отрицателна. Разликата между двата
сигнала е най-изявена на повърхността и бързо намалява с увеличаване на
дълбочината, като изчезва напълно при zmax и на по-големи дълбочини. При
дълбочини сллед zmax PDD е по-удобно и обикновено се измерва с цилиндрични
йонизационни камери с малък обем, като получаваните данни са идентични на
получаваните при измервания с плоскопаралелни камери. В областта на
изграждане на дозата, обаче, при използване на цилиндрични камери, сигналът е
по-висок поради значимата дебелина на техните стени.
● В областта на изграждане на дозата се правят измервания при двете полярности
на плоскопаралелната камера и като резултат („реална стойност”) се взема
средноаритметичната от двете измервания. Този подход елиминира т. нар.
Комптънов ток в камерата, който е резултат от взаимодействията на фотоните от
измерваното лъчение с измерителния електрод. В областта на изграждане на
дозата, тези взаимодействия водят до загуба на електрони на измерителния
електрод, която не се компенсира напълно от електрони от горните слоеве на
средата (фантома). Този „недостиг” на електрони води до „недозиметричен” сигнал,
наричан Комптънов ток, който всъщност е причината за по-високите стойности,
отчитани при измервания с положителна полярност на камерата и по-ниските – при
отрицателна полярност.
●

●

При по-големи от zmax дълбочини, поради наличието на електронно равновесие на
измерителния електрод, и при двете полярности се получава един и същ сигнал
(върху електрода попадат точно толкова електрони, колкото са избити при
взаимодействието на лъчението с материала на електрода).
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●

Ефективността за регистриране на заряди зависи не само от потенциалната
разлика между поляризиращия и измерителния електрод, но и от мощността на
дозата в кухината на йонизационната камера. Затова при измерване на PDD трябва
да се отчита зависимостта на ефективността за регистриране от дълбочината. На
практика, обаче, тъй като загубата от рекомбинации при съвременните камери е
под 2 %, зависимостта на йонната рекомбинация и съответно на ефективността за
регистриране от дълбочината се игнорират при относителни измервания на дозата
в дълбочина.

●

В общия случай, ограничената относителна спирачна способност вода-въздух и
корекционните фактори на камерите също зависят от дълбочината и тези
зависимости трябва да се имат предвид и отчитат, когато обстоятелствата и/или
прецизността го изискват:
– При фотонни лъчения, тъй като ограничената оносителна спирачна способност
вода-въздух не зависи от дълбочината при дълбочини под zmax, то коригираният
за полярност сигнал практически представлява относителната доза във вода.
При по-малки от zmax дълбочини, ограничената относителна спирачна способност
вода-въздух варира до 2 %, в зависимост от размера на полето и качеството на
лъчението (енергията), което в почти всички случаи се приема за незначително
и се пренебрегва.
–Ограничената оносителна спирачна способност вода-въздух при електрони
варира значително с дълбочината, което налага използването на специфични
математични корекции за измерените линии на йонизацията в дълбочина, за
получаване на PDD в дълбочина. При всички реални случаи на електронни
снопове при дистанционното лъчелечение, ограничената оносителна спирачна
способност вода-въздух, като функция от дълбочината z и енергията
(качеството) на лъчението R50, се определя с достатъчно добра точност по
следната емпирична формула Burns и сътр.:
𝐿̅ 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟

(𝜌)

𝑎𝑖𝑟

(𝑧, 𝑅50 ) =

𝑎+𝑏(𝑙𝑛𝑅50 )+𝑐(𝑙𝑛𝑅50 )2 +𝑑(𝑧⁄𝑅50 )
1+𝑒(𝑙𝑛𝑅50 )+𝑓(𝑙𝑛𝑅50 )2 +𝑔(𝑙𝑛𝑅50 )3 +ℎ(𝑧⁄𝑅50 )

(6.69),

където: a = 1,0752; b = – 0,50867; c = 0,088670; d = – 0,08402; e = – 0,42806; f =
0,064627; g = 0,003085; и h = – 0,12460.

●

При използване на цилиндрични йонизационни камери (като напръстникова тип
Farmer), при електронни снопове, пертурбационният корекционен фактор също
варира с енергията (качеството) на лъчението при определена дълбочина (около 5
% в областта до zma за фотонно лъчение, както и за "опашката" при 20 MeV
електрони). Затова плоскопаралелните йонизационни камери са по-подходящи и
по.често използвани за измерване на PDD при електронни снопове.
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6.14. ДОЗА ОТ ЕДИНИЧЕН ФОТОНЕН ЛЪЧЕВ СНОП
Дебитът на рентгеновите терапевтични уредби и ТГТУ обикновено се дефинира и
задава в cGy/min на дълбочина zmax във фантом, докато дoзата в референтна точка при
референтни условия при медицинските линейни ускорители за лъчелечение се
дефинира и задава в cGy/MU на референтна дълбочина (zmax или 10 cm, в зависимост
от използвания протокол, б.пр.) във воден фантом (дебитът, като характеристика на
лъчетерапевтичната уредба, тогава се задава обикновено в MU/min при референтни
условия, б.пр.).
Трансмисионните йонизационни камери в линейните ускорители обикновено се
настройват (MU се калибрират) така, че дозата на дълбочина zmax по централната ос
да бъде 1 cGy/MU при референтни условия (поле 10 х 10 cm и SSD = 100 cm), т.е. 𝐷̇P
(zmax, 10, 100, hυ)  1 cGy/MU (фигура 6.9.) (когато протоколът използва референтна
дълбочина 10 cm, което е почти повсеместно, то при референтните условия за
калибриране се дефинира и задава (и проверява) определена стойност 𝐷̇P (10, 10, 100,
hυ) < 1, зависима от качеството на фотонното лъчение, различна за всяка използвана
енергия на фотоните, като в общия случай се осигурява
𝐷̇P (zmax, 10, 100, hυ) ≈ 1 cGy/MU, б.пр.).

Тогава 𝐷̇P(zmax, A, 100, hυ) в точка P, при поле A, се получава от 𝐷̇P(zmax, 10, 100, hυ)
по следния начин (вж. (6.30)):
𝐷̇P(zmax, A, 100, hυ) 𝐷̇P(zmax, 10, 100, hυ).RDF(A, hυ).

(6.70)

Броят мониторни единици MU, необходими за получаване на предписаната доза
(„туморна доза”) TD в точка Q (фигура 6.9.), с използване на единичен фотонен лъчев
сноп, SSD геометрия и размер на полето A, се изчислява чрез (6.34), при 𝐷̇Q T𝐷̇
T𝐷/MU, където T𝐷̇ е дозата в терапевтичния обем (тумора) на една мониторна
единица:
MU = 𝐷̇

𝑇𝐷

𝑃 (𝑧max ,10,100,ℎ𝜐).RDF(𝐴,ℎ𝜐).PDD(𝑧,𝐴,𝑓,ℎ𝜐)

.

(6.71)

При изоцентрична (SAD) геометрия на облъчване (фигура 6.15.) броят мониторни
единици, за получаване на определена TD в точка Q с единичен фотонен лъчев сноп
при размер на полето AQ, може да бъде изчислен чрез (6.52), вземайки предвид 𝐷̇Q T𝐷̇
T𝐷/MU и че стойността на 𝐷̇Qmax(zmax, AQ, SAD 100, hυ) може да бъде апрокисмирана
като:
2

𝑓+𝑧
𝐷̇Qmax(zmax, AQ, 100SAD, hυ) = 𝐷̇P(zmax, 10, 100SSD, hυ).RDF(A, hυ).( 𝑓𝑟𝑒𝑓 ) 

(6.72)

откъдето се получава:
MU =

𝑇𝐷
𝐷̇ P (𝑧𝑚𝑎𝑥 ,10,100SSD ,ℎ𝜐).RDF(𝐴,ℎ𝜐).TPR(𝑧,𝐴Q ,ℎ𝜐).(

𝑓+𝑧𝑟𝑒𝑓 2
)
𝑓

.

(6.73)
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6.15. ПРИМЕРИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДОЗАТА
При дадено 𝐷̇(15, 15, 80, Co), изчислете 𝐷̇(10, 20, 140, Co), където 𝐷̇(15, 15, 80, Co)
𝐷̇(z, A, f, Co) е мощността на дозата, в cGy/min, в точка Q във воден фантом на
дълбочина z = 15 cm, по централната ос на фотонен сноп от ТГТУ, при поле A = 15 х
15 cm и SSD = f = 80 cm.
Тази задача свързва много от основните дозни функции и параметри, широко
използвани при дистанционното лъчелечение с фотони. Задачата може да бъде решена
при SSD геометрия на облъчване (с използване на PDD), както и при изоцентрична
(SAD) геометрия на облъчване (с използване на TAR). Двата подхода, разбира се,
трябва да водят до еднакъв резултат. Стъпките за решаване на задачата са дадени подолу в две колони – съответно за SSD и SAD геометрия:

SSD геометрия

(6.74)

𝐷̇(15, 15, 80, Co)
100
.

𝑃𝐷𝐷(15,15,80,Co)

𝐷̇((0,5), 15, 80, Co)
.

1
𝑃𝑆𝐹(15,Co)

′
𝐷̇80,5
(1580, Co)

.

𝐶𝐹((11,4),Co)

𝐶𝐹(15,Co)

′
𝐷̇80,5
((11,480), Co)
80,52

. 140,52
′
𝐷̇140,5
(20140, Co)

. 𝑃𝑆𝐹(20, Co)
𝐷̇((0,5), 20, 140, Co)

SAD геометрия

(6.75)

𝐷̇(15, 15, 80, Co)
1

. 𝑇𝐴𝑅(15,(17,8),Co)
′
𝐷̇95
((17,8), Co)

.

952
80,52

′
𝐷̇80,5
(1580, Co)

.

𝐶𝐹((11,4),Co)

𝐶𝐹(15,Co)

′
𝐷̇80,5
((11,480), Co)
80,52

. 1502

′
𝐷̇150
((21,4150), Co)

 𝑇𝐴𝑅(10, (21,4), Co)
𝐷̇(10, 20, 140, Co)

. 𝑃𝐷𝐷(10,20, 140, Co)/100
𝐷̇(10, 20, 140, Co),
′
където 𝐷̇140,5
(20140, Co) означава „мощност на дозата в малък обем вода” на разстояние
140,5 cm от източника, при колимиране, ограничаващо поле 20 х 20 cm на 140 cm от
източника, отговарящо на поле 11,4 х 11,4 cm на 80 cm от източника.
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Обобщеното решение на задачата при SSD геометрия може да се представи по
следния начин:
𝐷̇ (10,20,140, Co)
=
𝐷̇ (15,15,80, Co)

=

=

𝑃𝐷𝐷(10,20,140,Co) 𝑃𝑆𝐹(20,Co) 𝐶𝐹((11,4),Co)
𝑃𝐷𝐷(15,15,80,Co)

. 𝑃𝑆𝐹(15,Co) .

𝐶𝐹(15,Co)

𝑃𝐷𝐷(10,20,140,Co) 𝑅𝐷𝐹(20,Co) 𝐶𝐹((11,4),Co)
𝑃𝐷𝐷(15,15,80,Co)

. 𝑅𝐷𝐹(15,Co) .

𝐶𝐹(20,Co)

80,52

. 140,52 =

(6.76)

80,52

. 140,52

Обобщеното решение на задачата при SSD геометрия може да се представи по
следния начин:
𝐷̇ (10,20,140,Co)
𝐷̇(15,15,80,Co)

𝑇𝐴𝑅(10,(21,4),Co) 𝐶𝐹((11,4),Co) 952
. 1502
𝐶𝐹(15,Co)

= 𝑇𝐴𝑅(15,(17,8),Co) .

(6.77)

И двете решения при стандартни данни за 60Co ТГТУ (виж, напр. Br. J. Radiol.
Suppl. 25) водят до еднакъв резултат –отношение на двете мощности на дозата 0,505
в рамките на ± 1 %.
′
В (6.74) достигаме до 𝐷̇80,5
((11,480), Co) от 𝐷̇((0,5), 15, 80, Co), преминавайки през
′
𝐷̇80,5
(1580, Co), по следния начин:
′
𝐷̇80,5
((11,480), Co) = 𝐷̇((0,5), 15, 80, Co).

1
𝐶𝐹((11,4),Co)
.
.
𝑃𝑆𝐹(15,Co) 𝐶𝐹(15,Co)



′
До 𝐷̇80,5
((11,480) може да се стигне и като се премине последователно
(разглеждане във воден фантом) през 𝐷̇((0,5), 15, 80, Co) и 𝐷̇((0,5), (11,4), 80, Co), по
следния начин:

𝐷̇((0,5), 15, 80, Co)
.

𝑅𝐷𝐹((11,4),Co)
𝑅𝐷𝐹(15,Co)

𝐷̇((0,5), (11,4), 80, Co)
1

. 𝑃𝑆𝐹((11,4),Co)
′
𝐷̇80,5
((11,480), Co)

(6.79)

Двата пътя, разбира се, водят до един и същ резултат, както може да бъде
показано с използване на уравнения (6.29) и (6.31):
1
𝐶𝐹((11,4),Co)
. 𝐶𝐹(15,Co)
𝑃𝑆𝐹(15,Co)

=

𝑅𝐷𝐹((11,4),Co)
1
. 𝑃𝑆𝐹((11,4),Co)
𝑅𝐷𝐹(15,Co)

(6.80)
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6.16. КОРЕКЦИЯ НА ВРЕМЕТО ЗА ПУСКАНЕ И СПИРАНЕ НА
ОБЛЪЧВАНЕТО
При лъчетерапевтични уредби, които използват часовници (таймери) за задаване
продължителността на облъчването и програмиране на терапевтичната доза, трябва да
се имат предвид възможните преходни ефекти (непостоянен дебит) в началото и в края
(при пускане и спиране) на облъчването, както и да се отчитат чрез прилагане на
корекция на времето за облъчване (shutter correction time). При остарелите
рентгенотерапевтични уредби с часовник, при стартиране на облъчването, мощността
на дозата бързо нараства от 0 до максималната й стойност, заедно с нарастването на
анодното напрежение в първите секунди на облъчването. При ТГТУ радиоактивният
изтоник се премества в положение за облъчване (работно положение) в началото на
облъчването и се връща обратно (неработно положение) след края на времето за
облъчване.
Корекцията на времето за облъчване τs се дефинира като времето, което трябва да
бъде добавено или извадено от дозиметрично изчисленото време за облъчване Tc за
отчитане на описания преходен ефект. За дадена лъчетерапевтична уредба τs се
определя обикновено чрез две измервания на дозата D1 и Dn в определена точка P
(например на дълбочина zmax във фантом):
●

●

D1 се измерва при относително голямо време на облъчване T (обикновено от
порядъка на 5 min), като времевия период обхваща еднократно комбинацията
преходни ефекти при стартиране и спиране на облъчването и D1 𝐷̇(Т  τs) или 𝐷̇
D1/(T  τs).
Dn е сумата от стойностите на дозата при n последователни сегмента, всеки за
време на облъчване T/n. Dn по този начин включва n броя преходни ефекти при
стартиране и спиране на облъчването, за общото време на облъчване T и Dn 𝐷̇(T
n.τs) или 𝐷̇ Dn/(T n.τs).

Необходимата корекция за времето на облъчване се получава, изразявайки
мощността на дозата от двете разгледани по-горе стойности на дозата
𝐷̇ = D1/(T + ts) = Dn/(T + n.ts)
и решавайки уравнението за τs:
τs = (Dn – D1)T / (nD1 – Dn).

(6.81)

В уравнение (6.81) τs > 0 при Dn>D1; τs = 0 при Dn = D1; и τs < 0 при Dn<D1.
Задаваното на часовника за облъчване на уредбата време е (Tc – ts). Типичните
стойности на прилаганите в практиката корекции на времето за облъчване са от
порядъка на 1 s.
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7.1. ВЪВЕДЕНИЕ
Дистанционното лъчелечение (по традиция, наричано от лекарите и перкутанно
лъчелечение, Б. Пр.) обикновено се осъществява с повече от един лъчев сноп с цел
получаване на хомогенно разпределение на дозата в мишенния обем, както и възможно
най-ниска доза в околните здрави тъкани вън от този обем. ICRU Report No.50
препоръчва хомогенност на дозата в представителна за мишенния обем точка не помалка от + 7 % и – 5 % в. Съвременното дистанционно лъчелечение се свързва с
използването на лъчеви снопове с различна енергия и лъчеви полета с различни
размери, при геометрия в условията на две установени практики : с постоянно
разстояние източник-повърхност (SSD) за всички снопове, или с постоянно разстояние
източник-ос на въртене (SAD), т. нар. изоцентрична геометрия.
При дистанционното лъчелечение се използват фотони в различен енергиен
обхват: от нискоенергийни (повърхностни) (30-80 kV), през средноенергийни
(100-300 kV), до високоенергийни (1,25 MеV при 60Co гама-лъчи до 25 MV при Хлъченията).
Формата и размерите на лъчевите полета варират от кръгли, използвани в
радиохирургията, през квадратни и правоъгълни и полета с неправилна форма, до
много големи, прилагани при целотелесното облъчване (TBI).

7.2. ДЕФИНИЦИЯ НА ОБЕМИТЕ
Дефинирането на различните обеми е необходимо условие за пълноценно 3-D
дозиметрично планиране на лъчелечението и акуратно определяне на
разпределението на дозата. ICRU Reports No. 50 и 62 дефинират и описват в помощ на
планирането няколко мишенни обеми, както и обеми на критични органи, вкл. и
предписания за сравняване на резултатите. Ето тези обеми: голям туморен обем (GTV),
клиничен мишенен обем (CTV), вътрешен мишенен обем (ITV) и планиран мишенен
обем (PTV). Фигура 7.1. показва връзката между тези обеми.

7.2.1. Същински туморен обем (GTV)
„Същински туморен обем (GTV) е обемът на палпаторно или видимо доказано
широко разпространено или локализирано злокачественото новообразувание“ (ICRU
Report No. 50).
Определянето на същинския туморен обем (GTV) се прави въз основа на СТ, MRI,
ехографски и др. диагностични образи (патологични и хистологични резултати) и на
клинично изследване.

7.2.2. Клиничен мишенен обем (CTV)
"Клиничен мишенен обем (CTV)е обемът от тъкани, който съдържа установения
обективно GTV и/или отстранени субклинични микроскопични туморни образувания
Този обем трябва да бъде третиран адекватно при радикалното или палиативното
лъчелечение." (ICRU Report No. 50).

Фигура 7.1. Графично представяне на обемите,
дефинирани в Доклади 50 и 62 на ICRU.

Клиничният мишенен обем (CTV) включва областта около GTV, която може да
съдържа микроскопични туморни клетки, както и областите, изложени на риск и
изискващи лечение (напр. позитивни лимфни възли.) CTV е анатомично-клиничен обем
и се определя от лъчетерапевт, най-често след предшестващо заключение на патолог
или радиолог. CTV обикновено е фиксирана или променлива осигурителна зона около
GTV (CTV = GTV + 1 cm осигурителна зона), но в някои случаи съвпада изцяло с GTV
(напр. свръхдозиране само в простатната жлеза).
Възможно е наличие на няколко несъседни CTV, които могат да изискват различна
терапевтични доза.

7.2.3. Вътрешен мишенен обем (ITV)
ITV включва CTV, плюс определена осигурителна зона. Вътрешната осигурителна
зона служи, за да се вземат под внимание различни промени в размера и
разположението на CTV в тялото на пациента (най-често определено спрямо костни
стуктури); т.е. промени, дължащи се на движението на органите, като дишане, промени
в изпълването на пикочния мехур и на ректума и пр. (ICRU Report No. 62).

7.2.4. Планиран мишенен обем (PTV)
"Планираният мишенен обем (PTV) е геометрично понятие, дефинирано за да се
избере най-подходящата комбинация от лъчеви полета, имайки предвид реалния ефект
от всички възможни геометрични промени, така че да сме сигурни, че в CTV е
реализирана планираната доза." (ICRU Report No. 50).
PTV включва вътрешния мишенен обем (ICRU Report No. 62), както и допълнителна
осигурителна зона за отчитане на евентуални неточности при нагласяването на
пациента, допустимите отклонения в работата на ускорителя и различни моменти
промени по време на облъчването (т.е. PTV = CTV + 1 cm).

В най-общия случай PTV се използва, за да обхване един или няколко CTV, за да
бъдат облъчвани едновременно. PTV зависи от факторите, определящи точността и
повтаряемостта на лечението, като имобилизационните средства и лазерите, но не
включва осигурителна зона в дозиметричната характеристика на лъчевия сноп (напр.
полусенките и областта на изграждане на дозата), като последните изискват
допълнителна осигурителна зона при планирането.

7.2.5. Критични органи
Критичен е орган, чиято лъчечувствителност е такава, че получената в органа доза,
съгласно терапевтичния план, да бъде в границите на неговата толерантност.
Нарушаването на това условия изисква промени в терапевтичния план или намаляване
на дозата.
Особено внимание трябва да се обръща на органите с много ниска толерантна
доза, разположени в непосредствена близост до клиничния мишенен обем (напр. очната
леща при назофарингеални или мозъчни тумори).
Критични органи, чиито толерантни дози зависят от схемата на фракциониране,
трябва да бъдат очертавани в терапевтичния план изцяло, за да се предотвратят
неточности при оценката на плана.

7.3. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДОЗАТА
Отчитането и сравняването на резултатите от лъчелечението се правят с помощта
на ясно дефинирани параметри и условия, даващи подробна информация за общата
доза, дозата на една фракция и продължителността на лечението. Тези параметри и
условия са дефинирани в ICRU Reports No. 23 и No 50:
Минимална мишенна доза от дозното разпределение или от хистограмата дозаобем (DVH).
Максимална мишенна доза от дозното разпределение или от DVH.
Средна мишенна доза: средноаритметичната от дозата във всички точки от обема
(трудна за отчитане без софтуер).
ICRU референтната точка за отчитане на дозата трябва да отговаря на следните
условия:
– да бъде разположена в участък, който позволява точно изчисляване на дозата
(напр. извън областта на изграждане на дозата или на голям градиент на дозата);
– да бъде в централната част на PTV;
– препоръчителна референтна точка е изоцентърът (или пресечната точка на оста
на лъчевите полета);
Специални препоръки по отношение на референтната точка в зависимост от
комбинацията от лъчеви полета:
– за единичен лъчев сноп: точката по централния лъч в средата на мишенния обем;
– за срещуположни полета (тунел) с еднакво натоварване : точката по централния
лъч по средата между входните точки на полетата;

– за срещуположни полета (тунел) с различно натоварване: точката по централния
лъч в средата на мишенния обем;
– за всички останали случаи на пресичане на полетата: точката, където осите на
полетата се пресичат с централния лъч.

7.4. ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТА И СИМУЛАЦИЯ
7.4.1. Нуждата от данни за пациента
Събирането на данни за пациента е важна част от процеса на симулация, а
коректните данни са задължително условие за планирането, както и за правилното
изпълнение на плана за лъчелечение. Някои от необходимите данни се различават
значително в зависимост от техниката за облъчване. Основно данните за пациента са
необходими за:
Физическите параметри на пациента – за изчисляване на времето за облъчване
или мониторните единици (MU);
Видът на отчитане на резултатите от лечението определя какви данни за пациента
са нужни. DVH изисква повече такива данни, отколкото например определянето на
дозата в някой критичен орган;
Костни структури и изкуствени маркери върху пациента служат като репери при
изпълнението на терапевтичния план.

7.4.2. Естество на данните за пациента
Необходимата за планирането на лечението информация за пациента варира от
елементарна до много сложна: от маркировки по кожата, през ръчно определяне на
контури до получаването на CT образи за голям обем, или дори наслагване и напасване
на образи от различни образни методи.

7.4.2.1 Двумерно (2-D) планиране
Отделен контур от тялото на пациента, получен с помощта на оловна тел или
гипсови шини, се пренася върху лист от милиметрова хартия и се идентифицират
референтни точки. Правят се симулационни рентгенографии, които се сравняват с
направени по време на облъчването.
За изчисленията при лъчевите полета с неправилна форма в симулационните
рентгенографии се идентифицират интересуващи ни точки, SSD и интересуващата ни
дълбочина. Критичните органи, както и тяхната дълбочина, също се идентифицират в
графиите.

7.4.2.2 Тримерно (3-D) планиране
Необходими са СТ срезове на областта, подлежаща на лъчелечение, със стъпка
напр. 0,5-1 cm за гръдния кош, 0,5 cm за таза и 0,3 cm за главата и шията.
Външен контур ( представящ кожата на пациента, маска или друго устройство на
имобилизация), който трябва да бъде очертан във всички CT срезове, използвани за
планиране на лъчелечението. Туморът и мишенните обеми обикновено се очертават в
CT срезовете от лъчетерапевт. Критичните органи и други структури трябва да бъдат
очертани изцяло, за да бъдат включени в хистограмите доза-обем (DVH).

Фигура 7.2. показва очертаване в CT срез на мишенен обем и критични органи при
лъчелечение на простатата.
За наслагване и напасване на образи се използват MRI или други диагностични
образни. При съвременните планиращи системи (TPS) медицинският физик може да
реши да игнорира нехомогенностите, да извърши корекции за плътността на очертаните
органи или да използва директно CT данните (с подходящо преобразуване за
концентрацията на електрони).

Фигура 7.2. CT срез на GTV, CTV, PTV и на критичните органи (пикочен мехур
и ректум) в терапевтичен план за лъчелечение на рак на простата
.

За сравнение с образите в рентгенографиите, направени по време на облъчването,
се използват симулационни рентгенови снимки или дигитално реконструирани образи
(DRR).

7.4.3. Симулация на облъчването
Симулирането на пациента е разработено първоначално, за да се гарантира, че
при лечението избраните лъчеви снопове за са избрани и насочени правилно към
мишенния обем. Симулацията има още по-голяма роля сега и тя се състои от:
•

определяне на положението на пациента по време на облъчването;

•

идентифициране на мишенните обеми и критичните органи;

•

определяне и проверка на геометрията на лъчевото поле;

•

изработване на симулационни рентгенографии за всеки лъчев сноп за
сравняване с порталните графии;

•

придобиване на данни за пациента, необходими за планиране на лечението.

Най-простата форма на симулация е използването на портални филми за
документиране преди облъчването, с цел проверка на геометрията на лъчевия сноп.
Обаче нито е ефективно, нито е практично да се правят симулации на
лъчетерапевтичните уредби. Първо, тези уредби работят във високоенергийния обхват
и следователно не осигуряват адекватно качество на образите, и второ, смята се за
неефективно използването на ресурсите за тези уредби за симулация.
Има няколко причини за лошото качество на графиите с порталните филми,
правени на лъчетерапевтична уредба, като следните:
– Повечето взаимодействия на фотоните с биологичните тъкани в
високоенергийния обхват са Комптънови, вероятността за които не зависи от атомния
номер на веществото, а произвежданото разсеяно лъчение намалява контраста в
образа.
– Големият размер на лъчевия източник ("фокалното петно" при ускорителите и
диаметъра на радиоактивния източник при ТГТУ) увеличава ширината на
геометричната полусянка, което се отразява неблагоприятно на качеството на образа.
– Относително дългите експозиции, движенията на пациента, ограниченията на
рентгенографските техники и оборудването могат да допринесат за лошото качество на
образа.
За преодоляване на тези причини е разработена специална апаратура за
лъчетерапевтична симулация. Конвенционалните системи за симулация са базирани на
геометрията на лъчетерапевтичната уредба в съчетание със системите за рентгенова
диагностика. При модерните симулационни системи се използват СТ или MRI и са
известни като CT-симулатори или MRI-симулатори.
Клиничните аспекти на симулацията на лъчелечението, било то с конвенционалeн
или със CT симулатор, се основават на позиционирането, имобилизацията и на данните
за пациента, както и на определянето на геометрията на лъчевия сноп.

7.4.4. Нагласяване и имобилизация на пациента
Имобилизационни устройства са необходими или не в зависимост от положението
на пациента при облъчването, както и от изискваната от техникта за облъчване
прецизност. Тези устройства имат две основни роли:
•

обездвижване на пациента по време на облъчването;

•

възпроизвеждане при всеки лъчелечебен сеанс на положението на
пациента при симулацията.

Най-простата имобилизация се прави със самозалепващи се ленти, колани или
еластични ленти. Основните имобилизационни устройства са подложките за глава и
шия, чиято форма позволява на пациента да легне удобно ( фиг. 7.3.). Съвременното
лъчелечение в повечето случаи изисква допълнителна имобилизация.

Фигура 7.3. Облегалка за главата за имобилизация на пациента при дистанционно
лъчелечение.

Пациентите, провеждащи лъчелечение в областта на главата и шията (напр. на
мозъка), обикновено се имобилизират с термопластични маски, които чрез нагряване се
моделират по контура на пациента. Маската се фиксира директно върху пациентната
маса или върху пластмасова подложка под пациента, с което се изключват негови
движения по време на облъчването.

Фигура 7.4. Огъваема маска за имобилизация на мозъка, главата и шията на пациента.

Разнообразни устройства за имобилизация се използват при облъчване на тумори
в областта на гръдния кош и таза. Поради възможността за повторна употреба са
популярни устройства на базата на вакуум. Основно това са възглавници, пълни с малки
топчета от стиропор, а вакуумна помпа евакуира въздуха от възглавницата, оставяйки
върху нея отпечатък от тялото на пациента. Разновидност на тази имобилизация е с

използването на химична реакция с реактиви, поставени във възглавницата, а
резултатът е образуването на устойчива отливка на пациента.
Специалните техники, като напр. стереотактичната радиохирургия, изискват такава
висока прецизност, че конвенционалните техники за имобилизация са недостатъчни. В
радиохирургията стереотактичната рамка е прикрепена към черепа на пациента с
помощта на винтове и се използва при позиционирането и локализирането на пациента,
както и при неговата имобилизация по време на цялата лечебна процедура. Рамката е
фиксирана към пациентната маса, осигурявайки пълно обездвижване по време на
облъчването.

7.4.5. Изисквания към данните за пациента
В случаите, когато ни интересува само дозата по оста на лъчевия сноп (т.е. при
облъчване с едно поле, или с тунел и равна и перпендикулярна на оста входна
повърхност) е нужно да знаем единствено SSD, за да изчислим времето за облъчване
или MU.
В случаите, когато са известни SSD и координатите на една точка встрани от оста
на лъчевия сноп, за да се определи влиянието върху разпределението на дозата на
защитните блокове в лъчевото поле и да се изчисли дозата във въпросната точка могат
да се използват прости алгоритми, като този на Кларксън. За да се определи дозата и в
най-отдалечената от оста точка не е необходимо да се знаят формата на тялото или
контурът на пациента.
За просто компютърно 2-D планиране формата или контурът на пациента се
представят с единичен трансверзален контур (срез) през оста на снопа. Този контур,
може да бъде снет по време на симулацията с оловна тел или с гипс.
Изискванията към данните за пациента са значително повече при използването на
по-сложните системи за конформно планиране, в сравнение с 2-D планирането. Такива
изисквания са:
Да бъде очертан контурът на пациента във всички зони, в които влизат или излизат
лъчеви снопове ( за корекция на контура), както и на всички прилежащи области (за да
се отчете разсеяното лъчение);
Да бъдат очертани контурите на мишенните обеми и вътрешните структури, които
участват в изчисленията, и да бъдат определени тяхната форма и обем;
Ако не се прави корекция за нехомогенност, да бъде известна концентрацията на
електрони във всяка част на мишенните обеми, за да се определи матрицата за
изчисляване на дозата в тях;
За обработването на диагностичните образи са необходими параметрите на
отслабване на лъчението във всеки елемент от обемите.
Ръчното снемане на пациентския контур е ограничено поради сложността на
планирането на лъчелечението.
В основата на съвременното лъчелечение са трансверзалните CT срезове и CT
симулацията, които съдържат цялата необходима информация за комплексно
планиране.

7.4.6 Конвенционална симулация на лечението
7.4.6.1 Симулатори
Симулаторите предоставят възможност за имитиране на повечето геометрии на
облъчване, постижими с високоенергийните терапевтични уредби и за реално
визуализиране на лекувания обем в тялото на пациента, представяно на екран или в
рентгенови графии. Те се състоят от гентри и пациентна маса, подобни на използваните
в терапевтичните уредби, с тази разлика, че източник на лъчение при симулатора е
рентгенова тръба, а не високоенергиен източник на електрони, гама и Х-лъчи. Някои
симулатори, като CT симулаторът, имат възможност за документиране в образи на
моментното състояние на пациента.
Рентгеновата тръба в симулаторите е източник на фотони в киловолтния обхват, в
който преобладаващо е фотоелектричното взаимодействие, при което отслабването на
лъченето е избирателно голямо във веществата и тъканите с голям атомен номер, като
костите. В резултат на това рентгеновите образи имат добри диагностични
характеристики по отношение на костните структури, но не особено добър контраст при
меките тъкани.
Рентгеноскопията може също да бъде използвана за непосредствено наблюдение
на анатомията на пациента и при необходимост да се променя ходът на лъчевия сноп.

Фигура 7.5. Конвенционален рентгенов симулатор, който може да възпроизвежда
повечето геометрии на лъчелечение, провеждани с терапевтичната уредба.

7.4.6.2. Локализация на мишенния обем и критичките органи
По-голямата част от злокачествените новообразувания и критичните органи са
трудно различими на симулационни рентгенографии, затова определянето на
положението на пациента може да се направи само въз основа на видими в графиите
анатомични репери, или оловна тел на кожата на пациента.

7.4.6.3. Определяне геометрията на лъчелечението
Пациентът се разполага върху масата на симулатора и окончателното му
положение за облъчването се верифицира с помощта на рентгеноскопичните
компоненти на симулатора.

Фигура 7.6. Типична рентгенова снимка на глава и шия от симулатор.
Ясно са показани границите на лъчевото поле и защитните екрани.

Положението на изоцентъра, геометрията на лъчевите снопове (напр. ъгълът на
гентрито, ъгълът на масата и др.), както и краищата на лъчевите полета, се определят
спрямо анатомичните структури, видими рентгенологично.
След като крайната геометрия е уточнена се правят рентгенови графии, които
освен за архива служат и за ориентир, в случаите когато ще се използват защитни
блокове. Разположението на защитните блокове може да бъде очертано на тези графии
и да се използва при изливането на блоковете. Типична симулационна рентгенография
е представена на фиг. 7.6.
Порталните снимки, които се правят на облъчвателната уредба, се сравняват
периодично с симулационните рентгенографии, за да се осигури правилното положение
на пациента по време на облъчването.

7.4.6.4 Получаване на данните за пациента
След уточняване на геометрията на лъчевия сноп, контурите на пациента могат да
бъдат снети във всяка равнина, която представлява интерес за планирането. Въпреки
че за тази цел съществуват множество модерни устройства, най-лесният начин си
остава получаването на контурите с оловна тел. Телът се моделира по тялото на
пациента, след което се пренася на паус. За ориентирането на лъчевия сноп спрямо

пациента, на контура трябва да бъдат отбелязани референтните координати на
лъчевото помещение (напр. разположението на лазерите).

7.4.7 Компютърна томография, базирана на конвенционален симулатор
7.4.7.1 Компютърна томография за получаване на данните за пациента
С нарастващата популярност на CT през 90-те години на ХХ век става широко
разпространено използването им и в лъчелечението. Анатомичната информация, която
трансверзалните СТ срезове предоставят e с добра разделителна способност и
контраст, обусловен от различната концентрация на електрони.
СТ образите предоставят отличен контраст на меките тъкани, което дава
възможност за прецизно локализиране на тумора.
Контурите на пациента могат лесно да бъдат очертани на СТ срезовете – контурът
на кожата, мишенните обеми, както и всеки представляващ интерес орган. От СТ
срезовете може да се получи и информация за концентрацията на електрони,
необходима за изчисляване на нехомогенността на дозата в различните структури на
тялото.
Мишенният обем и неговото разположение се идентифицират на всеки СТ срез и
така може да се определи неговото място спрямо другите анатомични структури; по този
начин се получават топограми в различните срезове. Фигура 7.7. представя СТ срез
през шията на пациент, направен при СТ симулация.

Фигура 7.7. СТ срез през шията на пациент. Мишенният обем е маркиран от лекар.

Пилотните и графиите-топограми в СТ срезовете са предно-задна (АР) и странична
(LAT) проекции. (фиг. 7.8.). Те са направени при неподвижен рентгенов източник и
движещ се през лъчевия сноп пациент (транслация).
Разположението на мишенния обем спрямо костните анатомични репери в
симулационните графии може да бъде определено чрез сравняване с СТ топограмите,
или пилотните снимки, отчитайки различното увеличение в графиите от симулатора и в
топограмите. Тази процедура дава възможност за по-точно определяне на
разпространението на тумора и по-точен избор на лъчевото поле и на времето за
симулация.

Фигура 7.8. Топограми за ориентиране по рентгенографски маркери. Пилотните
снимки или топограмите свързват позицията на среза с рентгенографските репери..

Ако пациентът е сканиран в положението, в което ще се облъчва, размерът на
полетата, както и защитните блокове, могат да бъдат поставени правилно спрямо
мишенния обем, определен от СТ срезовете.

7.4.7.2. Определяне геометрията на облъчването
Геометрията на лъчевите полета, както и необходимите защитни екрани, могат да
бъдат определени от СТ срезовете. В резултат може да се намали облъчваният обем,
като се свият границите на мишенния обем, с което се осигурява по-добро запазване на
здравите тъкани.

7.4.8. Компютърна томография, базирана на виртуална симулация
7.4.8.1. СТ симулатор

Фигура 7.9. Предназначен за лъчелечението СТ симулатор. Отбележете плоския плот
на пациентната маса и големия отвор на СТ (диаметър 85 cm). Симулаторът е
произведена от Marconi, сега Philips.

Рентгеновите компютъртомографи, използвани за планиране и симулация на
лъчелечението, са известни като СТ симулатори. Компонентите на СТ симулатора са:
СТ с голям отвор (диаметърът до 85 cm позволява използването на различни
имобилизациони устройства и разнообразие от положения на пациентите); лазери в
лъчевите помещения, включващи подвижен сагитален лазер, осигуряващ маркиране на
положението на пациента; плоска пациентна маса, като при терапевтичните уредби;
графично работно място за обработване на диагностичните образи. Модерен СТ
симулатор е показан на фигура 7.9.

7.4.8.2. Виртуална симулация
Виртуална е симулацията на облъчването на пациента, базирана единствено на
информацията от СТ. За да се избегнат случайности в геометрията на облъчването,
предварително условие за такава симулация е СТ данните да могат да бъдат
обработени по такъв начин, че да съответстват на образите на пациента. Тези образи
(DRR), могат да бъдат използвани като симулационни графии за определяне на
параметрите на лъчевия сноп.
Предимството на виртуалната симулация е, че анатомичната информация може да
бъде използвана директно за определяне параметрите на полетата за облъчване.

7.4.8.3. Дигитално реконструирани рентгенографии (DRR)
Дигитално реконструирани рентгенографии (DRR) се правят, като през данните от
СТ на пациента се прекарват лъчи от местоположението на виртуален (въображаем)
източник към равнината на виртуален филм. Сумата от коефициентите на отслабване
по дължината на всеки отделен лъч e величина, аналогична на оптичната плътност в
рентгеновата графия. Ако тези суми по лъчите от един виртуален източник след това се
поставят на съответните им места от равнината на виртуалния филм, се получава
синтезиран рентгенографски образ, базиран изцяло на 3-D данните от СТ, който може
да се използва за планиране на лъчелечението. Фигура 7.10. представя една типична
DRR.

Фигура 7.10. Дигитално реконструиран образ (DRR) Обърнете внимание на
сивите зони, на яркостта и на контраста, които могат да оптимизират образа.

7.4.8.4. Лъчево поле, гледано от източника на лъчение
Лъчевите полета, гледани от лъчевия източник (BEV) са проекциите на: централния
лъч, границите на полето, очертанията на структурите на пациента върху съответната
равнина на виртуалния филм. BEV се наслагва (суперпозира) върху съответстващата
му DRR и се получава синтезирана симулационна графия (все едно направена с
рентгенов симулатор, Б. Пр.).
Формата на полето се определя както от анатомичните структури от DRR, така и от
очертанията на структурите от BEV (вж. фиг. 7.11.).
Мултипланарните реконструкции са образи, получени чрез обработка на данните
от СТ, т.е. всъщност те са СТ образи на срезове през произволни равнини на пациента.
Въпреки че при планирането и симулирането се използват предимно сагитални или
коронарни MPR срезове, MPR могат да се получат в произволни равнини.

Фигура 7.11. DRR с насложени BEV при странично лъчево поле при пациент с рак на
простатата.

7.4.8.5. Процедура за виртуална симулация
СТ симулацията започва с нагласяването на пациента на масата на СТ симулатора
в положението за облъчване. Положението на пациента е верифицирано със СТ
топограмите.
Задължително преди скенирането на пациента трябва се маркира референтният
изоцентър. Обикновено като такъв се избира точка в близост до средата на скенирания
обем, отпред и встрани на пациента (с помощта на центриращите лазери) се татуират
лъчево контрастни маркери, за да се осигури въпроизвеждането на положението на
пациента при следващите нагласявания за неговото облъчване на лъчетерапевтичната
уредба.
Това местоположение на референтния изоцентър може да се използва като начало
на референтна координатна система, спрямо която реалният изоцентър при
облъчването (терапевтичният изоцентър) може да се определи чрез транслация на
масата. Терапевтичният изоцентър може да се идентифицира върху пациента чрез
движенията на масата и чрез подвижния сагитален лазер.
Мишенният обем и интересуващите ни органи могат да бъдат очертани директно
върху СТ образите чрез наличните средства в софтуера за виртуалната симулация. За
симулиране на облъчването се използват DRR и BEV, получени от СТ информацията,
както и от данните в контурите.
Геометрията на лъчевите снопове и защитните екрани се определят съобразно
мишенния обем и критичните органи. За по-добра защита на здравите тъкани
стандартните техники за облъчване (напр. бокс техника, тунел и две латерални полета
под ъгъл), могат да се прилагат едновременно със защитни блокове. Алтернативно, за

максимализиране запазването на здравите тъкани, в случаите, когато критичен орган
или структура са на пътя на лъчевия сноп, може да се използва комбинация от фигурни
полета.
Наложително при избора на геометрия на лъчевите снопове да се обърне
внимание на бъдещото разпределение на дозата. Освен това, избраната геометрия
трябва да бъде съобразена с физическите ограничения на терапевтичната уредба,
както и с позицията на пациента. Например, позицията на пациента на не трябва да е в
конфликт с положението на гентрито.
След като е определена подходящата техника на облъчване, могат да се получат
границите на полетата и да се оформят екраните. След като е известно точното
разположение на мишената, определянето на границите на полетата и защитите се
прави избора на подходяща граница за отчитане на физичните и геометричните
параметри на снопа, като напр. полусянката.
След като са уточнени съответните параметри на лечението и геометрията на
лъчевите снопове за облъчването, СТ данните с включените в тях контури от пациента
и информацията за концентрацията на електрони се изпращат в планиращата система
за изчисляване на разпределението на дозата.

7.4.9 Сравнение между конвенционален и СТ симулатор
Повишеният контраст за меките тъкани, в комбинация с аксиалната анатомична
информация от СТ срезовете, предоставят възможност за изключително прецизно
локализиране на мишенните обеми и критичните структури. Фазата, във която се прави
СТ симулацията, позволява точно идентифициране и очертаване на структурите
директно върху СТ образите. Тази възможност, в съответствие с формирането на DRR
и BEV, в които мишените и органите се проектират на обработени симулационни
графии, позволява на специалиста да подбере най-подходящата геометрия на снопа,
съобразно мишенния обем и критичните структури около него.
От друга страна конвенционалното симулиране изисква да се знае
местоположението на тумора спрямо видими отличителни маркери в симулационните
рентгенови графии. Ниският контраст за меките тъкани в тези графии ограничава
работещия при определянето на границите на облъчвания обем спрямо костните
репери, визуализирани в графиите, или спряло видимите с помощта на контрастни
агенти (като напр. барий) анатомични структури.
Друго важно предимство на СТ симулатора пред конвенционалния е, че не е
задължително пациентът да остане на мястото си след завършване на сканирането.
Пациентът прекарва минимално време за провеждане на СТ сканирането, след което
се осигурява достатъчно време на персонала да планира лечението, да изпробва
различни геометрии на сноповете, без да е необходимо пациентът да стои и чака през
това време на симулационната маса.
СТ симулаторът дава възможност на работещия да получи DRR и BEV дори при
геометрия на снопа, невъзможна за симулация на конвенционален симулатор. Напр.,
полетата през върха на главата са невъзможни за планиране, защото равнината за
рентгенографията се намира в тялото на пациента (вж. фиг.7.12.).

Има дискусия, дали при наличието на СТ симулатор в клиничната практика на
лъчелечението има място за конвенционалния симулатор. Отделен въпрос е
логистиката и икономиката, т.е. дали е нужно СТ срезове да се правят за всеки пациент;
сигурно има места, където СТ симулаторът не е необходим (напр. при костни и мозъчни
метастази). Освен това, полезно е да се прави рентгенографска симулация на пациента
след СТ симулацията с цел верификация на положението на изоцентъра и на границите
на лъчевото поле за поставянето на маркери на пациента за изпълнение на
облъчването. При влияние на движенията на пациента, като дишането, може да бъде
предпочетена конвенционалната симулация.

7.4.10. Планиране с MRI
МRI осигурява много добър контраст на меките тъкани, превъзхождащ контраста в
СТ образите (напр. в мозъка), което дава възможност за разграничаването с лекота на
малки лезии. Обаче МRI не може да се използва самостоятелно за симулация на
лъчелечението поради няколко причини:

Фигура 7.12. DRR с насложен BEV през темето на пациент с тумор на мозъка. Тази
геометрия на облъчване е невъзможно да бъде симулирана с конвенционален симулатор

Физическите размери на МRI уредбите, ограниченията във връзка
имобилизационните устройства и компромисите при разполагането на пациента;

с

Липсата на силен информационен сигнал от костите, което прави невъзможно
получаването на DRR за сравняване с порталните образи;
Липсата на информация за концентрацията на електрони в тъканите, необходима
за определяне на корекцията за нехомогенностите, важна за изчисляване на дозата;

Характерните за MRI геометрични артефакти и изкривявания, които могат да се
отразят на точността на пресмятане на дозното разпределение и на лъчелечението.
Много от модерните системи за виртуална симулация, както и планиращите
системи, имат възможност да комбинират информация, получена с помощта на
различни образни методи чрез наслагване на образи или записване.

Фигура 7.13. (a) MRI образ на пациент с тумор на мозъка. Мишенният обем
е очертан в СТ среза.(b). Обърнете внимание, че туморът е ясно визуализиран
в MRI образа, но че само част от него се вижда в СТ среза.

СТ- МRI записване или наслагване на образи е комбинация от точността при
определяне на обемите от МRI и информацията за концентрацията на електрони от СТ.
Данните от МRI са насложени върху данните от СТ чрез серия от транслации, ротации
и мащабиране. Този процес позволява визуализирането едно към едно на образите от
двата метода в една равнина, дори ако пациентът е бил сканиран в напълно различно
положение от това, в която ще се облъчва. Пример за СТ- МRI наслагване е представен
на фигура 7.13.

Таблица 7.1. Процедура с конвенционален симулатор за типичен пациент (6 стъпки)

Стъпка

Конвенционална симулация

1

Определяне на положението на пациента чрез скопия

2

Определяне геометрията на снопа

3

Определяне на границите на полетата и изоцентъра

4

Изработване на контур

5

Изработване на BEV и графии в положение за лечение

6

Маркиране на пациента

Резюме на симулационните процедури
Таблици 7.1., 7.2. и 7.3 представят в резюме процесите на конвенционалната и
виртуалната симулация.
Таблица 7.2. Процедура за типичен пациент със ст симулатор (9 стъпки)

Стъпка

CT симулация

1

Определяне на положението на пациента чрез топограми

2

Определяне и маркиране на референтния изоцентър

3

Получаване на СТ данни и изпращане към станцията
на виртуална симулация

4

Локализиране и очертаване на контурите на мишенния
обем и на критичните органи

5

Определяне на изоцентъра за облъчване, съобразен
с мишената и референтния изоцентър

6

Определяне на геометрията за облъчване

7

Определяне на границите на полетата и екраниране

8

Изпращане на СТ данните и данните за снопа към
планиращата система

9

Получаване на BEV и DRR – и за позицията на пациента

Таблица 7.3. Цели на симулирането и приспособления за постигане на тези цели с
конвенционален и ст симулатор

Цел на симулацията

Конвенционален
симулатор

СТ симулатор

Положение за облъчване

скопия

топограми

Идентифициране на мишената

костни репери

от СТ данните

Определяне на геометрията
за облъчване

скопия

BEV/DRR

Екраниране

костни репери

около мишената

Изработване на контур

ръчно

от СТ данните

7.5 КЛИНИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ФОТОННИТЕ СНОПОВЕ
7.5.1. Изодозни криви
Изодозните криви са линии, свързващи точките в облъчваната среда с еднаква
дълбока доза Dd (или еднаква процентна дълбока доза PDD, Б. Пр.). Те дават двумерна
представа за разпределението на дозата и удобно демонстрират поведението на
лъчевия сноп или на комбинацията от снопове при използването на защитни екрани,
клинове, болуси и др.

Фигура 7.14. показва изодозни криви, наложени върху аксиален срез на пациента за един
и същ сноп.(а) илюстрира нормирането на дозата към zmax , а разпределението (б) е
при нормиране към дозата изоцентъра.

Изодозните криви, могат да бъдат измерени директно във вода, или да бъдат
изчислени въз основа на данните за PDD и профила на снопа. Наборът от изодозни
криви е валиден за определена облъчвателна уредба, енергия, SSD и размер на полето.
Докато изодозните криви показват реалната доза (в Gy), много по-често се
използват нормирани към дозата в определена точка, приета за 100 %. Много популярни
точки за нормиране са:
•
•

Точката на дозния максимум по централния лъч;
Изоцентърът на уредбата.

7.5.2. Клиновидни филтри
В практиката се използват три вида клиновидни филтри: механични, моторизирани
и динамични.
Физическият клин е ъглово парче олово или стомана, което се поставя на пътя на
лъчевия сноп, за да създаде градиент в интензитета на лъчението. Необходимо е
физическия клин да се поставя механично в улеите на колиматора на терапевтичната
уредба.
Моторизираните клинове имат подобно устройство като механичните. Те са
монтирани в главата на уредбата и движението им се управлява дистанционно.

При динамичния клин същият градиентът в интензитета се създава от едната
двойка челюсти на колиматора, които се движат по време на облъчването на пациента
(Б. Пр.).
Следващите точки се отнасят за всички клинове:
Дебелият край на клина се нарича пета и дозата под този край е по-ниска. Другият
край на клина се нарича връх (палец).
Ъгълът на клина се дефинира като ъгъла между 50 %-та изодозна линия и
перпендикуляра към централната ос на снопа. Най-често ъгълът на клина е между 10 и
60 0.
Клиновете се използват за две основни цели:
да компенсират наклонени повърхности, като напр. при лечение на назофарингса,
където клиновете служат да компенсират по-малката дебелина, както е показано на
фигура 7.16. Фигура 7.16а. представя два срещуположни лъчеви снопа с клинове, които
компенсират липсващите тъкани, а фигура 7.16 (б) – два перпендикулярни снопа с
клинове, които имат задача да отстранят опасността от получаване на горещи зони на
повърхността.
Комбинация от две полета с клинове под ъгъл помежду им по-малък от 180 0, се
използват при сравнително плитко разположени лезии (фиг. 7.17.). Оптималният ъгъл
на клина е 90 0, т.е. половината от ъгъла между двете полета.
Факторът на клина (WF) се дефинира като отношение между дозата на определена
дълбочина (обикновено zmax) по централния лъч с клин, към дозата при същите
условия без клин. Този фактор се използва при изчисляване на мониторните единици,
които трябва да компенсират отслабването, дължащо се на клина. WF зависи от
дълбочината в облъчваната среда и от размера на лъчевото поле.

Фигура 7.15. Изодозна карта за клиновидно 6MV X-лъчево поле.
Изодозните криви са нормирани към zmax.

a)

b)

Фигура 7.16. Лъчелечебните планове илюстрират използването на клиновидни
филтри. (a) два 15º филтри са използвани за компенсиране на липсващи тъкани; (b) две
клиновидни лъчеви полета под ъгъл 90º ограничават възможността за получаване на
гореща зона в облъчваните тъкани, каквато би се получила при облъчване с отворени
полета.

7.5.3. Болуси
Болусът е от тъканно-еквивалентен материал, който в контакт с тялото на пациента
"изтегля" разпределението на дозата към кожата и ограничава облъчването на
подлежащите здрави тъкани, и/или компенсира липсващи тъкани (Б. Пр.).
За повишаване на кожната доза се използва болус с определена дебелина,
обикновено 0,5-1,5 cm. За болуси са разработени с търговска цел няколко материала,
но увити в целофан мокри кърпи или различни марли имат много ниска цена.

Фигура 7.17. Две клиновидни лъчеви полета под 90 0 при облъчване с 6 MV Х-лъчи.
Оптималният ъгъл на клина за двете полета е 45 0, но много косото падане
на снопа изисква използването на клиновидни филтри с ъгъл 60 0.

За да се компенсират липсващи тъкани или да изгладят неравни повърхности,
може да бъде изработен индивидуален болус, който се поставя плътно на кожата на
конкретния пациент и създава равна повърхност, перпендикулярна на централния лъч
(фиг. 7.18. ). В резултат се получава разпределение на дозата, идентично на
измереното в плосък фантом, но в случая няма щадене на кожата. Често използван за
болус е восъкът, който е тъканно-еквивалентен и след загряване може да бъде
оформен по такъв начин, че да съответства точно на контура на пациента.

Фигура 7.18. Разлика между болус и компенсаторен филтър. (a) болус от восък е
поставен върху кожата за да изглади разпределението на дозата; болусът осигурява и
лъчевото щадене на кожата. (b) компенсаторният филтър осигурява същото
разпределение на дозата като болуса, но конструктивно е свързан с ускорителя.

Болусът може да се използва и за компенсиране липсата на разсейване, напр.
близо до крайниците и главата при TBI . При това облъчване като болуси могат да се
използват физиологичен разтвор или торбички с ориз.

7.5.4. Компенсаторни филтри
Компенсаторните филтри постигат същия ефект в разпределението на дозата като
болусите, но не ограничават щаденето на кожата.
Компенсаторните филтри могат да бъдат направени от почти всеки материал, като
предпочитани в практиката са металите напр. оловото. Те обикновено се поставят в
улея за екраниране в главата на терапевтичната уредба, като създават градиент в две
направления (такива компенсатори са трудни за изработване, което става най-добре с
компютъризирана фреза).
Колкото по-близо до лъчевия източник е поставен компенсаторният филтър,
толкова са по-малки неговите размери. Размерите на филтъра са мащабирани с
дължина и ширина съобразно SSD и разстоянието от източника (фиг.7.18.).
Дебелината на компенсаторния филтър се определя от намаляването на дозата от
точка до точка, което се изисква за определена представляваща интерес дълбочина в
тялото на пациента. Дебелината на компенсатор х, разположен по дължината на лъча
над определена точка, може а се определи чрез закона за отслабване на интензитета
ψ на фотонен сноп йонизиращо лъчение:

   0 .е   х

,
където μ е линейният коефициент на отслабване за лъчението и за материала от, който
е направен компенсаторният филтър.
Намалението на интензитета в компенсатора на дълбочината на дозния максимум
zmax по оста на снопа трябва да бъде измерено и взето под внимание при
изчисляването на времето/MU.
Използването на компенсаторни филтри е по-трудно и времеемко. Освен това,
промяната в разпределението на дозата не може да бъде изчислена от повечето
планиращи системи, без измерване на профила на снопа в присъствието на
компенсаторния филтър, което изисква въвеждане на допълнителни данни в
планиращата система. Основното предимство на компенсаторните филтри пред
болусите е щаденето на кожата. От друга страна болусът може да се приеме за част от
контура на пациента, което елиминира нуждата от допълнителни измервания.

7.5.5. Коригиране на неравности в контура
За да може разпределението на дозата в тялото на пациента да бъде реално и
коректно се налага въвеждането на корекции за повърхностни неравности и тъканни
нехомогенности. Методите за корекция на неравностите в контура са три: плъзгане на
изодозните карти, метод с коефициента на ефективно отслабване и метод с
съотношението тъкан-въздух.

7.5.5.1. Метод с плъзгане на изодозните карти

Фигура 7.19. Корекция за косото падане на лъчевия сноп
по метода с плъзгане на изодозните карти.

Фигура 7.19. илюстрира метода с ръчно плъзгане на изодозните карти, който се
прилага при липса на компютърна система за дозиметрично планиране. Начертана е

мрежа от линии, успоредни на централния лъч. Липсващите тъкани (или излишъка от
тъкани) h е разликата между SSD по дължината на линиите в мрежата и SSD по
централния лъч. За всички линии от мрежата изодозната карта се плъзга нагоре (или
надолу) с произведението k.h. По този начин дозата в дълбочина във всяка точка от
линиите се отчита директно, а чрез свързване на точките с еднаква доза се получава
реалното разпределение на дозата в дълбочина.

Таблица 7.4. Стойности на фактора k, използван при
метода с плъзгане на изодозните карти.

Енергия на фотоните
(MеV)

≈k

<1

0.8

60Co - 5

0.7

5–15

0.6

15–30

0.5

>30

0.4

7.5.5.2. Метод с ефективния коефициент на отслабване
При този метод като корекционен фактор се използва коефициентът на ефективно
 x

отслабване на лъчението e
, където x е дебелината на липсващите тъкани над
точката на изчисление, а μ – линейният коефициент на отслабване на тъканта за
енергията на лъчението. За улеснение, обикновено факторите са изчислени
предварително и представени в графичен или табличен вид.

7.5.5.3. Метод с тъканно-въздушното отношение (TAR)
Методът с TAR е базиран на закона за отслабването, но взема предвид
дълбочината на точката, в която се изчислява дозата, и размера на полето. Изобщо
корекционният фактор CF е функция от дълбочината z, дебелината на липсващата
тъкан h и размера на полето А:

CF 

TAR( z  h, A0 )
TAR ( z , A0 )

.

(7.1)

7.5.6. Корекции за тъканните нехомогенности
Дори и в най-простия процес на планиране на лъчелечението, изодозните карти и
таблиците за PDD се прилагат с предположението, че всички тъкани са
водноеквивалентни. В действителност ,обаче, фотонният сноп преминава през
различни тъкани – мазнини, мускули, бял дроб, кости – и през въздух, които имат
разнообразна плътност и атомен номер. Тъканите с плътност и атомен номер, различни
от тези на водата, в лъчелечението са тъканни нехомогенности или хетерогенности. В
тялото на пациента те предизвикват промени на:

•

поглъщането на първичния сноп и свързаното с това разсейване на
лъчението;

•

преноса на електрони.

Фигура 7.20. Слой нехомогенност между водноеквивалентни
слоеве тъкани. Точка Р е на централния лъч.

Значението на тези ефекти зависи от положението на интересуващата ни точка
спрямо нехомогенността. Във високоенергийния обхват на фотоните доминира
Комптъновият ефект и неговото сечение за взаимодействие зависи от обемната
концентрация на електроните (в cm3). Описани са 4 метода за определяне на корекцията
за нехомогенности при определени ограничения: метод TAR, метод на Batho; метод на
еквивалентното TAR и метод с плъзгане на изодозните карти. На фигура 7.20. е
показана схема за определяне на корекцията за нехомогенност: слой тъкани с
концентрация на електроните, различна от тази на водата, е разположен между два
водноеквивалентни слоя.

7.5.6.1. Метод на отношението тъкан-вода
Корекционният фактор за дозата в произволна точка P под нехомогенността е:

CF 

TAR ( z,rd )
TAR( z ,rd )

,

(7.2)

където:

z z1c z2z3
Този метод не отчита положението на точката спрямо нехомогенността, приемайки,
че тя е безкрайна в латерално направление.

7.5.6.2. Метод на Batho
Методът е измислен от Batho и по-късно приложен от Sontag и Cunningham. Дозата
в произволна точка Р под нехомогенната част се коригира чрез фактора:

TAR( z3 ,rd )  3   2
CF 
TAR( z ,rd )1  2 ,

(7.3)

Където, подобно на (7.2):
.

z = z1 + z2 +z3.

Методът държи сметка за положението на точката спрямо нехомогенността, която
също е неограничена латерално.

7.5.6.3 Метод на еквивалентното TAR
Методът е подобен на описания по-горе, с изключението, че параметърът размер
на полето е модифициран като функция на относителната концентрация на
електроните, за да се внесе корекция за геометричното положение на нехомогенността
спрямо точката, за която се прави изчислението. Дозата в произволната точка Р се
коригира с фактора:

CF 

TAR( z.rd )
TAR( z.rd )

,

(7.4)

където:

z z1c z2z3
и

z = z1 + z2 +z3

7.5.6.4. Метод с плъзгане на изодозата
Методът е подобен на описания вече метод с плъзгане при контурни неравности.
За точките на изодозата под нехомогенността са определени изодозни фактори на
плъзгане за няколко вида тъкани. Факторите са енергийно зависими, но зависят
незначително от размера на полето.
Най-често използваните фактори при 4 MV фотони са: въздушна кухина– 0,6, бял
дроб – 0,4, плътна кост – 0,5. Крайното плъзгане на изодозата е произведението от
дебелината на нехомогенността и фактора за дадената тъкан. Изодозните криви се
плъзгат далеч от повърхността, когато факторът е с отрицателен знак.

7.5.7. Комбинации от лъчеви снопове и клинично приложение
Облъчването с единичния лъчев сноп се използва ограничено за дълбоко
разположени тумори, като се има предвид, че в тези случаи дозният максимум е близо
до входа на снопа, а не в дълбочина. Критериите за употреба на единичен лъчев сноп
в лъчелечението са:
•
•
•

приемливо еднаква доза в тъканите до мишената (надлежащите тъкани) (±
5 %);
ниска максимална доза вън от мишената (<110 %);
дозата в критичните органи не превишава толерантната.

Единични лъчеви снопове се използват често при палиативно лъчелечение или при
повърхностно разположени лезии (дълбочина < 5-10 cm, в зависимост от енергията). За
по-дълбоко разположени лезии обикновено се използва комбинация от два или няколко

снопа, за да се концентрира облъчването в мишенния обем, като се ограничи в
границите на възможното дозата в съседните органи.

7.5.7.1 Тегла и нормировка
Разпределението на дозата при няколко лъчеви снопа може да бъде нормирано
към 100 %, а за единичен лъчев сноп се нормира в zmax за всеки от сноповете, или в
изоцентъра за всички снопове. Това предполага, че всички полета имат еднакви тегла.
Теглото на конкретното поле се прилага към нормировката. При две полета с клин
нормировка в zmax 100:50 % означава, че PDD в zmax за едното поле e 100 %, а за
другото –50 %. Подобна двойка изоцентрични снопове с такива тегла биха осигурили
150 %-та изодоза в изоцентъра.

7.5.7.2. Сравнение между техники с постоянно SSD и изоцентрични техники
Облъчването при постоянно SSD изисква такова нагласяване на пациента, че
кожата да бъде на номиналното SSD при всеки лъчев сноп. Изоцентричната техника
изисква позициониране на пациента по такъв начин, че мишената да бъде в изоцентъра.
Тогава гентрито на терапевтичната уредба се завърта около пациентите за всяко
терапевтично поле.
Дозиметрично между тези две техники има малка разлика: комбинации от полета с
постоянно SSD обикновено се използват при по-голямо SSD (напр. изоцентърът е на
кожата на пациента), и в резултат се получава малко по-висока PDD на дълбочина, в
сравнение с облъчването с изоцентрични полета.
Тези преимущества са малки и с изключение на много големи полета с размери над
40 х 40 cm, предимството на една точка за центриране (напр. изоцентъра) значително
превишава предимствата на SSD сноповете.

7.5.7.3. Успоредни насрещни полета (тунел)
С две успоредни насрещни полета се преодолява намаляването на градиента на
дозата, характерен за единичните полета. Намаляването на дълбоката доза от едното
поле се компенсира чрез нейното увеличаване от другото поле. В резултат
разпределението на дозата по оста на двете полета е сравнително хомогенно. Фигура
7.21. показва разпределение на дозата от две успоредни насрещни полета, нормирано
в изоцентъра.
Тунелът се използва успешно при малки разстояния между входните точки на
полетата (<10 cm) и нискоенергийни снопове, тъй като в тези случаи има стръмно
повишаване на дозата до максималната и относителна хомогенност в платото между
двата максимума.
При по-големи разстояния между входните точки на полета (>15 cm), по-хомогенно
разпределение на дозата създават сноповете с по-висока енергия, в които случаи
нискоенергийните снопове могат да създадат горещи зони(>30 %) с максимуми на
нивото на zmax и за двете полета.
По схемата тунел се облъчват успешно лезии в много анатомични области, като
белия дроб, областта на главата и шията.

Фигура 7.21. Две успоредни насрещни полета (тунел). Обърнете внимание на
правоъгълната зона със сравнително еднаква доза (разлики <15 %). Изодозите са
нормирани към 100 % в изоцентъра. Тази комбинация от полета се прилага често при
лъчелечението на различни локализации на рака (бял дроб, мозък, глава и шия).

7.5.7.4. Няколко полета в една равнина (копланарни полета)
Няколко копланарни полета могат да бъдат планирани в 2-D приближението в една
равнина, но това предизвиква свръхдозиране в зоните на тяхното пресичане. Ето
такива комбинации от полета (фиг. 7.22.):

Фигура 7.22. Сравнение на две различни геометрии на лъчевия сноп. (a) При блок
техниката с четири полета се получава много висока доза в зоната на препокриването
на полетата. (b) При схемата с три полета, за получаване на сходно разпределение на
дозата са нужни клинове. Обърнете внимание, че при втората схема могат да се
получат значителни горещи зони близо до входа на клиновидното поле и вън от
мишената.

Две полета с клинове, често ортогонални, се използват за получаване на
трапецовидна форма на терапевтичния обем. Тази схема е подходяща при относително
неблагоприятно разположени лезии (напр. максиларен синус, щитовидна жлеза).
Бокс схема с четири полета (две двойки срещулежащи полета под прав ъгъл)
създават относително висока доза в оформената от бокса област. Най-висока доза се

получава в частта от терапевтичния обем, облъчван и от четирите полета. Тази схема
се използва най-често за облъчване на малкия таз, където лезиите са предимно в
централната му част (напр. простата, пикочен мехур, матка).
При срещулежащи полета под ъгъл, различен от 90 0, най-висока е дозата около
пресечната точка на четирите полета; въпреки че областта с висока доза има
ромбоидна форма.
Понякога се използват три двойки срещулежащи полета, при което се получава
сложно разпределение на дозата, но също и значително облъчване на голям обем
тъкани извън мишенния.
Бокс схемата с три полета е подобна на четириполевата и се използва за
облъчване на близко разположени до повърхността лезии (напр. ректум). Двете
срещулежащи клиновидни полета компенсират високия градиент, създаван от третото
(директното) поле.

7.5.7.5. Ротационни техники
С ротационните техники е възможно получаването на относително висока доза в
областта около изоцентъра, но в същевременно значително повече нормална тъкан се
облъчва с ниски дози, което е по-неблагоприятно в сравнение с техниките със стоящи
полета. Изоцентърът се разполага в мишената и гентрито се върти около пациента по
една или повече дъги, при непрекъснато излъчване на терапевтичната уредба. Типично
дозно разпределение при две дъги е показано на фигура 7.23. Тази техника е много
добра и предпочитана при облъчване на простата, пикочен мехур, лезии на маточната
шийка и хипофизата, както и за обеми, в които е необходимо свръхдозиране.

Фигура 7.23. Изодозни криви при две билатерални дъги от 1200 всяка.
Изодозите са "свити" в предната и задната част на дъгата. Нормирането на
дозата е в изоцентъра. Ротационното облъчване е широко разпространено
при лъчелечението на лезии в таза, като простатата.

Градиентът на дозата в края на полето не е толкова голям, колкото при техниката
с много на брой стоящи полета. Пропускането на определен ъглов сектор при ротацията

позволява разпределението на дозата да бъде избутано далеч от облъчвания обем; все
пак, това често изисква преместване на изоцентъра по-близо до пропуснатата област,
така че получената зона с висока доза да е центрирана в мишената.
Мониторните единици/времето се изчислява чрез средните стойности на TMR или
TAR за всички ъгли на гентрито, на които се завърта при ротационното облъчване с
различни ъгли на дъгата.

7.5.7.6. Няколко снопа в различни равнини (некопланарни снопа)
Некопланарни снопове се получават при нестандартни ъгли на масата, свързани с
ъглите на гентрито. Те могат да бъдат полезни, когато критичната структура не може
да бъде защитена с конвенционална комбинация от копланарни полета.
Разпределението на дозата при комбиниране на некопланарни лъчеви снопове е
подобно на полученото с копланарни снопове. При планиране с некопланарни лъчеви
снопове трябва да се внимава да не се получат сблъсъци между гентрито и пациентната
маса.
Некопланарни полета често се използват при облъчването на мозък, както и при
лезии на главата и шията, когато мишенният обем е заобиколен от критични структури.
Използват се и некопланарни дъги при ротационно облъчване, най-добрият пример
е лъчелечението с множество такива конвергентни дъги в радиохирургията.

7.5.7.7. Снаждане на полета
Съчетаването на полетата върху кожата се прави най-лесно чрез снаждане. Обаче
поради дивергентността на лъчения сноп това довежда до значително предозиране на
тъканите в дълбочина и затова този метод се използва само за области, в които няма
риск за толерантните дози в критичните органи. При повечето случа в практиката
снаждането на полета се прави в дълбочина.
За да постигне чрез снаждане доза, подобна на дозата в средата на отворени
полета, сноповете трябва да се пресичат по такъв начин, че краищата им да се допират
на определена дълбочина (напр. 50 % на едното поле да се допира до същата изодоза
на другото поле на същата дълбочина).
За две съседни полета, при постоянно SSD, но с различна големина L1 и L2 ,
отстоянието на полетата на повърхността GAP изисква тяхното пресичане на
дълбочина z (фиг. 7.24.):

GAP  0,5L1 (

z
z
)  0,5 L2 (
)
SSD
SSD .

(7.5)

Подобна техника може да се използва за снаждане на полетата при изоцентрични
техники на облъчване и наклонена повърхност,.

Фигура 7.24. Две съседни полета, снадени на дълбочина z.

7.6. ОЦЕНКА НА ПЛАНА
След като е направено изчисляването на дозата от медицинския физик (с компютър
или ръчно), се прави оценка на терапевтичния план от лъчетерапевт. Оценката за
разпределението на дозата може да се направи за:
•
•
•

няколко важни точки в мишенния обем;
мрежа от точки върху 2-D контур или диагностичен образ;
3-D мрежа от точки, обхващащи анатомията на пациента.

Оценката на лъчетерапевтичния план включва верифициране на терапевтичните
рамки, както и разпределението на дозата за конкретното облъчване:
Терапевтичната рамка се верифицира (обикновено чрез симулационните
рентгенографии или DRR), за да се получи увереност, че избраният PTV съответства на
мишената.
Разпределението на дозата се верифицира, за да се уверим, че обхванатите от
мишената тъкани са адекватни и че околните критични структури в PTV са достатъчно
защитени.
За оценка на планираното разпределение на дозата се използват:
•
•
•
•
•

изодозни криви;
ортогонални равнини и изодозни повърхнини;
статистика на дозното разпределение;
диференциални DVH;
кумулативни DVH.

7.6.1. Изодозни криви
Примери за изодозни криви са представени в Раздел 7.5. Те се използват за оценка
на лъчетерапевтичния план спрямо една или няколко равнини на пациента. Изодозната
крива, която обхваща периферията на мишената, се сравнява с изодозата в
изоцентъра. Ако тяхното отношението е в желания обхват (напр. 95-100 %), планът
може да се смята за приемлив, стига толерантните дози на критичните органи да не са
превишени. Това приближение е много добро при малък брой трансверзални срезове.

7.6.2. Ортогонални равнини и изодозни повърхности
Когато броят на трансверзалните срезове, използвани при пресмятанията, е голям
(както при СТ срезовете), може да се окаже непрактично оценката на плана да се прави
въз основа на изодозните криви само в една равнина. В тези случай разпределението

Фигура 7.25. 3-D макет за представяне на изодозите с насложен върху
мишенния обем пикочен мехур и ректум. Показани са и отделните снопове.

на дозата може да бъде определено и за другите равнини, чрез реконструкция на базата
данни за трансверзалната равнина. Разпределението на дозата в сагитална и
коронарна равнина е във възможностите на почти всички 3-D планиращи системи и
представянето на разпределението във произволни равнини става все по-масово.
Алтернативен начин за представяне на изодозите е да се покажат тримерно и
получените изодозни повърхнини да се насложат върху 3-D представянето на мишената
и/или други органи (фиг. 7.25.). Макар че подобни представяния могат да се ползват за
оценка на обхващането на мишената, те не създават усещане за разстоянието между
изодозните повърхнини и анатомичните структури и не дават количествена информация
за обемите.

7.6.3. Статистика на дозата
В контраст с казаното по-горе, описаната тук опция за оценка на плана не показва
пространственото разпределение на дозата, насложено върху CT образите, или върху
анатомията. Вместо това, статистиката дава количествена информация за мишенния
обем или за обема на критичните органи, както и за получената в тези обеми доза. От
матрицата на дозите за всеки обемен елемент в някой орган може да се направи
ключова статистика за:
•
•
•
•
•

минималната доза в обема;
максималната доза в обема;
средната доза в обема;
дозата в най-малко 95 % от обема;
обема, който получава най-малко 95 % от предписаната доза.

Последните две статистики се отнасят само за мишенния обем. Статистиката за
органната доза, също като разглежданите по-горе, могат по-лесно след това да бъдат
включени в документацията на пациента, отколкото описаните по-долу DVH.

7.6.4. Хистограми доза-обем (DVH)
3-D лъчетерапевтичният план съдържа информация на дозното разпределение
върху триизмерна матрица от точки върху анатомията на пациента. DVH резюмират
информацията, съдържаща се в 3-D разпределение на дозата, и затова са много важни
за количествена оценка на плана.
В най-простата си форма DVH представя честотата на разпределение на
стойностите на дозата в определен обем, който може да бъде PTV за специфичен орган
в близост до PTV. По-често вместо зависимостта между дозата и честотата, DVH
представя по ординатата " обем в проценти от общия обем" и по абсцисата – дозата.
•
•
•

Използват се два типа DVH:
директна (диференциална) DVH;
кумулативна (интегрална) DVH.

Основният недостатък на DVH е загубата на обемна информация, когато се
систематизират данните за тяхното изготвяне.

7.6.4.1. Директна хистограма доза-обем
За да създаде директна DVH, компютърът сумира броя на вокселите със средна
доза в определени граници и начертава получения резултат (или честотата в проценти
от целия обем на органа) като функция на дозата. Пример за директен DVH за мишенния
обем е представен на фигура 7.26. (а). В идеалния DVH този обем би бил представен с
една колонка, означаваща, че 100 % от обема се облъчва с предписаната доза. DVH за
критичните структури може да има няколко пика, показващи, че отделни части от органа
получават различна доза. На фиг. 7.26 (б) е даден пример за DVH за критичен орган –
ректум при бокс схема за облъчване на простата.

Фигура 7.26. Директна DVH за лъчелечебен план с четири полета при рак на
простатата: (a )мишенен обем и (b) ректум. В идеалната директна DVH мишената
би била представена като тесен пик на дозата в PTV и 0 Gy за критичните
структури.

7.6.4.2. Кумулативна хистограма доза-обем
Лъчетерапевтите традиционно търсят отговор на въпроса „Изодозната крива 95 %
каква част от обема на мишената обхваща?“ При 3-D планирането отговорът не може
да се получи само въз основа на директната DVH, а е необходимо да се определели
участъка, в който дозата е над 95 % от предписаната. Поради тази причина попопулярна в практиката е кумулативната DVH.
Компютърът пресмята мишенния обем (или обема на критичните органи), в които
дозата е най-малко предписаната, и нанася в DVH този обем (или процент от обема), а
на другата ос на координатната система нанася дозата;
Всички графики на кумулативната DVH започват от 100 % за обема с 0 Gy, тъй като
всички обеми получават не по-малка от тази доза

.
Фигура 7.27. Кумулативна DVH за същите четири полета в терапевтичен план при рак
на простатата като във фигура 7.26. Идеалната кумулативна DVH е паказана в(b).

Кумулативни DVH за едни и същи органи са представени на фигури 7.26. и 7.27.
(двете структури са показани на една и съща графика). Докато най-популярни са DVH,
представящи зависимостта между процентите от обема и дозата, в някои случаи е
полезно представянето на пълния обем и дозата. Например, ако СТ образът не обхваща
целия обем на даден орган, като например бял дроб, и макар невизуализираната част
от обема да получава много малка доза, тогава представящата доза-процент от обема
DVH за този орган ще показва нереално, че по-голяма част от обема се облъчва доза.
Нещо повече, при някои критични органи толерантните дози се отнасят за облъчване на
постоянен обем, представян в кубични сантиметри.

7.6.5. Оценка на облъчването
Оценката на облъчването включва:
Проверка с портални снимки (чрез методи за портално или он-лайн изобразяване)
и сравняването им със симулативни графии, или с DRR.

Ин виво дозиметрия с полупроводникови диоди, термолуминисцентни (TLD) или
други детектори.
Доказването, че облъчването е успешно, е по-лесно осъществимо с портални
снимки. Ин виво дозиметрията е по-сложна и не е тема за разглеждане в този раздел.

7.6.5.1. Портални филми
Порталният филм обикновено е емулсионен, често все още в непрозрачен плик, се
поставя в облъчваното поле под тялото на пациента. В зависимост от яхната
чувствителност към лъченията (или скоростта им), порталните филми могат да се
използват по един от следните два начина:
Локализация: бърз филм (изискващ експозиция само няколко cGy) се поставя във
всеки сноп в началото или в края на облъчването, за да се верифицира правилното
положение на пациента и на снопа.
Верификация: Бавен филм се поставя във всеки сноп по време на облъчването на
пациента. В този случай всяко движение на пациента или на негов орган през време на
облъчването е възможно да влоши качеството на образа.
Бързите филми като цяло дават по-качествени образи и се препоръчват за
верифициране на малки или по-сложни терапевтични техники. Бавните филми се
препоръчват за по-големи полета, напр. когато за верифициране на облъчването могат
да бъдат нужни цели четири филма.
Локализационните филми, използвани в лъчелечението, нямат нужда от усилващи
фолии като в рентгеновата диагностика. Вместо това се използва тънко фолио от
подходящ метал (като мед или алуминий), разположен над филма, със задача да
създаде електронно равновесие, което да повиши ефективността за регистрация. Като
заден слой, за да се уловят обратно разсеяните електрони, понякога се използва двойно
емулсионен филм. Тъй като няма превръщаме на рентгеновите лъчи във фотони
светлина, както при диагностичните филми, няма нужда филмите да се изваждат от
плика.

Фигура 7.28. Портална графия на латерално поле при лечение на максиларен синус.
Двойната експонация дава възможност за визуализиране на терапевтични полета и
околната анатомия.

Порталните филми могат да се използват чрез единична или двойна експозиционна
техника.
– Единична експозиция: филмът се облъчва с единично поле. Тази техника се
използва успешно за зони, в които анатомичните детайли могат да се разграничат ясно
в лъчевото поле. На практика всички верификационни филми представляват единична
експозиция.
– Двойна експозиция: Филмът първо се облъчва в лъчевото поле, след това
колиматорът се отваря за голямо поле (обикновено 5-10 cm от всички страни на полето)
и се отстраняват всички защитни екрани. Прави се второ облъчване на филма с 1-2 MU.
Полученият образ показва не само облъчваното поле, но и заобикалящата го анатомия,
като това може да се използва за верифициране на насочването на лъчевия сноп.
Фигура 7.28. илюстрира двойна експозиция на портален филм.

7.6.5.2. Он-лайн портално изобразяване
Системите за он-лайн изобразяване съдържат подходящ детектор, обикновено
прикрепен към ускорителя механично или чрез полуроботизирано рамо. Детекторът
изпраща информацията към компютър, където тя се обработва и се формира образ.
Тези системи използват различни детектори за получаването на образи с различно
качество.
Обикновено тези системи съдържат:
•
•
•

фотодетектор;
йонизационна камера;
аморфен полупроводников детектор.

Фотодетекторите за портални снимки имат следните характеристики:
•
•
•
•

•
•
•

Работят на същия принцип, като системите за симулационни графии.
Детекторът представлява комбинация от метална пластина и
флуоресцентен фосфорен екран, огледало на 450 и телевизионна камера.
Металната пластина превръща рентгеновите лъчи в електрони и
флуоресцентния екран преобразува електроните във фотони светлина.
Огледалото отклонява светлината към телевизионната камера,
намалявайки дължината на системата за визуализация, като по този начин
телевизионната камера заснема малка част (<1 %) от отклонените фотони
светлина и за да произвежда образ.
Имат добра пространствена разделителна способност (в зависимост от
дебелината на фосфора).
За получаване на образ е достатъчно облъчване с малка доза,
съответстваща само от няколко MU.
Използва се технология, прилагана в много други сфери.

Матрицата от йонизационни камери има следните характеристики:
•
•

Базирана е на мрежа от електроди, тип йонизационни камери, измерващи
йонизацията от точка до точка.
Детекторът съдържа две метални пластинки на разстояние 1 mm една от
друга, като пространството между тях е запълнено с изобутен
(метилпропан). Всяка пластинка се разклонява към 256 електрода, като

•

•

пластинките са ориентирани така, че електродите към тях да са на 90 0
спрямо електродите на другата пластинка.
Между всеки два електрода се подава напрежение и се измерва
йонизацията в обема между тях. Електричните сигнали от всяка двойка
електроди формират 2-D йонизационна карта и след тяхното
трансформиране се получава образ в сива скала от 256 х 256 пиксела.
Максималният размер на получения образ обикновено е по-малък от
рентгеноскопичен.

Аморфният полупроводников детектор има следните характеристики:
•
•

•

Твърдотелни детектори с аморфни силиконови фотодиоди и транзистори,
подредени в голяма правоъгълна матрица.
Използват комбинация метална пластинка-флуоресцентен екран, както при
рентгеноскопична система. Фотоните светлина произвеждат двойки
електрони-дупки във фотодиодите, чийто брой е пропорционален на
интензитета на лъчението, което е в основата на получаването на образа.
Формират образи с по-висока разделителна способност и контраст от
другите системи.

7.7. ВРЕМЕ ЗА ОБЛЪЧВАНЕ И МОНИТОРНИ ЕДИНИЦИ
Изчисляването на времето за облъчване и броя на MU е важна част от процеса на
облъчване, тъй като MU (за ускорителите) и времето (за ТГТУ) определят
продължителността на излъчване на уредбите за всяко лъчево поле от терапевтичния
план.
Облъчването на пациента се прави или с постоянно SSD, или с изоцентрична
техника. Всяка от тези техники се характеризира със специфично разпределение на
дозата и време за облъчване или MU. Разпределение на дозата при техниката с
постоянно SSD се представя със стойностите на PDD, които са определени за всяка
точка от дълбоката доза Dd и максималната дълбока доза по централния лъч Dm за
всяко от полетата на терапевтичния план. Теглото W за всяко поле варира между 0 и 1.
Ако за определено п оле W = 1 и дозата в точка Р е 100 cGy, при W = 0,65 дозата в
същата точка ще бъде 65 cGy и т.н.
Разпределението на дозата при изоцентричните техники най-често се обуславя от
TMR по такъв начин, че всяко поле от терапевтичния план да получи предписаната част
от дозата в изоцентъра. Други величини, като TAR или тъканно-фантомното
съотношение (TPR), също се използват за изчисляване на изоцентричното дозно
разпределение.
Изчисляването на времето за облъчване или MU при облъчване с постоянно SSD
и при изоцентричните техники зависи от начина, по който е калибрирана уредбата, което
се дискутира в Глава 9. За високоенергийните фотонни източници обикновено се
използва величината cGy/MU при ускорителите и cGy/min при ТГТУ, при условия, които
могат да се обобщят по следния начин:
•
•
•
•

измерванията се правят във воден фантом;
измерванията са по централния лъч;
точка Р е на дълбочината на дозния максимум;
лъчевото поле има размери 10 х10 cm;

•

SSD е обикновено 100 cm.

Дебитът може да бъде означен с D (zmax, 10, hv) и да се използва при изчисления
в метрични мрежи и техники с постоянно SSD.
Дебитът при ТГТУ D (zmax, 10, hv) се определя като мощност на дозата в cGy/min.
От друга страна чувствителността на мониторните йонизационни камери в ускорителите
обикновено се означава с D (zmax, 10,¦, hv) = 1 cGy/MU.
Когато се използва при изоцентрични изчисления, D (zmax, 10,¦, hv), трябва да бъде
коригиран по закона на обратните квадрати, освен ако уредбата е калибрирана в
изоцентъра:

 z  f max
ISF  
f


2

 .

(7.6)

7.7.1. Изчисляване на мониторните единици и на времето за облъчване при
постоянно SSD
Фигура 7.29. показва типично разпределение на дозата при триполева схема за
облъчване на простата с 6 MV Х-лъчение, при фиксирано SSD 100 cm.
Триполевата техника има следните параметри:
•
•
•

Предно отворено поле 7,5 х 7,5 cm с W = 1,0
Ляво странично поле 6,5 х 7,5 cm с W = 0,8 поле, с клин WF = 0,53
Дясно странично поле 6,5 х 7,5 cm с W = 0,8, с клин WF = 0,53.

Предписаната доза в референтната точка, разположена в пресечницата на осите
на трите полета, е D (Q) = 200 cGy.

Фигура 7.29. Разпределение на дозата при постоянно SSD при облъчване на
простатата с три полета

Както се вижда от фигура 7.29., изодозната линия през референтната точка е
152 %, максималната доза е 154 % и 150 % изодозна крива обхваща изцяло планирания
мишенен обем (PTV).
Дозата в PTV е ± 2 % от D (Q) и по този начин е спазено изискването дозата в
референтната точка да не се различава от предписаната с повече от +7 % и _5%.
Разпределението на дозата на фигура 7.29. показва, че ICRU референтната точка
Q получава доза 152 cGy при следните условия:
Доза 100 cGy е получена в точка PA (W = 1 за предното поле); доза 80 cGy – в точка
PLPO (W = 0,8 за лявото странично поле); доза 80 cGy – в точка PRPO (W = 0,8 за дясно
странично поле).
Така, за да се получи в точка Q предписаната доза 200 cGy, а не 152 cGy, в точки
PA, PLPO и PRPO дозата трябва да бъде съответно: D (PA) = 131,6 cGy,
D (PLPO) = 105,3 cGy и D (PRPO) = 105,3 cGy.

D



(PA)

D(Q) .100. WA 200 cGy .100.1,0

 131,6 cGy
IL
152

(7.7)

D (PLPO) =

D(Q) .100.WLPO 200 cGy .100. 0,8

 105,3 cGy
IL
152

(7.8)

D (PRPO) = .

D(Q .100.WRPO 200 cGy.100. 0,8

 105,3 cGy
IL
152

(7.9)

Следващата стъпка е да се изчислят MU за предписаната доза за всяко от трите
полета, при постоянно SSD. Мощността на дозата в точките PA, PLPO и PRPO се
определят чрез умножаване на дебита на ускорителя с относителния фактор на дозата
RDF(A) (вж. Раздел 6.6.4.), където площта A се отнася за конкретно отворено поле, както
и с други фактори (като WF или фактора на колиматора).
MU за точки PA, PLPO и PRPO се изчисляват както следва:

D ( PA )
D ( zmax ,10,100, h ) . RDF ( A, h )

MU (А) =

131,6 cGy
= = 134 MU
1,0 cGy / MU . 0,98
(7.10)

D ( PLPO )
=
D ( zmax .10.100, h ) . RDF ( A, h ).WF

MU (LPO) =

=

105,3 cGy
1,0 cGy / MU . 0,97. 0,53

MU (RPO) =

= 205 MU

D ( PRPO )
=
D ( zmax .10.100, h ) . RDF ( A, h ).WF

(7.11)

=

105,3 cGy
1,0 cGy / MU . 0,97. 0,53

= 205 MU

(7.12)

7.7.2. Изчисляване на мониторните единици и на времето за облъчване при
изоцентрична геометрия
Фигура 7.30. представя типично разпределение на дозата при триполева
изоцентрична (100 cm) схема за облъчване на простата с 6 MV ускорител. Размерите
на полетата (AQ) се дефинират в изоцентъра, като клинове са използвани за двете
наклонени странични полета, както в примера с постоянно SSD.

Фигура 7.30. Изоцентрично разределение на дозата при три полета при рак
на простатата.

Предно поле 8 х 8 cm с W = 1,0;
Странични полета LPO и RPO 7 х 8 cm с W = 0,7, и WF = 0,53.
Предписаната доза в ICRU референтната точка, разположена в изоцентъра, е
DQ = 200 cGy. Изодозата в тази точка е 240 % (сумата от теглата в проценти),
максималната доза при разпределението е 242 %, а 235 %-та изодоза обхваща напълно
PTV.
При дозното разпределение на фигура 7.30. дозата в ICRU референтната точка Q
DQ = 240 cGy е получена при следните усливия:
•
•
•

100 cGy в изоцентъра от предното поле (W = 1);
70 cGy в изоцентъра от LPO поле (W = 0,7);
70 cGy в изоцентъра от RPO поле (W = 0,7).

По този начин, предписаната в точка Q в изоцентъра доза 200 cGy ще се получи
чрез дела на трите полета, съответно 83,4 cGy, 58,3 cGy и 58,3 cGy. Тези стойности на
дозата са получени като се вземат под внимание съответните тегла за трите полета:

D (Q) A 

D (Q) .100.WA 200 cGy.100.1,0

 83,4 cGy
IL
240
.

(7.13)

D (Q) LPO 

D (Q) .100.WLPO 200 cGy.100. 0,7

 58,3 cGy
IL
240

(7.14)

D (Q) RPO 

D (Q) .100.WRPO 200 cGy.100. 0,7

 58,3 cGy
IL
240

(7.15)

За да се изчислят мониторните единици е необходимо първо да се определи
дозата от всяко поле в изоцентъра на дълбочината на дозния максимум D(Qmax),
където SSD = SAD –zmax. TMR за всички полета, се пресмятат по следния начин:

D (Qmax ) A 

D(Q) A
83,4 cGy

 97,2 cGy
TMR (8 x 8,11,5)
0,72

D (Qmax ) LPO 
D (Qmax ) RPO 

D(Q ) LPO
58,3 cGy

 108,3 cGy
TMR (7 x 8, 18,5)
0,54
D(Q) RPO
58,3 cGy

 108,3 cGy
TMR (7 x 8, 18,5)
0,54

(7.16)

(7.17)

(7.18)

След като вече дозата D(Qmax) за всяко поле е известна, става възможно
изчисляването на MU, като дебитът на ускорителя D (zmax, 10,¦, hv) се умножи на
RDF(AQ), ISF и други фактори:

MU ( A) 


D(Qmax ) A

D ( zmax ,10,100, h ). ISF . RDF (8 x 8)
97,2 cGy
2

 101,5 
1,0 cGy / MU . 
 . 0,982
 100 

 96 MU

MU ( LPO ) 

D(Qmax ) LPO

D ( zmax ,10,100, h ). ISF . RDF (7 x 8).WF



108,3 cGy
2

(7.19)

 101,5 
1,0 cGy / MU .
 . 0,975. 0,53
 100 

 203 MU
(7.20)

MU ( RPO ) 

D(Qmax ) RPO

D ( zmax ,10,100, h ). ISF . RDF (7 x 8).WF



108,3 cGy
2

 101,5 
1,0 cGy / MU . 
 . 0,975. 0,53
 100 

 203 MU

(7.21)

7.7.3. Нормиране на разпределението на дозата
Важно е да се отбележи, че нормирането на дозното разпределение, може да
става по много начини. Съгласно препоръките на ICRU то трябва да се прави спрямо
референтната точка Q, в която PDD e 100 %. Всъщност, изчисляването на MU зависи
много от нормирането.
Ако разпределението на дозата е нормирано към 100 % в изоцентъра, трябва да
се внесат корекции при пресмятането на относителния принос на всяко поле към дозата
в изоцентъра.
При горния изоцентричен пример, стойността на изодозата в центъра просто е
сумата от теглата на всички снопове. Ако разпределението на дозата е нормирано към
100 % в изоцентъра и D(Q) = 200 cGy по 100 % изодоза (IL), относителният принос на
поле А ще бъде:

D (Q) A 

D (Q).100
WA
200 cGy.100
1,0

 83,4 cGy (7.22)
IL
WA  WLPO  WRPO
100
1,0  0,7  0,7

Останалата част на изчисленията са същите.

7.7.4. Включване на параметрите на дебита в разпределението на дозата
Модерните TPS предоставят на медицинските физици възможности да отчитат
влиянието върху разпределението на дозата на редица дозиметрични параметри.
Коригирането на дебита при изчисляване на MU се прави чрез измерване на тези
параметри и въвеждането им в планиращата система. Очевидно, големи грешки при
изчислението на MU могат да настъпят, ако дебитът е коригиран без да има нужда от
това. Например, в стойностите на дозата и на нейното разпределение може да се
включва най-вече влиянието на:
•
•
•

закона за обратните квадрати при изменение на SSD;
защитните екрани в лъчевите полета;
фактора на колиматора и фактора на клина WF.

Последно най-важно изискване е да се знае точно каква е стойността на всяка
изодоза, изчислена от планиращата система.

7.7.5. Изчисляване на времето за облъчване при средни енергии и при ТГТУ
Изчисляване на времето за облъчване при фотонните източници със средни
енергии и при ТГТУ с 60С е сходно с описаните по-горе примери, като дебитът е зададен
в cGy/min и мониторните камери са заменени с часовник за отчитане на времето за. При

изчисляването се отчита и времето за промяна на положението на радиоактивния
източник неработно-работно и обратно.
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8.1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОЗАТА ВЪВ ВОДА ПО ЦЕНТРАЛНИЯ ЛЪЧ
Ускорените електронни представляват важен инструмент в съвременното
лъчелечение, като предоставят уникална възможност за третиране на повърхностни
тумори (на дълбочина до 5 cm). Ускорени електрони се използват в лъчелечението от
началото на 50-те години на XX век, като те първо се получавали от циклични
индукционни ускорители (бетатрони), а по-късно от микротрони и линейни ускорители.
Съвременните медицински линейни ускорители в общия случай са източници на
електрони с енергия в обхвата 4 - 22 MeV и на Х-лъчи от 6 до 18 MV.

8.1.1. Типична форма на кривата на процентната дълбока доза
Типичната форма на кривата на изменение на процентната дълбока доза (PDD) в
дълбочина по централния лъч за електрони се различава от тази за високоенергийното
фотонно лъчение (Х-лъчи) (фигура 8.1.). Фигура 8.1.(а) представя разпределението на
PDD за електрони с различна енергия, а фигура 8.1.(б) – за 6 и 15 MV Х-лъчи.
За разпределението на дозата от електрони е характерна високата процентната
дълбока доза на повърхността на облъчваната среда (в сравнение с Х-лъчите), след
което тя нараства до максималната си стойност на дълбочина, наречена дълбочина на
дозния максимум zmax . След тази дълбочина дозата бързо намалява до определена
ниска стойност. "Опашката" на кривата е с по-малък градиент и тя се дължи на
генерираното в края на пробега на електроните спирачно лъчение. Формата на кривата
на разпределение на PDD при електроните е голямо тяхно преимущество пред
конвенционално използваните Х-лъчи при лъчелечението на повърхностни тумори.
Стандартният медицински линеен ускорител може да генерира ускорени електрони
с дискретни енергии в обхвата от 4 до 25 MeV.

Дълбочина във вода (cm)

Дълбочина във вода (cm)

Фигура 8.1. Типични PDD криви във вода за поле 10 х10 cm и SSD 100 cm за (а) електрони
с енергия 6, 9, 12 и 18 MeV и (b) Х-лъчи 6 и 15 MV.

Снопът електрони може да се приеме за моноенергетичен на изхода на
ускорителната тръба. В резултат на преминаване на ускорените електрони през
изходния прозорец на тръбата, през разсейващите филтри (фолии) и мониторната
йонизационна камера, както и на контакта им с колимиращата система и с въздуха, се
получава известно разширяване на енергийния спектър на електроните, значително
увеличаване на площта на лъчевото поле и се генерират Х-лъчи с незначителен
интензитет.
На повърхността на облъчваната среда, респ. кожата на пациента, входящата
средна енергия на електроните E0 е по-малка от тяхната енергия на изхода на
ускорителната тръба.
Процентна дълбока доза, PDD, е отношението на погълнатата доза в определена
точка в облъчваната среда към нейната максимална стойност, изразено в проценти. Тя
зависи от вида и енергията на йонизиращото лъчение, от дълбочината в облъчваната
среда, от площта на входното поле и от разстоянието източник-повърхност (фокусно
разстояние, SSD).

8.1.2. Взаимодействие на електроните с облъчваната среда
При преминаването си през облъчваната среда електроните взаимодействат с
атомите на веществото чрез Кулонови сили, които могат да се класифицират по следния
начин:
▪ нееластични удари с орбиталните електрони, в резултат на което атомите се
възбуждат и йонизират; загубите на енергия на електроните се наричат загуби при
удар, или йонизационни загуби;
▪ еластични удари с атомните ядра, водещи до еластично разсейване на
електроните, при което се променя посоката на тяхното разпространение, без
загуба на енергия;
▪ нееластични удари с атомните ядра, при които се генерира спирачно лъчение
(bremsstrahlung); тези загуби на енергия на електроните се наричат радиационни;
▪ еластични удари с орбиталните електрони.
Средната загуба на енергия във вода или във водно-еквивалентни тъкани, при
използваните в лъчелечението ускорени електрони, е около 2 MeV/cm.
Загубата на енергия при нееластични удари зависи от енергията на електроните и
от масовата концентрация n0 (kg-1) на електрони на средата. Масовата спирачна
способност за електрони е по-голяма за веществата с по-малък атомен номер, тъй като
те имат по-голяма масова концентрация на електрони. При веществата с голям атомен
номер n0 е по-малка и съответно по-малка е и тяхната масова спирачна способност.
Освен това във веществата с по-голям атомен има по-голям брой здраво свързани
електрони, които не участват в този вид взаимодействие.
Радиационните загуби на енергия са пропорционални приблизително на енергията
на електроните и на квадрата на атомния номер на средата. Това означава, че
генерирането на спирачно лъчение в резултат на радиационните загуби е по-ефективно
при по-висока енергия на електроните и по-голям атомен номер на средата, с която те
взаимодействат.

При преминаването си през веществото електроните претърпяват многократни
актове на разсейване, дължащи се на Кулоновите сили на взаимодействие най-вече с
ядрата на атомите на веществото. В резултат те придобиват напречни компоненти на
скоростта и напречни отмествания от първоначалната си посока на движение. При
преминаването на електроните през тялото на пациента тяхната средна енергия
намалява, а ъгловото им разсейване се увеличава.
Разсейващата способност на електроните зависи приблизително пропорционално
от квадрата на атомния номер на средата и обратнопропорционално от квадрата на
тяхната кинетична енергия. Затова за изработването на разсейващи филтри при
медицинските ускорители на електрони се използват материали с голям атомен номер.
Вариациите в разсейващата способност в хетерогенни среди са причина за възникване
на локални горещи и студени зони при формиране на погълнатата доза.

8.1.3. Закон за обратните квадрати (място на виртуалния източник)
За разлика от фотонните лъчения, при които има ясно изразен фокус, локализиран
при мишената за генериране на спирачно лъчение, ускорените електронни сякаш се
генерират от точка в пространството, която не съвпада с разсейващия филтър или с
изходния прозорец на ускорителя. Терминът „място на виртуалния източник“ е въведен
във връзка с нуждата от определяне на разстоянието източник-повърхност при
електроните.
Ефективното разстояние източник-повърхност SSD за електрони (SSDeff) се
дефинира като разстоянието от „място на виртуалния източник“ до точката на
стандартното SSD, обикновено изоцентъра на ускорителя. Законът за обратните
квадрати може да се използва при малки отклонения от стандартното SSD за
коригиране на погълнатата доза поради вариации във въздушната междина между
облъчваната повърхност (кожата на пациента) и апликатора.
Има различни методи за определяне на SSDeff. Широко използван метод се състои
в измерването на дозата при различни разстояния на въздушното пространство
(въздушната междина) g между повърхността на фантома и апликатора (в обхват от 0
до 15 cm). При всички стойности на g дозата се измерва на дълбочината на дозния
максимум zmax във фантома. Нека D0 е измерената доза при g = 0, а Dg – дозата при
междина g. Тогава от закона за обратните квадрати следва:
𝐼0
𝐼𝑔

= (

𝑆𝑆𝐷𝑒𝑓𝑓 + 𝑧𝑚𝑎𝑥 +𝑔
𝑆𝑆𝐷𝑒𝑓𝑓 + 𝑧𝑚𝑎𝑥

2

)

(8.1)

+1

(8.2)

или
𝐼

0
√𝐼 =
𝑔

𝑔
𝑆𝑆𝐷𝑒𝑓𝑓 + 𝑧𝑚𝑎𝑥

Графиката на зависимостта на √𝐼0 ⁄𝐼𝑔 от междината g е права с наклон:
1
𝑆𝑆𝐷𝑒𝑓𝑓 + 𝑧𝑚𝑎𝑥

а SSDeff е:

SSDeff 

1
 zmax .
SSDeff  zmax

(8.3)

Въпреки че ефективното разстояние източник-повърхност SSDeff е определено чрез
измервания на дозата на дълбочина zmax, неговата стойност не се изменя с дълбочината
на измерване. Все пак SSDeff се променя с енергията на електроните и затова трябва да
се определя за всички използвани енергии на електроните.

8.1.4. Концепция за пробега
Заредена частица, каквато е електронът, взаимодейства чрез Кулоновото си поле
с един или повече електрони или с ядрата на практически всеки атом, който срещне по
пътя си. При по-голяма част от тези взаимодействия електронът предава само много
малка част от кинетичната си енергия и затова може да се приеме, че в процеса на
взаимодействие заредената частица губи енергия постепенно и непрекъснато, което се
нарича още приближение на непрекъснатото забавяне (сontinous slowing down
approximation, CSDA).
Пробег R на един електрон е дължината на пътя на постъпателното му движение
във веществото до пълното изразходване на неговата енергия. Пробегът е сумата от
единичните дължини на пътя на електрона, проектирани върху посоката на движение
(напр. по централния лъч). Пробегът при приближение на непрекъснатото забавяне (или
средната дължина на пътя) RCSDA за електрон с начална кинетична енергия E0 може да
се определи чрез интегриране на реципрочната стойност на пълната спирачна
способност:
𝐸

𝑅𝐶𝑆𝐷𝐴 = ∫0 0 [

𝑆(𝐸) −1
]
𝜌 𝑡𝑜𝑡

𝑑𝐸.

(8.4)

Пробегът при приближение на непрекъснато забавяне е всъщност изчислената
стойност, която представя средната дължина на пътя по траекторията на електрона, а
не дълбочината на проникване в дадена посока. Този пробег за електрони с различна
енергия във въздух и вода е представен в таблица 8.1.

Таблица 8.1. Csda пробег във въздух и вода за електрони с различна енергия

Енергия на
електроните
(MeV)

CSDA пробег
във въздух
(g/cm2)

CSDA пробег
във вода
(g/cm2)

6

3.255

3.052

7

3.756

3.545

8

4.246

4.030

9

4.724

4.506

10

5.192

4.975

20

9.447

9.320

30

13.150

13.170

Максималният пробег Rmax (cm или g/cm2) се дефинира като дълбочината, при която
опашката на кривата на процентната дълбока доза по централния лъч пресича

допирателната към опашката, дължаща се на спирачното лъчение, както е показано на
фигура 8.2. Това е най-голямата дълбочина, на която проникват електроните в
облъчваната среда. Практическо неудобство на максималния пробег е невъзможността
да се дефинира точка за неговото измерване.Практическият пробег Rp (cm или g/cm2)
се дефинира като дълбочината, при която допирателната към най-стръмната част на
кривата на процентната дълбока доза пресича допирателната към опашката, дължаща
се на спирачното лъчение (фиг. 8.2.).
Стойностите на пробега R90 и R50 се дефинират като дълбочините, при които
процентната дълбока доза след zmax е съответно 90 и 50 %.
Пробегът Rq се дефинира като дълбочината, при която допирателната през
инфлексната точка на кривата на процентната дълбока доза пресича нивото на
максималната доза, както е показано на фигура 8.2.
Очевидно е, че CSDA пробегът е най-информативен като характеристика на
дълбочината на проникване на електроните в поглъщащата среда.
Ефектите на разсейване, най-вече между падащите електрони и ядрата на
поглъщащата среда, водят до изкривяване на траекторията на електроните, в резултат
на което се наблюдават множество вариации на реалния път на електроните в средата.

8.1.5. Област на изграждане на дозата (дълбочината между повърхността и zmax ,
т.е. 0 < z < zmax)
Областта на изграждане на дозата при електроните е много по-различна от тази
при Х-лъчите, което се дължи на многобройните актове на разсейване от атомите на
поглъщащата среда. При навлизането си в средата (напр. вода) пътищата на
електроните са приблизително успоредни. С увеличаване на дълбочината, обаче,
техните пътища се отклоняват все повече от първоначалната си посока заради
многократното разсейване, в резултат на което се увеличава потокът електрони в
посока към централния лъч.

Дълбочина във вода (cm)
Фиура. 8.2. Типична крива на PDD за електрони, илюстрираща
дефинициите на Rq, Rp, Rmax, R50l и R90.

При удари между падащите електрони и орбиталните електрони в атомите на
средата е възможно придобитата кинетична енергия на избитите електрони да бъде
достатъчно голяма, за да предизвикат и те по нататъшна йонизация. В тези случаи
избитите електрони се наричат вторични електрони или d-лъчи и те също допринасят
за изграждане на дозата.
Както се вижда от фигура 8.1., дозата на повърхността при електроните е в обхвата
75-95 % и е много по-висока от повърхностната доза от Х-лъчи, като степента на
нарастване на дозата от повърхността до zmax е по-малка при електроните.
За разлика от Х-лъчите, повърхностната процентна дълбока доза при електроните
нараства с увеличаване на тяхната енергия. Това може да се обясни с начина на
разсейване на електроните. При по-ниски енергии електроните се разсейват по-лесно и
на по-големи ъгли. Поради това дозата се изгражда по-бързо и на по-малка дълбочина,
както е показано на фигура 8.3. Поради това отношението на повърхностната доза към
максималната е по-малко при по-ниски енергии на електроните.
За разлика от разпределението на дозата при Х-лъчите, дълбочината на дозния
максимум zmax при електроните не следва специфична тенденция в зависимост от
енергията на електроните, а по-скоро е резултат от характеристиките на ускорителя и
на използваните принадлежности.

8.1.6. Разпределение на дозата след zmax (z > zmax)
Разсейването и непрекъснатата загуба на енергия на електроните са двата
процеса, поради които погълнатата доза в дълбочина намалява рязко след zmax.
Генерираното спирачно лъчение в главата на ускорителя, във въздуха между
изходното прозорче и пациента и в облъчваната среда формира „опашката“ в кривата
на процентната дълбока доза при електрони.

Дълбочина (cm)
Фигура 8.3. Графики на PDD при електрони от високоенергиен ускорител.
графики са нормирани към 100 % в zmax.

Всички

Пробегът на електроните нараства с увеличаване на енергията им. Градиентът на
дозата се определя от израза:
G = Rp/(Rp – Rq)
Той е по-голям при по-ниски енергии, понеже електроните с по-ниска енергия се
разсейват на по-големи ъгли спрямо първоначалната посока. Върху този градиент
оказва влияние и нееднаквата спирачна способност при различни енергии.
Генерираното паразитно спирачно лъчение (Bremsstrahlung) (напр. „опашките“ на
графиките на фигура 8.1.(а)) зависи от енергията на електроните и е обикновено под 1%
за 4 MeV и под 4 % за 20 MeV при ускорителите с два разсейващи филтъра.

8.2. ДОЗИМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНИТЕ
8.2.1. Определяне на енергията на електроните
Сложният спектър на електроните не позволява да се дефинира един параметър,
който да бъде еднозначно представителен за тяхната енергия. Затова се използват
няколко параметъра: най-вероятна енергия на повърхността на облъчваната среда Ep,0,
;средна енергия на повърхността E0 ; дълбочина, на която погълната доза е 50 % от
нейната максимална стойност, R50.
Най-вероятната енергия на повърхността Ep,0
практическия пробег Rp във вода:

се определя емпирично чрез

Ep,0 = 0,22 + 1,09.Rp + 0,0025.Rp2,

(8.5)

където Ep,0 се измерва в MeV, а Rp в cm.
Средната енергия на повърхността E0 е свързана с дълбочината R50:
E0 = CR50,

(8.6)

като за вода C = 2.33 MeV/cm.
Дълбочината R50 е индексът на качеството на електронния сноп в дозиметрията на
електроните, определен в IAEA TRS 398.
R50 се изчислява от измерената дълбочина R50,ion, съответстваща на 50 % в
йонизационната крива на фигура 8.2.:
R50 = 1.029R50,ion – 0.06 (за R50,ion < 10 g/cm2); в g/cm2;

(8.7)

R50 = 1.059R50,ion – 0.37 (for R50,ion > 10 g/cm2); също в g/cm2.

(8.8)

Средната енергия на дълбочина z, Ez, във воден фантом е свързана с
практическия пробег Rp чрез уравнението на Хардер:
Ez = E0 (1 – z/Rp).

(8.9)

8.2.2. Типични параметри на дозата като функция от енергията
Типични стойности на някои от параметрите на дозата от електрони при различни
енергии са показани в таблица 8.2. Тези параметри трябва да се определят за всяка
използвана в клиничната практика енергия на електроните.

Таблица 8.2. Типични параметри на дозата при електрони

Енергия R90
(MeV)
(cm)

R80
(cm)

R50
(cm)

Rp
(cm)

Доза на
E0
повърхността
(MeV)
(%)
5.6
81

6

1.7

1.8

2.2

2.9

8

2.4

2.6

3.0

4.0

7.2

83

10

3.1

3.3

3.9

4.8

9.2

86

12

3.7

4.1

4.8

6.0

11.3

90

15

4.7

5.2

6.1

7.5

14.0

92

18

5.5

5.9

7.3

9.1

17.4

96

8.2.3. Процентна дълбока доза
Типични криви на зависимостта на PDD от дълбочината на облъчваната среда, т.е.
разпределението на дозата по централния лъч, при различна енергия на електроните,
за лъчево поле 10 х 10 cm, са показани на фигура 8.3.
Когато за измерване на процентната дълбока доза се използват силициеви
полупроводникови диоди, резултатът представя дозата директно, понеже отношението
на спирачната способност във вода и в силиций по практически не зависи от енергията
на електроните и следователно и от дълбочината.
Ако при определянето на разпределението на дозата в дълбочина се използва
йонизационна камера, резултатите за измерената йонизация трябва да бъдат
коригирани с помощта на относителната спирачна способност въздух-вода при всяка
енергия на електроните. За повече информация относно измерванията с йонизационна
камера вж. IAEA TRS 398.

8.2.3.1. Процентна дълбока доза при малки лъчеви полета
Когато разстоянието от централния лъч до края на лъчевото поле е по-голямо от
пробега на разсеяните встрани електрони, тогава има равновесие на страничното
разсейване и дозата в дълбочина (дълбоката доза) за определена енергия на
електроните ще бъде в значителна степен независима от размерите на полето, както е
показано на фигура 8.4. за размери на полето по-големи от 10 х 10 cm и енергия на
електроните 20 МеV.
С намаляването на размера на полето намалява влиянието на страничното
електронно равновесие по централния лъч и дълбоката доза и мощността на дозата ще
бъдат по-силно зависими от формата и размерите на полето (вж. също Секция 8.3.2),
както е показано на фигура 8.4. за полета, по-малки от 10 х 10 cm и енергия 20 МеV.
Когато дължината на една от страните на полето намалява под стойността на
практическия пробег Rp за дадена енергия, дълбочината на дозния максимум намалява,
а процентната дълбока доза PDD на повърхността нараства с намаляване на размера
на полето. От друга страна Rp не зависи от размера на полето, както е показано на
фигура 8.4, а зависи само от енергията на електроните.

Дълбочина (cm)
Фигура 8.4. PDD криви за различни размери на лъчевото поле за електронен сноп от
линеен ускорител с енергия 20 MeV. Вижда се, че за размери на полето, по-големи от
практическия пробег на електроните Rp (който за енергия 20 MeV е около 10 cm), PDD
кривите почти не се променят.

8.2.3.2. Криви на разпределение на дозата при наклонени лъчеви полета
Разпределението на дозата в дълбочина, показано на фигура 8.3., се отнася за
лъчеви полета, чийто централен лъч е перпендикулярен на повърхността на фантома
или на кожата на пациента. За наклонени полета, насочени под ъгъл α между
перпендикуляра към повърхността и централния лъч, по-голям от 20 0, се наблюдават
значителни промени в разпределението на дозата от електрони, нещо което не e
характерно за Х-лъчите.
Фигура 8.5. илюстрира влиянието върху PDD на различни стойности на ъгъла α.
Ъгъл
α = 0 се отнася за перпендикулярно падащо поле. Колкото α е по-голям, толкова дозният
максимум е разположен по-плитко (по-малка zmax) и толкова по-голяма е дозата в zmax.
Всички стойности са нормирани към 100 % в zmax при α = 0.
За малки ъгли α, наклонът на PDD кривите намалява и практическият пробег не се
променя съществено в сравнение с перпендикулярното падане на лъчевия сноп. Когато
α надвиши 600 PDD кривите започват да губят характерната си форма и дефиницията
на Rp не може вече да се прилага. За по-големи стойности на α PDD в zmax нараства
значително. Този ефект се дължи на увеличения поток електрони към централния лъч.

8.2.4. Фактор на дебита (OF фактор)
Важен параметър, който определя дебита на електронния сноп, е положението на
челюстите на колиматора. За всеки апликатор за електрони има съответно положение
на челюстите, оформящи размер, обикновено по-голям от размера на полето,
определен чрез апликатора. Такова съотношение минимизира вариациите в

разсейването от колиматора, а оттам и вариациите в изходната мощност в зависимост
от размера на полето са сравнително малки. Типични размери на апликатори за
електрони са 6 х 6, 10 х 10, 15 х 15, 20 х 20 и 25 х 25 cm.
Факторът на дебита (OF факторът) за определена енергия на електроните е
отношението на дозата при определен размер на полето (размер на апликатора) към
дозата при поле 10 х 10 cm, зададено от референтния апликатор (или избран апликатор
за референтен), измерени във фантом на дълбочина zmax, при SSD = 100 cm.
В повечето клинични случаи квадратното поле, дефинирано от апликатора, не
може да защити адекватно всички подлежащи здрави тъкани. Затова рутинно се
използват защитни екрани от олово или сплави с ниска температура на топене, които
се поставят в края на апликатора, за да оформят желаната форма на полето. За тези
полета с неправилна форма също трябва да се определят съответните фактори на
дебита.
За малки полета допълнителните защити се отразяват на вида на PDD кривите на
и на фактора на дебита заради липсата на странично разсейване. Промяната на zmax,
както и промените в PDD при малки полета, трябва да се вземат под внимание при
определяне на съответните фактори на полето.

Фигура 8.5. PDD криви при различен ъгъл α при енергия на електроните (а) 9 MeV и
(b)15 MeV.
α = 0 отговаря на перпендикулярно поле. Показани са геометрията на постановката
и PDD в zmax при различни ъгли α, като отношение спрямо PDD в zmax при α = 0.

8.2.5. Терапевтичен обхват R90
Терапевтичен обхват при лъчелечение с електрони е дълбочината на 90 % изодоза
(R90, в cm вода) след дълбочината на дозния максиму zmax. Желателно е той да съвпада
с дълбочината на третирания обем, равна приблизително на Ep,0 /4 (в cm), където Ep,0
(MeV) е най-вероятната енергия на електроните на повърхността. Също често
използван параметър за определяне на терапевтичния обхват е дълбочината на 80 %
изодоза R80 (в cm вода) и тя се определя приблизително като Ep,0 /3 (в cm).

8.2.6. Профили и извъносови отношения
Типичен профил на разпределението на дозата при електрони с енергия 6 MeV за
поле 25 х 25 cm е показан на фигура 8.6. Извъносово отношение (Off-axis ratiо, OAR) е
отношението на дозата в една точка на облъчваната среда към дозата по централния
лъч на същата дълбочина.

Разстояние (cm)
Фигура 8.6. Дозен профил на дълбочина zmax за електрони с енергия 12 MeV и поле 25×25 cm

8.2.7. Изравненост и симетрия
Измерването и изчисляването на изравнеността в лъчево поле при електрони, по
препоръка на IEC, се прави на дълбочина zmax при следните изисквания:
▪ разстоянието между 90 % изодоза и геометричния край на полето да не
превишава
10 mm по централния лъч и 20 mm по диагоналите;
▪ максималната стойност на погълнатата доза във всяка точка, обхваната от контура
на 90 % изодоза, да не превишава 1,05 пъти стойността на доза по централния
лъч на същата дълбочина.
Според определението на IEC за симетрия на лъчево поле при електрони,
измерените стойности на дозата във всяка двойка симетрични точки от профила на
дълбочина zmax не трябва да се различават с повече от 3 % спрямо съответната
стойност по централния лъч на същата дълбочина.

8.3. КЛИНИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ ПРИ ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ С ЕЛЕКТРОНИ
8.3.1. Обем за облъчване и определяне на дозата
Лъчелечение с електрони се прилага обикновено при повърхностни или
разположени близо до кожата локализации на болестното огнище. Облъчването найчесто се извършва с директно единично лъчево поле при стандартно SSD = 100 cm.
Лечебната доза се определя обикновено за дълбочина, която съвпада с или е под
далечния край на локализацията, а изборът на енергия зависи от дълбочината на
огнището, което трябва да се облъчи.

За максимално запазване на подлежащите здрави тъкани, при осигуряване на
сравнително хомогенно обхващане на туморния обем, при планиране на облъчването
обикновено се използват zmax, R90 или R80. Ако лечебната доза е определена в R80 или
R90, то дозата на повърхността на кожата ще бъде по-висока от лечебната.
Максималната доза на пациента би могла да достигне до 20 % повече от предписаната.
Затова при лъчелечение с електрони максималната доза следва винаги да се съобщава
на пациента.

8.3.2. Малки полета
За полета с по-голям размер от практическия пробег RP на електроните, кривата на
процентната дълбока доза не се променя с увеличаване на размера на полето, понеже
разсейването на електроните от периферията на полето не допринася за промяна на
дозата по централния лъч. Когато размерът на полето се намали под минималния
размер, необходим за равновесие при страничното разсейване, мощността на дозата
намалява, zmax се приближава към повърхността, а PDD кривите стават по-малко
стръмни (фиг. 8.4.). Поради това за всяко облъчване с малки полета мощността на
дозата, както и цялостното разпределение на PDD, трябва да се определят за всяко
конкретно облъчване на пациента.

8.3.3. Изодозни криви
Изодозните криви обикновено се чертаят през равни интервали от стойности на
PDD (фиг. 8.7.) При навлизане в облъчваната среда електронният сноп се разширява
бързо на малки дълбочини поради разсейването на електроните. Във всеки случай
индивидуалното разпределение на дозата е различно за различните изодозни криви в
зависимост от енергията на електроните, размера на полето и колимирането на лъчевия
сноп.
Специфична особеност на изодозните криви от електрони е издуването на ниските
изодозни криви (< 20 %) като пряк резултат от увеличаването на ъгъла на разсейване
на електроните с намаляване на тяхната енергия. При енергия над 15 MeV се
наблюдава странично сгъстяване на високите изодозни криви (> 80 %).
Изодозните криви за електрони с енергия 9 и 20 MeV са представени на фигура
8.7. Ясно се вижда издуването и сгъстяването на ниските и на високите изодозни криви.
Терминът полусянка се дефинира като областта в края на лъчевия сноп, в който
мощността на дозата се променя бързо с отдалечаване от централния лъч. Физическата
полусянка за електронен сноп може да се дефинира като разстоянието между две
определени изодозни линии на определена дълбочина.
Международната комисия по радиологични единици и измервания (ICRU)
препоръчва за определянето на физическата полусянка да се използват 80 % и 20 %
изодозни криви на дълбочина R85/2, където R85 е дълбочината на 85 % изодозна крива
по централния лъч след zmax.

Фигура 8.7. Измерени изодозни криви за електрони с енергии 9 и 20 MeV. Размерът на
полето е 10 х10 cm, а SSD =100 см. Забележете ефекта на издуване на ниските
изодозни линии за двете енергии. Изодозните линии 80 % и 90 % за енергия 20 MeV
показват значително странично сгъстяване. По абсцисата и ординатата са
представени съответно разстоянията от централния лъч и дълбочината във воден
фантом, в cm.

С увеличаване на въздушна междина между кожата на пациента и края на
апликатора по-ниските изодозни криви, напр. под 50%, се раздалечават, докато повисоките се приближават към централния лъч. Това означава, че полусянката нараства
с увеличаване на въздушната междина до апликатора.

8.3.4. Формиране на лъчевия сноп
Формирането на електронния сноп се прави винаги с апликаторите за електрони,
които могат да бъдат използвани самостоятелно или в комплект със защитни блокове
или индивидуални фигурни защити.

8.3.4.1. Апликатори за електрони
Стандартните колиматори за фотони при линейните ускорители са разположени
твърде далече от пациента, за да са ефективни за формиране на електронните лъчеви
полета. След преминаване през разсейващите филтри електроните се разсейват
допълнително от останалите части на главата на ускорителя, както и от въздуха между
изходното прозорче и пациента, при което се формира клинично неприемлива
полусянка.
Обикновено използваните за колимиране на електронния сноп апликатори се
прикрепват към главата на ускорителя, така че електронното поле да бъде формирано
на разстояние не повече от 5 cm от кожата на пациента. Медицинските линейни
ускорите имат комплект от апликатори, най-често с квадратна форма с размери от 5 х 5
до 25 х 25 cm.

8.3.4.2. Защитни екрани и фигурни защитни екрани
За получаване на лъчеви полета с неправилна форма се използват фигурни
защитни екрани от олово или метална сплав. Те се прикрепват към апликатора
възможно най-близо до пациента. Стандартни фигурни защити могат да се изработят
предварително, или да се оформят непосредствено преди облъчването на пациента.
Формата на полето може да се определи чрез конвенционална или виртуална
симулация, но най често се задават от лекуващия лекар преди първото облъчване.

Таблица 8.3. Дебелина на олово, в mm, различна степен на пропускане за лъчево поле от
електрони 12,5 х 12,5 cm

ЕНЕРГИЯ (MeV)

ПРОПУСКАНЕ
(%)

6

8

10

12

14

17

20

50

1.2

1.8

2.2

2.6

2.9

3.8

4.4

10

2.1

2.8

3.5

4.1

5.0

7.0

9.0

5

3.0

3.7

4.5

5.6

7.0

8.0

10.0

Дебелината на оловните екрани, необходими за защита при различна енергия на
електроните, за отслабване до 50 %, 10 % и 5 %, е представена в таблица 8.3.
Практическо правило за определяне на приблизителната дебелина на оловния екран,
необходима за отслабване до < 5 %, е 1/10 от практическия пробег Rp.

8.3.4.3. Вътрешна защита
При лъчелечението на някои локализации, като например уста, мукоза на устна
кухина, клепач или ушна мида, за предпазване на подлежащите здрави тъкани поголямо предимство имат вътрешните защитни екрани. Внимателно трябва да се отчетат
дозиметричните ефекти от поставянето на оловна защита директно върху кожата на
пациента. Поради обратното разсейване на електрони от оловната защита инцидентно
може да се получи висока доза в здравите тъкани, които са в контакт със защитата.
Дозата в здравите тъкани може да нарасне до 30-70 %, но тя намалява експоненциално
с разстоянието до контактната зона от входната точка на централния лъч.

Оловните защитни екрани се покриват с алуминий или акрил, които имат задача да
поглъщат обратно разсеяните електрони. Често защитите се потапят във восък, който
формира около екрана слой с дебелина 1-2 mm. Този слой не само предпазва пациента
от токсичния ефект на оловото, но и поглъща разсеяните електрони, които по-правило
имат ниска енергия.

8.3.4.4. Облъчване при по-големи разстояния източник-повърхност
При клинични случаи, когато използването на стандартно SSD е невъзможно, би
могло да се използва по-голямо фокусно разстояние. По правило такова облъчване
трябва да се избягва, освен в случаите, когато е абсолютно наложително.
Увеличаването на SSD води до голяма промяна в мощността на дозата, минимална
промяна в PDD и значителна промяна в полусянката на лъчевия сноп. Полусянката би
могла да се възстанови чрез допълнително колимиране в близост до кожата на
пациента. Вътрешният ръб на допълнителния колиматор трябва да се постави в
областта на полусянката, създадена от стандартния колиматор. Използваните в
лъчелечението електронни снопове не произлизат от една и съща точка в главата на
ускорителя, а са резултат от взаимодействието на тесния електронен лъч (pencil beam)
с разсейващите филтри и с други части.
Законът за обратните квадрати, използван при фотонни снопове, е неприложим
строго при електроните, и прилагането му изисква съответни корекции.
Виртуалният източник на електроните от ускорителя може да се определи
експериментално като точка в пространството, от която визуално излиза снопът
електрони. При прилагане на закона за обратните квадрати за корекция при използване
на нестандартно SSD се използва ефективното SSDeff, базирано на положението на
виртуалния източник.

8.3.5. Корекции за неравна повърхност
Често срещани са случаите на облъчване с електрони, когато долната повърхност
на апликатора не е успоредна на кожата на пациента. Това прави нееднаква
въздушната междина, което налага въвеждането на корекции за разпределението на
дозата поради неравната входна повърхност. Корекциите на изодозните криви могат
да се приложат точка по точка, като се използва следното уравнение:
𝐷(𝑆𝑆𝐷𝑒𝑓𝑓 + 𝑔, 𝑧) = 𝐷0 (𝑆𝑆𝐷𝑒𝑓𝑓 , 𝑧) (

𝑆𝑆𝐷𝑒𝑓𝑓 +𝑧

𝑆𝑆𝐷𝑒𝑓𝑓 +𝑔+𝑧

2

) 𝑋 𝑂𝐹(𝜃, 𝑧)

(8.10)

където:
SSDeff

е ефективното разстояние източник-повърхност

g

– въздушната междина;

z

– дълбочината в тялото на пациента;

q

– ъгълът между допирателната към кожата на пациента и централния лъч;

D0 (SSDeff, z) –дозата на дълбочина z за сноп, падащ перпендикулярно към
повърхността на плосък фантом;
OF (q, z)

– корекционен фактор за наклонен сноп електрони за привеждането му към
сноп, перпендикулярно.

8.3.6. Болус
Болусите са направени от тъканно-еквивалентен материал като парафин или восък
и се използват в лъчелечението с електрони с цел:
▪ увеличаване на дозата на повърхността;
▪ изравняване на неравни повърхности;
▪ намаляване на дозата в някои части на полето.
Практическият пробег на електроните може да се окаже голям за запазване на
подлежащите здрави тъкани при облъчване на повърхностни лезии с малка дълбочина.
За преодоляване на този проблем се използват болуси с подходяща дебелина,
поставени върху кожата на пациента с цел да се скъси пробегът на електроните в
тъканите.
Болусът може да се използва също за по-прецизно моделиране на пробега на
електроните в снопа.. Разликата в енергията на електроните от един ускорител
обикновено е по-малка от 3-4 MeV. Ако електроните с по-ниската енергия не достигат
достатъчно дълбоко, а тези с по-високата енергия достигат на по-голяма от
необходимата дълбочина, може да се използва болус при по-високата енергия, с
помощта на който прецизно да се настрои пробегът на електроните.

Bolus

Target
90%

10%

Фигура 8.8. Ииндивидуален болус за моделиране на изодозните линии по формата на
терапевтичния обем

Значителни неравности на входната повърхност могат да предизвикат значителни
промени в разпределението на дозата от косо падащ сноп електрони, като в
облъчваните тъкани възникнат горещи и студени зони. Болус с нееднаква дебелина,
съобразена с неравностите, може да се използва за изглаждане на повърхността, с
което да се намали нехомогенността в разпределението на дозата.
Въпреки че е трудоемко, използването на болуси при облъчване с електрони е
много практично, понеже планиращите системи за електрони имат ограничения, а
емпирични данни обикновено се събират само за стандартни геометрии на лъчевия
сноп..
Използването на рентгенова компютърна томография (CT) при планирането на
лъчелечението позволява точно определяне на формата и дълбочина на разположение

на болестното огнище, както и на контура на тялото на пациента. Ако се изработи болус,
разстоянието от повърхността на който до исканата дълбочина на облъчване да е
еднакво по дължината на целия тумор, тогава формата на получените изодозни криви
ще имат приблизително формата на тумора (фигура 8.8.).

8.3.7. Корекции за нехомогенности
Разпределението на дозата при облъчване с електрони може да бъде променено
значително от наличието в облъчвания обем на тъканни нехомогенности като бели
дробове или кости. Дозата в тези нехомогенности е трудно да бъде изчислена или
измерена, но ефектът върху разпределението на дозата в подлежащите тъкани е
количествено определим.

8.3.7.1. Коефициенти за еквивалентна дебелина
Най-простата корекция за тъканна нехомогенност e привеждане на дебелината на
нехомогенността чрез нейната относителна плътност спрямо вода и определянето на
коефициента на еквивалентна дебелина (CET).

Depth (cm)
Фигура 8.9. Влияние на нехомогенност с дебелина 5 cm бял дроб върху PDD кривата при
електрони с енергия 15 MeV и поле 10 х 10 cm. Пунктираната линия показва формата
на кривата в отсъствие на нехомогенност.

Коефициентът CET за определено вещество е отношението на неговата масова
концентрация на електрони n0 към същата величина на водата и по същество е
еквивалентен на плътността на нехомогенността; напр. белият дроб има средна
плътност 0,25 g/cm3 и CET = 0,25. По този начин 1cm слой от белия дроб е еквивалентен
на 0,25 cm слой от мека тъкан. Плътните кости имат CET приблизително 1,6.
CET може да се използва за определяне на ефективната дълбочина във водноеквивалентна тъкан zeff чрез следния израз:
𝑧𝑒𝑓𝑓 = 𝑧 − 1(1 − 𝐶𝐸𝑇)

(8.11)

където z е реалната дълбочина в на нехомогенността, а t – нейната дебелина.
Фигура 8.9. илюстрира влиянието върху разпределението на дозата на бял дроб.

8.3.7.2. Смущения в разсейването (граничен ефект)
Ако електронният сноп пада на границата на две среди тангенциално или под голям
ъгъл настъпва смущение (пертурбация) в разсейването на електроните, което променя
дозното разпределение в областта на границата между двете среди. Средата с помалка плътност ще получи по-висока доза, поради увеличеното разсейване на
електрони от средата с по-висока плътност.
Граничните ефекти следва да се вземат под внимание в следните случаи:
▪ в тялото на пациента на границата на две вътрешни структури с различна плътност;
▪ на кожата на пациента в области с рязка повърхностна неравност;
▪ на границата между оловна защита и кожата на пациента, ако защитата е поставена
върху кожата или ако е вътрешна защита.
Увеличаването на дозата на границата тъкан-защита зависи от енергията на
електроните на границата и от атомния номер на веществото, от който е направена
зашитата. В случай на оловна защита факторът за обратно разсейване за електрони
(EBF) се определя емпирично от формулата:
𝐸𝐵𝐹 = 1 + 0,735𝑒 −0,052𝐸𝑑 ,

(8.12)

където Ed е средната енергия на падащите на границата електрони. Това уравнение,
изведено от Клевенхаген, най-добре съответства на експерименталните резултатите.

8.3.8. Комбинации от електронни полета
Електронни полета могат да се снаждат със съседни електронни или фотонни
полета.

8.3.8.1. Снаждане на съседни електронни полета
При снаждане на съседни електронни полета е важно да се вземат под внимание
дозиметричните им характеристики в дълбочина. Голямата полусянка и издуването на
изодозните криви води до неизбежни на практика „горещи и студени“ зони в
терапевтичния обем. Съседните електронни полета трябва да са успоредни, за да се
намали значителното застъпване на високите изодозни криви в дълбочина.
Най-общо, добре е да се избягва снаждане на съседни електронни полета, но ако
това е абсолютно необходимо, за избягване на „горещи и студени“ зони в дозното
разпределение преди облъчването стиковката на полетата трябва да се верифицира
чрез филмова дозиметрия.

8.3.8.2. Снаждане на съседни фотонни и електронни полета
Снаждането на съседни електронни и фотонни полета е по-лесно в сравнение със
снаждането на електронни полета.
Дозното разпределение от фотонни полета обикновено е определено от
планиращата система (TPS), а разположението на електронното поле, както и
предизвиканите от снаждането „горещи и студени“ зони, могат да бъдат определени
спрямо планираната доза от фотоните. Снаждането на електронни и фотонни полета
върху кожата на пациента води до създаването на „гореща“ зона от страна на фотонното
поле.

8.3.9. Ротационна (arc) терапия с електрони
Ротационната (аrc) терапия с електрони е специална радиотерапевтична техника
за облъчване на повърхностни туморни обеми по повърхнина с неправилна форма, при
която се използва ротация на електронния сноп около тялото на пациента. Въпреки че
тази техника е добре позната и приета като полезна при лечение на някои тумори, тя не
е широко използвана, тъй като е относително сложна, а физичните й характеристики са
недостатъчно проучени. Дозното разпределение в терапевтичния обем зависи по
сложен начин от енергията на електроните, ширината на полето, дълбочината на
изоцентъра, разстоянието източник-ос на въртене (SAD), кривината на контура на
пациента, двустепенното колимиране и формирането на полето.
Отличните клинични резултати, постигнати от малкото пионери в тази област през
последните две десетилетия, със сигурност увеличиха интерес към ротационната
терапия с електрони, както за радикално лечение, така и за палиативно облъчване. На
практика производителите на линейни ускорители вече предлагат като стандартна
опцията за ротационна терапия с електрони. Въпреки че тази опция обикновено се
включва при купуването на нов линеен ускорител, тъй като е относително евтина, тя
практически се използва рядко поради техническите затруднения.
Разработени са два варианта на ротационна терапия с електрони: по-простият се
нарича още електронна псевдо дъга (pseudo arc) и представлява облъчване през серия
взаимно застъпващи се стационарни електронни полета, а другият е непрекъснато
въртене на електронния сноп около тялото на пациента. Изчисляването на дозното
разпределение при ротационната терапия с електрони е сложно и обикновено не може
да се постигне добра достоверност при използване на алгоритмите при планиране на
облъчване със стационарни електронни полета.
Концепцията „ъгъл β“ предлага полуемпирична техника за планиране на
ротационна терапия с електрони. Характерният ъгъл β за произволна точка А на кожата
на пациента (фиг. 8.10.) се измерва между централните оси на две ротационни
електронни полета, разположени по такъв начин, че в точка А предният ръб на едното
да съвпада със задния ръб на другото поле.
Ъгъл β се определя еднозначно от три параметъра: SAD, дълбочината на
изоцентъра di, и ширината на полето w. Електронни полета с такива комбинации на
параметрите di и w , при които характерният ъгъл β е един и същ, на практика имат много
подобни радиални PDD криви, въпреки че di и w могат да са много различни (фиг. 8.11.).
По този начин PDD при ротационна терапия зависи само от енергията на електроните и
от характерния ъгъл β.




f
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Фигура 8.10. Геометрия при ротационна терапия с електрони: f (SAD); d i (дълбочина на
изоцентъра); w (ширина на полето в изоцентъра), α (ъгъл на дъгата или пълният ъгъл
на въртене), β (характерният ъгъл за конкретната геометрия на облъчване).

Depth d (cm)
Фигура 8.11.Радиални PDD криви при ротационна терапия с електрони, измерени във
фантом за различни комбинации на w и di, даващи характерен ъгъл β: (a) 20 0, (b) 40 0,
(c) 800 (d) 100 0.Енергията на електроните е 9 МеV.

При ротационна терапия с електрони, трябва да се отчита фотонната
контаминация на снопа, тъй като в изоцентъра се натрупват фотони от всички полета, а
е възможно той да се намира в критичен орган. Фигура 8.12. показва сравнение между
две дозни разпределения, определени фотографски в антропоморфен фантом.
Фигура 8.12.(а) се отнася за малък ъгъл β = 10 0 (напр. при малка ширина на полето)
и ясно показва голямата доза от фотонната контаминация в изоцентъра, докато фигура
8.12.(b) е за голям ъгъл β = 100 0 и показва малка контаминация в изоцентъра. При
ротационната
терапия с електрони дозата от вторичното спирачно лъчение
(bremsstrahlung dose) зависи обратно пропорционално от ъгъл β.

(a )

(b )

Фигура 8.12. Дозно разпределение за ротационен електронен сноп с енергия 15 MeV
при дълбочина на изоцентъра di = 15 cm; (a) β =10 0 и (b) β = 100 0.

Един от техническите проблеми при ротационната терапия с електрони е свързан
с формата на полето при движещия се електронен сноп, определена от вторичните
колиматори. При облъчване на локализации с приблизително цилиндрична форма
(напр. гръдна стена), ширината на полето се определя от правоъгълния колиматор за
фотони. При облъчване на локализации с приблизително сферична форма (напр.
глава), трябва да се използва индивидуален вторичен колиматор, ограничаващ поле с
подходяща форма, така че да се осигури хомогенно разпределение на дозата в
терапевтичния обем.

8.3.10. Планиране на лъчелечението с електрони
Сложните взаимодействия между електроните и атомите в тъканите ги прави не
особено подходящи за стандартните алгоритми на планиращите системи. Електронните
полета са трудни за моделиране, а алгоритмите, основани на предварително набрани
данни, не определят точно дозата при падане на снопа под ъгъл спрямо облъчваната
повърхност или на границата между две среди.
Първите методи за изчисляване на разпределението на дозата от електрони са
били емпирични и основани на измервания във воден фантом на PDD криви и на
профили за полета с различни размери, подобно на метода на Милан-Бентли,
разработен в края на 60-те години за фотонни снопове. Нехомогенностите били
отчитани чрез корекции на PDD кривите с помощта на коефициента CET (вж. 8.3.7.1.).

Този метод осигурява полезна параметризация на процентната дълбока доза, но не е
свързан с реалната физика на електронния транспорт, която се основава на теорията
на многократното разсейване
Теорията на Ферми-Айгс за многократното разсейване разглежда широк
електронен сноп, съставен от множество отделни тесни снопове (pencil beams), които
се разпространяват латерално в тъканта с приблизително Гаусово разпределение, като
разходимостта им се увеличава с дълбочината. Дозата в определена точка в тъканта се
пресмята като се сумира приносът на отделните тесни снопове.
Алгоритъмът „pencil beam” отчита тъканните нехомогенности, контура на пациента
и полетата с неправилна форма. По-ранни опростени подобни алгоритми отчитат
страничното разсейване, но пренебрегват ъгловото и обратното разсейване от
границата между две среди. Последващи аналитично развити алгоритми прецизират
теорията за многократното разсейване чрез въвеждане както на спирачните
способности, така и на разсейващите способности, но въпреки това в общия случай не
могат да осигурят точно дозно разпределение при стандартни клинични условия.
Най-точният начин за пресмятане на дозното разпределение при облъчване с
електрони е използването на метода Монте-Карло. Основният недостатък на
съвременния подход чрез този метод при рутинното му използване за изчисляване на
доза, е относително голямата продължителност на работата. Въпреки това,
благодарение на непрекъснато увеличаващата се скорост на компютрите, в комбинация
с намаляване на цената на компютърните системи, може да се очаква в близко бъдеще
алгоритмите за изчисляване на дозни разпределения от електрони, базирани на метода
Монте-Карло, да станат рутинни за клинични приложения.
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9.1. ВЪВЕДЕНИЕ
Модерното лъчелечение е свързано с точно определяне на погълнатата доза в
мишенния обем. Въз основа на данни за дозата и на оценка на грешките при нейното
определяне в клинични условия, ICRU препоръчва точността на дозата в обема
подлежащ на лъчелечение да бъде в границите на ± 5 %. Като се имат предвид всички
неопределености при определянето на дозата на пациента, препоръчваната точност ±
5 % не е лесно постижима.
Преди клиничното им използване, уредбите за дистанционно лъчелечение трябва
да бъдат калибрирани по доза за фотони и електрони. Първоначалното калибриране е
едно от много важните звена във веригата от дейности, чрез които се реализира точно
дозата на пациента. Другите звена се отнасят до: процедурите за измерване на
процентната дълбока доза (PDD); пусковото изпитване и осигуряването на качеството
(QA) на апаратурата; дозиметричното планиране на лечението; позиционирането на
пациента преди облъчване в координатната система на терапевтичната уредба.
Първоначалното калибриране обикновено се състои в определяне на мощността
на дозата в точка Р на референтна дълбочина zref, във воден фантом (най-често това е
дълбочината на дозния максимум zmax за определената енергия), на номинално SSD или
SAD, за референтно поле (най-често 10 х 10 cm) на повърхността на фантома или в
изоцентъра. Мощността на дозата при рентгеновите уредби и при ТГТУ
(телегаматерапевтичните уредби) се определя в Gy/min, а при линейните ускорители в
Gy/MU.
Мощността на дозата при уредбите за повърхностна и дълбока рентгенова терапия,
а понякога и при ТГТУ с 60Со или 137Cs, може да се определи чрез измерване на
въздушната керма Kair (Gy/min) във въздух, на определено разстояние от колиматора
или апликаторите.
Първоначалното калибриране за фотони и електрони се извършва с дозиметри и
специални дозиметрични техники. Дозиметрите предоставят възможност за определяне
чрез измерване и/или пресмятане на дозата, или на други физични свързани величини,
като керма, пренос на частици или еквивалентна доза, в определена точка в
облъчваната среда.
Дозиметър е всяко устройство, способно да осигури резултат М от измерване на
йонизиращо лъчение, който е мярка за дозата D, получена в чувствителния обем V на
дозиметъра.
•

•

Дозиметър, произвеждащ сигнал, с помощта на който дозата в
чувствителния обем на дозиметъра може да бъде определена без да се
изисква калибриране в определено лъчево поле, е абсолютен дозиметър;
Дозиметри, изискващи калибриране в известно лъчево поле се наричат
относителни дозиметри.

Първоначалното калибриране на лъчев сноп, чрез директно измерване на дозата
или мощността на дозата във вода при специфични референтни условия, се нарича
референтна дозиметрия.
Известни са три метода, използвани за референтна
дозиметрия:
a) Калориметричен
б) Химичен
в) Йонизационен

Те могат да бъдат използвани като абсолютни дозиметри, но това рядко се прави
в клиниките, защото тяхната употреба в абсолютната дозиметрия е неудобна и освен
това калибрирането в познато лъчево поле предлага някои предимства, като
проследимост спрямо стандартизирани лаборатории. Когато независимо от това
абсолютният дозиметър се прилага в такива случаи, се използва неговата точност, а не
способността му за калибриране.

9.1.1. Калориметрия
Калориметрията е реално единственият метод за абсолютна дозиметрия, тъй като
тя има за основа дефинициите на електрична енергия или температура. По принцип
калориметричната дозиметрия е проста; на практика обаче, необходимостта от
измерване на изключително малки температурни разлики прави методът много сложен
и го препраща до сложни стандартни лаборатории.
Първичните стандартни дозиметрични лаборатории (PSDL) използват два
основни вида калориметри за абсолютно измерване на погълната доза:

▪ Графитни калориметри;
▪ Водни калориметри със херметизиран воден резервоар.
В графитните калориметри средното покачване на температурата се измерва в
тяло, изолирано термично от околната среда чрез вакуумиране. Използват се корекции
за състоянието на въздуха, поради образуване на въздушни мехурчета при
вакуумирането и редица процедури за превръщане на дозата в графита в доза във
вода.
Във водните калориметри от този вид се използва слабата топлинна дифузия във
водата, което позволява да се измерва минимално повишаване на температурата
директно в точка във водата . Процедури за превръщане на дозата не са необходими,
но измерването и анализът се усложняват от топлинните загуби в участващите
топлопроводими предмети, както и от радиолизата на водата.

9.1.2. Фрике дозиметрия
Енергията на йонизиращото лъчение, погълната в някои среди, предизвиква
химични промени, и големината на промените може да се използва като мярка за
погълнатата доза. Най-известният химичен дозиметър е феросулфатният (Fricke
дозиметър), основан на окислението на феро йони в разтвор на фероамониев сулфат
(Fe++ → Fe+++). Концентрацията на фери йони в облъчвания дозиметричен разтвор се
измерва чрез абсорбционна спектрометрия с ултравиолетова светлина при 304 nm, при
която дължина на вълната фери йоните имат добре изразен абсорбционен пик.
Fricke дозиметрията изисква точното познаване на радиохимичния добив G на
фери йони в 1 mol, произведени от погълната в разтвора енергия 1 J. По-стара
дефиниция на радиохимичния добив, това е отношението на броя на трансформациите
феро-фери на 100 eV погълната енергия. Стойността на G се определя трудно, защото
тя зависи до известна степен от енергията на лъчението, от мощността на дозата и от
температурата на разтвора по време на облъчването и детектирането
(спектрометрирането). Препоръчваната стойност за 60Со гама-лъчи е 15,6 молекули на
100 eV, която съответства на 1,607.10–6 mol/J. Измерителният обхват на Fricke
дозиметъра е от няколко до около 400 Gy. Тази относително висока долна граница на
приложение прави дозиметъра неудобен за рутинната клинична практика.

9.1.3. Йонизационна дозиметрия
Йонизационната камера е практически най-широко използваният детектор за
точно измерване на дозата при лъчетерапевтичните уредби. Тя може да се използва
при абсолютни или относителни измервания. Чувствителният обем на камерата
обикновено е изпълнен с атмосферен въздух и дозата или мощността на дозата са
свързани със заряда Q, или с йонния ток I, получени от йонизиращите лъчения в
камерата, както и с масата на въздуха mair в нейната кухина:

Dair 

Q  wair 


mair  e 

(9.1)

където wair e средната енергия, необходимa за произвeждането на йонна двойка
във въздух (актуалната стойност на Wair за сух въздух е 33,97 eV).
Превръщането на погълнатата доза във въздух Dair в погълната доза в определена
среда (обикновено вода), Dw, се основава на кухинната теорията на Bragg и Gray или
Spencer-Attix (вж. Глава 2 и Раздел 9.4. от настоящата глава).
Чувствителният обем или масата на въздуха в кухината на камерата се определят:
•
•

Чрез директно измерване (камерата става абсолютен детектор при
специални обстоятелства);
Косвено чрез калибриране на камерата в познато радиационно поле
(камерата се използва като относителен детектор).

9.1.4. Средна енергия за създаване на една йонна двойка във въздух
Обикновено се приема, че в целия енергиен обхват на фотоните и електроните с
приложение в лъчелечението може да се използва една и съща стойност на величината
Wair/e,. Въпреки, че няма пряко експериментално доказателство на това предположение,
тъй като наличните данни са получени само от измервания с 60Co и 137Cs гама- и 2 MV
Х-лъчи. Стойността Wair/e, = (33,85 ± 0,15) J/C, първоначално препоръчана от ICRU като
претеглена средноаритметична от експериментални данни главно от измервания на
погълнатата доза с графитен калориметър и с графитна йонизационна камера, в
графитен фантом. По двата метода за измерване в графит трябва да се получи една и
съща стойност на дозата от израза:

wair / e 
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където Q е зарядът, създаден във въздуха в кухината на камерата, mair – масата на
въздуха в кухината, коригирана за влиянието на налягането и температурата;
Sgraphite,air – относителната масовата спирачна способност графит-въздух, за
използваните енергии на фотоните или електроните.
Този метод на оценка налага промяна в стойността на Wair/e, при промяна на
относителната масова спирачна способност Sgraphite,air. След въвеждането през 1984 г. от
ICRU на новите електронни данни за Sgraphite,air, стойността на Wair/e, била коригирана на
(33,97 ± 0,06) J/C за сух въздух.

Анализът на експерименталните данни при по-високите енергии, главно за
електрони, дава основание за допускането, че не може да се изключи енергийна
зависимост на Wair/e, но експерименталните неопределености, както и използването на
различни стойности на масовата спирачна способност през годините, не позволяват да
се постигне окончателно заключение по този въпрос.
Известно е, че стойността Wair/e, за въздух, при температура 20 0C, налягане
101,325 кРа и относителна влажност 50 %, е 0,6 %, по-ниска от тази за сух въздух при
същата температура и налягане, което води до стойност 33,77, вместо 33,97 J/C. Така,
от едно и също количество енергия, във въздуха, при относителна влажност 50 %, ще
бъде създаден 0,6 % по-голям заряд, отколкото в сух въздух при същите температура и
налягане (20 0C и 101,325 kPa).

9.1.5. Референтна дозиметрия с йонизационни камери
Като абсолютни дозиметри в референтната дозиметрия могат да се използват три
вида йонизационни камери:
•
•
•

Стандартни свободновъздушни йонизационни камери
Кухинни йонизационни камери
Вградени във фантом екстраполационни камери

9.1.5.1. Стандартни свободновъздушни йонизационни камери
Тези йонизационни камери измерват въздушната керма във въздух съгласно
нейната дефиниция: фотонният сноп трябва да взаимодейства с определен обем
въздух, след което да се измери зарядът на йоните, създадени при пълното спиране на
освободените във въздуха електрони. Определянето на въздушната керма във въздух
или мощността на въздушната керма във въздух изисква точното познаване на Wair/e,.
По практически причини, свързани с пробега на носителите на заряд във въздуха,
използването на стандартните свободновъздушни йонизационни камери е ограничено
до енергия на фотоните 0,3 MeV.

9.1.5.2. Кухинни йонизационни камери
В допълнение към необходимостта от точното познаване на чувствителния обем
на въздуха в йонизационната камера, се изисква коефициентите за корекция на стената
да отчетат ефекта от отслабването и разсейването на фотонния сноп в нея. За
определянето на въздушната керма (мощността на въздушната керма) във въздуха се
изисква точното познаване на Wair/e, на обема на кухината и на радиационната фракция.
Накрая, стандартните лаборатории допълват корекционните фактори с нови, като напр.
за нехомогенност на точковия източник на лъчение и фактори, които представляват
отклонения от кухинната теория на Spencer-Attix.

9.1.5.3. Вградени във фантом екстраполационни камери
Вградените във фантом екстраполационни камери са некалибрирани
екстраполационни камери с променлив обем, които са неразделна част от
водноеквивалентен фантом, в който се измерва дозата; те могат да се използват като
дозиметри за измервания във високоенергийни фотонни и електронни снопове.
Стандартните дозиметрични протоколи са базирани на теорията на Bragg и Gray или
Spencer–Attix (за подробности вж. Глава 2), които осигуряват проста линейна
зависимост между дозата в дадена точка в средата и отношението Q/m, където Q е

зарядът на йоните, събран в маса m на въздуха в кухината на камерата вътре в средата.
В екстраполационните камери отношението Q/m е константа и може да бъде заменено
от производната dQ/dm, която може да бъде измерена точно чрез контролирани
промени в разстоянието между електродите . Превръщането на дозата в кухината в
доза в средата се основава на теорията на Spencer-Attix. Както при стандартните
свободновъздушни йонизационни камери и при кухинните йонизационни камери,
дозиметрията с екстраполационните камери разчита на точни данни за стойността на
Wair/e,.

9.1.6. Калибриране на лъчеви снопове в клиничната практика и последователност
на измерванията
Теоретичните аспекти на трите референтни дозиметрични методи, описани погоре, са добре познати, обаче нито един от тях, по една или друга причина, не е удобен
за рутинна клинична употреба. По тази причина фотонните и електронните лъчеви
снопове в клиничната практика най-често се калибрират с йонизационни камери, които
се използват като относителни дозиметри и имат калибровъчни коефициенти,
определени във въздух или във вода, и са проследими до националните Първични
стандартни дозиметрични лаборатории (PSDL) или Вторични стандартни дозиметрични
лаборатории (SSDL). Калибровъчният коефициент на камерата по същество премахва
нуждата от точното познаване на нейния чувствителен обем.
Стандарт ISO 31-10, за величини и единици, дава указания за употребата на
термините "коефициент" и "фактор". Първият трябва да се използва за величини, които
имат размерност, а вторият – за безразмерните величини. Например, коректен термин
е калибровъчен коефициент (коефициент на калибриране), а некоректен –
калибровъчен фактор. Проследяването на калибровъчния коефициент до национална
PSDL (SSDL) предполага, че:
•
•

•

Камерата е калибрирана директно в PSDL в единици за въздушна керма във
въздух или за погълната доза във вода;
Камерата е калибрирана директно в Акредитирана дозиметрична
лаборатория за калибриране (ADCL) или във (SSDL), която проследява
калибрирането й до PSDL;
Коефициентът на калибриране на камерата се получава чрез кръстосано
калибриране с друга йонизационна камера (потребителски вторичен
стандарт), чийто коефициент на калибриране се измерва директно в PSDL,
ADCL или SSDL.

9.1.7. Дозиметрични протоколи
Процедурите, които се следват при калибрирането на клиничните фотонни и
електронни снопове са описани в международни или национални радиационни
дозиметрични протоколи, или практически ръководства по дозиметрия; изборът кой
протокол да използвате, до голяма степен е предоставен на отделните центрове за
лъчелечение. Дозиметричните протоколи обикновено се издават от национални или
регионални организации като Американската асоциация на физиците в медицината
(AAPM) (Северна Америка), Институт по физика и инженерство в медицината и
биологията (IPEMB) (Великобритания), Deutsches Institut für Normung (DIN) (Германия),
Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie (NCS) (Холандия и Белгия) и

Скандинавската асоциация на клиничните физици (NACP) (скандинавски страни), или
от международни организации като IAEA. Тази процедура осигурява високо ниво на
последователност при определяне на дозата между различните центрове за
лъчелечение в една страна, както и между една и друга страна.

9.2. ЙОНИЗАЦИОННИ КАМЕРИ И ДОЗИМЕТРИЧНИ СИСТЕМИ
Йонизационната камера е основа на всяка дозиметрична система, която по принцип
е доста проста и се състои от три основни компоненти (фиг. 9.1.):
•
•
•

Йонизационна камера
Електрометър
Захранванващо устройство

Обикновена йонизационна камера във веригата на една дозиметрична система
наподобява кондензатор (йонизационната камера), свързан към батерия (захранването)
с електрометър, измерващ заряда или тока на зареждане и разреждане на
„кондензатора”.

9.2.1. Йонизационни камери
Йонизационните камери имат три електрода, ограничаващи техния чувствителен
въздушен обем, който обикновено е от порядъка на 0,1 до 1 cm3 при камерите,
използвани за калибриране на фотони и електрони в клиничната практика. Трите
електрода са:
•
•

•

Поляризиращ електрод, който е свързан директно със захранването.
Събиращ електрод (колектор, измерителен електрод) за измерване на
заряда или тока в чувствителния обем на камерата; той е заземен през
електрометър с нисък импеданс.
Предпазен електрод, който е заземен директно и има две задачи: да
ограничава чувствителния обем на камерата и да предпазва измерването
от утечката в камерата.

Като газ в чувствителния обем на йонизационната камера най-често се
използва въздухът. Първоначалното взаимодействие на непрякото фотонно
йонизиращо лъчение с камерата е освобождаването на електрони и позитрони
в нейната стена чрез фотоелектричен ефект, Комптънов ефект или образуване
на двойка електрон-позитрон. Някои от тези заредени частици влизат в
чувствителния обем на камерата и йонизират въздушните молекули, като
произвеждат положителни йони и нискоенергийни електрони в обема на
камерата. Нискоенергийни електрони се присъединяват към кислородни
молекули във въздуха, формирайки отрицателни йони. Следователно във
въздушната йонизационна камера събираните заредени частици са
положителни и отрицателни йони (йонни двойки), повече положителни йони и
електрони.

Фигура 9.1. Схема на йонизационна камера във веригата на дозиметричната система.
А е електрометърът със захранване V. Камерата е свързана към електрометъра чрез
триаксиален кабел, екраниращ ниско ниво на шум, с централен проводник, довеждащ
сигнала от събиращия електрод на електрометъра; заземеният защитен електрод
осигурява защитата на връзката на поляризиращия електрод със захранването и
предпазва измерването от утечките в камерата.

За рутинно калибриране обикновено се използват два типа йонизационни камери:
– Цилиндрични (често наричани още напръстникови) камери
– Плоско-паралелни камери

Фигура 9.2. Йонизационни камери, най-често използвани в лъчелечението:(а)
цилиндрични, използвани в относителната дозиметрия; (б) мини (pinpoint)камера и
равновесна шапка за 60Co гама-лъчи; (с) цилиндрична камера тип Farmer с равновесна
шапка за 60Co гама-лъчи; плоско-паралелна камера тип Roos за измервания с електрони.

За калибриране при дълбоката рентгенова терапия и за фотони и електрони с
енергия 10 МеV и повече, най-често се използват цилиндричните, докато плоскопаралелните йонизационни камери се използват при калибриране при повърхностната
рентгенова терапия, при калибрирането на ниско енергийни електронни лъчения и при
повърхностни измервания на дозата, както и за измервания в областта на изграждане
на дозата при високоенергийни фотонни лъчения. Примери на йонизационни камери,
използвани в лъчелечението, са дадени на фигура 9.2.

9.2.2. Електрометър и захранване
Йонизационната камера е един кондензатор, в който зарядът и токът са резултат
от взаимодействието на преминалото през нея йонизиращо лъчение. Този заряд или
ток са много малки и трябва да се измерят с много чувствителни електроизмервателни
уреди
(електрометри).
Начинът
на
захранване
на
йонизационната
камера/електрометъра определя дали системата ще измерва моментния ток или
заряда. И в двата случая е важно, че може да се променя големината и поляритета на
захранващото напрежение така, че ефективността за събиране на йоните в камерата
може да бъде определена за конкретен лъчев сноп (вж. Раздел 9.3.).

9.2.3. Фантоми
Водата е стандартен материал за фантом за дозиметрия на фотони и електрони.
Въпреки това, измерванията често се правят във фантоми от по-удобни твърди
материали, като полистирол, плексиглас, тъканноеквивалентна пластмаса А-150,
твърда вода WT1, твърда вода RMI-457. Пластична вода, или виртуалната вода,
наподобяват вода по три параметри: плътност ρ, масова концентрация на електрони ne
(kg–1) и ефективен атомен номер Z eff .
Ефективният атомен номер Zeff зависи от атомния състав на сместа, както и от
вида и качеството на лъчевия сноп.
За нискоенергийни фотони, за които доминиращият вид взаимодействие е
фотоефектът, ефективният атомен номер се определя от:

Z eff  3,5

 ai Zi3,5

(9.3)

i

където: ai e масата на съставния елемент i;

Z i – атомният номер на същия елемент.
Използвайки уравнение (9.3), получаваме Zeff за въздух 7,8 и 7,5 за вода.
За високоенергийни фотони и електрони Zeff
дефинира по следния начин:

за дадена смес (вещество) се

Z i2
Ai
 i
Zi
 ai A
i
i

 ai

Z eff

(9.4)

където: аi е масата на съставния елемент I;

Z i – атомният номер на същия съставен елемент;
Ai – атомната маса на същия съставен елемент.
Водата е най-универсалното вещество, което замества меката тъкан и се използва
при дозиметрията на фотони и електрони. Твърдите пластични материали също се
използват за фантомни измервания, но те не са универсални заместители на меките
тъкани за всички енергии, тъй като не съчетават и трите задължителни параметри за
еквивалентност на водата.

За дозиметрия при фотони, тъканна еквивалентност или водна еквивалентност на
една среда означава еднаквост на нейните масов коефициент за поглъщане на енергия,
масова спирачна способност и масова разсейваща способност с тези на меките тъкани,
или на водата.
За дозиметрия при електрони, водноеквивалентен фантом означава еднаквост на
веществото, от което е направен, с линейната спирачна способност и линейната
разсейваща способност с тези на водата. Това се постига приблизително, ако
фантомното вещество има същата масова концентрация на електрони и същия атомен
номер като тези на водата.
Общо, водата се препоръчва като вещество за фантоми за калибриране на
високоенергийни фотони и електрони. Дълбочината за калибриране на
високоенергийни Х-лъчи е 10 cm, докато за електрони това е референтната дълбочина
zref. За осигуряване на адекватни условия за разсейване, размерите на фантома трябва
да бъдат най-малко 5 cm по-големи от номиналния размер на полето във всички посоки
и най-малко 10 cm в дълбочина под йонизационната камера.
Използваните в дозиметрията на рентгеновите лъчи пластмаси не могат да се
приемат за напълно водноеквивалентни и затова към тяхното приложение при
калибрирането трябва да се подхожда с повишено внимание.

9.3. КОРЕКЦИИ НА СИГНАЛИТЕ ОТ ЙОНИЗАЦИОННИТЕ КАМЕРИ
За всяка йонизационна камера се описват референтните условия на измерване,
при които калибровъчните коефициенти на камерата са валидни без допълнителни
корекции. Влияещите на тези коефициенти фактори са величини, които не са обект на
измерването, но се отразяват на резултата от него. Такива величини и фактори са:
• Температурата, налягането и влажността на околния въздух;
• Големината и поляритета на захранващото напрежение;
• Утечката в камерата;
• Ефектът на ствола на камерата.
Ако камерата се използва за измерване при нереферентни условия, измерваният
сигнал трябва да се коригира за влияещите фактори.

9.3.1. Корекция за температурата, налягането и влажността на въздуха, kT,P
Масата на въздуха в чувствителния обем на камерата е равна на ρairVeff, където ρair
е плътността на въздуха и Veff – ефективният чувствителен обем на камерата. Тъй като
повечето йонизационни камери са отворени за околната атмосфера, плътността ρair е
функция на атмосферното налягане, температурата и влажността на околния въздух.
Това се отнася и за събирания в камерата заряд, тъй като плътността на въздуха и
големината на заряда са взаимно зависими.
Обичайна практика е да се фиксира стойността на ρair при определени условия и
отчетените стойности от камерата да се приведат към тези условия. Повечето
стандартни лаборатории използват стойността на плътността на сух въздух, при
стандартни условия 00C; 101,325 кРа; 1,2930 kg/m3 При допускане, че въздухът е
идеален газ, плътността ρair (T,P) при произволна температура T (0C) и налягане P (кРа),
се изчислява по формулата:

 air (T , P )   air (0 0 C ;101,325 kPa )

273,2
P
273,2 T 101,325

(9.5)

Измерваният заряд в йонизационната камера при калибрирането зависи от
температурата, налягането и влажността на въздуха и затова коефициентът на
калибриране трябва да се даде за посочените референтни стойности на тези
параметри. В повечето стандартни лаборатории сигналът от камерата се привежда
към т.нар. нормални условия от 200C (220C в Северна Америка) и 101,325 кРа, но не се
прилага корекция за влажност. Вместо това, относителната влажност по време на
калибрирането се контролира в границите 45-55 %, така че калибровъчният коефициент
се прилага за относителна влажност около 50 % .
Коефициентът за корекция на температурата и налягането на въздуха, kT,P

kT ,P 

273,2  T P0
273,2  T0 P

(9.6)

и се прилага за привеждане на измерения сигнал към референтните условия,
използвани при калибрирането на камерата в стандартна лаборатория. Трябва да се
има предвид, че T (ºC) и P са налягане на въздуха и температурата на камерата по
време на измерването, докато P0 и T0 (0C) са параметри при нормалните условия,
използвани в стандартната лаборатория.
Температурата на въздуха в кухината на камерата трябва да се приема като тази
на фантома, която не е задължително да бъде еднаква с температурата на околния
въздух. За измервания във воден фантом камерата в защитен водоустойчив кожух се
вентилира в атмосферата, за да се получи бързо равновесие между атмосферния
въздух и въздуха в кухината на камера.
Стойностите на Wair/e, и спирачната способност, които се използват в
дозиметричните протоколи, са посочени за сух въздух, но се влияят от влажността на
въздуха в камерата. Това води до общ фактор на корекция на влажността от 0,997 за
60
Co гама-лъчи, коригиращ измерванията при относителна влажност 50 % към тези,
получени при сух въздух, като 0,994 е корекцията за Wair/e, за сух въздух, при
33,97 J /C, и 1,003 е стойността на корекцията за спирачната способност.

9.3.2. Корекция за поляритета, kpol
При идентични условия на облъчване, използването в йонизационната камера на
напрежения с противоположен знак може да доведе до различни показания; това
явление се нарича ефект на поляритета. За повечето видове камери този ефект е
практически незначителен за високоенергийните фотони, на дълбочини във фантома,
превишаващи дълбочината на дозния максимум, но в областта на натрупване на дозата
за високоенергийни фотони и за електрони, както и при рентгеновите лъчи, ефектът
може да бъде значителен.
При електрони, за ефект на поляритета се смята ефектът на равновесие на
заряда, който зависи от енергията и ъгловото разпределение на падащото лъчение, от
дълбочината на измерване във фантома и от размера на полето. Ефектът на
поляритета може действително да промени своя знак при различна дълбочина във
фантома.

Когато се използва камера, при която се проявява измерим ефект на поляритета,
за истински резултат от измерването се приема средноаритметичната от абсолютните
стойности на резултатите при двата поляритета.
По този начин за фактора за корекция на поляритета kpol се получава:

k pol 

M  M
2M

(9.7)

където М+ и M– са сигналите от камерата, получени при идентични условия на
облъчване, съответно при положителен и отрицателен поляритет, а М е сигналът,
получен при използвания по принцип поляритет (положителен или отрицателен).
Ако k pol за конкретна камера е по-голям от 3 %, тя не трябва да се използва за
абсолютни измервания!
Всеки път, когато поляритетът е бил променян, равновесието на заряда и
стабилните работни условия трябва да бъдат възстановени чрез повторно
облъчване на камерата и изчакване от няколко минути преди следващото
измерване!

9.3.3. Влияние на захранващото напрежение: корекция за рекомбинацията, ksat
Показанието на една йонизационна камера зависи не само от дозата, мощността
на дозата и поляритета на камерата, но и от приложеното напрежение между стената
на камерата и събиращия електрод. Зарядите, създадени в камерата от лъчението,
може да се различават от реално събраните заряди, като тези несъответствия (загуба
или излишък на заряди) са резултат от ограниченията, наложени от физиката на йонния
транспорт (напр. отношението на електронните коефициенти за предаване на енергия
на материала на стената и на въздуха, Б. Пр.) в чувствителния обем и от електрическото
устройство на камерата.
Загубите на заряди в камерата се дължат на йонната рекомбинация; лъжливи
импулси се получават от прекомерно умножаване (мултиплициране) на йоните и
настъпването на непрекъснат електричен разряд. Както рекомбинацията на йоните,
така и многократното им умножаване, са повлияни от напрежението между
електродите на йонизационната камера.

Фигура 9.3. Типична крива на насищане на йонизационна камера. Зарядът на насищане е
Qsat и се използва в дозиметрични протоколи като параметър на лъчевия сигнал.
Йонизационните камери обикновено се използват в област близо до насищането и Q sat
се изчислява като отношение на измерения сигнал към ефективността на събиране f.

Показанието на камерата, т.е. зависимостта на тока I или заряда Q от приложеното
напрежение V при постоянно облъчване (т.е. при постоянна доза или мощност на
дозата), се нарича крива на насищане; при ниски напрежения зависимостта нараства
приблизително линейно, след това достига насищане, а при високи напрежения
настъпва електричен разряд (фиг. 9.3.).
Отношението Q(V)/Qsat или I(V)/Isat, се нарича ефективност на събиране f на
йонизационната камера при приложеното напрежение V. Qsat и Isat са стойностите на
заряда и тока на насищане при това напрежение. Йонизационните камери най-често
работят близо до областта на насищане, където f > 0,98, или дори в зоната на насищане,
където f ≈1.
При насищане всички създадени от лъчението заряди се събират и произвеждат
директно Qsat и Isat за ползване в дозиметричните протоколи. Когато камерата работи
под областта на насищане, някои от зарядите рекомбинират и се "губят" за
дозиметричния сигнал. Това става по три механизми:

▪ Обща рекомбинация: рекомбинират противоположни заряди от различни трекове;
▪ Първоначална рекомбинация: рекомбинация на противоположни заряди от едни и
същи трекове;

▪ Йонна дифузия: дифузия на заряди срещу посоката на електричното поле.
Според вида на йонните загуби при рекомбинация, йонизиращите лъчения се
групират в три категории:
– Непрекъснато лъчение (напр. 60Со гама-лъчи);
– Пулсово лъчение (високоенергийни Х-лъчи и електрони от ускорителите);
– Сканиращо пулсово лъчение (напр. сканиращо лъчение в ускорителите)
Корекционният фактор за рекомбинация на йоните ksat (oзначаван с Pion в Доклад
TG 21 и TG 51 на AAPM и равен на 1/f в теорията за рекомбинациите) е броят на
изгубените йони в чувствителния обем на камерата поради първоначалната
рекомбинация, общата рекомбинация и дифузията. Общата рекомбинация доминира
над другите два ефекта.
Според Boag, близо до областта на насищане ефективността на събиране f gc при
обща рекомбинация за непрекъснато йонизиращо лъчение е следната:

f gc 

Q

Qsat

1
Ag
1 2
V

(9.8)
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При пулсови лъчения:

f gp 
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C
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V

(9.10)
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(9.11)

където Ag , C и C  са константи, Q е измереният сигнал, а Qsat – стойността на
сигнала в областта на насищане.
Връзката на 1/Q с 1/V2 e линейна за непрекъснато лъчение (9.9) и с 1/V за
импулсно лъчение (9.11), като стойността 1/Qsat е пресечната точка на линейната
графика с ординатата (т.е. за 1/V →0 или V→∞)
Ако приемем, че преобладава общата рекомбинация и въз основа на линейната
зависимост на 1/Q или от 1/V2 при непрекъснато, или от 1/V – при импулсно лъчение,
ефективността на събиране f gc и f gp за непрекъснато и за импулсно лъчение може да
се определи с т.нар. двойноволтова техника.
Показанието на камерата М се отчита за едно и също лъчение при две стойности
на напрежението, при нормалното работно напрежение VN, а след това за по-ниско
напрежение VL. Коефициентът на ефективно събиране за нормалното работно
напрежение на камерата VN се изразява със следната формула:

f gc (VN ) 

MN
M sat

M N  VN 
 
M L  VL 

2
 VN 


1  
 VL 

2

(9.12)

за непрекъснато лъчение, и

f gp (VN ) 

MN
M sat

M N VN

M L VL
,

VN
1
VL

(9.13)

с малко приближение, за импулсно лъчение. Във формулите:
МN е показанието на камерата при нормално работно напрежение VN;
M L – показанието при напрежение VL , по-ниско от работното;
Msat – показанието в областта на насищане и V = ∞
Ефектът на полярността ще се промени с напрежението, и MN както и ML
трябва да се коригират съгласно (9.7).
За импулсни и импулсни сканиращи високоенергийни лъчения в дозиметричните
протоколи
се
препоръчва
корекцията
на
фактора
за
рекомбинация
ksat (VN) да бъде определена по следния начин:
(i) Да се приеме линейната зависимост между 1/М и 1/V;
(ii) Да се използва техниката на две напрежения и следния квадратен полином:

M
M
ksat (VN )  a0  a1 N  a2  N
ML
 ML





2

(9.14)

където ai са таблични константи за импулсни и импулсни сканиращи лъчения
(вж. пример в IAEA TRS 398, стр. 52).
За ksat (VN) ≤1,03 (т.е. f ≥ 0,97) корекционният фактор за рекомбинация може
да бъде приблизително в рамките на 0,1 %, получен от следната връзка от общата
теория за рекомбинацията:

MN
1
ML
k sat (VN )  1 
VN
1
VL

(9.15)

където, както беше казано по-горе, MN и ML са сигнали от камерата, получени
съответно при нормално VN и при ниско напрежение VL.
Отношението VN/VL трябва да бъде равно или по-голямо от 3, и VN не трябва да
бъде твърде голямо, за да се гарантира, че ефектът на мултиплициране на зарядите
няма да влияе на показанието на камерата.
Важно е да се установи отново равновесие на зарядите след прилагането на
различните напрежения. Това може да се постигне чрез облъчване на камерата преди
следващото измерване с доза от 2 до 5 Gy.

9.3.4. Утечки в камерата
Утечките на ток създават значителни затруднения при проектирането на
йонизационни камери за дозиметрични системи. Тяхното въздействие върху тока,
създаван от лъчението, се минимизира със защитни електроди, нискошумови
триаксиални кабели и сложни електрометри. Утечките са три категории:
•
•
•

Вътрешни (на тъмно, присъщи) утечки на тока;
Утечки на тока, индуцирани от лъчението;
Утечки, предизвикани от механични напрежения и триене в кабелите.

Без значение колко добре е проектирана дозиметричната система с йонизационна
камера, когато системата е в режим на готовност за измерване в нея винаги има слаб
сигнал, който не е свързан с йонизиращото лъчение,. Този вътрешен ток (ток на тъмно)
е резултат от повърхностна и обемна утечка между поляризиращия и събиращия
(измерителния) електрод на камерата.
В една добре проектирана йонизационна камера токът от вътрешната утечка е
най-малко два порядъка по-слаб от измервания, създаден от лъчението, и затова може
да се пренебрегне.
Електрическа утечка в йонизационната камера и в електрометъра може да
възникне вследствие на облъчването на изолаторите и други части от камерата,
кабелите и електрониката на измервателната апаратура. Тя продължава и след
облъчването и намалява експоненциално с времето.
IEC 60731 препоръчва, в рамките на 5 секунди след края на 10-минутно
облъчване утечката на тока да спадне до ± 1,0 % или по-малко от йонния ток в
чувствителния обем на камерата по време на облъчване (т.е. тя ще спадне до
присъщата утечка на дозиметричната система като цяло).

Друг ефект в изолаторите, към който има значително внимание в средата на
1980-те години, е натрупването на заряд в електронепроводимите пластмасови
фантоми. Този заряд създава силно електрично поле около камерата, което насочва
потока на електроните към обема на камерата и се образува повишен сигнал и
погрешен резултат от измерването.
Механичното напрежение в кабелните изолатори може да предизвика утечка
и поради тази причина трябва да се избягва ненужно огъване и усукване на
кабелите.

9.3.5. Ефекти от ствола на камерата
Облъчването на ствола на йонизационната камера често не може да бъде
избегнато и в резултат се получава различен вид утечка, която се нарича ефект на
ствола на камерата (stem effeсt). IEC описва два механизма на ефекта: стволово
разсейване и стволово изтичане.

▪ Разсейването в ствола достига до обема на камерата. Този ефект може да се
оцени с помощта на допълнителен ствол и камерата се облъчи последователно с
и без него; отношението на двете показания дават възможност да се определи
корекционният фактор за влиянието на ствола.

▪ Утечка по ствола на камерата възниква от директното облъчване на обема на
камерата, както и на изолаторите и кабелите. Ефектът може да се оцени чрез
облъчване на камерата два пъти с тясно правоъгълно поле – веднъж успоредно, а
след това перпендикулярно на централната й ос. Корекционният фактор се
определя като в предходния случай.

9.4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОГЪЛНАТАТА ДОЗА С КАЛИБРИРАНА
ЙОНИЗАЦИОННА КАМЕРА
По практически причини, дозиметрията при фотони и електрони обикновено се
провежда с йонизационни камери, които имат калибровъчни коефициенти от
стандартни дозиметрични лаборатории (SDL) и по този начин се използват като
относителни дозиметри. Преди една такава камера да се използва за калибриране на
лъчетерапевтична уредба, потребителят трябва да се запознае с дозиметричните
протоколи (практически ръководства), подходящи за съответното лъчение. Тези
протоколи предоставят алгоритъма за калибрирането и данните, свързани с
калибрирането на камерата в стандартната лаборатория, необходими за измервания на
дозата във вода при референтни условия и използването на данните при измервания
в клиничната практика.
На разположение са два вида протоколи, при които се използват:

▪ калибровъчните коефициенти за въздушната керма във въздух;
▪ калибровъчните коефициенти за погълната доза във вода.
Повечето дозиметрични протоколи за високоенергийни лъчения разчитат на
калибровъчни коефициенти на камерите за 60Со гама-лъчи. Очаква се в бъдеще
калибрирането на камери за високоенергийни Х- и електронни лъчения да стане подостъпно, тъй като сега съществуват само няколко PSDL.

Концептуално, двата вида протоколи са сходни и съдържат няколко стъпки в
процеса за определяне на дозата или мощността на дозата чрез измерване с
йонизационна камера на заряди или ток.
Първата стъпка при използването на дозиметричните протоколи е определянето
на показанието на камера MQ, последвано от корекция на измерения заряд или ток,
които се влияят от познати фактори, описани в Раздел 9.3; с индекса Q се означава
качеството на лъчението, за което е калибрирана камерата, както е описано в
Раздел 9.8.
Трябва да се отбележи, че представеният тук формализъм за определяне на
калибровъчните коефициенти на базата на енергията на 60Со гама-лъчи работи добре
за високоенергийните фотони и електрони. От друга страна, калибрирането на камерата
за ниско- и средноенергийни рентгенови лъчи се основава на други принципи и
калибровъчните коефициенти трябва да са определени за съответното качество на
рентгеновото лъчение. Теорията за дозиметрия в този енергиен обхват на фотоните ще
бъде разгледана по-детайлно в Раздел 9.10.

9.4.1. Протоколи на базата на керма във въздух
Тези протоколи използват калибровъчният коефициент за въздушна керма във
въздух NK,Co, получен за конкретната камера, калибрирана за 60Со гама-лъчи в
стандартна лаборатория. Работните йонизационни камери се привеждат към
референтните йонизационни камери, калибрирани за 60Со.
Калибрирането на камерите за измерване на високоенергийни фотони и електрони
се извършва на две стъпки:

▪ От NK,Co се изчислява калибровъчният коефициент за доза във въздух ND,air;
▪ Дозата във вода се определя като се използва формулата на Bragg и Gray за
връзка на показанието от измерването MQ и калибровъчния коефициент за доза
във въздух ND,air.
В стандартните дозиметрични лаборатории средната погълната доза във въздух
в камерата за лъчението на 60Со се определя от общата въздушна керма във въздух
(Kair)air, като се използва връзката:

Dair  ( K air ) air (1  g ) km katt kcel ,

(9.16)

където:
g е частта от общата предадена енергия на вторичните заредени частици във
въздушния обем на камерата, изразходвана при тяхното забавяне във въздуха като
радиационни загуби (генериране на спирачно лъчение);
km – корекционният фактор за въздушната нееквивалентност на стената и
равновесната шапка, необходима при измерването на въздушна керма във въздух
(Kair)air;
katt – корекционният фактор за поглъщането и разсейването на фотоните в стената
на камерата;
kcel – корекционният фактор за въздушна нееквивалентност на централния
електрод на цилиндричната йонизационна камера.
Калибровъчният коефициент на камерата за доза във въздух ND,air се дефинира
като:

ND,air = Dair/MQ ,

(9.17)

където MQ е показанието на камерата, коригирано за всички влияещи фактори.
Калибровъчният коефициент за въздушна керма във въздух NK,Co се дефинира
като::
NK,Co = (Kair)air/MQ .

(9.18)

Ако показанието на електрометъра е в нанокулони, калибровъчният коефициент
на камерата за въздушна керма във въздух NK,Co е в единици cGy/nC.:
Чрез разделяне на лявата и дясната страна на уравнение (9.16) с коригираното
показание на камерата МQ, калибровъчният коефициент за доза във въздух може да се
определи от калибровъчния коефициент за въздушна керма във въздух за лъчението
на 60Со, чрез:

N D,

air

 N K , Co (1  g ) km katt kcel .

(9.19)

Калибровъчният коефициент за доза във въздух е свързан директно с ефективния
въздушен обем Veff на камерата:

N D, air 

Dair
1 wair
1 wair


M Q mair e
 Veff e

(9.20)

където
(wair/e) - е средната енергия за създаване на една йонна двойка във въздуха;
mair – e масата на въздуха в кухината на камерата;
ρair – e плътността на въздуха при референтни условия за температурата и
налягането;
Veff – e ефективният въздушен обем на камерата, в който се образуват йоните.
Уравнение (9.20) показвa ясно, че ND,air е характеристика на дозиметричното
устройство и зависи само от ефективната маса на въздуха в кухината на камерата и не
трябва да зависи от качеството на лъчението, тъй като Wair/e, не зависи от него.
Следователно калибровъчният коефициент ND,air, определен за качеството на
лъчението на 60Со в стандартна лаборатория, е валиден и за високоенергийните
лъчения с качество Q.
Ако се познава добре Veff на камерата, калибровъчният коефициент ND,air
принципно може да се определи като се използва уравнение (9.20). Това се отнася за
случая, когато кухинната йонизационна камера се използва за определяне на
въздушната керма във въздух за ТГТУ с 60Со в стандартни лаборатории (Раздел 9.1.4.).
За използваните нормално в клиничната практика камери, обаче, обемът Veff не е
известен с достатъчна точност и ND,air би трябвало да се определи от калибровъчния
коефициент за въздушната керма във въздух NК,Со, като се използва уравнение (9.19).
Погълнатата доза във въздух Dair,Q в обема на камерата може да се превърне в
погълната доза във дадено вещество, напр. вода, Dw,Q , използвайки зависимостта на
Bragg и Gray за кухините. С познатата стойност на ND,air за дадена камера, пълното
коригирано показание на камерата МQ в дадена точка на фантома, погълнатата доза
във вода може да се определи по следния начин:

Dw,Q  Dair ,Q ( sw, air )Q pQ  M Q N D, air ( sw, air )Q pQ ,

(9.21)

където
(sw,air)Q е ограничената относителна ударна спирачна способност за вода-въздух;

pQ – пертурбационният корекционен фактор за отчитане влиянието на
присъствието на йонизационната камера в облъчваната среда, който се разглежда в
Раздел 9.7.

9.4.2. Протоколи за погълната доза във вода
Всички дозиметрични протоколи са предназначени за определяне на погълнатата
доза във вода. Поради това е логично да се осигурят йонизационни камери,
калибрирани директно за доза във вода, а не във въздушна керма във въздуха.
Последните развития дават промяна във величините, използвани при
калибриране на йонизационните камери и осигуряват калибровъчни коефициенти за
погълната доза във вода ND,w за лъчелечебната практика. Много PSDL осигуряват
калибриране за гама-лъчи на 60Со, ND,w , а някои лаборатории вече разширяват
процедурите по калибриране за високоенергийни фотони и електрони.
Погълнатата доза във вода Dw,Qо на референтна дълбочина zref , за референтно
качество на лъчението Qо и в отсъствие на камера в тази точка, се определя директно
с уравнението:
Dw,Qо= MQоND,w,Qо ,

(9.22)

където MQо е коригираната стойност на показанието на камерата в референтни
условия, използвани в стандартната лаборатория, а ND,w,Qо – калибровъчният
коефициент за доза във вода, определен от стандартна лаборатория.
Когато камерата се използва за измерване на лъчение с качество Q, различно от
Qо, при което е калибрирана камерата, погълнатата доза във вода се дава с
уравнението:

Dw,Q0  M Q0 N D , w, Q0 kQ , Q0 ,

(9.23)

където факторът kQ,Qо е корекция за разликата между референтното лъчение с
качество Qо, и качеството Q лъчението, което се измерва.
Корекционният фактор за качество на лъчението kQ,Qо е дефиниран като
отношение на калибровъчните коефициенти на камерата за доза във вода при качество
на лъченията Q и Qо,:

kQ , Q0 

N D , w, Q
N D , w, Q0

.

(9.24)

В случая, обичайното референтно качество Q0, използвано за калибриране на
йонизационните камери, е гама-лъчението на 60Co и символът kQ,Со, означаван още като
kQ, е използван често като корекционен фактор за качеството на лъчението.
В някои PSDL високоенергийни фотони и електрони се прилагат директно за
целите на калибрирането и в тези случаи се използва символът kQ , Q0 , като с Q0 се
означава калибровъчното лъчение. В идеалния случай корекционният фактор за
качеството би било добре да се измерва директно за всяка камера при същото качество
на използваното лъчение. Обаче, това не е изпълнимо за повечето стандартни

лаборатории. Същите измервания могат да се правят само в лаборатории, които имат
достъп до подходящи по качество лъчения, тъй като процедурата изисква наличието
на енергийно независима дозиметрична система, напр. калориметър, работещ с такова
качество на лъченията.
Когато няма експериментални данни, или е трудно да се измери kQ , Q0 директно за
реални лъчения, използвани в клиничната практика, корекционните фактори в много
случаи да се изчислят теоретично. Чрез сравняване на уравнение (9.24) с формализма
за ND,air, представен по-горе, за kQ , Q0 може да се напише:

kQ , Q0 

( sw, air )Q

pQ

(9.25)

( sw, air ) Q0 pQo

включвайки отношенията при лъчения с качества Q и Q0:

▪ Spencer-Attix отношение вода-въздух на ограничената спирачна способност sW, air;
▪ Пертурбационните фактори pQ и pQo за отклонение от условията на идеалния
Bragg-Gray детектор.
Изчисленията на kQ , Q0 се правят въз основа на същите данни, използвани в
пресмятанията на въздушната керма, но параметрите се използват като отношения,
което намалява неопределеността в сравнение с индивидуалните стойности.
Повечето протоколи предлагат модифициран формализъм при измерване на
електрони, когато камерата е кръстосано калибрирана (няма директни стойности за
калибровъчния коефициент ND,w,Co ). Подробности могат да се намерят в протоколите на
IAEA TRS 398 и ААРМ TG 51.
Все още често се използва калибровъчен коефициент за експозиция NX, който е
свързан с калибровъчния коефициент за въздушна керма във въздух NK така:

NK  N X

wair 1
,
e 1 g

(9.26)

където g е частта от общата предадена енергия на вторичните заредени частици
във въздушния обем на камерата, изразходвана при тяхното забавяне във въздуха като
радиационни загуби; За гама-лъчи на 60Co g = 0,003, за меки рентгенови лъчи – 0,0002.
Типични мерни единици за NX и NK са съответно R/nC и Gy/nC, а за ND,air и NDw –
Gy/nC.
Схематично описание на етапите при калибрирането на камерите във въздушна
керма във въздух и погълната доза във вода, е представено на фигура 9.4. Физиката и
характеристиките на относителната спирачна способност и пертурбационните
корекционни фактори са разгледани по-детайлно в Раздели 9.5 и 9.7.
Определянето на погълнатата доза във вода при референтни условия се прави
чрез формализма за определянето на въздушната керма във въздух, и включва
относителната

спирачна

способност

w
S air

и

корекционните

фактори

за

пертурбационните ефекти, от които, както ще видим по-нататък, зависи детектора.
Някои от съществуващите аналитични модели за пресмятане на корекционните

пертурбационни фактори включват също относителния масов коефициент на
w

 
поглъщане на енергия вода-въздух  ен 
   air
Въпреки че в идеалния случай приложението на формализма за определяне на
погълнатата доза е основан на експериментално определени величини, подходът днес
най-често разчита на теоретичното изчисляване на фактора kQ , Q0 , в чиято основа са
w
също относителната спирачна способност S air
(вж. Раздел 9.5.) и пертурбационните

корекционни фактори (вж. Раздел 9.7.).

9.5. ОТНОСИТЕЛНА СПИРАЧНА СПОСОБНОСТ
Измерването на погълнатата доза в една среда с йонизационна камера се прави
въз основа на принципа на Bragg и Gray, който свързва погълнатата доза в определена
точка в средата (напр. вода), Dw, и осреднената погълната доза в детектора (във
въздух),

Dair , чрез фактор на пропорционалност, който класически е бил

идентифициран като относителна ударна спирачна способност вода-въздух:

Dw  Dair sw, air .

(9.27)

Фигура 9.4. Етапи в референтната дозиметрия с йонизационна камера, основана на: (а)
въздушната керма във въздух, (b) погълната доза във вода

Предположението на Bragg и Gray е, че електронният поток в йонизационната
камера е идентичен с потока в хомогенна среда, където е точката на измерване във
водния фантом. Запълнената с газ йонизационна камера в поток високоенергийни
фотони и електрони с добро приближение отговаря на предположението за детектора
на Bragg и Gray. Всяко отклонение от идеалната камера на Bragg и Gray изисква да се
оценят пертурбационни фактори, което се обсъжда подробно в Раздел 9.7.
Относителната спирачна способност се отнася за електронния спектър в точката на
измерване в хомогенна среда и е независима от детектора (с изключение на
незначителното влияние на долния енергиен праг по Spenser-Attix).

9.5.1. Относителна спирачна способност за електрони
Най-важната характеристика на относителната спирачна способност вода/въздух
при моноенергийни електрони е силната зависимост от енергията и дълбочината, както
е показано на фигура 9.5, в резултат най-вече на значителната разлика в енергийния
спектър на различни дълбочини във водата.
В последно време, изборът на
относителната спирачна способност за
дозиметричните протоколи за електрони в клиничната практика пада върху метода на
Harder, основан на характеризирането на лъчението чрез средната енергия на
електроните E0 на повърхността на фантома и чрез дълбочината на измерване z.
Използваните в клиничната практика лъчения, обаче, са далеч от моноенергийни и
еднопосочни спрямо повърхността на фантома, особено в неговата дълбочина.

Фигура 9.5. Изменение с дълбочината на средната ограничена относителна
масова спирачна способност вода и въздух s w,air и долен енергиен праг
 = 10 keV, получени по Monte Carlo генериран електронен спектър
на широки моноенергийни, плоскопаралелни електронни снопове.

Валидността на sw, air ( E0 ,z ) , и избраните процедури са рецензирани подробно в
протокола на IAEA за плоскопаралелна йонизационна камера (IAEA TRS 381) и e
направено заключение, че максималната грешка при приложението на този метод за
всяко лъчение с голяма енергийна и ъглова разходимост остава винаги в рамките на
1 %.
За повечето лъчения, използвани в клиничната практика, дори и за тези с доказана
фотонна контаминация, неопределеността при измерването на дозата остава в
границите на неопределеността при изчисляването на относителната спирачна
способност, 0,6 %.
Стойностите за относителната спирачна способност при реалните електронни
снопове, получени със симулиране на детайлите на главата на някои медицински
линейни ускорители, са известни и се използват в най-новите дозиметрични протоколи
за погълната доза във вода. При това е проверено и не са установени драматични
промени в дозиметрията на електрони, единствено са направени подобрения при
изчисляването на относителната спирачна способност.
9.5.2. Относителна спирачна способност за фотони
Най- важна характеристика за изменението на относителната спирачна
способност на моноенергийните фотони в дълбочина е, че промените са почти
постоянни след дълбочината на дозния максимум (т.е. в областта на преходно
електронно равновесие), както е показано на фигура 9.6. Обхватът на измененията в
зависимост от енергията също е много по-малък, отколкото при електрони с подобни
енергии. В случаи на спектри на спирачно лъчение, произведено в клиничните
ускорители, постоянството на относителната спирачна способност се простира до помалка дълбочина, което се дължи на наличието на нискоенергийни фотони в спектъра.

Дълбочина във вода (cm)
Фигура 9.6. Изменение с дълбочината на средната ограничена относителна масова
спирачна способност вода и въздух sw,air и долен енергиен праг  = 10 keV , получени по
Monte Carlo генерирани електрони спектри за широки моноенергийни, плоскопаралелни
фотонни снопове.

9.6. ОТНОСИТЕЛЕН МАСОВ КОЕФИЦИЕНТ НА ПОГЛЪЩАНЕ НА ЕНЕРГИЯ
Ролята на осреднения по спектъра относителен масов коефициент на поглъщане
на енергия в съвременните дозиметрични протоколи се ограничава основно до тяхното
използване при изчисляването на пертурбационните и други корекционни фактори при
йонизационните камери в поле на 60Co гама-лъчи и на високоенергийни Х-лъчи. Като
цяло, те са свързани с частта от енергията, предадена в детектора чрез електроните,
получени при взаимодействието им във веществото на детектора.
В зависимост от средата, спектърът на фотонния поток може да се промени
значително с дълбочината или дебелината на веществото, а зависи и от размера на
полето на падащия сноп. Доказано е, че влиянието на промените в спектъра във
фантома върху осреднения масов коефициент на поглъщане на енергия е от значение
само за полета с големи размери или за нискоенергийни фотонни лъчения, при които
има по-голяма от 0,5 % промяна на относителния масов коефициент на поглъщане на
енергия ( enІ ) w, m за тъканноподобни материали (m)-вода (w).
Данните за относителния масов коефициент на поглъщане на енергия във
фотонната дозиметрия, използвани в повечето дозиметрични протоколи, са
представени в протокол на IAEA TRS 277. Тези данни все още не са заменени с нови.

9.7. ПЕРТУРБАЦИОННИ КОРЕКЦИОННИ ФАКТОРИ
Един детектор, за да наподобява кухина на Bragg и Gray, потокът електрони в
чувствителната среда на детектора трябва да бъде идентичен с този в определена
точка на хомогенната среда. Истинският Bragg–Gray детектор е изключително малък
въздушен мехур; всички протоколи за определяне на абсолютната доза са разработени
на базата на йонизационни камери, изпълнени с въздух.
За високоенергийните фотони условията на Bragg и Gray са адекватно изпълнени
за въздушни кухини с размери на йонизационните камери, използвани в практиката (т.е.
пробегът на вторичните електрони във въздуха, генерирани от високоенергийните
фотони, е много по-голям от размерите на кухината).
Обаче йонизационната камера се състои не само от въздушна кухина. Винаги има
стена, която по принцип не е напълно хомогенна среда. Често тя е изработена от
графит, а облъчваната среда е вода. Освен това, цилиндричните камери имат
централен електрод, който често е изработен от алуминий, а може да има и други
вещества около камерата, като нейната дръжка и задна стена в случай на
плоскопаралелен дизайн. Всички тези фактори могат да причинят отклонения от
идеалната камера на на Bragg и Gray.
Тези отклонения обикновено се компенсират с въвеждането на един или повече
корекционни фактори, често познати като пертурбационни фактори в израза за
погълнатата доза (факторът pQ в (9.21)). Като цяло, този елемент в уравнението се
състои от четири отделни пертурбационни фактори, като всеки от тях се отнася за
различни ефекти, като се приема, че те са независими един от друг:

pQ  ( pdis pwall pcel pcav )Q

(9.28)

където: pdis отчита ефекта от замяната на обема вода с кухината на камерата във
воден фантом;

pwall
– коригира сигнала от йонизационната камера за
нееквивалентност на стените на камерата и на воднозащитния материал;

водната

pcel – коригира сигнала на камерата за ефекта от централния електрод по време
на измерването във фантом;
pcav – коригира сигнала за ефекта на въздушната кухина, главно в разсейването
на електроните, които създават електронния поток вътре в кухината, различен от този
във водата в отсъствие на кухината.
Думата пертурбационен се използва в смисъл на смущение във електронния поток

med (P) от детектора в точката на измерване в хомогенна среда, където потокът в
детектора неизбежно се приема като средна стойност в краен обем f det , и той създава
сигнала.
В следващите подраздели се разглеждат четири различни източници, които
причиняват смущения в камерата на Bragg и Gray, като акцентът е върху физиката на
корекционните фактори. Пълно описание с числени стойности за конкретни камери и
качество на лъчението може да бъде намерено в специален протокол, кратко резюме
на препоръките в протокола са дадени в Раздел 9.9.

9.7.1. Дислокационен пертурбационен фактор pdis и ефективна точка на измерване
Поставената във фантома йонизационната камера измества определен обем от
средата в него. Дори ако стената на камерата е еквивалентна на средата, трябва да се
отчита ефектът от изместването. Като цяло, размерите на изместения обем не са
незначителни в сравнение с промените в лъчевото поле и следователно в
разпределението на дозата. Напр., на разстояние, равно на диаметъра на камерата,
дозата може да се промени с няколко процента. Ясно е, че показанието на камерата
може да бъде различно и при „липсата” на тази среда. Може да се очаква, че по-малкото
отслабване на фотонното лъчение в обема на камерата ще доведе до по-висок сигнал
в камерата, в сравнение с този в много малък обем „въздушни мехурчета”, намиращ
се в средата на детектора.
Обаче, има и друг ефект: липсващият материал на мястото на камерата означава
и по-малко разсейване, което противодейства на първия ефект. Крайният резултат е
усилване на сигнала, което налага въвеждането на корекционен фактор, известен като
дислокационен (на преместването) пертурбационен фактор pdis, по-малък от единица.
Стойността на рdis като цяло ще зависи както от качеството на лъчението и от
физичните размери на въздушна кухина по посоката на лъчението, така и от
дълбочината на измерване. За фотони факторът рdis ще бъде практически еднакъв след
дълбочината на дозния максимум, поради експоненциалното намаляване на дозата; в
областта на изграждане на дозата той ще зависи по сложен начин от дълбочината. За
камера тип Farmer, която има вътрешен радиус 3 mm, в лъчево поле на 60Со гама-лъчи,
рdis = 0,988.
Корекцията за преместване може да се разглежда и по алтернативен начин. Вместо
фактор за коригиране на показанията на камерата, при условие, че нейната среда е
разположена в точката на измерване, може да се направи промяна в разположението
на камерата. За цилиндрична камера електроните преминават през стената на различна
дълбочина, нормално напред спрямо нейната среда, следователно електронният поток

във въздушната кухина е също се променя в тази посока. Установено е на практика, че
във връзка с корекцията за преместване показанията на различните камери могат да
бъдат приведени към една, в зависимост от техните размери. По този начин се развива
идеята за ефективна точка на измерване Рeff.
В по-новите дозиметрични протоколи за измерване на дозата във воден фантом се
предпочита подходът с рdis. Въпреки това, протоколите за въздушна керма във въздух
използват концепцията Рeff, а не рdis. Протоколът на IAEA TRS-277 препоръчва
преместване на средата на камерата по посока на снопа с 0,5 r за 60Со гама-лъчи и с
0,75 r за всички по-високи енергии на фотонните (r е вътрешният радиус на
цилиндричната камера). Въз основа на по-нови експериментални изследвания за
големината на преместването, IAEA решава да препоръча стойността 0,6 r за всички
високоенергийни фотони (IAEA TRS-398).

Фигура 9.7. (a) В повечето дозиметрични протоколи с калибровачен коефициент Nk
ефективната точка на измерване на цилиндрична камера е в референтната
дълбочина zref, а средата на камерата е по-дълбоко от zref с разстоянието d c , равно на
преместването в Рeff.;
(b) Освен при електронните и сноповете тежки йони, в протоколите с калибровачен
коефициент ND,w средата на цилиндричната камера се поставя на референтната
дълбочина;
(с) За плоскопаралелните камери във всички дозиметрични протоколи положението на
ефективната точка на измерване (вътрешната среда на прозорчето) се поставя на

референтната дълбочина zref
Използването на рdis при електроните е непрактично, тъй като изодозните криви в
дълбочина имат неправилна форма, за разлика от квазиекспоненциалното намаляване
на дозата от фотони след областта на изграждане на дозата. Така рdis ще се рломеня
бързо и неравномерно с дълбочината в електронно поле. Универсален метод в полета
на електрони се оказва концепцията с Рeff.

За цилиндрични йонизационни камери препоръката е преместването да бъде 0,5 r
(IAEA TRS-277 и TRS-398).
За плоскопаралелни камери се приема, че Рeff се намира в средата на вътрешната
страна на предната стена, както е показано на фигура 9.7.; това е логично, тъй като в
една нормална камера се предполага, че електроните влизат в чувствителния въздушен
обем през предната стена.

9.7.2. Пертурбационен фактор за стената на камерата pwall
Спазването на условията Bragg-Gray предполага, че потокът електрони в
чувствителната част на обема на детектора е идентичен (в строго определена
големина, енергия и ъгловото разпределение) на потока в средата, в която се провежда
измерването. Все пак йонизационната камера има стена, която по принцип не се прави
от вещество, еквивалентно на средата. При измервания на фотони, потокът електрони
във въздушната кухина на йонизационната камера, която се приема за цилиндрична,
със стена с типична дебелина), се състои отчасти от електрони, генерирани в
хомогенната среда, заобикаляща стената на камерата и преминават през нея, както и
от електрони, получени при взаимодействията на фотоните със стената.
Ясно е, че броят и енергията на отделените от стената вторични електрони
характеризира взаимодействието на фотоните с материала на стената, а не на средата,
каквото е изискването на принципа на Bragg-Gray.
За йонизационни камери със средно дебели стени с приложение в лъчелечението,
за пертурбационния фактор за стената се използва един приблизителен емпиричен
израз:

pwall 

 swall, air ( en /  ) w, wall  (1   ) sw, air
sw, air

, (9.29)

където α е частта от дозата във въздуха в кухината, получена от генерираните
електрони в стената на камерата; ако той е нула, както се очаква, pwall е единица.
Допълнително е направена малка корекция за случaите, когато за камерата се
използва водонепроницаем калъф; като (9.29) се допълва с трети член
τssleeve,air (µen / ρ)w,sleeve, в който τ е частта от йонизацията, създадена от електроните,
генерирани в калъфа:

pwall 

 swall, air ( en /  ) w, wall   ssleev , air ( en /  ) w, sleev  (1    ) sw, air
sw, air

,

(9.30)

където α и τ са частите от йонизацията, предизвикана от взаимодействието на
фотоните съответно със стената и с калъфа.
Двата параметъра α и τ могат да бъдат определени за 60Со гама-лъчи от
дебелината на стената twall и дебелината на калъфа tsleeve (в g/cm2), както следва:

 1  e11,88 t wall

(9.31)

и

  e 11,88 t wall  e

11,88 ( t wall  t sleev )

.

(9.32)

За високоенергийни лъчения йонизационните фракции  и  са определени от
данните в TRS-398 Протокол IAEA. При високоенергийни електрони обикновено се
приема, че ефектът на стената на камерата е незначителен.

9.7.3. Пертурбационен фактор за централния електрод pcel
Цилиндричните камери имат централен електрод, който обикновено е направен от
алуминий, но може и от графит. Този електрод предизвиква усилване на сигнала в
камерата и затова, по принцип, е необходимо въвеждането на корекционен фактор,
означен с pcel.
Доказано е, че ефектът от централния електрод от графит е практически
незначителен за фотонни лъчения, но намалява с енергията от 1,008 до 1,004 за всеки
1 mm от диаметъра на алуминиев електрод.
За електрони при графитови електроди ефектът е пренебрежим; при алуминиев
електрод с диаметър 1 mm не надминава 0,2 % за всички енергии и дълбочини в обхвата
5-20 MeV.

9.7.4. Пертурбационен фактор pcav за кухина или поток
Една йонизационна камера внася нехомогенност с ниска плътност в средата, в
която се провежда измерването. При облъчването с електрони нехомогенностите могат
да предизвикат образуването на горещи или студени места в средата, резултат от
електронното разсейване. Обяснението за това е илюстрирано на фигура 9.8.,
приписвана на Harder.
В резултат от еластичното ядрено разсейване елекронният сноп се разширява в
дълбочината на облъчваната среда; затова разсейването на електроните от газа в
кухината е преимуществено навътре. Това води до нарастване на потока електрони в
кухината на камерата, в сравнение с хомогенна среда на тази дълбочина.

Фигура 9.8. Смущение (пертурбация) в потока електрони в кухината на камера с газ
в твърд или течен фантом. Следите на електроните са идеализирани, за да се
подчертаят ефектите. Доминирането на разсейването навътре над разсейването
навън води до увеличаване на потока към задната част на кухината и по този начин
до нарастване на сигнала на камерата.

Всички съвременни протоколи за дозиметрия на базата на въздушната керма във
въздух включват експериментално определените стойности на пертурбационните
фактори.
За камери тип Farmer пертурбационния ефект от разсейване навътре надвишава
3 % за енергия на дълбочината на измерването Ez под 8 MeV. Това е една от основните
причини, поради които при ниски енергии
на електроните се препоръчват
плоскопаралелни камери. В тези камери диаметърът на въздушната кухина (обикновено
между 13 и 20 mm) е умишлено много по-голям от дебелината (разстоянието между
електродите), който е 2 mm в почти всички модификации. По този начин, повечето от
електроните навлизат в кухината през предното прозорче на камерата, а само малка
част – през страничните стени.
Освен това, добре проектираните плоскопаралелни камери имат относително
широк защитен пръстен, 3 mm или повече, което гарантира, че почти няма електрони,
които влизат през късите странични стени, които могат да допринесат за промяна на
сигнала в камера. По този начин разсейването навътре практически се елиминира.
Електронният поток в чувствителния обем на такава камера е същият, каkто в
хомогенната среда, на дълбочината на вътрешната страна на входното прозорче,
където е ефективната точка на измерване Рeff. За цилиндрични камери тази защита
практически липсва и електронният поток е променен значително повече. За кухината
на тези камери пертурбационният корекционен фактор pcav се изчислява по формулата:

pcav ( E0 ,r )  1  0,02155 r. e  0,1224 E z

(9.33)

където
r -- е вътрешният радиус на кухината (в mm) и E z – средната енергия на електроните на
дълбочина z, както е получена от Harder (вж. 9.36).
Във фотонните снопове обикновено се получава добро равновесие на заредените
частици и следователно не се променя енергията или ъгловото разпределение на
вторичните електрони в различни точки на облъчената среда. Пертурбационният ефект
в електронния поток на фотонния сноп е пренебрежимо малък. Това не се отнася за
областта на изграждане на дозата, където няма електронно равновесие и се проявяват
значителни пертурбационни ефекти.

9.8. КАЧЕСТВО НА ЛЪЧЕНИЕТО
Сигналът (токът или зарядът), който се получава в йонизационната камера и се
измерва от електрометъра трябва да се умножи с факторите, които влияят
количествено на сигнала (вж. Раздел 9.3), както и с различни физични величини,
описани в предишни раздели, с които се специфицират лъчетерапевтичните уредби, за
да се получи погълната доза във вода в референтната точка, Някои от тези величини
зависят от енергията на фотоните или електроните и по този начин от качеството на
лъчението, необходимо за дозиметричните изчисления.
Най-логично, за характеризиране на качеството на лъчението е да се определи
неговото спектрално разпределение. Обаче, откакто прякото определяне на спектъра
по метода Monte Carlo е трудно и неудобно (и в абсолютен смисъл), за целта са
разработени други по-практични подходи. Те са специфични за три групи йонизиращи
лъчения:

▪ Ниско- и средноенергийно рентгеново лъчение;
▪ Високоенергийно Х-лъчение;
▪ Високоенергийни електрони.
9.8.1. Качество на ниско- и средноенергийно рентгеново лъчение
Качеството на тези лъчения конвенционално се изразява със слоя на
полуотслабване (HVL). Той се дефинира с дебелината на слой от определено вещество,
при преминаването през който мощността на въздушната керма във въздух намалява
наполовина.
За да се сведе до минимум разсейването на лъчението при измерването на слоя
на полуотслабване, трябва да се осигурят условия на "добра геометрия", което
означава:

▪ Тесен сноп;
▪ Подходящо

разстояние между поглътителя (филтъра)
и детектора
(йонизационната камера), за намаляване на броя на разсеяните фотони, които
могат да достигнат камерата;

▪ Йонизационна камера с въздушно еквивалентни стени и достатъчно широк обхват
на енергийна независимост.
За повърхностните рентгенови лъчи (10-100 kV) (HVL се измерва в милиметри
чист алуминий (0,01-10 mm Al), а за средно енергийните (над 100 kV) – в милиметри
чистa мед (типични стойности 0,5-4 mm Cu).
Изразяването на качеството на лъчението чрез HVL реално е доста грубо, защото
действително малко се говори за разпределението по енергия на лъчението в снопа.
Обаче това специфициране дава основната идея за ефективна енергия на рентгеновото
лъчение, която може да се използва за оценка на неговата проникваща способност в
тъканите и за определяне на подходящите стойности на величините в дозиметричните
протоколи.
Две рентгенови лъчения със значителна разлика във ускоряващото (анодното)
напрежение могат да имат близки стойности на HVL поради ефекта от различни
филтрации, затова обикновено е прието към HVL да се добави информация и за
напрежението и общата филтрация на лъчението.
Често нискоенергийните рентгенови лъчения се характеризират с техния
коефициент на хомогенност k, дефиниран като отношение между първия и втория слой
на полуотслабване (k = HVL1/HVL2). За хетерогенно нискоенергийно рентгеново лъчение
HVL2 > HVL1, и k<1; за тесен сноп монохроматично лъчение, от друга страна, HVL2 =
HVL1 и k = 1 (за 60Со гама-лъчи).
Друга величина, която се използва за специфициране на качеството на рентгеново
лъчение е еквивалентно или ефективно гама лъчение, дефинирано като
моноенергийно лъчение, което има същия слой на полуотслабване като рентгеновото.

9.8.2. Качество на лъчението на високоенергийно Х-лъчение
В обхвата на високоенергийните фотони HVL варира незначително с енергията и
за това е неподходящ за специфициране на качеството на тези лъчения. Поради това
са въведени други величини, свързани с енергията на електроните при тяхното

взаимодействие с веществото (номинално ускоряващо напрежение, NAP) и отслабване
на лъчението във вода или в меки тъкани. Старите протоколи са съставени на базата
на NAP, докато сегашните са базирани на величините, които са свързани с
преминаването на лъчението през водата, като тъканно-фантомно отношение (TPR)
или процентна дълбока доза (PDD).
Значително подобрение е направено в протоколите, в основата на които стои
въздушната керма във въздух. Това се получи, като се замениха относителната
спирачна способност s и масовия коефициент на поглъщане на енергия  en  с
клинично измеримата радиационна величина TPR20,10, по-скоро с NAP.
Величината TPR20,10 се дефинира като отношение на дозата на дълбочини 20 и
10 cm във вода по централния лъч, при постоянно разстояние от източника до детектора
100 cm, за поле при детектора 10 х 10 cm. Отношението TPR20,10 е мярка за ефективния
коефициент на отслабване, описващ приблизително експоненциалното намаляване на
дълбоката доза за фотони след дълбочината на дозния максимум zmax , и, още по-важно,
то не зависи от електронната контаминация на падащите фотони. TPR20,10 е свързано с
PDD20,10 в следното уравнение:
TPR20,10 = 1,2661 PDD20,10 – 0,0595,

(9.34)

където PDD20,10 е отношението на PDD на дълбочина 20 и 10 cm, за поле на
повърхността на водния фантом 10 х 10 cm, при SSD = 100 cm. Тази емпирична връзка
е получена от измерванията при 700 ускорители.
Предложени са и други модели за специфициране на качеството на
високоенергийните Х-лъчения във фотонната дозиметрия, свързани в много случаи с
дълбочината zmax, допускайки електронна контаминация на фотонния сноп на тази
дълбочина във фантома.
Моделът на процентната дълбока доза, широко разпространен за специфициране
на качеството на високоенергийните фотони, е разработен в British Journal of Radiology
(BJR) Supplement 17, където параметърът е дефиниран като дълбочина на 80 %-та,
изодоза по оста на снопа, d80 ,за поле 10 х 10 cm и SSD = 100 cm.
BJR Supplement 17 ясно посочва, че електронната контаминация на фотонния сноп
е практически недостатък на метода с d80. Специфицирането с TPR20,10 е одобрено от
следващия BJR Supplement 25, въпреки че там се използват и други модели за
специфициране на качеството на лъчението, като PDD (10).
Параметърът PDD (10) е процентната дълбока доза на дълбочина 10 cm във вода,
определен при същите условия и същите ограничения за електронната контаминация,
както за модела d80. Направена е препоръка, че 1 mm оловен филтър ще погълне при
измерванията в zmax неизвестната електронна контаминация и ще я направи известна,
която достига до PDD от оловния филтър и се представя като PDD (10)Pb. . В
коригираната формула е предвидено PDD (10)Pb да се превърне в PDD (10)х, която е
процентната дълбока доза на дълбочина 10 cm във вода в "чист" фотонен сноп, без
електронната контаминация в zmax.
Предимствата и ограниченията на различните модели за специфициране на
качеството на фотонните лъчения са обсъждани много години в научните среди.
Общите заключения са, че няма единствена подходяща за целта величина, приложима
в лъчелечението и за всички възможни ускорители, използвани в болниците и в
стандартните дозиметрични лаборатории.

Най-новите дозиметрични протоколи, в които се използват йонизационни камери,
калибрирани във вода, качеството на лъчението се представя чрез TPR20,10 (IPEM,
IAEA TRS 398 и др.); Протокол на AAPM TG 51 обаче използва PDD (10)х. За
потребителите в болниците или клиниките никой от двата модела няма предимство, тъй
като и двата водят до едни и същи конверсионни фактори на превръщане на дозата и
по този начин се получaва същата доза във вода. Изборът на величината за
представяне на качеството на лъчението не трябва да се ръководи от предпочитанията
на потребителя, а да следва избрания дозиметричен протокол, за да има единство и
последователност в дозиметрията в лъчелечението.

9.8.3. Качество на лъчението на високоенергийни електрони
Електроните по същество са моноенергийни при излизане от ускорителната
тръба; въпреки това, при контакта с повърхността на фантома или кожата на
пациента при определено SSD, те променят своя спектър в резултат на тяхното
взаимодействие с въздуха и компонентите на ускорителя, като колиматор,
разсейващи филтри, йонизационна камера
апликатор. Типична крива на
разпределението на PDD в облъчвана среда за електрони е показана на фигура 9.9.
До неотдавна качеството на електроните, използвани в клиничната практика,
се специфицираше във всички дозиметрични протоколи със средната енергия на
повърхността Е0 . Този индекс на качеството на лъчението се получава чрез
измерване на дълбочината R50, на която PDD в разпределението на дозата от
елeктрони намалява на 50 % от максималната.

Фигура 9.9. Типична крива на разпределение на PDD в облъчваната среда:
дозният максимум R100, дълбочината на 50 % изодоза R50, и практическият
пробег на електроните Rp. Дозата след Rp се изгражда от спирачното лъчение,
получено в частите на ускорителя, във въздуха и във водния фантом.

Връзката между Е0 и R50 е добре позната:

Е0 = С. R50,

(9.35)

където:
С = 2,33 MeV/cm e константа, а
R50 – дълбочината (в сm) на 50 %-та PDD
Строго погледнато, уравнение (9.35) е валидно само за големи полета, за енергия
на електроните между 5 MeV и 30 MeV, и за R50, определена от кривата на
разпределението на PDD, измерено във вода при постоянно разстояние източниккамера. Критерият за широк сноп е удовлетворен, когато разпределението на дозата в
дълбочина е независимо от размера на полето, което се постига за полета,
надвишаващи 12 х12 cm и енергии под 15 MeV, и най-малко 20 х 20 cm за енергии над
15 MeV.
Величината среднa енергия

на дълбочина z , Е z , във фантома е позната в

дозиметрията на електроните. Една емпирична връзка, първоначално предложена за
най-вероятната енергия в спектъра на електроните на дълбочина z във воден фантом,
е била препоръчана в много дозиметрични протоколи:

Ez  E0 (1 

z
)
Rp

(9.36)

където Rp е практическият пробег на електроните, равен на дълбочината,
съответстваща на пресечната точка на допирателните към стръмната низходяща част
и към “опашката” в графиката на зависимостта на PDD от дълбочината (фиг. 9.9.).
Уравнение (9.36) е само едно приемливо приближение за средната енергия в
дълбочина във вода за електрони с енергия, по-малка от 10 MeV, или само за малки
дълбочини при по-високи енергии. В други случаи средната енергия на електроните Е z
се получава от таблични данни за Е z / Е0 спрямо мащаба на отношението z/Rp
(IAEA TRS-277).
Голяма част от наличните данни за дозиметрията на електрони, които
първоначално са били представени с величината Е z , дефинирана в (9.36), са
преработени по метода Monte Carlo и сега са включени в последните дозиметрични
протоколи.
Когато R50 и Rp се определят в пластмасов фантом, вместо във вода, пробегът на
електроните в пластмаса Rpl трябва да се превърне в пробег във вода чрез формулата:

Rwater  R pl C pl

(9.37)

където Cpl е фактор, който зависи от веществото, дефиниран в Протокол IAEA TRS
381 като отношение на средния пробег на електроните във вода и в пластмаса и който
е еквивалентен на ефективната плътност в дозиметричния протокол AAPM TG-25.
Разпределението на дозата за електрони, използвани в клиничната практика, найчесто се определя чрез измерване на йонизацията във вода или водноеквивалентни
фантоми с помощта на диоди или йонизационни камери;

▪ Процентните криви на йонизацията, измерени с диоди, са фактически кривите на
PDD, тъй като относителната масова ударна спирачна способност силиций-вода е
постоянна в дълбочината във фантома ( т.е. постоянна е и енергията на
електроните).

▪ Процентните криви на йонизацията, измерени с йонизационни камери, от друга
страна, трябва да се коригират за ефекта на градиента, както и за изменението с
дълбочината на относителната масова ударна спирачна способност вода-въздух.
Дълбочината R50 може да се определи от 50 %-та йонизация I50,, измерена с
йонизационна камера във вода:

R50  1,029 I50  0,06 (cm) (за 2 cm ≤ I50 ≤ 10 cm)

(9.38)

и

R50  1,059 I 50  0,37 (cm) (за I50 > 10 cm)

(9.39)

E z и E 0 се определят от измерванията съответно на E 0 и Rp и тяхното използване
в дозиметрията на електрони трябва да се смята като едно приближение, което
улеснява избора на дозиметрични величини и корекционни фактори, а не е точен израз
на енергийните параметри на електроните в клиничната практика.
За избягване на възможни недоразумения във връзка с енергийно базираните
зависимости, като параметър за качество на лъчението при избора на относителна
спирачна способност и референтна дълбочина последните дозиметрични протоколи
използват директно R50. Тези методи са аналогични с дозиметрията при фотони и са
взети от дългогодишните практики, където качеството на фотонните лъчения се
изразяваше с проникването във воден фантом.
Изборът на R50 за параметър на качеството на йонизиращото лъчение е промяна
в предишната практика това специфициране да става със средната енергия на
повърхността на фантома. Тъй като Е0 се определя чрез R50, тази промяна е
опростяване, което не изисква преминаване към енергия.
При избора на специфична референтна дълбочина zref за калибриране във вода,
относителната спирачна способност за вода-въздух зависи само от R50.
Настоящите дозиметрични протоколи за калибриране във вода IAEA (TRS-398) и
AAPM (TG-51) одобряват това приближение и всички данни се свързват с R50.
Референтната дълбочина zref
R50 по следният начин:

zref  0,6 R50  0,1

(cm)

за калибриране на електрони във вода се определя от
(9.40)

Референтната дълбочина във вода е много близка до zmax за лъчения с R50 < 4 cm
( E0 < 10 MeV); обаче за лъчения с R50 ≥ 4 cm, zref e по-голяма от zmax. Този избор на
референтна дълбочина може да бъде по-малко удобен, отколкото в предишните
протоколи, тъй като за даден линеен ускорител няма две референтни лъчения, които
да имат една и съща референтна дълбочина. Било установено, обаче, че с избора на
тази референтна дълбочина, дефинирана в (9.40), може да се намали значително
разликата при калибрирането на два ускорителя, което оправдава нейното използване.

9.9. КАЛИБРИРАНЕ НА ВИСОКОЕНЕРГИЙНИ ФОТОННИ И ЕЛЕКТРОННИ
ЛЪЧЕНИЯ: ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ
Този раздел обобщава практическите аспекти на препоръките за използване на
моделите с въздушната керма във въздух или погълнатата доза във вода като
ръководство за поведение или протоколи за калибриране на високоенергийни
фотони и електрони. За числените стойности на различните корекционни и
конверсионни фактори препоръчваме протоколите на IAEA TRS 277, или IAEA TRS398, а за техния произход – предишните раздели.

9.9.1. Калибриране на високоенергийно фотонно лъчение с калибровъчен
коефициент за въздушна керма във въздух NK,Co
Цилиндричната йонизационна камера се използва за измервания на определена
дълбочина z във воден фантом (обикновено z е 5 или 10 cm ). Камерата се калибрира в
стандартна лаборатория за въздушна керма във въздух с 60Со гама-лъчи и NK,Co е
нейният калибровъчен коефициент.
Качеството на лъчението е специфицирано с ТАР, с TPR20,10 във вода или с PDD
на дълбочина 10 cm във вода с различна електронна контаминация, с PDD(10) x, както
беше разгледано в 9.8.2.
За определяне на погълнатата доза или мощността на дозата в дадена точка на
дълбочина z във воден фантом се прилага кухинната теория на Bragg-Gray или SpencerAttix, като MQ е измереният сигнал (заряд или ток):

Dw( z )  M Q N D, air sw, air pwall pcel ,

(9.41)

където: МQ е токът или зарядът в камерата при качество на лъчението Q, коригиран
за всички влияещи фактори;
ND,air – калибровъчният коефициент, свързан с NK в (9.17);
sw,air – ограничената относителна спирачна способност вода-въздух, осреднена по
спектъра на вторичните електрони, получени при взаимодействието на фотоните;
pwall – корекционният фактор за водната нееквивалентност на стените на камерата;
pcel – корекционният фактор за централния електрод, отчитащ поглъщането и
разсейването на лъчението (този фактор е игнориран в протоколите на ААРМ TG-21, но
е включен в IAEA TRS-277 и последващите на МААЕ протоколи на агенцията).
В протоколите на IAEA за въздушна керма във въздух, ефектът на преместването
на въздушна кухина във водния фантом, се отчита с дефинирането на ефективната
точка на измерване, тъй като пертурбационният ефект на кухината е незначителен. За
цилиндричната камера във високоенергийно фотонно лъчение ефективната точка на
измерване се премества с 0,6 r нагоре от средата на камерата, като r е вътрешният
радиус на кухината (IAEA TRS 398).
В протоколите за определяне на погълната доза във вода, точката на измерване
е средата на камерата и ефектът на преместване се отчита с въвеждането на
корекционен фактор на градиента, еквивалентен на pdis.
Корекционният пертурбационен
високоенергийните фотонни лъчения.

фактор

за

кухината

pcav

е

единица

за

9.9.2. Калибриране на високоенергийно фотонно лъчение с калибровъчен
коефициент за доза във вода ND,w,Co
Йонизационната камера е поставена на определена дълбочина z във воден
фантом (обикновено z = 10 cm). Камерата е калибрирана в стандартна лаборатория за
доза във вода на референтна дълбочина във воден фантом, с 60Со гама-лъчи;
определеният калибровъчен коефициент е ND,w,Co.
Погълнатата доза във вода на определена дълбочина във фантом, облъчен с 60Со
гама-лъчи, в условия на отсъствие на йонизационна камера, Dw.Co, е:

Dw, Co  M Co N D, w, Co ,

(9.42)

където M Co е сигналът от камерата (токът или зарядът), коригиран за влияещите
фактори (вж. Раздел 9.3).
Когато измерваното лъчение е с качество Q, различно от използваното при
калибрирането с 60Со гама-лъчи, , погълнатата доза във вода е:

Dw, Q  M Q N D, Co, kQ, Co ,

(9.43)

където: МQ е сигналът от камерата, коригиран за влиянието на влияещите фактори,
различни от тези при качеството на лъчението, за което важи калибровъчният
коефициент.

kQ , Co – факторът за отчитане на разликата между референтното лъчение на
Со, с качество Со, и измерваното лъчение, с качество Q.

60

Качеството на лъчението Q на високоенергийното фотонно лъчение е
специфицирано, както се обсъжда в Раздел 9.8.2, или с TPR20,10(Q), или с PDD (PDD(10,
10 x 10, SSD, Q)x.
IAEA TRS 398 препоръчва дозиметричните протоколи да използват TPR, докато
AAPM TG-51 протоколите за високоенергийното специфицирано по качество фотонно
лъчение препоръчват PDDX . Въпреки значителната полемика за подходите, на практика
и двата по същество дават еднакви резултати за високоенергийното фотонно лъчение,
използвано в момента в клиничната практика.
Корекционният фактор за качество kQ,Со е дефиниран като отношението на
калибровъчните коефициенти при двете качества на лъченията Q и 60Со:

kQ ,Co 

N D ,w,Q
N D ,w,Co

(9.44)

Идеално би било корекционният фактор за качество kQ , Co да може да се измерва
директно за всяка йонизационна камера и за съответното работно лъчение.
Практически това е невъзможно, защото факторите се изчисляват теоретично въз
основа на кухинната теория на Bragg-Gray и концепцията, описана в раздел 9.4.

9.9.3. Калибриране на високоенергийно електронно лъчение с калибровъчен
коефициент за въздушна керма във въздух NK,Co
За електрони с енергия 10 MeV, или по-висока, се използват цилиндрични или
плоскопаралелни йонизационни камери, на референтна дълбочина във воден фантом

(обикновено непосредствено до
zmax). При енергия под 10 MeV трябват
плоскопаралелни йонизационни камери. Калибрирането на цилиндричните камери за
въздушна керма във въздух ( N K ) се прави с 60Со гама-лъчи в стандартна лаборатория,
но за разлика от цилиндричната, при плоскопаралелната камера се допуска директно
определяне на коефициента N D, air .
Специфицирането на качеството при високоенергийните електрони се прави със
средната енергия на електроните на повърхността Е0 (9.35).
Погълнатата доза в референтната точка във воден фантом се определя чрез
формулата за кухината на Spencer-Attix:

Dw ( z )  M Q N D, air sw, air pcav pcel

(9.45)

където: M Q е измереният и коригиран ток или заряд от камерата;
ND,air – калибровъчният коефициент, свързан с NK в (9.20);
sw,air – относителната ограничена спирачна способност вода-въздух;
pcav –пертурбационният корекционен фактор за кухината за отчитане на ефекта
на разсейването на електроните (вж. Раздел 9.3. за цилиндрична камера тип Farmer);
pcel – пертурбационният корекционен фактор за отчитане поглъщането и
разсейването от централния електрод (този фактор се пренебрегва в AAPM TG-21
протоколите, но е включен в TRS-277 и последващи протоколи IAEA, както и в
протокола на ААРМ TG-51).
За плоскопаралелна йонизационна камера ефективната точка на измерване е
средата на вътрешната повърхност на прозорчето, и не е необходима корекция за
градиентния ефект.
За цилиндрична йонизационна камера, от друга страна, ефективната точка на
измерване е 0,5 r нагоре от средата на камерата. В протокола на ААРМ точката на
измерване е в средата на камерата и трябва да се отчете градиентният ефект, като се
включи в корекционния фактор pdis .
Корекционният фактор за стената pwall се приема за единица в дозиметрията на
електронното лъчение.

9.9.4. Калибриране на високоенергийни електрони с калибровачен коефициент за
доза във вода N D, w, Co
Калибрирането на камерата за доза във вода се извършва в стандартна
лаборатория, като камерата се облъчва в референтно лъчение с качество Qо. Това
обикновено са 60Со гама-лъчи (калибровъчен коефициент N D , w, Co ), но могат да бъдат и
електрони.
Плоскопаралелни йонизационни камери се препоръчват за всички качества на
електроните, като трябва да се използват за енергии под 10 MeV. За енергии 10 MeV и
по-високи се допуска използването на цилиндрични камери.
Референтната точка на плоскопаралелните камери е средата на вътрешната
повърхност на входното прозорче.

Водата се препоръчва като референтна среда. Водният фантом трябва да бъде
по-голям най-малко с 5 cm в четирите посоки от най-голямото измервано лъчево поле.
За енергии под 10 MeV може да се използва и пластмасов фантом, но всички дълбочини
трябва да бъдат променени в подходящ мащаб.
Индексът за качество R50 за електроните трябва да се измерва при поле, не по-малко
от 10 х 10 cm за R50 ≤ 7 g/cm2, и най-малко 20 х 20 cm за R50 > 7 g/cm2. Предпочитаният
детектор за измерване на R50 е добре защитена плоскопаралелна йонизационна
камера, а предпочитана фантомна среда – вода.
Калибрирането се извършва във воден фантом на референтна дълбочина zref при
поле 10 х 10 cm. Референтната дълбочина се определя от:

zref  0,6 R50  0,1 ( g / cm 2 )

(9.46)

Тази дълбочина е близка до zmax при качество на лъчението R50 < 4 g/cm2 ( Е0 ≤10
MeV); за по-високи енергии zref е по-голяма от zmax.
Погълнатата доза във вода на референтна дълбочина zref , за електронно лъчение
с качество Q, в отсъствие на камерата, е:

Dw, Q  M Q N D, w, Co kQ, Co
където:

MQ

(9.47)

e сигналът от камерата, коригиран за влияещите фактори;

ND,w,Co – калибровъчният коефициент за доза във вода, за 60Со гама-лъчи;

kQ , Co – факторът за отчитане разликата между референтното качество на
лъчението (Со) и актуалното качество на електроните Q.
Изчислените стойности на kQ , Co , в сравнение с R50, са валидни за дозиметрични
протоколи за широк кръг плоскопаралелни и цилиндрични йонизационни камери. Те са
поместени в протоколите на IAEA TRS-398, или определени от конверсионните и
корекционните фактори kecal, kR¢50 и рgr в протокол AAPM TG 51.

9.10. ДОЗИМЕТРИЯ НА НИСКОЕНЕРГИЙНО РЕНТГЕНОВО ЛЪЧЕНИЕ
През последните тридесет години има непрекъснато развитие в дозиметрията на
високите енергии, т.е. на високоенергийните фотони и електрони. Дозиметрията на
рентгеновите лъчения с ниска и средна енергия остава повече или по-малко неизменна
до края на 1980-те. Въпреки това, нискоенергийното рентгеново лъчение все още е в
широка употреба за лечение на повърхностни лезии.
В протокол на IAEA TRS-277 е посветен отделен подробен раздел за това
лъчение, разработен за определяне на нова въздушна керма във въздух. Това бе
последвано от няколко национални дозиметрични протоколи за нискоенергийна
рентгенова дозиметрия. Трябва да се има предвид, че във второто издание на IAEA TRS
277 Протокол,
има съществени промени в числените данни в сравнение с
първоначалното им публикуване през 1987 година.

9.10.1. Особености на нискоенергийните лъчения
Когато

нискоенергийно

рентгеново

лъчение

взаимодейства

със

средата,

вторичните електрони имат изключително малък пробег поради по-ниската си начална
енергия, в съчетание с бързото нарастване на тяхната спирачна ударна способност при
субрелативистките енергии. Това води до няколко важни разлики за дозиметрията на
ниско- и високоенергийните лъчения.
При нискоенергийните фотонни лъчения принципът на Bragg и Gray не може да се
прилага, тъй като потокът електрони във въздушната кухина на йонизационната камера
не се дължи изключително на взаимодействието на електроните в заобикалящата
среда;
Поради малкия пробег на електроните, погълнатата доза може да се приравни с
много добро приближение към кермата при удари;
Радиационните загуби могат да бъдат пренебрегнати във веществата с нисък
атомен номер, така че погълната доза и кермата стават равни.
Калибровъчните коефициенти на йонизационна камера при рентгеновите лъчения
се определят с референтна йонизационна камера, калибрирана свободно във въздух
при набор от такива лъчения с различни качества, за разлика от единствения
калибровъчен коефициент за въздушна керма във въздух при 60Со гама-лъчи Тъй като
дебелината на стената на една типична цилиндрична йонизационна камера е по-голяма
от пробега на вторичните електрони, създадени в нея, равновесието на заредените
частици се постига в стената и без равновесна шапка. Поради тази причина и тъй като
калибровъчният коефициент на камерата е за въздушна керма във въздух,
калибрираната камера става детектор за кермата, дори когато измерванията се правят
във фантом.
Броят на разсеяните фотони в тъканноеквивалентен фантом за рентгеновите
лъчения е много по-голям от този на високоенергийните фотони. Това прави зависими
от дълбочината на измерване и от размера на лъчевото поле най-вече относителният
масов коефициент на поглъщане,  en  , а в по-малка степен – други свързани с
детектора величини.
Определянето на качеството на рентгеновите лъчения е различно от това на
високоенергийните. Както се показа в Раздел 9.8., качеството на лъчението се
специфицира с HVL, главно в mm Al (в рентгеновата диагностика), или, при по-високите
енергии в този обхват, в mm Cu (в дълбоката рентгенова терапия).
Трябва да се отбележи, че рентгенови лъчения при значителна разлика в
ускоряващото напрежение на тръбата, могат да имат близък по големина HVL, което се
дължи на разликата във филтрацията. По такъв начин потребителят определя HVL на
лъченията, които го интересуват, и тогава избира стойности N K на калибрирана камера,
използвайки калибровъчните криви в стандартната лаборатория.

9.10.2. Метод за калибриране за въздушна керма във фантом (средни енергии)
За така наречените средноенергийни рентгенови лъчения, обикновено над 100 kV,
в различни дозиметрични протоколи се препоръчва дозата да се определя на

дълбочина във воден фантом, подобно на препоръките за високоенергийните фотонни
лъчения. Различните дозиметрични протоколи се отличават в тяхната спецификация за
референтната дълбочина.
Протоколът на IAEA TRS 277 следва ранните препоръки на ICRU и уточнява
дълбочината на 5 cm във вода.
В Английските протоколи (IPEMB, 1996)) избира 2 cm за референтна дълбочина,
приемайки я за по-представителна в клиничната практика; това също е прието от
няколко други скорошни протоколи.
Формализмът за определяне на погълната доза във вода е:



D  M Q N K , Q ( en /  ) w, air



Q

pQ

(9.48)

където HVL се отнася за използваното лъчение с качество Q;
MQ е показанието на дозиметъра, коригирано за влияещите фактори (вж. Раздел
9.3.);

N K , Q – калибровъчният коефициент на камерата за въздушна керма във въздух
за лъчение с качество Q;
(µ/ρ)w,air – относителният масов коефициент на поглъщане на енергия вода-въздух
за спектъра на фотоните на дълбочината на измерване във вода и за размер на
избраното поле;

pQ – обобщеният пертурбационен корекционен фактор; той не трябва да се бърка
с фактора pQ в (9.28), който е съставен от няколко компоненти с различен характер; за
подробно описание на тези компоненти се обърнете, напр., към Протокол AAPM TG-61.
Има общо слаба зависимост на ( en /  ) w, air от размера на полето или от
дълбочината и, специално за камерите тип Farmer, – на фактора pQ .
За измервания в този енергиен обхват се използват най-често цилиндричните
камери Farmer. При определянето на погълнатата доза във вода, на дълбочина 2 cm,
във всички последни дозиметрични протоколи се постига точност до около 1,5 %.

9.10.3. Калибриране за въздушна керма във въздух за ниски и средни енергии на
рентгенови лъчения
При клиничното използване на тези лъчения лечебната доза се предписва на
повърхността на кожата. Това довежда до най-важните и широко използвани методи за
нейното определяне. Принципът е ясен. Камерата се поставя свободно във въздуха,
т.е. не във фантом, в средата на полето на кожата на пациента. Показанието на
калибрираната камера е във въздушна керма във въздух (Kair)air. То се превръща в доза
във вода на повърхността на фантома за избрано поле. Енергийният или качественият
обхват на този метод се различава незначително в различните протоколи, но във всички
става дума за ниска енергия; в протокола на IAEA TRS 277 енергийният обхват е 10-160
kV.
Теоретичният път е следният:

▪ Въздушната керма във въздъх ( K air ) air се превръща в водна керма във въздух

( K w )air чрез относителния масов коефициент на поглъщане на енергия водавъздух, но още свободно във въздух, т.е. за първичния спектър; благоприятно е,
че (µen/ρ)w,air не зависи от големината на полето.

▪ При следващата стъпка с помощта на фактора на обратното разсейване (BSF)
водната керма свободно във въздух ( K w )air се превръща във водна керма във
вода вода ( K w ) w на повърхността на водния фантом.
Формализмът на тази процедура е следният:



Dwsurface
 M air , Q N K , Q BSF ( en /  ) w, air
,Q



air , Q

(9.49)

отнесено за лъчение с определено HVL и качество Q; тук:

M air , Q е коригираното показание на дозиметъра;
N K , Q – калибровъчният коефициент на камерата за керма във въздух;
BSF – факторът на обратното разсейване за работното поле, HVL и SSD;
( en /  ) w, air freeair , Q – относителният масов коефициент на поглъщане на





енергия вода-въздух, свободно във въздуха.
Трябва да се отбележи, че по принцип типът на йонизационната камера няма
голямо значение, когато за определяне на дозата на повърхността се използва методът
с BSF; това е само използване на камерата като средство за пренасяне на въздушната
керма във въздух от стандартната лаборатория към потребителя. На практика обаче,
има изискване камерата да показва малка промяна на коефициента N K с HVL в целия
обхват на качеството на лъченията при измерванията.
Протоколът на IAEA в TRS 277 препоръчва плоскопаралелна камера с тънко
прозорче за дозиметрия в този енергиен обхват.
В протокола на IPEMB се препоръчва в цeлия средно- и нискоенергиен обхват да
се използват цилиндрични камери тип NE2561, или NE2611.
В протокола на AAPM TG-61 имплицитно е включен и факторът Pstem,air от (9.49),
който отчита разликата в размера на полето в стандартната лаборатория и реалното
поле при измерването. В идеалния случай, в отсъствие на дръжка за йонизационната
камера, този корекционен фактор е единица. За цилиндричните камери тип Farmer
корекцията е по-малка от 1 %, но тя може да се окаже много важна за някои камери с
тънки прозорчета, поради специфичната им конструкция.

9.10.4. Калибриране за въздушна керма във въздух за лъчения с много ниска
енергия
В Германия и в Обединеното Кралство има трети вид протоколи и метод за
калибриране при най-ниските енергии, т.нар. обхват на Bucky терапия (приблизително
8-50 кV). За калибриране в този енергиен обхват се препоръчват плоскопаралелни
камери с тънък прозорец.
Методът с BSF може би е невалиден за много малки полета, които се използват
клинично при такива нискоенергийни лъчения, т.е. размерът на полето може да бъде

недостатъчен, за да бъде обхваната напълно камерата и по този начин стойността на
произведението M N K вече няма да бъде точна за въздушната керма във въздух на
измерваното лъчение.
При дозиметрията на тези лъчения плоскопаралелната камера се поставя на
повърхността на фантома и се определя дозата на повърхността. Съответният израз е
идентичен на този при метода за измерване на средноенергийни лъчения във фантом,
освен, че сега факторът pQ (означен като kch) се отнася за конкретна плоскопаралелна
камера и дозата се определя за повърхността, а не на дълбочина 2 cm.
Липсата на информация за фактора kch доведе до предположението, че той е равен
на единица. Твърдението обаче не може да бъде вярно, тъй като това допускане
предполага, че разсейването от тялото на камерата е незначително. Последните
експерименти са установили, че този фактор варира от 1,1 до 1,8 за поле с диаметър
5,4 cm (при SSD 50 cm) в зависимост от камерата, качеството на лъчението и фантома.
При една актуализация на протокола на IPEMB тези значителни стойности ще бъдат
включени.

9.10.5. Калибриране за погълната доза във вода
Стандартите за погълната доза във вода в обхвата на рентгеновите лъчение не са
общовалидни. Въпреки това, е възможно да се определят калибровъчни коефициенти
за погълната доза във вода от калибровъчните коефициенти за въздушна керма във
въздух, като се използва един от приетите дозиметрични протоколи (напр. на IAEA TRS
398). По този начин, всяка SDL със стандарти pd въздушна керма във въздух може да
осигури калибровъчни коефициенти за погълната доза във вода. Въпреки, че това
формално е равносилно потребителят да получи калибриране за въздушна керма във
въздух и индивидуално да приложи същия протокол за керма във въздух, което
позволява да се разшири приложението на метода за калибриране на погълната доза
във вода и в областта на нискоенергийните лъчения, където досега са липсвали такива
стандарти.

9.11. ГРЕШКА И НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ ПРИ ИЗМЕРВАНИЯТА С
ЙОНИЗАЦИОННА КАМЕРА
9.11.1. Грешка и неопределеност
Грешката се дефинира като разликата между получената стойност на измерваната
величина и нейната истинска стойност. Тя има знак и свързан с нея корекционен фактор.
Когато грешката е известна, истинската стойност на измерваната величина може да
бъде изчислена от измерената стойност. Неопределеността при измерването е
параметър, който характеризира разпределението на стойностите, които могат да бъдат
приписани на измерването. Стойността на неопределеността обикновено е едно
предполагаемо стандартно отклонение, няма знак и по презумпция е симетрична
спрямо очакваната (вероятната) стойност на величината. Тя е мярка за липсата на
точна информация и след като всички познати систематични ефекти са отстранени чрез
прилагане на подходящи корекции.

9.11.2. Класификация на неопределеността
Неопределеностите при измерванията са изразени като относителни стандартни
неопределености, а стандартните неопределености се класифицират в тип А и тип В.

▪ Тип А неопределености по своята същност са случайни и получени чрез
статистически анализ на поредица от наблюдения. Неопределеност тип А 1σ
съответства на стандартна грешка на средноаритметична от серия наблюдения
при доверителна вероятност 68 %.

▪ Неопределености тип Б се определят чрез различни от статистически, но често
субективни, методи и отчитат систематичните ефекти при определянето на дадена
величина.
Въпреки, че имат съвсем различен характер, неопределеностите от двата типа
често са комбинирани и ако приемем, че те са независими, с помощта на закона за
мултиплициране
на
неопределеността,
т.е.,
относителните
стандартни
неопределености се сумират квадратично.

9.11.3. Неопределеност в схемата за калибриране
В изданието IAEA TRS 398, Практикум по дозиметрия, се прави обширен анализ
на неопределеността при изчисляването на стойностите на конверсионния фактор kQ
за качество на лъчението за фотони и електрони. За фотони очакваната относителна
стандартна неопределеност при изчисляване на kQ е 1,0 %. За електрони тя достига до
1,2 % за цилиндрични и 1,7 % за плоскопаралелни камери, калибрирани за 60Со гамалъчи. При кръстосано калибриране тези неопределености са 0,9 % за цилиндричните
и 0,6 % за плоскопаралелните камери
За получаване на неопределеността при калибриране на лъчение, посочените погоре неопределености трябва да се комбинират с неопределеностите, свързани с:
Калибровъчния коефициент за погълната доза за 60Со гама-лъчи или за
високоенергийни електрони, ако се използва методът кръстосано калибриране (вж.
Раздел 9.1.6.);

▪ Последствия, свързани с фантомното измерване на погълната доза в клиниката.
Те включват неопределености тип А и тип В при позиционирането на камерата във
водния фантом, при измерването на температурата и налягането, коефициента на
йонна рекомбинация, корекцията за полярност (ако има такава), както и
стабилността в работата на линейния ускорител по време на измерванията. За
подробен анализ ние се позоваваме на протокола на IAEA TRS 398.
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10.1. ВЪВЕДЕНИЕ
След приключване на монтажните дейности на уредба за лъчелечение, независимо
дали става въпрос за рентгенова терапевтична уредба, ТГТУ, линеен ускорител или
уредба за брахитерапия, медицинският физик в клиниката по лъчелечение трябва да
проведе серия измервания и дейности преди да разреши въвеждането на уредбата в
клинична експлоатация. Тези дейности включват пускови и приемни изпитвания.
Въпреки, че калибрирането на лъчевите снопове е част от приемните тестове, тази тема
не е предмет на настоящата глава, тъй като се разглежда изцяло в Глава 9.

10.2. ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ
10.2.1. Уреди за радиационен мониторинг
За измерване на радиационната обстановка във всяко от лъчевите помещения са
необходими Гайгер-Мюлеров брояч (ГМБ) и йонизационна камера с голям обем. За
лечебни заведения, където се използват терапевтични уредби с максимална енергия
над 10 MeV, са необходими и неутронни дозиметри, като напр. сфера на Bonner, дълги
броячи и броячи на основата на BF3. Може да се окаже, че е по-добре да се наеме
външна специализирана лаборатория за провеждане на измерванията на дозата от
неутрони, тъй като обикновено това е по-достъпната възможност, в сравнение с
придобиването на специализирани знания и умения, необходими за повечето
измервания при неутроните, както и закупуването на скъпото оборудване за тези
измервания, което най-често се оказва необходимо само за приемните изпитвания.

10.2.2. Йонизационни камери
За оценка на параметрите на лъчевите снопове при пусковите и приемните
изпитвания на една лъчетерапевтична уредба са необходими различни йонизационни
камери. Напръстникови йонизационни камери с обем 0,1-0,2 cm3 се използват за
измервания и определяне на голям брой относителни величини и фактори. Тези
относителни величини, вкл. процентната дълбока доза (PDD) по централната ос,
факторите на полето и полусянката, могат да покажат бързо променящ се градиент на
дозата. За намаляване на неопределеността в ефективната точка на измерване в
такива случаи се предпочитат йонизационните камери с малък обем. За измервания в
областта на изграждане на дозата, където се наблюдават най-големи промени в дозния
градиент, е необходима плоско-паралелна или екстраполационна йонизационна
камера. Измерванията за калибриране на снопа, с цел увеличаване на отношението
сигнал-шум, обикновено се провеждат с напръстникова йонизационна камера с обем от
порядъка на 0,5 cm3. Добър избор при измерванията с тези камери би бил
електрометърът.

10.2.3. Филми
Филмите се използват от дълго време за измервания при лъчетерапевтичните
уредби. Те служат за контрол на качеството (QA) и измервания на електронни снопове.
Съставът на рентгеновия филм, обаче, значително се различава от този на човешките
тъкани, което затруднява използването на такива филми при дозиметрия на фотонни
снопове.

През последното десетилетие започна използването в практиката на радиохромни
филми. Този тип филми притежават по-близка тъканна еквивалентност от рентгеновите
и затова се използват все по-често при дозни измервания на фотони.
За оценка на почерняването на филмите и за намиране на неговата връзка с
измерваната доза, филмовата дозиметрия изисква денситометър. Трябва да се
отбележи, че за радиохромни филми трябва да се използват денситометри, различни
от предназначените за конвенционалните, тъй като абсорбционните пикове при двата
типа филми са при различна дължина на вълната.

10.2.4. Диоди
Благодарение на малкия си размер, силициевите диоди са подходящи за
измервания при тесни фотонни снопове. Диодите се използват и при електронни
снопове, тъй като отношението на спирачната способност на силиция и на водата
зависи слабо от енергията на лъченията, използвани в лъчелечението. Преди
въвеждането им в практиката полупроводниковите детектори трябва да бъдат
калибрирани с подходяща йонизационна камера.

10.2.5. Фантоми
10.2.5.1. Анализатор на лъчевото поле и воден фантом
При приемните и пусковите изпитвания, за измервания в лъчевото поле на
различна дълбочина, е необходим воден фантом. Този тип водни фантоми често се
наричат анализатори на лъчевото поле (RFA) или плотери на изодозни криви. Въпреки
че 2-D анализатор на лъчевото поле е достатъчен за целите на измерванията, се
препоръчва използването на 3-D анализатор, тъй като с негова помощ може да се
провеждат измервания в ортогонални посоки на лъчевото поле, без да се налага
промяна в геометричното положение на фантома.
Механизмът на придвижване на детекторите във фантома може да бъде използван
и за преместване на денситометъра за филми. Стъпката на преместване на този
механизъм трябва да бъде 1 mm, с точност 0,5 mm. 3-D RFA на лъчево поле трябва да
позволяват сканиране в продължение на 50 cm в двете хоризонтални и 40 cm във
вертикална посока. Водният фантом трябва да бъде поне с 10 cm по-голям от обхвата
на сканиране във всяка посока.
RFA трябва да бъде напълнен с вода и разположен така, че поставеният в него
детектор да се центрира по оста на лъчевия сноп. Механизмът трябва да придвижва
детектора по двете главни оси на лъчевия сноп. След като гентрито бъде установено в
положение, при което снопът е насочен вертикално надолу, нивелирането на механизма
за придвижване може да бъде постигнато чрез сканиране по централната ос на лъчевия
сноп и наблюдение на образа в оптичния кръст. Всяко отклонение на детектора от
централната ос при придвижването му извън водната повърхност показва, че
механизмът за движение не е нивелиран.

10.2.5.2. Пластмасови фантоми
За измервания с йонизационни камери в областта на изграждане на дозата е
удобно използването на полистиролови или водноеквивалентни пластмасови фантоми.
Една подходяща конфигурация на такъв фантом се състои от десет блокчета с размери

25 х 25 х 5 cm. В едно от блокчетата трябва да бъде пробит отвор, в който се побира
йонизацонна камера тип Фармър, като центърът на отвора се намира на 1 cm от една
от повърхностите на блокчето. Друго блокче трябва да бъде обработено по такъв начин,
че входното прозорче на плоскопаралелна йонизационна камера да може да бъде
поставено на нивото на една от неговите повърхности. Това позволява да се правят
измервания с такава камера без поставяне на допълнително вещество между нейното
прозорче и лъчевия сноп. Допълнителни седем блокчета от същия материал трябва да
имат размери 25 х 25 cm и дебелина съответно 0,5; 1, 2, 4, 8, 16 и 32 mm. Тези седем
блокчета, заедно с блокчетата с дебелина 5 cm, дават възможност за измервания на
йонизационните криви с плоско-паралелната йонизационна камера до дълбочина 40
cm със стъпка 0,5 mm, както и с йонизационна камера тип Фармър на дълбочина от 1 до
40 cm. Дълбочината 40 cm е максималната позволена, тъй като трябва да се осигурят
10 cm за обратно разсейване под точката на измерване.
За филмовата дозиметрия е необходим пластмасов фантом. Удобно е той да бъде
проектиран така, че една част от него да служи като рентгенова касета. Други части от
фантома могат да бъдат поставени непосредствено до касетата с цел осигуряване на
условия за разсейване.
Използването на специализирани готови за употреба филми, поставени успоредно
на централната ос на лъчевия сноп, изисква ръбът на филма да бъде върху
повърхността на фантома, а излишната част от него да бъде сгъната и прикрепена
здраво към входната повърхност на фантома. Трябва да се направят малки дупки в
ъгъла на долния край на готовия филм, така че въздухът да може да излезе оттам преди
поставянето на филма във фантома. В противен случай между филма и хартията ще
останат въздушни мехурчета, лъчението ще премине без разсейване през тези
мехурчета, което ще доведе до получаването на неверни резултати от измерванията.
Пластмасовите фантоми също се използват удобно за измервания в рутинния
контрол на качеството (QС). Устройството на такъв фантом зависи от изискванията на
програмата за QС.

10.3. ПРИЕМНИ ТЕСТОВЕ
Приемателните тестове имат за цел да докажат съответствие със спецификациите
при покупката на определена техника, както и да установят дали е осигурена
радиационната и електробезопасността на персонала и на пациентите. Тези тестове се
провеждат в присъствието на представител на фирмата-производител. След
задоволителното приключване на приемните изпитвания медицинският физик подписва
документ, удостоверяващ това. Следва последното заплащане на покупката и
прехвърлянето на собствеността към здравната или друга институция, с което започва
да тече гаранционният срок. Всичко това обуславя голямата отговорност на
медицинския физик за правилното провеждане на приемните изпитвания.
Приемните изпитвания могат да бъдат разделени на три групи:
•

Проверки за безопасност;

•

Механични тестове;

•

Дозиметрични проверки.

Съществуват голям брой национални и международни протоколи, които могат да
бъдат използвани при провеждане на приемните тестове.

10.3.1. Проверки за безопасност
Приемните тестове започват с проверки с цел осигуряване на безопасността на
персонала и населението.

10.3.1.1. Блокировки, светлинни сигнализации и системи за наблюдение на
пациентите
Първоначалните проверки за безопасност трябва да докажат, че всички
електрически блокировки функционират правилно. Проверките трябва да включват
блокировката на вратата, както и всички блокировки на лъчевия сноп, тези за спиране
движенията на лъчевата уредба и всички бутони за аварийно изключване.
Блокировката на вратата към лъчевото помещение предотвратява
нерегламентирано облъчване на лица, попаднали в помещението при отворена врата.
Блокировките на лъчевия сноп спират облъчването, но не прекратяват движенията на
уредбата или на пациентната маса. Блокировките за съответните движения ги спират,
но не прекъсват облъчването. Бутоните за аварийно спиране обикновено прекъсват
електрозахранването на някои от компонентите на уредбата, свързани с генерирането
на йонизиращо лъчение. Идеята на всички блокировки е да се предотврати сблъсък
между частите на лъчетерапевтичната уредба и пациента, персонала или друго
оборудване, както и да се избегне нежелано облъчване.
Медицинският физик трябва да се увери в правилното функциониране на тези
блокировки, както и в това, че всеки член на персонала, обслужващ уредбата, е запознат
с функцията на всяка блокировка. Следващата стъпка е проверка на всички светлинни
сигнализации, след което трябва да се провери правилното функциониране на
аудиовизуалната система за наблюдение на пациентите. Последната често се използва
и за контролиране на измервателните уреди при приемни и пускови изпитвания,
включващи радиационни измервания.

10.3.1.2. Радиационен мониторинг
След приключване на описаните по-горе проверки, медицинският физик следва да
проведе измервания на мощността на дозата от разсеяното и преминало лъчение във
всички помещения в съседство на лъчевото помещение. За ТГТУ и линейни ускорители
с енергия под 10 MeV е необходимо измерване на мощността на дозата от фотонни
лъчения; за линейни ускорители с максимална енергия над 10 MeV физикът следва да
направи проверка за Х- и за неутронно лъчение. Измерванията трябва да се провеждат
при максималната работна енергия на уредбата. За осигуряване на коректни резултати,
физикът следва предварително да е провел калибровка за Х-лъчи при най-високата
енергия на лъчетерапевтичната уредба. Измерванията на Х-лъченията изискват ГайгерМюлеров брояч (ГМБ) и йонизационна камера с подходящ обем. За измерванията на
неутрони е необходим неутронен дозиметър. Съществуват различни видове такива
дозиметри, включително сфери на Bonner, дълги броячи и броячи на основата на BF3.
Бързата реакция на ГМБ е удобна при провеждане на първоначално проучване за
определяне на местата с най-голямо пропускане на лъчение през съответните

прегради. След определянето на тези места, точна количествена оценка на
преминалото лъчение може да се направи с йонизационната камера.
Всички първични лъчезащитни прегради следва да бъдат проверени при следните
условия: най-голямо възможно лъчево поле, завъртян на 45 0 колиматор и отсъствие на
фантом;
Всички вторични лъчезащитни прегради следва да бъдат проверени при найголямото лъчево поле и с фантом в лъчевия сноп;
Първата проверка трябва да бъде за командното помещение, където ще се намира
операторът на уредбата по време на всички следващи измервания.

10.3.1.3. Пропускане на лъчение през колиматора и от главата на уредбата
Мишените на линейните ускорители и закритите радиоактивни източници (ЗРИ) при
ТГТУ с 60Со се намират в защитни опаковки. Нормативни документи регламентират
пропуснатото от главата на ТГТУ лъчение, на 1 m от източника, да не надвишава 0,1 %
от лъчението на използвания лъчев сноп. При приемните изпитвания трябва да бъде
проверено дали защитата удовлетворява тази норма.
Тази проверка може да се направи, като се затворят челюстите на колиматора, а
главата на уредбата сее покрие с филми. Филмите трябва да бъдат маркирани, за да
може след проявяването им да бъде определено мястото им върху уредбата. Времето
на облъчване при проверката трябва да бъде достатъчно дълго, за да осигури
почерняване на филмите до оптична плътност OD = 1.
Например, нека приемем, че облъчване от 10 cGy осигурява OD = 1 и че филмите
са поставени върху главата на лъчетерапевтичната уредба на разстояние 25 cm от
източника. В този случай мощността на дозата на мястото на филмите се очаква да
бъде 1,6 % от тази без защитната глава (съответстваща на 0,1 % на 1 m, съгласно закона
за обратните квадрати). Оптична плътност OD = 1 би трябвало да бъде причинена от
експонация с 625 cGy в изоцентъра (10 cGy, разделено на 1,6 %).
Облъчването във всички точки, в които с помощта на филмите е установена поголяма от допустимата доза, може да бъде количествено оценено с йонизационна
камера с голям обем. Тя може да бъде поставена на 1 m от избраната точка и фиксирана
чрез подходящи статив и скоби. Резултатите от измерването могат да бъдат
наблюдавани дистанционно с помощта на системата за наблюдение на пациентите.

10.3.2. Механични тестове
Механичните тестове установяват прецизността на механичните движения на
уредбата и пациентната маса.

10.3.2.1. Ос на въртене на колиматора
Челюстите на колиматора се въртят чрез лагер, разположен в гентрито.
Централната ос на лъчевите полета (фотоннно и електронно) и на светлинното поле
трябва да съвпада с оста на този лагер и челюстите на колиматора трябва да се движат
симетрично спрямо нея. Тази ос е от голямо значение при всяка лъчетерапевтична
уредба и трябва да бъде проверена старателно.
Оста на въртене на колиматора може да бъде определена с помощта на неогъваем
прът, който да се прикрепи към корпуса на колиматора. Прътът трябва да има остър

връх и дължината му да може да покрие разстоянието от мястото на прикрепването му
до предполагаемото положение на изоцентъра.
Гентрито трябва да бъде в положение, при което оста на колиматора е насочена
вертикално надолу. Прикрепя се прътът се към корпуса на колиматора. Върху
пациентната маса се поставя милиметрова хартия, след което масата се издига до
достигане на контакт с острия връх на пръта. Заедно с неподвижно закрепения прът
колиматорът се завърта докрай, при което върхът на пръта ще очертае дъга, след което
върхът на пръта се премества в центъра на дъгата в точка, която се очаква да бъде оста
на въртене на колиматора. Процесът се повтаря до постигане на минимален радиус на
дъгата. Този радиус е индикация за прецизността на оста на въртене на колиматора. В
повечето случаи тази дъга ще се редуцира до точка, но във всеки случай радиусът й не
бива да превишава1 mm.

10.3.2.2. Движение на челюстите на колиматора при фотони
Челюстите на колиматора за фотони трябва да се отварят симетрично около
неговата ос на въртене. Това може да се провери с помощта на измервателен уред с
нониусова скала. Уредът се прикрепя към точка от колиматора, която остава
неподвижна по време на въртенето на челюстите. Стрелката на измервателния уред се
допира до едната челюст на колиматора и се отчита измерената стойност. След това
колиматорът се завърна на 180 0 и се прави ново отчитане. Симетрията на челюстите
на колиматора спрямо неговата ос на въртене е равно на половината от разликата
между двете измервания. Тази стойност не бива да превишава 1 mm. Процедурата се
извършва за двете двойки челюсти на колиматора.
Двойките челюсти трябва да се движат перпендикулярни една на друга. За
проверка на това гентрито се завърта на положение, при което оста на въртене на
колиматора става хоризонтална. След това колиматорът се завърта докато челюстите
се разположат също хоризонтално, което се установява с нивелир (либела). Нивелирът
се използва след това и за потвърждаване на вертикалното разположение на челюстите
при съответно ново положение на гентрито.
Когато челюстите са при тези положения се проверяват ъгловите индикатори на
колиматора, които трябва да показват някоя от стойностите 00, 900, 1800 или 2700. За
проверка на точността на ъгловите индикатори, този тест се повтаря с за всички основни
ъгли на завъртане на колиматора.

10.3.2.3. Съвпадение на светлинно и лъчево поле
Следващият тест е проверка на светлинното поле. Върху пациентната маса се
поставя милиметрова хартия, след което масата се издига на номиналното разстояние
до изоцентъра (SAD). Гентрито се ориентира така, че оста на въртене на колиматора да
бъде вертикална. Върху милиметровата хартия се отбелязва "прободната" точка на
оста. Образът на кръста, маркиращ средата на полето, трябва да съвпада с оста на
въртене на колиматора, като максималното позволено отклонение е 1 mm за всички
възможни ъгли на завъртане на колиматора.
Следва проверката за съвпадението между светлинното и лъчевото поле. Готови
за употреба филми (т.е. в непрозрачна опаковка) се поставят перпендикулярно на оста
на въртене на колиматора. Ъглите на светлинното поле върху опаковката на филма се
маркират с лъчево контрастни предмети, или се пробиват с карфица. Върху филма се
поставят пластмасови плочи с дебелина дълбочината на дозния максимум zmax , след

което той се облъчва до оптична плътност OD между 1 и 2. Разликите между
светлинното и лъчевото поле не бива да бъде по-голяма от ± 2 mm. Този тест трябва да
бъде повторен за всички размери на полето и при две различни SSD, за да се уверим,
че светлинният и фотонният източник се намират на еднакво разстояние от изоцентъра.
Светлинното поле вече е центрирано спрямо оста на въртене на колиматора.
Евентулно несъвпадение между светлинно и лъчево поле може да се дължи на липсата
на съвпадение между оста на лъчевото поле и оста на въртене на колиматора.
Настройката на последното е сложна процедура, която следва да бъде извършвана
само от персонал на фирмата-производител. Всяко несъвпадение трябва да бъде
оценено както количествено, така и като ефект върху лъчелечебните процедури; трябва
да се определи и дали е необходимо да бъде повикан оторизиран сервизен специалист
за решаване на проблема.

10.3.2.4. Ос на въртене на гентрито
Оста на въртене на гентрито може да бъде определена с помощта на телескопичен
неогъваем прът. Много лъчетерапевтични уредби са снабдени с механичен показалец,
който може да бъде използван за тази цел. Оста на използвания прът трябва да съвпада
с оста на въртене на колиматора, а върхът му да се намира на номиналното разстояние
от изоцентъра. Гентрито се завърта за насочване на оста на лъчевия сноп вертикално
надолу; втори неогъваем прът с остър връх се закрепва към пациентната маса, която се
придвижва така, че върховете на двата пръта да се допрат. След това пациентната маса
се придвижва по надлъжната си ос, премахвайки контакта между двата пръта. Това
трябва да бъде извършено внимателно, за да не се промени вертикалното или
латералното положение на пръта.
Гентрито се завърта на 180 0, а пациентната маса се връща в положението, при
което двата пръта се допират. Ако първият прът показва правилно разстоянието от
изоцентъра, върховете на двата пръта би трябвало да се срещнат отново и при този
ъгъл. В противен случай издигането на пациентната маса и дължината на първия прът
се настройват, докато това условие не бъде изпълнено с максималната възможна
точност. Възможна причина за различен резултат при двата ъгъла на гентрито може да
бъде негово огъване. В такъв случай пациентната маса се поставя на такава височина,
при която застъпването при двата ъгъла е минимално. Това застъпване представлява
„зона на неопределеност“ на оста на въртене на гентрито, чийто радиус не трябва да
надминава 1 mm. Върхът на пръта, закрепен към пациентната маса, вече показва
височината на оста на въртене на гентрито. Тази процедура се повтаря, като гентрито
се установява на еднакви противоположни хоризонтални ъгли, за да се определят
лявото/дясното положение на неговата ос на въртене.
Оста на въртене на колиматора, определена с помощта на образа на кръста,
настроен по-рано, трябва да преминава през тази точка. След това се настройват
лазерните маркери за позициониране на пациента да преминават също през тази точка.

10.3.2.5. Ос на въртене на пациентната маса
Оста на въртене на пациентната маса може да бъде определена като се
позиционира гентрито така, че оста на въртене на колиматора да бъде вертикална.
Върху пациентната маса се поставя милиметрова хартия и върху нея се отбелязва
образът на кръста. Тъй като масата може да се върти, върху хартията се отбелязва
движението на образа на кръста, който ще опише дъга с радиус, по-малък от 1 mm.

Осите на въртене на колиматора, гентрито и пациентната маса трябва да се
пресичат в сфера. Радиусът на тази сфера задава неопределеността на изоцентъра,
която не бива да надвишава 1 mm,а за уредби, използвани за радиохирургия – 0,5 mm.

10.3.2.6. Изоцентър на лъчевия сноп
Изоцентърът на лъчевия сноп трябва да бъде определен за всички енергии на
фотоните. За установяване на неговото местоположение готов за употреба филм се
залепва за някое от блокчетата на пластмасовия фантом. Равнината на филма трябва
да съвпада с равнината, образувана от движението на централната ос на лъча при
въртенето на гентрито. Филмът трябва да е поставен перпендикулярно на оста на
въртене на гентрито и приблизително центриран спрямо нея. С помощта на карфица
във филма се пробива дупка, показваща мястото на оста на въртене на гентрито. Второ
блокче от фантома се поставя върху филма, а челюстите на колиматора се затварят до
размер на полето приблизително 1 x 1 mm.
След това филмът се облъчва до OD 0,3-0,5. Без да се пипа, филмът се облъчва
при няколко различни ъгъла на гентрито във всичките четири квадранта. Трябва да се
избират ъгли, които не са на 1800 един от друг, за да се избегне препокриването на два
различни лъчеви снопа. Проявеният филм трябва да показва образ на множество лъчи
с начало в една точка, наричан „образ на звездата“. Точката, в която се пресичат всички
централни оси, е изоцентърът на лъчевото поле. Поради огъването на гентрито, точката
може да бъде "размита", но до не повече от 4 mm. Тази точка трябва да се намира на
разстояние до 1-2 mm от механичния изоцентър, отбелязан с дупката от карфица върху
филма.
Верифицирането на положението на изоцентъра на лъчевия сноп може да се
осъществи като в тази точка се постави средата на йонизационна камера, с подходяща
равновесна шапка. Стойността на дозата за определен брой мониторни единици (МЕ)
при линеен ускорител, или период от време при ТГТУ, трябва да бъде независима от
ъгъла на гентрито.

10.3.2.7. Оптичен индикатор за разстояние (оптичен метър)
Един удобен метод за проверка на точността на оптичния индикатор за разстояние
(ODI) в целия му обхват включва използване на пластмасовия фантом от Раздел 10.2.5.
Гентрито се завърта така, че оста на въртене на колиматора да сочи вертикално надолу.
Пет от блокчетата на фантома с дебелина 5 cm се поставят върху пациентната маса,
като горният край на най-горното блокче се намира в изоцентъра. ОИР трябва да отчете
разстоянието от изоцентъра. Чрез добавяне и премахване на блокчета, точността на
ОИР може лесно да бъде проверена на всеки 5 cm.

10.3.2.8. Индикатори за ъгъл на гентрито
Точността на индикаторите за ъгъл на гентрито може да бъде проверена като се
постави нивелир напреко на релсите на блокиращата плоча. Либелата трябва да
показва точно нивелиране при всеки от основните ъгли на завъртане. Някои либели са
снабдени с индикатор за 45 0, който може да бъде използван за проверка на кратните
на този ъгъл: 45 0, 135 0, 225 0 и 315 0. Неопределеността на индикаторите за ъгъл на
гентрито трябва да бъде до 0,5 0.

10.3.2.9. Индикатори за размер на полето на колиматора
Индикаторите за размер на полето на колиматора могат да бъдат проверени чрез
сравняване на показаните размери на полето със стойностите, измерени с помощта на
милиметрова хартия, поставена върху пациентната маса, като горният край на масата
се намира на височината на изоцентъра. Трябва да бъдат проверени както квадратните,
така и правоъгълните полета.

10.3.2.10. Движения на пациентната маса
Пациентната маса извършва движения в хоризонтална и във вертикална равнина.
Вертикалното движение може да бъде проверено като се постави върху масата
милиметрова хартия и, при вертикална ос на въртене на колиматора, се отбележи
образът на кръста върху хартията. При вертикалното движение на масата образът на
кръста не трябва да се отклонява от отбелязаната място. Хоризонталното движение на
масата може да бъде проверено по подобен начин, като оста на въртене на колиматора
се насочи хоризонтално. Пак върху масата се поставя милиметрова хартия, а масата се
придвижва надлъжно. Чрез завъртане на масата на 90 0 от неутралното й ориентиране,
надлъжното движение може да бъде проверено при хоризонтално насочена ос на
колиматора.

10.3.3. Дозни измервания
Дозните измервания определят дали PDD по централната ос, както и други
параметри на клинично използваните лъчеви снопове, отговарят на зададените
изисквания. Определят се и характеристиките на мониторната йонизационна камера на
линеен ускорител или на часовника (таймера) на ТГТУ.

10.3.3.1. Енергия на фотоните
Спецификацията по енергия на Х-лъчи обикновено се изразява чрез PDD по
централната ос. Типична спецификация е стойността на PDD при SSD = 100 cm, лъчево
поле 10 х 10 cm, дълбочина във воден фантом d = 10 cm. Тази стойност се сравнява
със стойностите от Приложение 25 на British Journal of Radiology, за да се определи
номиналната енергия на фотонния сноп. По време на приемните тестове тази стойност
се определя съгласно протокола за приемни изпитвания с помощта на йонизационна
камера с малък обем, поставена във воден фантом.

10.3.3.2. Хомогенност на фотонния сноп
Хомогенността на фотонния сноп обикновено се изразява чрез напречния профил
на полето или чрез индекса на хомогенност. Когато се използва напречен профил,
линейността и симетрията на снопа се определят спрямо централните 80 % от профила
на дълбочина 10 cm във воден фантом. Хомогенността на снопа трябва да бъде
определена и на дълбочината на дозния максимум zmax. Спецификацията на дълбочина
zmax спомага избягването на твърде големи пикове в профила на снопа извън
централната ос на тази дълбочина, които се дължат на дизайна на изглаждащия
филтър. Изглаждащият филтър създава и частично втвърдяване на снопа в напречните
равнини, което спомага за възникването на пикове извън централната ос и на по-малки
от 10 cm дълбочини. Профилите на снопа се определят в двете основни главни равнини
на лъчетерапевтичните уредби, както и в диагонала на лъчевия сноп.

Индексът на хомогенност е мярка за хомогенността на фотонния сноп по цялата му
площ, не само спрямо основните равнини. Този индекс се измерва в напречна равнина
и се дефинира като площта, оградена от 90 %-та изодозна крива, разделена на площта,
оградена от 50 %-та изодозна крива.
Съгласно дефиницията на IEC, площта на хомогенния (изгладения) ллъчев сноп
зависи от размера на лъчевото поле. Според Международната електротехническа
комисия (IEC) тази площ се дефинира чрез прави линии, свързващи точки от главните
оси и диагоналите на квадратните полета, представени в таблица 10.1.

Таблица 10.1. Дефиниция на iec за хомогенна зона (зона на изглаждане) на фотонен сноп ,
a. Разстоянието между контура на 50 % от дозата по централната ос на снопа,
разделено на площта на изгладения фотонен сноп; това е важната ос на снопа .
b. b. Определено по диагонал на лъча.

Размер на квадратно
поле a (cm)

Фотонна

dma

ddb

5 ≤ a ≤ 10

1 cm

2 cm

10 < a ≤ 30

0,1a

0,2 a

30 < a

3 cm

6 cm

10.3.3.3.
полусянка

Полусянката на фотонния сноп обикновено се дефинира като разстоянието между
80 %-та и 20 %-та изодозна крива в напречния профил на полето на дълбочина 10 cm
във воден фантом. Съществуват и други дефиниции на полусянката, като напр.
разстоянието между 90 %-та и 10%-та крива на определена дълбочина. Когато се
представят стойности за полусянката, винаги трябва да се посочва дълбочината на
профила и разстоянието между две точки в разпределението на дозата.

10.3.3.4. Енергия на електроните
Енергията на електроните често се определя чрез измервания на практическия им
пробег във воден фантом. Най-вероятната енергия на електроните на повърхността на
фантома E p , 0 може да бъде определена чрез следното уравнение:
Ep,0 = 0,0025 R p2  1,98 R p  0,22 ,

(10.1)

където Rp е практическият пробег на електроните.
Друга енергия от значение за калибрирането на ускорителя за електрони е
средната енергия на повърхността, дефинирана подробно в Раздели 8 и 9. Въпреки, че
производителите предоставят данни за номиналната енергия на електроните, клиничен
интерес представлява разпределението на дозата по централната ос на лъчевия сноп.

10.3.3.5. Фотонна контаминация на електронния сноп
Освен използвания в клиничната практика сноп електрони, в него неизбежно има и
фотони спирачно лъчение (фотонна контаминация), получени при взаимодействието на
електроните с разсейващите филтри, колиматорите, въздуха и тялото на пациента.
Фотонната контаминация се увеличава с енергията на електроните, както е описано в
Раздел 1.3.2.

10.3.3.6. Хомогенност на електронния сноп
Хомогенността на електронния сноп се изразява чрез неговия напречен профил,
или чрез индекса на хомогенност. Профилите на снопа се определят в двете главни и в
диагонална равнина. Когато се използват профили на снопа, линейността и симетрията
на фотонния сноп се определят спрямо централните 80 % от профила на определена
дълбочина във воден фантом. Дълбочината на измерване зависи от параметрите на
лъчетерапевтичната уредба. В случай, че предоставените от производителя
спецификации са непълни, медицинският физик трябва да намери начин да събере
нужната информация. Дефиницията на IEC за хомогенност на електронния сноп
включва измерване на профила на снопа на дълбочина 1 mm, на дълбочината на 90 %та изодоза, както и на половината от дълбочината на 80 %-та изодоза.

10.3.3.7. Полусянка при електрони
Полусянката при електрони обикновено се дефинира като разстоянието между 80
%-та и 20% -та изодозна крива в напречния профил на лъчевия сноп на определена
дълбочина във воден фантом. Фирмите-производители предлагат и други дефиниции
на полусянката, също въз основа на напречния профил, на дълбочината на дозния
максимум zmax, или дълбочината на 90 %-та изодозна крива.

10.3.3.8. Характеристики на мониторното устройство
Реализираната при лъчелечението доза се определя от мониторните единици (MU)
при медицинските линейни ускорители и от часовника – при ТГТУ. MU са свързани с
трансмисионната йонизационна камера в мониторното устройство и се намира в
лъчевия сноп преди неговото клинично използване. Мониторното устройство трябва да
бъде калибрирано съгласно национален или международен протокол за всички енергии
на лъчението.
Линейността на мониторното устройство трябва да бъде проверена като се постави
йонизационна камера на определена дълбочина във воден фантом и се отчете
натрупаното количество електричество при различна продължителност на облъчването
или различен брой МU. Натрупаното количество електричество може да се нанася по
ординатната, а зададеното време или МU – по абсцисата. Получените резултати трябва
да оформят права през началото на координата система, което доказва линейността на
показанията на мониторното устройство.
В случай че линията не минава през началото на координатната система, то
показанията на мониторното устройство са линейни, но то има систематично
отклонение. Пресичане на линията в отрицателната част на абсцисата означава, че
облъчването на мониторното устройство е с по-голяма доза от неговото показание.
Логично, пресичане в положителната част на абсцисата показва по-малко облъчване от
регистрираното. Това систематично отклонение трябва да бъде определено за всички

енергии и технически параметри на лъчетерапевтичната уредба. При ТГТУ и
рентгеновите терапевтични уредби този ефект се нарича „грешка на затвора“.
Друг начин за определяне на систематичното отклонение е методът старт-стоп.
При него йонизационна камера се поставя в лъчевия сноп и се облъчва за дадено време
или МU. Облъчването се повтаря за същото време или МU, но при определен брой
прекъсвания. Ако няма отклонение, количеството електричество трябва да бъде
еднаква при двете облъчвания. В случай, че при облъчването с прекъсвания то е помалко, реалното облъчване е по-малко от показаното от мониторното устройство.
Отклонението може да бъде изчислено от следното отношение:



I n  I1
,
n I1  I n

(10.2)

където:
α е систематично отклонението;
In – количеството електричество, натрупано след (n – 1) прекъсвания;
I1 – количеството електричество без прекъсвания;
Т – зададеното време или броят МU
Обърнете внимание, че отрицателно отклонение, определено по метода стартстоп, съответства на пресичане на правата в положителната част на абсцисата в
графиката на резултатите при различни стойности, зададени от мониторното
устройство. И в двата случая реалното облъчване е по-малко от отчетеното от
мониторното устройство.
Повечето производители на линейни ускорители проектират мониторните
устройства по два начина: при първия мониторната йонизационна камера е изолирана
от околната среда (херметизирана камера), за да може промените в температурата и
налягането на въздуха да не влияят на нейните показания, при втория начин
мониторната йонизационна камера е свързана в схема за компенсация на ефектите от
промяна на температурата и налягането. Ефективността на тези начини може да бъде
направена по време на пусковите изпитвания чрез измерване на дозата в пластмасов
фантом всяка сутрин, използвайки постановка, която намалява влиянието на
неточностите в геометрията на облъчването.
Някои линейни ускорители предлагат възможности за облъчване при различна
мощност на дозата. Това може да повлияе на ефективността на мониторната
йонизационна камера, което от своя страна да промени калибровъчния й коефициент
(cGy/ME). Затова мониторното устройство трябва да се калибрира за всички възможни
мощности на дозата.
Също така трябва да се верифицира повторяемостта на дебита при промяна на
ъгъла на гентрито.

10.3.3.9. Ротационно лъчелечение
Верификацията на параметрите на ротационното облъчване се извършва със
зададен
брой МU при линейните ускорители или време при ТГТУ, както и големина
на дъгата (в градуси) на желаната ротация. Следва облъчването, като неговото
прекъсване и движението на уредбата трябва да съответства на зададените
спецификации. Типичните приемливи отклонения от зададените стойности са в рамките
на 1 МЕ и 3 0. Този тест трябва да бъде направен за всички енергии и технически

параметри за лъчелечение, както и за всички възможни за клинично приложение
геометрии на ротация.

10.4. ПУСКОВИ ИЗПИТВАНИЯ
Пусковите изпитвания на уредба за дистанционно лъчелечение или за
брахитерапия включва следните дейности:
Определяне на всички характеристики на лъчевия сноп, вкл. лъчевия дебит,
необходими за провеждане на лъчелечение;
Систематизиране на получените резултати в дозиметрична база данни;
Въвеждане на дозиметричните данни в компютърната планираща система (CTPS);
Организиране на всички необходими процедури за дозиметрия, дозиметрично
планиране и лъчелечение;
Потвърждаване на точността на тези процедури;
Определяне на тестове и процедури за QC;
Обучение на персонала.
Провеждане в съкратен вариант на пусковите изпитвания се изисква при всеки
голям ремонт на уредбата за лъчелечение.

10.4.1. Измервания на фотонни снопове
10.4.1.1. Процентна дълбока доза по централната ос
Първите пускови изпитвания обикновено представляват измервания на PDD по
централната ос. За това измерване повърхността на водния фантом се нагласява на
номиналнитe SSD или SID, а йонизационната камера – на дълбочина във фантома,
която се определя от неговото дъно до средата на камерата.
Стойностите на PDD по централната ос трябва да бъдат измерени за лъчеви
полета с размери от 4 x 4 до 40 х 40 cm. Увеличаването на размера на полето не трябва
да става със стъпки, по-големи от 5 cm; обикновено се използва стъпка 2 cm.
Измерванията трябва да се провеждат до дълбочина между 35 и 40 cm. Размери на
полето под 4 х 4 cm изискват специално внимание. Въпреки, че йонизационните камери
с обем 0,1 cm3 обикновено имат диаметър 3-4 mm, дължината им е около 1,5 cm. Поради
липса на латерално електронно равновесие, както и поради влиянието на полусянката
при полета с размери под4 х 4 cm, дозата варира значително по дължината на камерата.
За такива измервания са необходими детектори с малки размери. Възможни са
различни решения. Може да бъде същата йонизационна камера с обем 0,1 cm3, но
ориентирана така, че централният й електрод да бъде успореден на централната ос на
лъчевия сноп, както и полупроводников детектор. Възможно е използването и на
полистиролов фантом и плоско-паралелна йонизационна камера с малък колекторен
електрод.
Тези дозиметрични техники трябва да бъдат апробирани чрез измерване на PDD
по централната ос при размер на полето от 10 х 10 cm и сравняване на резултатите с
получените с конвенционални средства за измерване. Сравнението на кривите на PDD
при полето с тези размери, получени чрез двата метода, може да послужи за

потвърждение на приложимостта на използвания метод, както и на ефективната точка
на измерване на полупроводниковия детектор или на йонизационната камера.
Множество разпределения на дозата по централната ос показват преместване на
zmax към повърхността с нарастване на размера на полето. Това се обяснява с поголемия брой вторични електрони и фотони поради увеличаването на площта на
челюстите на колиматора и на изглаждащия филтър. Тези вторични фотони и електрони
имат по-ниска енергия от първичните и, попадайки в детектора, причиняват намаляване
на zmax за големи размери на лъчевото поле.

10.4.1.2. Фактори на полето
Лъчевият дебит на дълбочина zmax, в cGy/MU за линеен ускорител и в cGy/min за
ТГТУ, се увеличава с нарастването на отвора на колиматора (размера на полето). Това
увеличение може да бъде измерено при zmax за всеки размер на полето. Друг начин за
това е, при фиксирана дълбочина за всеки размер на полето и дебитът на дълбочина
zmax, определен чрез съответната стойност на PDD по централната ос.
Независимо от избора на метода за измерване, увеличението на дебита се
нормира към дебита при размера на полето, използван за калибрирането, обикновено
10 х 10 cm. Полученото отношение се нарича фактор на полето (или относителен дозен
фактор, или фактор на пълното разсейване).
Факторите на полето често се представят графично като функция на площта на
еквивалентните квадратни полета. При този подход се приема, че дебитът при
правоъгълно лъчево поле е равен на дебита при същото по площ квадратно поле. Това
допускане трябва да бъде верифицирано чрез измерване на дебита при няколко
правоъгълни полета на дълбочина zmax; трябва да се използват полета с голямо и малко
отношение между страните. В случай че дебитът при правоъгълни полета се различава
от дебита при съответните им еквивалентни квадратни полета със същата площ с
повече от 2 %, може да се наложи изготвянето на таблица или графика със стойностите
на фактора на полето за всяко правоъгълно поле.
Това положение може да създаде по-късно усложнения, тъй като при линейните
ускорители може да се наблюдава зависимост от положението на челюстите на
колиматора. Напр., дебитът за правоъгълно поле може да зависи от това дали горната
или долната челюст на колиматора ограничава дългата страна на правоъгълното поле.
Този ефект понякога се нарича ефект от промяната на челюстите на колиматора и
трябва да бъде изследван като част от пусковите тестове.
Повечето съвременни ускорители са снабдени с колиматори, които се отварят
асиметрично около централната ос на снопа Х-лъчи. Лъчелечението с асиметрични
полета изисква познаване на факторите на избраните полета, ако този ефект не се
компенсира от TPS. Факторите за асиметрични полета обикновено могат да бъдат
апроксимирани със следната зависимост:
[OF(r)]a,y = [OF(r)]s.OAR(zmax, y),

(10.3)

където [OF(r)]a,y е факторът на поле с размери r х r, образувано от асиметричен
отвор на колиматора. Централният лъч на това поле се намира на разстояние y (в cm)
от централната ос на съответното симетрични поле; [OF(r)]s е факторът на поле с
размери r х r, формирано чрез симетричен отвор на колиматора, а OAR(zmax, y) –

отношението на дозата, измерена на дълбочина zmax и на разстояние y от централната
ос на симетричното поле, към дозата на същата дълбочина по централната ос.
Факторът на разсейване на колиматора се измерва във въздух с поставяне на
йонизационната камера на достатъчно дебела равновесна шапка, за осигуряване на
електронно равновесие. Обикновено стойностите се нормират към поле с размери
10 х 10 cm. При малки размери на лъчево поле от високоенергийни фотони може да
възникне проблем, тъй като размерите на равновесната шапка са близки до или
превишават размерите на полето. Значителна част от измерения сигнал се дължи на
разсейването в равновесната шапка, като тази част се оценява на 1 % до 10 % при Хлъчи между 2 и 30 MV.
Използването на равновесна шапка от материали с голяма плътност, като
алуминий или мед, може да реши този проблем. Това води на използване на шапки с
по-малка дебелина, позволявайки по този начин измервания и при полета с размери до
4 х 4 cm.
Алтернативен начин за определяне на корекционния фактор за разсейване от
колиматора е чрез поставяне на йонизационната камера на по-голямо от SSD
разстояние; размерът на полето, обаче, се определя при номиналното SSD. При
поставяне на камерата на 200 cm, този корекционен фактор може да бъде измерен за
полета с размери до 4 х 4 cm при SSD 100 cm. Всички тези относителни измервания
трябва да бъдат правени при еднакви условия. С други думи, ако бъде избрана
равновесна шапка от материал с висока плътност, измерванията при всички размери на
полето трябва да бъдат направени със същата шапка.
Тъй като факторът на полето е равен на произведението на фактора на разсейване
на колиматора и фактора на разсейване на фантома, то последният може да бъде
определен, като се раздели факторът на полето с фактора на разсейване на
колиматора.

10.4.1.3. Фактор на платформата за защитните блокове
Повечето лъчетерапевтични уредби имат колиматори, които формират
правоъгълни лъчеви полета. Тъй като входните повърхнини при лъчелечението рядко
са правоъгълни, са необходими защитни блокове от материали с висока плътност за
защита на важни органи и структури, попадащи в облъчваното поле. Защитните блокове
са или проектирани индивидуално и изработени от сплав с ниска температура на
топене, като напр. сплав на Lipowitz, или представляват стандартни блокове, които
могат да бъдат закупени от производителя на лъчетерапевтичната уредба. И в двата
случая блоковете се поставят на пластмасова платформа с цел правилното им
разполагане в лъчевото поле. Платформата отслабва лъчевия сноп и затова се налага
неговото определяне, за да се вземе под внимание при изчисляване на дозата,
получена при облъчването на пациента. Отслабването при твърди платформи може
лесно да бъде измерено, като се постави йонизационна камера в централната ос на
лъча на 5 cm дълбочина във воден фантом при размер на полето 10 х 10 cm.
Отношението на показанието на камерата, получено при платформата в полето, към
показанието без платформата, се нарича трансмисионен фактор на платформата.
Въпреки, че трансмисионният фактор на платформата трябва да бъде измерен за
няколко различни дълбочини и размери на полето, той зависи слабо от тези условия и

затова една негова стойност може да се използва при всички дълбочини и размери на
полето.

10.4.1.4 Многолистови колиматори
Многолистовите колиматори (MLC) намират все по-голямо приложение в
съвременните лъчетерапевтични уредби като заместител на лъчезащитните блокове.
Предимствата на MLC включват възможността да се променя полето без влизане в
лъчевото помещение, премахване на нуждата персоналът да вдига тежки блокове,
както и намаляване на мястото за съхранение на принадлежности в лъчевото
помещение. Недостатъците на MLC са дискретните стъпки в размера на пластините
(листовете) и допълнителните изисквания към осигуряване на качеството (QA).
Изискват се и допълнителни данни за определяне на факторите на полето, PDD по
централната ос, полусянката, както и на пропускането през листата и между тях.
Обикновено PDD по централната ос за полета, формирани от MLC, не се
различават значително от тази величина при полетата, ограничени от колиматори с
челюсти. Полусянката за полетата, формирани от MLC, трябва да бъде измерена както
за краищата на листата, така и за техните ръбове. Полусянката зависи от дизайна на
листата, както и от това дали те са единично или двойно фокусирани. Най-общо казано,
полусянката при MLC се различава в рамките на 2 mm от тази при колиматори с
челюсти, като най-големи разлики има при полета, определени с единично фокусирани
MLC, които не са центрирани спрямо оста на въртене на колиматора.
Факторът на полетата, формирани от MLC, добавени към конвенционална система
с четири челюсти на колиматора, доста добре се апроксимират от произведението на
фактора на разсейване на колиматора за определена настройка на последния и
фактора на разсейване на фантома за избраната област на облъчване. Някои MLC
заместват най-малко двете челюсти на конвенционалните колиматори. Разбира се,
медицинският физик трябва да провери тази връзка за PDD по централната ос,
полусенките и фактора на полетата при всяка лъчетерапевтична уредба.
Пропускането (утечката) през MLC се дължи на преминаване на лъчението през
отделните пластини, както и на преминаването между тях. Утечката между пластините
се демонстрира лесно при облъчване на филм, поставен перпендикулярно на оста на
въртене на колиматора при напълно затворени пластини. Преминаването през
пластините може да бъде определено чрез сравняване на областите с пълна сянка от
напречните профили на полета, формирани от МЛК, към профилите на полета,
ограничени от колиматор с челюсти. Утечката от преминаване през пластините найчесто е от 3 до 5 % от дозата в изоцентъра.

10.4.1.5. Фактори на преминаване през клиновете по централната ос
Клиновете (клиновидните филтри) се използват за формиране (деформиране)
разпределението на дозата, създавана от терепавтичните лъчеви полета. Факторът на
преминаване през клина по централната ос е отношението на дозата на дадена
дълбочина по централната ос за дадени размери на полето, при поставен клин, към
дозата при същите условия, но без клин в лъчевото поле. Този фактор, определен за
един размер на полето и на една дълбочина, често служи за пресмятане на времето за
облъчване или на MU за всички полета и дълбочини. Въпреки това, може да се окаже,
че въпросният фактор зависи както от размера на полето, така и от дълбочината.

Промяната на размера на полето може да зависи не само от ширината на полето
по градиента на клина, но и от неговата дължина. С други думи, факторът на
преминаване през клина по централната ос за даден клин, при поле с размери 10 х 10
cm, може да се различава от фактора при поле 10 х 20 cm, дори ако размерът от 10 cm
е по градиента на клина и в двата случая. Тези зависимости изискват измерване на PDD
по централната ос с клин в лъчевия сноп за няколко размера на полето. Мощността на
дозата с клин след това може да бъде сравнена с мощността на дозата от
калибрирането, като се измери факторът на преминаване през клина по централната
ос при еднаква дълбочина за всички размери на полето.
За измерване на фактора на преминаване през клина по централната ос при даден
размер на полето и на определена дълбочина, йонизационната камера трябва да бъде
поставена по централната ос, като оста на камерата бъде успоредна на страната на
клина с постоянна дебелина. Измерванията следва да се провеждат при поставяне на
клина в първоначалното му положение и със завъртане на 180 0. Така направените
измервания верифицират правилното поставяне на клина и йонизационната камера.
Положението на клина може да бъде променена на 180 0 посредством завъртане на
колиматора или чрез завъртане на самия клин.
Завъртането на самия клин показва дали страничните релси са поставени
симетрично спрямо оста на въртене на колиматора. Със завъртане на колиматора може
да се определи дали йонизационната камера е поставена в неговата ос на въртене.
Измерените стойности трябва да бъдат еднакви и при двете ориентации на клина. В
случай че стойностите се различават с повече от 5 % за 60 0-вия клин или 2% за 30 0вия клин, това означава, че клинът или йонизационната камера не са поставени
правилно и това трябва да бъде коригирано. В противен случай е достатъчно да се
приеме като правилна средната стойност от измерванията при двете ориентации на
клина.

10.4.1.6. Динамичен клин
Линейните ускорители са снабдени с възможност за независимо движение на
челюстите на колиматора. Това може да се използва за създаване на клинообразни
разпределения на дозата чрез движение на една от челюстите на колиматора по време
на облъчването, докато другата остава неподвижна. Тази техника се нарича динамичен
клин. Клиничното приложение на динамични клинове изисква измерванe на PDD по
централната ос, на фактора на преминаване през клина и на напречните профили на
лъчевия сноп. Тези измервания се усложняват от модулацията на фотонния пренос по
време на облъчване.
PDD по централната ос може да бъде определена чрез интегриране на дозата във
всяка точка през цялото времетраене на облъчването с динамичен клин. Факторите на
преминаване през клина по централната ос се определят от отношението на
натрупаното количество електричество на определена дълбочина за лъчево поле с
динамичен клин към количество електричество на същата дълбочина без клин, при
еднаква настройка на колиматора и еднакъв брой MU.
Важно е да се отбележи, че факторите на преминаване през динамични клинове по
централната ос зависят много по-силно от размера на полето, в сравнение с
физическите клинове; Начинът на използване на динамични клинове при някои
производители показва значителни промени на фактора на преминаване през клина по

централната ос при промяна на полето между 9,5 и 10 cm, която може да достигне до
20 %. Тази тенденция трябва да бъде внимателно изследвана за всяка уредба.
Напречните профили на полето с динамичен клин могат да бъдат измерени с помощта
на комплект детектори или с интегрален дозиметър, като напр. филмов. При
използването на детекторите трябва да бъде определена чувствителността на всеки от
тях.

10.4.1.7. Напречни профили на снопа/промени на енергията извън централната ос
За планиране на лъчелечението е необходимо да се знае разпределението на
дозата във всяка точка от лъчевото поле. Напречните профили на снопа се измерват с
цел определяне на дозата в точки извън централната ос. Често данните за дозата извън
централната ос се нормират към дозата по централната ос на същата дълбочина. Така
получените данни се наричат отношение на дозата в дадена точка към дозата по
централната ос на същата дълбочина (OAR) и в комбинация с данните за дозата по
централната ос те определят изодозните криви.
Броят напречни профили и дълбочините, на които те се измерват, зависят от
изискванията на TPS. Някои планиращи системи изискват профили на няколко
дълбочини на еднакво разстояние една от друга, други изискват няколко профила,
измерени на предварително зададени дълбочини, а трети изискват само един профил
за най-големия размер на полето, измерен във въздух с равновесна шапка. Трябва да
бъдат измерени допълнителни напречни профили на полето за верификация на
точността на алгоритмите в TPS.
Разбира се, профилите трябва да бъдат измерени както за отворени полета, така
и за полета с клин. Профилите на полето с клин, в комбинация с данните за PDD по
централната ос за полето с клин, могат да бъдат използвани за изготвяне на изодозни
криви при използване на клин. В такъв случай, всяка промяна във фактора на клина
(WF) с дълбочината ще бъде отразена в изодозните криви.

10.4.1.8. Входяща доза и гранична дозиметрия
Познаването на граничната дозиметрия, като например дозата между кожата на
пациента и дълбочината на дозния максимум zmax, е важно в голям брой клинични
случаи. Други значими области на граничната дозиметрия включват малки въздушни
кухини като назофаринкса, изходната повърхност на пациента, областите на контакт
между кости и меки тъкани, както и между метални протези и мека тъкан.
Граничните измервания обикновено изискват много време, тъй като
автоматизирането им с помощта на воден фантом и сканиращ детектор не е лесно.
Бързо променящият се градиент на дозата изисква измервания с плоско-паралелна
йонизационна камера с тънко прозорче. Изискването за тънко прозорче прави
измерванията във воден фантом трудни поради необходимостта от водоустойчивост на
камерата, както и от избягване на деформация на прозорчето, дължаща се на
хидростатичното налягане.
Обикновено измерванията се правят в полистиролов фантом при постоянно SSD.
Блокчето с камерата се поставя най-отгоре, под него има две петсантиметрови плочи
от разсейващ материал, който осигурява обратно разсейване и област на изграждане
под тях. Първото измерване се прави без поставяне на равновесен материал върху
камерата. Измерванията при следващата дълбочина се извършват чрез преместване

на плочи от долната към горната част на фантома. Такава схема на добавяне на
равновесен материал осигурява постоянно SSD.
Граничните дозни измервания трябва да бъдат извършвани винаги и при двете
полярности на входното прозорче на йонизационната камера. При промяна на
полярността ще се наблюдават големи разлики в сигнала от камерата. Когато
измерванията се правят по-далеч от гранични области, промяната в полярността води
до по-малки разлики. За дълбочини под преходната зона, получените резултат трябва
да са еднакви и при двете полярности. Истинската стойност на измереното количество
електричество QT при всяка дълбочина е:

QT 

Q  Q
.
2

(10.4)

Положителният и отрицателният знак показват полярността на сигнала, като при
тези дейности знакът на полярността се запазва. Стойността, пресметната от уравнение
10.4, е равна на средноаритметичната от абсолютните стойности на Q+ и Q–, освен в
случай че те са с еднакъв знак. Последното би се получило при ниско отношение сигналшум, при което се наблюдава значителен паразитен ток, който не променя знака си с
промяна на полярността, за разлика от полезния сигнал от чувствителния обем на
камерата.

10.4.1.9. Положение на виртуалния източник
Познаването на положението на виртуалния източник е необходимо при
лъчелечебни процедури при големи SSD. Често използван метод за определяне на
положението на виртуалния източник е провеждането на измервания във въздух на
няколко различни разстояния от положението на реалния източник до йонизационната
камера. Начертава се графика с разстоянието до реалния източник по абсцисата и
реципрочните стойности на квадратния корен на измереното количество електричество
– по ординатата.
По този начин трябва да се получи права линия; в противен случай лъчевият дебит
не следва закона за обратните квадрати. Ако правата преминава през началото на
координатната система, то положенията на виртуалния и на реалния източник съвпадат.
В случай че правата пресича положителната част на абсцисата, то виртуалният
източник се намира под номиналния; пресичане на линията в отрицателната част на
абсцисата показва положение на виртуалния източник над номиналния.
Например, да разгледаме уредба с номинално SAD = 100 cm. Да приемем, че
направените измервания за тази уредба показват права линия, която пресича абсцисата
в точка +1 cm. Това показва, че законът за обратните квадрати е спазен, но виртуалният
източник се намира на 99 cm от изоцентъра. В такъв случай, пресмятанията съгласно
този закон трябва да бъдат правени за SAD = 99, вместо за 100 cm.
Анализът трябва да бъде правен за няколко различни размери на полето, тъй като
разсейването в колиматора може да доведе до промяна на положението на виртуалния
източник. Разбира се, ако не се получава права линия, то законът за обратните квадрати
не е приложим и е необходимо извършването на специални калибровки за всяко
разстояние.
Измерване за разходимостта на лъчевия сноп при различни разстояния от
източника е по-рядко използван метод за определяне на положението на виртуалния

източник. Това измерване се провежда като се облъчват филми, поставени
перпендикулярно на централната ос на снопа, на дълбочина zmax. Ширината на
половината максимум на снопа се определя за всяко разстояние. Ширината може да
бъде представена графично за всяко разстояние и получената графика ще бъде права
линия, ако законът за обратните квадрати е спазен. Мястото на пресичане на абсцисата
показва положението на виртуалния източник. Трябва да бъдат направени измервания
за няколко различни размери на полето. Един от недостатъците на този метод е, че
размерите на полето и разстоянията от източника, за които може да бъде приложен, са
ограничени от размера на използвания филм.

10.4.2. Измервания на снопове ускорени електрони
10.4.2.1. Процентна дълбока доза по централната ос
PDD по централната ос за електронни снопове може да се измери с цилиндрични
и плоско-паралелни йонизационни камери, полупроводникови детектори и филми;
златният стандарт са йонизационните камери.
Ефективната точка на измерване за плоско-паралелна йонизационна камера е на
вътрешната повърхност на входното прозорче. Ефективната точка на измерване с
цилиндрична камера се намира в средата на йонизационната камера, или на
половината от вътрешния радиус на кухината на камерата, по посока към източника.
Цилиндричните камери смущават в по-голяма степен преноса на електрони от
плоско-паралелните. Ефектът от това влияние може да бъде елиминиран с
изместването на ефективната точка на измерване. Факторът за тази корекция е помалък от единица за цилиндрични камери и намалява с понижаването на енергията на
електроните и увеличаването на дълбочината във фантома.
Корекционният фактор за изместване на повечето плоско-паралелни камери с
тънки прозорчета и разстояние между електродите 2 mm, или по-малко, е единица, като
за някои камери е различен от единица. Този фактор зависи от дизайна на предпазния
пръстен, както и от разстоянието между електродите. При камерите с тесни предпазни
пръстени той се различава повече от единица, отколкото при камерите с по-широки
пръстени.
Осигуряването на водонепромокаемост на плоско-паралелните камери може да се
окаже трудна задача при използването им във воден фантом. Хидростатичното
налягане във фантома може да причини деформация на тънкото входно прозорче на
камерата, ако се използва тънък водонепромокаем материал. Такава деформация
променя чувствителността на камерата.
Използването на плоско-паралелна камера във фантом може да доведе до
дозиметрично несъответствие, ако материалът на фантома се различава от този на
камерата. Това несъответствие може да предизвика промяна в броя на обратно
разсеяните електрони при наличието на камера, в сравнение при нейното отсъствие. В
зависимост от материалите на фантома и камерата, може да се наблюдава както
увеличение, така и намаление на броя обратно разсеяните електрони.
Организациите на медицинските физици препоръчват калибрирането за електрони
с ниски енергии да се прави със специално направени за целта плоско-паралелни
камери, тъй като корекционният фактор за изместване при електрони с енергия под 10

MeV е много по-голям за цилиндрични камери. Измервания за електрони с висока
енергия могат да бъдат правени и с цилиндрични йонизационни камери.
За високи енергии е генерално препоръчвано използването на воден фантом, тъй
като водата е почти тъканноеквивалентна среда и притежава хомогенна структура.
Пластмасовите фантоми се препоръчват при измервания на нискоенергийни
електрони с плоско-паралелна камера с тънко прозорче, за която не може лесно да бъде
осигурена водонепромокаемост във воден фантом. Пластмасовите фантоми са полезни
и при дозни измервания с филми.
Няколко вида пластмаси се употребяват за изработването на фантоми. Те, обаче,
не са водноеквивалентни (т.е. техните линейни ударна спирачна способност и
радиационна спирачна способност, както и линейната ъглова способност за разсейване
са различни от тези на водата). Липсата на водна еквивалентност на пластмасовите
фантоми изисква въвеждането на корекции за еквивалентна дълбочина.
Дозиметричният протокол AAPM TG 25 препоръчва използването за целта на
корекционен фактор, основан на отношенията на дълбочините, при които йонизацията
в двата материала намалява до 50 %:

zwater

water
R50
 zmed ( med ) ,
R50

(10.5)

където:
zwater
е дълбочината във вода, еквивалентна на дълбочината на измерване в
пластмасовия фантом zmed;
water
R50
– дълбочината във вода, при която йонизацията е 50 %;
med
R50
– дълбочината в материала на фантома, при която йонизацията е 50 %.

По отношение на пластмасовите фантоми трябва да бъде отбелязано, че терминът
полистирол има две значения. Някои медицински физици наричат полистирол
(полистирен) чистия полистирол, а белият полистирол с 3 % примес на TiO2 наричат
полистирол с „висока устойчивост при удар“. Други физици използват термина
„полистирол“ за белия, а другия наричат чист полистирол. При използването на таблици
за фактори за различна дълбочина, трябва да се знае какъв е използваният полистирол.
Също така, трябва да бъде проверена плътността на всяка използвана пластмаса, тъй
като тя може да варира за различните произведени партиди.
Освен това, за разлика от фотоните, кривите на процентната йонизация в
дълбочина при електрони не са еквивалентни на кривите на PDD. За определянето на
дозата, резултатите от измерванията на йонизацията при електрони трябва да бъдат
умножени по корекционния фактор за изместване и отношението на ограничената
масова спирачна способност, Тези фактори зависят от енергията, а следователно и от
дълбочината, тъй като електронният сноп губи енергия (т.нар. енергийна деградация, Б.
Пр.) с увеличаване на дълбочината във фантома.
Терапевтичната доза най-често се изчислява на базата на 90 %-та PDD доза на
дълбочина под дозния максимум zmax. За полета с размери, близки или по-малки от
пробега на електроните, загубата на странично равновесие при разсейване води до
преместване на zmax в посока към повърхността и до намаляване на дълбочината на 90

%-та изодоза. Пробегът ще остане приблизително същия, както при по-големи размери
на полето. При полета с по-големи размери, дълбочината на терапевтичната изодоза
остава постоянна.
PDD за електрони трябва да бъдат измервани при достатъчно малки нараствания
на размера на лъчевото поле, за да може да се направи точна интерполация за
междинни размери на полето. Въпреки че влиянието върху кожата е много по-малко,
отколкото при фотонни снопове, кожната доза подлежи на обсъждане при много
лъчелечебни процедури с електрони. PDD по централната ос следва да бъде измерена
на достатъчно големи дълбочини, достатъчни за да се определи фотонната
контаминация на сноп електрони.

10.4.2.2. Фактори на полето
Лъчевият дебит (в cGy/MU) е функция от размера на полето и се определя на
дълбочина zmax при стандартно SSD. Дебитът се измерва с йонизационна камера с
малък обем при zmax по централната ос на полето. Той зависи от метода за ограничаване
на полето. Използват се три типа колимация на електронните полета: вторични
колиматори (конуси) в комбинация с челюстите за Х-лъчи, плочки с неправилна форма
от олово или от метална сплав с ниска температура на топене, поставени във
вторичните колиматори, както и кожни колиматори.
а) Вторични колиматори
Конусите, или електронните колиматори, са предназначени за ограничен брой
размери на квадратни полета, обикновено от 5 х 5 cm до 25 х 25 cm, през 5 cm. Предлагат
се и кръгли и правоъгълни конуси, но те не са толкова разпространени. Целта на
конусите се определя от производителя на лъчетерапевтичната уредба. При някои
уредби те се използват само за намаляване на полусянката, докато при други служат са
разсейване на електроните от страните на конуса с цел постигане на по-добро
изглаждане на полето. Дебитът при всеки конус трябва да бъде определен за всички
енергии на електроните. Вместо фактори на полето, тези стойности често се наричат
конусни отношения,.
(b) Метални форми (плочки)
Лъчеви полета с неправилна форма се формират чрез поставяне на метални
форми (плочки) от олово или сплав с ниска температура на топене в края на конуса,
възможно най-близо до кожата на пациента. Полусянката от тези форми е същата като
от конусите. Форма от метална сплав с ниска температура на топене, като напр. метал
на Lipowitz, с дебелина 12 mm, е подходяща за електрони с енергии до 20 MeV.
Факторите на полето, определени при използване на тези форми, зависят от енергията
на електроните, конуса и площта на формата. Зависимостта от дебита трябва да бъде
определена за квадратни форми с размери, равни или по-големи от 4 х 4 cm, за всички
енергии и конуси.
Както при фотоните, по-малки от 4 х 4 cm полета изискват специално внимание,
тъй като размерът на йонизационната камера може да се окаже близък до размера на
полето Може да бъде използвана плоскопаралелна камера с малък колекторен
електрод, поставена в полистиролов фантом, или полупроводников детектор във воден
фантом. При измервания и в двата случая трябва да се използва геометрия, еднаква с
тази при полето с размери 10 х 10 cm.

Тъй като при размери на полето, по-малки от пробега на електроните, дълбочината
zmax се премества нагоре към повърхността, тази дълбочина трябва да бъде определена
за всички малки размери на полето. Факторът на полето е равен на отношението на
дозата в zmax за малкото поле, към дозата при zmax за полето с размери 10 х 10 cm. При
измервания с йонизационна камера, преди определянето на фактора на полето,
йонизацията трябва да бъде превърната в доза за всяка дълбочина zmax, вместо да се
използва директно отношението на измерената йонизация. Когато резултатите от
измерванията на PDD по централната ос с полупроводников диод съвпадат с
резултатите от йонизационна камера, данните от диода могат директно да бъдат
използвани за определяне на zmax.
Алтернативно решение е използването на филм. Филмът може да бъде облъчен в
полистиролов или водноеквивалентен пластмасов фантом, поставен успоредно на
централната ос на лъчевия сноп. Един филм трябва да бъде облъчван в поле 10 х 10
cm, а друг – при по-малкия размер на полето. С помощта на филмите се определя zmax
по централната ос за всяко поле. Факторът на полето е отношението на дозата при zmax
за малкото поле, към дозата при zmax за голямото поле. Такова измерване изисква
определяне на дозата чрез оптичната плътност без воал с помощта на характеристична
крива (крива на почерняването), както и постигането на добро съвпадение между PDD,
измерена с филмите, и определената с йонизационна камера, за поле с размери 15 х
15 cm.
Факторът на полето (или конусното отношение) е функция от енергията, размера
на конуса и размера на плочката. Обикновено всички стойности се нормират към
отворен конус с размери 10 х 10 cm. За правоъгълни полета, формирани чрез поставяне
на плочки в конусите, еквивалентните на тях квадратни полета могат да бъдат
апроксимирани с помощта на метод с квадратни корени. Валидността на този метод
трябва да бъде проверена за всяка уредба, за която е направена апроксимацията.
OF(E, x, y, f) = [OF(E, x, x, f).OF(E, y, y, f)]1/2 , (10.6)
където: f е SSD
OF(E, x, y, f) – факторът на правоъгълно поле с размери (x х y) cm, за енергия E;
OF(E, x, x, f) – факторът на квадратно поле с размери (x х x) cm, за енергия E;
OF(E, y, y, f) – фактор на квадратно поле с размери (y х y) cm за енергия E.
(c) Кожни колиматори
Колимирането на лъчевия сноп върху кожата се използва за минимизиране на
полусянката при много малки полета ускорени електрони, с цел предпазване на
критични органи и структури в близост до терапевтичната област, както и за
възстановяване на полусянката при лъчелечение от по-голямо SSD. При проектирането
на кожния колиматор допълнителната плочка в конуса трябва да бъде по-голяма от
облъчваната област. Тогава колимирането ограничава по-голямо поле от тази област.
Колимирането върху кожата трябва да се простира до разстояния, по-големи от тези
при конусното колимиране, с цел предпазване на пациента от разсеяни електрони.
Дебелината на колиматора за защита от електрони може да бъде определена с
помощта на следната зависимост:

t Pb (mm)  0,5 E p,0 ( MeV ) 1 – за олово

tLm (mm)  1,2 tPb (mm) – за метал на Lipowitz,
където:
Ep,0 (MeV) е най-вероятната енергия на електроните върху кожата на пациента;
tpb (mm) – дебелината на оловото;
tLm (mm) – дебелината на метала на Lipowitz.
При някои клинични случаи се налага минимизиране на масата на кожния
колиматор, поставян върху пациента, което води до незначително увеличаване
дебелината на маските. В тези случаи се препоръчва оценка на степента на защита,
която може да се направи с плоскопаралелна йонизационна камера с тънко прозорче,
поставена в полистиролов фантом на дълбочина 1 mm.
Както при всяко малко поле, кожното колимиране може да промени PDD, както и
полусянката, ако размерите на полето са по-малки от пробега на електроните.
Зависимостта на PDD от размера на полето се дължи обикновено на разсейването в
пациента.
PDD за поле, формирано чрез колимиране върху кожата, може да бъде
апроксимирана до PDD на поле, формирано от вторичен колиматор, напр. конус.
Зависимостта на дебита от размера на полето се дължи на разсейването на
електроните от челюстите на колиматора за Х-лъчи и във въздуха. В повечето случаи,
за конуси на 5 cm или повече от кожата, дебитът при полето, формирано от кожен
колиматор, е еднакъв с дебита при поле, зададено от вторичния колиматор за
конкретното облъчване. Въпреки това, в случай че кожният колиматор намалява
размера на полето дотолкова, че да се промени дебитът и PDD, следва да бъде
проведено измерване.

10.4.2.3. Напречни профили на полето
Както при фотонните полета, напречните профили при електронните снопове се
измерват с цел определяне на разпределението на дозата извън централна ос. Тази
информация,в комбинация с данните за PDD по централната ос, са източниците за
изодозното разпределение. Броят напречни профили и дълбочините, на които трябва
да бъдат измерени, зависи от изискванията на използваната CTPS.
Напречните профили се измерват във воден фантом.с йонизационна камера с
малък обем. Повърхността на фантома се нагласява на 100 cm, или на номиналното
SSD, а йонизационната камера – перпендикулярно на централната ос.
Алтернативен метод е измерването на изодозни криви е филми. Филмът се поставя
успоредно на централната ос на лъчевия сноп. Измерената оптична изоплътност се
превръща в изодоза. Обаче, определените с филми стойности на PDD обикновено са с
1 mm "по-плитки" от измерените с йонизационна камера за дълбочини над 10 mm, а за
дълбочини под 10 mm разликите могат да достигнат до 5 mm. Освен с йонизационни
камери с малък обем, изодозните криви могат да бъдат определени и с
полупроводникови детектори.

10.4.2.4. Положение на виртуалния източник
Често облъчването с електронни полета се прави при по-големи SSD, тъй като
разстоянието до кожата на пациента не позволява вместването на апликатора при
стандартното разстояние. Обикновено това се случва при облъчване на задната част

на врата при карцином в главата и шията, при което рамото на пациента пречи на
поставянето на апликатора. В такива случаи допълнителното разсейване във въздуха
води до увеличаване на полусянката и до намаляване на лъчевия дебит (cGy/MU). За
оценка на тези промени е необходимо познаването на положението на виртуалния
източник. Виртуалният източник представлява въображаемата точка, от която все едно
се излъчват електроните.
Определянето на положението на виртуалния източник е подобно на
верификацията на закона за обратните квадрати при фотони. CTPS използват
положението на виртуалния източник за пресмятане на разходимостта на електронния
сноп при увеличаването на SSD. Корекцията за лъчевия дебит при по-голямо
разстояние изисква съобразяване с големината на въздушната междина между
апликатора и кожата на пациента при прилагането на закона за обратните квадрати.
Корекцията за въздушната междина може да бъде по-голяма или по-малка от единица,
т.е. дебитът може както да намалява, така и да се увеличава с нарастване на
разстоянието, в зависимост от формата на колиматора, енергията на електроните,
размера на полето и големината на въздушната междина. За SSD до 110 cm и енергия
до 25 MeV тази корекция е в рамките на 2 %.
Възможни са значителни промени в PDD при увеличаване на SSD, ако конусът
разсейва електрони за изглаждане на полето. При такива уредби е необходимо
измерването на изодозните криви за различни разстояния, по-големи от SSD.
Лъчелечение при увеличено SSD е свързано с увеличена полусянката. При ниски
енергии ширината на полусянката (разстоянието между 80 и 20 %-та изодозна крива в
напречна равнина) се увеличава приблизително пропорционално на нарастването на
въздушната междина. При повишаване на енергията на електроните, увеличението в
дълбочина е по-малко, отколкото при ниски енергии, но на повърхността то става
приблизително пропорционално на разширяването на въздушната междина. Тъй като
при голям брой клинични случаи се изисква облъчване при увеличено SSD,
препоръчително е да се измерят няколко изодозни криви при по-големи разстояния, с
цел оценка на точността на използваната CTPS. Полусянката при облъчване с поголеми разстояния може да се намали до стандартната с помощта на кожен колиматор,
както е показано в Раздел 9.

10.5. НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ ЗА ПУСКОВИ ИЗПИТВАНИЯ
В тази глава разгледахме приемни и пускови изпитвания на лъчетерапевтични
уредби, работещи при високи енергии. Изпълнението на всички задачи, свързани с
въвеждането в клинична експлоатация, изисква между 1,5 и 3 седмици за всяка енергия,
след приключване на приемните тестове. Времето зависи от техническото състояние на
уредбата, обема на измерванията, сложността на планирането на лъчелечението и от
квалификацията на медицинските физици. Високо специализирани техники, като
стереотактична радиохургия, интраоперативно лъчелечение, модулирано по
интензитет лъчелечение (IMRT) и цялостно кожно лъчелечение с електрони, не са
разгледани в тази глава и не се включват в посочената оценка за времето.
Разгледани бяха рутинно използвани методи за оценка на данните за някои
величини, без тяхното измерване,, чрез резултатите от проведени измервания за други
величини. Точността на тези методи трябва да бъде верифицирана при всяка
лъчетерапевтична уредба заради съществуващите разлики между уредбите.
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11.1. ВЪВЕДЕНИЕ
Компютърните планиращи системи (Treatment Planning Systems, TPS) се използват
в дистанционното лъчелечение за възпроизвеждане на лъчеви снопове с различна
форма и дозно разпределение за постигане на максимален туморен контрол и
минимизиране на усложненията в нормалните тъкани. Анатомията на пациента и
туморният обем могат да бъдат представени като 3-D модели. Целият процес на
планиране на лъчелечението включва много стъпки и медицинските физици са
отговорни за точното и надеждно възпроизвеждане от TPS на разпределението на
дозата и свързаните с него изчисления за лъчелечението. Самото планиране най-често
се изпълнява от медицински физици, а преди въвеждането му в лечението на пациента
лъчетерапевтичният план трябва да бъде одобрен от лъчетерапевт.
Дозиметричното планиране в лъчелечението преди 1970 г. е било ръчно с
помощта на стандартни изодозни карти върху контур (срез) на част от тялото на
пациента, получен чрез огъване върху кожата на оловна тел, като за избора на теглата
на лъчевите полета и клиновете основно се разчитало на опита на медицинския физик.
Едновременното развитие на рентгеновите компютъртомографи (СТ) и
изчислителната техника, доведе след 1970 г. до разработването на базата на СТ на
компютърни планиращи системи (CTPS), даващи възможност да се насложи и
визуализира дозното разпределение върху анатомичния срез на пациента.
Цялостният процес на дозиметричното планиране в лъчелечението включва много
стъпки, започващи от систематизирането на параметрите на лъчевия сноп и
въвеждането им в базата данни на CTPS, минаващи през събирането на данни за
пациента, изработването на лъчелечебния план и накрая изпращането на плана до
лъчетерапевтичната уредба.
Успешните подобрения в хардуера и софтуера на CTPS сега са най-забележими
при изобразяването, изчисленията и оптимизацията. Системи, включващи модулите
„виртуален пациент“ на CTPS могат да изобразят лъчево поле, гледано от източника на
лъчение (BEV), и дигитално реконструиран рентгенов образ (DRR) при произволни
дозни разпределения. Изчисленията на дозното разпределение еволюират от прости 2D модели, през 3-D модели, до 3-D Монте Карло техники, а с увеличаването на
изчислителните възможности на компютърната техника продължава да нараства
изчислителната скорост.
Традиционните модерни планиращи системи, основани на принципа проба- грешка,
прилаган от опитни професионалисти, дават път на обратното планиране, което прави
използването на техниките за дозно оптимизиране да отговарят на специфичните
критерии за дозата в мишенния обем и в критичните структури. Дозната оптимизация е
възможна чрез изработването на хистограми доза-обем (DVH) на базата на СТ, MRI,
или други дигитални образни техники. Тези оптимизирани планове правят възможно
прилагането на лъчелечение с модулирана мощност на дозата (IMRT) за облъчване на
терапевтичния обем и съблюдаване на толерантните дози за критичните органи.
CTPS са бързо развиваща се област, разчитаща основно на хардуера и софтуера.
От това произтича нуждата от специалисти, които да създават работещи програми за
осигуряване на качеството (QA), което рефлектира върху широкото използване на
планиращите системи за клинични цели, за осигуряване на коректното провеждане на
лъчелечението.
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11.2. ХАРДУЕР
11.2.1. Хардуер на планиращите системи
Основните хардуерни компоненти на CTPS включват централно изчислително
устройство, графичен монитор, памет, дигитализиращи устройства, записващи
устройства, мрежови адаптери и устройства за архивиране и комуникация. Докато
хардуерните възможности се променят бързо, главният стремеж е за осигуряване на
техника с високи качества, позволяващи бъдещо надграждане.
Централният процесор трябва да разполага най-малко с памет и изчислителна
скорост, достатъчни за операционната система и софтуера на CTPS. Особено внимание
трябва да се отдели на спецификациите за системната скорост, оперативната памет
(RAM) и свободната памет, както и на мрежовите възможности.
Графичният монитор трябва да бъде достатъчен за изобразяването на
трансверзалния анатомичен срез на пациента в мащаб 1:1, най-често 43-53 cm, или поголям. За да не се изкривяват входните данни, разделителната способност на дисплея
трябва да е части от милиметъра или по-добра. Скоростта на графичната обработка
зависи основно от видео картата.
Паметта и архивиращите възможности се изпълняват чрез външни носители или в
мрежа. Външните носители могат да включват дискети, презаписваеми твърди дискове,
CD или DVD. Архивирането може да се изпълни също и от по-бавните лентoви
устройства за цифров аудио запис (DAT)), макар че тези устройства не се смятат за
достатъчно стабилни в дългосрочен план. Архивирането може да се извършва и в
мрежа на друг компютър или сървър. Тези операции могат да се изпълняват
автоматично през свободното от планиране време. Архивирането може да включва база
данни и характеристики на лъчевия сноп, информация за пациенти, като СТ
изследване, дозно разпределение и данни за изпълнението на лечението, включваща
нагласянето на пациента на ускорителя със записи от верифицираща система.
Дигитализиращите устройства се използват за ръчно въвеждане на данни за
пациента, като трансверзални срезове и лъчево поле, BEV на полета с неправилна
форма. Това обикновено са устройства, използващи магнитен или акустичен писец за
ръчно очертаване на формите. За дигитализиране на снимки от твърди носители,
каквито са хартиените или рентгеновите филми, могат да бъдат използвани скенери.
Могат да бъдат използвани също устройства за снемане от видео.
Изходящите устройства включват цветни лазерни принтери и плотери за текст и
графики. Принтерите и плотерите могат да са включени в мрежа за споделен достъп.
Твърдите копия могат да бъдат на хартия или филм, получени с лазерна камера.
Препоръчително е да се осигурят резервни захранващи източници за
изчислителното устройство, сървърите за данни и други критични устройства, каквито
са тези за съхранение и архивиране. Резервните източници могат да осигурят
достатъчно захранване за правилното изключване на компютрите при изключване на
захранването от централната мрежа, те действат също и като филтри на захранващото
напрежение.
Хардуерът за комуникация включва модеми или еthernet мрежови карти на
локалните работни станции и множество хъбове за връзка между различни периферни
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устройства и работни станции. Големите мрежи изискват бързи превключватели със
скорост поне 100 Mb/s за трансфер на файлове с образи. Физическата връзка и при
малките и големите мрежи се осъществява чрез коаксиални кабели, усукана двойка или
оптични влакна, в зависимост от изискванията за мрежова скорост.
Условията, при които компютърната планираща система работи, може да включват
изисквания за температура и влажност. Затова разположението на техниката, свързано
с работата на планиращата система в лечебното заведение, е от значителна важност.

11.2.2. Конфигурация на планиращите системи
Малки конфигурации на CTPS могат да имат самостоятелно изчислително
устройство, изпълняващо повечето функции и комуникации. При тези конфигурации
може да има само няколко потребителя и достъп до периферни устройства, използвани
за принтиране и архивиране, които не са споделени. Изискванията към мрежата могат
също да бъдат ограничени, въпреки че сега дори самостоятелните планиращи системи
обикновено изискват мрежови превключватели, за да комуникират с дигитални образни
устройства, каквито са напр. СТ.
По-големите системи често са включени в болничната мрежа и също може да
използват интернет базирани комуникационни системи. Много от устройствата,
опериращи и достъпни за големите конфигурации на CTPS, нямат директна връзка и
са достъпни чрез връзка през определен брой мрежови превключватели, използващи
протоколи за комуникация, каквито са TCP/IP. Тези по-големи системи могат също да
имат дистанционно достъпен сървър с различни задачи за обработване на файлове,
свързани с данни за пациента, дигитални образи, параметри на лъчевия сноп и
изчисления на дозата. Големи конфигурации CTPS имат много потребители и
отделните работни станции могат да изискват наличието на системен администратор,
който да поддържа сигурността, правата на потребителите, мрежите и архивирането.

11.3. СИСТЕМЕН СОФТУЕР И ИЗЧИСЛИТЕЛНИ АЛГОРИТМИ
Алгоритмите за изчисляване на дозата са най-критичната част на CTPS. Тези
модули са отговорни за коректното възпроизвеждане на разпределението на дозата в
тялото на пациента и могат да бъдат свързани с изчисленията на времето за облъчване
или мониторните единици. Изчисляването на дозата еволюира от прости 2-D, през
частични 3-D точкови кернел методи, до пълни 3-D модели, където се взема под
внимание първичното и разсеяното лъчение в интересуващия ни обем.

11.3.1. Изчислителни алгоритми
Съществуват множество алгоритми за изчисляване на дозата, използвани от CTPS
и при бързо променящият се характер на компютърните възможности, въвеждането на
тези техники е постоянно развиващ се процес. Специфичните детайли на тези
алгоритми могат да бъдат намерени в литературата и малка част от тях е поместена в
библиографията на тази глава.
За да се разберат сложните алгоритми на CTPS е от съществено значение
правилното разбиране на ръчните изчисления на дозата и съществуват много текстове,
които адекватно дискутират тези методи, включително на Johns и Cunningham, Khan,
Hendee и Ibbot.
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В ICRU Report No 42 е описано хронологичното развитие на алгоритмите за
изчисляване на дозата за фотонни и електронни снопове. Този доклад осигурява
представителни примери за изчисляване на разпределението на дозата в дълбочина по
централната ос и в напречно сечение на лъчевия сноп, както и на OAR, за фотонни
снопове. Представителни примери за изчисления на електронни лъчеви снопове
включват емпиричен и полуемпиричен формализъм за изчисления на дълбоката доза
по централния лъч и емпиричен формализъм за изчисляване на напречното сечение на
лъчевия сноп, или на OAR.
Ранните CTPS генерират разпределение на дозата във вода с използването на
относително прости 2-D характеристики на лъчевия сноп за набор от квадратни полета.
Тези данни са съставени от матрици на процентната дълбока доза (PDD) и OAR
профили на няколко дълбочини.
За увеличаване на скоростта на изчисляване, данните по централния лъч са
конвертирани и запазени като безкрайни PDD, докато профилите са запазени като
обратно проектирани лъчеви линии при произволно разстояние източник-повърхност
(SSD). При този подход, табулирани данни могат да бъдат бързо обработени, за да се
генерира дозно разпределение върху анатомичните срезове на пациента. Тези видове
алгоритми, които се използват от планиращи системи за двата типа облъчване с фотони
и електрони, води до много бързи изчисления на разпределението на дозата. Въпреки
това, те не са достоверно представителни за обемното разсейване в тялото на
пациента.
Преди появата на широко разпространените СТ методи в CTPS, дозиметрията при
полетата с неправилна форма се е осъществявала чрез BEV филми на полетата за
облъчване, получени чрез конвенционални симулатори. Използвайки набора от данни,
събран по централната ос и за профилите, първичната и разсеяната компонента на
лъчението могат да бъдат разделени, използвайки нулевата стойност на тъканновъздушното отношение (TAR) и отношението разсейване-въздух (SAR) в дълбочина, за
да се генерират сектори на Clarkson за интегрални изчисления в интересуващи ни точки
в неправилните полета.
Подходът на сегашните изчислителни алгоритми е да разделя лъчевите снопове
на първични и вторични, или разсеяна компонента, и да разглежда всяка компонента
независимо. По този начин промените в разсейването поради промените в формата на
полето, интензитета на полето, геометрията на пациента и нехомогенността в тъканите
могат да бъдат включени в разпределението на дозата.
Такъв модел, използващ конвулационни методи, може да представи дозата във
всяка точка от облъчвания обем като сума от първичната и разсеяната компонента.
Тези модели използват принципи на суперпозицията за отчитането на локалните
промени в първичния пренос на частици и промените в разпространението на енергията
поради локалното разсейване, причинено от тялото на пациента, и геометрията на
лъчевия сноп. При специални условия на недивергентни източници и хомогенни
фантоми, за опростяване и ускоряване на изчисленията могат да бъдат използвани
конвулационни типове интеграли.
За генериране на разпределение на дозата се използват Монте Карло, или техники
на случайната извадка, приложими при събитията с голям брой частици от отделянето
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им от лъчевия източник, през големия брой взаимодействия в и вън от тялото на
пациента.
Монте Карло техниките могат да представят прецизно физиката на взаимодействие
на частиците, чрез отчитане на геометрията на различните ускорители и устройства за
модифициране на снопа, като защитни блокове и многолистови колиматори (MLC),
повърхността на пациента и промяната на плътностите. Те позволяват да бъдат
разгледани широк обхват от сложни условия на облъчване на пациента. За да се
постигне статистически приемлив резултат, Монте Карло техниките изискват
симулирането на голям брой истории на частиците и тогава стават приложими за
рутинно планиране на облъчването, след като компютърната техника редуцира времето
за изчисление до приемливо ниво – от порядъка на няколко минути за отделен
лъчелечебен план.
За изчисляване на разпределението на дозата от електрони най-често се използват
алгоритмите на тесния сноп. При тях разпространението на енергията, или дозния
кернел, в една точка е сумирано по протежение на линия във фантома, за да се получи
тесен сноп (pencil beam) или разпределение на дозата. Чрез обединяване на тесните
снопове върху кожата на пациента, за да се отчитат промените в интензитета на
първичното лъчение, и чрез модифициране на формата на тесния сноп с дълбочината
и плътността на тъканите, може да се получи разпределението на дозата.
Както бе посочено от Cunningham, алгоритмите на CTPS са прогресирали
хронологично, включвайки аналитични, матрични, полуемпирични и 3-D интегрални
методи.
Аналитичните методи, разработени от Sterling, изчисляват дозата в облъчваната
среда като произведение на две уравнения: едното представя PDD, а другото –
компонентата на отношението на дозата в дадена точка към дозата по централния лъч
на същата дълбочина (профила на снопа). Този модел е бил разширен, за да включва
защитните екрани и клиновидните филтри.
CTPS, разработени през 70-те години, започват да използват дивергентни
матрични методи за генерирането на лъчевия сноп,
основано на данни от
измерванията.
Моделът на Milan-Bentley се използва за изчисляване на дивергентни
ветрилообразни линии, чието начало с лъчевият източник, и пресичащи се линии в
дълбочината на облъчваната среда на избрано разстояние под кожата на пациента.
Дозното разпределение се получава бързо чрез данните от измерванията, включващи
PDD и OAR, запазени като функция на размера на полето. Тези техники продължават
да бъдат използвани в алгоритмите на планиращите системи (Storchi and Woudstra),
макар, че те страдат от смятаното като недостатък изискване за големи масиви данни
от измерванията и техните ограничени възможности да отразяват правилно
разсейването и транспорта на електрони.
Полуемпиричните методи за изчисляване на дозата в една точка разглеждат като
независими първичното и разсеяното лъчение. Основани първоначално на техниката
за интегриране на разсейването на Clarkson, тези модели са били обновени чрез
комбинирането на формализма на фундаменталната физика и на получените от
измерванията данни. При тези модели са прецизирани корекционните фактори за
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отчитане на полусянката, на пропускането на защитните блокове и на изглаждащите
филтри.
Последващо подобрение на тези методи се постига чрез диференциални техники
за отчитане на SAR, което дава възможност за отчитане на промените в интензитета на
разсеяното лъчение в цялото поле, дължащо се на клинове или неравности на контура
на анатомичния срез.
3-D интегралните методи представят транспорта на електрони и фотони далеч от
първото място на взаимодействие, така че да има точно описание на погълнатата
енергия, когато се отчитат геометрията и съставът на целия облъчван обем. Монте
Карло техниките за изчисляване на дозата в области или кернели, използвани в
конвулационно-суперпозиционни методи, са описани от множество автори,
включително Mackie, в обзорни глави на Khan и Potish, Van Dyk, където има подробно
резюме на алгоритми за цялостно планиране на лечението.

11.3.2. Модифициране на лъчевия сноп
Софтуерът в CTPS за фотони и електрони трябва да бъде в състояние да се справя
с много и различни устройства за модифициране на полето, с които разполагат
различните модели ускорители. Някои от тези устройства са характерни за всички
ускорители, докато други – само за отделни производства. Някои от тези устройства и
специфични обсъждания за обединяване в CTPS са изброени по-долу, разделени в две
основни групи: устройства за модифициране на фотонни снопове (вкл. челюсти,
блокове, компенсатори, MLC, клинове) и устройства за модифициране на електронни
снопове (вкл. конуси, блокове, болуси и т.н.).

11.3.2.1. Устройства за модифициране на фотонни снопове
Челюсти. Размерът на полето се определя от движещи се колимиращи устройства
(челюсти). Челюстите могат да се движат независимо или по двойки, като могат да
формират симетрични и асиметрични спрямо централната ос лъчеви полета. Тяхното
движение (трансверзално или дъгообразно) определя съединяването на две допиращи
се полета.. Планиращата система държи сметка за полусянката, определяна от
разположението на челюстите, както и за различията в радиалната и трансверзалната
симетрия на отвореното поле, поради устройството на челюстите.
Блокове. Защитните блокове в лъчевото поле са включени в CTPS чрез отчитане
на ефективното отслабване в тях, предизвикващо намаляване на общата доза в
защитаваните области. Дозата в частично защитен обем, или воксел, се изчислява като
отделна сума на отслабването, пропорционално на областта на защитения воксел.
Геометрията на блоковете е с прави и скосени ръбове и може да бъде разглеждана
поотделно за по-точно представяне на полусянката в областта на ръбовете на блока.
CTPS могат да генерират файлове за полета със защитни блокове, които да бъдат
изпратени до машини за изработване на блокове.
Многолистови колиматори. MLC могат да заместят почти всички традиционни
защитни блокове, с изключение на „островните“ и блоковете, осигуряващи защита на
полета с много неправилна форма. С MLC са снабдени почти всички модерни
ускорители. Съществуват различни устройства на MLC, но типична ширина на
пластините (листата, ламелите) е 0,5-1,0 cm в изоцентъра; MLC с по-малка ширина са
известни като микро многолистови колиматори. MLC могат да покриват цялото или част
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от максималното лъчево поле, като размерите на пластините могат да бъдат включени
в планиращата система за моделиране на пропускането и полусенките. Тези
колиматори могат да имат различна скорост на движението през време на облъчването,
осигуряваща получаването на адекватно разпределение на дозата.
Клиновидни филтри. Статичните клинове остават основните устройства за
модифициране на разпределението на дозата. CTPS могат да моделират промяната на
дозата в двете главни равнини на уредбата, в двете главни равнини на клиновете, както
и да вземат под внимание промяната в PDD поради „втвърдяването“ и/или
„омекотяването“ на лъчението по протежение на централната ос. Клиничното
приложение на клиновидните филтри може да бъде ограничено от размера на полето,
който е по-малък от максималния размер, формиран от колиматора. Много често
клиновиден ефект може да бъде постигнат чрез универсален плъзгащ се клин, поставен
в главата на ускорителя, или, още по-елегантно, чрез динамичен клин, осъществен чрез
движението на една от челюстите на колиматора по време на облъчването.
Персонални компенсатори могат да бъдат проектирани от CTPS за компенсиране
на липсващи тъкани или за модифициране на дозното разпределение при неравни
входни повърхности. Планиращите системи са в състояние да генерират файлове за
компенсатори, които да се четат от машини, които могат и да ги произвеждат.

11.3.2.2. Устройства за модифициране на електронни снопове
При лъчелечението електроните се използват с външни колимиращи устройства,
известни като конуси или апликатори, които ограничават във въздуха
разпространението на електронния сноп. Устройството на тези конуси зависи от
производителите и се отразява на дозиметричните параметри на снопа.
Защитните блокове за формиране на полета с неправилна форма представляват
тънки оловни или от сплав с ниска температура на топене вложки (плочки). Тези вложки
могат да се отразят значително на дозиметричните параметри на електронния сноп
(особено на PDD), като тези ефекти могат да бъдат възпроизведени от CTPS.
Устройството на главата на ускорителя може да бъде важна за дозиметрията на
електронните снопове, особенно за Монте Карло изчисленията. При тези условия
специално внимание се отделя на разсейващия филтър. Ефективното SSD ще бъде помалко от номиналното, което може да бъде взето предвид от CTPS.
За увеличаване на входящата доза при лечение както с фотони, така и с електрони,
могат да се използват болуси. Те обикновено са включени в софтуера на CTPS, което
дава възможност за ръчно или автоматично поставяне на болусите, по начин, който не
променя оригиналните СТ данни за пациента. Важно е, че CTPS разграничават
болусите от пациентите, така че отстраняване или промяна на болуса се извършва
лесно.

11.3.3. Корекции за нехомогенност
Корекции за хетерогенност или нехомогенност общо взето се прилагат за разлики
между стандартна геометрия на лъчев сноп, падащ върху хомогенен воден фантом, и
геометрията на сноп, падащ върху кожата на пациента. Наклонът на полето и зоните,
където полето не пресича кожата, променят разпределението на дозата. Вътре в тялото
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на пациента относителната масова концентрация на електрони в облъчвания обем
може да бъде определена от СТ изследване.
Повечето алгоритми на CTPS прилагат един от двата подхода: използване на
корекционен фактор или модел. Обобщени коригиращи фактори, каквито са power law
или методитe на еквивалентното TAR, водят до бързи изчисления, но са основани на
корекции на началната доза, изчислена във вода. Моделите, използващи подходи,
какъвто е основаният на диференциалното SAR и Монте Карло алгоритмите,
разглеждат транспорта и разсейването в облъчвания обем директно, но изискват подълго време за изчисляване. Повечето методи все още имат затруднения при
изчисляване на дозата при гранични тъканни среди.

11.3.4. Визуализация на образи и хистограми доза/обем
В модерните CTPS се работи с BEV. BEV често се използват в комбинация с DRR
за определяне на разпространението на тумора и на формата на полето със защитни
блокове и MLC .
ВEV дава на потребителите представа за позицията на гентрито спрямо
пациентната маса и може да допринесе за избягването на потенциални сблъсъци,
когато се преминава от виртуалния план за лъчелечение към реалното нагласяне на
пациента. DRR са проекционни образи, изчислени на базата на CT данни,
представляващи проекция в дадена равнина на част от тялото на пациента и
изобразяващи различната тъканна плътност. За повишаване на контраста между
костните структури и меките тъкани се използват дигитално композирани рентгенови
образи (DCR). Те се съставят чрез приписване на различни тегла на CТ данните за
дадена област, така че в получения образ да може по-лесно да се различават тъканите
с различни плътности.
Портален образ може да се направи от CTPS, като се заместят зависимите от
енергията на лъчението коефициенти на отслабване от СТ изследване. Тези виртуални
портални образи и наслагването им върху полето за облъчване могат да бъдат
използвани за сравнение с порталните образи, получени за пациента в положение за
облъчване на лъчетерапевтичната уредба.
Рутинната регистрация на образите може да помогне за съчетаването на
рентгеновия симулатор с MRI, PET, SPECT, ехографията и с други образни методи с
планиращото СТ изследване и необходимите портални образи.
Хистограмите доза/обем (DVH) се изчисляват от CTPS спрямо мишенния обем и
обема на критичните органи с цел установяване на адекватността на лъчелечебния
план и за сравнение с алтернативни планове за облъчване. DVH могат да се
визуализират като диференциални хистограми, при които ординатата представлява
облъчвания обем, а абсцисата – получената доза, както и като кумулативни DVH, при
които ординатата представлява обема или процентното отношение на обема, облъчван
с доза, равна или по-голяма от дозата по абсцисата. Препокриването на DVH помага
при сравняването на различни лечебни планове, въпреки че не носи информация за
местоположението на реализацията на дозата.
Естествени DVH се срещат по-често при брахитерапията, при което, за улесняване
тълкуването на хистограмите, присъщите ефекти на закона за обратните квадрати са
редуцирани на дисплея. CTPS могат да приложат логика, за да помогнат при
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определянето на обемите при наличие на припокриващи се структури, например, когато
границата на обемите е близо до мишената, планиращата система може да установи
обем, равен на граничния, минус мишенния, и хистограмата да бъде изчислена за този
виртуален обем около мишената.

11.3.5. Оптимизиране и изчисляване на мониторните единици
Оптимизирането обикновено включва обратното планиране и се предлага от CTPS
с различна степен на сложност. Алгоритмите могат да променят тежестта и геометрията
на полетата, или да изчислят модулирани по интензитет снопове, за да удовлетворят
критериите на потребителите. Тези критерии могат да бъдат основани на определен
брой дискретни интересуващи ги точки, както и да бъдат специфицирани
минимална/максимална доза в терапевтичния обем и в критичните органи. При
оптимизацията рутинно се използват DVH, за да се уточнят дозата за различните обеми.
Това може да служи като групово решение за определяне на геометрията на полето
при конкретен клиничен случай (напр. простата), с цел намаляване времето за
изчисления.
Изчисляването на времето на облъчване и на мониторните единици не е
задължително. То е свързано пряко с метода на нормиране. Затова се изисква
информация за дадената терапевтична уредба, като фактори на клиновете, фактори на
площадката за защитни екрани и други специфични фактори. Необходими са дебитът в
референтната точка (напр. при SSD = 100 cm, на дълбочината на дозния максимум, за
референтното поле), както и данните за намаляването на активността на радиоактивния
източник поради радиоактивното превръщане при ТГТУ. Могат да се добавят още
общата огнищна доза и броят на фракциите.

11.3.6. Системи за записване и верифициране
Работещите в мрежа CTPS дават възможност за връзка между записите на
ускорителя и верифициращите системи чрез директна връзка, или чрез външни
сървъри, използващи бързи превключватели. Системи за записване и верифициране
могат да бъдат предоставени от производителите на планиращи системи,
производителите на ускорители или от софтуер на трети страни. Те могат да изискват
настройка между различни принадлежности на ускорителя и планиращата система, така
че устройства като челюсти и клинове да бъдат ориентирани коректно по отношение на
анатомията на пациента. Връзката между ускорителя и CTPS може да предотврати
грешки, свързани с преноса на данни от хартиени копия към ускорителя, и може да
помогне при лечението на сложни случаи, включващи несиметрични челюсти за полето
и полета с индивидуални форми на MLC.

11.3.7. Биологично моделиране
Разпределението, основано на радиобиологичния ефект, може да стане в бъдеще
по-приложимо клинично от разпределението на дозата. Такова разпределение ще
помогне за прогнозиране на вероятността за туморен контрол и за усложненията в
нормалните тъкани. Тези алгоритми могат да отчетат реакцията от облъчването на
конкретен орган и да помогнат при оценка на фракционирането на дозата и на обемните
ефекти. В биологичния модел може да бъде добавена специфична информация за
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пациента, което да помогне при преценката на индивидуалната реакция от
реализираната доза, при приложената схема на облъчване.

11.4. СЪБИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ
11.4.1. Данни за лъчетерапевтичната уредба
Преди въвеждането в CTPS на радиационните параметри, трябва да бъдат
въведени редица механични характеристики на облъчвателната уредба, така че
моделът уредба и планиращата система да бъдат синхронизиран във възможните
граници и механични движения. Условностите при завъртането на гентрито, на
пациентната маса и на колиматора трябва да бъдат обсъдени точно и условността при
ъгъла трябва да е разбираема. Планиращата система трябва да бъде способна да
направи разлика между двойките челюсти и точно да възпроизведе границите при
тяхното движение.
Статичните и виртуалните клинове, използвани от CTPS, ще бъдат ограничени до
размер на полето, който отговаря на неговия максимален размер в двете посоки –
напречна и надлъжна. Използваните динамични клинове могат да бъдат ограничени
също и от границите на движение на челюстите и от максималната мощност на дозата
на ускорителя. Специфичните файлове, използвани от ускорителите за управляване на
движението на челюстите, каквито са сегментираните пациентски маси (segmented
treatment tables - STT), също могат да бъдат използвани директно в планиращите
системи.
CTPS възпроизвеждат също формата и движението на MLC. Поставките за
защитните блокове могат да се поставят на различни разстояния и това се отчита от
планиращите системи за изчисляване на полусянката. Блокове с прави или заоблени
ръбове могат да бъдат моделирани поотделно.
Ускорители, които могат да работят с с модулирана мощност на дозата IMRT,
реализират това чрез статични полета или чрез изцяло динамична техника. За тези
методи на облъчване CTPS изискват данни за максималната скорост на MLC и
характеристики за максималното нарастване на мощността на дозата по време на
облъчването, както и информация за максималната мощност на дозата.
Тъканните компенсатори и дозните компенсатори могат да бъдат изчислени от
планиращите системи, но са необходими физичните данни, свързани с коефициентите
на поглъщане на материалите, използвани за изработването на компенсаторите.
Устройството на конусите за електрони варира в зависимост от производителя.
CTPS може да изисква информация за разстоянието от конуса до номиналното SSD,
както и за външните размери на конуса, за да се възпроизведе REV с цел
предотвратяване на потенциални сблъсъци пациент-уредба.

11.4.2. Събиране и въвеждане на параметрите на лъчевия сноп
Параметрите на лъчевия сноп, изисквани от планиращата система, трябва да
бъдат добре разбрани. Това е особено важно при измерване на параметрите на
лъчевия сноп на облъчвателната уредба. Специално внимание трябва да се обърне на
геометрията на дозиметричния детектор (обикновено йонизационна камера или
полупроводников диод) и на всеки геометричен корекционен фактор, който трябва да
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бъде добавен към данните. Параметрите на снопа често се нормират и изглаждат, както
след измерване, така и преди да се въведат в компютъра на TPS.
Типичният комплект параметри на лъчевия сноп при фотонни лъчения включва
PDD по централния лъч и OAR (профила на снопа) за отворени и за полета с клиновиден
филтър, за набор от квадратни полета. Може също да бъдат необходими диагонални
профили на полетата за отчитане на радиалната и напречната асиметрия на отворено
поле, както и латерални профили с клиновиден филтър за отчитане на втвърдяването
в снопа вън от централната ос. При диагоналните профили може да бъде възможно
сканирането само на половин профил в зависимост от размера на водния фантом.
Полусянката може да бъде възпроизведена или получена от данните от
измерванията.
И в двата случая е важно дължината на сканиране да бъде достатъчно голяма, особено
за профилите на големи дълбочини, където дивергенцията на полето е значителна.
Планиращата система изисква въвеждане на относителни или абсолютни фактори
за размер на полето. Тези стойности се използват, както при изчисленията на времето
за облъчване, така и при изчисленията на дозното разпределение при динамични
снопове (напр. динамични клинове, MLC). Особено внимание трябва да се обърне на
размера на референтното поле, референтната дълбочина и номиналното SSD, тъй като
те имат цялостен ефект върху изчисленията на времето и мониторните единици. На
CTPS са необходими също факторът на клина по централната ос, факторът на
пропускане на поставката за блокове и други фактори за аксесоарите (обикновено като
отношение на дозата с и без аксесоара).
Измервания на параметри на лъчевия сноп, свързани с MLC, могат да включват
пропускането през пластините, пропускането между съседни пластини и "външната"
утечка, когато се срещнат два срещуположни пластини.
Измерванията на лъчевите параметри при електрони са по сложни, отколкото при
фотони, поради енергийната деградация в снопа електрони в дълбочина. Данни за
електронни снопове, измерени с йонизационни камери, трябва да бъдат превърнати с
подходящ метод в доза, обикновено с помощта на таблици със стойностите на
относителната спирачна способност. Силициевите диоди често се смятат за тъканно
еквивалентни и затова измерванията с тях се приемат пропорционални на дозата.
Планиращи системи, използващи Монте Карло изчисления, изискват точна
информация за геометрията и за лъчевия сноп, свързани с ускорителя, като: изходния
прозорец на ускорителната тръба, мишената, изглаждащия филтър, разсейващия
филтър, пропускането на йонизационната камера, на челюстите, на MLC, на защитните
блокове и площадките за тях, както и всякакви други елементи, на които е възможно да
попаднат електроните или фотоните.
Измерените параметри на лъчевия сноп могат да бъдат въведени в CTPS ръчно,
използвайки дигитайзер и писец (stylus). Използват се и хартиени копия с параметрите,
като е важно и двете да бъдат използвани рутинно за проверка на калибрирането.
Параметрите на лъчевия сноп могат да се въведат и чрез клавиатура. Това може
да бъде текст, параметри като предаване на енергия и фактори за размера на полето,
или по-детайлно – чрез PDD, или профилите на снопа. CTPS може да изисква и други
параметри за съгласуване на изчислителния модел с данните от измерванията.
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Въвеждането на данни чрез клавиатура е метод, свързан с чести грешки на оператора,
което изисква независима проверка.
Често срещано е въвеждането на параметрите на лъчевия сноп в CTPS чрез
трансфер на файлове от компютъра, с помощта на които са направени измерванията.
Цифровият вид на параметрите, получени чрез компютри, ги прави лесно достъпни за
планиращите системи Въпреки това трябва да се обръща особено внимание на
формата на файла. Заглавната част на файла съдържа данни, отнасящи се до посоката
на измерване, SSD, енергията, размерът на полето, вида на клиновидния филтър и
неговата ориентация, вида на детектора и други свързани параметри. На тези етикети
(табели) трябва да се обърне специално внимание, за да се гарантира, че те са
правилно предадени на планиращата система. Трансферът на данни може да се
извърши и чрез преносими носители или по мрежа.

11.4.3. Данни за пациента
Анатомичната информация за пациента може да се въведе чрез дигитайзер, като
се използват един или повече ръчно направени срезове, или серия напречни срезове
от СТ. И в двата случая изодозното разпределение се изчислява и показва в
трансверзални равнини; този метод е известен като 2-D конвенционално планиране на
лъчелечението.
Тримерното дозиметрично планиране представя дозата в тумора по-често в
тъканни обеми, отколкото в отделни равнини. 3-D представянето на информацията
изисква да се локализира обемът на тумора и нормалните тъкани и това може да се
направи с помощта на различни образни методи. Обемни анатомични данни за
пациента най-често се получават от спирален СТ или MRI сканиране. Това може да
стане и чрез регистрация и наслагване на образи, в които терапевтичният обем,
определен с един от методите MRI, PET, SPEKT, SPECT, ехография, дигитална
ангиография, е предаден или регистриран с друг набор образи, обикновенно СТ.
Данните от образното изследване на пациента могат да бъдат прехвърлени на
планиращата система чрез DICOM 3 (Digital Imaging and Communications in Medicine) или
DICOM RT (лъчетерапевтичен формат). И двата формата са приети от American College
of Radiology (ACR) и от National Electrical Manufacturers Association (NEMA) през 1993.
За да се осигури точно изчисляване на дозата, СТ Хаунсфиловите числа трябва да
бъдат превърнати в концентрация на електрони и разсейваща способност. Тази
трасформация обикновено се извършва с определени от потребителя таблици, които
от своя страна се изработват с помощта на водно еквивалентен фантом, който съдържа
различни плочки с позната концентрация на електроните, симулиращи нормални
тъкани, като например кости и бял дроб.
Данните за пациента могат да претърпят разделяне на образа, при което част от
него в дадена рамка да бъде определена като орган или тумор. За удобство, при ръчно
очертаване в планиращата система, могат да се използват инструменти за копиране и
редактиране. При очертаване на органи или области с голям градиент на
концентрацията от полза може да бъде автоматичното очертаване.
Стандартни обеми, като напр. определените от ICRU Report No. 50 и от ICRU Report
No. 62, вкл. GTV), CTV и PTV, се използват от планиращата система заедно с
автоматичното определяне на осигурителните зони. Разделянето на образите се
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използва при определяне на геометрията на полето, за да се облъчи мишенния обем
при запазване на здравите тъкани, както и при оценката на лъчелечебните планове с
използването на DVH.
Анатомията на пациента може да се показва с използването на BEV на
планиращата система. Предоставянето на анатомията на пациента от позицията на
лъчевия източник е полезно при визуализиране на пътя на снопа, структурите в него и
формата на защитните блокове, или на обхванатите от MLC полета.

11.5. ПУСКОВИ ИЗПИТВАНИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
11.5.1. Грешки
Неопределеност и грешки в CTPS могат да възникнат в някой от многото етапи на
планирането на лъчелечението. Очаквани и приемливи грешки могат да бъдат изразени
или като процентни грешки в области с висока доза, какъвто е облъчваният обем, или
като разстояние в области с голям градиент на дозата, каквито са областите на
изграждане на дозата и полусенките в разпределението на дозата. При изразяване на
приемлива неопределеност следва да се разглежда вероятността от практическо
достигане на тези нива.

11.5.2. Верификация
Проверка на данните се извършва чрез точно сравнение между измерените, или
входните данни, и данните, получени от CTPS. Стандартни данни за проверка, като
AAPM TG 23, могат да се използват, за да се оцени ефективността на CTPS. Данни от
тази система също могат да се сравнят с публикувани, въпреки че това може да служи
само като една апроксимация. AAPM TG 53 осигурява детайлно описание на текстовете
за QA, които могат да се използват от медицинския физик.
Хартиен носител на основни данни за CTPS и измерените данни за параметрите
на лъчевия сноп се съхраняват в дневници за бърз достъп. Сравнения на положения,
при различни степени на сложност, като отворени полета и полета с клиновидни
филтри, с и без блокове, могат да се използват за първоначална оценка на
ефективността на CTPS. По-сложни схеми, включващи части от полета и нехомогенни
фантоми могат също да бъдат разгледани. Геометрични проверки за точността на
CTPS при възпроизвеждане на защитени с блокове области или пролуки могат да се
извършат чрез наслагване на хартиен носител. При работа с MLC пресечната точка на
пластините в интересуващата ни област може да бъде във външния ъгъл, средата или
вътрешния ъгъл.. В този случай трябва да се оцени дали има достатъчно покриване.
Някои 3-D изчислителни алгоритми нямат за основа пряко измерени параметри
на лъчевия сноп, а се базират на устройството на ускорителите и съставните им части.
Затова е наложителна проверка на предадените от производителя спецификации за
ускорителя.
Проверката на дигитайзера и плотера (принтера), може да се направи чрез
въвеждането в CTPS на контур с известни размери и сравнявайки го с крайния резултат
на хартиен носител.
Пусковите изпитвания включват проверка на геометрията с наклонени полета и
полета, формирани от асиметрични челюсти. Пресичащи се снопове, изчислени от
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CTPS, допиращи се снопове, формирани от независими челюсти, могат да бъдат
сравнени с тестови случаи, измерени с филми или с детекторни матрици.
Изчисленията за ротационни фотонни и електронни снопове могат да бъдат
сравнени с измерени или публикувани данни. Специално внимание трябва да се обърне
на теглото на отделните снопове и прилаганото нормиране.
За потвърждаване на съвместимостта при прехвърлянето на данни между СТ и
CTPS, трябва да се извърши проверка на процеса трансфер на данни. Спирални СТ
може да изискват допълнителен софтуер за пренос на данни.
Трансферът на образи се проверява чрез анализ на входните данни за известна
конфигурация и плътност, като фантом, за откриване на грешки в увеличението и в
пространствените координати. Специално внимание следва да се обърне на
стойностите на пикселите, размера на сканирането и размера на матрицата. Образите
трябва да бъдат проверявани за целостта на повърхността, особено за несвързани
структури, каквито са ръцете.
Големият обем данни, използвани от CTPS, може да направи рутинната проверка
на всички данни трудно или невъзможно. За всички CTPS се препоръчват планирани
проверки на разпределението на дозата и изчисления за времето за
облъчване/мониторните единици, използвайки стандартен фантом, с различни полета
и устройства за модифициране на лъчевия сноп. Честотата и обхватът на тези
процедури са описани в публикациите в библиографията. Използването на програми за
проверка може да гарантира коректността на файловете и данните и да предупреждава
потребителя за възможни непреднамерени промени в данните или файловете.

11.5.3. Проверка за пропуски
Изискват се случайни проверки на данните от измерванията и сравняването им с
данните, получени от CTPS; тези проверки могат да включват изчисления на полета със
защитни блокове или MLC. Препоръчват се също и случайни проверки на полета с
физични и динамични клиновидни филтри и сравнение с измерените данни. За проверка
на разпределението на дозата с физични клинове и още по-важно, на динамични
клинове, изчислено от CTPS, могат два се използват матрици от детектори.
Разпределението на дозата за клиновидни филтри, изчислено от CTPS, трябва да бъде
проверено за идентификация, ориентация, втвърдяване на лъчението и ограничение
на размера на полето.

11.5.4. Нормиране и тегло на полето
Опциите за нормиране на дозата и теглото на полетата варират при различните
CTPS и имат пряко влияние върху представянето на разпределението на дозата.
Нормирането може да се направи в специфична точка, каквато е изоцентърът, в
пресечната точка на няколко оси на снопа или в минималната/максималната стойност
на дозата в срез или в целия обем. Нормирането може да се извърши в произволна
изодозна линия в обема, в минимална или максимална изоповърхнина, или в
изоповърхнина, свързана с мишенния обем или орган. Теглото на полето може да
зависи от прилаганата техника за облъчване – при постоянно SSD или SAD.
Обикновено теглата на лъчевите полета при техника на облъчване с постоянно
SSD, задавани на CTPS, са свързани със 100 % PDD на дълбочината на дозния
354

максимум. При изоцентрична техника на облъчване (при постоянно SAD) се задават
изоцентричен тип тегла, при което теглата на полетата се сумират в изоцентъра, или
тегловните коефициенти за TAR, при което тегло на полето 100 % има разпределение,
което в изоцентъра на пациента има стойност, равна на сумата от стойностите на TAR
на полетата.
Препоръчват се ръчни проверки за разпределението на дозата, както и за
изчисленията на времето на облъчване или мониторните единици. Тъй като много
планове за лечение включват сложни техники за облъчване, тези ръчни проверки не
могат да бъдат достатъчно точни, но те се използват като средства за откриване на
груби грешки от страна на CTPS.

11.5.5. Хистограми доза/обем и оптимизация
Хистограмите доза/обем, DVH, трябва да бъдат проверени за геометрична и
изчислителна точност. Изчисленията за обемите могат да се проверят чрез очертаване
на геометрични мишени, като сфери или кубове във фантом. Разпределението на
дозата, получено от единичен сноп, преминаващ през сферата или куба, може да се
използва за проверка на изчисленията на DVH за диференциално и кумулативно
представяне.
Рутинната оптимизация се прави, при условие че се използват повече CTPS,
снопове с модулиран интензитет, създаващи сложно разпределение на дозата. Тъй като
тези методи на облъчване включват частично или пълно динамично облъчване,
случайни проверки на абсолютната доза в една точка, както и проверка на
пространствените и времевите аспекти на разпределение на дозата, подходящи методи
за оценка на изчисленията на дозата от CTPS са филмовата дозиметрия или
детекторнитте матрици.

11.5.6. Квалификация и документация
От съществено значение са квалификацията и приемливият обем на
документацията, както за хардуера, така и за софтуера. Обикновено квалификацията се
провежда на място и в условия, създадени от производителя. Последващите
опреснителни курсове са нужни за запознаване на лаборантите и медицинските физици
с "корекциите на грешки“, както и със системни опреснителни курсове. Документацията
за софтуерни подобрения и поправки се съхранява от потребителите в клиниките.
Производителите на CTPS имат списъци с други потребители и възможности за
сравнение.
Повечето производители на CTPS организират самостоятелни срещи с
потребителите, или срещи с повече потребители по време на национални и
международни научни форуми на лъчетерапевти и медицински физици. На тези срещи
се организират специални семинари с гостуващи лектори и потребители, описващи
конкретните софтуерни системи, новостите в хардуера и софтуера, и се обсъждат
решения на конкретни софтуерни проблеми.
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11.5.7. Програма за осигуряване на качеството
След приемане и въвеждане в експлоатация на CTPS следва създаването на
програма за QA, за да се проверяват изходните данни от планиращата система (вж.
също раздел 12.3.7.).
Честотата на тези тестове и приемни критерии трябва да бъдат определени въз
основа на специфичните нужди на потребителя и на националните и международните
норми. Поради сложността и постоянно променящите се планиращи системи, тестовете
за QA от литературата (предложена в библиографията) могат да се окажат
недостатъчни, но въпреки това те са основа за създаване на програма за QA .
Каталогът с тестове за QA на CTPS ще валидират данни, отнасящи се до рутинни
лъчелечебни процедури с използването на фотонни и електронни лъчения, както и до
брахитерапията. Тестовете трябва не само да валидират изходните физични данни,
каквито са PDD, TAR, OAR, ефектите от полетата с блокове, законът за обратните
квадрати, периодът на полуразпадане при ТГТУ, но също така трябва да проверят
крайните настройки на лъчетерапевтичните уредби, вкл. настройките на мониторната
система при ускорителите и таймера при ТГТУ. Тестовете трябва да разглеждат ролята
на СT или на рентгеновия симулатор в планирането и колкото е възможно повече –
използването на CTPS при определянето на техниката за лъчелечение на пациентите.
Особено внимание трябва да се обърне на тестове за CTPS, които обслужват
специални техники, като стереотактично и 3-D планиране. Освен това, трябва да се
обърне внимание на планиращи системи, които са без документи и са в процес на
развитие. Тези системи могат да изискват QA с по-често използване на тестовете.
Има обща тенденция на приемственост, чието начало е приемането на
лъчетерапевтичната уредба и въвеждането й в експлоатация, през събирането на
данни и въвеждането им в планиращата система, до специфичната дозиметрия на
пациента и планирането и провеждане на неговото лечение. Медицинският физик
трябва да може да свързва всички тези етапи, да планира дейностите по QA, да
провежда тестовете по QA на планиращите системи, като важно звено в безопасното
изпълнение на лъчелечението.

1.6. СПЕЦИАЛНО РАЗГЛЕЖДАНЕ
CTPS може да бъде предназначена като специализирана система за специални
техники. Освен това, има различни клинични процедури, които изискват специално
внимание, поради присъщата им сложност.
Списъкът на техники, които изискват специално внимание, и които могат да
използват СTPS, включва:
• Брахитерапия
• Високоенергийно лъчелечение
• Лъчелечение с модулирана мощност на дозата
• Динамичен многолистов колиматор
• Целотелесно облъчване с фотони и електрони
• Микромноголистов колиматор
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• Стереотактична радиохирургия с ускорител или Гама-нож
• Томотерапия
• Интраоперативно лъчелечение
• D-образни полета за облъчване на хороидални меланоми
• Ротационно облъчване с електрони
• Облъчване на цялата кожа с електрони
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12.1. ВЪВЕДЕНИЕ
12.1.1. Дефиниции
12.1.1.1. Осигуряване на качеството
Осигуряване на качеството (QA) включва всички планирани и систематични
действия, необходими да докажат адекватно и сигурно, че продуктът или услугата ще
отговарят на определени изисквания за качество (ISO 9000:1994). QA има широк обхват
и покрива всички процедури и дейности, а следователно и всички групи персонал,
участващ в процеса.

12.1.1.2. Осигуряване на качеството в лъчелечението
Осигуряване на качеството в лъчелечението включва всички процедури, които
гарантират съответствието на изпълнението с лекарското предписание по отношение
на дозата в терапевтичния обем, както и на дозата в здравите тъкани, на минималното
облъчване на персонала и адекватното наблюдение на пациента, с цел определянето
на крайния резултат от лечението. QA в лъчелечението засяга всички аспекти на
терапевтичния процес и трябва да включва всички групи персонал в съвместно
сътрудничество, тъй като качеството на дейностите е взаимно свързано.

12.1.1.3. Контрол на качеството
Контрол на качеството (QC) е регулаторният процес, при който се измерва
реалното изпълнение, сравнено със съществуващите стандарти, като действията
трябва да поддържат или да възстановят съответствието с нормите. QC е част от QA.
То включва техники и действия, които целят:
• Да проверят дали изискванията за качество са изпълнени;
• Да регулират и коригират изпълнението на изискванията, ако не са изпълнени.

12.1.1.4. Стандарти за качество
Стандартите за качество са съвкупност от приети критерии, според които може да
бъде оценено качеството на въпросната дейност. Различни национални и
международни организации, като World Health Organization (WHO) през 1988 г. , American
Association of Physicists in Medicine (AAPM) през 1994 г., European Society for Therapeutic
Radiation Oncology (ESTRO) през 1995 г., Clinical Oncology Information Network (COIN)
през 1999 г. , са издали различни препоръки за стандарти за лъчелечението. Други
организации, като International Electrotechnical Commission (IEC) през 1989 г. и Institute of
Physics and Ingineering in Medicine (IPEM) през 1999 г., са издали препоръки за някои
части в процеса на лъчелечение. В лъчелечебните центрове, където липсват
препоръчаните стандарти, трябва да се разработят стандарти, базирани на местните
изисквания.

12.1.2. Нуждата от осигуряване на качеството в лъчелечението
Оценката на клиничните изисквания в лъчелечението показва, че за да се постигне
желания терапевтичен резултат – възможно най-високо ниво на туморен контрол, при
приемливи нива на усложненията, е необходима висока точност. Процедурите за QA в
лъчелечението може да се представят по следния начин:

• QA намалява неточностите и грешките в дозиметрията, в планирането, в работата
на апаратурата, при облъчването, и т.н., като по този начин се подобрява
дозиметричната и геометрична точност на облъчването. Това подобрява
резултатите от лъчелечението, повишава нивото на туморния контрол, както и
намалява усложненията и появата на рецидиви.
• QA не само намалява вероятността от настъпването на инциденти и грешки, но и
увеличава вероятността, че при наличието на такива, те ще бъдат открити и
отстранени своевременно, като по този начин се намаляват последствията за
лъчелечението на пациента. Това се отнася не само за големи, но и за малки
инциденти с висока вероятност.
• QA предоставя възможност за сравняване на резултатите между различни
радиотерапевтични центрове, осигурявайки унифицирана и прецизна дозиметрия
и облъчване. Това е необходимо за клиничните изпитвания, а също и за споделяне
на клиничния опит между центровете.
• Новите технологии и по-сложните процедури в съвременното лъчелечение могат
да се прилагат пълноценно, само ако се постигне високо ниво на точност и
съвместимост.
Осигуряването на безопасността на пациента е да се гарантира, че облъчването
на здравите тъкан при лъчелечението се поддържа толкова ниско, колкото е разумно
възможно (ALARA) в съответствие с дозата в планирания терапевтичен обем (PTV).
Това е част от целта на самото лечение. Мерките за гарантиране на качеството на
облъчването по своята същност осигуряват безопасността на пациента и избягването
на случайно облъчване. Затова безопасността на пациентите е свързана с QA в
лъчелечението.

12.1.3. Изисквания за точност в лъчелечението
Определенията за точност и прецизност в лъчелечението, както и дискусии относно
изискванията за дозиметрични и геометрични неопределености, могат да бъдат открити
в различни публикации (напр. публикации на Dutreix през 1984 г., Mijnheer и сътр.. през
1987 г., Dobbs и Thwaites през 1999 г. и Van Dyk през 1999 г.).
В съвременния статистически анализ неопределеностите се класифицират като
тип А, което означава, че те са оценени чрез статистически средства, или като тип Б –
за оценените по някакъв друг начин. В по-стари учебници и все още в практиката,
неопределеностите често са описани като случайни (a posteriori) или систематични (a
priori).
Случайните неопределености могат да се оценят чрез многократни наблюдения
или измервания и могат да бъдат изразени като стандартно отклонение (SD) на тяхното
случайно разпределение. Основното разпределение често е неизвестно, но за
Гаусовото разпределение 68 % от събитията са в рамките на 1 SD от
средноаритметичното.
При доверителна вероятност (доверителен интервал, CL) 95 % често се приема,
че е приблизително еквивалентно на 2 SD.
Систематичните неопределености, могат да бъдат оценени само чрез анализ на
процеса. Възможните разпределения могат да бъдат много различни. Въпреки това е

възможно да се определи ефективното SD, където точната стойност се очаква да се
намира при около 70 % от случаите.
Независимо как са оценени неопределеностите на различните етапи, обикновено
общата неопределеност е средноквадратична от двете компоненти. Напр., ако
събитието се състои от два етапа и неопределеността на всеки от тях се очаква да бъде
5 %, тогава общата (комбинираната) неопределеност е приблизително 7 %.
Клиничните изисквания за точност се базират на кривите на дозния ефект и на
вероятността за туморен контрол (TCP), както и на възможните усложнения на
нормалната тъкан (NTCP). За добри клинични резултати двете криви трябва да бъдат
внимателно оценени при изготвяне на лъчелечебното предписание.
Наклонът на дадена TCP или NTCP крива определя промяната в очаквания
туморен контрол и дозата в критичните органи, както и съответна корекция на дозата.
По този начин неопределеността в дозата рефлектира или в намаляване на TCP, или в
увеличаване на NTCP, като и двете промени водят до влошаване на клиничния
резултат. Изискванията за точност се определят от най-стръмните криви (от бързо
настъпваща регресия на тумора и остро реагиращи тъкани и органи).
Създадени са различни препоръки за изискваната точност в лъчелечението, които
трябва да се съблюдават при обсъждане на клиничните данни:
• В протокол № 24, на ICRU са прегледани данните от TCP и се стига до
заключението, че допустимата неопределеност за погълнатата доза в
терапевтичния обем е 5 %. Това условие се цитира широко като стандарт, но не е
посочено изрично на каква доверителна вероятност (CL) то съответства.
Обикновено
се
тълкува
като
1,5
SD
или
2 SD и това е широко подкрепено от по-новите оценки; напр. Mijnheer и сътр. през
1987 г., имайки пред вид NTCP, и Brahme и сътр. през 1988 г, вземайки под
внимание ефекта от вариации на дозата на TCP, препоръчват неопределеност от
3-3.5 % (1 SD) (т.е. 6 % или 7 % при CL 95 %). Като цяло най-малката от тези
стойности (6 % при CL 95%) може да се прилага при най-простите случаи, при
минимален брой участващи параметри, докато по-голямата стойност (7 %), е пореалистична за практическото клинично лъчелечение, когато се разглеждат посложни случаи и свързани с пациента фактори.
• Геометричните неопределености, напр. системни грешки в разположението на
полето, на защитния блок и т.н. спрямо мишенния обем или критичните органи,
също водят до субдозиране в мишенния обем (намаляване на TCP) или
свръхдозиране в околните структури (увеличаване на NTCP). Отчитането на тези
ефекти е довело до препоръки за геометричната (или пространствената)
неопределеност, между 5 и 10 mm (при CL 95 %). Стойността от 5 mm обикновено
се прилага за цялостното оборудване, свързано с механични и геометрични
условия, докато по-големи стойности (обикновено 8-10 mm) се използват за
представянето на цялостната пространствена неопределеност, вкл. обусловената
от фактори, свързани с пациента и неговото позициониране. Последните фактори
зависят от използваните методи за имобилизация и техниките за лечение.
Така препоръчваната неопределеност за реализираната доза е обикновено 5-7 %
(при CL 95 %), в зависимост от всички фактори. Пространствената неопределеност е в

границите 5-10 mm (при CL 95 %) при същите условия. Това са общи изисквания за
рутинната клинична практика.
В някои специализирани приложения може да се изисква по-малка
неопределеност, което води до по-високи изисквания на QA, напр. ако дозата се
повишава над нормалните стойности (напр. високодозно конформно лъчелечение) или
се изискват по-малки геометрични толеранси.
Тези препоръки се отнасят за крайния резултат от лъчелечебния процес. Ето защо
във всеки един от етапите, които допринасят за крайната неопределеност, са
необходими по-малки стойности, така че когато те се комбинират да се постигне
желаната обща неопределеност. Много анализи показват, че това не се постига лесно.
Целта на програмата за QA е всeки етап в подготовката и провеждането на
лъчелечението да се поддържа в рамките на приемливите допустими граници. Изисква
се особено внимание на всички нива, в рамките на всеки процес и неговите компоненти.
Колкото по-сложен е методът на лъчелечение, колкото повече етапи, параметри и
процеси той включва, толкова по-сложна е необходимата програма за QA.

12.1.4. Инциденти в лъчелечението
Лъчелечението представлява двоен риск за пациента:
• Първо и преди всичко, има потенциален риск от неуспех в контрола на
първоначалното заболяване, което ако е злокачествено, крие летален изход за
пациента.
• Второ, има риск да бъдат преоблъчени здравите тъкани.
Инциденти или административна грешка в лъчелечението са значителни, ако водят
до субдозиране или свръхдозиране, докато в конвенционалната радиационна защита (и
в закона и протоколите за радиационна защита) само свръхдозирането е основание за
тревога.
Кога разликата между предписаната и реализираната доза се смята за инцидент
или грешка при лъчелечението на пациент? Ако целта е неопределеността да се
ограничи до 5 % (при CL 95 %) и тя се надвиши два пъти (т.е. 10 %), това изглежда
приемлива граница за инцидент; напр. в няколко законодателства са определени
граници, над които трябва да се докладва на съответните регулаторни органи, ако се
открият неизправности в апаратурата, които биха довели до разлика от 10 % за целия
курс на лечение или до 20 % – за еднократно облъчване (лъчелечебен сеанс). В
допълнение, от клинични наблюдения върху реакцията на нормална тъкан, има
достоверни доказателства, че разлики от 10 % в дозата са забележими в нормалната
клинична практика. Допълнителна доза, получена случайно извън терапевтичния обем,
може да доведе до увеличаване на усложненията.
През 2000 г. IAEA анализира редица инцидентни облъчвания, за да създаде
правила за превенция на тяхното възникване.
• Преки причини за грешки при лъчелечението.
• Допринасящи фактори.
• Предотвратяване на грешки при лъчелечението на пациента. Класификация на
потенциалния риск.

Таблица 12.1 показва някои примери от преките причини за грешки при
дистанционното лъчелечение, каталогизирани и анализирани в доклади на IAEA.
Тези инциденти са представителни за типични причини. Записване, категоризиране
и анализиране на разликите между получените и предписаните дози в лъчелечението,
може да се извършва на много нива. Таблица 12.1. представя примери за сравнително
малък брой случаи на грешки при лъчелечението (т.е. при големи несъответствия между
предписаната и получената доза).
Други оценки са били направени въз основа на ин-виво дозиметрични програми или
одити от радиотерапевтичната практика, в която са анализирани по-малки отклонения
или „квази инциденти“. Съществуват подобни списъци от причини с подобен брой
случаи. На различни нива могат да бъдат направени редица общи наблюдения на тези
събития.
●

Грешки могат да възникнат на всеки етап от лъчелечението и да се допуснат от
всяка група служители, свързани с него. Конкретно, критични етапи са
комуникацията между различните групи или между отделните процеси, между които
се предава информация.

●

Повечето от непосредствените причини за случайно облъчване са свързани с
липсата на програма за адекватно QA или грешка в нейното прилагане.

●

Общи причини за човешките грешки са: самодоволство, разсеяност, липса на
знания, самоувереност, недостатъчно време, липса на ресурси и грешки в
комуникацията.
Таблица 12.1. Някои примери на преките причини за грешки при
лъчелечение на пациента при дистанционното лъчелечение.
Причини
Грешки при изчислението на времето за облъчване или дозата

а
b

Брой инциденти
15

Неадекватен преглед на картона на пациента

9

Грешна област на облъчване

8

Грешка в идентифицирането на пациента

4

Грешка поради липсата на клин или неправилното му използване

4

Грешка в калибрирането на ТГТУ с

3

60Со

Грешки при преписване на предписаната доза

3

Грешка при извеждане на източник от експлоатация

2

Човешка грешка по време на симулирането

2

Грешка при въвеждането в експлоатация на TPS

2

Грешно тълкуване от лаборанта на времето за облъчване или МU

2

Неизправност на ускорителя или ТГТУ

1

Механична повредa на ускорителя или ТГТУ

1

Грешка в софтуера за контрол на ускорителя или ТГТУ

1

Грешка при ремонта по вина на човек

1

TPS: планираща система (treatment planning system).
MU: мониторни единици.

Човешки грешки има винаги във всяка организация и дейност. Въпреки това, една
от целите на цялостна, систематична и последователна програма за QA е да се
намали броят на събитията и да се идентифицират на възможно най-ранен етап.

12.2. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
Редица организации и публикации създадоха условия за обсъждане и препоръки
за структурата и управлението на програми за QA или система за управление на
качеството в лъчелечението или радиологичната физика (например WHO през 1988 г.,
AAPM през 1994 г., ESTRO през 1995 и 1998 г., IPEM през 1999 г., Ван Дайк и Purdy през
1999 г. и McKenzie и сътр., 2000).

12.2.1. Многодисциплинарен радиотерапевтичен екип
Лъчелечението е процес с нарастваща сложност, включващ много групи от
различни специалисти. Отговорностите се споделят между различните групи и трябва
да бъдат ясно дефинирани. Всяка група има важна роля в осъществяването на целия
процес и цялостната им роля, както и специфичните им задачи за QA са взаимно
зависими, което изисква тясно сътрудничество. Всеки член на персонала трябва да има
квалификация ( образование, обучение и опит), подходящи за неговата роля и
отговорност и да има достъп до подходящи възможности за продължаващо обучение и
развитие.
Точните роли и отговорности, или техните връзки или препокриване (а вероятно и
терминологията за различните групи персонал), зависят от:
➢

Национални правилници, законодателство и др.

➢ Системи за акредитация, сертификация, лицензиране или регистрация, въпреки
че такива схеми не могат да съществуват за всички различни групи във всички
страни.
● Местни

ръководни структури и практика.

Следният списък от членове на радиотерапевтичен екип е съставен въз основа на
публикации на различни организации (напр. WHO през 1988, AAPM през 1994 и ESTRO
през 1995 г.)

▪ Онколози/лъчетерапевти (в някои системи посочени като клинични онколози);
почти винаги са сертифицирани (или акредитирани) по специалност лъчелечение,
признати от национална организация на лекарите и отговорни най-малко за:
— консултации;
— предписване на дозата;
— наблюдение на облъчването и оценка на резултатите;
— доклади, обобщаващи облъчването;
— последващ мониторинг
заболеваемостта.

и

оценка

на

резултатите

от

лечението

и

▪ Медицински физици (radiation oncology physicicts, radiotherapy physicicts, clinical
physicicts) в много страни са сертифицирани от национална институция и като цяло
са отговорни за:
— спецификация, приемане, въвеждане в експлоатация, калибриране и QA на
цялото радиотерапевтично оборудване;

измерване на параметрите на лъчевия сноп;
изчисляване и проверяване на дозата на пациентите;
изготвяне на лъчелечебни планове;
наблюдение на поддържането на терапевтичното оборудване, безопасността
и качеството на неговата работа;
— създаване и преглед на процедури за QA;
—
—
—
—

— безопасност и радиационна защита в отделението по лъчелечение.

▪ Рентгенови лаборанти, сертифицирани от национална институция, са отговорни
за:
— клиничната експлоатация на симулатори, СТ, терапевтична апаратура и др.;
— позициониране на пациента и облъчването му по лъчелечебния план,
предписан от онколога;
— документиране на лечението и наблюдаване на клиничния резултат и на
признаците за усложнения;
Рентгеновите лаборанти често могат да участват в:
▪ ежедневно QA на лъчетерапевтичните уредби в съответствие с процедурите и
протоколите за QC;
▪ изготвяне на терапевтичен план;
▪ изработване на имобилизационни пособия и др.
В много, но не във всички страни, рентгеновите лаборанти представляват
независима професионална група, различна от общия сестрински персонал;

▪ Дозиметристи (в много системи няма специални група от дозиметристи и техните
функции се изпълняват от физици или от рентгенови лаборанти). Специфичните
отговорности на лицата от тази група включват:
▪
▪

събиране на данни за пациента;
изготвяне на лъчетерапевтични планове;

— изчисляване на дозата;
▪

ин виво измервания на пациенти.

Дозиметристите могат да бъдат включени в калибрирането и в QA на
лъчетерапевтичната и друга апаратура под надзора на медицински физик и могат да
изработват имобилизационни и други пособия за облъчване. При законодателства,
където съществува отделна професия дозиметрист, дозиметристите могат да бъдат
признати от националната организация.

▪ Инженерни технолози (в някои системи това са инженери със специалност
медицинска физика или технолози, сервизни техници, електронни инженери или
електронни техници), които имат специализиран опит в поддържането на
електрониката и механиката на лъчетерапевтичната апаратура. Техните услуги
могат да бъдат вътрешни или чрез договор с външна организация (фирма) за
поддръжка на оборудването. Те имат грижа също за дизайна и изграждането на
специализирани устройства, свързани с пациента, и обикновено се контролират от
медицинските физици.

12.2.2. Система за качество/програма за цялостното осигуряване на качеството
Системата за качество е организирана структура на отговорностите, процедурите,
процесите и ресурсите, необходими за постигането на управление на качеството.
Системата за качество в лъчелечението е система за управление, която:
• Трябва да бъде подкрепена от ръководството на отделението, за да работи
ефективно.
• Може да бъде официално акредитирана (напр. по ISO 9000)
• Трябва да бъде толкова всеобхватна, колкото е необходимо, за да отговаря на
общите условия за качество.
• Трябва да има ясна дефиниция на нейния обхват и да бъдат изпълнени всички
стандарти за качество.
• Трябва да бъде съвместима в стандарта за различни области на програмата.
• Изисква сътрудничество между всички членове на екипа.
• Трябва да включва спазване на всички изисквания на националното
законодателство, акредитацията и пр.
• Изисква разработването на официална програма за QA, която в детайли описва
политиката и процедурите за QA, тестовете за QC, честотата, допустимите
отклонения, критериите за намеса, необходимите записи и персонал.
• Трябва редовно да се преразглежда нейното изпълнение и да се подобрява.
• Изисква контрол включително на самата система.
–– отговорност за QA и система за качеството: представител за управлението на
качеството;
▪ контрол на документите;
▪ процедури, които гарантират, че системата за качество функционира;
▪ гарантиране, че състоянието на всички процеси от обслужването са ясни;
▪ отчитане на всички несъответстващи части и предприемане на коригиращи
действия;
▪ записване на всички действия, свързани с качеството;
▪ създаване на редовен преглед и одит, както за прилагане на системата за
качество (система за качество на одита), така и за нейната ефективност
(качество на одита).
Комитетът за QA трябва да бъде назначен от началника на отдела като орган за
управление за QA и трябва да:
• Включва ръководителите на всички групи в отделението (онколози, медицински
физици, лаборанти, поддържащ персонал, медицински сестри и т.н.) или техните
заместници.
• Създава и подкрепя екипа за QA;
• Подпомага целия персонал да прилага препоръките и стандарта за QA;
• Одобрява политиката и процедурите за QA и възлагането на отговорности в
отделението;
• Установява честотата на собствените си заседания, докладвани направления и
отчетност;
• Контрол и проверка на програмата за QA, за да се гарантира, че всяка нейна
компонента функционира по подходящ начин и се документира, така че
обратната връзка от всеки процес да се използва за подобряване на системата
за качество и да се подобри качеството като цяло;

•
•

Проучва всички несъответствия и предоставя обратна информация от
системата;
Прави преглед и дава препоръки за подобрения в процедурите за QA,
документацията и т.н.;

Комплексният екип за QA:
–– отговаря за задачите, свързани с QA;
–– има участници от всички групи, включително онколози, медицински физици,
технолози, дозиметристи, медицински сестри, сервизни инженери, административен
персонал и т.н., които следва да обхванат всички части на процеса;
Всеки член на екипа трябва да е наясно с отговорността си и да бъде подходящо
обучен, и също така да се знае кои действия трябва да бъдат предприети в случай, че
наблюдаваните резултати са извън установените приемливи граници. Подгрупи на
екипа могат да бъдат обучени да действат като вътрешен одитор на системата за
качество.
Все по-често международни организации като IAEA препоръчват създаването на
система за качество в лъчелечението, за да се гарантира безопасността на пациентите,
а също и много национални ядрени и/или здравни регулаторни организации изискват
прилагане на такава система за качество, като изискване за болнично лицензиране и
акредитация.

12.3. ПРОГРАМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБОРУДВАНЕТО
В контекста на лъчелечението, оборудването обхваща всички устройства от
високоенергийни лъчетерапевтични уредби до оборудване за изпитване и наблюдение
на електрическите сигнали в уредбата. Тази глава се концентрира върху основните
елементи и системи и трябва да се разглежда във връзка с съответните глави, засягащи
всяка от категориите оборудване.
Съществува голям набор от национални и международни препоръки и протоколи,
които обхващат QA и изискванията за QC за различните елементи
на
лъчетерапевтичното оборудване ( вж, напр. IEC от 1989, AAPM от 1994 и IPEM от 1999
г.). Някои предоставят методи за изпитване, докато други дават практически съвети за
QA и тестове за QC за много елементи от оборудването.

12.3.1. Структура на програмата за осигуряване на качеството на оборудването.
Една обща програма за осигуряване на качеството на оборудването включва:
●

Първоначална спецификация, приемно изпитване и въвеждане в експлоатация за
клинична употреба, включително калибриране, където е приложимо (вж. Глава 10.).

●

Тестове за QC. Като заключение на пускането в експлоатация, преди оборудването
да се въведе в клиничната практика, трябва да бъдат определени тестове за QC и
официална програма за QC, която ще се прилага в продължение на цялото
клинично използване.

●

Допълнителни тестове за QC след всеки значителен ремонт, намеса, корекция или
когато има признаци на промяна в работата, наблюдавана по време на работа или
по при на планирана профилактика, или рутинни програми за QC.

●

Планиране на програма за превантивно техническо обслужване, в съответствие с
препоръките на производителя.

12.3.1.1. Техническа спецификация
При подготовката за доставка на оборудване трябва да се изработят подробни
спецификации. Те трябва да съдържат изискванията на клиента, отнасящи се до
основните
аспекти
на
експлоатацията
на
оборудването,
съоръженията,
характеристиката на работа, сервизното обслужване и т.н.
В
изработването
на
спецификацията
трябва
да
участва
целият
мултидисциплинарен екип от отделението а, вкл. медицински физици, онколози,
рентгенови лаборанти, инженери и т.н. Като цяло се очаква връзката между
отделението и фирмата-доставчик да се осъществява от медицинския физик.
В отговор на спецификациите, различните заинтересовани доставчици трябва да
посочат доколко предлаганото от тях оборудване отговаря на изискванията и дали има
някакви ограничаващи условия, при които определени изисквания могат или не могат
да бъдат изпълнени и т.н.
Решенията за възлагане на обществени поръчки трябва да бъдат направени от
мултидисциплинарен екип, сравнявайки спецификации, като се имат предвид разходите
и други фактори.

12.3.1.2. Приемане
Приемането на оборудването е процес, в който доставчикът демонстрира
основните експлоатационни характеристики на оборудването за удовлетворяване на
клиента. Приемането е в съответствие със спецификацията, която трябва да бъде част
от условията в договора, за това което доставчикът ще предостави на клиента.
Съществените изисквания към характеристиката на работа на уредбите трябва да
бъдат договорени, преди да започне приемането на оборудването.
Напр., методи за обявяване на функционалната ефективност на високоенергийна
лъчетерапевтична уредба са посочени в документите на IEC 976 и IEC 977. Дали някой
аспект на договорените критерии може да бъде отменен или не, е въпрос на
професионалната оценка на медицинския физик, отговорен за приемане на
оборудването. Това отменяне следва да бъде записано като споразумение с
доставчика, напр. за коригиране на оборудването, ако производителността е влошена.
Приемането осигурява изходен комплект от показатели за характеристиката на
работа на оборудването, който трябва да обхваща основните аспекти на
експлоатацията. По време на приемането на терапевтичната уредба доставчикът
трябва да демонстрира, че нейните контролни параметри са в рамките на техните
граници, и че нито един от тях не приема крайна стойност.
Аспектите, обхванати при приемането, зависят от оборудването. Въпреки това,
обикновено те включват най-малко настройка на основните параметри на уредбата,
процедури и устройства, които са критични за безопасността или клиничната точност.
Оборудването може да бъде официално прието и да се прехвърли от доставчика
на клиента, само когато медицинският физик, от страната на клиента, приеме или
прецени, че работата на оборудването отговаря на всички спецификации, които са

изброени в договора, или официално да приеме всички документи за отмяна, както е
посочено по-горе.

12.3.1.3. Въвеждане в експлоатация
След приемане на оборудването трябва да бъде направена цялостна оценка на
неговата ефективност за клинична употреба за цялата гама от възможни процедури.
Това се нарича въвеждане в експлоатация. В зависимост от вида на оборудването,
приемането и въвеждането в експлоатация могат частично да се препокриват. Общо те
ще установят основните експлоатационни характеристики, записани като стандарт на
работа, към която в бъдеще ще бъдат реферирани всички характеристики и параметри,
установени с тестове за QC.
Когато е уместно, въвеждането в експлоатация включва калибриране за
съгласуване с протоколи и стандарти. За критичните части на въвеждането в
експлоатации, като напр. калибрирането, се препоръчва независима втора проверка.
Въвеждането в експлоатация включва подготовката на процедури, протоколи,
инструкции, данни и т.н., от клиничното използване на оборудването.
Клиничната употреба може да започне само когато медицинският физик, отговорен
за въвеждането в експлоатация, е убеден, че всички условия от посочените по-горе
аспекти са изпълнени и че оборудването и всички необходими данни и т.н. са безопасни
за използване при пациент.

12.3.1.4. Контрол на качеството
От съществено значение е работата на оборудването за лъчелечение да остава в
рамките на допустимите отклонения през цялото време на клиничната му употреба, като
лечението на пациентите се планира и изпълнява на базата на изпитванията при
приемане и въвеждане в експлоатация. Текущата програма за QC, редовните проверки
започват веднага след въвеждане в експлоатация.
Ако тези изпитвания от QC открият отклонения от очакваните резултати, са
необходими коригиращи действия. Една програма за QC на оборудването следва да
уточни следното:
• Параметрите, които ще бъдат проверявани, и тестовете, които ще бъдат
използвани;
• Специфичното оборудване, необходимо за провеждане на тестовете;
• Геометрията на тестовете;
• Честотата на тестовете;
• Групата от персонала или физическо лице, които ще извършват изпитванията,
както и лицето, което надзирава и отговаря за стандартите на тестовете и за
необходимите действия, ако се установят проблеми;
• Очакваните резултати;
• Границите на толерантност и действия;
• Необходимите действия, когато са превишени нивата на толерантност.
Не е задължително една програма за QC непременно да е приложима при всички
обстоятелства. Програмите могат да се нуждаят от приспособяване към специфичното

оборудване и положението в отделението; напр., може да се наложи промяна в
честотата на едно изпитание с оглед на опита с определена уредба.
Необходимо е съдържанието на теста да се поддържа възможно най-просто,
съответстващо на определени цели, за да се оптимизират времето и усилията за
извършването му. Честотите обикновено следват йерархия и варират от честите прости
тестове на критични параметри, до сложни разширени годишни тестове, като
последните са подгрупи от приемателните тестове за въвеждане в експлоатация.
Програмата за QC трябва да бъде гъвкава, за да позволява провеждането на
допълнителни тестове след ремонт, които изглеждат необходими. Контролира се
работата на оборудването, или индикациите за промени чрез редовните тестове и
тестовете за QC.
Важно е да се запази в добро състояние оборудването, свързано с измерванията,
което да бъде обект на своя собствена програма за QC, както и да бъде в постоянна
готовност, за да се сведе до минимум прекъсването на лечението поради нередовни и
допълнителни измервания за QC.

12.3.2. Неопределености, толеранси и нива за намеса
Готовността на апаратурата за работа в рамките на допустимите нива дава
приемлива точност при всяко положение. Работа на апаратурата извън рамките на
допустимите нива е неприемлива и изисква намеса за корекция на положението.
Всеки тест за QC трябва да използва подходящи средства за измерване. Всички те
трябва да бъдат предмет на специална програма за поддържане и QC. Условията за
облъчване и измервателните процедури трябва да бъдат проектирани по такъв начин,
че да са подходящи за поставената задача. При тези обстоятелства, измерванията за
QC се очаква да дадат най-добрата оценка за конкретния измерван параметър. Въпреки
това, в зависимост от метода за измерване има известна неопределеност, която трябва
да се има предвид при определянето на допустимите граници на конкретния параметър.
Ако неопределеността на измерването е по-голяма от определеното допустимо
ниво (толеранс), случайните отклонения в измерването ще доведат до ненужна намеса,
увеличаване на престоя и неефективно използване на уредбата и на персонала.
Допустимите нива трябва да бъдат установени с цел вместване в общите
неопределености, както е описано в раздел 12.1.3.
Средноквадратичните отклонения на комбинираните фактори се сумират и могат
да бъдат използвани за оценка на специфичните граници на отклонение за
определените параметри.
Нивата на намеса са свързани с толерансите, но те осигуряват гъвкавост при
проследяване и корекции; напр., ако измерването на постоянството на отношението
доза/МU показва резултат между допустимите граници и нивата за намеса (резултат
между граници на нормална работа, ГНР, и граници на безопасна работа, ГБР по
Наредба 30, бел. на Пр.), може да се допусне продължаване на използването на
уредбата, докато това не се потвърди от измервания на следващия ден, преди да се
предприемат последващи действия. По този начин:
●

Ако резултатът от ежедневното измерване е в ГНР, не се изисква намеса;

●

Ако резултатът от измерването е над ГБР е необходимо незабавна намеса и трябва
да се прекъсне използването на уредбата, докато проблемът не се отстрани и това
се потвърди чрез измерване.

●

Въпреки това, ако резултатът от измерването е между ГНР и ГБР, това може да се
счита за приемливо до следващото ежедневно измерване.

●

Ако повторните измервания остават между ГНР и ГБР, е необходима корекция;

●

Всеки резултат, по всяко време, извън ГБР, изисква незабавно разследване и ако
се потвърди се пристъпва към корекция;

(ГНР – граница на нормална работа, ГБР – граница на безопасна работа по
Наредба 30 в българските нормативи – бел. на пр.)
Нивата за намеса често пъти се определят на приблизително два пъти ГБР ,
въпреки че някои критични параметри могат да изискват ГБР и нивата за намеса да
бъдат много по-близки, или дори да имат една и съща стойност.
За определяне на допустимите нива (нивата на толеранс) и/или нивата на намеса
могат да се използват различни препоръки и това трябва да се има предвид при
сравняване на стойностите от различни източници. В някои от тях терминът ниво на
толеранс се използва за означаване на стойности, които при други може да са по-близо
до нивата за намеса (т.е. някои използват термина толеранс, за да покажат нива, при
които е необходима поправка или корекция). Някои препоръки експлицитно насочват
към стандартите.
Честотата на тестовите проверки трябва да се разглежда в контекста на
приемливите отклонения през целия курс на лечение, а също като се има предвид и
периодът от време, през който един параметър варира или се влошава. Честотите могат
да бъдат модифицирани с оглед на опита от работата и стабилността на дадена част
от оборудването, които впоследствие могат да бъдат и преразгледани. Когато уредбите
остареят, може да се наложи по-нататъшно преразглеждане на честотата на тестовите
проверки.
Служителите, изпълняващи тестовите проверки, могат да ограничат техния обхват,
което да окаже въздействие върху структурата на програмата за QC.
Където е възможно трябва да се използват протоколи за QC на националните
организации. Следващите раздели дават някои примери за параметри, честоти на
тестови проверки, толеранси за различни елементи на лъчетерапевтичното
оборудване.
За да има съгласуване, почти всички стойности са взети от AAPM TG-40, с някои
допълнителни коментари от доклада на IPEM за QC в лъчелечението от 1999 г,; до
голяма степен сходни, но и с някои разлики в толерансите и честотите. Повече
информация е посочена в протоколите. Когато няма местни протоколи,
съществуващите препоръки трябва да бъдат обсъдени и пригодени към местните
условия.

12.3.3. Програма за осигуряване на качеството при ТГТУ с 60Со
Програма за QA на ТГТУ с 60Со с препоръчваните процедури за изпитвания,
честотата на проверките и нивата за намеса, са дадени в Таблица 12.2.

Докладът на IPEM за QC в лъчелечението, публикуван през 1999 г, препоръчва
проверка на изходните данни да се извършва веднъж седмично и позицията на
източника да се проследява ежемесечно. Позицията на източника може да се
проследява чрез измерване на хомогенността на лъчевото поле в подходяща посока,
или чрез проверка на външна маркировка на носача на източника. В допълнение, IPEM
изисква повече дозиметрични и геометрични проверки на месечни интервали и
предоставя в годишните си препоръки още тестове за безопасност, напр. тест за
радиоактивно замърсяване (утечка) от капсулата на източника и тест за утечка от
главата и електрическа безопасност.

Таблица 12.2. Примерна програма за QA за ТГТУ с 60Со ( AAPM TG 40)
Честота
Ежедневни

Процедура

Ниво за намесаa

Блокировка на вратата
Монитор в лъчевото помещение
Аудиовизуална връзка
Лазери
SSD метър
Проверка на позицията на източника

работи
работи
работи
2 mm
2 mm

Ежемесени

Постоянство на изходните данни
Съответствие на лъчевото със светлинното поле
Индикатор за размера на полето
Индикатор за ъгъла на гентрито и колиматора
Центриране на кръста
Заключване на клиновете
Аварийно изключване
Блокировки на клиновете

2%
3 mm
2 mm
10
1 mm
работи
работи
работи

Ежегодни

Постоянство на изходните данни
Постоянството на изходните данни в зависимост
от размера на полето
Постоянство на дозиметричните параметри по
централната ос (PDDb, TARc, TPRd)
Постоянство на фактора на предаване за всички
стандартни принадлежности
Постоянство на фактора на клина
Линейност и грешка на часовника
Постоянство на изходните данни спрямо ротацията
на гентрито
Еднаквост на лъча с ъгъла на ротация
Блокировки за безопасност
Ротация на колиматора около изоцентъра
Ротация на гентрито около изоцентъра
Ротация на масата около изоцентъра
Съвпадение на осите на колиматора, гентрито
и масата с изоцентъра
Съвпадение на радиационния и механичния
изоцентър

Ежеседмични

Провисване на масата
Вертикално движение на масата
Осветеност на светлинното поле

3 mm

2%
2%
2%
2%
2%
1%
2%
3%
работи
2 mm диаметър
2 mm диаметър
2 mm диаметър
2 mm диаметър
2 mm диаметър

2 mm
2 mm
Достатъчна

a

AAPM TG 40 п редставя тези стойности, като допустими. Въпреки това, от протокола се вижда, че те са
нива за намеса, т.е. те трябва да се тълкуват в смисъл, че за всеки параметър, ако разликата между
измерената и очакваната стойност е по-голяма от стойността по-горе (напр. измереният диаметър на
изоцентъра при въртене на гентрито надвишава 2 mm), или промяната е по-голяма от посочената ( напр.
изходните данни са се променили с повече от 2 %), тогава се изисква намеса. Разликата между
абсолютните различия и промени се подчертава от използването на термина "постоянство" за последния
случай. Критерий за постоянство е отношението на параметъра към неговата номинална стойност, в
проценти; разстоянията са отнесени към изоцентъра или номиналното SSD.
b
PDD: percentage depth dose. cTAR: tissue–air ratio. d TPR: tissue–phantom ratio.
Бел.прев. По общите препоръки на тези организации в България е разработена Наредба № 30 на МЗ
за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване (ДВ, бр. 91/15.11.2005
г.;изм.и доп. . ДВ. бр.99/8.12.2006г ), в която са включени таблиците за QC на различните

лъчетерапевтични уредби. В тези таблици Ниво на намеса е интерпретирано като Граница на нормална
работа, но има включен и още един параметър – Граница на безопасна работа-ниво за спиране. Ако
измерените стойности на даден параметър попадат между двете граници, може да се работи, но се
изисква задължителна намеса за корекция и сервиз.

12.3.4. Програма за осигурявне на качеството при линейни ускорители
Въпреки, че в практиката за QC на линейните ускорители има значителни различия,
трите основни публикации (IEC 977, IPEM 81 и AAPM TG 40) до голяма степен са
еднакви. Специално, IEC 977 не специфицира ежедневните проверки. Типични
процедури за QA за линейни ускорители с двоен режим на работа, с честоти и нива за
намеса са дадени в таблица 12.3.
IPEM 81 препоръчва лесна ежедневна проверка на размера на полето и предлага
по-широк толеранс за постоянството на изходните данни, но за ежеседмичната
проверка се прилагат по-строгите толеранси от AAPM TG 40. В IPEM 81 се посочва
честотата на ежедневните, ежеседмичните, двуседмичните, месечните, шестмесечните
и годишните проверки и се включват тестове на някои параметри, които не са посочени
в протоколите на AAPM. В IPEM 81 също така се предлага специфичен протокол за QC
на снопа електрони. По-скорошни публикации от AAPM TG 40 дават препоръки за QC
на динамични клинове и MLC.

12.3.5. Програма за контрол на качеството за терапевтични симулатори.
Терапевтичните симулатори възпроизвеждат изоцентричното движение на ТГТУ и
линейните ускорители и са снабдени с идентични лазери и индикатори за разстояния.
Следователно всички измервания, които се отнасят за ТГТУ с 60Со и за линейните
ускорители, се прилагат и за симулаторите и QC трябва да се провежда по подобен
начин.
Трябва да се отбележи, че ако механичните параметри на симулатора са извън
допустимите, това ще се отрази впоследствие на лечението на всички пациенти
В допълнение, важно е експлоатационните характеристики на компонентите на
симулатора за изобразяване да работят добре, поради което за тяхното QC се изискват
измервания на системата за изобразяване. Тази система се състои от: диагностична
рентгенова тръба, възможност за избиране на ръчен и автоматичен режим за промяна
на параметрите анодно напрежение и електричен ток (KV и mA), възможност за
дигитализиране на образите. Типичните процедури за QA за конвенционалните
симулатори, с честотата на тестовете и нивата за намеса, са дадени в таблица 12.4.
IPEM 81 включва проверка на кръста и големина на поле с правилна форма,
както и подреждане на полетата в списъка на дневните тестови проверки, но
ежемесечна проверка на всички полета.

Таблица 12.3. Примерна програма за qc при линеен ускорител с два режима на работа.
(aapm tg 40).
Честота
намесаa
Ежедневни

Процедура

Ниво на

Постоянство на изходните данни при фотони
Постоянство на изходните данни при електрониb
Лазери
SSD метър
Блокировки на вратата
Аудиовизуална връзка

Ежемесечни Повторяемост на данните от калибрирането за фотони/електрони
Повторяемост на големината на полето в зависимост от настройката за
фотони/електрони
Повторяемост на настройката на апликаторите за електрони
Повторяемост на параметри по централната о (PDD, TAR, TPR)
Повторяемост на фактори извън централната ос
Повторяемост на трансмисионните фактори за всички принадлежности
Повторяемост на факторите на динамичните клиновеf
Линейност на мониторната камера
Повторяемост на ъгъла на гентрито при настройване за фотони
Повторяемост на ъгъла на гентрито при настройване на електрони 2 %
Ежегодни

Повторяемост на фактори извън централната ос, свързани с ъгъл
на гентрито при ротационна терапия
Защитна блокировка на други елементи с тестови процедури
Въртене на колиматора около изоцентъра 2 mm диаметър
Въртене на гентрито около изоцентъра 2 mm диаметър
Изоцентрично въртене на масата2 mm диаметър 2 mm диаметър
Съвпадение на осите на въртене на колиматора, гентрито и масата с
изоцентъра 2 mm диаметър
Съвпадение на лъчевия и механичния изоцентър
Провисване на масата 2 mm
Вертикално движение на масата 2 mm

3%
3%
2 mm
2 mm
Работи
Работи
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
По
спецификация
на
производителя
Работи

a
AAPM TG 40 формулира тези стойности като допустими. Въпреки това, от протокола се вижда, че те са
нива за намеса, т.е. те трябва да се тълкуват в смисъл, че за всеки параметър, ако разликата между
измерената и очакваната стойност е по-голяма от стойността по-горе (напр. измереният диаметър на
изоцентъра при въртене на гентрито надвишава 2 mm), или промяната е по-голяма от посочената ( напр.
изходните данни са се променили с повече от 2 %), тогава се изисква намеса. Разликата между
абсолютните различия и промени се подчертава от използването на термина "постоянство" за последния
случай. Критерий за постоянство е отношението на параметъра към неговата номинална стойност, в
проценти; разстоянията са отнесени към изоцентъра или номиналното SSD.
b
Енергиите на електроните не е необходимо да се проверяват всеки ден, но това трябва да се прави на
всеки 2 седмици.
с
Проверка за постоянство на параметрите на полето, използвайки корекции за температурата и
налягането.
d
Който е по-голям; трябва да се провери след смяна на източника на светлина на полето.
е
Симетрията на челюстите се дефинира като разстояние на всяка челюст до изоцентъра.
f
Повечето фактори на динамичните клинове са зависими от големината на полето и дълбочината и
трябва да се проверяват. В частност, влиянието на промените на полето за динамичните клинове може
да бъде много голямо.

Таблица 12.4. Примерна програма за QC на рентгенов симулатор(AAPM TG 40)
Честота

Процедури

Ниво на намесаa

Ежедневни

Защитено включване
Блокировка на вратата
Лазери
Индикаторb за разстояние

Работи
работи
2 mm
2 mm

Ежемесечни

Индикатор за големина на полето
Индикатор на ъгъла на гентри/колиматор
Центриране на шипа
Индикатор на централната ос на лъча
Качество на скопичния образ
Аварийно спиране при удар
Съвпадение на светлинното и лъчево поле
Настройка на филм-сенситометър

2 mm
10
2 mm диаметър
2 mm
Базова
Работи
2 mm или 1 %
Базова
2 mm диаметър
2 mm диаметър
2 mm диаметър

Ежегодни

Въртене на колиматора около изоцентъра
Въртене на гентрито около изоцентъра
Въртене на масата около изоцентъра
Съвпадение на осите на въртене на
гентрито, колиматора и масата
Пропадане на плота на масата
Вертикално движение на масата
Лъчев дебит
Проверка на калибрирането на kV и mAs
Висок и нисък контраст

2 mm диаметър
2 mm
2 mm
Базова стойност
Базова стойност
Базова стойност

AAPM TG 40 дава тези стойности като допустими. Въпреки това, те са нива за намеса; т.е. те трябва да се
тълкуват в смисъл, че за всеки параметър, ако разликата между измерената и очакваната е по-голяма
от посочената по-горе стойност (напр. измереният диаметър на изоцентъра при въртенето на гентрито
около него надвишава 2 mm), се изисква намеса.
b
Индикатор – измервателен уред със скала (бел.на пр.)
a

Таблица 12.5. Примерна програма за редовен QC на СТ скенер или СТ
симулатор (IPEM 81)
Честота
Ежедневни

Процедура
Защитено включване

Настройване на лазерите по равнината
на скениране
Определяне на оста Х
Ежемесечни Установяване на позицията на масата
Разстояние между познати точки в образа
Определяне на ляво и дясно
СТ числа за вода
СТ числа за бял дроб и кости
Позициониране на реконструирания слой
Ежегодни

Пропадане на масата при натоварване

Ниво на
намесаa
работи

2 mm
10
1 mm
2 mm
Да съответства
1%
2%
1 mm
2 mm

a
IPEM 81 дава тези стойности като допустими, но допълва, че поне някои от тях се нуждаят от намеса, ако
бъдат надвишени.

12.3.6. Програма за осигуряване на качеството на СТ - скенери и СТ-симулатори
За определяне на дозата, като част от процеса на планиране на лечението на
пациента, се разчита все повече на данните от СТ образите на пациента в терапевтична
позиция. Тъй като данните от СТ се използват за цялостно изобразяване на анатомията
на пациента и за предоставяне на информация за плътността на тъканите, което е от
съществено значение за дозата, важно е геометрията и плътността на СТ
информацията да е точна.
Типичните процедури за QA с техните честоти и нива за намеса са посочени в
таблица 12.5. Протоколът включва също тестовите проверки, които се извършват след
инсталиране на нов софтуер (скенер или TPS).
AAPM TG 60 предвижда широко покритие на QA при СТ симулирането.

12.3.7. Програма за осигуряване на качеството на терапевтични планиращи
системи.
Като rинтегрална част от лъчелечението, терапевтичната планираща система
(TPS) осигурява компютърни предвиждания за разпределението на дозата, които могат
да бъдат постигнати в терапевтичния обем и в критичните органи. Тъй като тази
информация служи за насочване на лекарите за най-доброто лечение на отделния
пациент, TPS са от решаващо значение за лечението и затова трябва да се осигури
тяхната коректна работа.
Основният аспект на приемане и въвеждане в експлоатация на TPS е да се провери
(тества) основно нейната характеристика на работа и да се разберат алгоритмите,
използвани за изчисляване на дозата. Това осигурява познаване на ограниченията на
системата; значителна част от това разбиране трябва да бъде придобито чрез
сравняване с експериментални измервания във фантоми за тестови случаи с различна
сложност. Част от информацията за това трябва да се получи от производителя, от
литературата и от потребителски групи.
След обновяване на софтуера, трябва да се прилагат по-ограничени програми за
приемно изпитване и въвеждане в експлоатация; като степента на ограничения зависи
от степента на промяна на системата. Въпреки това е разумно да се действа
предпазливо, за да се гарантира, че работата на TPS остава задоволителна. Тестовите
проверки не трябва да бъдат пренебрегвани след въвеждането на новия софтуер.
Често се цитират стойности за общи отклонения от 2 % за изодозното
разпределение, когато градиентът на дозата не е голям, и на 2 mm, когато градиентът
е голям. Това може да се приложи обикновено към единично лъчево поле или единичен
източник на дозното разпределение, но не е задължително да се прилага при по-прости
случаи. Подобен общ толеранс от 3 % често се цитира за изчисления на МU, което
отново може да се нуждае от по-внимателно разглеждане в сложни ситуации.
Обсъждането на приемливи отклонения при различни случаи, е идея на различни
автори, напр. Van Dyk и Venselaar (вж. Глава 11.)
Препоръките за приемане, въвеждане в експлоатация и QC, напр. от AAPM (TG 40
и TG 43) и IPEM (Reports 68 и 81), трябва да се видят за повече информация. Точните
изисквания зависят от степента на сложност на TPS и на техниките за планиране на
лъчелечението. Всяка неопределеност във функционирането или изходните данни на

TPS трябва да бъде проверявана чрез сравняване на резултатите от системата и
измервания във фантом. Примерна рутинна програма за QC на TPS е дадена в таблица
12.6.
Таблица.12.6. Примерна програма за рутинен редовен QC при TPS
(IPEM 68 и AAPM TG 40)
Честота
Ежедневни

Процедура
Входни и изходни устройства
Контролна сума
Референтен набор данни b

Ежемесечни
Референтен прогнозен наборc
Тестове на процесора
CT пренос
Ежегодни

Изчисления на MU
Референтен набор тестове за QAe

Толеранс а
1 mm
Без промяна
2 %c или 2 mmd
2 % или 2 mm
Минава
1 mm
2%
2 % или 2 mm

aTова

могат да са нива на намеса при прости , но не и при по-сложни случаи (вж. искусията по-горе).
се отнася за сравнение на изчислената доза при въвеждане в експлоатация, към същото изчисление
на по-късен етап.
cПроцентна разлика между изчисление с TPS и измерване (или независимо изчисление).
dВ области с висок градиент на дозата разстоянието между изодозните линии е по-подходящо, отколкото
процентната разлика. В допълнение, при изчисления в брахитерапията може да се получи по-малка
точност близо до края на отделните източници.
e
Tези тестове се отнасят за сравнение на изчислените с измерените стойности във воден фантом.
bTова

12.3.8. Програма за осигуряване на качеството на оборудването за изпитване
Оборудването за изпитвания в лъчелечението се отнася за цялото допълнително
оборудване, необходимо за измерване на дозата, за измерване на електрически
сигнали и за механични измервания на устройствата. Подробностите за програмата за
QC ще зависят от оборудването и неговото използване. Някои примери и съображения
за програма за QC за изпитване на измервателните уреди ( допустимите отклонения,
дадени в скоби, където е приложимо) включва следното:
Стандартна йонизационна камера и електрометър. Те трябва да бъдат
калибрирани в съответствие с националните протоколи в акредитирана
дозиметрична лаборатория, с честота между една и три години, в зависимост от
националните препоръки и процедури. Това трябва да включва проверка на
линейността, корекции за обхвата на измерената стойност и др. Трябва да се
направи проверка за утечка на газа преди прекалибрирането и да се поправи, ако
е необходимо.
● Трябва да се проверят също рекомбинацията и ефекта регенерация. (stem effect).
Ако това не се направи, тези проверки трябва да бъдат извършени независимо от
потребителя най-малкото, ако камерата е нова и след всяка неизправност или
ремонт. При всяко използване трябва да се проверяват захранващото напрежение
и утечката на камерата. Преди и след всяка употреба трябва да се калибрират
работните уреди, да се извърши проверка за постоянство на показанието със
стандартен радиоактивен източник с 90Sr (допустимо отклонение до 1%).
● Работни йонизационна камера и електрометър. Те трябва да бъдат калибрирани с
местните стандарти, обикновено веднъж годишно, в зависимост от националните
●

изисквания и процедури (до 1 %). Същевременно трябва да се проверят
линейността, утечката и ефектът на ствола. Корекцията за рекомбинация трябва да
се направи, когато камерата е нова, при неизправност или след всеки ремонт.
Захранващото напрежение и утечката трябва да се проверяват при всяко
измерване. Препоръчително е да се извършват проверки за постоянство веднъж
месечно, напр. сравняване на измерването с една камера с резултата на друга
камера, или със 90Sr стандарт ( или с подобен източник, като разликата трябва да
бъде до 1%).
0
● Термометър. Когато е нов, калибрирането му трябва да се проверява (до 0,5 С).
Редовната проверка с друг термометър помага за идентифициране на евентуални
проблеми. Електронните термометри могат да изискват и по-чести проверки.
● Барометър. Когато е нов, калибрирането му трябва да се проверява (до 1 mm Hg
или 1 mbar). Това трябва да се прави редовно спрямо независима система. Ако
сравнението в спрямо местна система, която обикновено се коригира за
надморската височина, трябва да се обърне внимание и на корекцията за
надморската височина на болницата.
● Линия. Когато е нова трябва да се провери скалата ( до 0,3 %)
● Фантоми. Трябва да се проверят размерите, плътността и т.н. , ако фантомът е нов.
Важно е с течение на времето да се проверява за повреди.
● Автоматична скенираща система/воден фантом. Когато е нова, трябва да се
провери хардуера и софтуера, напр. точността на анализа на данните (до 1 %),
точността от разпечатките (до 1 mm) и т.н. Когато е нова и обикновено преди
употреба, да се проверява електричната и механичната безопасност,
геометричната точност на позиционирането на детектора (до 1 mm);
възпроизводимостта (до 1 mm) ; луфт/хистерезиса (до 1 mm); ортогоналността на
релсите ( до 0,5 0). Дозиметричната система се проверява подобно на
йонизационните камери и електрометрите, или друга дозиметрична система, в
зависимост от специфичните измервателни устройства, които се използват с
водния фантом.
● Други дозиметрични системи. Системите за относителна дозиметрия (напр. TLD,
диоди, диаманти и филми), за ин виво дозиметрия (напр. TLD и диоди) и за
измервания за радиационна защита, трябва да бъдат проверявани за допустимите
отклонения при съответна честота, в съответствие с тяхното използване. Всички
тези системи изискват внимателна преценка, когато са нови, за да се определи
обхватът на приложимост, необходимите корекции и калибровки. Обикновено това
включва сравнение и калибриране с йонизационни камери. След това са
необходими проверки за QC и проверки, за да се гарантира, че те работят
приемливо и че всяка промяна в характеристиката на работа, повреди с времето
или от облъчването, ще се оценява и ще се коригира. По-специално, проверка за
характеристиката на работа (включително калибриране, когато е необходимо) се
изисква след всяка неизправност или поправка.
● Електрическо оборудване за изпитване. Всяко оборудване, използвано за
изпитване на параметрите за работа на оборудването при лечение, трябва да бъде
калибрирано и подлежи на QC.

12.4. ОБЛЪЧВАНЕ
12.4.1. Картон на пациента
Освен информацията за заболяването, картонът на пациента трябва да съдържа
цялата информация, свързана с предписаното и провежданото лечение. Основните
елементи на картона на пациента са:
• името на пациента и идентификация;
• снимка;
• първоначална оценка за физическото състояние на пациента;
• данни за планиране на лечението;
• данни за изпълнение на лечението;
• клинична оценка по време на лечението;
• резюме на лечението и проследяване;
• контролен лист за QA.
Всякакви грешки, направени при записването на данните в картона на пациента
могат да се направят през цялото лечение; осигуряване на качеството на графиката на
картона на пациента е от съществено значение. Всички данни за планирането трябва
да бъдат независимо проверени (‘повторна’ проверка) включително и целостта на
плана, изчислените MU, параметрите за облъчване и т.н. (вж. Глави 7. и 11.). Всички
данни, въведени, между планирането и облъчването, трябва да бъдат независимо
проверени.
Следва да се провеждат редовни проверки на картона на пациента през целия курс
на лъчелечението. Честотата на тези проверки трябва да бъде най-малко ежседмична,
започвайки преди третата фракция от курса на лечение или след всяка промяна на
лечението. Проверката на картона трябва да се извършва от екип, състоящ се от
онколог, физик и лаборанти. Прегледът следва да бъде подписан и датиран.
Трябва да се положат усилия, за да се гарантира, че елементи като ориентацията
на клина и разположението на защитния блок са точни, тъй като те могат да са показани
неправилно на симулатора. Прехвърлените автоматично данни, напр. от TPS, също
трябва да бъдат проверени, за да се гарантира, че при това не е настъпила промяна на
данните.
Всички грешки, които са проследени по време на проверката на картона, трябва да
бъдат щателно разследвани и оценени от екипа за QA, който да включва и мениджър
за QA, ако има такъв. Причините за тях трябва да се отстранят, защото те могат да
доведат до промени в различни процедури в процеса на лечението.
В някои лечебни центрове използват електронни карти за лечение, които заменят
отчасти картона на пациента; тези карти позволяват директно пренасяне на данни от
симулатора или от TPS.

12.4.2. Портални образи
Освен дозиметричните, геометричните грешки са от изключително значение за
лъчелечението. Геометричната точност е ограничена от:
●

неопределеността при позиционирането на пациента;

●

неопределеността на ориентацията на лъчевия сноп;

●

движението на пациента или на терапевтичния обем по време на облъчването.

За проверка на позиционирането на пациента по отношение на лъчевия сноп, при
една от първите фракции на лъчелечението се прави портална снимка, което се повтаря
при промяна на полетата, а понякога и по време на курса на лечение.
Целта на порталната снимка е:
–– Да провери позицията на полето спрямо изоцентъра или друга референтна точка
в анатомичните структури на пациента по време на самото лечение.
–– Да потвърди, че полето, формирано от защитни блокове и от MLC е правилно и е
регистрирано.
Понякога е полезно и повече от една проверка по време на една фракция, напр. да
се наблюдава влиянието на гълтането и дишането, или движението на органите при
позиционирането на пациента.
Порталните образи се сравняват с референтни образи, които могат да бъдат или
ортогонални симулационни, дигитално реконструирани ретгенографии (DRR) или
първия портален образ, направен по време на лечението. Двойното експониране може
да бъде полезно, ако се ограничава само анатомичната област, свързана с
лъчелечението. Примерът на фигура 12.1. при който DRR на предната и странична
проекция на таза и полетата на устройството за електронни портални снимки (EPID) са
показани за сравнение с образите, получени от EPID.
Ако се използват необичайни наклони или некопланарни полета, което прави
образите трудни за интерпретиране, може да се наложи да се създадат допълнителни
ортогонални портални снимки за сравнение с референтните.
Серия портални образи за един пациент по време на неговото лечение може да
осигури проверка на ежедневните промени в позиционирането на пациента, както и да
даде информация за евентуални промени по време на лечението; честотата зависи от
мястото, вида на имобилизацията, състоянието на пациента, степента на
възпроизводимост, другите системи за QA, които се използват, и възможностите и
разположението на системата за портални снимки.

Фигура 12.1. DRR от терапевтичните полета и големи области от положението на
изоцентъра и съответните EPID полета.

Трябва да бъдат съставени местни протоколи, за да се определи кой е отговорен
за проверката на порталните образи (обикновено е лекар) и какви критерии да се
използват за оценка на правилността на получената от порталния образ информация.

12.4.2.1. Техники за портални образи
За портални снимки най-често се използва фотографският филм. Качеството на
филмовите образи, получени от високоенергийните фотони, е много ниско в сравнение
с конвенционалните рентгенови снимки. Подобряването на образите от порталните
филми може да се направи чрез дигитализиране, напр. с помощта на видеокамера или
лазерен скенер, при което се получава по-добра видимост на съответните анатомични
структури.
Достъпни са специални филми за проверка на облъчването, заедно с касети с
олово и медни екрани, които се използват за намаляване на дозата.
Техника, която дава портални образи с подобрено качество в сравнение с
нормалния филм, е използването на фотостимулиран фосфор. След облъчване
фосфорната плака се скенира с лазерен лъч. След изтриване на образа с друг
светлинен източник, плочата може да се използва отново.
Недостатъкът на филмовите техники е техният off-line характер, което изисква
определен период от време преди резултатът да е готов за клинични цели. Поради тази
причина са разработени устройства за електронно портално изобразяване (EPID).
Коментари за порталните образи и системите за портални образи, както и техните
оперативни принципи и клинични приложения, могат да бъдат намерени в AAPM TG 58.
Широко приложение намират два модела EPID:
● При първия модел комбинация от метална плоча и фосфорен екран се използва
за превръщане на лъчевия сноп в светлинен образ. Екранът се наблюдава от
чувствителна видеокамера с помощта на огледало. Недостатък на метода са
големите размери на устройството заради огледалото.
● Вторият метод използва матрица от йонизационни камери. Този тип EPID има
размери, подобни на филмова касета (вж. фиг. 12.2.)
Напоследък, трети метод използва система от плосък панел аморфен силиций.
Типичен пример е показан на фигура 12.3.
Както за филмите, така и за използването на EPID, са необходими таблици с
препоръчителни стойности за MU. Тези стойности са функция на енергията, дебелината
на пациента и размера на полето и трябва да бъдат установени от всяко отделение, в
съответствие с използваните в него системи и техники.
Ретроспективен анализ на порталните филми показва, че честотата на грешките от
разположението на полето може да бъде доста висока, въпреки че по-новите
изследвания показват, както по-ниска честота на грешките, така и по-малки грешки, ако
пациентът се позиционира внимателно.
Големи грешки при позиционирането, напр. неправилно поставяне на защитни
блокове, могат да бъдат открити чрез визуално сравняване на порталния с референтния
образ и незабавно коригиране.

Фигура 12.2. EPID с напълнена с течност матрица от йонизационни камери, свързани чрез
подвижно рамо към ускорителя.

Корекциите от грешното разположение на полето трябва да се извършват с
повишено внимание. Трябва да се коригират само систематичните неточности. Трябва
да бъдат определени отклоненията, които изискват корекции и колко често да се
направят контролни измервания при конкретния пациент.

Фигура 12.3. EPID с аморфен силикон, инсталирана на гентрито на ускорителя.

Всички източници на случайни и систематични грешки при позиционирането могат
да бъдат открити чрез портални образи; напр. Hurkmans и сътр., в преглед на
споменатите по-горе грешки, табулират наблюдаваните стойности от различните
автори за различни облъчвани локализации. Те включват следните стойности,
представени като 1 SD за ортогоналните или други съответни позиции: глава и шия –
систематични 1,3-4,6 mm, случайни 1,1-2,5 mm; простата – систематични 1,2-3,8 mm,
случайни 1,2-3,5 mm; тазова област – систематични 0,6-4,5 mm, случайни 1,1-4,9 mm;
гръдна област – систематични 2,0-5,1 mm, случайни 2,5-5,4 mm; гърда, като цяло – 1,815,5 mm; облъчване на цялото тяло (TBI), като цяло – обикновено 4-9 mm. Обхватът на
стойностите е описан, за да се даде възможност да се използват за различни техники,
методи за обездвижване и процедури за QA на настройките. По-малките стойности
отговарят на случаите на най-добрата практика. Такива техники получават значителни
подобрения в наблюдаваните систематични отклонения при сравняването на лечението
преди и след корекцията за полето.

Порталните образи могат да доведат до различни стратегии за подобряване на
точността на позиционирането от лаборантите, чрез подобряване на имобилизацията
на пациента, въвеждането на правила за корекция, корекция на границите в комбинация
с повишаване на дозата, включване неопределеностите от позиционирането и в
планирането на лечението и т.н. Рутинната употреба на EPID в момента се увеличава
бързо, въпреки че в много центрове се изисква натрупване на определен опит за
развитие и обучение на персонала, в резултат на което все още клиничното приложение
е ограничено.
Клиничните приложения на EPID могат да бъдат в off-line и on-line анализи:
–– off-line анализът може да се използва за количествена оценка и за отделяне на
случайните от систематичните неопределености за отделни пациенти;
–– оn-line образите позволяват бързо решение за продължаване на лечението, чрез
сравняване на порталния с референтен образ, като се търсят неприемливи
несъответствия.

12.4.2.2. Бъдещото развитие на порталните образи
Оn-line порталните образи бързо се развиват. Наличните EPID системи все още се
използват предимно в по-големите центрове, където доказват ползата от тях за
проверка на позиционирането на пациентите по време на IMRT и при други конформни
техники за лъчелечение.
Проучени са специфични въпроси, като напр. ефектът на имобилизационните
средства върху точността на позиционирането на пациента, измерването на
движението на органи по време на облъчването и използването на EPID за QA на
лъчетерапевтичното оборудване (напр. MLC), за дозиметрия на лъчевия сноп и на
пациента. Въпреки това са необходими много усилия, за да се направи автоматична
обработката на позиционирането чрез използването на on-line портални образи.
Недостатъкът на използваните техники за портални образи е лошият им контраст
и ограничената пространствена разделителна способност. Последните развития
позволяват създаването на нови видове плосък панелен детектор за рентгенови образи,
както за диагностични цели, така и за използването като EPID на базата на аморфен
силиций (а-Si). Те са изпробвани в различни болници и все повече се доставят с новите
лъчетерапевтични уредби. Съдържанието и контрастът при Si детектор и при филмовия
образ са сходни.

12.4.3. In vivo измервания
Всички етапи от веригата за реализирането на терапевтичната доза при
провеждащите лъчелечение пациенти е източник на неопределеност. Ето защо може
да бъде необходимо, при специфични групи пациенти, или при необичайни условия на
облъчване, да се направи проверка на реалното лъчелечение с помощта на ин виво
дозиметрия.
Ин виво дозиметрията може да се раздели на измервания на входящата и на
изходящата доза, както и на измервания на дозата в естествени телесни кухини.
▪ Измерването на входящатата доза служи за проверка на изходните данни и на
техническото състояние на уредбата за лъчелечение, както и на точността при
позиционирането на пациента.

▪ Измерването на изходящата доза служи да се провери алгоритъма за изчисление
на дозата и влиянието върху изчисляването на дозата на формата, размерите и
промените в плътността в тялото на пациента.
▪ Понякога е възможно да се определи дозата в лесно достъпни телесни кухини, като
устна кухина, хранопровод, вагина, пикочен мехур и ректум .
Ин виво измерването на дозата служи не само да се провери реализирането на
дозата в терапевтичния обем, но и за оценка на дозата в критичните органи. (напр. очна
леща, полови жлези и бели дробове) по време на TBI, или в случаи, при които дозата е
трудно да се прецени (напр. при нестандартно SSD или използване на болус).
Ако се измерва само входящата доза, тя трябва да се превърне в мишенна доза,
като се използва информацията за пациента и терапевтичното му позициониране.
Комбинация от измервания на входящата и изходящата доза е по-точен метод за
определяне на мишенната доза. Има различни методи за определяне на средната
стойност на мишенната доза чрез стойностите на входящата и изходящата доза.
Обикновено тези методи дават добри резултати при липса на хомогенности, но тяхното
присъствие може да предизвика значителни отклонения.

12.4.3.1. Техники за ин виво дозиметрични измервания
Най-често използваните за ин виво дозиметрия са TLD и полупроводниковите
детектори (силициеви диоди). Използват се и други детектори, вкл. филми, гел
дозиметри, йонизационни камери, електронни устройства (например e.g. MOSFET
транзистори и аланин). Характеристиките на основните детектори са разгледани
подробно в Глава 3.
TLD имат предимството, че са малки, тъканно еквивалентни и не са свързани с
кабели с измервателно устройство. TLD може да се калибрира индивидуално, или като
част от партида със същата средна чувствителност. Препоръчително е калибрирането
да се извърши за всяка серия ин виво измервания при конкретните условия: състав на
TLD, оборудване, детектиране и възстановяване.
Всички TLD материали "страдат" до известна степен от затихване (фaдинг) на
съхранявания сигнал. Чрез планиране на ин виво дозиметрията по време на
облъчването на пациента и калибрирането, затихването може да се вземе предвид.
LiF TLD с имат много слаба зависимост от енергията на фотоните. Корекционните
фактори за отчитане влиянието на размера на полето, дебелината на пациента или потвърдото лъчение при използване на клинове са много малки или незначителни.
Положителни качества на полупроводниковите диоди са високата чувствителност,
отчитането в момента и простотата на електрическото измерване. Пример за диодна
дозиметрична система е представена на фигура 12.4.
Входящата и изходящата доза могат да бъдат определени от измерената от диода
стойност чрез умножаване с калибровъчния коефициент на погълнатата доза във вода
и коригиращите фактори, които зависят от използваните конкретни параметри на
облъчването. За измерване на входящата и изходящата доза се изискват отделни
калибровки с диоди, облъчени при двете ориентации. Поради намаляването на
чувствителността с увеличаване на интегралната доза, диодите трябва да се
калибрират често в зависимост от тяхното използване, напр. веднъж на няколко
седмици.

Фигура 12.4. Полупроводникови диоди за in vivo дозиметрия

За точното определяне на дозата са необходими редица корекционни фактори за
отчитане влиянието на размера на полето, SSD, дебелината на пациента, дебелината
на клина и температурата. За определяне за тези фактори са важни три основни
параметри на чувствителността на диодите: енергийна зависимост, зависимост от
импулсното лъчение, температурна зависимост; последната корекция зависи и от вида
на диода и може да достигне до 0,3 %/0С. Да се има предвид, че температурата на диода
върху кожата на пациента е около 30 0С, което изисква корекционен фактор от около 3
%, ако калибрирането му е направено при стайна температура.
Диодите проявяват посочна зависимост (зависимост на показанието от посоката на
падане на измерваното лъчение), която зависи от конструкцията на диода и от неговата
равновесна шапка. Чувствителността по посока на свързващия кабел обикновено е пониска, отколкото в перпендикулярната посока, което зависи от дизайна и конструкцията
на диода и от енергията на измерваното лъчение.
Входящата и изходящата доза обикновено се нормират към дозния максимум.
Дозиметричните детектори за ин виво дозиметрия трябва да се облъчват с равновесна
шапка, подходяща за енергията на фотонното лъчение. Използването на такъв „дебел“
детектор елиминира щадящия кожата ефект и въвежда субдозиране в "сянката" на
детектора до 5 %.
Неопределеността при измерванията на входящата и изходящата доза в отворени
полета, след правилно калибриране на диодите, е респективно от порядъка на 1 % и 2
%
(1 SD). За сноп с клин трябва да се добави неопределеност за разположението на диода
спрямо профила на клина.
За конкретни оценки на дозата на очите, кожата и т.н. (т.е. при непълно изграждане
на дозата), са необходими подходящо проектирани дозиметри с изграждане на дозата,
за съответната клинична ситуация.
Грешките, установени чрез ин виво дозиметрия, са свързани с позиционирането на
пациента, човешка грешка при предаването на данни през последователните етапи на
подготовката на лечението, нестабилна работа на ускорителя и неточности при

изчисляване на дозата, напр. от TPS. Ин виво дозиметрията по време на TBI често се
прилага за верификация на средната доза на различни части от тялото и за оценка на
дозата в критични органи, като белия дроб и бъбреците.
Работното натоварване, свързано с ин виво дозиметричната програма, зависи от
много фактори, като изискваната точност, честотата на проверките, времето за анализ
на резултатите, персонала.
Изследвана е точността на ин виво дозиметрията като част от програмата за QA по
време на клинично изпитване на конформална терапия при пациенти с рак на
простатата. За групи пациенти, за които се изисква висока точност на дозата, ин виво
дозиметрията по време на няколко сеанса на лечението е категорично препоръчителна.
Ин виво дозиметрия трябва да се прави и след всяка промяна на терапевтичната
процедура за ограничен брой пациенти,
Ако нивото на намеса е напр. 5 %, едно или няколко ин виво измервания са
достатъчни, за да се проследят несъответствията, по-големи от този праг. Ако целта е
да се открият по-малки отклонения между планираните и действителните стойности на
дозата, тогава се изискват по-голям брой измервания, за да се разграничат
систематичните и случайните неопределености.
Работното натоварване при ускорителите и недостигът на персонал могат да бъдат
ограничаващи фактори за ин виво дозиметрията. Затова нейната цел трябва да бъде
добре обоснована.
Като част от QA на изчисленията при планиране на лечението, се препоръчва да
се използва независима програма за пресмятане на MU, за да се проверят рутинните
изчисления на дозата. Доказано е, че някои от грешките, открити при ин виво
дозиметрията, също биха могли да се открият чрез независими изчисления на МU.
Следователно може да се заключи, че комбинацията от отделна проверка на
изчислените MU за всички пациенти с ин виво дозиметрия за представителна подгрупа,
е ефективен метод за QA.

12.4.3.2. Използване на системи за електронни портални образи за ин виво
дозиметрия.
Интересно развитие е използването на порталните образи за ин виво дозиметрия
или „транзитна дозиметрия“. Порталните образи могат да бъдат трансферирани до
„дозни образи“, които да се сравняват със стойностите на дозата. Сега различни групи
изучават ползата от филми и EPID за ин виво дозиметрия. Два различни подхода („в
права посока“ и „в обратна посока“ ) са описани схематично на фигура 12.5.
Трябва да се отбележи, че връзката между изходящата доза и "преминалата" и
достигаща до порталния детектор доза не е проста и зависи от много фактори, като
разстоянието кожа-детектор, размера на полето, дебелината на пациента и
енергията на фотоните.
Тъй като може да се направят относително голям брой образи по време на една
лечебна фракция, EPID може да бъде използван за измерване на влиянието на
органите и движението на пациента върху разпределението на дозата по време на
облъчването.

Тъй като може да се направят относително голям брой образи по време на една
лечебна фракция, EPID може да бъде използван за измерване на влиянието на
органите и движението на пациента върху разпределението на дозата по време на
облъчването.

1.
2.
3.
4.

Фигура 12.5. Два различни подхода за прилагане на порталното изобразяване за ин-виво
дозиметрия.
Предвиждана пациентна доза.
Измерване на получената доза.
Реконструиране на пациентната доза.
Сравняване на предвижданата и получената пациентна доза

Порталното измерване на дозата е изключително полезно при откриване на
разлики между действителните данни на пациента по време на облъчването и тези,

които се използват при планирането на лъчелечението. Вероятно порталните образи
ще се окажат много полезни за дозиметрично QA при IMRT.

12.4.4. Записващи и верифициращи системи
Порталните образи и проучванията с ин виво дозиметрията проследяват редица
грешки при позиционирането. Компютърната проверка на параметрите на лечението
позволява да бъдат идентифицирани и коригирани някои грешки, преди включването на
лъчетерапевтичната уредба. Въз основа на опита от такива грешки са разработени
записващи и верифициращи системи, като електронната информационна система за
пациента (или информационна система за лъчелечението) бързо става нещо обичайно
в клиниката.
Записващата и верификационна система има за цел да сравни параметрите за
позициониране с предписаните в плана за лъчелечение. Предварително в нея са
въведени идентификационни данни за пациента, параметри на ускорителя и
предписаната доза. По време на облъчването тези параметри се идентифицират на
ускорителя и ако няма разлика, лъчелечението може да започне. Ако има
несъответствия, те се отбелязват и съответните параметри са подчертават, за да им се
обърне внимание.
Производителят трябва да предостави допустими отклонения (толеранси) при
проверка на параметрите на уредбата. На местно ниво трябва да бъдат определени
клиничните толеранси за всички прилагани техники, които да се използват при
позиционирането на пациента за всички сеанси на облъчване. Препоръчително е броят
на толерансите да не е прекалено голям. Записващите и верификационните системи
трябва да предоставят възможности за промени, каквито да се правят само когато
основанията за това са ясни и надлежно документирани.
Тези системи, които съдържат информация за лъчевите полета при всеки отделен
пациент, позволяват assisted set-up (т.е. параметрите на машината да се заредят от
компютъра след като пациентът е поставен на масата). Тази възможност е особено
удобна при изоцентрично облъчване и води до оптимизиране на времето за въвеждане
на параметрите при комплексно облъчване. Процедурата трябва да се проиграе пробно
поради увеличения риск от колизия (сблъскване).
Работните характеристики на записващите и контролиращи системи трябва да
бъдат включени в подходяща програма за QA. Тестове за QA съдържат информация за
лъчевото поле за всеки отделен пациент и позволяват използването на помощни
средства. Това е особено полезно при изоцентричните облъчвания и помага за
оптимизиране на времето за позициониране, особено при сложни процедури.
Компютърът може да поддържа регистър на използваните действителни настройки
на уредбата. В досието на пациента, или в списъка на всички процедури през деня.,
може да се запазва разпечатка. Това може да помогне за оптимизирането на времето.
Проведеното лечение, ако се разчита на записващи и проверяващи системи на
настройката на системата, или проверка на параметрите, е толкова качествено, колкото
входната информация за системата е специфична нея.

12.5. ОДИТ НА КАЧЕСТВОТО
12.5.1. Дефиниция
Одит на качеството е систематично и независимо проучване, със задача да се
определи дали дейностите по качеството и резултатите съответстват на планираните
мерки и дали те водят до постигане на поставените цели.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Одит на качеството:
Изпълнява се от персонал, който не е пряко отговорен за областите на одита – за
предпочитане в съвместна дискусия с отговорния персонал.
Да прецени необходимостта от подобрение или коригираща намеса.
Не трябва да се смесва с наблюдение или проверка.
Може да се проведе за вътрешни или външни цели.
Може да се прилага на всяко ниво на програмата за QA.
Трябва да се прави по предварително определени стандарти, свързани с тези,
които програмата за QA има задача да постигне.
Трябва да се изисква намеса, ако тези стандарти не са спазени.
Трябва да бъде редовен и да бъде част от качеството на обратната връзка с цел
подобряване на качеството.
Може да бъде в изпълнение, или оперативен, на работата на системата за
качество, или програмата за QA проверка на процедурите по QA, на протоколите,
на програмите за QC, на резултатите, записите и др. от QC и QA.
Може да се провери ефективността или изпълнението на системата за качество
или програмата за QA (т.е. за акредитация на отделението или болницата или за
сертифициране на системата за качество).
Може да е доброволен и в кооперация, или да бъде регулаторен (например за
акредитация на отдела или болницата или за сертифициране на системата за
качество).

12.5.2. Практически подходи за одит на качеството
12.5.2.1. Пощенски одит с изпратени по пощата дозиметри
Пощенския одит с изпратени по пощата дозиметри (обикновено TLD) обикновено
се организира от вторичните стандартни дозиметрични лаборатории (SSDL), агенции
като IAEA, център по радиологична физика (RPC) в САЩ и ESTRO (EQUAL), национални
сдружения или национални мрежи за качеството. Те могат да се прилагат на различни
нива в клиничната дозиметрична верига и да включват процесуален одит с помощта на
въпросник.

12.5.2.2. Посещения за одит на качеството
При посещение за одит на качеството могат да се прегледат практическите аспекти
в подробности, ограничени само от времето. Те могат да извършват одит на
процедурните аспекти, чрез разпитване на персонала и чрез проверка на процедурите
и архивите.

12.5.3. Какво трябва да се преразгледа при посещение за одит на качеството.
Съдържанието на посещението за одит на качеството трябва да бъде
предварително определено и зависи от целта на посещението; напр., то е рутинно
редовно посещение в рамките на национална или регионална мрежа, то е регулаторна
или кооперативна връзка между професионалисти, то е посещение след евентуална
грешки при лъчелечението на пациент, или е посещение по повод по-високи от
очакваните отклонения в изпратените по пощата TLD, които центърът не може да
обясни.
Пример за съдържанието на посещението за одит на качеството:
• Проверка на документацията, напр. съдържанието на практики и процедури,
структура и управление на програмите за QA, процедурите за симулация,
позиционирането на пациента, процедурите по обездвижване и облъчване,
архивите по приемане и въвеждане в експлоатация на оборудването, архивите от
дозиметричните системи, данните в планиращите системи, програмата за QC,
съдържаща толерансите и честотите, архивите от QC и QA, заедно с резултатите и
действията, превантивните записи на програмата за поддръжка и действия и
записите на данни за пациенти, проследяването и анализа на резултатите.
• Проверка на инфраструктурата, напр. на оборудването, на персонала, на пациент,
наличието на практики и процедури, програми за QА на място, програми за
радиационна защита на мястото, данните и архивите.
• Проверка на измерванията при калибрирането на уредбите, зависимостта от
размера на полето, дозата в дълбочина, корекция за въздушните кухини при
електроните, движението на клина (съобразно размерите на полето), носача и
други фактори, характеристики на уредбата, дозиметрия на пациента,
дозиметричното оборудване и сравняване на измерванията на температурата и
налягането.
• Проверка на друго оборудване, като например симулатора и CT.
• Оценка на данните и процедурите за планиране на лъчелечението. Измерване на
някои планирани разпределения на дозата във фантом.
Това е една проста схема с възможни компоненти, които трябва да се проверят и
измерят. В зависимост от вида и целта на одита с посещение и на наличното време,
могат да бъдат оценени някои или всички от тях; алтернативно, може да бъде уместна
и оценката на малка част. В допълнение, одиторите следва да бъдат гъвкави в подхода
и да бъдат готови да извършват одит по допълнителни аспекти, ако това изглежда
необходимо от резултатите от първоначалните измервания. Някои предварително
планирани задачи на одита може да се наложи да бъдат променени или намалени, ако
стане ясно, че има аспекти с по-висок приоритет, на които трябва да бъде отделено
време.
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13.1. ВЪВЕДЕНИЕ
Брахитерапия (понякога наричана кюритерапия или ендотерапия) е лъчелечение
на ракови заболявания от близко разстояние със закрити радиоактивни източници
(ЗРИ). Радиоактивните източници се въвеждат директно в или близо до терапевтичния
обем. подлежащ на лечение. Облъчването е непрекъснато, или за кратък период от
време (временни импланти) или до пълното радиоактивно разпадане на източниците
(постоянни импланти). Най-разпространени в брахитерапията са фотонните ЗРИ; в
някои специални случаи се използват бета- или неутронни източници. Има два основни
вида брахитерапия:
Вътрекухинна (интракавитарна) – източниците се поставят в човешките кухини,
близо до терапевтичния обем;
Вътртъканна (интерстициална) – източниците се имплантират директно в
туморната тъкан.
Вътрекухинната брахитерапия винаги е временна, с кратка продължителност,
докато вътретъканната може да бъде с временен или постоянен имплант. Временните
импланти се поставят чрез системи за ръчно или дистанционно посленатоварване.
Други, по-рядко срещани форми на брахитерапия, са повърхностна, интралуминална,
интраоперативна и интраваскуларна; при тях се използват гама- или бета- ЗРИ.
Предимство на брахитерапията в сравнение с дистанционното лъчелечение е подобрата локализация на облъчването в интересуващия ни обем. Недостатък е, че
брахитерапията може да се използва само в случаи, когато туморът е добре
локализиран и с относително малки размери. В стандартно отделение по лъчелечение
брахитерапията се прилага при 10 -20 % от подлежащите на лъчелечение пациенти.
Използването на брахитерапията изисква да се имат предвид няколко особености.
Важен е начинът, по който се поставят източниците спрямо терапевтичния обем. За тази
цел през последните десетилетия са разработени различни системи. Предимството на
утвърдените системи е, че дават възможност да се използва натрупания опит, както и
публикуваните резултати. Прилагането на еднакви системи и методи в брахитерапията
опростява сравняването на резултатите от лечението.
Типична техника за брахитерапия се използва при рака на маточната шийка, при
която дозата се предписва в определена (специфична) точка А, а също и
брахитерапията с ниска мощност на дозата (Low Dose Rate, LDR) на тумори в областта
на главата и шията с телове с 192Ir . В последния случай Парижката система предлага
правила за изчисление на разпределението на дозата и времето за облъчване.
При използването на техники за оптимизиране на дозата, продължителността на
облъчването зависи от разположението на източниците спрямо отправните точки и от
тяхната активност. В случаи, при които не е очевидно коя система да бъде използвана,
трябва справка с научната литература с цел да се използва в пълна степен
съществуващия опит.
Сравняването на лечебните резултати се опростява с използването на специфичен
брахитерапевтичен метод за лечение и модел за изчисление на разпределението на
дозата. Прилагането на утвърдена дозиметрична система при лечение на рака дава
общи насоки за такива сравнения, но това само по себе си не е достатъчно за
валидиране на резултатите. За гарантиране на точността при изчислението на дозата е

необходим и надежден метод за определяне на мощността на дозата, създавана от
ЗРИ. Това означава, че е необходимо източниците в брахитерапията да бъдат
калибрирани, като калибрирането е проследимо до национални или международни
стандартни дозиметрични лаборатории.
Най-важните компоненти на брахитерапията са:

▪ Използване на подходяща дозиметрична система за изчисляване на
разпределението на дозата и продължителността за облъчването;

▪ Използване на калибрирани радиоактивни източници.
Това не са всички необходими компоненти. Брахитерапията не постига целта си,
ако разположението на ЗРИ се различава много от планираното, тъй като това влияе
силно на дозата при характерния за брахитерапията голям градиент на дозата около
източниците. Поради това има нужда от програма за контрол на качеството (QC), която
да гарантира, че лечението се провежда в съответствие с неговите цели.
От радиобиологична гледна точка, брахитерапия с различна мощност на дозата
може да окаже влияние на лечебните резултати. Непрекъснатото облъчване влияе на
репарирането (възстановяването) на сублеталните и потенциално леталните
увреждания, на пролиферацията на клетките и на други техни кинетични свойства, и
всички те да модифицират радиационния отговор на туморната и на нормалните тъкан.
Таблици 13.1–13.4 представят синтезирано видовете брахитерапия според вида на
импланта, продължителността на облъчването, метода на въвеждане на ЗРИ и
мощността на дозата.

Таблица 13.1. Видове импланти в брахитерапията
Вид на импланта

Описание

Вътрекухинен (Intracavitary)

Източниците се поставят в телесни кухини, близо до терапевтичния обем

Вътретъканен (Interstitial)

Източниците се имплантират хирургично в терапевтичния обем

Повърхностен (мулаж)

Източниците се поставят над терапевтичния обем

Интралуминален (Intraluminal)

Източниците се поставят в кухина

Интраоперативен (Intraoperative)

Източниците се имплантират в тъканта, която ще се облъчва
по време на операция

Интраваскуларен (Intravascular)

Един източник се поставя в малка или голяма артерия

Таблица 13.2. Видове брахитерапия според продължителността на
облъчването
Вид на импланта

Описание

Временен

Облъчването е за кратко време и източниците се отстраняват след
достигането на предписаната доза

Постоянен

Облъчването продължава през целия живот на източниците,
до пълното им радиоактивно разпадане

Таблица 13.3. Видове брахитерапия според метода на натоварване
Метод на натоварване
Предварително натоварване
(Hot loading)
Посленатоварване
(Afterloading)

Описание
Апликаторът е предварително зареден с радиоактивните източници
преди въвеждането му в пациента
Апликаторът първо се поставя в тялото на пациента, а радиоактивните
източници се въвеждат след това – на ръка (ръчно посленатоварване)
или автоматично от разстояние (дистанционно посленатоварване)

Таблица 13.4. Видове брахитерапия според мощността на дозатаa
Мощност на дозата

Мощността на дозата в отправната точка

Ниска мощност на дозата
Low dose rate (LDR)

0,4 – 2 Gy/h

Междинна/Средна мощност на дозата
Medium dose rate (MDR)b

2 –12 Gy/h

Висока мощност на дозата
High dose rate (HDR)

> 12 Gy/h

Дефинициите са на ICRU. Мощността на дозата в практиката с HDR е значително по-висока
от дадената долна граница 12 Gy/h.

a

MDR не се използва често в практиката. В такива случаи лечебните резултати са по-скоро
лоши в сравнение с лечението с LDR или HDR.

b

13.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФОТОННИТЕ ИЗТОЧНИЦИ
13.2.1. Практически съображения
Нормално радиоактивните източници за брахитерапия са капсулирани; капсулите
изпълняват няколко задачи:

▪ Осигуряват неразпространението на радиоактивното вещество вън от източника;
▪ Осигуряват механичната здравина на източника;
▪ За фотонните източници – поглъщат алфа- и бета-лъчението, получавано от
радионуклидите в източника.
Ефективният пренос на частици от ЗРИ, използван в брахитерапията, се състои
от:
— гама- лъчи, най-важната част от излъчваното лъчение;

— характеристично рентгеново лъчение, получавано инцидентно в източника чрез
електронно залавяне или вътрешна конверсия;
— характеристично спирачно рентгеново лъчение, генерирано от капсулата на
източника.
Изборът на подходящ радионуклид, излъчващ фотони специфично лечение за
брахитерапия, зависи от физичните и дозиметричните параметри на радионуклида и на
ЗРИ, най-важните от които са:

▪ Енергията на фотоните и тяхната проникваща способност в тъканите и защитните
▪
▪
▪
▪
▪

материали;
Периодът на полуразпадане на радионуклида;
Слоят на полуотслабване (HVL) в защитните материали, като оловото;
Специфичната активност на източника;
Мощността на дозата, създавана от източника;
Намаляването на дозата по закона за обратните квадрати с отдалечаване от
източника (това е преобладаващият дозиметричен ефект, поради много малките
терапевтични разстояния при брахитерапията).

Енергията на фотоните влияе на проникването им в тъканите, както и на
изискванията за радиационна защита. Разпределението на дозата в тъканите, за
малките терапевтични разстояния, които представляват интерес, не се влияе много от
разсейването на фотоните, когато тяхната енергия е над 300 keV. Обяснението за това
е, че добавката от разсеяното лъчение се компенсира от намаляването на дозата
поради отслабване на лъчението при преминаването през тъканите. Отслабването в
тъканите е от голямо значение при ниски енергии на фотоните от порядъка на 30 keV и
по-малки.
Слоят на полуотслабване (HVL), важен за защитата от високоенергийните фотони
от брахитерапевтичните източници, е няколко милиметра олово. За нискоенергийни
фотони тази величина е много по-малка, обикновено под 0,1 mm олово.

13.2.2. Физични характеристики на някои фотони източници за брахитерапия
Повече от десет радионуклиди се използват в ЗРИ за брахитерапия, но само шест
са актуални, а няколко други намират приложение при специални случаи. Широко
използвани са радионуклидите 60Co, 137Cs, 192Ir, 125I, 103Pd и 90Sr/90Y; по-рядко използвани
– 198Au, 106Ru и 252Cf. Употребата на 226Ra и 222Rn е прекратена поради риска за
безопасността, но дългата история на тяхната клинична употреба все още оказва
влияние на концепциите в модерната брахитерапия. Някои физични характеристики на
широко разпространените в брахитерапията радионуклиди са показани в Таблица 13.5.

13.2.3. Механични характеристики на източници
ЗРИ за брахитерапията имат разнообразни форми (игли, тръбички, зърна, телове,
перли). Обикновено те са двойно капсулирани, с цел да се изключи утечка на
радиоактивното вещество, както и да се осигури практически пълно поглъщане на беталъчението от източниците.
ЗРИ с цезий-137 се използват във форма на игли, тръбички и перли.

ЗРИ с иридий-192 най-често се разпространяват в онкологичната мрежа под
формата на тел с радиоактивна сърцевина, представляваща сплав от иридий и платина,
и външна обвивка от платина с дебелина 0,1 mm. Източници с иридий-192 има във
формата на зърна, също двойно капсулирани с външен слой от неръждаема стомана,
както и в пластмасови тръбички. Уредбите за брахитерапия с дистанционно
посленатоварване с HDR използват специално проектирани 192Ir източници с типична
активност 370 GBq (10 Ci).
ЗРИ с йод-125, с паладий-103 и злато-198 съществуват само под формата на
зърна. Обикновено те биват имплантирани в туморния обем с помощта на специални
„пистолети“.
ЗРИ с кобалт-60 се използват в брахитерапията като перли с типична активност
18,5 GBq (0,5 Ci).

Таблица 13.5. Някои характеристики на използваните в брахитерапията радионуклиди

Радионуклид

Среднаа
енергия на
фотоните
[MeV]

Период
на полуразпадане

HVL
в олово
[mm]

Гb,dAKR
µGy.m2
GBq.h

Λc,d
cGy.h-1
cGy.cm2.h-1

Кобалт-60

1,25

5,26 a

11

309

1,11

Цезий-137

0,66

30 a

6,5

77,3

1,11

Злато-198

0,41

2,7 d

2,5

56,2

1,13

Иридий-192

0,38

73,8 d

3

108

1,12

Йод-125

0,028

60 d

0,02

—

—

Паладий-103

0,021

17 d

0,01

—

—

Tова са приблизителни стойности, зависещи от производителя и филтрацията.
ГAKR е константа на мощността на въздушната керма.
c Λ е константа на мощността на дозата.
d Използването на широко разпространените стойности на константата на
въздушната керма и на константата на мощността на дозата при
нискоенергийни фотони може да доведе до грешки при изчисляването на дозата.
Затова тези стойности за йод-125 и паладий-103 не са дадени в таблицата.
a
b

13.2.4. Спецификация на източниците
Следващите две секции представят препоръчваните величини за спецификация на
брахитерапевтичните източници: Секция 13.2.4.1 за гама-, а Секция 13.2.4.2 за бетаизточниците. Все още се използват и по-стари величини, предимно от производителите
и в някои по-стари планиращи системи (TPS). Когато се извършва преминаване от една
величина в друга, трябва да се обърне внимание на преводните фактори. За пълно
описание на това преминаване може да се използва IAEA-TECDOC-1274.

13.2.4.1. Специфициране на гама-източниците
Препоръчваната величина за специфициране на гама-източниците е референтната
мощност на въздушната керма във въздух (( K air (d ref )) dir , която се дефинира от ICRU
като мощността на въздушната керма във въздух на референтно разстояние 1 m,

коригирана за отслабването и разсейването във въздуха. Дефиницията в този документ
съответства на представената в ICRU Report № 38 и 58.
За игли, тръби и подобни твърди източници, посоката от средата на източника към
референтната точка трябва да е перпендикулярна на дългата ос на източника. Мерната
единица за мощност на въздушната керма в SI е Gy/s, но за целите на спецификацията
на радиоактивните източници за е по удобно при LDR брахитерапия да се използва
mGy/h, с превръщане в mGy/s и mGy/h при HDR уредбите.
ААРМ препоръчва фотонните източници да се специфицират във величините
мощност на източника (strength) SК и въздушна керма на мощността на източника (air
kerma strength) (( K air (d ref )) air . Връзката между двете величини е:
2
,
S k = (( K air (d ref )) air d ref

(13.1)

2
където d ref е референтното разстояние (1 m), на което се дефинира въздушната

керма.
От горното уравнение се вижда, че числените стойности на мощността на източника
S k , изразена във въздушна керма на мощността на източника, или в референтна
мощност на кермата, са идентични. Единствената разлика между тези две величини е
използваната мерна единица. Ако единицата за референтната мощност на въздушната
керма, създавана от източника, е μGy/h, то неговата мощност на източника, изразена
във въздушна керма на мощността на източника, е mGy.m2.h-1. AAРМ TG 43 препоръчва
съкратено записване: 1U = 1 μGy.m2.h-1 = 1 cGy.cm2.h-1.
В миналото, мощността на източниците за брахитерапия се специфицираше в
единици за активност (т.е. брой радиоактивни превръщания в източника за единица
време), или за източници без носител (carrier free sources), като 226Ra, просто като
масата на радионуклида. Оригиналната дефиниция на единицата за активност кюри
(curie, Ci) е активността на 1 g 226Ra (3,7.1010 s-1). По-точни измервания определят
активността на 1 g 226Ra като 3,665 .1010 s-1, или 0,988 Ci.
Измерването на активността на радиоактивен източник проблематично, особено
при наличието на филтриращ материал около източника, в който се получава
отслабване и разсейване на лъчението. Други алтернативни величини, които бяха
въведени за специфициране на активността на източника, но вече не се препоръчват за
употреба, са реална (ефективна) активност и милиграм еквивалент радий.
Като мярка за мощността на източника, в миналото беше използвана също
мощността на експозицията, създавана от източника на определено разстояние.
Мощността на експозицията X p в точка Р във въздуха, на разстояние d от
източника, беше оригинална величина в брахитерапията и се изразяваше като:

Xp=

A. Г Х
,
d2

където: А е активността на източника (Ci);
Гx – константата на мощността на експозицията (R·m2·Ci–1·h–1).

(13.2)

Съвременният подход е дефиниране на мощността на въздушната керма във
въздух (( K air (d )) air в точка Р във въздуха, на разстояние d от източника:

Aapp AKR
(( K air (d )) air =
,
d2

(13.3)

където: Аapp е реалната активност на източника
ГАКR – константата на мощността на въздушната керма във въздух, свързана с
Гx чрез следната зависимост:

Г AKR

Г X 0,876.102 Gy / R
Gy / R

 236,8
ГХ ,
10
GBQ / Ci
3,7.10 Bq / Ci

(13.4)

като Г Х е в R.m2.Ci-1.h-1, а ГAKR – в μGy.m2. GBq-1.h-1.
Пример за радионуклида 60Со:

Г Х = 1,31

R.m 2
и
Ci.h

ГAKR = 310

GY .m2
GBq.h

.

(13.5)

Истинската (ефективната) активност Аapp на даден радиоактивен източник се
дефинира като активността на хипотетичен нефилтриран точков източник със същия
радионуклид, който би създал същата мощност на въздушната керма във въздуха на
референтно разстояние (обикновено 1 m) по перпендикулярната бисектриса на
източника. Единицата за активност в SI е бекерел (1 Bq = 1 s-1), старата единица е кюри
(1 Ci = 3,7.1010 s-1 = 3,7.1010 Bq). Истинската активност понякога се нарича еквивалентна
активност.
Точното измерване на интензитета (мощността на енергийния пренос) в една
специфицирана точка е възможно и затова референтната въздушна керма във въздух
и въздушната керма на мощността на източника са препоръчваните величини за
специфициране на източника.

13.2.4.2. Специфициране на бета-източниците
Препоръчваната величина за специфициране на бета-радиоактивните източници е
дозата във вода на референтно разстояние от източника. Това разстояние е различно
за различните видове източници, като обикновено е между 0,5 и 2 mm.

13.3. КЛИНИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ И ДОЗИМЕТРИЧНИ СИСТЕМИ
13.3.1. Гинекология
Вътрекухинната брахитерапия е най-често използвана при ракови заболявания на
шийката на матката, тялото на матката и влагалището. За позициониране на
източниците в подходяща конфигурация се използват разнообразни апликатори.
Цервикалният апликатор се състои от централен катетър (сонда) и латерални овоиди
или колпостати.

13.3.1.1. Видове източници
Най-широко използваният радионуклид за лечение на гинекологични онкологични
заболявания е 137Cs. За постигане на желаното разпределение на дозата често се

налага употребата на източници с различна мощност. В съвременните уредби с
дистанционно посленатоварване обикновено се използва радионуклидът 192Ir.

13.3.1.2. Специфициране на дозата
Измислени са многобройни системи за специфициране на дозата при брахитерапия
на шийката на матката: двете най-широко използвани са Манчестърската и ICRU
системата.
Манчестърската система се характеризира с дозата в четири отправни точки и
органи: A, B, пикочен мехур и ректум. Продължителността на облъчването се определя
от мощността на дозата в точка A, която се намира на 2 cm над оста на цервикалния
канал ос и на 2 cm латерално от него. Точка B е на 3 cm латерално от точка A, ако
цервикалният канал не е отместен встрани. Ако централният катетер отмества
цервикалния канал, точка A се премества с канала, а точка B остава фиксирана на 5 cm
от медиалната линия.
Препоръчваната от ICRU система свързва разпределението на дозата с
терапевтичния обем, вместо със специфични точки. ICRU системата за спецификация
на дозата при брахитерапия на шийката на матката се разглежда в Секция 13.4. (вж.
ICRU Report No. 38).

13.3.1.3. Подреждане на източниците
Вътрекухинната брахитерапия на тумори на шийката на матката изисква
внимателно поставяне на източниците спрямо туморния обем и околните критични
структури. Следването на клиничните препоръки нормално води до адекватно
облъчване на парацервикалните тъкани и избягване на субдозиране в областта на
шийката, както и съобразяване с допустимите дози на лигавицата.

13.3.1.4. Апликатори
При браитерапия на шийката на матката се използват различни апликатори – найчесто Fletcher–Suit–Delcos. Разпределението на дозата при този тип апликаторни
системи може да бъде оптимизирано чрез внимателен избор и позициониране на
източниците в централния катетер и в овоидите.

13.3.1.5. Мониторинг на дозата в ректума и в пикочния мехур
Най-честите клинични усложнения при вътрекухинната брахитерапия на шийката
на матката се дължат на високата доза, получена от част от ректума и пикочния мехур,
които са близо до източниците. Разположението на източниците спрямо тези критични
органи е много важно, за да може те да получат възможно най-ниска доза. За
отдалечаване на тези органи от източниците често се използва хирургическа марля
Директни измервания на дозата в ректума са правени с миниатюрни йонизационни
камери или сцинтилационни детектори. Но те не дават приемливи резултати, които не
корелират с изчислените стойности.

13.3.2. Вътретъканна брахитерапия
Разработени са различни дозиметрични системи за клинична употреба. В ранните
години на брахитерапията са изчислени таблици с предписаната доза като функция на
площта или обема, който трябва да бъде облъчен. Тези таблици са използвани, за да
се изчисли необходимият брой източници и за да се изготви предварителен план за

тяхното позициониране в лекуваните тъкани, за да се получи адекватно облъчване.
Това изисквало да се следват добре дефинирани правила за позициониране на
източниците. За тази цел били широко използвани системите на Patterson–Parker
(Manchester) и на Quimby (Memorial). По–съвременна и понастоящем широко
използвана е Парижката система.

13.3.2.1. Система на Patterson–Parker
Задачата на Patterson–Parker дозиметричната система е да планира и осигури
еднаква доза (отклонение до ± 10 % от предписаната доза) в целия терапевтичен обем.
Източниците са разпределени неравномерно, като се спазват определени правила,
базирани на размера на терапевтичния обем, с по-голяма мощност на източниците по
периферията. Обикновено предписаната доза е с около 10 % от минималната в
облъчвания обем. Таблиците на Patterson–Parker дават сумарната мощност на
източниците, необходима за получаването на 900 cGy, като се използват актуални
величини и фактори, зависещи от площта (при плосък имплант) или обема.
Едноплоскостен имплант (Single plane): Източниците се подреждат за облъчване
на тъкани с дебелина 1 cm. Дозата се изчислява в успоредна равнина на 0,5 cm от
равнината на източниците.
Двуплоскостен имплант (Double plane): По-дебел слой тъкани, до около 2,5 cm, се
облъчва с източници, подредени в две успоредни равнини. Необходимата обща
мощност на източниците е разделена по равно между двете равнини, следвайки
правилата за разпределението при едноплоскостните импланти. При разстояние между
равнините по-голямо от 1 cm се използват корекционни фактори, с цел минималната
доза да бъде по-ниска от предписаната с не повече от 10 %. Предписаната доза се
отнася за всяка равнина, разположена на 0,5 cm между равнините на източниците
(midplane). Да се отбележи, че дозата в средната равнина на дебели терапевтични
обеми може да бъде до 20–30 % по- ниска от предписаната.
Други обеми: Правилата за разпределение следват концепцията за подредба от
периферията към ядрото за различни форми на обема (цилиндър, сфера,
паралелепипед). Обичайно 75 % от мощността на източниците се поставя по
периферията и 25 % в средната част.

13.3.2.2. Система на Quimby
Системата Quimby е базирана на равномерно разпределение на мощността на
източниците, приемайки неравномерното разпределение на дозата. Обикновено,
дозата в средата на облъчвания обем е по-висока от дозата близо до периферията.
Стойността на дозата от таблиците на Quimby е минималната доза в имплантирания
обем. Да се отбележи, че за повърхностни апликатори посочената доза е максималната
в облъчваната равнина.
Обичайно, за равномерно разпределение на дозата, за близки по размер равнинни
или обемни импланти, общата необходима мощност на източниците при системата
Quimby би била много по-висока от тази при системата Patterson–Parker.

13.3.2.3. Парижка система
Парижката система се използва предимно за едно- или двуплоскостни импланти и
не се отнася за обемни импланти. Необходимо е да се следват основни правила за

избора и разположението на източниците, за да се постигне желаното разпределение
на дозата. Ето тези основни правила:

▪ Източниците трябва да са линейни и да бъдат подредени успоредно един на
▪
▪
▪
▪

друг;
Средата на всички източници трябва да бъде в една и съща равнина (централна
равнина);
Активността на източниците трябва да бъде еднаква и равномерно
разпределена;
Източниците трябва да са на еднакви разстояния едни от други;
Разстоянието между източниците трябва да бъде по-голямо, когато се използват
дълги източници.

Референтната мощност на дозата е фиксиран процент (85 %) от базовата мощност
на дозата, която е средноаритметичната от минималните мощности на дозата между
източниците в имплантирания обем. Индивидуалните минимални мощности на дозата
трябва да бъдат ±10 % от базовата стойност, за да се ограничава броят на използваните
източници.

13.3.3. Системи за дистанционни посленатоварване
При ръчното посленатоварване източниците се въвеждат ръчно в апликатори или
катетри, предварително поставени в туморния обем. След края на облъчването
източниците се изваждат също ръчно. Ръчното посленатоварване е свързано
неизбежно с лъчево натоварване на медицинския и помощния персонал. За
минимизиране или изключване на това облъчване са разработени компютърно
управлявани системи за дистанционно посленатоварване.
Съществуват 3 различни типа системи за дистанционно посленатоварване:
с ниска мощност на дозата (LDR);
с висока мощност на дозата (HDR);
с "пулсираща" мощност на дозата (PDR).
Използването на дистанционното посленатоварване има няколко практически
предимства пред ръчното:

▪ увеличен брой лекувани пациенти;
▪ възпроизводимост на лъчелечението;
▪ намалено лъчево натоварване на персонала.
Уредбите за дистанционно посленатоварване се използват и при двата вида
брахитерапия: вътрекухинната и вътретъканната. Анатомичните локализации, при
които се прилага дистанционното посленатоварване, са сходни на тези при ръчното
(конвенционалното).
Основните компоненти на всички устройства за дистанционно посленатоварване
са:
•
•
•
•
•

защитен контейнер за радиоактивния източник
радиоактивен източник – един или няколко;
команден пулт – на място или отдалечен на разстояние;
система за контрол на източника и на механизма за придвижването му;
тръби за преместване на източника и на апликаторите.

•

компютър за планиране на облъчването.

Трите най-често използвани радионуклиди в дистанционното посленатоварване са
Со, 137Cs и 192Ir. Понастоящем това се отнася най-вече за 192Ir поради неговата
средновисока енергия на гама-лъчението ( 400keV) и високата му специфична
активност. Съществен недостатък на този радионуклид е неговият сравнително кратък
период на полуразпадане (≈ 74 d) , което налага честа смяна на източника (три-четири
пъти в годината).
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LDR системите използват няколко източника, разделени с нерадиоактивни вложки;
при тях и се достига мощност на дозата 0,4 - 2 Gy/h. При HDR системите се използва
единичен източник от 192Ir с активност 370 - 740 GBq (10 - 20 Ci) и типична мощност на
дозата
над
2 Gy/min.
PDR системите използват единичен източник с 192Ir и са програмирани за кратки
процедури, обикновено през час, като по този начин симулират непрекъснато LDR
облъчване. За постигане на клиничните цели, разпределението на дозата при HDR и
при LDR системите се оптимизира чрез вариране на продължителността на
облъчванията и на паузите между тях. И двете системи – LDR и HDR – се прилагат при
вътрекухинната, вътретъканната и вътрелуменната брахитерапия.
Предимствата на HDR пред LDR системите са: оптимизирано разпределение на
дозата, амбулаторно (не болнично) лечение и липса на лъчево натоварване на
персонала.
HDR системите имат и някои недостатъци, като: неопределеност на биологичната
ефективност, вероятност за предозиране, сериозни грешки и увеличена ангажираност
на персонала.

13.3.4. Постоянни импланти в простатната жлеза
Брахитерапията е много добре приета като лечебен метод при ранен стадий на рак
на простатната жлеза, когато заболяването е ограничено само в жлезата. Като
първоначално лечение често се прилага имплантирането в жлезата на източници с
краткоживущи радионуклиди, излъчващи нискоенергийни фотони. Правят се опити за
фракционирана или еднократна HDR брахитерапия като подготовка за дистанционно
лъчелечение.
При изготвянето на импланти с радиоактивни перли трябва да се имат пред вид
няколко фактора: избор на радионуклида, планиране на облъчването, разпределение
на източниците и обща планирана доза.

13.3.4.1. Избор на радионуклид за простатен имплант
Използването на радиоактивни перли за брахитерапия на простатния карцином в
ранен стадий се радва на подновен интерес с появата на перли с нискоенергийните
гама-радионуклиди (≈ 30 keV) 125I и 103Pd.
В миналото са използвани перли със злато-198 (198Au), които излъчват фотони със
средна енергия (≈ 400 keV), но ненужно повишената опасност от лъчево натоварване
ограничи широката употреба на този радионуклид.

Паладий-103, който има по-кратък период на полуразпадане (17 d), отколкото 125I
(60 d), осигурява по-висока начална доза и затова се смята за по-подходящ за
облъчване на бързо растящи тумори.

13.3.4.2. Планиращата техника: с ултразвук или с СТ
Има два хирургични метода за имплантиране на перли в простатата: ретропубичен
(отворен) и през перинеума (затворен), и двата – под ехографски или КТ контрол. Като
метод за избор е затвореният метод под ехографски контрол, тъй като може да се прави
амбулаторно.

13.3.4.3. Предварително
разпределение
на дозата

определяне

на

разположението

на

зърната

и

Предварителното планиране на импланта става на основата на аксиални сагитални
ехографски или СТ образи. Планираният обем е цялата простатна жлеза и малка част
перипростатна тъкан. Необходимият брой перли и пространственото им разпределение
в планирания обем се определя при компютърното планиране на дозата или чрез
номограми.
Препоръчваната обща доза в периферията на планирания обем е 150 - 160 Gy при
I и 115 - 120 Gy при 103Pd, когато брахитерапията е избрана като единствената
възможна процедура.
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13.3.4.4. Разпределение на дозата и оценка
Две до три седмици след поставяне на импланта се прави СТ за контролиране
намаляването на отока и проследяване за евентуално изместване на перлите. От СТ
образите се пресмята дозата и резултатът се сравнява с планираното разпределение
на дозата.

13.3.5. Очни апликатори
Вътреочната меланома е най-често срещаният тумор на окото. Брахитерапията при
тази локализация на рака се прави с очни апликатори с перли с 125I, които се поставят
външно върху склерата над основата на тумора. Броят на перлите зависи от големината
на апликатора и варира от 7 до 24 за перли с диаметър от 12 до 20 mm. Типичната
активност на всяка перла е от 0,5 до 5 mCi; цели се постигането на мощност на дозата
0,5 -1,25 Gy/h, общата терапевтична доза е 100 Gy, разпределена в 5-12
последователни дни.
Отправната точка се определя на върха на тумора, ако разстоянието до връхната
точка превишава 5 mm и на дълбочина 5 mm от вътрешната склера, ако тази височина
е по-малка от 5 mm. Локализацията на тумора обикновено се определя чрез
фундоскопия, фундус фотография и с А и В ехографско сканиране; може да се
използват също КТ и ЯМР. Проверката за разположението на апликатора се прави чрез
ехографско сканиране.
По-малко използван метод за брахитерапия при лезии в окото е с източници с бетарадионуклиди: 90Sr/90Y (максимална енергия 2,27 MeV и проникване в тъканите 12 mm),
а по-късно 106Ru (максимална енергия 3,4 MeV и проникване 20 mm).

13.3.6. Интраваскуларна брахитерапия
Изследван е потенциалът на брахитерапията за предпазване от рестеноза след
ангиопластика или поставяне на стент. Правени са предклинични и клинични
изследвания с монтирани в катетър източници, или с радиоактивни стентове, за
облъчване на засегнатата стена на коронарна артерия. За гама-източник със средна
енергия е използван 192Ir, при средна и висока мощност на дозата. Като бетарадионуклиди се използват 90Sr/90Y, 90Y и 32Р.Изборът на подходящ източник се
определя от няколко фактора – адекватност на дозата, дълбочина на проникване,
хомогенност на дозата и лъчево натоварване на персонала.
Предписваната терапевтична доза обикновено е 14 Gy на 2 mm от средата на
източника, като дозата на вътрешната стена на съда не бива да превишава 30 Gy. За
клиничното приложение е необходимо точно измерване и пресмятане на мощността на
дозата на много малки разстояния (< 5 mm) от източника.

13.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОЗАТА
В два доклада на ICRU се препоръчва предписването на терапевтичната доза и
отчитането на реализираната доза в брахитерапията да са стандартизирана и
унифицирана клинична практика. Целта на тези препоръки е да се определи
(специфицира) минимумът информация, която трябва да се запазва от практикуващите
брахитерапевти.
В тези документи на ICRU се дават препоръки за дефиниране на различните обеми,
описание на импланта и спецификация на получената доза. ICRU препоръчва за
специфициране на мощността на източника да се използва мощността на въздушната
керма във въздух (cGy/h на 1 m.

13.4.1. Вътрекухинна брахитерапия
При брахитерапия в гинекологията ICRU Report №38 препоръчва да се записва
(архивира) следното:

▪
▪
▪
▪
▪

Описание на техниката (източник, апликатор);
Мощност на референтната въздушна керма;
Вида на разпределението на дозата във времето;
Описание на референтния обем;
Доза в определени точки (пикочен мехур, ректум, лимфен трапец, тазова стена).

Основна цел на това е да се идентифицира погълната доза 60 Gy като референтна
за LDR брахитерапията. Това води до изискването да се зададат размерите (ширина,
височина и дебелина) на изодозна повърхнина 60 Gy с крушовидна форма, обхващаща
терапевтичния обем. Ако лечението включва и дистанционно облъчване, референтната
доза за брахитерапия трябва да допълва дозата от дистанционно облъчване до общата
доза 60 Gy.

13.4.2. Вътретъканна брахитерапия
При вътретъканната брахитерапия Доклад No. 58 на ICRU препоръчва да се
архивира следното:

▪ Описание на облъчвания обем;

▪ Източници, метод и време (дата, час) на имплантиране;
▪ Обща референтна въздушна керма;
▪ Описание на дозата: референтна точка/повърхност, планирана доза, получена
доза в средната равнина, средна, централна и периферна доза;
▪ Описание на зоните с ниска и висока доза и индекси на хомогенност на дозата;
▪ Хистограми доза-обем (DVH).
В същия Доклад на ICRU се подчертава да се архивират най-малко четири
различни стойности на дозата, които описват адекватно брахитерапията с имплант. В
допълнение към общата референтна въздушна керма, следващият съществен
параметър е средната централна доза, която е представителна за платото в
разпределението на дозата в мишенния обем. Минималната доза е важна за туморния
контрол, откъдето следва необходимостта да се архивират и стойностите на
периферната доза. За да се търси връзка между дозата и различни по-късни
увреждания, информацията за зоните с висока доза (> 150 % от средната централна
доза) и с ниска доза (< 90 % от периферната доза) трябва също да се архивират.

13.5. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОЗАТА ОКОЛО ИЗТОЧНИЦИТЕ
В тази секция е представено изчислението на дозата само от фотонни източници.
Изчислението е разделено в две категории:
Първата категория представлява AAPM TG 43 формализмът, който може да се
смята като най-пълният съществуващ днес формализъм. Този подход се използва в
съвременните TPS и е подходящ като метод за въвеждане в експлоатация.
Втората категория може да се използва за бързи проверки и за проверка на
плановете за лъчелечение.

13.5.1. Алгоритъм AAPM TG 43
През 1995 г. AAPM представи в TG 43 алгоритъм за изчисление на дозата, за да се
определи 2D разпределението й около цилиндрични източници. Разпределението на
дозата за такива източници може да се опише в полярна координатна система с начало
средата на източника, където r е разстоянието до точка P,  – ъгълът към оста на
източника (фиг.13.1.). P(r0,  0 ) е референтна точка, която лежи на ъглополовящата на
източника, на разстояние 1 cm от началото на координатната система (т.е. r0 = 1 cm и
 0 = π/2).

 (r , ) в точката P(r,  ) във вода се записва като:
Мощността на дозата D
G ( r , )
D (r , )  S K 
g ( r ) F ( r , ) ,
G (r0 , 0 )

(13.6)

където: r е разстоянието (cm) от началото на координатната система до точка Р;

 – ъгълът между посоката на радиус-вектора r и оста на източника;
 0 – ъгълът, определящ трансверзалната (напречната) равнина, в която лежи
източникът (  0 = π/2 rad);
S K – въздушната керма на мощността на източника (mGy·m2·h–1);
 – константата на мощността на дозата във вода;

G (r , ) – геометрична функция;
g (r) – функция за отчитане отслабването и разсейването на гама-лъчението
във вода (наричана в оригинала radial dose);

F (r , ) – анизотропна функция.
y

P(r, )



P(r0,0)

h
r
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Фигура. 13.1. Геометрия за пресмятане на разпределението на дозата около прав
линеен източник.

Константата на мощността на дозата  се дефинира като мощност на дозата във
вода на разстояние 1 cm по напречната ос, на единица въздушната керма на
мощността на източника:



D (r0 , 0 )
.
SK

(13.7)

Единицата за константата  е:

cGy. h 1
 cGy. h 1.U 1
2 1
cGy. cm . h
( или всъщност cm-2) включва ефектите на геометрията на източника, разпределението
на активността по неговата дължина, самопоглъщането (автоабсорбцията) и
разсейването във водата около източника (1 U = 1 mGy.m2.h– 1 = 1 cGy·cm2.h-1).
Геометричната функция G (r , ) отчита изменението на относителната доза,
дължащо се на разпределението на активността по дължината на източника. G (r , )
намалява с 1/r2 за апроксимиране към точков източник и с  / L r sin  – зa апроксимиране
към линеен източник с параметри β и L, показани на фигура 13.1.
Радиалната функция g(r) отразява отслабването и разсейването във водата върху
напречната равнина на източника (  = π/2 ), с изключение на намаляването, включено

в геометричната функция G (r , ) . Тази функция може също да бъде повлияна от
филтрирането на лъчението в капсулата и в източника.
Анизотропната

функция

F ( r , )

взема

пред

вид

анизотропността

(нехомогенността) в разпределението на дозата около източника, включително
ефектите на поглъщане и разсейване във водата. Тя е единица на равнината на
източника; стойностите на функцията намаляват, когато: (i) намалява r; (ii)  е близо
до 0 или 180 0; (iii) се увеличава дебелината на капсулата на източника; (iv) намалява
енергията на фотоните.
Разпределението на дозата около източниците за брахитерапия се изчислява, като
се отчита само взаимодействието на фотоните, и е повлияно от излъчваното лъчение и
от окръжаващата среда. Дозата в дадена точка от единичен малък източник може да
се разглежда като сума от дози, създавани от няколко точкови източника. Когато
източникът е в свободно пространство няма поглъщане или разсейване, но когато той е
поставен във вода, поглъщането и разсейването влияят на дозата във всяка точка вън
от източника.
През 2004 г. AAPM ревизира и актуализира оригиналния Протокол TG 43 за
изчисляване на дозата около фотонни източници за брахитерапия. Актуализираният
протокол (TG 43U1) включва премахването на реалната активност при спецификацията
на активността на източника и преработената дефиниция на въздушна керма на
мощността на източника SK.
Въздушната керма на мощността на източника сега се дефинира като мощност на
въздушната керма във вакуум ( K  (d ))vac , създавана от всички фотони с енергия, поголяма от δ, на разстояние d от средата на източника. Разстоянието d може да бъде
всяко разстояние, което е по-голямо от максималния размер на източника и на
детектора.
Уговорката "във вакуум" означава, че измерванията трябва да бъдат коригирани за
отслабването и разсейването на фотоните във въздух, както и в материала на
капсулата, и за разсейването на фотоните от близки обекти, като стените, пода и тавана.
Граничната енергия δ (обикновено 5 КeV) изключва фотоните с ниска енергия,
които се излъчват от източника, но не напускат капсулата; тяхното неизключване
увеличава ( K  (d ))vac , без дозата в тъканите на разстояние над 1 mm да се увеличава.

13.5.2.Други изчислителни методи за точкови източници
Предлаганият от AAPM формализъм представлява точен метод за изчисляване на
дозата от източник в обща геометрия. Този раздел представя методи за изчисляване на
дозата от точкови източници на основата на данни за въздушната керма във въздух.
Такива изчисления са удобни за проверка на плановете за лъчелечение. Представените
тук методи с използването на въздушната керма понякога се прилагат и в по-големи
TPS.
Като се знае реалната (ефективната) активност Aapp и константата на мощността на
въздушната керма,

мощността на въздушната керма във въздух ( K air ) air , на

разстояние d от източника до точката, може да се изчисли по формула (13.3).

Следващата стъпка е от мощността на въздушната керма във въздух да се изчисли
мощността на въздушната керма във вода ( K air ) wat на същото разстояние d.
За фотонни източници с енергия на

Ir, или по-голяма, отношението ( K air ) wat /

192

( K air ) air е бавно променяща се с разстоянието функция и може да се представи съвсем
точно с полином от трета или четвърта степен, M(d). По този начин:

( K air (d )) wat  ( K air (d )) air M (d ) .

(13.8)

Фигура 13.2 представя корекцията за поглъщане и разсейване за източниците с два
често използвани за брахитерапия радионуклиди – 192Ir и 137Cs. Кривите на фигурата са
получени с помощта на полиноми на Meisberger.
Първоначалната разработка на Meisberger предполага, че корекционните фактори
са валидни при разстояния между 1 и 10 cm. Обаче е доказано, че различните методи
за пресмятане на тази фактори показват относително големи разлики за разстояния над
около 5 cm.
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Фиг. 13.2 Корекции за поглъщане и разсейване за 192Ir и 137Cs

На пръв поглед изглежда, че функцията g(r) за радиалната доза, както е посочено
във формализма на AAPM TG 43, е идентична на корекцията за поглъщане и
разсейване, представена от M(d) в (13.8). Обаче, това не е така и не трябва да се
смесват корекционните фактори между различните методи за изчисление на дозата.
Функцията g(r) е нормирана за разстояние 1 cm, докато M(d) – за разстояние нула.
Мощността на водната керма във вода е свързана с мощността на въздушната
керма във вода чрез масовия коефициент на предаване на енергия (mass energy transfer
coefficient)

tr
:


 wat
( K wat ) wat  ( K air ) wat ( tr ) air
.


(13.9)

За повечето радионуклиди, използвани в брахитерапията с енергия на фотоните
над 200 keV, масовият коефициент на предаване на енергия

tr
е почти постоянен –


1,11, за 125I, но за 103Pd той е ≈ 1,01.
И накрая, мощността на дозата във вода, на разстояние d от източника, е:

D wat  ( K wat ) wat (1  g ) ,

(13.10)

където g е радиационната фракция, която обикновено се пренебрегва, защото за
радионуклидите, използвани в брахитерапия, тя е много малка (< 0,3 %).
Уравнение (13.10) сега може да се напише по следния начин:

 wat
(1  g ) ,
D wat (d )  ( K air ) air M (d ) ( tr ) air


(13.11)

където изрично е въведено разстоянието d.
Ако източникът е калибриран в единиците за референтната мощност на
въздушната керма във въздух ( K air (d ref )) air , мощността на въздушната керма във
въздух на разстояние d се дава от:

d ref 2
( K air (d )) air  ( K air (d ref )) (
) .
d

(13.12)

Следователно мощността на дозата може да се изчисли със следния израз:

d ref 2
 wat
) .
D wat (d )  ( K air (d ref )) air M (d ) ( tr ) air
(1  g ) (
d


(13.13)

За лесна и бърза проверка на дозата от един източник на малко разстояние (напр.
1 cm), могат да se направят следните приближения: g = 0 и M(d) = 1. След това
мощността на дозата на същото разстояние може да се апроксимира до:

D (d ) ≈ ( K air (d ref )) air .1,11 . (1 / 0,01) 2 .
Да се отбележи, че ако източникът е специфициран в единици за референтна
мощност на въздушна керма, няма нужда да се знае константата на мощността на
въздушната керма; поради неопределеността на тази константа истинската
спецификация на източниците за брахитерапия намалява неопределеността на
изчислената доза.

13.5.3. Линейни източници
При изчисляването на разпределението на дозата от линейни източници се
предполага, че те са съставени от редица точкови източници, всеки от които допринася
за общата доза. Трябва да се разглеждат двата варианта – линеен източник без
филтрация и линеен източник с филтрация.

13.5.3.1. Линеен източник без филтрация във въздух
Мощността на въздушната керма във въздух се дава от:

A AKR
( K air ) air 
( 2 1 ) ,
Lh

(13.14)

където: А е общата активност на линейния източник;
L – дължината на линейния източник;
h – на-малкото разстояние от точка Р до правата, на която лежи източникът;
ъглите 1 и  2 (в rad) са ъгловите граници на интеграла (фиг. 13.1.).

13.5.3.2. Линеен източник с филтрация във въздух
Мощността на въздушната керма във въздух се дава от:

( K air ) air 

A AKR
Lh

1
  2   t/ cos 

 e
d   e   t / cos  d  ,


0
0


(13.15)



където:  e t/ cos d е интегралът на Sievert, който отчита отслабването на фотоните в
0

капсулата на източника;
t – дебелината на капсулата на източника;
μ – линейният коефициент на отслабване на материала на капсулата (фиг.
13.1.)
Интегралите на Sievert са табулирани, но могат да се решат и чрез числени
методи. За 1 < 0,35 rad (20 0) може да се използва следното приближение:


e

t/ cos

d ≈  e   t .

(13.16)

0

Следва да се отбележи, че аналитичната форма, както е дадена в интеграла на
Sievert, обикновено подценява въздушната керма или дозата в точки по протежение на
или близо до оста на източника. Причината за това е, че интегралът на Sievert не отчита
многократното разсейване на фотоните в източника или в капсулата му. В интегралите
на Sievert за фотоните, излъчвани от всеки безкрайно малък линеен елемент от
източника, се използва геометрията "тесен сноп". Далеч по-точен метод са Монте Карло
изчисленията на ефектите на филтрацията.

13.5.3.3. Линеен източник с филтрация във вода
 (d , ) за филтриран линеен източник
Мощността на дозата в точка P във вода D
w
може да се определи като:

A AKR
D wat (d , ) =
Lh

1
  2   t/ cos 
  wat
 e
(1  g )
M (d , ) d   e   t / cos  M (d , )d  ( tr ) air

 
0
0



(13.17)
където:

M (d , ) е корекцията за поглъщането и разсейването, варираща по дължината на
източника;
d – разстоянието между точка P и линейния елемент от източника.
Интегралите от (13.17) могат да се изчислят лесно с компютърни алгоритми, които
правят това чрез сумиране на голям брой елементи от източника.

13.6. ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДОЗАТА
13.6.1. Ръчно изчисляване
13.6.1.1. Ръчно сумиране на дозите
В първо приближение, всеки източник може да се приеме като точков, ако
разстоянието между точката за изчисляване на дозата и средата на източника е поне
два пъти по-голямо от дължината на източника. Общата доза ще бъде сума от дозите
от всеки отделен източник. За повечето източници (≈ 3 mm дължина) това приближение
е добро в рамките на 5 % за разстояния над 5 mm. За линейни източници (≈ 2 cm
дължина) трябва да се използват предварително изчислени таблици за дозата в точки
в близост до източника (0,5 - 5 cm).

13.6.1.2. Предварително изчисляване на разпределението на дозата (атласи)
За някои клинични случаи, в които подреждането на източниците за имплантиране
следва стандартен модел (линейна редица, централен катетър и латерални капсули,
влагалищен цилиндър) може да се използват предварително изчислени разпределения
на дозата (от атласи) с подходящо мащабиране на мощността (активността) на
източника.

13.6.2. Компютърно планиране на лъчелечението
13.6.2.1. Локализиране на източника
Точно изчисление на разпределението на дозата е възможно, само ако могат точно
да се определят координатите на всеки източник спрямо произволно начало на
координатна система. При малки разстояния преобладаващо при изчисляването на
дозата е влиянието на закона за обратните квадрати. Локализирането на източника
може да се установи чрез използването на един от няколко рентгенови методи:

▪ Две ортогонални рентгенови графии;
▪ Две стереографии от две различни положения на рентгеновия източник
(stereoshift films);

▪ Две/три изоцентрични рентгенови графии;
▪ СТ.
Това обикновено е трудно и отнема много време да се постигне ръчно съвпадение
на източниците, особено когато се използват голям брой перли. Има няколко
автоматични компютърни програми за съвпадение, които се ползват в повечето TPS за
брахитерапия.

13.6.2.2. Изчисляване на дозата
Основните алгоритми за изчисляване на дозата използват модел с точков и/или
линеен източник. В повечето случаи изчислението се основава на справочни таблици

за предварително изчислени 2D стойности на дозата за линейни източници със
стандартна дължина и сумиране на приноса на всеки източник. За перлените импланти
е обичайно да се използва точков източник с 1D апроксимиране за всеки източник. Сега
се ползват нови алгоритми за изчисляване на дозата въз основа на формализъм за
линейни източници от AAPM TG 43.

13.6.2.3. Представяне на разпределението на дозата
Най-често срещаното представяне е 2D разпределението на дозата в една
трансверзална (напречна) равнина, обикновено централната равнина, която съдържа
или е близо до средата на повечето източници. Тъй като изчислението се извършва за
3D матрица от точки, е възможно 2D разпределение да се представи във всяка
произволна равнина. Представянето обикновено включва изодозните линии, мишенния
обем и местоположението на източниците.
Тримерните изчисления предлагат подобрен анализ на разпределението на дозата
в мишенния обем и в нормалните тъкани. Стойностите на изчислената доза се
използват за представяне на дозното разпределение и за изчисляване и представяне
на DVH.
3D представянето на разпределението на дозата има голямото предимство като
възможност за визуализиране на тримерното разпределение.

13.6.2.4. Оптимизиране на разпределението на дозата
Оптимизиране на разпределението на дозата в брахитерапията обикновено се
постига чрез установяване на относителното пространствено и времево разпределение
на източниците и чрез претегляне на мощността на отделните източници. Резултатите
от всяко оптимизиране зависят в голяма степен от броя на точките, избрани за
изчислението на дозата и относителното им местоположение.
Съвременните подходи за оптимизиране са в следните три категории:

▪
▪
▪
▪

Правила за разпределение на източниците;
Геометрия;
Специфични точки за изчисляване на дозата;
Изпробване и корекция.

В повечето случаи, когато няма компютърни алгоритми, оптимизацията се
извършва чрез проба и корекция. Оптимизацията при HDR и PDR планиране на
брахитерапията, когато се използва единичен малък по размери източник, включва
манипулиране на позициите на източника и относителната продължителност на
времето във всяка позиция, за да се получи желаният резултат. Повечето съвременни
методи за оптимизация са аналитични, т.е. решенията се получават от уравнения. Друг
подход е използването на случайни техники (налучкване), при което работата на една
система се стреми към подобряване, както е определено от обективната функция.

13.6.3. Изчисляване на времето за облъчване
13.6.3.1. Използване н таблиците на Patterson–Parker
Оригиналните таблиците на Patterson–Parker (Manchester system) за плоски и
обемни импланти дават връзката между времето, необходимо за постигане на
определена доза, и площта или обема на импланта. Площта или обемът трябва да се
установят от две ортогонални рентгенови снимки. Трябва да се предвидят корекции за

непресичащите се краища в установените за третиране площ или обем. Времето за
облъчване се изчислява от общата активност на източниците в импланта и от
кумулативната мощност на източниците (общата референтна въздушна керма),
необходими за реализиране на планираната доза.

13.6.3.2. Избор на референтни точки
Изборът на референтни (отправни) точки за изчисляване на на терапевтичната
мощност на дозата и на дозата, ако е възможно, трябва да следва препоръките на ICRU.
По принцип, точките са представителни за мишенния обем и други важни тъкани и
органи. Точката за планиране на дозата обикновено е представителна за периферията
на мишенния обем.

13.6.3.3. Корекции за радиоактивното разпадане
При изчисляване на общата доза, получена през времето на прилагане на
импланта, трябва да да се вземе пред вид експоненциалното намаляване на
активността на източника. Кумулативната доза Dcum , получена за време t, се изчислява
по формулата:
t
D
Dcum  D 0  e t dt  0 (1  et ) 1,44 t1 / 2 D 0 (1  e (ln 2) t ) / t1/ 2 ) ,



0

(13.18)

където:

D 0 е началната мощност на дозата;
λ – константата на радиоактивното превръщане на радионуклида в източника;
  (ln 2) / t1 / 2 t1 / 2 – периодът на полуразпадане на радионуклида.
Ако времето за облъчване t е много малко в сравнение с периода на
полуразпадане t1 / 2 (т.е. t << t1/2),), тогава exp (  (ln 2) t / t1 / 2 )) ≈ 1  (ln 2) t / t1 / 2 )) , и (13.18)
става:

Dcum = D 0 t .

(13.19)

При постоянни импланти t =  и за определянето на кумулативната доза (до
пълното разпадане на източника) се използва зависимостта:

Dcum =

D 0



1,44 t1 / 2 D ,

(13.20)

 е отново началната мощност на дозата.
където D
0

13.7. ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КОМПЮТЪРНА ПЛАНИРАЩА
СИСТЕМА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ
13.7.1. Проверка на процеса на реконструиране
Дигитайзерът и плотерът, разбира се и компютърът са основните хардуерни
устройства, свързани с една система за планиране. Тяхната точност трябва да се
проверява периодично, като проста проверка на точността за реконструиране е тестът
с малък брой източници, поставени в позната геометрия и регистрирани в две

ортогонални рентгенографии. Тестът трябва да включва прехвърлянето от филм към
декартови координати, ротации и корекции за увеличение.

13.7.2. Проверка на съвместимостта между величините и единиците
Основен източник на грешка в изчисленията на разпределение на дозата е
неправилното използване на величините и единиците, които се изискват от софтуера за
изчисление на дозата. Важно е да се провери правилното въвеждане на величините и
единиците на входа и на изхода. Мощността (активността) на източниците може да бъде
в една от няколко алтернативни единици и потребителят трябва да обърне специално
внимание на тази важна величина. Използването на различни единици за този важен
параметър може да доведе до сериозни грешки в лечението.

13.7.3. Сравнение на компютърното и ръчното изчисляване на дозата от единичен
източник
Компютърно изчисленото разпределение на дозата около линеен източник трябва
да се сравни с публикуваните стойности за мощността на дозата за подобен източник
или с интеграл на Sievert. Когато сравнението се прави с интеграл на Sievert, не трябва
да се включват корекциите за отслабване и разсейване на лъчението. Допълнителните
тестове трябва да включват:

▪ Закон за обратните квадрати за точкови източници;
▪ Сумиране на доза от множество източници;
▪ Мащабиране на мощността на дозата с мощността на източника;
▪ Мащабиране на дозата във времето.
13.7.4. Проверка на корекциите за радиоактивното разпадане
Компютърните изчисления на дозата за определен момент от използването на
импланта трябва да бъдат проверени с изчисление на ръка. По същия начин трябва да
се провери и компютърно изчислената доза до пълното разпадане на постоянните
импланти. При тези изчисления трябва да се внимава за правилен избор на единиците.

13.8. ВЪВЕЖДАНЕ ЗА КЛИНИЧНА УПОТРЕБА НА ИЗТОЧНИК
13.8.1. Проверка с натривка
Доставка, която съдържа пратка с радионуклид, трябва веднага след получаването
да се прегледа за физически повреди или прекомерно високо ниво на радиация. Трябва
да се направи проверка за утечка на повърхността на пакета. Трябва да се измери
нивото на радиация на повърхността на пакета и на разстояние 1 m.
Индивидуалните капсулирани източници трябва да се проверяват за повърхностно
замърсяване поради възможна утечка на радиоактивно вещество. Това трябва да се
извършва в момента на получаването на нови източници и на шестмесечни интервали
за източници с дълъг период на полуразпадане, които са в дълготрайни партиди. Смята
се, че от един източник има утечка, ако се установи активност на натривка от
повърхността

≈ 200 Bq (≈ 5 nCi). Измерването се извършва с чувствителен сцинтилационен дозиметър
с камера от кладенчев тип.

13.8.2. Авторадиография и проверка на хомогенното разпределение на активността
Проверката за равномерното разпределение на радиоактивното вещество в
капсулиран източник може да се направи с рентгенова снимка и авторадиография със
симулатор, с единична експозиция на филма. Филмът се сканира с денситометър, за да
се проверят профилите на еднаква плътност на радиоактивното вещество и изодозните
линии. Авторадиографиите са удобни за проверка на партиди от перли или фуркети
(панделки, фуркети от перли), а и за двете – на хомогенността на активността и за
наличието на нерадиоактивни перли.

13.8.3. Калибровачна верига
Препоръчително е мощността на източниците за брахитерапия да е проследима до
националната стандартна дозиметрична лаборатория. В някои случаи може да се
наложи и второ ниво на проследяване чрез сравняване със същия тип калибриран
източник. Тези сравнителни калибрирания е най-добре да се правят с кладенчев тип
йонизационна камера; тези камери са удобни за калибриране на източници както с
висока, така и с ниска мощност.
За измерване на източници с висока мощност могат да се използват калибрирани
йонизационни камери от стволов (stem) тип. Повечето стандартни дозиметрични
лаборатории калибрират тези камери за лъчения с различно качество, като след това с
интерполация и екстраполация се получават и калибровачните коефициенти за
източниците с определен радионуклид. Напр., калибровачният коефициент за 192Ir се
получава като средна стойност между коефициентите за 250 kV рентгеново лъчение и
60
Co гама-лъчение. Активността на всички източници трябва да се измерва при
получаване с местен дозиметър и да се сравнява с посочената в сертификата от
производителя.

13.9. ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
13.9.1. Проверка на постоянството на калибриран дозиметър
Постоянството в показанието на калибрирана дозиметрична система може да бъде
проверявано чрез периодични измервания с кладенчова камера на дългоживущ
източник , като 137Cs. Необходимо е използването на специален държач за източника,
което осигурява възпроизводимост, тъй като показанията на йонизационната камера са
силно зависими от положението и ориентацията на източника. Такова периодично
измерване осигурява и проверка на цялата дозиметрична система.

13.9.2. Периодични проверки на източниците и апликаторите
13.9.2.1. Механични характеристики
Механичната цялост на източника трябва да бъде проверявана периодично чрез
визуален оглед, проверка за утечка и измерване на активността. Поради многократната
клинична употреба апликаторите подлежат на сериозни процедури за почистване и
стерилизация С. Визуалната проверка и рентгенова снимка на всички апликатори

трябва да се прави с определена честота. За гинекологичните апликатори трябва да се
провери дали сглобката е структурно здрава, дали всички скоби, винтове и фиксиращи
устройства функционират правилно и дали източникът е поставен правилно в
колпостата/апликатора.

13.9.2.2. Мощност на източника
Намаляването на мощността (активността) на дългоживущите радиоактивни
източници с времето трябва да бъде проверявана с определена честота. Резултатите
от измерванията се сравняват с изчислените стойности от предварителното
калибриране. Активността на краткоживущите източници, използвани за постоянни или
временни импланти, трябва да бъде измервана при получаването им и сравнявана със
стойността на производителя.

13.9.2.3. Проверка за утечка
Всички източници, които са част от постоянния инвентар, трябва да бъдат
проверявани за утечка. Тестовете за утечка обикновено се правят на 6 месеца.

13.9.3. Проверки за разположението на източника в уредбите за посленатоварване
Позицията на източника в уредбата за посленатоварване може да бъде
определена с рентгенови снимки. Необходимо е да се провери, дали уредбата ще
позиционира източника с точност до милиметър в предварително програмираната
позиция по дължината на катетъра. Удобен метод за проверка на разположението на
източника е използването на рентгеноконтрастни маркери и рентгенови снимки.

13.9.4. Мониторинг на радиационния фон около пациентите
След имплантиране на източници в пациент трябва да бъде извършена проверка
на радиационния фон в и около стаята на пациента. Нивата на радиацията трябва да
бъдат измерени и записани с цел осигуряването на минимално облъчване на персонала
и на посетителите. Нивата на радиация в съседните на пациентската стая помещения
трябва да бъдат много ниски, така че едно лице, за един час, да не се облъчи с повече
от 0,2 mSv.
Радиационният фон около пациента и в неговата стая също трябва да бъде
измерен при изписването на имплантиран пациент. При временни импланти
измерването трябва да бъде направено след изваждането на източниците
(разтоварването), за да се потвърди изваждането на всички източници. Пациенти с
постоянни импланти могат да бъдат изписани от болницата, ако в момента на
изписването нивото на радиацията на 1 m от пациента е по-малко от 0,5 mSv/h.
Всички клиники, в които се прави брахитерапия трябва да имат програма за
осигуряване на качеството (QA), за да се осигури съответствие с добрите практики.
Програмата трябва да включва писмени инструкции за предписване, записване и
документиране на всяко облъчване. Повечето програми за QA в брахитерапията имат
следните основни части:

•
•
•

Подготовка на писмената инструкция за лекарите преди началото на
процедурата;
Ясна идентификация на пациента;
Документиране на процедурата и свързаните с нея изчисления;

•
•

Съответствие на всяко облъчване с писмените инструкции;
Идентифициране и оценка на всяко неволно отклонение от предписанието.

13.10. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БРАХИТЕРАПИЯ И ПЕРКУТАННО
ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
Брахитерапията е важен метод за лечение на злокачествени заболявания, който
дава възможност за конформно лечение без приложение на сложни технологии. Тя
включва и инвазивни методи (вътретъканна и вътрекухинна брахитерапия).
Брахитерапията е на второ място по приложение след дистанционното лъчелечение на
рака. В типична клиника по лъчелечение дистанционно облъчване провеждат около 80
% от пациентите, а брахитерапия- – 10 – 20 %. Основните принципи в брахитерапията
не са се променили много през последните 100 години; въпреки това, въвеждането на
дистанционното посленатоварване я направи метода много по-ефективен за пациента
и по-безопасен от гледна точка на радиационната защита. Участието в
брахитарпевтичните процедури на медицинските физици е значително по-голямо, в
сравнение с дистанционното лъчелечение.
Брахитерапияте се прилага при почти всички локализации на рака. Тя постига найголям успех при гинекологичните злокачествени заболявания, а постоянните импланти
при рак на простатата стават все по-чести. Съществуват и локализации, при които
брахитерапията има пълен неуспех. Най-новото приложение на брахитерапията е
интраваскуларната (наричана също ендоваскуларна) брахитерапия, използвана за
предотвратяване на рестеноза в артериите след коронарна артериална ангиопластика.
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14.1. ВЪВЕДЕНИЕ
Радиобиологията е клон от науката, който се занимава с действието на
йонизиращите лъчения (ЙЛ) (йонизиращата радиация) върху биологичните тъкани и
живите организми. Тя съчетава две дисциплини: радиационна физика и биология.
Всички живи организми са съставени от протоплазма, която от своя страна се състои от
неорганични и органични съединения, разтворени или суспендирани във вода. Наймалката единица на протоплазмата, способна на самостоятелно съществуване, е
клетката.
Всички клетки съдържат както неорганични съединения (вода и минерали), така и
органични съединения (протеини, въглехидрати, нуклеинови киселини и липиди). Двете
основни съставни части на клетката са цитоплазмата и ядрото. В цитоплазмата се
осъществяват метаболитните функции в клетката, а в ядрото се съдържа генетичната
информация (ДНК).
Човешките клетки биват два вида – соматични и полови. Клетките се размножават
чрез т. нар. клетъчно делене: при соматичните клетки то се нарича митоза, а при
половите – мейоза. При деленето на една соматична клетка посредством митоза се
получават две дъщерни клетки. Всяка от тях съдържа хромозомен набор, идентичен на
хромозомния набор на родителската клетка, а новите дъщерни клетки могат
впоследствие да претърпят ново делене.
Соматичните клетки могат да бъдат класифицирани в следните три категории:
•

Стволови клетки – те дават начало на нови клетки за определена
диференцирана клетъчна популация (напр. стволови клетки на хемопоетичната
система, епидермиса или лигавицата на червата).

•

Прекурсорни клетки (клетки в етап на узряване), които са в междинен стадий на
развитие, т.е. които са в процес на диференциация от стволови към
диференцирани (напр. ретикулоцитите, които представляват прекурсорни клетки
на еритроцитите).

•

Зрели клетки, които са напълно диференцирани и не проявяват митотична
активност (напр. мускулни клетки и клетки на нервната тъкан).

Група от клетки, които заедно извършват една или повече функции, образуват
тъкан. Група от тъкани, които заедно изпълняват една или повече функции, образуват
орган. Група от органи, които заедно изпълняват една или повече функции, образуват
система от органи или организъм.

14.2. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЛЪЧЕНИЯТА В РАДИОБИОЛОГИЯТА
Физичната величина, използвана за определяне на качеството на йонизиращото
лъчение за нуждите на радиобиологията и радиационната защита, е линейно
предаване на енергия (Linear Energy Transfer, LΔ, LET). За разлика от величината
спирачна способност, която се отнася за загубата на енергия от заредените частици,
преминаващи през една абсорбираща среда, линейното предаване на енергия (ЛПЕ)
отразява степента на поглъщане на енергия от средата при преминаването на
заредената частица през нея. Международната комисия по радиационни единици и
измервания (ICRU) дава следното определение за ЛПЕ:
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"ЛПЕ на заредена частица в дадена среда се определя с отношението dE/dl,
където dE е средната енергия, предадена от заредената частица на средата, при
преминаването й на разстояние dl в средата."
За разлика от спирачната способност, която се измерва в единицата MeV/cm, найчесто използваната единица за ЛПЕ е keV/µm. Средната енергия dE се получава чрез
разделяне на пътя на частицата на участъци с еднакво предаване на енергия и
осредняване по дължината на нейния пробег в средата.
Типичните стойности за ЛПЕ за някои от по-често използваните ЙЛ са следните:
● 250 KV фотонно лъчение:

2 keV/µm

● Кобалт-60 гама-лъчение:

0,3 keV/µm

● 3 MeV Х- лъчение:

0,3 кeV/µm

● 1 MeV електрони:

0,25 keV/µm.

Стойности на ЛПЕ за други, по-рядко използвани ЙЛ, са:
● 14 MeV неутрони:

12 keV/µm

● Тежки заредени частици:

100-200 keV/µm

● 1 keV електрони:

12,3 keV/µm

● 10 keV електрони:

2,3 keV / µm

Гама- и X са лъчения с ниско ЛПЕ (ЙЛ с малка плътност на йонизацията), докато
неутроните, протоните и тежките заредени частици са лъчения с високо ЛПЕ (с голяма
плътност на йонизацията). Граничната стойност между лъченията с ниско и високо ЛПЕ
е около 10 keV/µm.

14.3. КЛЕТЪЧЕН ЦИКЪЛ И КЛЕТЪЧНА СМЪРТ
Периодът на клетъчния цикъл се дефинира с два, добре обособени интервала от
време или фази:
● Митоза (М) – фаза, в която се извършва деленето на клетката;
● Синтетична фаза (S) – фаза, в която се извършва синтезът на ДНК.
Фазите M и S на клетъчния цикъл са разделени от други два периода (gaps) – G1 и
G2, в които, съответно в G1 ДНК все още не е синтезирана, и в G2 ДНК е вече
синтезирана, но протичат други метаболитни процеси.
Времето между две последователни успешни деления (митози) се нарича клетъчен
цикъл. За клетки на бозайници, растящи в клетъчна култура, S фазата е със средна
продължителност от 6 до 8 часа, М фазата продължава по-малко от час, G2 отнема от
2 до 4 часа, а G1 – от 1 до 8 часа. Това прави общата продължителност на клетъчния
цикъл от порядъка на 10-20 часа. За разлика от отглежданите в клетъчна култура клетки,
клетъчният цикъл на стволовите клетки, предшестващи някои тъкани в организма, е с
продължителност от около 10 дни.
Като цяло, клетките се характеризират с най-висока лъчечувствителност, когато се
намират в M или G2 фаза на клетъчния цикъл, а са най-резистентни на облъчване в
късната S фаза.
Клетъчният цикъл на малигнените (раковите) клетки като правило е по-кратък в
сравнение с продължителността му при нормалните клетки, но в случаите на причинено
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увреждане нормалните клетки възвръщат пролиферативния си капацитет по-бързо от
раковите.
Клетъчната смърт на, неделящите се (непролифериращи, статични клетки) се
определя като загуба на функция, докато за стволови клетки и клетки, способни на много
деления, се определя като загуба на репродуктивни способности (репродуктивна
смърт). Клетка, която след въздействие на увреждащ фактор е запазила своя
репродуктивен капацитет и способността си да пролиферира неограничено, се нарича
клоногенна.

14.4. ОБЛЪЧВАНЕ НА КЛЕТКИ
При облъчване с ЙЛ първите типични ефекти от взаимодействието на лъчението с
атомите или молекулите на клетките протичат на физично ниво, а евентуалните
биологични ефекти, като увреждания на клетъчните функции, настъпват по-късно.
Биологичните ефекти от облъчването са резултат главно от увреждането на молекулата
на ДНК, която е основната мишена в клетката за действието на ЙЛ. Но в клетката
съществуват и други мишени, които ако бъдат увредени, могат да предизвикат нейната
смърт. Когато директно йонизиращо лъчение се погълне в биологична тъкан,
увреждането може да настъпи по един от следните два начина: директно (пряко) или
индиректно (косвено).

14.4.1. Увреждане на клетката от прякото действие на лъчението
При прякото действие ЙЛ взаимодейства директно с критична мишена в клетката.
Чрез Кулонови взаимодействия атомите на мишената могат да бъдат йонизирани или
възбудени, което предизвиква до поредица от физични и химични реакции, водещи в
крайна сметка до биологичен ефект. Прякото действие е доминиращият процес при
взаимодействието на лъчения с високо ЛПЕ с биологичен материал.

14.4.2. Увреждане на клетката чрез непряко действие на лъчението
При непрякото действие ЙЛ взаимодейства с други молекули и атоми – главно
водните (тъй като съдържанието на вода в клетката е около 80 % ) и произвежда
свободни радикали, които могат да дифундират и да увредят критични мишени в
клетката. При взаимодействието на лъчението с вода се получават краткоживущи, но
изключително реактивоспособни свободни радикали като H2O+ (водни йони) и OH*
(хидроксилни радикали), които на свой ред предизвикат увреждане в различни мишени
в границите на клетката.
Свободните радикали имат способността да разрушават химични връзки и по този
начин предизвикват химични промени, които водят до биологично увреждане. Тяхната
реактивоспособност се дължи на наличието на несдвоени валентни електрони.
Около две трети от биологичния ефект, причинен от ЙЛ с ниско ЛПЕ, като
рентгеновите лъчи или електроните, се дължи на индиректното действие на
лъчението. Това действие може да бъде модифицирано чрез химични молекули,
наречени радиосенсибилизатори или радиопротектори.
Биологичното увреждане от непрякото действие на фотонни лъчения протича в
следните стъпки:
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● Стъпка 1: Първично фотонно взаимодействие (фотоелектричен ефект,
Комптънов ефект и образуване на двойка електрон-позитрон) води до създаването на
високоенергийни електрони.
● Стъпка 2: Високоенергийните електрони, движещи се през биологична тъкан,
произвеждат свободни радикали във водната среда.
● Стъпка 3: Свободните радикали могат да предизвикат промени в ДНК чрез
разкъсване на химични връзки.
● Стъпка 4: Разкъсаните химични връзки могат да доведат до биологични ефекти.
Стъпка (1) е от областта на физиката; стъпка (2) от областта на химията; стъпки (3)
и (4) – от областта на радиобиологията.

14.4.3. Съдба на облъчените клетки
Облъчването на клетките може да доведе до един от следните девет възможни
резултата:
● Да няма ефект.
● Да бъде забавен клетъчният цикъл (забавяне на деленето): забавя се
преминаването на клетката от една фаза в следваща фаза на клетъчния цикъл.
● Да претърпи апоптоза: клетката умира преди да може да се раздели, или след
едно деление, чрез образуването на така нар. апоптични телца, които са резултат от
фрагментацията на клетката.
● Да настъпи репродуктивна смърт: клетката умира при опит за първо или
следващо делене (митоза).
● Геномна нестабилност: това е вид забавена форма на репродуктивна смърт.
● Мутация: клетката оцелява, но съдържа мутация.
● Трансформация: клетката, съдържаща мутация, оцелява и мутацията води до
трансформиран фенотип и евентуална канцерогенеза.
● Байстандър (Bystander) ефект: oблъчената клетка може да изпраща сигнали към
съседните необлъчени клетки и да предизвика генетични увреждания в тях.
● Адаптивен отговор: oблъчените клетки са предварително стимулирани и
подготвени (адаптирани) да реагират на облъчване и стават по-устойчиви при
следващо облъчване.

14.5. ВИД НА РАДИАЦИОННОТО УВРЕЖДАНЕ
14.5.1. Времева рамка
Времето между разрушаването на химична връзка и възникването на биологичен
ефект може да бъде от часове до години, в зависимост от вида на увреждането.
Ако ефектът е клетъчна смърт, то това може да се случи в рамките на няколко часа
или дни, когато увредената клетка се опитва да премине към делене (ранни ефекти на
радиацията). Ако много клетки в рамките на дадена тъкан са засегнати и претърпят
клетъчна смърт, това може да доведе до ранни тъканни реакции (детерминирани
ефекти).
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Ако повредата е онкогенна (индуциране на рак), проявата й може да се забави с
години (късни ефекти на радиацията). Доказано е, че ЙЛ предизвикат левкемия и други
видове рак в тъкани като костите, белия дроб, кожата, щитовидната жлеза и гърдата.
Освен канцерогенезата, късните ефекти на радиацията могат да бъдат също и
късни тъканни реакции (детерминирани ефекти) като фиброза или реакции,
предизвикани от недостиг в кръвоснабдяването; скъсяване на продължителността на
живота, (дължащи се до голяма степен на смъртност от рак); генетични увреждания, при
които ефектите могат да се проявят в следващите поколения; потенциални увреждания
на плода.

14.5.2. Класификация на радиационните увреждания
Радиационните увреждания в клетките на бозайниците се разделят в три
категории:
● Летални, които са необратими, непоправими и водят до клетъчна смърт.
● Полулетални, които могат да бъдат поправени в рамките на часове, освен ако
към една полулетално увреждане не бъде добавена друго такова, което в крайна сметка
да доведе до летално увреждане.
● Потенциално летални увреждания, които могат да бъдат поправени, когато
клетката е в неделящо се състояние на покой.

14.5.3. Соматични и генетични ефекти
Радиационните ефекти върху човешката популация могат да бъдат класифицирани
като соматични и генетични:
● Соматични са ефектите, от които страдат облъчените индивиди през живота си,
като радиационно индуцирани ракови заболявания (канцерогенеза), стерилитет,
помътняване на очната леща, намаляване продължителността на живота.
● Генетични или наследствени ефекти са радиационно индуцираните мутации в
гените и ДНК на облъчения индивид, които могат да доведат до появата на дефекти в
поколението му.
Канцерогенезата се определя като късен соматичен ефект и се проявява като остра
или хронична миелоидна левкемия или някои солидни тумори, напр. на кожата, костите,
белия дроб, щитовидна жлеза и гърдата. Данни за радиационно индуцирана
канцерогенеза при човека са получени от следните източници:
•

– Професионалното облъчване с ниски дози и малки мощности на дозата.

•

– Преживелите атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки.

•

– Медицинското облъчване на пациенти (напр. при лечение на анкилозиращ
спондилит, лечение на аномалии на щитовидната жлеза и лъчелечение на рак)
и персонал (напр. рентгенолози през първата половина на миналия век).

14.5.4. Стохастични и детерминирани (нестохастични) ефекти
Вредните ефекти от въздействието на радиацията могат да се класифицират в две
основни категории: стохастични и детерминирани (наричани по-рано нестохастични).
Национална комисия по радиационна защита (NCRP) определя тези ефекти, както
следва:
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● Стохастични ефекти са тези, при които вероятността от възникване нараства с
увеличаване на дозата, но тежестта на уврежданията в засегнатите лица не зависи от
дозата (радиационно индуцирана канцерогенеза и генетични ефекти). За възникването
на чисто стохастичните ефекти не съществува прагова доза. Тези ефекти могат да
възникнат след облъчването дори на една единствена клетка, поради което се
предполага, че и при много малки дози винаги съществува вероятност, макар и малка,
от възникването на такова събитие.
● Детерминирани ефекти (наричани още тъканни реакции) са тези, чиято тежест се
увеличава с нарастване на дозата и възниква в засегнатите индивиди над определен
праг на дозата (органна дисфункция, фиброза, помътняване на очната леща, промени
в кръвната картина и намаляване броя на сперматозоидите). Това са събития,
причинени от увреждането на групи (популации) от клетки, а това е и причината да
съществува праг на дозата.

14.5.5. Остри (ранни) и късни тъканни реакции
Органите и тъканите могат да отговорят на радиационно въздействие с ранни или
с късни (хронични) реакции.
Острите (ранни) реакции се проявяват скоро след облъчване с ЙЛ и се
характеризират с възпаление, оток, оголване на епитела и хемопоетичната тъкан и
кръвоизливи. Късните реакции са забавени във времето фибрози, атрофия, улцерация,
стеноза или запушване на червата. Късните реакции могат да бъдат причинени от
облъчване с ЙЛ директно в прицелната тъкан, или вследствие от остри реакции в
прилежащи тъкани, като напр. лигавицата или епидермиса.

14.5.6. Радиационен отговор при целотелесно облъчване
Радиационният отговор на организма при остро целотелесно облъчване зависи от
комбинирания отговор на всички органи в организма. В зависимост от общата доза,
отговорът е описан като специфична форма на остър радиационен синдром (ОРС). За
дози над 1 Gy се описват следните форми на ОРС:
● 1 Gy <доза <10 Gy: костно мозъчен синдром;
● 10 Gy <доза <100 Gy: стомашно-чревен синдром;
● Доза> 100 Gy: синдром на централната нервна система.
Данни за специфичните форми на ОРС, или остра лъчева болест при човека, са
получени от следните източници:
● Инциденти в промишлеността и изследователските лаборатории;
● Облъчване от радиоактивно замърсяване при опитите с ядрени оръжия или от
аварията на Чернобилската ядрена електроцентрала;
● Облъчване на хора с високи дози в Хирошима и Нагасаки;
● Медицинско целотелесно облъчване.

14.5.7. Облъчване на фетуса
Между зачеването и раждането плодът преминава през три основни етапа на
развитие:
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● предимплантационен етап (от 1-ви до 10-ти ден);
● етап на органогенеза (от 11-ти до 42-ри ден);
● етап на растеж (от 43-ти ден до раждането).
Известно е, че ЙЛ имат тератогенен ефект (т.е. причиняват вродени аномалии).
Ефектите на облъчването с ЙЛ върху плода зависят от два фактора: дозата и степента
(етапа) на развитие на фетуса по време на облъчването. Основните ефекти на ЙЛ върху
плода са: фетална или неонатална смърт, малформации, забавяне на растежа, вродени
аномалии и индуциране на рак. За да се избегне възможността от радиационно
индуцирани вродени аномалии, когато дозата на фетуса превишава 10 сGy се обсъжда
решение за аборт.

14.6. КРИВИ НА КЛЕТЪЧНА ПРЕЖИВЯЕМОСТ
Кривите на клетъчна преживяемост описват зависимостта между оцелялата
фракция от клетки (фракция от облъчени клетки, които са запазили репродуктивната си
способност, т.е. клоногенни клетки), и погълнатата доза. Тази зависимост се представя
графично, като клетъчната преживяемост в логаритмичен мащаб се нанася по
ординатата, а дозата в линеен мащаб – по абсисата.
Преживелите клетъчни фракции се определят с in vitro или in vivo техники. Примери
за криви на клетъчна преживяемост за ЙЛ с голямо и с малко ЛПЕ са показани на
фигура 14.1.
Видът на ЙЛ оказва влияние върху формата на кривите на клетъчна преживяемост.
Кривите на преживяемост при лъченията с голямо ЛПЕ са почти експоненциални и
затова са представени с приблизително права линия в логаритмично-линейната скала.
Кривите на преживяемост при лъченията с малко ЛПЕ имат първоначален наклон,
следван от област с рамо, след което кривата при по-високи дози добива вид
приблизително на права. Факторите, които намаляват лъчечувствителността на
клетките, са: намаляване на кислородното съдържание до хипоксични условия,
прибавянето на химични гасители на радикали, облъчването с по-ниска мощност на
дозата или мултифракциониране на облъчването, а също и синхронизирането на
клетките в късна S фаза от клетъчния цикъл.
Създадени са няколко математични модела с различна степен на сложност, които
описват кривите на клетъчната преживяемост, като всички те са базирани на
концепцията за случайния характер на предаването на енергия от радиацията.
Най-често използваният за описване на кривите на преживяемост е линейноквадратичният модел. При него се приема, че съществуват две компоненти за
причиняване на клетъчна смърт от радиацията (фиг.14.1.(b)):

S ( D )  e  D   D ,
2

(14.1)

където:
S (D) е фракцията от клетки, преживяли при доза D;
α – константа, описваща първоначалния наклон на кривата;
β – константа, описваща квадратичната компонента на кривата.
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Отношението α/β представлява дозата, при която линейната и квадратичната
компонента на зависимостта на клетъчната смъртност са равни (в примера на
фиг. 14.1.(b) тази доза е 8 Gy).
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Фигура14.1. Типични криви на преживяемост при лъчения с високо ЛПЕ (с голяма
плътност на йонизацията) и лъчения с ниско ЛПЕ (с малка плътност на йонизацията).
(a) Модел на единични удари на множество мишени; (b) Съвременният линейноквадратичен модел.

За пълнота, старият модел, наречен многоцелеви единичен удар (multitarget single
hit), описва наклона на графиката на зависимостта на преживяемостта от дозата чрез
дозата D0, която намалява до 37 % преживяемостта във всяка точка от приблизително
експоненциалната част на кривата, екстраполираната стойност n (пресечната точка на
кривата с логаритмичната ос на преживяемостта) и квазипраговата доза Dq. Този модел
(фиг. 14.1 (а)), обаче, днес не намира биологична обосновка.

14.7. КРИВИ ДОЗА-ЕФЕКТ
Графиката на зависимостта на един радиобиологичен ефект (напр. индуциране на
тумор или тъканна реакция) от дозата ЙЛ, се нарича крива доза-ефект. По правило,
ефектът нараства с увеличаване на дозата.
Известни са три вида криви доза-ефект:
● Линейна;
● Линейно квадратична;
● Сигмоидална.
Кривите доза-ефект могат да имат или да нямат праг на дозата. Ефектът не се
наблюдава при доза, по-малка от праговата.
На фигура 14.2. са показани различни криви доза-ефект:
– Линейна зависимост доза-ефект без праг на дозата;
– Линейна зависимост с праг на дозата;
– Линейно квадратична зависимост без праг на дозата;
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– Линейна зависимост (областта под пунктираната линия показва спонтанната
честота на ефекта);
– Сигмоидална зависимост с праг на дозата.

T

Фигура 14.2. Типични криви доза-ефект за индуциране на рак (криви A, B, C и D) и за
тъканни реакции (крива E). Крива А представя линейна зависимост без прагова доза;
крива B – линейна зависимост с праг на дозата DT ; крива C – линейно-квадратична
зависимост без прагова доза (напр. за канцерогенеза); крива D – линейна зависимост
без прагова доза (областта под пунктираната линия представя спонтанната
честота на ефекта, напр. за канцерогенеза); крива E – сигмоидална зависимост с праг
на дозата D1,характерна за детерминирани ефекти в тъкани при контрол или
лечение на тумори. Кривите са представени схематично и са отделени за
прегледност (в практиката пунктираната линия би била разположена по-ниско).

Различните тъкани или органи реагират различно в отговор на облъчването с ЙЛ,
в зависимост главно от два фактора: специфичната чувствителност на отделните клетки
и кинетиката на цялата популация от клетки.
Съществува ясно разграничение в радиационния отговор между тъкани, които
проявяват ранен отговор (кожата, лигавицата и чревния епител), и тъкани, които
показват късен отговор (гръбначния мозък), както е показано схематично на фигура 14.3.
с кривите на преживяемост. Тези криви за клетките, съставящи тъкани, които проявяват
късен радиационен отговор, са по-извити в сравнение с кривите на тъканите, за които е
характерен ранен отговор. За ранните ефекти отношението α/β е голямо и е
доминиращо при ниски дози. За късните ефекти α/β е малко и β има влияние при дози,
по-ниски от тези за тъканите при ранен отговор. Константите α и β са равни при
отношение приблизително α/β = 10 Gy и α/β = 3 Gy, съответно за ранни и късни ефекти.
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Фигура 14.3. Хипотетични криви на клетъчна преживяемост за тъкани с характерен
ранен радиационен отговор (крива A)и късен радиационен отговор (крива B).

14.8. ИЗМЕРВАНЕ НА РАДИАЦИОННО УВРЕЖДАНЕ В ТЪКАНИ
Оценката на зависимостта на радиационните ефекти върху тъканите от дозата се
прави с помощта на различни методи, като резултатите се представят във формата на
графики, каквито са кривите на клетъчната преживяемост или други видове криви,
изразяващи връзката доза-ефект. Основно се използват три категории методи или
тестове за определяне на радиационното увреждане на тъканите:
● Тестове за клоногенна преживяемост, които измерват репродуктивната
способност на клоногенни стволови клетки в тъкан, като с получените резултати се
построяват криви на клетъчна преживяемост.
● Функционални тестове, които измерват функционални ефекти за различни тъкани
и резултатите също се представят с криви доза-ефект. При тези тестове реакцията се
измерва по скала и се степенува, или се изразява като процент от случаите, в които
реакциите са по-големи от очакваните.
● Тестове за смъртност или леталност, при които се определя броят на смъртните
случаи след облъчване с определена доза на цяло животно или на специфичен орган.
Тези тестове обикновено водят до получаване на стойности за параметъра LD50, като
LD50 означава "летална доза 50", т.е дозата на облъчените животни (или на отделен
техен орган), която убива 50 % от популацията на животните.

14.9. НОРМАЛНИ И ТУМОРНИ КЛЕТКИ: ТЕРАПЕВТИЧНО ОТНОШЕНИЕ
Целта на лъчелечението е туморът да се облъчи с достатъчно голяма доза, за да
бъде унищожен, без дозата в околните нормални тъкани да предизвика сериозни
усложнения (заболеваемост). Това обикновено се илюстрира чрез две сигмоидални
криви, едната от които отразява вероятността за контрол на тумора (tumor control
probability, TCP) (крива А), а другата – вероятността за усложнения в нормалните тъкани
(normal tissue complication probability, NTCP) (крива В) (фиг. 14.4.).
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Фигура 14.4.
Принцип на терапевтичното отношение. Крива A представлява
вероятността за контрол на тумора (TCP), а крива B – вероятността за усложнения
в нормалните тъкани (NTCP). Общата терапевтична доза обикновено се прилага на
фракции по 2 Gy.

Оптималният избор на лъчетерапевтичен метод за един тумор осигурява
максимален TCP и същевременно минимален NTCP. За типично добро лъчелечение
се смята, ако TCP ≥ 0,5 и NTCP ≤ 0,05.
Колкото по-далеч вдясно се намира крива В (NTCP) от крива A (TCP), както е
показано на фигура14.4., толкова по-лесно се достига терапевтичната цел. Колкото поголямо е терапевтичното отношение, толкова по-малко вероятно е лъчелечението да
доведе до усложнения. Терапевтичното отношение отговаря на отношението на TCP и
NTCP на определено ниво на отговор (обикновено 0,05) за нормална тъкан.
На фигура 14.4. е показана идеална ситуация. В действителност кривата на TCP
често е с по-голям наклон от кривата на NTCP, отчасти защото туморите са похетерогенни, отколкото нормалните тъкани. Освен това, кривата на TCP за локален
контрол на даден тумор никога не достига стойност от 1,0, поради съществуването на
микроскопично или метастатично разпространение на заболяването вън от първичния
тумор. Наложително е средните дози, получени от нормалните тъкани, да се поддържат
по-ниски от дозите на тумора, за да се сведе до минимум възможността от усложнения
при лечението и да се оптимизира резултатът от него. В съвременното лъчелечение
това се постига чрез сложно 3D планиране (право или обратно) и 3D облъчване
(конформно или с модулиран интензитет).
В първите години от използването на лъчелечението се приемало, че нормалните
клетки са по-слабо лъчечувствителни към единични дози ЙЛ в сравнение с туморните.
В наши дни се приема, че както малигнените, така и нормалните клетки, отговорни за
ранните ефекти, имат сходни стойности на D0 (макар и с известни индивидуални
вариации) около 1,3 Gy, при α/β около 10 Gy.
Като цяло, за късно реагиращите тъкани рамото на кривата на клетъчната
преживяемост е по-голямо, в сравнение с рамото на същата крива на тумора или на
ранно реагиращите тъкани, с α/ β около 3 Gy. Това осигурява разлика, използвана при
схемите с хиперфракциониране, за редуциране на късните реакции чрез използването
на фракции от малки дози.
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Терапевтичното отношение зависи от много фактори: мощност на дозата и ЛПЕ,
присъствието на радиосенсибилизатори или радиопротектори, вида на плана за
лъчелечение и прецизността на неговото изпълнение.

14.10. КИСЛОРОДЕН ЕФЕКТ
Наличието или отсъствието на молекулен кислород в клетката влияе на
биологичния ефект на йонизиращото лъчение; колкото по-голямо е съдържанието на
кислород в средата, толкова по-голям е този ефект. Като правило, това е валидно
особено за ефекта на кислорода при лъчения с ниско ЛПЕ. По-голямата клетъчната
оксигенация води до по-значим биологичен ефект, до достигането на насищане на
ефекта. Както е показано на фигура 14.5., ефектът е драматичен за лъчения с ниско
ЛПЕ, докато за лъчения с високо ЛПЕ е много по-слабо изразен. Отношението на дозите
в безкислородна и в кислородна среда (хипоксични и оксигенирани клетки), за
получаване на същия биологичен ефект, се нарича отношение на усилващия ефект на
кислорода (oxygen enhancement ratio, OER).

Фигура 14.5. Типични криви на клетъчна преживяемост при фотони, неутрони и
алфа-частици: пунктираните линии отговарят на ефекта в добре оксигенирани
клетки, плътните линии – за хипоксични клетки.

OER 

Доза, предизвикваща определен ефект в отсъствие на О2
Доза, предизвикваща същия ефект в присъствие на О2

(14.2)
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Фигура 14.6. Връзка между OER и ЛПЕ. Вертикалната пунктирана линия разделя
областта на ниско ЛПЕ, където ЛПЕ < 10 keV/µm, от областта на високо ЛПЕ, където
ЛПЕ > 10 keV/µm.

OER за фотони и електрони може да достигне при високи дози стойност 3 и да се
намали до около 2 – за дози 1- 2 Gy. OER намалява и с увеличаването на ЛПЕ и
стойността му при ЛПЕ = 150 KeV/µm е 1, както е показано на фигура 14.6.
Клетките, разположени по периферията на туморите, растящи около кръвоносни
съдове, стават хронично хипоксични, поради консумацията на по-голямата част от
кислорода в близост до кръвоносния съд. Временното запушване на кръвоносни съдове
в даден момент също може да доведе до спиране притока на кислород към сърцевината
на тумора за няколко минути. Реоксигенирането е процес, при който хипоксични клетки
се оксигенират след облъчване чрез премахване (вследствие на клетъчна смърт) на
аерирани лъчечувствителни клетки от тумора.

14.11. ОТНОСИТЕЛНА БИОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ
С повишаване на ЛПЕ се увеличава и способността на ЙЛ да предизвикват
биологичен ефект. Относителната биологична ефективност (ОБЕ) (relative biological
effectiveness, RBE) сравнява дозата, предизвикваща даден биологичен ефект на
тествано (неизвестно) ЙЛ с дозата на стандартно лъчение, което създава същия
биологичен ефект. За стандартно в исторически план се приема 250 кV рентгеново
лъчение, но понастоящем като стандартно се използва гама-лъчението на 60Co.
Относителната биологична ефективност (ОБЕ) се дефинира със следното отношение:

ОБЕ 

Доза от стандартно лъчение, предизвикваща определен биологичен ефект
Доза от тествано лъчение, предизвикваща същия биологичен ефект

(14.3)
ОБЕ варира, както в зависимост от вида на лъчението, така и от типа клетки или
тъкани, големината на дозата, мощността на дозата и фракционирането на
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облъчването. Като правило ОБЕ нараства с ЛПЕ и достига максимална си стойност от
3 до 8 (в зависимост от нивото на клетъчна смъртност) при ЛПЕ 200 кeV/m и след това
намалява поради свръхклетъчна смъртност, както е показано на фигура 14.7.
Увеличаването на ОБЕ само по себе си не представлява терапевтично предимство,
освен ако няма разлика в ефекта, което да доведе до по-слаба ОБЕ за нормалните
тъкани в сравнение с туморните, повишавайки относителното ниво на клетъчна
смъртност на туморни клетки и съответно увеличавайки терапевтичното отношение.

14.12. МОЩНОСТ НА ДОЗАТА И ФРАКЦИОНИРАНЕ НА ДОЗАТА
Биологичният ефект при облъчване с една и съща доза, но с по-малка мощност на
дозата, може да бъде по-слаб в сравнение с облъчването с по-висока мощност на
дозата. Това се обяснява с по-голямата възможност за репарация (възстановяване) на
полулетално увредените клетки при протрахираното облъчване. Когато мощността на
дозата е по-малка, наклонът на кривата на преживяемост става по-полегат и рамото
започва да изчезва. По този начин α в линейно квадратичния модел не се променя
значително, а β клони към 0.

);.
Фигура 14.7. Връзка между ОБЕ и ЛПЕ. Вертикалната пунктирана линия разделя
областта на ниско ЛПЕ, в която ОБЕ ≈ 1, от областта на високо ЛПЕ, в която ОБЕ
първо нараства с увеличаване на ЛПЕ, достига пик до около 8 при ЛПЕ ≈ 200 keV/mm, и
после намалява с по-нататъшното нарастване на ЛПЕ.
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Типичните мощности на дозата, използвани в лъчелечението, са от порядъка на:
● 1 Gy/min при стандартното лъчелечение и при брахитерапия с висока мощност
на дозата (HDR);
● 0,1 Gy/min при целотелесно облъчване;
● 0,01 Gy/min при брахитерапия с ниска мощност на дозата (LDR).
Протрахираното облъчване в продължение на седмици, а не еднократното
облъчване, води до подобряване на терапевтичното отношение в лъчелечението. Но
общата терапевтична доза, достатъчна за достигане на желаното ниво на увреждане на
тумора, при фракционираното е значително по-висока от дозата при еднократно
облъчване.
Фракционирането на терапевтичната доза се основава на пет основни биологични
фактора, наречени петте Р-та в лъчелечението:
•

Радиочувствителност (лъчечувствителност). Клетките
характеризират с различна лъчечувствителност.

•

Репарация (възстановяване). Клетките на бозайниците могат да възстановяват
(репарират) нанесените от радиацията увреждания. Това е сложен процес, който
включва възстановяване с помощта на различни репарационни ензими и механизми
на полулетални увреждания.

•

Репопулация. Между отделните фракции на облъчването, освободените места от
клетките, претърпели клетъчна смърт в резултат на облъчването, се заемат от
новородени клетки.

•

Редистрибуция. Преразпределението на пролифериращите клетъчни популации
през фазите на клетъчния цикъл увеличава клетъчната смъртност при
фракционирането, в сравнение с еднократното облъчване.

•

Реоксигениране. При фракционирането става реоксигениране на хипоксичните
клетки, като повишаването на кислородното съдържание прави реоксигенираните
клетки по-лъчечувствителни към следващите дози облъчване.

на

бозайниците

се

Конвенционалното фракциониране се обяснява по следния начин: разделянето на
терапевтичната доза на множество фракции дава възможност между отделните
фракции за репарация на полулеталните увреждания на нормалните тъкани и
репопулиране на клетките. Първият Р-фактор е по-значим за късно реагиращи, а
вторият – за ранно реагиращи тъкани. Същевременно, фракционирането усилва ефекта
на увреждане на тумора чрез реоксигенирането и преразпределението на туморните
клетки. Това е баланс между реакциите на тумора от една страна, и реакциите на
нормалните тъкани (ранни и късни) от друга, така че малките дози на отделните
фракции да щадят тъканите с късни реакции, а разумният график и продължителността
на облъчването да позволят регенериране на тъканите с ранни реакции и
реоксигениране на тумора.
Използваното стандартно фракциониране е пет сеанса на облъчване седмично и
обща продължителност на лъчелечението няколко седмици. Тази схема отразява
практическите аспекти на лъчелечението за пациента, успешния резултат на лечението
и удобството на персонала, провеждащ лечението.
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С цел подобряване на терапевтичното отношение са обект на проучване и други
схеми на фракциониране. Някои от тях са: хиперфракциониране, ускорено
фракциониране и непрекъснато хиперфракционирано и ускорено лъчелечение.
– Хиперфракционирането използва повече от една фракция на ден с по-малка доза
за фракция (<1,8 Gy), с цел намаляване на късните усложнения и повишаване на
терапевтичната доза.
– Ускореното фракциониране намалява общата продължителност за
лъчелечението, намалявайки до минимум възможността на туморните клетки за
репопулиране през време на лечението.
– Непрекъснато хиперфракционирано и ускорено лъчелечение (НХУЛ). (Сontinuous
Hyperfractionated Accelerated Radiation Therapy, CHART) е експериментална програма с
три фракции дневно за 12 последователни дни.

14.13. РАДИОПРОТЕКТОРИ И СЕНСИБИЛИЗАТОРИ
Различни химични агенти могат да променят клетъчния отговор на облъчването с
ЙЛ, като намаляват или усилват отговора.
Химичните агенти, които намаляват клетъчния отговор на лъчението, се наричат
радиопротектори. Те обикновено влияят върху косвените ефекти от радиацията чрез
улавяне на получените свободни радикали. А коефициентът дозово модифициращ
фактор (ДМФ) (dose modifying factor, DMF) се определя с отношението:

ДПФ 

Доза, предизвикваща ефект в присъствие на радиопротектор
.
Доза, предизвикваща същия ефект в отсъствие на радиопротектор

(14.4)

Химичните вещества, които усилват клетъчния отговор на радиацията, се наричат
радиосенсибилизатори, и обикновено влияят както на преките, така и на косвените
ефекти от радиацията. Примери за това са: халогенирани пиримидини, които се
интеркалират в двойноверижната молекула на ДНК и блокират репарациите; хипоксични
клетъчни радиосенсибилизатори, които действат на принципа на кислорода.
Друг тип радиосенсибилизатори са съединения, съдържащи атом бор, който усилва
ефекта на топлинните неутрони при лъчелечение. Атомите 10В е имат голямо сечение
за взаимодействие с топлинни неутрони (с кинетична енергия от порядъка на 0,025 eV).
При това взаимодейства се ражда радионуклидът 11В, а при неговото радиоактивно
превръщане се получават α-частици, което води до значително повишаване на дозата
в непосредствена близост до съдържащо бор съединение. Тази бор-неутронна терапия,
(Boron Neutron Capture Therapy, BNCT) е проучвана още през 1950 г., но и до днес не
намира успешно клинично приложение.
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15.1. ВЪВЕДЕНИЕ
В допълнение към рутинните конвенционални техники за лъчелечение, използвани
в стандартните отделения и клиники, известни са няколко техники за специални
процедури за реализиране на терапевтичната доза в туморното огнище и/или за
отчитане на особеностите в локализацията на тумора. Тези техники се използват за
решаване на конкретни проблеми, които изискват модифицирано оборудване,
допълнителни процедури за осигуряване на качеството и специфично участие на
клиничните медицински физици. Поради по-голямата им сложност, тези
специализирани техники са достъпни само за по-големите регионални центрове.
Техниките за лъчелечение в специализираната категория са изброени по-долу;
първите шест са специализирани техники за облъчване, а последните три –техники за
локализиране:
Стереотактично облъчване;
Целотелесно облъчване с фотонни лъчения (TBI);
Целотелесно облъчване на кожата с електрони (TSEI);
Интраоперативено лъчелечение (IORT);
Вътрекунинно облъчване на ректума;
Конформно лъчелечение и лъчелечение с модулирана мощност на дозата (IMRT);
Образно управлявано лъчелечение (IGRT);
Респираторно управлявано лъчелечение на дихателната система;
Синтезиране на позитронно-емисионни/компютър-томографски образи.

15.2. СТЕРЕОТАКТИЧНО ОБЛЪЧВАНЕ
Стереотактичното облъчване се прилага от 60-те и 70-те години на ХХ век – в
началото само в отделни специализирани центрове, а през последните 15 години се
наложи като преобладаваща техника, практикувана в повечето големи
лъчетерапевтични клиники по целия свят. Терминът стереотактично облъчване се
използва за представяне на техники за облъчване с фокусирани лъчеви снопове, чрез
които се реализира предписаната терапевтична доза при избрани лезии, предимно в
мозъка, въпреки че са правени опити за разширение на приложението на техниката и в
други части на тялото.
Основните характеристики на стереотактичното облъчване са следните:
•

Предписаната терапевтична доза е 10-50 Gy, а терапевтичният обем е принципно
малък – от 1 до 35 cm3.

•

Изискванията за точност при позициониране на пациента и при изчисляването на
дозата са съответно ± 1 mm и ± 5 %.

Облъчването може да се направи чрез стереотактично имплантирани
радиоактивни източници (стереотактична брахитерапия) или по-често – с един или
няколко външни източници на радиация (стереотактично външно облъчване).
По отношение на фракционирането на дозата, стереотактичното външно
облъчване (SEBI) е две категории:
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Стереотактична радиохирургия: общата доза се получава в една фракция.
Стереотактична лъчетерапия: както в стандартното лъчелечение, общата доза се
получава в няколко фракции.
По същество, от техническа гледна точка, няма разлика между стереотактична
радиохирургия и стереотактична лъчетерапия, и често терминът радиохирургия се
използва за представяне и на двете техники.
По същество всяко облъчване, наложило се през годините в лъчелечението е
намерило приложение в радиохирургията (с γ-лъчи от ТГТУ с кобалт-60, Х-лъчи от
медицински ускорител, протони и тежки заредени частици, а дори и неутрони).

15.2.1. Физични и клинични изисквания за радиохирургия
Физическите и клиничните изисквания за радиохирургия са:

• Точно определяне със стереотактически техники на мишенния обем и
неговото местоположение;
• Определяне на 3-D разпределението на дозата в и вън от мишенния обем;
• Определяне на хистограмите доза/обем (DVHs) за мишенния обем и за
специфичните чувствителни органи;
• Избор на лъчение и енергия, които осигуряват рязко спадане на дозата
извън мишенния обем;
• Директно наслагване на изодозното разпределение в диагностичните
образи, показващи анатомичното разположение на мишената и околните
структури;
• Точно познаване на схемата (обща терапевтична доза и фракциониране),
необходима за лечение на конкретното заболяване;
• Точно позициониране (в рамките на ± 1 mm) за облъчването на мишенния
обем;
• Точно облъчване на мишенния обем с необходимата доза (с точност в
рамките на ± 5 %);
• Облъчване с необходимата доза в рамките на разумен период от време;
• Ниска кожна доза (за да се избегне епилация) и ниска очна доза (за да се
избегне катаракта);
• Ниско или незначително облъчване на лъчечувствителните органи (за да се
избегнат последващи соматични и генетични ефекти).
15.2.2. Заболявания, лекувани чрез стереотактично облъчване
Болестите, лекувани чрез стереотактично облъчване, са:
•
•
•
•

Функционални разстройства;
Съдови лезии;
Първични доброкачествени и злокачествени тумори;
Метастази.
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15.2.3. Оборудване, използвано за стереотактичната радиохирургия
• Стереотактична рамка, която дефинира неподвижна координатна система за точна
локализация при планиране и облъчване на мишенния обем (PTV). Рамката се
използва при позициониране на пациента към уредбата за планиране, както и при
неговата имобилизация по време на облъчването.
• СТ, MRI, DSA и др. за визуализиране, определяне и локализация на структурни
лезии и PTV.
• Софтуер за локализиране на мишената, който служи за връзка между
стереотактичната рамка и диагностичната уредба за определяне на координатите
на мишената в координатната система на рамката.
• Компютърна планираща система (TPS), която изчислява 3-D разпределението на
дозата и го наслагва към анатомичната информация за пациента.
• Подходящ източник на лъчение за радиохирургия.

15.2.4. Историческо развитие
Подобна техника на облъчване е въведена още в началото на 50-те години на
миналия век от шведския неврохирург Leksell, който е автор и на термина
радиохирургия. Първоначално авторът е използвал 200 kV рентгеново лъчение и целта
му била да облъчи вътрешночерепна мишена с голяма доза (от порядъка на 100 Gy). За
да ограничи пространствено облъчването в обема на мишената и запази околните
жизненоважни структури, той го прави от няколко посоки.
Радиохирургията с рентгенови лъчи била прекратена в края на 50-години на 20-ти
век, но идеята за многопосочното, фокусирано облъчване на мозъка била заимствана
при други лъчеви източници, първо с протони, а след това и с гама-лъчи (ТГТУ с 60Со
и линейни ускорители).
Линейните ускорители били предложени като основни лъчеви източници за
радиохирургия от Larsson през 1974 г. През 1984 г. Betti и Derechinsky докладвали за
развитието и клиничното приложение на линейните ускорители с използването на
няколко некопланарни (в различни равнини) ротации на източника. Скоро след това тази
техника е въведена клинично във Виченца (Италия) от Colombo и колеги, както и
в Хайделберг (Германия) от Hartmann и колеги.
През 1986 г. Harvard University в Бостън и университета MeGill в Монреал бяха
първите в Северна Америка, провеждащи радиохирургия с линейни ускорители.
Harvard възприема техника с използването на множество неконвергентни ротации,
докато McGill разработва своя собствена техника, наречена динамична стереотактична
радиохирургия.

15.2.5. Радиохирургични техники
15.2.5.1. Гама нож
Гама нож (Gamma Knife) е радиохирургично устройство, свързано и разработвано
през последните четири десетилетия единствено за радиохирургията. В края на 60-те
години на миналия век Leksell въвежда прототипа на Гама нож и въпреки големите
технологични постижения през това време, неговият основен дизайн и принципи не са
се променили много. Устройството включва 201 закрити радиоактивни източници с 60Co,
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намиращи се в централното му тяло. Тези източници създават 201 колимирани лъчеви
снопа, фокусирани в една точка на 40 cm от тях. Крайното кръгово колимиране на
лъчевите полета се прави от един от четирите шлема, ограничаващи кръгли полета с
диаметър между 4 и 18 mm в изоцентъра на устройството. Основните части на гама-нож
са:
● Радиационна част с горна полусферична защита и централно тяло;
● Операционна маса и плъзгаща опора;
● Комплект от четири колиматорни шлема за кръгли полета с диаметър 4, 8, 14
и 18 mm в изоцентъра;
● Блок за управление.
Основното тяло на Гама нож, пациентната маса и колиматорът каска са показани
на фигура 15.1.

Фигура 15.1. Снимка на Гама нож (Model 4С), показваща основното тяло,, съдържащо
201 радиоактивни източника с 60 Co (всеки с номинална активност 30 Ci = 1,11. 1012 Bq),
пациентната маса и колиматорния шлем. Малката снимка горе показва
автоматичната система за позициониране на пациента при облъчването. (С
любезното съдействие на Elekta AB.)

15.2.5.2. Радиохирургия с линеен ускорител
Радиохирургията с ускорител използва стандартен изоцентричен линеен ускорител
с малки механични и електрически допуски (отклонения), модифициран за
радиохирургия. Модификациите са сравнително прости и се състоят от:
– Допълнителни колиматори за малки кръгли радиохирургични лъчеви полета или
миниатюрен многолистов колиматор (MLC) за формиране на малки полета с
неправилна форма;
– Дистанционно управлявана моторизирана маса, или стол за ротация;
– Скоби за пациентската маса или стойка за имобилизиране на стереотактичната
рамката по време на лечението;
– Монитор за ъглово и височинното положение на пациентната маса;
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– Специални спирачки за обездвижване страните на вертикалните, надлъжните и
напречните движения масата по време на лечението.
Изоцентричните линейни ускорители използват три техники за радиохирургия:
няколко некопланарни конвергентни дъги, динамична стереотактична радиохирургия и
конична ротация. Всяка техника се характеризира с набор от индивидуални ротационни
движения на рамото на ускорителя (гентрито) и на пациентската маса (стола).
При техниката на няколко некопланарни конвергентни ротации пациентът е
неподвижен върху пациентната маса или стола, докато рамката на ускорителя
(гентрито) се движи по зададена дъга. При динамичната техника, както рамката на
гентрито, така и пациентът (с пациентската маса или стола) се въртят едновременно
по време на облъчването (ъгъл за гентрито от 30 0 до 330 0 и за пациентска маса от
– 75 0 до + 75 0). Фигура 15.2. показва пациент, подготвен или провеждащ динамична
стереотактична радиохирургия.

Фигура 15.2. Пациентът е подготвен или провеждащ динамична
стереотактична радиохирургия..

През време на облъчването при техниката конична ротация пациентът се върти на
стола за лечение, докато гентрито е неподвижно. Най-често използвана е техниката с
некопланарни конвергентни дъги, а на второ място – динамичната конична ротация.

15.2.5.3. Миниатюрни линейни ускорители с роботизирана ръка
Монтирането на миниатюрен линеен ускорител на роботизирана ръка създава
радикално нов подход в радиохирургията с използването на ускорители, свързан както
с локализирането на туморното огнище, така и със самото облъчване.
Вместо конвенционалната рамка за стереотактична радиохирургия, системата
използва неинвазивен образ за определяне и локализация на мишената и вместо
конвенционален изоцентричен линеен ускорител – миниатюрен 6 MV линеен ускорител,
монтиран на промишлен манипулатор. Една типична такава апаратура с роботизирана
ръка е показана на фигура 15.3.
Стереотактичната радиохирургия с Кибер нож разширява границите на
традиционната стереотактична радиохирургия и предлага следните подобрения, в
сравнение със стандартните техники:
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Позволява безрамкова радиохирургия (т.е. премахва необходимостта от твърда,
инвазивна стереотактическа структура).
Контролира и следи непрекъснато позиционирането на пациента и използва
он-лайн образи за позициониране на мишената в координатната система на лъчевото
помещение.
Осигурява голяма точност при облъчването – отклонения до ± 1 mm.
Позволява, без стереотактична рамка, облъчване с радиохирургична доза на
допълнителни краниални мишени, като гръбначен стълб, бял дроб и простата, чрез
използване за ориентири скелета на тялото или хирургически имплантирани

координатни маркери.

Фигура 15.3. Миниатюрен линеен ускорител, монтиран в промишлена
роботизирана ръка (Кибер нож). (С любезното съдействие на Accuray, Inc..)

15.2.6. Неопределеност на дозата при радиохирургията
Максималната неопределеност при локализирането на мишената при
използването на модерна апаратура и със стереотектична рамка е от порядъка на
± 1 mm. Възможното движение на мозъчните тъкани при преместване на пациента от
уредбата за образна диагностика на терапевтичната е от порядъка на части от
милиметъра.
Неопределеността за дозата в радиохирургията при облъчването с линеен
ускорител в отлично техническо състояние е от порядъка на ± 0,5 mm, а при Кибер нож
е малко по-малка – около ± 0,3 mm. И двата източника на лъчение осигуряват сходни
отклонения в дозата при облъчване; обаче, постигането и поддържането на оптимална
точност с класически изоцентричен линеен ускорител в сравнение с Кибер нож изисква
много по-голямо усилие, както и много строга програма за осигуряване на качеството. В
резултат от тънкостите на специфичните методи за облъчване, възможността за
възникване на сериозни проблеми, като пропускане на мишената, е по-голяма при
линейните ускорители, отколкото при Кибер нож. Въпреки това радиохирургията с
изоцентричен линеен ускорител има много по-голям потенциал за развитие, отколкото
Кибер нож; например, компютърно контролирани микро-многолистови колиматори вече
се предлагат в търговската мрежа, което позволява получаване на единични малки
лъчеви полета с неправилна форма.
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Миниатюрният линеен ускорител, монтиран на роботизирана ръка, предлага не
само реална възможност за безрамкова радиохирургия, като облъчването се управлява
от действителния образ, което е от полза за пациента и персонала, но също така
позволява използването на подобни техники за лечение и на други локализации, а не
само на мозъчни лезии.
В сравнение с облъчването при множество изоцентрове, облъчването с микро
многолистов колиматор е по-просто Използването при него на един изоцентър води до
по-хомогенно разпределение на дозата, съответстващо по-добре на формата на
терапевтичния обем и по-малко облъчване на съседните здрави органи. Триизмерната
(3-D) комформна радиохирургия с модулирана мощност на дозата, с използване на
микро-многолистов колиматор, ще стане рутинна практика в клиниките, веднага след
като софтуерът за обратно планиране на лечението (ITP) стане достъпен и за
радиохирургията.

15.2.7. Предписана доза и фракциониране на дозата
Предписаната доза и нейното фракциониране и зависят от заболяването, както и
от обема и местоположението на мишената във вътречерепното пространство.
Доброкачествените заболявания обикновено се облъчват с една фракция, докато
злокачествени тумори изискват фракциониране на предписаната доза.
Стереотактична радиохирургия (облчване с една фракция):
●
използва се при лечение на функционални разстройства, васкуларни
малформации, някои доброкачествени тумори и метастатични лезии;
● понякога се използва като подпомагащо средство при стандартните процедури
на злокачествени черепни лезии;
● предписаната доза е обикновенно 12-25 Gy, като правилото е: колкото лезията
е по-голяма, толкова дозата е по-малка.
При стереотактичното лъчелечение (фракционирано лечение с стереотактични
техники) , или стереотактичната рамка остава прикрепена към черепа на пациента по
време на курса на лечение, или рамката се премества за отделните процедури
(фракции). Дозата на една фракция обикновено е по-голяма от тази на стандартното
лъчелечение поради сложността на радиохирургичните процедури. Типични схеми на
доза/фракциониране са: 6 х 7 Gy (обща доза 42 Gy) и облъчване всеки втори ден, или
10 х 4 Gy (общо 40 Gy) и облъчване всеки ден.

15.2.8. Въвеждане в експлоатация на оборудване за радиохирургия
Основните принципи при експлоатацията на устройствата за радиохирургия са
сходни за всички такива устройства, въпреки големите разлики в техниките на
облъчване. Преди пускането в експлоатация на устройствата за радиохирургия е
необходимо да се направи:
● Измерване на параметрите на лъчевия сноп за използваните йонизиращи
лъчения, за да се осигури радиационна безопасност на пациента и точно планиране на
лъчелечението;
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● Проверка на механичната цялост на радиохирургичните устройства,
отклоненията които трябва да бъдат в рамките на допустимите, за да се осигури
надеждно и точно облъчване с предписаната доза;
● Експериментална проверка (проиграване) на всички етапи в радиохирургичната
процедура – от локализация на мишената, през планиране на лъчелечението и самото
облъчване, за да се осигури надеждна и точна работа на хардуера и софтуера,
използвани в радиохирургичната процедура.

15.2.9. Осигуряване на качеството в радиохирургия
Стереотактичната радиохирургия е сложен комплекс от дейности, които изискват
не само тясно сътрудничество между членовете на радиохирурхичния екип, но и
внимателно определяне на мишените, локализиране и планиране на лечението, както
и стриктно спазване на протоколите за осигуряване на качеството (QA). Екипът за
редиохирургия се състои основно от неврохирург, лъчетерапевт, медицински физик и
лъчетерапевтичен лаборант.
Протоколите за QA в радиохирургията попадат в три категории:
● Основни протоколи за QA за работа с всяко оборудване, използвано за
локализиране, 3-D планиране на лечението и облъчване;
● Протоколи за оценка на качеството на лечението, които включват калибрирането
и подготовката на оборудването непосредствено преди радиохирургичното лечение;
● Протоколи за QA през време на радиохирургичната процедурата.

15. 2.10. Сравнение между Гама нож и радиохирургия с линеен ускорител
Въвеждането на линейните ускорители в радиохирургията и радиационната
онкология в края на 1980 г. много бързо формира направление в облъчвателната
техника и стимулира нейното развитие и клиничното й приложение. Въпреки
навлизането на радиохирургията в лъчелечебните отделения, същестуват някои
проблеми и различия в мненията между неврохирурзите, създатели на направлението
радиохирургия от една страна, и радиотерапевтите и специалистите, обучени и
лицензирани в лечението с йонизиращи лъчения, от друга страна.
За лъчетерапевтите клиничното използване за радиохирургия с изоцентрични
техники с линейни ускорители се оказаха доста удобни. Те прегърнаха тези техники с
голям ентусиазъм, но с известни резерви по отношение на прилагането в
радиохирургията на висока единична доза, за разлика от фракционираните схеми,
използвани в конвенционалното лъчелечение.
Неврохирурзите с добър опит в използването на Гама нож в радиохирургията,
обаче, изразиха сериозни опасения относно механичната стабилност на
изоцентричните линейни ускорители, използвани за радиохирургия. Нестабилността на
тези ускорители, в сравнение с използването на 201 стационарни лъчеви полета от
Гама нож, може да повлияе неблагоприятно на точността на облъчването и да наложи
нестандартни процедури. Има основания за такива опасения и очевидно не всички
линейни ускорители с изоцентрична техника на облъчване са подходящи за използване
в радиохирургията. Въпреки това, добре проектиран, добре съгласуван и добре
поддържан линеен ускорител, който има стабилна и достатъчно малка сфера на
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изоцентъра (с диамерът от порядъка на 1 mm), може да се окаже подходящ за
използване в радиохирургията.
По общо мнение на лъчетерапевти и медицински физици, радиохирургичните
процедури с използване на линейни ускорители са равностойни по резултати на
лечението с Гама нож и че техниките с линейни ускорители са значително по-сложни,
отколкото Гама-нож, но и имат много по-голям потенциал за развитие.
Преобладаващото мнение на по-голяма част от неврохирурзите е, че използването
на Гама нож в радиохирургията превъзхожда техниката с линеен ускорител. Това е
довело през последното десетилетие до инсталиране на над 100 нови Гама нож в света.

15.2.11. Стереотактична радиохирургия без стереотактична маска
През последните години голям напредък е постигнат при стереотактичната
радиохирургия без използването на инвазивно поставяните стереотактични маски, без
ззагуба на присъщата точност на приложението на метода с маска. В неврохирургията
и радиохирургията са разработени нови образни техники, основани или на хирургическо
имплантиране на координатни маркери (златни телове или винтове), или използване на
он-лайн образи (линейни ускорители на роботизирана ръка (вж. Раздел 15.2.5.3.)).
Точността при локализацията на мишената при тези нови безрамкови техники е
подобна на точността при стереотактичните рамки. Безрамковата радиохирургия
разчита основно на съвременните цифрови образи и он-лайн наблюдение и вероятно в
бъдеще ще замени класическата стереатактична рамка.

15.3. ЦЕЛОТЕЛЕСНО ОБЛЪЧВАНЕ
Целотелесното облъчване е специална техника в лъчелечението, при която с гамаи Х-лъчи се облъчва цялото тяло. Нехомогенността в разпределението на дозата в
терапевтичния обем е от порядъка на ± 10 %. В широк смисъл това лечение включва
облъчване на големи области (полуцелотелесно облъчване) и облъчване на цялото
тяло, с изключение на няколко специфични органи, които са частично или напълно
защитени.

15.3.1. Категории целотелесно облъчване
В зависимост от конкретната клинична задача, техниките за целотелесно
облъчване са разделени в четири категории:
● висока целотелесна доза, реализирана еднократно или в до шест фракции по 2
Gy в три дни (обща доза 12 Gy);
● ниска целотелесна доза, реализирана в 10-15 фракции от по 0,10-0,15 Gy;
● полуцелотелесно облъчване на горната или долна половина на тялото с
еднократна доза 8 Gy;
● цялостно облъчване на лимфните възли с типичната доза 40 Gy във 20 фракции.

15.3.2. Заболявания, лекувани с целотелесно облъчване.
Целотелесното облъчване се използва предимно като част от подготовката за
трансплантация на костен мозък (BMT). Донор може да бъде самият пациент (autologous
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transplant), едноячен близнак (syngeneic transplant) или хистологично съвместим донор
(allogeneic transplant). В близко бъдеще, чрез биоинженерство се очаква да се
произвеждат стволови клетки от несвързани донори, които да се използват при
трансплантацията на костен мозък. Клетките ще бъдат проектирани така, че
вероятността за отхвърляне от тялото да бъде малко вероятна и по този начин
трансплантацията на костен мозък да стане по-надеждна и повече приложима.
Преди присаждането на костен мозък от донор, присадката се подлага на
изследване за туморни клетки и генетични заболявания. Протоколите за присаждане на
костен мозък включват целотелесно облъчване с цел потискане на имунната система
за намаляване на вероятността за реакция на организма срещу присадката. Затова
оптималното прилагане на целотелесно облъчване е важна компонента за успешна
процедура по трансплантация на костен мозък.
Трансплантацията на костен мозък се прилага най-често при:
● различни видове левкемия (остра неимфобластомна, остра лимфообластомна и
хронична миелогенна);
● злокачествен лимфом;
● апластична анемия.

15.3.3. Технически аспекти на целотелесното облъчване
Всички съвременни техники за целотелесно облъчване прилагат гама- и Хлъчения, получавани от ТГТУ с 60Co и от линейни ускорители. Използват се или
стационарни лъчеви полета с размери от порядъка на 70 х 200 cm, обхващащи цялото
тяло на пациента, или по-малки по размери транслационни или ротационни полета.
Обикновено облъчването се прави с две насрещни полета (“тунел”), като
фракционираната доза се разпределя между тях поравно.

15.3.4. Техники за целотелесно облъчване
Техниките за целотелесно облъчване използват или отделни облъчватели
(фиг. 15.4. (а) и (б) и фиг. 15.5.), или по-често – модифицирани конвенционални уредби
за дистанционно облъчване. В момента за целотелесно облъчване се прилагат четири
метода с модифицирани уредби:
● Лечение при увеличено SSD (фиг. 15.4. (в) и (г));
● Лечение при стандартно SSD, след отстраняване на колимиращата система на
ТГТУ (фиг. 15.5.);
● Лечение с транслация на лъча (фиг 15.6. (а).);
● Лечение с махаловидни движения на лъча (фиг. 15.6. (б) и фиг. 15.7.).
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Фигура 15.4. Техники за целотелесно облъчване със стационарни полета:
(а) две насрещни полета при малко разстояние източник-повърхност (РИП);
(b) специална ТГТУ; (а) тунел (малко SSD) (b)ТГТУ (малко SSD) (c) голямо РИП –
правостоящ пациент; (d) голямо РИП – пациент на носилка.

Първите две техники използват големи стационарни полета при неподвижен
пациент, докато последните две – подвижни полета, получавани или чрез транслация
на пациента, или чрез движение на полето при неподвижен пациент.

Фигура 15.5. ТГТУ с 60Co за целотелесно облъчване. Източникът е на
тавана на разстояние 250 cm; пациентът лежи на матрак на пода и се
облъчва с две насрещни полета след завъртане по гръб и по корем.

15.3.5. Точка за нормиране на дозата (референтна точка)
При целотелесното облъчване точката, в която се нормира дозата (референтната
точка), се избира вътре в тялото на пациента (обикновено в средата на нивото на пъпа).
Разпределението на дозата в цялото тяло не трябва да се различава с повече от ± 10
% от дозата в референтната точка. Хомогенността на дозата се постига с използването
на болуси или компенсатори.
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15.3.6 Общи процедури при целотелесно облъчване
Основните дозиметрични изисквания при целотелесното облъчване са както при
стандартното лъчелечение, вкл. абсолютното калибриране на източника, определянето
на процентната дълбока доза (PDD), профилите на лъчевото поле на определена
дълбочина. Тези характеристики и параметри на полето трябва да бъдат измерени при
условията, при които ще се осъществи целотелесното облъчване. Това е необходимо,
за да се получат достоверни данни за клиничното използване на целотелесното
облъчване и да се обсъдят някои дозиметрични проблеми, свързани с дозиметрията в
големи области, както и такива, които не са специфични за стандартното лъчелечение.
Тези проблеми са свързани с размерите на фантомите и йонизационните камери,
използвани при дозиметрията. За разлика от стандартното, при целотелесното
облъчване фантомите за измерване на дозата са по-малки по размери от облъчваната
област. Това води до разлика в приноса в дозата на разсеяното лъчение, което може да
се отрази неблагоприятно при определянето на процентната дълбока доза, а от там и
некоректно определяне на продължителността на облъчването (или на мониторните
единици) и, в крайна сметка, неизпълнение на предписаната клинична процедура.
Точността на дозиметрията при целотелесното облъчване може да бъде сериозно
компрометирана от обстоятелствата, че голяма част от кабела на йонизационната
камера се намира в лъчевото поле, както и че токовете на утечка и насищането в
камерата могат да влияят при измерването на относително ниските дози, каквито са при
целотелесното облъчване.

Фигура 15.6. Преместване на полето при техниките за целотелесно облъчване:(а)
стационарно поле и транслация на пациента; (b) неподвижен пациент и махаловидно
движение на полето.
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Фигура 15.7. Целотелесно облъчване с махаловидна техника и 4 MV линеен ускорител.

15.3.7. Протокол за дозиметричен тест при целотелесно облъчване
След като основните дозиметрични данни за а целотелесно облъчване са на
разположение, преди тяхното клинично използване е необходимо да се извършат
няколко целотелесни облъчвания „ на сухо“ , за да се проверят резултатите и да се
нанесат в дозиметричен протокол.

15.3.8. Осигуряване на качеството при целотелесно облъчване
Целотелесното облъчване изисква комплекс от дейности, включващи планиране на
лечението, точна локализация на органите, които трябва да получат по-малка доза или
да бъдат напълно защитени, и стриктно спазване на протоколите за QA. Тези протоколи
се делят на три категории: базисни, протоколи за предварителна подготовка за QA и
протоколи за QA при облъчването.
● Базисни протоколи за QA обхващат начина на работа на оборудването,
използвано за целотелесното облъчване, планиране на лечението и разпределение на
дозата. В допълнение към облъчвателната уредба, която е ТГТУ или линеен ускорител,
към оборудването при целотелесното облъчване може да включи CT, който да
предоставя данни на планираща система за разположението, геометрията и плътността
на органите в човешкото тяло.
●
Протоколите за предварителна подготовка обхващат калибрирането на
уредбите,
подготовката на оборудването, лъчевото помещение. Това включва
разполагане на оборудването и всички специални компоненти за целотелесното
облъчване, като изравнителни или компенсаторни филтри, както и гарантирането на
правилното функциониране на всяка специална дозиметрична апаратура, която ще се
използва за измерване на дозата в референтната точка, съгласно терапевтичния план,
или за определяне на преминаването на лъчението през белия дроб.
● Протоколите за QA включват данните от измерването на дозата по време на
целотелесното облъчване. Изискванията за точността на облъчването са строги, както
при конвенционална телегаматерапия. Важно е, да се отбележи, че клиниките, където
се извършва целотелесно облъчване, трябва да разполагат с ин-виво дозиметрия и
данните от измерванията да са на разположение по време на облъчването или веднага
след първата фракция.
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15.4. ЦЕЛОТЕЛЕСНО ОБЛЪЧВАНЕ НА КОЖАТА С ЕЛЕКТРОНИ
Целотелесното облъчване на кожата с електрони (TSEI) е специална техника в
радиотерапията, която цели облъчване на кожата на пациента с предписаната доза,
като запази всички други органи. Тъй като кожата е повърхностен орган, изборът на
електрони за лечение на генерализирани кожни злокачествени заболявания (най-често
фунгоидна микоза) е логичен, въпреки че нискоенергийните рентгенови лъчи също
могат да бъдат използвани, каквато е била практиката в миналото.
Броят на пациентите, при които е показано целотелесно облъчване на кожата с
електрони, е относително малък, затова техниката се прилага само в по-големите
лъчетерапевтични центрове. В миналото, за целотелесно облъчване на кожата са били
използвани нискоенергийни рентгенови уредби, генератори на Ван де Грааф и други
източници на електрони. За целотелесно облъчване на кожата с електрони сега, обаче,
служат линейните ускорители, използвани за конвенционално лъчелечение, с
модификации за облъчване с електрони с големи и хомогенни лъчеви полета.
Фотонното замърсяване на електронния сноп, използван за целотелесно
облъчване на кожата, е потенциална опасност за пациента. Неговата големина трябва
да се знае за всяка конкретна техника, както и да се гарантира, че облъчването на
кожата на пациента с предписаната терапевтична доза не е съпроводено с неприемливо
висока доза за цялото тяло от производните фотони. За да се избегнат лъчеви реакции,
при облъчването могат да бъдат защитени някои области на кожата и някои органи.
Типичен режим на TSEI е обща терапевтична доза 40 Gy в 20 фракции.

15.4.1. Физични и клинични изисквания при целотелесно облъчване на кожата
с електрони
Всички клинични процедури за целотелесно облъчване на кожата с електрони се
ръководят от три групи специфични изисквания:
● Физични параметри на големи стационарни електронни полета:
– Размер на полето от порядъка на 80 х 200 cm;
– Хомогенност на дозата в точка zmax във воден фантом най-малко в 80 % от
площта в централната област на полето (обикновено дозата се различава с ± 5 %
от дозата в zmax по централния лъч);
– SSD от 300 до 500 cm;
– Енергия на електроните на изхода на ускорителната тръба 6-10 MeV;
– Енергия на електроните на повърхността на фантома 4-7 MeV;
– Мощност на дозата е по оста на снопа в zmax във воден фантом;
– Фотонното замърсяване на електронния сноп.
● Физични параметри на разпределението на дозата от няколко стационарни
електронни полета:
– Мощност на дозата в zmax по оста на снопа (обикновено на повърхността на
кожата, която става референтна точка);
– Замърсяване на дозата от спирачно лъчение в референтната точка.
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● Клинични параметри:
– Схема доза/фракциониране;
– Целотелесна доза от фотони, получена от пациента при целотелесното
облъчване на кожата с електрони;
– Предписание за допълнително облъчване за недооблъчени области;
– Предписание за специална защита (очи, нокти и т.н.).

15.4.2. Актуални техники за целотелесно облъчване на кожата с електрони
Техниките на целотелесно облъчване на кожата с електрони, които се използват
понастоящем, могат да бъдат групирани в три основни категории:

Фигура 15.8. Лълечечение на пациент с микозис
фунгоидес с въртене на техниката TSEI.

● транслационни техники, при които пациентът се придвижва на носилка през
електронен сноп с достатъчна ширина за покриване на напречните размери на тялото;
● техники с едно или няколко електронни полета с големи размери, с които се
облъчва неподвижен пациент от голямо SSD;
● ротационни техники, при които пациентът е върху въртяща се платформа и се
облъчва с голямо поле (фиг.15.8.).

15.4.3. Избор на техника за целотелесно облъчване на кожата с електрони
След експертното решение за целотелесно облъчване на кожата с електрони,
предстои изборът на подходяща за целта техника, тя да бъде пусната в експлоатация и
да бъдат разработени процедури за QA. Големите лъчеви полета, използвани при
целотелесно облъчване на кожата с електрони, са едно или две по-малки съседни
полета.

15.4.4. Референтна точка
При целотелесно облъчване на кожата с електрони референтната точкасе намира
в тъканно еквивалентен фантом, по централния лъч на полето, на дълбочина zmax. Често
облъчването се следи он-лайн с две йонизационни камери – едната по централния лъч,
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а другата встрани от него, като по този начин се контролира изравнеността на лъчевото
поле.

15.4.5. Мощност на дозата в референтната точка
Референтната точка при целотелесно облъчване на кожата с електрони е точка от
повърхността на кожата на пациента, на нивото на пъпа и обикновенно на централния
лъч на полето. Мощността на дозата в тази точка се създава от специализираната
техника на TSEI с използването на едно или повече стационарни или ротационни
лъчеви полета. Мощността на кожната доза е свързана с мощността на дозата в
референтната точка, но тази връзка трябва да се определи експериментално за всяка
конкретна техника за облъчване.

15.4.6. Пускоови процедури при целотелесно облъчване на кожата с електрони
Въз основа на действащите стандарти за пускови процедури при целотелесно
облъчване на кожата с електрони (TSEI) и техническата обезпеченост на клиниката, се
избира начинът на облъчване – едно голямо хомогенно стационарно поле при голямо
SSD, или няколко по малки стационарни полета, при вертикално положение на
пациента, или чрез въртене на пациента, също в изправено положение. Избират се
различни техники за компенсиране на т.нар. енергийна деградация на електроните в
тялото на пациента, както и за изглаждане на лъчевите полета със специални филтри.
(За
снаждане
на
лъчевите
полета
с
електрони:
вж.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3834692/, Б. Пр.).
Изпълнението на TSEI изисква пълен набор от дозиметричните
използваните големи стационарни и ротационни лъчеви полета:

данни за

Изравненост (гладкост) на полето, определяна чрез процентната дълбока доза в
тъканно-еквивалентен фантом, в zmax, спрямо референтната точка;
Мощност на дозата в референтната точка;
Процентна дълбока доза на дълбочина до 15 cm в тъканно-еквивалентен фантом.
Процентната дълбока доза се определя в различни посоки в равнини, успоредни
на централния лъч. Физичните характеристики на поле за целотелесно облъчване на
кожата с електрони се измерват в модулен цилиндричен полиестеренов или воден
фантом с диаметър и височина 30 cm. Мощността на кожната доза обикновено се
измерва с термолуминесцентни или филмови дозиметри. По неписано правило
стойността на мощността на кожната доза е от 0,4 до 0,5 от мощността на дозата в
референтната точка.

15.4.7. Клинични измервания на разпределение на дозата при целотелесно
облъчване на кожата с електрони
В допълнение към основния цилиндричен дозиметричен фантом, клиничната
процедура по целотелесно облъчване на кожата с електрони трябва да включва
измерване на разпределението на дозата в антропоморфни фантоми за симулиране на
пациенти с различна телесна маса, както и за симулиране на различни части от
човешкото тяло, вкл. и крайниците. Това ще позволи да се измери разпределението на
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дозата в кожата по цялото тяло, както и да се определи замърсяването на електронното
облъчване с гама-лъчи.
Трябва да бъде оценено „ засенчването“ което се получава от единия на другия
крайник, както от ръцете на торса или на главата. Трябва да се идентифицират кожните
участъци, които получават, по една или друга причина, по-малка от предписаната доза
и да се разработят методи и способи за повишаване на дозата в тези участъци по такъв
начина, че да се гарантира дозата на цялата кожа на пациента да бъде възможно найблизка до предписаната.

15.4.8. Осигуряване на качеството при целотелсно облъчване на кожата с електрони
Целотелесното облъчване на кожата с електрони изисква стриктно спазване на
протоколите за QA. Тези протоколи се разделят на три категории, подобно на
споменатите в раздел 15.3.8.:
● Протокол за QA, свързан основно с оборудването, използвано в TSEI;
● Протокол за предварителни подготвителни дейности за QA – калибриране и
подготовката на оборудване непосредствено преди лечението;
● Протокол за QA, отразяващ измерванията на дозата по време на облъчването.

15.5. ИНТРАОПЕРАТИВНО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
Интраоперативното лъчелечение (IORT) е специална техника, при която се прави
еднократно облъчване с доза 10-20 Gy на хирургично открити вътрешни органи, на
туморно огнище или туморно ложе. По този начин тази техника комбинира два
конвенционални основни методи за лечение на рака – оперативния и лъчевия.
Интраоперативната радиотерапия се прилага като протокол за лечение, който
включва други форми на лечение, като напр. химиотерапия и телегаматерапия, но
въпреки нейната голяма продължителност тя се развива и при някои локализации може
да има важен принос. Първоначално техниката се е прилагала с цел да се свие тумора
и за опростяване на евентуалната последваща хирургична интервенция. За
подобряване на локалния радиационен контрол, при облъчването околните
лъчечувстрителни тъкани се защитават или се изнасят вън от лъчевото поле.

15.5.1. Физични и клиничните изисквания за интраоперативно лъчелечение
Екипът за интраоперативно лъчелечение се състои от хирург, радиоонколог,
медицински физик, анестезиолог, медицинска сестра, патолог и радиотерапевт. IORT
изисква операционна зала и лъчево помещение. Често двете помещения са обединени
в едно, като специално защитена операционна, в която е инсталирана за постоянно
уредбата за облъчване.
След като са определени видът лъчение и мястото, където ще бъде монтирана
уредбата за облъчване, трябва да бъде избран апликаторът. Апликаторите са важни по
три причини:
•

за да се определи целевата област (мишенният обем) за облъчване;

•

за да предпазят от облъчването тъканите извън тази област;
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•

за да се запазят лъчечувствителните тъкани да не попаднат в целевата област по
време на облъчването.

15.5.2. Техники и лъчеви източници при интраоперативната лъчетерапия
При IORT могат да се използват три вида йонизиращи лъчения:
•

рентгенови лъчи;

•

ускорени електрони с енергия няколко MеV;

•

гама-лъчи от закрити радиоактивни източници с
мощност на дозата (HDR).

Ir за брахитерапия с висока

192

Използват се рентгенови лъчи за повърхностна радиотерапия. Въпреки
първоначалните обнадеждаващи резултати, ограниченото в дълбочина проникване на
нискоенергийните рентгенови лъчи е пречка за тяхното приложение.
Повече програми за IORT днес използват ускорени електрони, произвеждани от
линейни ускорители, тъй като за целите на IORT електроните предлагат няколко
предимства в сравнение с рентгеновите лъчи:
– Електроните с използваната ниска енергия имат малък пробег в тъканите, което
осигурява запазването на тъканите зад мишенния обем;
– При определената дълбочина на мишенния обем и подходящ избор на енергия
на електроните, облъчването на тумора може да бъде хомогенно, а дозата в околните
здрави тъкани – минимална;
– За разлика от нискоенергийните рентгенови лъчи, поглъщането на електроните
в костите и меките тъкани не е голямо.

15.5.3. Въвеждане в експлоатация на интраоперативно лъчелечение
След решението за въвеждане на IORT в една клиника, трябва да се изгради екип
за IORT, да се избере техника и съответното оборудване.
При доставката на оборудване, за неговото въвеждане в експлоатация за IORT
трябва да се направи следното:
● Да се измерят радиационните параметри и да се обобщят в дозиметрични база
данни. Това са: мощност на дозата на изхода на апликаторите, дълбока доза по оста на
лъчевия сноп, доза на повърхността и в областта на изграждане на дозата, фотонна
контаминация на снопа електрони, разпределението на дозата в облъчваната среда.
● Всички етапи на прехода между хирургичната процедура и облъчването на
мишената трябва да бъде внимателно планирани, разработени и включени в
процедурата при въвеждането на IORT в експлоатация. При всички използвани
източници на лъчение базата дозиметрични данни трябва да бъдат документирани в
подходящ формат, за да могат да се използват бързо и точно в практиката.

15.5.4. Осигуряване на качеството в интраоперативното лъчелечение
Осигуряването на качеството при IORT е в някои отношения е дори по-важно от QA
при за стандартното лъчелечение, тъй IORT се прилага еднократно, което изключва
възможността за последващи корекции на дозата или на медицинската процедура.
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QA в IORT се състои от три компоненти, подобно на 15.3.8.:
● Базисно QA, свързано с всички елементи от IORT оборудването;
● QA за подготовка на оборудването и неговата проверка непосредствено преди
лечението;
● QA по време на самата IORT процедура.

15.6. ВЪТРЕТЪКАННО ОБЛЪЧВАНЕ НА РЕКТУМА
През последните години нараснаха усилията за развитието на терапевтични
подходи за щадене на органите със злокачествено новообразувание, при които
традиционно се прилагаше радикална хирургия. За злокачествени заболявания на
ректума и аналния канал, сфинктер запазващите процедури са успешни в постигането
не само на висока степен на вероятност за локален контрол, но и в подобряването на
качеството на живот на пациентите. По този начин се избягва дефинитивната
колостомия и мъжка импотентност, които могат да се дължат на абдоминоперинеална
резекция.
Ендокавитарно ректално (ендоректално) облъчване е сфинктер запазваща
процедура, използвана при лечението с повърхностни рентгенови лъчи на подбрани
ректални карциноми. Техниката е въведена през 1930 г. от Chaoul и впоследствие
разработена и практикувана и от други, в началото най-вече от Papillon.

15.6.1. Физични и клинични изисквания при ендоректално облъчване
Основното изискване към техниката за ендоректално облъчване е източникът на
йонизиращото лъчение да осигурява процентна дълбока доза (PDD) в мека тъкан 50 %,
30 % и 10 % на дълбочина съответно 5, 10 и 25 mm. Такъв спад на PDD е характерен
за меко рентгеново лъчение с енергия няколко десетки килоелектронволта. Това ще
рече ускоряващо напрежение на рентгеновата тръба около 50 kV и малко SSD.
Клиничните критерии за избор на ендокавитарно ректално облъчване са следните:
● доказан с биопсия добре или умерено диференциран аденокарцином;
● подвижна лезия с максимален диаметър до 3 cm;
● разположение на лезията до 10 cm от аналния канал;
● липса на данни за ангажирани лимфни възли или далечни метастази.
Използват се две ендоректални техники за лечение:
– техника с малко SSD (около 4 cm) и рентгенова тръба, поставена в
проктоскопичен конус;
– техника с голямо SSD (около 20 cm) и рентгенова тръба, прикрепена външно
към конуса.
Повече от публикациите за ендоректално облъчване са с техника с малко SSD,
която в чест на своя основен поддръжник се нарича техника на Papillon. Както
проктоскопичният конус, така и прикрепената рентгенова тръба, се държат на ръка по
време на лечението. Това прави ендоректалното облъчване неудобно и потенциално
ненадеждно, поради възможност за неправилно движение на конуса по време на
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лечението (пропускане на тумора). Тази техника е опасна и от радиационно-защитна
гледна точка.
Техниката с голямо разстояние SSD е разработена за използване на рентгенови
тръба за повърхностна терапия, дизайнът на които не позволява поставянето им в
проктоскопичен конус. Въпреки това, съществуват няколко предимства на голямото SSD
при ендоректално облъчване:
(I) Рентгеновата тръба може да бъде свързана външно с около 20 cm
проктоскопичен конус, което дава възможност за използването на конуси с по-малък
диаметър.
(II) Рентгеновата тръба и ректоскопът не се държат ръчно по време на лечението,
което подобрява позиционирането и точността при лечението (както и решава проблема
с радиационната защита).
(III) Хомогенността на дозата в обема на тумора се подобрява, а при промяна на
SSD с няколко милиметра влияе върху хомогенността много по-слабо при SSD 20 cm,
отколкото при 4 cm.

15.6.2. Техника за ендоректално лъчелечение
Техниката за ендоректално лечение включва следните етапи:
● Пациентът се разполага на проктоскопичната маса и в ректума му се поставя
проктоскопичният конус с бутало;
● Буталото се отстранява, рентгеновата тръба се прикачва към конуса, а конусът
се поставя върху тумора;
● При техниката с малко SSD рентгеновата тръба се въвежда в конуса, като и
конусът и рентгенова тръба се държат на ръка по време на терапията;
● При техниката с голямо SSD конусът се имобилизира с хидравлично регулируема
скоба и рентгеновата тръба се прикрепва чрез електромагнитна закопчалка към конуса;
● Мишената се облъчва с предписаната доза след включване на рентгеновата
уредба.
Общата туморна доза е от порядъка на 80 Gy и се реализира в две или три фракции
по 20-30 Gy, през две седмици.

15.6.3. Осигуряване на качеството при ендоректално лъчелечение
Осигуряването на качество при ендоректално лечение е сравнимо по важност с
това и при стандартното лъчелечение, тъй като броят на фракциите са сравнително
малко, а предписаната доза за една фракция – висока.
Подобно на Раздел 15.3.8, ОК при ректалното облъчване се състои от три
компоненти, представени в съответни протоколи:
● Базисен протокол, отразяващ цялостното оборудване: уредбата за повърхностна
рентгенова терапия, проктоскопичния конус и обтуратора за лечение, устройството за
визуализация и документиране. Интензитетът на рентгеновите лъчи трябва да се
измерва с плоско-паралелна йонизиционна камера, калибрирана в стандартна
дозиметрична лаборатория. Трябва да се разгледат внимателно случаите, при които
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условията на калибриране на камерата се различават значително от условията на
измерванията за целите на ендоректалното лечение.
● Протокол за QA преди лечението, насочен основно за подготовката на
оборудването. Трябва да бъде проверено калибрирането на рентгеновия източник и
функционирането на всички останали компоненти на лечението.
● Протокол за QA по време на самата клинична процедура.

15.7. КОНФОРМНО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
15.7.1. Основни аспекти на конформното лъчелечение
В сравнение със стандартните техники за облъчване, при конформното
лъчелечение контролът на тумора може да се подобри чрез възможностите за по-висока
доза в тумора, при приемливо ниво на дозата в нормалната тъкан. При конформното
лъчелечение облъчването с предписаната доза обхваща планирания мишенен обем и
същевременно поддържа дозата в критичните органи под толерантната. Технологията
на конформното лъчелечение се основава на 3-D локализиране на мишенния обем, 3D планиране и 3-D техники за провеждане на лъчението.
Локализацията на мишената се постига чрез анатомични и функционални образи:
СТ, MRI, SPECT, PET и ехография. Планирането се прави или със стандартна техника,
основана на сумарното разпределение на дозата от лъчеви полета с еднакъв
интензитет, или с обратно планиране. Обратното планиране е по-напреднала
конформна лъчетерапевтична техника, при която за подобряване на хомогенността на
дозата в тумора и на щаденето на критичните органи се използват модулирани по
интензитет лъчеви снопове.
Tехниките за облъчване варират от използването на стандартни еднородни
копланарни (разположени в една равнина) лъчеви полета, до модулирани по интензитет
некопланарни, образувани от многолистови колиматори.

15.7.2. Многолистов колиматор
Съвременните линейни ускорители могат да бъдат снабдени с многолистови
колиматори (Multileaf collimators, MLC), които съдържат от 20 до 60(80) двойки тесни,
допиращи се волфрамови ламели, всяка от които се проектира в изоцентъра на
ускорителя с ширина от 10 mm или по-малко. Многолистовият колиматор с ширина на
ламелите в изоцентъра, по-малка от 5 mm, се нарича микро-многолистов колиматор
(micro MLC). Общо MLC се използват за оформяне на лъчеви полета с неправилна
форма с максимални размери до 10 cm, каквито са полетата за главата и шията, както
и на полета с неправилна форма с максимален размер 3 cm, като използваните в
радиохирургията.
Многолистовият колиматор може да бъде неразделна част от главата на линейния
ускорител, замествайки горните или долните челюсти на външния колиматор, или да
бъде прикрепен към главата на ускорителя и да се използва едновременно с челюстите
на колиматора. Такъв MLC е показан на фигура 15.9.
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Ламелите на MLC са индивидуално моторизирани – миниатюрен DC мотор
задвижва всяка ламела от тях поотделно, като движението и положението им се
управлява компютърно Това дава възможност формирането и позиционирането на
лъчеви полета с неправилна форма в мишената да става с точност, по-добра от 1 mm.
Контролът на позиционирането на ламелите се постига чрез сложен сервомеханизъм,
използващ електронни или видео техники.

Фигура 15.9. Многолистов колиматор с 60 двойки допиращи се
волфрамови ламели (Millenium MLC, Varian).

15.7.3. Приемателен тест на многолистовия колиматор
Клиничното използване на многолистовия колиматор изисква потребителят първо
да направи тест по подробен пусков протокол. Тестът трябва да обхване всички
механични, радиационни и софтуерни аспекти в работата на MLC:
● Механични аспекти: движението на ламелите и максималното им раздалечаване,
опирането на ламелите в и извън оста на централното лъчево поле, насочването на
оста на MLC по оста на външната колимираща система на лъчевия източник,
възпроизводимостта при позиционирането на ламелите, блокировките на ламелите и
отклоненията в положението на челюстите на колимиращата система.
● Радиационни аспекти: придвижването на ламелите, утечките между тях, утечките
при свързването на две съседни ламели, както по оста на полето, така и извън нея,
полусянката на всяка ламела по нейната дължина и перпендикулярно на нея.
● Софтуерни аспекти: проверка на оформянето на полето, връзката между
планиращата система и MLC и точността при формиране на полето и функционирането
на контролера.

15.7.4. Пусково изпитване на многолистов колиматор
Протоколът за пусковото изпитване включва събиране на данни за параметрите
на лъчевия сноп при всички енергии на произведените от линейните ускорители
лъчения и различните неправилни полета, формирани от MLC. Същността на това е да
се провери, дали физическите характеристики на MLC не влияят значително на
основните дозиметрични параметри на откритите лъчеви полета, като гладкост,
симетрия, фактори на полето и процентна дълбока доза.
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Дозиметричните параметри във фантома, като процентна дълбока доза,
отношение на дозата в дадена точка към дозата по централния лъч на същата
дълбочина (off-axis ratio, OAR), фактор на разсейване, тъканно фантомно отношение
(TРR) се определят от формата на полето, създадено от многолистовия колиматор
(MLC). Въздушният дозиметричен параметър – факторът на колиматора, се определя
от квадратното или правоъгълното поле, оформено от челюстите на вторичния
колиматор, като MLC всъщност се явява като трети колиматор. В този случай се смята,
че факторът на колиматора не зависи от полето, оформено от MLC. Когато MLC
замества горните и долните челюсти на външния колиматор, факторът на колиматора
е функция на лъчевото поле, определено от MLC.

15.7.5. Програма за осигуряване на качеството при многолистните колиматори
Програмата за осигуряване на качеството при MLC се изпълнява, за да се осигури
надеждна и безопасна работа на софтуера и на всички механични компоненти.
Програмата следва да обхваща точността на позиционирането, надеждността при
движение на ламелите, утечките на ламелите, блокировките, работата на мрежата по
преноса на данни.

15.7.6. Лъчелечение с модулирана мощност на дозата (IMRT)
Като допълнение към оформянето на лъчеви полета в 2-D конформно
лъчелечение, при което полетата имат неправилна форма, но лъчението е с постоянен
интензитет, MLC може да се използва за облъчване с модулиран интензитет при 3-D
конформното лъчелечение.
От една неясна, високо специализирана техника, практикувана само в няколко
специализирани лъчелечебни центрове по света, IMRT се превърна в една от основните
техники в повечето големи клиники по целия свят.
Към момента IMRT е най-модерната техника за конформно лъчелечение с голяма
перспектива за подобряване на качеството на терапията, както чрез увеличаване на
вероятността за туморен контрол и понижаване на радиационния риск (т.е. намаляване
на вероятността за усложнения)). За определяне на дозата при модулирани по
интензитет лъчеви полета и 3-D геометрия на диагностичните образи за определяне на
мишенните обеми, IMRT разчита на т.нар. обратно планиране(ITP)
В допълнение към СТ, MRI и РЕТ, ехографията започва да играе важна роля
поради лекотата на използването й за постоянен контрол на мишенния обем. Въпреки
вече рутинната клинична употреба на IMRT, техниката е свързана и с няколко
затруднения:
● Сложността на оборудването, използвано за облъчване;
● Сложността на процеса за обратно планиране;
● QA при определянето на разпределението на дозата и самото облъчване.
Обратното планиране за IMRT има редица предимства пред стандартните техники
за планиране, като:
– Повишена хомогенност на дозата в мишенния обем и възможности за
ограничено облъчване на околните здрави структури;
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– Повишаване на скоростта и простотата на предложените решения;
– Количественото въвеждане на ограничителните функциите,
биологичните реакции за органите и мишената;

включващи

– Съгласуване на оптималния терапевтичен план с техниката за облъчване и с
реалната доза, с отчитане на всички практически хардуерни ограничения.
Разработени са различни подходи за IMRT, вариращи от прости стандартни
физични компенсатори, до голям брой тесни фотонни снопове. Между двете крайности
са базираните на MLC техники, които са две категории: при едната се използват голям
брой статични полета, оформени с MLC , а при другата – динамични подходи за
облъчване с фигурни полета, формирани с MLC.
Елементарни техники за IMRT с клинове и физически компенсатори. се прилагат
клинично от 1960 г. Модерна IMRT, обаче, стана възможна в края на 90-те години на
миналия век благодарение на развитието на следните четири метода:
(I) 3-D образна диагностика с СТ, MRI, СРЕКТ и РЕТ;
(II) Обратно планиране;
(III) Верификация на реализираната терапевтична доза в рамките на QA;
(IV) Компютърно контролиране на реализираната доза.

15.7.7. Пусково изпитване на лъчетерапевтични системи с модулирана мощност на
дозата
Дейностите в пусковото изпитване на IMRT зависят до известна степен от вида на
използваната система за обратно планиране. Някои от тези системи са прости модули
в рамките на стандартен 3-D TPS (планираща система) и на обичайния алгоритъм за
изчисляване на дозата. За пускането на такава система е необходимо първо да се
включи за работа стандартната планираща система.
Преди използването на MLC трябва да се направят някои допълнителни
измервания, характеризиращи някои основни свойства на колиматора (например
придвижването и утечката на ламелите, максималната скорост на тяхното движение,
специфични за системата за ITP). Други алгоритми за ITP са самостоятелни системи,
които изискват цялостно измерване на данните на лъчевия сноп, въвеждане и
евентуалното им моделиране, отделно от 3-D системата за планиране. Правят се опити
да се опрости пусковото изпитване, като се извърши моделиране на лъчевия сноп при
условие, че са определени всички необходими параметри на лъчевия сноп.
IMRT с използването на MLC може да се осъществи по един от следните три
основни режима:
● Сегментиран MLC (SMLC), споменаван и като режим на стъпка и стрелба;
● Динамичен MLC (DMLC), понякога наричан режим на плъзгащ се прозорец;
● Ротационна терапия с модулирана мощност на дозата (IMAT).
В режим SMLC (статично IMRT) облъчването с модулиран интензитет се прави с
поредица от малки (сегменти) субполета, във всяко от които интензитетът е постоянен.
Техниката е още известна като стъпка и стрелба, което означава, че излъчването е
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включено само, когато ламелите на MLC са неподвижни във всяко от програмираните
положения; ламелите остават неподвижни докато е включено излъчването.
В режим DMLC (динамично IMRT) интензитетът на модулираните полета се
променя динамично, като листата на MLC се движат по време на облъчването на
пациента. При фиксирано положение на гентрито, през получените чрез отварянето на
всяка двойка противоположни ламели, се облъчва мишенният обем под компютърен
контрол, за да се получи желаното разпределение на дозата в него.
Техниката за ротационна модулирана по интензитет
терапия (IMAT) бе
разработена неотдавна. При нея въртенето на гентрито по време на облъчването се
използва за получаване на възможно най-конформното разпределение на дозата при
стандартнен линеен ускорител.
Всеки метод за лъчелечение трябва да бъде изпитан пусково отделно, тъй като
движението на MLC и работата на линейния ускорител се настройват различно в
зависимост от конкретния метод. IMRT процедурите изискват по-малък толеранс при
движението на ламелите на MLC, отколкото когато колиматорът се използва при
стационарни полета. Пусковите тестове трябва да бъдат проверка на точността и
възпроизводимостта на позиционирането и движението на MLC при всяка използвана
техника за облъчване.
Верификацията на точността на алгоритъма за изчисляване на дозата на система
за обратно планиране се извършва с помощта на стандартни дозиметри (йонизационни,
рентгенографски или радиохромни филми, термолуминесцентни, с различни фантоми).
Повечето съществуващи в лъчелечебните центрове IMRT системи за планиране
предоставят опции за проверка на плановете за лъчелечение, като те се прехвърлят
към представителен фантом за изчисление. Фантомът може след това да бъде зареден
с някой от посочените по-горе дозиметри и облъчен с планираните IMRT полета.
Много фантоми, специално предназначени за проверка на IMRT полета, наскоро
станаха достъпни на пазара. В тях има вградени различни нехомогенности, които
осигуряват възможност за проверка не само на IMRT плановете, но и за използването
на алгоритъм за корекция на тъканни нехомогенности. Възможно е също да се
използват прости фантоми от плексиглас (полиметилметакрилат), полистирол или други
водноеквивалентни материали, в които дозиметрите могат да се фиксират, но при тях
не могат да се отчитат нехомогенностите.

15.7.8. Осигуряване на качеството при системите с модулирана мощност на дозата
Трябва да се разработи цялостна програма за QA, за да се осигури точността на
дозата при IMRT. Тази програма трябва да включва стандартна верификация на
лъчевия сноп на изхода на ускорителя, както и проверка на динамичното позициониране
и движение на MLC. Един добър подход е да се извършва редовно една подгрупа от
пусковите изпитвания. В резултат на натоварването на компонентите на MLC, поспециално на моторчетата на ламелите, се препоръчва да се увеличи стандарта на
резервния комплект части, включващ най-малко няколко допълнителни моторчета.
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15.7.9. Верификация на дозата при планове за лечение с модулирана мощност на
дозата
Строго се препоръчва да се извършва независима проверка на всички планове за
лечение с IMRT, поне докато всички занимаващи се с тази техника се почувстват
комфортно в процесите на планиране и облъчване. Това се извършва чрез трансфер
на всеки IMRT план към представителен фантом за изчисляване на дозата. Фантомът
след това може да бъде зареден с различни дозиметри и да бъде облъчен с
планираните за пациента IMRT полета. По този начин реално получената доза може да
бъде сравнена с планираната и оценена за точност. Няколко производители наскоро
разработиха софтуер и хардуер, които значително опростяват оценката на получената
доза при IMRT. Тези системи трябва да бъдат сериозно разгледани при покупка като
допълнение към всяка IMRT софтуер/хардуер система.

15.8. ОБРАЗНО-УПРАВЛЯВАНО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ (IGRT)
През последните десет години има значителен напредък в технологиите за
планиране и облъчване, осигуряващи прецизност в лъчелечението. Обратното
планиране и виртуалната симулация, с помощта на съчетаването на образи на
анатомичните структури на пациента (СТ, MRI и PЕТ), направиха революция в
планирането на лъчелечението. В близко бъдеще определянето на вътретуморните
обеми – хипоксичните клетки или клетките с ниска лъчечувствителност, които трябва да
бъдат облъчвани допълнително с високи дози, ще стане възможно чрез бързо
развиващата се технология на молекулярната образна диагностика.
Успоредно с развитието на мишенната локализация, ефикасността на
лъчелечението се подобри със скорошното въвеждане на IMRT и томотерапията.
Точността на получената доза с тези нови техники е ограничена от несигурността в
локализацията на мишената по време на лечението. Тази несигурност произтича от
движението на мишената между отделните фракции и по време на облъчването, както
и на грешките при настройката на апаратурата. Стандартният подход за намаляване
влиянието на несигурността е добавянето на осигурителна зона около мишенния обем.
Напоследък стана възможно да се изобрази анатомията на пациента
непосредствено преди всяка фракция, като по този начин непрекъснато се получава
точна информация за местоположението на мишенния обем. Тази техника за облъчване
на пациента е известна като IGRT и тя гарантира в голяма степен, че относителното
разположение на мишенния обем и някои отправни точки за всяка фракция са като в
ллъчелечебния план. Това може да позволи намаляване на границите на
терапевтичния обем, намаляване на лъчевите усложнения, увеличаване на дозата и
избягване на локализационни пропуски.
Идеалната образно управлявана система дава възможност за получаването на
образи на меките тъкани по време на всяка фракция на лъчелечението. Системата
трябва да бъде бърза и опростена, така че да не се отрази значително на престоя на
пациента върху пациентната маса, да бъде точна в рамките на определената мишена и
да може да облъчи пациента с конформна доза.
В момента се предлагат няколко IGRT системи, които осигуряват предварителна
обработка на образите веднага след като пациентът е поставен върху пациентната маса
на линейния ускорител. Тези IGRT системи са базирани на директно интегриране на:
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●
средноенергийни и високоенергийни диагностични уредби в комплект с
изоцентричен медицински линеен ускорител; диагностичните образи се получават на
принципа на СТ, а подходящи диагностични уредби предлагат двата производителя на
линейни ускорители: Електа (Synergy model) и Varian (Trilogy model).
● СТ с изоцентричен медицински ускорител, предлагани от Siemens (Primatom).
● високоенергийна СТ с томотерапевтична уредба, използващи линеен ускорител
с миниатюрна ускорителна тръба, монтиран на гентрито СТ, предлаган от TomoTherapy,
Inc.
● 2-D или 3-D ехограф, в комплект с изоцентричен медицински линеен ускорител,
произведен от Nomos (BAT system) и BrainLAB (ExacTrac system).
● он-лайн изобразяване със сдвоени перпендикулярни 2-D образи, с миниатюрен
линеен ускорител, монтиран на роботизирана ръка, предлагани от Accuray (CyberKnife
system).

15.8.1. Компютърна томография с коничен лъчев сноп (СВCT)
CBCT образите позволяват визуализация на точното местоположение на тумора
непосредствено преди началото на лечението на пациента. Техниката интегрира CT
образната диагностика с линеен ускорител и представлява няколко 2-D образа,
получени с конусовиден лъчев сноп, въртящ се на 360 0 около пациента на маса на
ускорителя. Филтриращ алгоритъм за обратна проекция, подобен на СТ алгоритмите
при сканиране, се използва за реконструкция на 3-D образите на мишенния обем,
критичните органи и маркерите в тялото на пациента. След това обемната информация
от СТ се сравнява с данните от образите на планиращата система, както и с
оптимизираното разпределение на дозата, и се взима решение за фина настройка на
положението на пациента, за да отчете движението на тумора или грешки при
нагласняването.
При CBCT могат да бъдат използвани рентгенови лъчи с различна енергия:
● Киловолтовата система се състои от конвенционална рентгенова тръба,
монтирана на подвижно рамо на 90 0 спрямо високоенергийния сноп от ускорителя, и
плосък панел с детектор за рентгеновите лъчи, монтиран на подвижно рамо срещу
рентгеновата тръба. В допълнение към конусовидните образи системата с рентгенови
лъчи може да произвежда рентгенографски и рентгеноскопични образи.
● Мегаволтната система използва Х-лъчението от ускорителя и нейно предимство
е, че не изисква допълнително образно оборудване за произвеждане на конусовиден
лъчев сноп. Рентгеновите лъчи, обаче, изобразяват по-добре контраста на меките
тъкани и поради тази причина се счита, че са за предпочитане. При мегаволтовата
система се използва детекторният панел, който е вече на лице за електронни портални
образи.
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Медицинските линейни ускорители на Еlekta и Varian, снабдени със системи за
изобразяване за CBCT, са показани на фигури 15.10. и 15.11.

Фигура 15.10. Рентгенова диагностична уредба с коничен лъчев сноп, в
комплект с ускорител Електа Synerg. (С любезното съдействие на Електа
A.B.)

Фигура 15.11. Рентгенова диагностична уредба с коничен лъчев сноп, в комплект с
ускорител Varian Trilogy. (С любезното съдействие на Министерство на радиационната
онкология, Emory медицински университет, Атланта, Джорджия, САЩ. Снимка от
Weinberg-Clark)
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15.8.2. Компютърна томография Primatom
Системата се състои от линеен ускорител и СТ, разположени в противоположните
краища на стандартна пациентна маса. Разработена е и се предлага от Siemens. Тази
система позволява прецизно СТ изобразяване на анатомията на пациента преди всяка
фракция на лъчелечението. Пациентът може да бъде преместван за компенсиране на
движенията на мишената и създадените неточности, а също системата дава
възможност на лъчетерапевтите да отчитат промените в размера и формата на
мишенния обем по време на целия курс на лъчелечението.

15.8.3. Томотерапия
Концепцията за томотерапия бе въведена в началото на 1990 г. в Университета на
Уисконсин. Оттогава много научни публикации показват потенциалната полза от този
иновативен подход за облъчване. Една търговска версия, известна като TomoTherapy
HI ART система, е била пусната наскоро за клинична употреба и съчетава планиране на
лечението, позициониране на пациента и облъчване.
В системата на томотерапия, IMRT се осъществява с 6 MV линеен ускорител,
монтиран на ринг на гентрито от типа на СТ пръстена, което позволява на линейния
ускорител да се върти около пациента. Колимирането на лъчения сноп се прави от
компютърно управляем MLC, разположен също на въртящото се гентри, който има два
комплекта от взаимноперпендикулярни ламели, които се движат бързо в и извън
лъчевия сноп и модулират непрекъснато мощността на дозата, докато ускорителят се
върти около пациента. По време на лечението пациентната маса се движи през отвора
на гентрито, така че облъчването става в спираловидна геометрия около мишенния
обем.
Системата е предназначена за високоенергийно сканиране на анатомията на
пациента преди, по време на или след лъчелечението. Данните от тези образи се
формират от матрица с 738 йонизационни камери с ксенон, която се върти с гентрито в
посока обратна на посоката на въртене на ускорителя. Това управляване на
изобразяването позволява фина настройка на позиционирането на пациента при всяка
фракция, за да се гарантира, че разпределението на дозата в мишенния обем
съответства точно на планираното. СТ сканирането може да се направи веднага след
всяка фракция, при което пациентът все още е в положение за облъчване.

15.8.4. Система BAT
Nomos въвежда системата ВАТ (B-Mode Acquisition and Targeting). Тя е съставена
от портативен ехограф, разположен в непосредствена близост до пациентната маса на
линейния ускорител, и се използва за изобразяване на мишенния обем преди всяка
фракция от лъчелечението. Връзката на мишенния обем с референтна точка, намираща
се обикновено в изоцентъра на ускорителя, се определя въз основа на данните от СТ.
Прави се сугестия за изместване на пациента с цел нагласяване на мишенния обем в
едно и също положение спрямо изоцентъра, в съответствие с плана за лечение.
Системата BAT намера най-широко приложение при лъчелечението в областта на
таза, особено при рак на простатата. Между две фракции простатата може да се
измести значително спрямо костната анатомия в таза. Възможността за
трансабдоминално изобразяване на простатният мишенен обем с ултразвукова сонда и
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фина настройка на положението на пациента със системата ВАТ предоставя
възможност за точно конформно облъчване, повишаване на дозата в мишената, без да
причинява непредсказуеми усложнения на пикочния мехур и ректума.

15.8.5. ExacTrac ултразвуков модул
BrainLAB е разработила също система с ехограф за IGRT, предназначена за
използване при изоцентричен линеен ускорител. Системата може да работи с всеки
ехограф и отразяващ маркер, прикрепен към ултразвукова сонда. Този комплект, чрез
система за проследяване с инфрачервени лъчи ExacTrac, се калибрира спрямо
светлоотразителни маркери, прикрепени към тялото на пациента. Системата работи
подобно на BAT системата, описана по-горе, и позволява фина настройка на
положението на пациента, за компенсиране движението на мишената и неточностите
при центрирането.

15.8.6. Виртуален нож
Виртуалният нож (CyberKnife) е разработен в средата на 1990-те години от Accuray
като иновативен инструмент за вътречерепна стереотактична радиохирургия (вж.
Раздел 15.2.5.3.). Използваният лъчев източник при него е миниатюрен линеен
ускорител, свързан с промишлена роботизирана ръка – комбинация, която предлага
отлична пространствена точност при облъчването и позволява, в сравнение с
изоцентричните линейни ускорители и томотерапевтичните уредби, по-голяма свобода
при насочването на лъчевия сноп към мишената.
Благодарение на своето он-лайн изобразяване на мишената и автоматично
регулиране на посоката на лъчевия сноп за компенсиране на движението на мишената,
виртуалният нож осигурява неограничени алтернативи при конвенционалните
радиохирургични процедури. Неогъваемата инвазивна стереотактична рамка, найсъществената част от стандартните радиохирургични техники, използвана за
локализиране на мишената, настройката на лъчелечението и имобилизацията на
пациента при неговото провеждане, не са необходими при лечение с виртуалния нож.
Местоположението на лезията се предопределя чрез серия от аксиални СТ образи,
като база за определяне на набор от дигитално реконструирани рентгенографски (DRR)
образи. Комплект от сдвоени перпендикулярни рентгеновите образи определят
местоположението на лезията в координатната система на лъчевото помещение и
предават тези координати на роботизираната ръка, която регулира насочването на
лъчевия сноп от ускорителя към мишената.
Радиохирургичната система с виртуален нож осигурява иновативен подход към
ръководено от образи облъчване, основавано на разположени на една линия
перпендикулярна двойка дигитални рентгенови образи, комплект данни от СТ на
пациента, насложени с MRI и /или РЕТ образи и миниатюрен линеен ускорител,
монтиран в промишлена роботизирана ръка. Този нов подход, осигуряващ висока
точност при вътречерепното (интракраниалното), както и при извънчерепното
(екстракраниалното) облъчване с високи дози, с малки лъчеви полета, предоставя на
радиохирургията много вълнуващи и нови изследователски направления, както за
медидинската физика, така и за клиничните проучвания на рака.
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Освен очевидното предимство за липсата на нужда от стереотактична рамка, без
да се прави компромис с пространствената точност при лъчелечението, виртуалният
нож също предлага няколко други предимства пред конвенционалната радиохирургия,
като например:
● Реално ръководено от диагностични образи облъчване.
● Възможност за фракциониране на облъчването на вътречерепни злокачествени
тумори.
● Възможност за лечение на извънчерепни гръбначно мозъчни лезии, влияещи на
скелета при осигуряване на формата на тялото.
● Възможност за радиохирургично лечение на други органи, като белия дроб и
простатата, с използването на хирургически имплантирани маркери като референтна
рамка.
● Възможност за он-лайн проследяване на движението на мишената, дължащо се
на движението на пациента по време на облъчването, или на движението на отделни
негови органи.

15.9. АДАПТИВНО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ (ART)
Цялостното прилагане на образно управляваното лъчелечение (IGRT) е довело до
концепцията за адаптивно лъчелечение (ART). При този вид облъчване дозата за
следващите фракции от курса на лъчелечението може да бъде променена, за да се
компенсират неточности в изпълнението на лъчелечебния план, които не могат да
бъдат коригирани чрез промяна в позиционирането на пациента. Причини за тези
неточности могат да бъдат редуциране на тумора, загуба на телесна маса на пациента
и повишената хипоксия, получена по време на фракционираното облъчване.

15.10. УПРАВЛЯВАНО ОТ ДИШАНЕТО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
В настоящата лъчелечебна практика се добавят относително големи осигурителни
зони на туморните обеми в гръдния кош и горната част на коремната кухина, за да се
компенсира ефекта на дихателните движения при облъчването. Това води до
компромиси с предписанието на терапевтичната доза, както и с плановете за лечение,
кеото влияе неблагоприятно на резултата от лечението и увеличава честотата на
предизвиканите от него компликации. Търсят се все по-големи терапевтични дози, за
да се увеличи вероятността за контрол на тумора (TCP), комбинирано със стремежа за
намаляване на вероятността за увреждане на нормалните тъкани, както и за
намаляване на обема на осигурителните зони около тумора и за ефективно отчитане на
движението на органите по време на облъчването.
Следващото голямо предизвикателство в образно управляваното лъчелечение
(IGRT) произтича от начина на естественото и неизбежно движение на органи по време
на облъчването. За отчитане това движение се изисква технология за 4-D образна
диагностика, която позволява визуализиране на измененията на обемните СТ образи в
четвъртото измерение – времето. Например, образно управляваната радиохирургия,
описана по-горе, е елегантен, макар и не единствен, подход за справяне с движението
на органите. По прост начин се осигурява дихателно контролирана система (RGS), която
е специална допълнителна принадлежност на линейния ускорител, със задача да
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компенсира автоматично и непрекъснато влиянието на дихателните движения при
дистанционното лъчелечение в областта на гърдите и горната част на корема.
Дихателно (респираторно) контролираното облъчване е разработено в Япония за
лъчелечение с тежки йони, като наскоро то беше въведено и при линейните ускорители.
Varian разработи респираторно управлявана система (RGS) на базата на
определянe на положението в реално време и е приложима за всеки орган или
структура, свързано с предизвикано от дишането движение, като при рак на гърдата,
белия дроб, медиастинума, черния дроб и панкреаса. Системата е неинвазивна, дава
възможност за увеличаване на дозата при по-малка осигурителна зона и може да се
използва в IMRT и други 3-D конформни лъчелечения. Върху гърдите на пациента се
поставя отразяващ маркер, като видео камера следи неговото движение нагоре и
надолу. Сигналът от маркера се обработва непрекъснато от компютър, който задържа
лъчевия сноп от линейния ускорител, когато движението при дишане надвиши
параметрите, определени по време на симулацията на облъчването. При симулацията
движението на мишената се свързва с движението на външните маркери. След това
тези маркери се използват при облъчването за контрол на подходящото време за
пускане на лъчевия сноп, с цел да се ограничи лечението само в периода, когато
мишената е неподвижна.
Еlekta разработи активен дихателен координатор (ABC), който позволява
пациентът да бъде облъчван само по време на задържането на дъха. Дихателният обем
се измерва с мундщука на ускорителя и резултатът се показва на монитора на пулта за
управление. Когато пациентът вдиша обем въздух до степен за задържане, се
задейства въздушен клапан за блокиране на въздушния поток към него за
предварително определен период от време. Крайният резултат е повторяемо
задържане на дъха, което има еднакъв въздушен обем всеки път. Операторът облъчва
през периодите на задържане на дъха, като по тази начин се намалява движението на
тумора по време на облъчването.

15.11. ПET, КТ И ПET-КT НАСЛАГВАНЕ НА ОБРАЗИ
Комбинираните уредби PET/CТ съчетават добрите качества на два доказали се
образни методи и са най-вълнуващото нововъведение за диагностиката и лечението
при рака от края на 90-те години. Както PET, така и CT се използват в образната
диагностика от началото на 70-те години. В този раздел се обсъждат някои от
характеристиките на тези методи поотделно, което показва логиката за развитието на
комбинацията РЕТ/СТ.
СТ скенерът е изобретен от Hounsfield и Cormack (за което те получават
Ноберовата награда за физиология или медицина за 1979 г., Б. Пр.). Основа на СТ е
създаването на голям брой проекции на изследваните органи, чрез въртене на
рентгенов сноп около пациента и матрица, която детектира преминалото през тъканите
лъчение. Томографският образ се изгражда въз основа на данните от детекторната
система и представя разпределението в една равнина на интензитета на преминалото
през тъканите рентгеново лъчение.
Полезността на СТ в лъчелечението е оценена бързо след неговото развитие, като
СТ образите се използват не само за подробна информация за вътрешната анатомия,
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вкл. туморните новообразувания, но и за концентрацията на електрони, необходими за
точно планиране и облъчване на хетерогенните тъкани.
СТ предоставя детайлен образ на анатомичните структури в голям брой напречни
(трансверзални) равнини в тялото. СТ е отличен метод за визуализиране на структурите
и анатомията, но тя може да "пропусне" малки по размер тумори в ранен етап на
развитие. Освен това, СТ не дава функционална информация за откритите от нея
тумори.
РЕТ предоставя информация за метаболизма в органите и тъканите чрез
проследяване на обработването от клетките на някои съединения, като напр.глюкозата.
Повечето ракови клетки усвояват глюкозата с много по-висока скорост, отколкото
нормалните тъкани. С откриването на повишен метаболизъм на радиоактивно
маркирана глюкоза, РЕТ идентифицира раковите клетки на по-ранен етап, когато други
образни методи могат да ги пропуснат.
Поради сравнително малката си пространствена разделителна способност РЕТ не
може да определя размера и местоположението на туморите с прецизността,
необходима за оптимална диагностика и планиране на лъчелечението. Това
ограничение изключваше доскоро по-широкото използване на РЕТ в лъчелечението.
При рутинните РЕТ изследвания се използват радиофармацевтици с бета-плюс
(позитронни) радионуклиди, въвеждани в тялото инжекционно или инхалаторно.
Радионуклидът се включва в кръвния поток и достига до изследвания орган.
Позитроните на радионуклида изминават много малко разстояние в тъканите поради
анихилация с електроните в тях. При анихилацията се раждат два фотона
анихилационно лъчение с енергия 0,511 MeV (равна на енергийния еквивалент на
масата в покой на позитрона и на електрона, Б. Пр.), отдалечавайки се от мястото на
възникването си в приблизително противоположни посоки (на 180 0).
РЕТ образът представлява разпределение на радионуклида в тялото на пациента,
регистрирано чрез измерване на анихилационното лъчение. Напречните диагностични
образи се получават чрез филтрирана обратна проекция.
Детектиращите системи в РЕТ регистрират фотоните анихилационно лъчение чрез
т.нар. схеми на съвпадения, използвайки сцинтилационни детектори от бисмутов
германат (BGO) или лутециев оксиортосиликат, легирани с церий (LSO: Ce);
детекторите трансформират анихилационните фотони във видима светлина,
детектирана от фотоелектронни умножители (ФЕУ, PMT).
Радионуклидите за РЕТ се произвеждат чрез бомбардиране с протони от циклотрон
(вж. Раздел 5.4.), на подходящ стабилен изотоп. Получените радионуклиди след това
се използват за приготвянето на радиофармацевтици, които проявяват избирателно
натрупване в определени органи и системи в тялото. Използваните актуално в РЕТ
бета-плюс радионуклиди са представени в таблица 15.1.
Радионуклидът 18F, прикрепени към 2-флуоро-2-деокси-D-глюкоза (FDG) молекула,
е биологичният маркер, използван най-често в изследвания на глюкозния метаболизъм
в диагностиката и лечението на рака.
Сравнително краткият период на полуразпадане на бета-плюс радионуклидите,
използвани в РЕТ, изисква циклотронът да бъде разположен в близост до РЕТ, което
прави рутинното прилагане на метода скъпа клинична услуга.
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РЕТ и СТ очевидно се допълват взаимно в предоставянето на важна диагностична
информация. За съжаление, отделните РЕТ и СТ образи са трудни за наслагване,
защото пациентът не е позициониран по еднакъв начин за двете изследвания. Въпреки
това, наскоро въведените РЕТ/СТ уредби, чрез интегриране на РЕТ и СТ технологии в
едно устройство, позволяват събирането на анатомичната и биологичната информация
по време на изследването. В резултат на точно наслагвани РЕТ и СТ образи е възможно
по-точно и ранно откриване на тумора и неговата локализация при голяма част от
раковите заболявания.

Таблица 15.1. Позитронни (бета-плюс)радионуклиди, използвани актуално в ПЕТ

Радионуклид

Символ

Период на
Максимална енергия
полуразпадане
на позитроните
(min)

(keV)

Въглерод-11

11

20,5

960

Азот-13

13

10

1200

Кислород-15

15

2

1732

Флуор-18

18

110

634

Рубидий-82

82

1,2

3356

C
N
O
F
Rb

Сред основните предимства на РЕТ/СТ уредбите са:
По-ранна диагноза на болестта;
Точно определяне на стадия (стадиране) и локализацията на тумора;
По-прецизно лечение;
Проследяване на последствията от лечението и ранно откриване на рецидиви;
Намаляване на грешките при биопсичните проби;
Намаляване на броя на инвазивните процедури, необходими за проследяването.
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16.1. ВЪВЕДЕНИЕ
Скоро след откриването на рентгеновите лъчи от Рьонтген през 1895 г. и на
естествената радиоактивност от Бекерел през 1896 г. се разбира, че йонизиращото
лъчение (ЙЛ) не само се използва за диагностика и лечение, но и вреди на човешките
тъкани. Още от ранните проучвания на рентгеновите лъчи и радиоактивните минерали
става ясно, че облъчването с високи нива на радиация може да предизвика болестни
изменения на тъканите в човешкото тяло. В допълнение, терминът епидемиологични
проучвания на популации, облъчени с ЙЛ, особено на оцелелите от атомните
бомбардировки на Хирошима и Нагасаки в Япония през 1945 г., показали, че такова
облъчване може да има също забавени последици, като предизвикване на
злокачествени заболявания или генетични увреждания.
Йонизиращото лъчение и радиоактивните вещества са естествени и постоянни
характеристики на околната среда. Затова рискът от облъчване с ЙЛ може да бъде
ограничен, но не и елиминиран изцяло. Освен това, използването на изкуствено
създавани от човека лъчения е широко разпространено. Източниците на ЙЛ имат
голямо значение за съвременната медицина: медицинските изделия, стерилизирани с
ЙЛ, са били водещи в борбата с болестите; рентгенологията и нуклеарната медицина
са важни клонове на образната диагностика; лъчелечението е един от основните методи
за лечение на злокачествените заболявания. ЙЛ се използват в промишлеността,
селското стопанство и много други сфери. Облъчването се използва в целия свят за
запазване на хранителните продукти и за намаляване на загубите, стерилизационните
техники са били използвани за унищожаване на болестотворни насекоми и вредители.
Промишлената радиография е в рутинна употреба, напр. за проверка на заварки,
откриване на пукнатини, за предотвратяване на повреди в инженерни съоръжения.

16.2. РАДИАЦИОННИ ЕФЕКТИ
Облъчването с ЙЛ може да предизвика вредни за здравето ефекти, които попадат
в една от следните две категории: детерминирани или стохастични.

16.2.1. Детерминирани ефекти
Радиационните ефекти могат да предизвикат гадене, зачервяване на кожата, а при
тежки случаи по-остри синдроми се проявяват клинично в рамките на относително
кратък период от време след облъчването; подобни ефекти се наричат детерминирани,
защото те могат да се случат, когато облъчването надвишава определено прагово ниво.
Детерминираните ефекти са резултат на различни радиобиологични процеси,
главно клетъчна смърт или забавено клетъчно делене. Ако са силно изразени, тези
ефекти могат да нарушат функциите на облъчените тъкани. Тежестта на един
детерминиран ефект нараства с увеличаване на дозата над прага за неговото
настъпване.

16.2.2. Стохастични ефекти
Облъчването с ЙЛ може да предизвика забавени последици като злокачествени
заболявания, които се проявяват след латентен период и могат да бъдат установими
епидемиологично в населението; такива последици могат да настъпят при широки
граници на въздействието (облъчването), без определено прагово ниво.
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Наследствените ефекти в резултат на облъчване са били открити статистически в
популации на бозайници и се предполага, че се срещат също и при хората. Тези
епидемиологично установими ефекти (злокачествени заболявания и наследствени
ефекти) се наричат стохастични ефекти, поради техният случаен характер.
Стохастичните ефекти могат да последват, ако облъчената клетка е променена, а
не убита. Модифицираните клетки може, след продължително време, да се превърнат
в ракови. Възстановителните процеси в тялото са по-вероятни при ниска степен на
въздействието, въпреки това няма доказателства за прагова доза, под която да не може
да се стигне до рак. Вероятността за поява на рак е по-висока при по-високи дози, но
появата на какъвто и да е рак, в резултат от облъчване, е независим от дозата. Ако
увредената клетка е зародишна, чиято функция е да предава генетичната информация
на потомството, то е възможно да се развият наследствени ефекти в потомците на
облъчваните лица. Предполага се, че вероятността за стохастични ефекти е
пропорционална на дозата и е безпрагова.
Много аспекти на концепцията за радиационното увреждане правят труден избора
на величини за неговото количествено представяне. Концепцията за радиационните
увреждания, препоръчвана от ICRP за стохастичните ефекти, включва следните
величини: вероятност от фатален рак, дължаща се на облъчване с ЙЛ; претеглена
вероятност за нефатален рак; претеглена вероятност за тежки наследствени ефекти;
намалена продължителност на живота в резултат на радиационни увреждания.

16.2.3. Ефекти върху ембриона и плода
Освен детерминираните и стохастичните ефекти при възрастни, поради облъчване
с ЙЛ на ембриона или плода, неблагоприятни ефекти върху здравето могат да
възникнат при кърмачета. Тези ефекти включват по-голяма вероятност от левкемия
(стохастични ефекти) и при облъчване над различна прагова доза през определени
периоди на бременността – тежко умствено изоставане и вродени малформации
(детерминирани ефекти). За повече информация за ефектите върху плода вижте ICRP,
Публикация 84.

16.3. МЕЖДУНАРОДЕН КОНСЕНСУС И СТАНДАРТИ ЗА РАДИАЦИОННА
БЕЗОПАСНОСТ
Стандартите за безопасност се основават на знанието за радиационните ефекти и
на принципите за радиационна защита, описани по-долу. Във връзка с това развитието
на стандартите за безопасност от IAEA следват добре установен подход. Научният
комитет на ООН за ефектите на атомна радиация (UNSCEAR) – орган, учреден от ООН
през 1955 г., събира, оценява и разпространява информация за здравните ефекти върху
вследствие на облъчването с ЙЛ от различни източници; тази информация е взета под
внимание при разработването на стандартите. Съгласно решение на IAEA от 1960 г.,
стандартите на агенцията следват препоръките на ICRP, които от своя страна също се
основават на научната информация, предоставена от UNSCEAR.
Чисто научните съображения, обаче, са само част от базата за решения за защита
и безопасност и стандартите в тази област насърчават хората, вземащи решения по
съдебен път, за относителното значение на риска и за баланса риск-полза. Общото
приемане на риска е въпрос на консенсус и поради това международните стандарти за
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безопасност е желателно да почиват на международен консенсус за радиационна
защита.
Затова има международен консенсус за стандартите на IAEA, които се изготвят с
широкото участие и одобрението от нейните държави-членки и съответните
международни организации. Текущата версия на стандартите за безопасност,
озаглавена Международни основни норми за защита от йонизиращи лъчения и за
безопасност при радиационни източници (BSS), наричани у нас ОНБ, са издадени през
1996 г. под съвместното спонсорство на Food and Agriculture Organization of the United
Nations, FAO (Организация за прехрана и земеделие към ООН), IAEA, International
Labour Organisation, ILO (Международна организация на труда), Nuclear Energy Agency,
OECD (Агенция за ядрено регулиране), Pan American Health Organization
(Панамериканска здравна организация, PAHO) и World Health Organization (Световна
здравна организация, WHO).
ОНБ е публикувана като IAEA Safety Series No. 115 (IAEA, Безопасност серия
№ 115) и се състои от четири секции: предисловие, основни изисквания, допълнения и
каталог. Целта на документа е да определи основните изисквания за радиационна
защита, както и за безопасността при използване на радиоактивни източници.
Бел.ред. През 2014 г. Международните норми IAEA Safety Series No. 115 са заменени с
новия документ на МААЕ:
Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: Iternational Basic Safety Standards,
General Safety Requirements, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3 (2014) (http://wwwpub.iaea.org/books/IAEABooks/8930/Radiation-Protection-and-Safety-of-Radiation-SourcesInternational-Basic-Safety-Standards).
Въпреки че по-голямата част от изискванията на стария документ, който е отразен в този
превод, остават валидни, препоръчва се читателят да се запознае с изискванията на новите
ОНБ от 2014 г.

16.4. ВИДОВЕ ОБЛЪЧВАНЕ
Някои промишлени или медицински практики могат да доведат до облъчване с ЙЛ,
предвидимо по големина, макар и с определена несигурност; тези предвидими
големини в ОНБ са представени като нормални величини.
В допълнение, могат да бъдат предвидени събития, при които има потенциална
опасност от облъчване с ЙЛ, без да е сигурно, че такова може да настъпи; такива
неочаквани, но възможни облъчвания се означават като възможни облъчвания.
Възможните облъчвания могат да станат действителни, ако възникне неочаквано
събитие, напр. неизправност в оборудването, оперативни проблеми или грешки.
Посочените в ОНБ величини за контрол на нормалното облъчване са
ограничаващи за получаваната доза. При пациенти облъчването се контролира чрез
реализиране само на дози, които са мотивирано необходими за диагностичната или
терапевтичната задача.
Основното средство за контролиране на потенциално облъчване е чрез
оптимизиране на проектирането на инсталациите, оборудването и оперативните
процедури с цел:
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▪ Да се ограничи вероятността от настъпване на събития, които могат да доведат
до непредвидено облъчване;

▪ Да се ограничат величините за количествена оценка на облъчването, ако такива
събития се случат.
В ОНБ облъчването с ЙЛ се разглежда като нормално и потенциално при:

▪ Работещите в среда с ЙЛ, свързана с техните професии (професионално
облъчване);
▪ Пациентите – с диагностична или лечебна цел (медицинско облъчване);
▪ Лицата от населението.
Следователно облъчването с ЙЛ е групирано в три категории:
А) Професионално облъчване, което възниква по време на работа (с изключение
на облъчването, изключено от ОНБ и облъчването от източници, изключени от ОНБ);
Б) Медицинско облъчване, което се определя като облъчване:

▪ На пациенти – като част от тяхно медицинско или стоматологично диагностично
изследване и лечение;

▪ На лица, различни от включените в групата за професионално облъчване, които
съзнателно и доброволно помагат на пациентите;
▪ На доброволци в програми за биомедицински изследвания, включващи
облъчване.
В) Облъчване на населението, което се определя като облъчване, с изключение
на професионалното и медицинското, от природния радиационен фон, но включващо
облъчване от узаконени източници и практики и при интервентни случаи.

16.5. ВЕЛИЧИНИ И ЕДИНИЦИ, ИЗПОЛЗВАНИ В РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА
16.5.1. Физични величини
Въпреки, че голяма част от изискванията на ОНБ са качествени, те съдържат и
количествени ограничителни и ориентировъчни величини. Основните физични
величини, използвани в стандартите за безопасност са енергия и погълната доза.
Активността А на радиоактивен източник, съдържащ радионуклиди в определено
енергийно състояние, е отношението dN/dt, където dN е броят на спонтанните ядрени
превръщания в източника за малък интервал от време dt:

A

dN
ln 2
 N 
N,
dt
t1 / 2

(16.1)

където:
λ е константата на радиоактивното превръщане (разпадане) на радионуклида;
N – броят на радиоактивните ядра;
t1/2 – периодът на полуразпадане на радионуклида.
Мерната единица за активност в СИ е s-1, наречена бекерел (Bq), (1Bq = 1s-1 ). Постарата мерна единица е кюри (Ci), 1 Ci = 3,7.1010 Bq. Единицата кюри първоначално е
дефинирана като активността на 1 грам 226Ra, но по-късни измервания показали, че
активността на 1 грам 226Ra е 0,988 Ci.
Погълната доза D се дефинира като отношението:
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D

d
,
dm

(16.2)

където

d e средната предадена енергия в малък обем от облъчваното вещество с маса dm.
Мерната единица за погълната доза в СИ е J/kg, наричана грей (Gy). По-старата
единица е rad, 1 rad = 100 erg/g, или 1 Gy = 100 rad.

16.5.2. Величини в радиационната защита
Погълнатата доза е основна физична радиологична величина, но това не е
достатъчно за целите на радиационната защита, защото радиационният ефект в
човешките тъкани не е еднакъв за различните видове ЙЛ. Затова към физичните са
дефинирани и други величини, представителни за радиобиологичните ефекти в
тъканите. Тези величини са органна доза, еквивалентна доза, ефективна доза, очаквана
доза и колективна доза.

16.5.2.1. Органна доза
Органната доза се дефинира като средната доза DT в определена тъкан или орган
Т на човешкото тяло:

D

1
mT



D dm 

mT

T
mT

,

(16.3)

където:
mT е масата на органа или тъканта;
εT – общата предадена енергия на тъканта или органа.

16.5.2.2. Еквивалентна доза
Биологичното увреждане на един орган зависи не само от физичната средна
доза, получена от органа, но и от вида на разпределението на дозата, което от своя
страна зависи от вида и енергията на лъчението. Облъчването с неутрони, при една и
съща доза, предизвиква по-голямо увреждане в органа в сравнение с облъчването с γлъчи или електрони. Това е така, защото неутроните имат по-голяма линейна йонизация
(брой йони на единица дължина по пътя им), което предполага по-голяма вероятност от
необратимо увреждане на хромозомите и по-малка възможност за възстановяване
(репарация) на тъканите.
Еквивалентната доза НТ се дефинира като произведението на органната доза DT,R,
получена в органа Т при облъчването му с йонизиращо лъчение R, и радиационния
тегловен фактор wR:

HT = wR DT,R.

(16.4)

За рентгенови, γ-и Х-лъчи и електрони wR = 1; за протони wR = 5; за тежки заредени
частици wR = 20; за неутрони wR е от 5 до 20, в зависимост от енергията.
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Мерната единица за еквивалентна доза в СИ е J/kg и се нарича сиверт (Sv); старата
единица е rem и връзката между двете е: 1Sv =100 rem; напр. при органна доза 1Gy,
еквивалентната доза при фотони е 1 Sv, при неутрони 20 keV – 10Sv, тъй като wR за
неутрони с тази енергия е 10 пъти по-голям (wR = 10).
Органната доза DT, R в органа или тъканта Т е мярка за погълнатата енергия на
единица маса, осреднена за органа, докато еквивалентна доза HT е мярка за
последващото биологично увреждане на този орган или тъкан.

Ако органът е облъчен с повече от един вид ЙЛ, еквивалентната доза е сумата:
HT   wR DT , R .

(16.5)

В по-ранни препоръки на ICRP, тегловните фактори за качеството на лъченията са
били приложени към погълнатата доза в една точка и осреднената погълна доза е
наречена еквивалентна доза H в точката, а не за някой орган или тъкан.

16.5.2.3. Ефективна доза
Установено е, че връзката между вероятността за стохастични ефекти и
еквивалентната доза зависи от облъчения орган или тъкан. Това означава, че за същата
еквивалентна доза, възможните радиационни увреждания за различните органи или
тъкани са различни. За отчитане на тези разлики е въведен тъканният тегловен фактор
wT, който отчита относителния дял на определен орган или тъкан към общото увреждане
поради ефектите, произтичащи от облъчването на цялото тяло. За малки стойности на
дозата, увреждането на отделен орган или тъкан може да бъде разглеждано като
компонента на общото увреждане на тялото, което е сума от отделните компоненти.
Относителният дял в общото увреждане се определя от отношението между
индивидуалното увреждане и общото увреждане при облъчване на цялото тялото с
еднаква доза. Тъй като сумата на относителния дял се нормира към единица, ∑ wT = 1.
Ефективната доза E се дефинира като сума от стойностите на тъканно
еквивалентната доза, умножена по съответния тъканен тегловен фактор wT. Тя е
комбинация от различна доза за няколко различни тъкани в случай, че корелира добре
с всички стохастични ефекти (ICRP, Публикация 60):

E   wT HT .

(16.6)

Стойностите на тъканния тегловен фактор wT са табулирани в ICRP, Публикация
60 и в стандартите за безопасност на IAEA. Въпреки, че те зависят и от пола и възрастта
на лицето, за целите на радиационната защита препоръчваните стойности се приемат
за постоянни и са приложими осреднено за населението; напр. wT = 0,12 за червения
костен мозък, млечната жлеза и белия дроб, wT = 0,08 за половите жлези, и
wT = 0.01 за кожата и мозъка. По този начин, при една и съща еквивалентна доза, рискът
от стохастичен ефект е по-висок за белия дроб, отколкото за мозъка (Б. Пр. най-новите
стойности на wT по данни на ICRP).
Мерната единица за ефективна доза е J/kg, наречена също сиверт (Sv).
Еднаквата еквивалентна доза в цялото тяло е ефективната доза, която е числено
равна на еквивалентната доза.
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Тегловните фактори wT и wR са взаимно независими; т.е. тъканният тегловен
фактор wT не зависи от вида на лъчението, а радиационният тегловен фактор wR не
зависи от вида тъкан, което може да се запише по следния начин:

E   wT  wR DT , R   wR
T

R

R

 wT  wT DT , R .
T

(16.7)

T

Когато облъчването е само от един вид лъчение, ефективната доза е:

E   wT DT , R .

(16.8)

T

Ефективната доза е мярка за дозата, предназначена да отрази големinата на
радиационното увреждане. Ефективната доза от различни видове лъчения могат да се
сравняват директно.
Годишната граница на дозата за професионално облъчване и облъчване на цялото
население е определена въз основа на годишната ефективна доза; при облъчване на
орган или на ръцете и краката това е направено въз основа на еквивалентната доза.
Терминът "ефективна доза" замества понятието "ефективна еквивалентна доза",
дефинирана в предишни доклади на ICRP.
За точно определена геометрия на облъчване, еквивалентната доза H за
отделните органи, или ефективната доза Е, могат да бъдат изчислени за
антропоморфен фантом на човешкото тяло. Но тези величини не са пряко измерими,
тъй като няма първични стандарти за тях.

16.5.2.4. Очаквана доза
Когато в тялото с диагностична или терапевтична цел се въвеждат радионуклиди,
получената доза се отнася за целия период от време, през което те остават в тялото.
Общата доза в такива случаи се нарича очаквана доза и се изчислява със специфичен
интеграл по времето на облъчване. Всяко ограничение за съответната доза се прилага
към приетата очаквана доза. Очакваната доза може да бъде както очаквана ефективна
доза, така и очаквана еквивалентна доза.

16.5.2.5. Колективна доза
Обсъжданите по-горе величини за радиационната защита се отнасят за
облъчването на отделния човек. Колективната доза се отнася за застрашените групи
лица, или за групи от населението, и се дефинира като сума от осреднената доза за
различните групи облъчвани лица и броя на лицата във всяка група. Мерната единица
за колективна доза е човеко-сиверт (man-Sv).

16.5.3. Оперативни величини
Органната доза DT, еквивалентната доза H и ефективната доза Е не са пряко
измерими и за тях няма лабораторни стандарти за проследяване на калибрирането на
уреди за тяхното измерване. Поради тази причина, за целите на радиационната защита
ICRU въвежда група измерими оперативни величини: амбиентна еквивалентна доза
(ambient dose equivalent), насочена еквивалентна доза (directional dose equivalent) и
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индивидуална еквивалентна доза (personal dose equivalent); последната се използва
като граница на дозата за сравнение с нормативни изисквания.

16.5.3.1. Амбиентна еквивалентна доза
Амбиентната еквивалентна доза H*(d) в точка от радиационното поле се дефinира
като еквивалентната доза, която би създало широко и успоредно радиационно поле в
ICRU сфера на дълбочина d по радиус, насочен срещу полето. ICRU сферата е от
тъканноеквивалентен материал (състав 76,2 % кислород, 11,1 % въглерод, 10,1 %
водород и 2,6 % азот) с диаметър 30 cm. За силно проникващи лъчения препоръчваната
дълбочина е d = 10 mm.

16.5.3.2. Насочена еквивалентна доза
Насочената еквивалентна доза H'(d,Ω) в точка от радиационното поле се дефinира
като еквивалентната доза, която би създало широко радиационно поле в ICRU сфера
на дълбочина d по радиус в определена посока Ω. Ъгълът Ω е между посоката на полето
и радиуса на ICRU сферата.За слабо проникващи лъчения препоръчваната дълбочина
е d = 0,07 mm.

16.5.3.3. Индивидуална еквивалентна доза
Индивидуалната еквивалентна доза Hp(d) се дефинира за силно и за слабо
проникващи лъчения като еквивалентната доза в мека тъкан под определена точка на
тялото на дълбочина d. Дълбочината за силно проникващи лъчения (фотони с енергия
над 15 keV) обикновено е d = 10 mm, а за слабо проникващи (фотони с енергия под
15 keV и β-лъчения) – d = 0,07 mm и 3 mm, съответно за кожата и очите.
Индивидуалната еквивалентна доза при облъчване със силно проникващо лъчение
през годината се сравнява с годишната граница на ефективната доза, за да се докаже
съответствието с препоръките на ОНБ, посочени по-долу (вж. ОНБ, Списък II).

16.6. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА
Принципите на радиационната защита и безопасност, на които се основават
основните радиационни стандарти за безопасност са разработените от ICRP. Подробно
формулиране на тези принципи може да бъде намерено в публикациите на ICRP, но те
не могат да бъдат възпроизведени кратко, без да загубят част от своята същност. Кратко
и опростено резюме на тези принципи е дадено в този раздел.
Дейност, която предполага облъчване с ЙЛ, трябва да се приеме, само ако ползата
от нея е по-голяма за застрашените лица или за обществото и компенсира възможното
радиационно увреждане (т.е. дейността трябва да бъде обоснована).
Индивидуалната доза за лицата, създавана от всички дейности в среда на ЙЛ, не
трябва да надвишава границите на дозата, определени за професионално и за
облъчване на населението; границите на дозата не се отнасят за медицинското
облъчване.
Източниците на ЙЛ следва да се проектират и изграждат при възможно найдобрата радиационна защита при преобладаващите обстоятелства, така че
представителните за облъчването величини, вероятността за облъчване и броят на
облъчваните лица да бъдат толкова малки, колкото е разумно възможно (ALARA); като
се взимат в предвид и икономическите и социалните фактори, дозите и рискът от
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увреждане да
оптимизирани):

бъдат

ограничени

(т.е.

защитата

и безопасността

да

бъдат

▪ При медицинско облъчване с диагностична цел, оптимизацията на радиационната
защита се постига чрез поддържане на възможния минимум на облъчването на
пациента за постигане на диагностичната цел;

▪ При медицинско облъчване с терапевтична цел, оптимизацията се постига чрез
максимално възможното запазване на нормалната тъкан при реализиране на
терапевтичната доза в планирания терапевтичен обем (от ОНБ изискванията в
приложение II)
Както е посочено в Раздел 16.13, работещите бременни жени са защитени по такъв
начин, че ембрионът или плодът да имат същото ниво на защита, като всички лица от
населението.
Културата за безопасност трябва да се изгражда по начин, че тя да регулира
поведението по отношение на защитата и безопасността на всички хора и организации,
занимаващи се с източници на ЙЛ; в дълбочина защитните мерки трябва да бъдат
включени в проектирането и правилата за експлоатация на лъчевите източници с цел
компенсиране на възможните грешки в защитата или мерките за безопасност; и
защитата, и безопасността трябва да бъдат осигурени чрез добро управление и добра
техника, QA, обучение и квалификация на персонала, цялостна оценка на
безопасността и внимание към уроците, научени от опита и научните изследвания.
Границите на дозата не се прилагат за медицинското облъчване и не са подходящи
за контрол на възможните облъчвания, нито са подходящи при решаването за това дали
и как да се извърши определена интервенция, но работещите в такава институция
трябва да отговарят на изискванията на приложение V от ОНБ. Таблица 16.1. представя
стойностите на годишните граници на дозата.

16.7. ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ И НАЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
В ОНБ има изисквания към юридическите лица, упълномощени да ръководят
процедури, свързани с използване на ЙЛ, или да се намесят, за да се намалят
съществуващи облъчвания; тези юридически лица имат основната отговорност за
прилагането на стандартите. Крайната отговорност за прилагането имат националните
правителства, които създават за целта съответни регулаторни органи.
Разрешенията на юридическите лица за провеждане на процедури с използване на
ЙЛ са под формата на регистрация или лиценз. Разликата между двете форми е, че
лицензът изисква специфична оценка на безопасността. Упълномощените юридически
лица следователно се наричат ръководители на лъчетерапевтични отделения
(ръководители на лъчетерапевтични отделения) и отговорници по радиационна защита
(отговорници за радиационната защита). Разрешителното за лъчелечение обикновено
е лиценз.
В допълнение, националните инфраструктури включват някои основни услуги, като
индивидуални дозиметри и измервателна апаратура за калибриране и
междулабораторни сравнявания.
Годишните граници на дозата не омаловажават крайната отговорност за
радиационната защита и безопасност на юридическите лица, упълномощени да
провеждат процедурите с използване на ЙЛ..
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Таблица 16.2. Годишни граници на дозата, съгласно ОНБ, Таблица II и ICRP, Доклад 60

Професионално
облъчване
Ефективна доза
(целотелесно
облъчване)
mSv
Еквивалентна
доза
(очни лещи)
mSv
Еквивалентна
доза
(ръце, крака,
кожа)
mSv

Облъчване
на учащи
16-18 годишни

Облъчване на
населението

20, средно за
5 последователни
години; допустимо
50 за 1 годинаа

1, средно за
5 последователни
години; допустимо
5 за 1 годинаb

6

150

50

15

500

150

50

аПри

условие, че средната ефективна доза за период от пет последователни години,
не надвишава 20 mSv/a;
bПри

условие, че средната ефективна доза за период от пет последователни години,
не надвишава 1 mSv/a.
Бел.ред. "Международните ОНБ от 2014 г. определят нова годишна граница на
еквивалентната доза за очна леща: за професионално облъчване: 20 mSv, средно за 5
последователни години; допустимо 50 за една година; за облъчване на учащи 16-18 годишни:
20 mSv; за облъчване на населението: 15 mSv."

16.8. ОБХВАТ НА ОСНОВНИТЕ НОРМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Параграф 1.3. от ОНБ (Основни изисквания, Обхват) гласи:
"Стандартите се прилагат при всички дейности и при всички източници на
ЙЛ, в рамките на процедурите и интервенциите, които са:
а) извършени в държава, която приема стандартите, или иска спонсорство от
някоя от организациите за, за да осигури прилагането на стандартите;
б) предприети от държави с помощта на FAO, IAEA, ILO, PAHO или WHO, в
съответствие със национални правила и регламенти;
в) извършвани от IAEA, или включват използването на материали, услуги,
оборудване, апаратура и непубликувана информация, предоставени от IAEA, или по
нейно искане, или под своя контрол или надзор..."

16.9. ОТГОВОРНОСТИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ НОРМИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
Параграф 1.6. от ОНБ (Основни изисквания, Отговорни страни) гласи:
"Отговорните страни имат най-важните отговорности за прилагането на
стандартите, които трябва да бъдат:
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а) ръководители на лъчетерапевтични отделения или отговорници по
радиационна защита
б) работодатели“
Параграф 1.7. от ОНБ (Основни изисквания, Отговорни страни) гласи:
"Други страни имат допълнителни отговорностите за прилагане на
стандартите. Тези страни могат да включват според случая:
•
•
•
•
•
•
•
•

доставчици
работници
служители по радиационна защита
практикуващи лекари
здравни специалисти
квалифицирани експерти
етични комисии
всички други, на които основната страна делегира специфични
отговорности“
Специфичните отговорности за медицинско облъчване са посочени в Раздел 16.14.
на настоящата глава.

16.10. БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ЛЪЧЕВИТЕ ИЗТОЧНИЦИ
И ОБОРУДВАНЕТО
Параграф II.11 от ОНБ (Приложение II, Медицинско облъчване, Оптимизация на
радиационната защита при медицински облъчвания) гласи:
".. .оборудването, използвано при медицинско облъчване, се проектира така, че:
а) повреждането на част от системата да се открива бързо, за да се
минимизират всякакви непланирани медицински облъчвания на пациентите;
б) да бъде намалена честотата на човешка грешка при изпълнението на
непланирано медицинско облъчване."

16.10.1. Оборудване
Източници на ЙЛ, вкл. радиоактивно вещество, оборудване и принадлежности
трябва да се купуват само от оторизирани доставчици и трябва да имат валиден тест.
Процедурите за купуване, инсталиране, приемане, въвеждане в експлоатация,
използване, поддръжка и QC на източниците трябва да бъдат разработени с участието
на квалифицирани експерти и комитет по QA по радиационна защита.
Параграф II.13. от ОНБ (Приложение II, Медицинско облъчване, Оптимизация на
защитата при медицински облъчвания) гласи:
"Ръководителите на лъчетерапевтични отделения и отговорниците по
радиационна защита, в сътрудничество с доставчиците, гарантират, че
оборудването, състоящо се от генератори на ЙЛ и съдържащите се в тях закрити
радиоактивни източници, се използват за медицински облъчвания:
а) независимо дали е внесено или произведено в страната, където се използва,
оборудването отговаря на съответните стандарти на IEC и на International Standard
Organization, ISO (Международна организация по стандартизация), или на
еквивалентните национални стандарти;
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б) работните спецификации и in5струкции за експлоатация и поддръжка, вкл. за
радиационна защита и инструкции по безопасност, се предоставят на един от
основните световни езици, разбираем за потребителите, и при спазване на
съответните IEC или ISO стандарти по отношение на "придружаващи документи",
и тази информация се превежда на местните езици, когато е уместно;
в) когато е осъществимо, термините (или техните съкращения) и оперативни
стойности се показват на оперативни конзоли на голям световен език, приемлив за
потребителя;... "
Параграф II.15. от ОНБ (Приложение II, Медицинско облъчване, Оптимизация на
защита за медицински облъчвания) гласи:
"Ръководителите на лъчетерапевтични отделения и отговорниците по
радиационна защита, в сътрудничество с доставчици, гарантират, че:
а) лъчевите уредби, като ТГТУ, използващи радиоактивни източници са
защитени от прекъсване на електрозахранването в смисъл, че източникът ще бъде
прибран дистанционно в случай на прекъсване на захранването и ще остане прибран,
докато облъчването не се възстанови на контролния панел;
б) високоенергийните уредби за лъчелечение трябва:

▪ да имат най-малко две независими системи за прекъсване на облъчването при
възникване на грешка;

▪ да бъдат снабдени с блокировки за безопасност или други средства,
предназначени да предотвратят облъчването с уредбата при условия,
различни от избраните на контролния панел;... "
IEC стандартите за използване в лъчелечението са:
IEC 601-2-1, за медицински ускорители;
IEC 60601-2-11, за дистанционно лъчелечение;
IEC 60601-2-17, за брахитерапия с дистанционно посленатоварване;
IEC 601-2-8, за повърхностна рентгенова терапия;
IEC 60601-2-29, за симулатори за лъчелечение;
IEC 62C/62083, за (компютърни) планиращите системи;
IEC 60601-1-4, за компютърно контролирани или програмируеми медицински
системи.
Трябва да се посочат доказателства за съответствие със стандартите на IEC, или
с еквивалентните национални стандарти. Достатъчно доказателство за съответствие
при изпитванията е да се предоставят от производителя протоколи с резултатите от
тестовете, съответстващи на типа и модела на съответното оборудване. Това трябва
да бъде допълнено от приемателни изпитания (тестове) за отделните части на
доставеното оборудване. Изпитванията на съответни мерки за безопасност, описани в
стандартите на IEC, трябва да бъдат включени в протокола за приемане и се определят
в условията на покупката. По-подробни насоки могат да се намерят в IAEA-TECDOC1040.
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Стандартите на IEC препоръчват тестовете да се извършват от производителя за
даден тип оборудване и изпитванията на място да се извършват в болницата на всяка
отделна част от оборудването. IEC разграничава три степени на теста:
Вид А: отнася се до анализ на проектирането на оборудването, свързано с
изискването за безопасност на IEC. Това води до писмено изложение, включено в
техническото описание на принципите за работа или технически средства, с които IEC
изискването е изпълнено.
Вид B: визуална проверка, или функционален тест или измерване. За този тест
съответните IEC стандарти определят процедурата (вж. напр. IEC 60601-2-1.). Тестът
след това трябва да се извършва съгласно процедурата по IEC. Тестовете B могат да
включват неизправности, което може да стане без намеса в схемата или конструкцията
на оборудването.
Вид C: функционален тест или измерване, което може да включва намеса в схемата
или конструкцията на оборудването и трябва да се извършва от, или под прякото
ръководство на производителя, или негов представител.
Проектирането на оборудването трябва да позволява прекъсване на облъчването
от контролния панел, както и неговото възобновяване от контролния панел. Уредбите
за дистанционно лъчелечение, съдържащи радиоактивни източници (ТГТУ) и уредбите
за брахитерапия с висока мощност на дозата (HDR), трябва да бъдат снабдени с
устройство, което да върне източниците ръчно в изходно (неработно) положение в
случай на авария. При уредбите Гама нож трябва да бъде възможно ръчно затваряне
на защитната врата.
На уредбите за дистанционно лъчелечение, върху контейнерите с радиоактивните
източници за брахитерапия и други устройства, съдържащи радиоактивни източници,
трябва да имат ясен постоянен знак з радиоактивност (знак ISO 361).
В допълнение, когато се изнасят вън от лъчетерапевтичното отделение всички
контейнери, съдържащи радиоактивни източници, следва да бъдат етикетирани с
предупреждение за "опасност" за всеки член на обществото. ISO знакът за
радиоактивност, показан на фигура 16., не е предупредителен сигнал за опасност, а
само за съществуването на радиоактивен материал.
Инциденти с участието на членове на обществото могат да настъпят, когато знакът
на ISO го има, но той не се разпознава като символ за опасност. Това подтикна IAEA да
координира работата върху постигането на международно споразумение за
предупредителния знак за радиационна опасност.

16.10.2. Закрити радиоактивни източници
Параграф II.15 от ОНБ (Приложение II, Медицинско облъчване, Оптимизация на
защитата от медицинско облъчване) гласи:
„(e) Радиоактивните източници за брахитерапия се конструират така, че да
отговарят на определението за закрит радиоактивен източник;…“
Закрит (радиоактивен) източник (ЗРИ) се дефинира в ОНБ като радиоактивно
вещество, което е:
(a) запечатано трайно в капсула, или (b) тясно ограничено и в твърда форма.“
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Фигура. 16.1. Знакът за радиоактивност по ISO 361
Капсулата или радиоактивното вещество в ЗРИ е достатъчно добре запечатана, за
да се поддържа херметичността при условията на нормално използване и износване,
за които е предназначен източникът, а също и при инцидент. За да отговарят на
изискванията на ОНБ, Параграф II.15, използваните за лъчелечение и брахитерапия
ЗРИ трябва да отговарят на ISO 2919.
Апликаторите за брахитерапия трябва да бъдат произведени специално за целта.
Използването на ЗРИ се препоръчва да продължава само при изпитване за утечка и с
одобрението на регулаторния орган. Използването на по-стари ТГТУ с 137Cs и ЗРИ за
брахитерапия с ръчно посленатоварване с 226Ra или 137Cs, вече не е оправдано.
Ръчното посленатоварване трябва да се замени с дистанционно, при това без
източници с 226Ra. Капсулите на ЗРИ с бета-радионуклиди трябва да бъдат от материал
с нисък атомен номер, за да се намали генерираното от капсулите спирачно лъчение.

16.10.3. Безопасност при проектирането на спомагателното оборудване
Като общо правило, дизайнът на радиотерапевтичната апаратура трябва да
обезпечава системи за безопасност или устройства, свързани с оборудването в
лъчевото помещение. Това включва електрически прекъсвачи за аварийно изключване,
блокировки за безопасност и предупредителни сигнали.
Подходящи методи и данни за изчисления на защитата са представени в ICRP,
Публикация 33 и NCRP, Доклад 49. Цялостният дизайн на апаратурата, вкл.
изчисленията на защитата, трябва да се проектират от квалифициран експерт,.
Примери на изчисления на защита са дадени в раздел 16.17. Допълнителна
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информация за проектирането на апаратура за лъчелечение могат да бъдат намерени
в IAEATECDOC-1040; IEC, Доклад 61859 и IPEM, Доклад.
Оборудването за радиационен мониторинг трябва да се намира в сайта близо до
апаратурата, използваща източници на ЙЛ.
Параграф II.15. от ОНБ (Приложение II, Медицинско облъчване, Оптимизация на
защитата за медицинско облъчване) гласи:
„(f) когато е необходимо, оборудването за контрол се инсталира или е на лице, за
да предупреждава за необичайна ситуация при използването на източници на ЙЛ и на
уредби за лечение с радиоактивни източници.“

16.10.3.1. Брахитерапия с ръчно посленатоварване
Типичните мерки за безопасност за съхраняване и подготовка на ЗРИ за
брахитерапия с ръчно посленатоварване са следните:

▪ Болничната стая трябва да се използва само от квалифициран персонал за
съхраняване и подготовка на ЗРИ;

▪ Болничната стая трябва да бъде заключена за ограничаване на достъпа на
случайни лица и за сигурността на ЗРИ (вж. Раздел 16.12.);

▪ На вратата на болничната стая трябва да бъде поставен знакът за радиоактивност;
▪ Трябва да има осигурена защита за съхранението на всички радиоактивни
източници. Външната обвивка на контейнерите за съхраняване на източниците
трябва да е направена от огнеупорни материали. За намаляване на облъчването
на персонала по време на обработката и пренасянето на източниците,
хранилището за ЗРИ трябва да се намира близо до манипулационното помещение;

▪ Хранилището трябва да има отделения (прегради) за източниците, използвани за
различни цели. Всяко отделение трябва да бъде маркирано така, че да позволява
незабавно и лесно идентифициране на съдържанието му с минимално облъчване;

▪ Работната маса трябва да бъде снабдена с L-образен блок със защита от оловно
стъкло;

▪ Работната повърхност за обработка на ЗРИ трябва да бъде добре осветена, да
има фиксирана лупа за пинцета, с която се хваща източникът, за да се минимизира
облъчването на персонала;

▪ Инструментите за манипулиране с източниците, особено пинцетите, трябва да
бъдат толкова дълги, колкото е практически възможно и съвместимо с
обработвания източник. Инструментите трябва да осигуряват експедитивно
манипулиране с ръце и защита на ръцете.

▪ Източниците трябва да бъдат лесно разпознаваеми. Когато се използват ЗРИ от
същия вид, но за различни цели, те трябва да бъдат различими, напр. чрез
различни цветни конци или мъниста;

▪ Работната повърхност за подготовка на източника трябва да бъде гладка, за да се
избегне загуба на малки парчета от източника, като напр. от радиоактивна тел с
192
Ir;

▪ В хранилището и в манипулационната трябва да има мивка за почистване на
източниците, снабдена с филтър или клапан за предотвратяване на загуба на
източници;
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▪ Трябва да бъде ясно видима индикацията за нивото на радиацията в
манипулационното помещение. Това може да се осигури с радиационен монитор,
който се вижда при влизане в помещението и по време на всяка манипулация с
"голи" радиоактивни източници;

▪ Необходимо е хранилище за безопасно съхранение на извадени от употреба
радиоактивни източници с радионуклиди със сравнително малък период на
полуразпадане (напр. 192Ir);

▪ Контейнерите за ръчно транспортиране на ЗРИ трябва да бъдат с дълги дръжки,
а капакът на контейнера – надеждно закрепен за предотвратяване на изваждането
на източниците по време на пренасянето. Контейнерите трябва да имат знака за
радиоактивност, както и предупредителен знак;

▪ Пространството в лъчетерапевтичното отделение трябва да бъде достатъчно за
транспортиране на контейнерите с източниците.
За предпочитане е болничните стаи да са самостоятелни и непосредствено една
до друга. Ако това не е възможно, се изисква подходяща защита между отделните
пациентите.
–– Трябва да се предвидят и подвижни защитни прегради за медицинския
персонал, обслужващ пациентите през време на брахитерапията с ръчно
посленатоварване.
–– Преди всяка манипулация подвижната преграда трябва да се поставя близо до
леглото на пациента с цел намаляване на облъчването на персонала. Това се постига
чрез точно планиране на дейността на персонала, позициите и движенията в цялата
стая.
–– Всяка болнична стая трябва да има защитен контейнер за съхранение и
инструмент за дистанционно манипулиране (напр. пинцета), за справяне с положението
при откъсване на парче от радиоактивен източник.
–– Средствата за стерилизация на апликаторите, използвани временно преди
брахитерапията с дистанционно посленатоварване, трябва да бъде на разположение
при подготовката или в болничните стаи, за да се осигури достатъчна защита.
–– Радиационния монитор трябва да бъде поставен на входа на болничната стая,
за да сигнализира ако източник, или пациентът с източника напуска стаята. За да се
гарантира, че в тялото на пациента няма останал източник, той се проверява с подвижен
дозиметър, а след неговото напускане на болничната стая се извършва мониторинг и
на дрехите, спалното бельо и стаята.

16.10.3.2. Контрол при брахитерапията с дистанционно посленатоварване и при
дистанционното лъчелечение
Дистанционното лъчелечение и брахитерапията с HDR) трябва да се провеждат в
специално проектирани помещения (лъчеви помещения) в отделението по
лъчелечение, докато брахитерапията с ниска мощност на дозата (LDR) може да се
извършва в отделението за брахитерапия с ръчно посленатоварване. Защитата в
лъчевите помещения трябва да бъде проектирана в съответствие с препоръките на
ICRP, Публикация 33 и NCRP, Доклад 49. Помещението трябва да бъде достатъчно
голямо, за да побере уредбата, да има възможност за свободно движение на
пациентната маса и за транспортиране на пациента.
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По отношение на помещенията за брахитерапия с HDR IAEATECDOC-1040 гласи
следното:
„Възможността за едновременно използване на защитата на лъчевото
помещението за брахитерапия с HDR и друга уредба трябва да бъде преценена
внимателно. За да се избегнат проблеми трябва да се отчете очакваният брой
процедури както за брахитерапия, така и за дистанционно лъчелечение. Този
доклад препоръчва тази стратегия в повечето случаи.“
Достъпът до лъчевото помещение трябва да бъде означен със светлинен сигнал,
показващ дали източникът на лъчение е включен или изключен. Блокировката на
вратата или други подходящи средства имат задача да предотвратяват случаен достъп
в помещението; радиационният монитор да се вижда ясно при влизане в помещението.
Облъчването се поддържа дистанционно, докато вратата е затворена и заключена, и
след като е направена проверка, че в помещението няма никого, освен пациентът. След
прекъсване на облъчването, при условие, че няма промяна в неговите параметри,
трябва да бъде възможно то да продължи, но след команда от контролния панел на
уредбата.
В лъчевото помещение трябва да има един или повече прекъсвача за аварийно
изключване, поставени на удобно място, позволяващо прекъсване на облъчването от
помещението. Контролният панел трябва да бъде разположен по такъв начин, че
операторът през цялото време да има цялостен поглед на достъпа до лъчевото
помещение. Следва да се предвидят адекватни системи и устройства, даващи
възможност на оператора да има ясен и пълен поглед и върху облъчвания пациент.
Системите за наблюдение на пациента трябва да бъдат независими (напр. TV, или
прозорче с оловно стъкло, в зависимост от вида и енергията на лъчението). Трябва да
се осигури гласова комуникация с пациента по време на облъчването с помощта на
inтерком или друга комуникационна система. За запазване целостта на радиоактивните
източници в случай на пожар са нужни противопожарни средства. Инсталиран
радиационен монитор и/или портативен дозиметър трябва да служи за потвърждаване
на безопасното състояние на източника.

16.11. БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПРИЕМНО ИЗПИТВАНЕ, ПУСКОВО ИЗПИТВАНЕ
И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
След монтажа на оборудването трябва да се направят приемателните тестовете,
за да се провери, дали то отговаря на техническите спецификации, дадени от
производителя, както и дали са спазени изискванията за безопасност на IEC
стандартите. До приключване на приемателния процес оборудването принадлежи на
доставчика. Тестовете обикновено се провеждат от упълномощен представител на
производителя в присъствието на персонал, представляващ потребителя
(квалифициран експерт по радиологична физика), който ще вземе решението за
приемане. Първият тест в процедурата по приемане трябва да бъде щателно проучване
на лъчевото помещение, в което е монтирана уредбата.
Както беше обсъдено подробно в глава 10, , за да бъдат тестовете включени в
приемателния протокол, следва да се уточни в условията и в договора на покупката
отговорността на доставчика за отстраняване на всички несъответствия, установени
при приемателните тестове. Като ръководство за подготовка на протокола от теста
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могат да се използват. изпитванията от клас B и C, предвидени в стандарта IEC за
конкретната уредба.
След приемането и преди началото на клиничната експлоатация се извършват
калибрирането на лъчевите източници пусковите изпитвания. Тези етапи са от
решаващо значение за безопасността на пациента, както е доказано при случайни
облъчвания, включващи в някои случаи голям брой пациенти, при които пусковите
изпитвания не са били направени, или са били извършени некачествено (вж. IAEA,
Безопасност, Доклади серия № 17). По време на въвеждането в експлоатация
квалифициран физик експерт по лъчелечение прави измервания на всички параметри
за клиничното използване на лъчетерапевтичната уредба, включително на данните,
използвани в TPS.
Приемателните тестове и пусковите изпитвания не трябва да бъдат ограничени до
лъчевите източници, а трябва да обхванат всяка система, която има отражение върху
безопасността, като TPS. Неправилното въвеждане в експлоатация на TPS е било
причина за няколко радиационни инцидента, свързани с недооблъчване или
преоблъчване на пациенти, в ущърб на резултатите от лъчелечението.
Контролът на качеството трябва се извършва по следните официално установени
протоколи:
•
•
•
•

Периодично при нормални условия QA;
След като е поставен или сменен радиоактивния източник (при ТГТУ);
След ремонт или поддръжка на уредбата, които могат да променят параметрите на
лъчевия сноп;
След прекъсване на електрозахранването на медицинските ускорители (Б. Пр.)

Преди началото на клиничното използване на уредбата, нейното калибриране
трябва да бъде проверено от независим одит. Изискванията на ОНБ за QA при
медицинско облъчване се разглеждат в Раздел 16.14, а общо QA – в Глава 10.
Оборудването трябва да се експлоатира съгласно техническата документация,
осигуряваща задоволително функциониране през цялото време по отношение на
радиационната безопасност. По-специално, ръководството за експлоатация на
производителя, както и всички допълнителни процедури, следва да бъдат одобрени
съгласно системата за QA (вж. Раздел 16.10. на ОНБ, Изисквания към оборудването) от
национален или международен орган, оторизиран с отговорността за одобряване на
типа радиационна техника.
ЗРИ трябва да бъдат проверявани за утечка преди първата им употреба и на равни
интервали след това, в съответствие с ISO 9978. Тези изпитвания трябва да могат да
откриват утечка 0,2 kBq:
За използваните при брахитерапията с ръчно посленатоварване ЗРИ типичен тест
е директното избърсване на източника с влажна кърпа (хартия, лигнин).
За дистанционното
лъчелечение и брахитерапията с дистанционно
посленатоварване се използва косвеният тест с избърсване на най-достъпната
повърхност.
За източници с 226Ra са подходящи тестовете за поглъщане и излъчване, но по
принцип тези източници трябва да бъдат извадени от употреба възможно най-бързо.
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Стерилизацията в брахитерапията не трябва да причинява повреди на ЗРИ, които
могат да засегнат безопасността.

16.11.1. Безопасна работа при дистанционното лъчелечение
Безопасната експлоатация на уредбите за дистанционно лъчелечение със ЗРИ
(ТГТУ) изисква използване на теста с избърсване, проучвания на съседните помещения
и проверки на блокировките и процедурите при извънредни ситуации, като оставане на
източника в работно положение при изключена уредба. Тези процедури изискват да има
съответни технически средства, калибрирани и в изправност.
Тези технически средства са:
Дозиметър с Гайгер-Мюлеров брояч;
Йонизационен дозиметър с долна граница на обхвата µSv;
Материали за теста с избърсване, като дозиметри и многоканални анализатори;
Индивидуални дозиметри, особено при аварийни ситуации.
При използването на тези средства трябва да се има предвид, че при много силно
радиационно поле дозиметрите могат да "избият" и показанията има да станат грешни.
Затова при дозиметрите трябва редовно да се проверява:
Захранващата батерия;
Показанието с използване на контролен радиоактивен източник;
Включването и пускането вън от стаята, където се намира контролния източник (т.е.
от по-слабо към по-силно радиационно поле).
За избягване на разсейване на оператора, по време на клиничното използване на
лъчетерапевтичната уредба, е нежелателно присъствието около контролния панел на
странични лица.

16.11.2. Безопасна работа при брахитерапията
Референтната мощност на въздушната керма, създавана от всеки ЗРИ в
брахитерапията, трябва да се определя поотделно, преди източникът се въведе в
лъчелечение(вж. Глава 13.). Внимателно се проверява документацията на всеки
източник. Важно е единицата за активност, използвана при калибрирането на източника,
да бъде като използваната в TPS. Някои от инцидентите в брахитерапията са били
причинени от грешки в спецификациите на производителя за активността на един или
няколко източника, а други – от различните единици за активност, използвани от
производителя и в болницата, (вж. IAEA, Доклади за безопасност серия № 17 и ICRP,
Публикация 86).
След проверка на референтната мощност на въздушната керма, източникът трябва
да бъде маркиран с уникални идентификатори (напр. предварително установен цвят),
за да се улесни визуалното му разпознаване и да се предотврати възможността за
объркване сред различни източници. Контейнерите, използвани за пренасяне на ЗРИ в
отделението, трябва да отговарят на изискванията, установени в регламентите на IAEA
за безопасно транспортиране на радиоактивни материали.
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Движението на източниците от изваждането им от защитния контейнер до
връщането им в него, трябва да се документира и подписва от лицето, отговорно за
движението на източниците (използване на формуляри или паспорт); за целта това лице
е упълномощено от директора на болницата. Отговорникът за движението на
източниците трябва да пази документите с подпис от изваждането на източника до
връщането му в защитния контейнер (вж. по-долу изисквания за сигурност на
източника).
Оперативните процедури за безопасна употреба за ЗРИ за брахитерапия с LDR или
HDR са еднакви:

▪ Описание на източника, местоположение и текуща активност, уникален
идентификатор за всеки източник (цветен код или номер).

▪ Източниците могат да се намират в хранилището, или в тялото на пациент. Те
никога не трябва да бъдат оставяни безконтролно на местата за манипулиране.

▪ Проверките за утечка (с избърсване с влажна кърпичка) трябва да се извършват и
документират периодично и трябва да имат чувствителност, достатъчна за
откриване на минимална активност на повърхността на източника.

▪ За HDR тестът с избърсване се използва само за уредбите с дистанционно
посленатоварване и за транспортни контейнери, тъй като самият източник има
висока активност, за да се приложи този тест.

▪ Трябва да се правят периодично мониторинг на съседните помещения около
хранилищата за ЗРИ за LDR или HDR брахитерапия.

▪ Хранилищата трябва да се маркират със знака за радиоактивност. Трябва да бъде
ясно посочен отговорникът за хранилището и отговорникът за радиационната
безопасност в случай на инцидент.

▪ Хранилището трябва да бъде заключено през цялото време.
▪ След края на всяка брахитерапия трябва да се провери, дали в тялото на пациента
няма останал радиоактивен източник или част от него.
Трябва да се спазват специалните предпазни правила при обработването на
теловете с 192Ir, което включва:

▪ Използване на подходящи инструменти, като пинцети, ножици, дистанционни
клещи, лупи, както и добро осветление на работната повърхност; ако теловете с
192
Ir са отрязани за незабавна употреба, трябва да се осигури контейнер, в който
да се поставят парчетата и да се маркират.

▪ Събиране и съхраняване на радиоактивните отпадъци в подходящи контейнери.
▪ Дезактивиране на използваните повърхности и инструменти.
Брахитерапията на всеки пациент трябва да бъде документирана с: идентификация
на пациента, използвани ЗРИ, дата и час на началото и края на манипулацията,
медицински и битови грижи за пациента, разрешено време за пребиваване на
персонала и за посетители през време на брахитерапията, както и кратки инструкции за
радиационни произшествия с радиоактивен източник и за спешни случаи. Пациент с
подвижен източник в или върху тялото не трябва да напуска стаята, освен ако не е
придружен от лице от персонала.
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След завършване на брахитерапията, отговорникът за нейното провеждане,
следва да гарантира, че всички ЗРИ са извадени от тялото на пациента, освен в
случаите на постоянни импланти. Пациентът трябва да бъде "сканиран" с портативен
дозиметър, за да се гарантира, че у него няма останал източник. Бельо, превръзки,
дрехи и инструменти трябва да се останат в помещението, където се извършва
изваждането на източниците, до проверката на помещението, установяваща
изваждането. Съдовете за боклук, кошчетата със замърсени превръзки и кошовете за
пране, идващи от отделението по брахитерапия или друга част на отделението по
лъчелечение, трябва да бъдат проверени с портативни дозиметри.
Подвижните контейнери и преносимият инструментариум, съдържащи
радиоактивни източници, трябва да бъдат преместени в хранилището или за кратко
време – на сигурно място.

16.11.2.1. Безопасна работи при брахитерапията с ръчно посленатоварване
За безопасна работа при брахитерапията с ръчно посленатоварване е необходимо
следното:

▪ След всяка употреба закритите радиоактивни източници трябва да бъдат
проверявани визуално за евентуални повреди с помощта на лупи, зад екран от
оловно стъкло в защитена работна зона.

▪ На входа на хранилището за ЗРИ трябва да бъде поставена скица, показваща
точното местоположение на всеки източник; това ще намали времето, необходимо
за локализиране и идентифициране на източниците.

▪ Манипулирането със ЗРИ трябва да става само с дълги пинцети или дистанционни
клещи и никога с пръсти.

▪ Транспортирането на източниците в отделението трябва да са става в защитен
контейнер по възможно най-краткия маршрут.

▪ ЗРИ, влизащи в пряк контакт с телесните тъкани, което може да доведе до
повреждане от загряване и химикали, износване и механични напрежения.
изискват почистване и възможно стерилизиране след всяка употреба С други думи,
тези източници трябва да бъдат инспектирани след всяка употреба.

▪ Работните повърхности трябва да бъдат лесно почиствани и ярко осветени, за да
се улесни манипулирането с източниците.

▪ Както е посочено в Раздел 16.10., трябва да се използва филтър за изключване на
загуба на източници при почистването им в мивката.

16.11.2.2. Безопасна експлоатация при брахитерапията с дистанционно
посленатоварване
За безопасна работа с уредбата
посленатоварване е необходимо следното:

за

брахитерапия

с

дистанционно

▪ QC на уредбата, включително тестове в началото на всеки ден преди лечение.
▪ Проверка на тръбите за придвижване на ЗРИ между защитния контейнер и
манипулационната (при уредби за брахитерапия с HDR трябва да се прави преди
всяко лечение), за да се гарантира, че няма пречки за движението на източника.
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▪ Уредбите за дистанционно посленатоварване изискват специфични процедури при
радиационни инциденти, много важни при тези с HDR. Тези процедури са
разгледани в Раздел 16.16.

16.12. БЕЗОПАСНОСТ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ
Параграф 2.34. от ОНБ (Изисквания за практики, Технически изисквания) гласи:
„Източниците трябва да се съхраняват на сигурно място, за да се избегне
кражба или повреждане и да се предотврати възможността неупълномощено
юридическо лице да извърши някое от действията, посочени в общите задължения
за практиките в стандартите (вж. Алинеи 2.7-2.9) които гарантират, че:
(а) ако контролът на източника отстъпва от всички изисквания, посочени в
регистрацията или лиценза, незабавно се съобщава на регулаторния орган...
информация за всеки неконтролиран, изгубен, откраднат или изчезнал източник;
(b) източник не се доставя, ако получателят не притежава разрешение;
(c) през подходящи интервали се прави периодична инвентаризация на
подвижните източници, за да се потвърди, че те се намират в означените им места
и са защитени; инвентаризацията се прави само по документи (Б. Пр.).“
Целта на защитата на ЗРИ е да се осигури непрекъснатост на контрола и
отговорността за всеки източник по всяко време, в съответствие на изискването на
Алинея 2.28. от ОНБ. Специфични разпоредби се отнасят за събития, при които
загубата на контрол може да доведе до злополуки, като:

▪ Съхранение на източници преди въвеждането им в експлоатация;
▪ Временно или постоянно преустановяване на употреба;
▪ Съхранение след извеждане от експлоатация, докато се вземе решение за
връщане на производителя (търговеца) или освобождаване (изпращане във
външно хранилище);

▪ Останали в тялото на пациента, в неговите дрехи и спално бельо източници след
брахитерапия, или в помещението за брахитерапия.
За да се съобразят с това изискване, отговорникът за ЗРИ в отделението трябва
да изработи инструкция за гарантиране на безопасна смяна и движение на
радиоактивните източници в границите на институцията и да установи контрол за
предотвратяване на кражба, загуба, неразрешено вземане или увреждане на
източниците, или достъп на случайни лица до контролираните зони.
Отговорникът за ЗРИ трябва също да провери броя на източниците в транспортния
контейнер при изваждането и транспортирането им към хранилището; той трябва да
извършва и инвентаризация на всички ЗРИ. Отговорникът следва да поддържа регистър
на движението на източниците със запис на датата на изваждане, името на пациента и
връщането на източника.
Уредбите за лъчелечение трябва да са осигурени с помощта на автоматизирана
система срещу използването им от неупълномощени лица. Ключът от системата трябва
да бъде недостъпен за случайни лица, непринадлежащи на упълномощения персонал.
За всяка загуба на радиоактивен източник трябва да се съобщава незабавно на
отговорника по радиационна защита, който да докладва на регулаторния орган. Всички
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дрехи, бельо, облекло, инструменти и контейнери за отпадъци трябва да се държат в
стаята на пациента, докато се извършат проверки и се документира, че в тях няма
източници.

16.13. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБЛЪЧВАНЕ
Подробните изисквания за радиационна защита при професионално облъчване са
дадени в ОНБ, докато изпълнението на тези изисквания е описано в Ръководството за
безопасност на IAEA за професионалната радиационната защита при професионално
облъчване, в Стандарти за безопасност серия № RS-G-1.1 и Ръководство за
безопасност на IAEA относно оценката на професионално облъчване от външни лъчеви
източници, Стандарти за безопасност серия № RS-G-1.3. Този раздел съдържа в
резюме най-важното за професионалното облъчване в лъчелечението.

16.13.1. Отговорности и условия за прилагане
Отговорни за радиационната защита при професионално облъчване са не само
съответните отговорници, но и работодателите. В някои случаи работодателят и
отговорникът са едно и също юридическо лице, но в други случаи те могат да бъдат
различни; напр. работодател на сервизен инженер може да бъде сервизната компания,
докато такива инженери работят в много радиотерапевтични отделения, всеки от тях
администриран от различно лице.

16.13.2. Използване на граници на дозата в лъчелечението
За оптимизиране на защитата при планиране за всеки лъчев източник може да се
използват границите на дозата. Очакваните индивидуални дози трябва да се сравняват
със съответните граници и да се запазят под тези граници. Определението в ОНБ на
граница на дозата е:
„Границата на дозата при професионално облъчване е ограничена от
индивидуалната доза, използвана за ограничаване на обхвата на възможностите,
разглеждани в процеса на оптимизация.“
Тъй като границите са свързани с лъчевия източник, той трябва да бъде уточнен;
напр. при избора на граници, свързани с източник за лъчелечение, трябва да се обърне
внимание на факта, че медицинските и парамедицинските лица могат да работят в
повече от една болница и бъдат изложени на облъчване в две лъчетерапевтични
отделения (напр. в една болница преди обяд, в друга болница след обяд).

16.13.3. Изследване на нивата на облъчване на персонала в лъчелечението
Изследването на нивата на облъчване на персонала е инструмент, който се
използва за "предупреждение", а при необходимост – за преразглеждане на
процедурите и тяхното изпълнение с цел откриване на пропуски и предприемане на
навременни мерки за тяхното отстраняване. В лъчелечението изследваните нива са
стойностите на месечната ефективна доза, като тази величина за ръцете може да се
използва като нивото на изследване за персонала, работещ в брахитерапията с ръчно
посленатоварване. В радиотерапевтичните отделения, в които различни служители
извършват определена процедура, нивата на изследване могат да се отнасят за
различните процедури.
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Следните примери са за сродни дейности и техните нива за изследване, които
рядко са надхвърлени и следователно могат да се използват като нива на изследване:
За лицата от персонала, работещ само с ускорители или с уредби за брахитерапия
с дистанционно посленатоварване, месечното ниво на ефективната доза е 0,2 mSv;
За лицата от персонала, работещ с ТГТУ с 60Co, средния медицински персонал в
брахитерапията и лицата, работещи в брахитерапията с ръчно посленатоварване,
месечното ниво на ефективната доза е 0,4 mSv.

16.13.4. Бременни служители
Параграф I.16 от ОНБ (Допълнение I, Професионално облъчване, Условия за
ползване) гласи:
„При установяване, че е бременна, служителката трябва да уведоми
работодателя си, който при необходимост да промени условията й на работа.“
Параграф I.17. от ОНБ (Допълнение I, Професионално облъчване, Условия за
ползване) гласи:
„Бременността не се смята за основание за изключване от работа; обаче
работодателят на бременни жени привежда условията на труд по отношение на
професионално облъчване, за да се гарантира, че ембрионът или плодът ще бъдат
защитени до нивото на защитата на цялото население.“
Това е особено важно, напр. за брахитерапията с ръчно посленатоварване, където
при нормални условия дозата на ембриона може да достигне границата на дозата за
населението, установени в ОНБ (вж. таблица 16.1.).

16.13.5. Класификация на зоните
Съгласно ОНБ (Параграфи I.21.–I.25.) зоните в отделенията за лъчелечение могат
да бъдат класифицирани като контролирани или наблюдавани.
Контролирана зона е пространството, в което са необходими специфични защитни
мерки и разпоредби за безопасност за контролиране на нормално облъчване и за
предотвратяване на възможно облъчване. В лъчелечението изискваните специфични
мерки за защита (в контролираните зони) включват:

▪ Всички лъчеви помещения;
▪ Помещенията за брахитерапия с дистанционно посленатоварване;
▪ Операционните зали по време на процедури зза брахитерапия с реални източници;
▪ Болничните стаи за провели брахитерапия пациенти.
▪ Всички радиоактивни източници да се съхраняват и обработват на определените
за целта места.
За предпочитане е контролираните зони да се определят с физическите им
граници, като стени или други физически прегради, идентифицирани и маркирани със
знака за радиоактивност.
Наблюдавана зона е пространството, което трябва да се държи под контрол,
въпреки че специфични мерки за защита и безопасност обикновено не са необходими.
Наблюдаваните зони могат да включват помещения, изискващи редовен контрол на
радиационните условия, за да се проверява дали е имало някаква повреда в контрола.
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Наблюдаваните зони могат да включват районите около болничните стаи за провелите
брахитерапия пациенти, или около местата, където се съхраняват и обработват
радиоактивни източници.
На лицата в пространствата, които не са определени като контролирани или
наблюдавани, трябва да бъде осигурено същото ниво на защита, както за населението.

16.13.6. Локални правила и надзор
Правилата и процедурите, изброени в Раздел 16.11. включват необходимите за
радиационна защита при професионално облъчване. Ръководството следва да направи
правилата публично достояние на тези, за които се прилагат и да гарантира, както и да
осигури чрез възлагане на отговорен надзор, че те се спазват.

16.13.7. Защитно оборудване и инструментариум
Параграф I.28. от ОНБ (Допълнение I, Професионално облъчване, Лични защитни
средства) гласи:
"Работодателите... и отговорниците по радиационна защита гарантират, че:
(а) работниците (служащите) ще разполагат с подходящи и адекватни лични
защитни средства..."
Защитното оборудване в лъчелечението се разглежда в Раздел 16.10.

16.13.8. Индивидуален мониторинг и оценка на облъчването
Целта на мониторинга и на оценката на облъчването е да се събере и предостави
информация за действителното облъчване на служителите и да се утвърди добрата
работна практика, които допринасят за увереност и мотивация. ОНБ изисква
индивидуален мониторинг за всеки служител, който работи в контролирана зона и може
да бъде изложен на значително професионално облъчване.
Лъчетерапевтичните специалисти, които подлежат на индивидуален мониторинг,
са лъчетерапевтиге, физиците експерти по радиационна физика, служителите по
радиационна защита, рентгеновите лаборанти, обслужващият персонал и всички
средни медицински специалисти или друг персонал, който трябва да има пряк контакт с
пациентите, в чиито тела се намират радиоактивни източници.
Мониторингът включва измервания и определяне на еквивалентната доза и
интерпретация и оценка на резултатите от измерванията. Индивидуалните дози от
външно облъчване могат да се измерват с индивидуални дозиметри, като TLD или
филмови баджове, които нормално се носят върху работните дрехи на нивото на
гърдите. При възможност за облъчване на ръцете, като ри обработването на ЗРИ за
брахитерапия, трябва да се носят специални дозиметри за ръце.
В отделението по лъчелечение личните дозиметри трябва да бъдат сменявани на
равни интервали от време, не повече от три месеца. Освен това отчетените от
дозиметрите резултати трябва да се получават възможно най-скоро, но не по-късно от
и в рамките на три месеца след смяната. Закъсненията при оценката на дозиметъра
може да доведат до загуба на съхраняваната информация.
При загубване на индивидуалния дозиметър, отговорникът по радиационната
защита прави оценка на еквивалентната доза, получена от служителя, и я прибавя към
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измерената през предходните периоди. Това е най-надеждният метод, при условие че
междувременно не са настъпили промени в условията на работа на служителя. Освен
това, отговорникът трябва да снабди служителя с нов индивидуален дозиметър до не
по-късно от до три месеца. Индивидуалните дозиметри трябва да се калибрират
периодично и калибрирането да се проследява от стандартна дозиметрична
лаборатория.

16.13.9. Мониторинг на работното място
ОНБ изисква отговорниците по радиационна защита, в сътрудничество с
работодателите, да разработят програми за мониторинг на работното място
(Параграфи I.37.–I.40.). Първоначалният мониторинг трябва да започне веднага след
инсталирането на нови уредби за лъчелечение и след смяната на източника на ТГТУ и
на уредбите за брахитерапия с дистанционно посленатоварване. Първоначалният
мониторинг трябва да включва измерване на утечката от оборудването в рамките на
приемателния тест и мониторинг на пространството около лъчевите помещения.
Монитори за нивата на облъчване трябва да се инсталират в лъчевите помещения
на ТГТУ и в помещенията за брахитерапия с HDR. Мониторинг на радиоактивните
източници, използвани за брахитерапия, трябва да се провежда при съхранението и
транспортирането в отделението веднага след изваждането или връщането им в
хранилището.
Мониторинг се извършва и във връзка с процедурите за брахитерапия. Скоро след
имплантиране на източниците, трябва да бъде направено измерване около пациента.
След изваждането на източниците от пациента ("разтоварването") мониторингът трябва
да потвърди, че източниците не са вече в него, а в транспортния контейнер.
Контейнерът също подлежи на мониторинг след всяка брахитерапевтична процедура.
Трябва да се проведе мониторинг на опаковките за радиоактивните източници при
тяхното получаване от отговорника за ЗРИ. Всички измервателни уреди, използвани за
мониторинг на работното място, трябва да се калибрират периодично и калибрирането
да се проследява от стандартна дозиметрична лаборатория.

16.13.10. Здравен надзор
Параграф I.41. от ОНБ (Допълнение I, Професионално облъчване, Здравен
надзор) гласи:
„Работодателите... и отговорниците по радиационна защита създават режим
за подходящ здравен надзор в съответствие с правилата, установени от
регулаторен орган.“
Основната цел на здравния надзор е да се оцени първоначалното и текущото
здравно състояние на служителите за извършване на професионалните им дейности.
Програмите за здравен надзор се основават на общите принципи за грижа за
здравето на професионално ангажираните лица. Няма специфичен здравен надзор за
лицата, работещи в среда на ЙЛ в лъчелечението. Единствено при лицата, облъчени с
еквивалентна доза над допустимите граници (напр. 0,2–0,5 Sv или по-високи) се налагат
специални проучвания, включващи биологична дозиметрия и допълнително
продължително диагностициране и, ако е необходимо, лечение.
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Трябва да бъдат осигурени достъпни консултации за служителите жени, които
кърмят, или може би са бременни, за отделните служители, които са или може да са
били облъчени значително над допустимите граници, както и за служители, които може
да се тревожат за тяхното облъчване. Това е необходимо специално за жените, които
са или могат да бъдат бременни, като рентгенови лаборанти в лъчелечението и среден
медицински персонал в отделенията по брахитерапия.

16.13.11. Записи
Параграф I.44. от ОНБ (Допълнение I, Професионално облъчване, Записи) гласи:
„Работодателите ... и отговорниците по радиационна защита трябва да водят отчет
за всеки служител…“
Отчетите включват следната информация за:

▪ Общия характер на работата, свързана с професионално облъчване;
▪ Дозите и данните, на които се основават оценките на дозата;
▪ Служител, който е бил професионално облъчен, докато е бил на работа при друг
работодател;

▪ Датите на постъпване на работа при всеки работодател и дозите, получени при
всяка такава заетост;

▪ Всички дози, дължащи се на аварийни намеси или радиационни инциденти, които
се различават от дозите при нормалната работа.
Работодателите и отговорниците по радиационна защита трябва да осигурят
достъп на служителите до информацията, съдържаща се в техните индивидуални
регистри за облъчването, както и да полагат грижа за поверителността на записите.

16.14. МЕДИЦИНСКО ОБЛЪЧВАНЕ
Подробните изисквания, представени в Приложение II от ОНБ, са приложими поспециално за лъчевите източници, използвани за лъчелечение. В допълнение,
Ръководство за безопасност на IAEA за радиационна защита при медицинско
облъчване с ЙЛ (Стандарт за безопасност серия № RS-G-1.5) описва стратегии за
включване на организации извън регулаторната рамка, като професионални органи
(такива за лъчелечение и медицинска физика), чието сътрудничество е от съществено
значение за осигуряване на съответствие с изискванията на ОНБ за медицинско
облъчване. Примери, които могат да илюстрират това, включват приемателните тестове
на радиационното оборудване, калибрирането на уредбите за лъчелечение и
докладването на случаи на случайно медицинско облъчване.
Изискванията за обосновка и оптимизация на радиационната защита се отнасят за
медицинското облъчване, но не и за границите на дозата. Освен това ограниченията на
дозата не се отнасят до облъчването на пациентите като част от собствената им
диагноза и лечение, но специфични ограничения се определят за непрофесионалните
придружители и за медицинското облъчване на лица, провеждащи медицински
изследвания, ако тези лица не се облъчват директно.

16.14.1. Отговорности за медицинското облъчване
Параграф II.1 от ОНБ (Приложение II, Медицинско облъчване, Отговорности) гласи:
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„Ръководителите на отделения и отговорниците по радиационна защита
гарантират, че:
(а) не се прилага диагностично или терапевтично медицинско облъчване на
пациент, освен ако облъчването не е предписано от практикуващ лекар;
(b) на медицинските специалисти да бъде възложена основна задача и
задължение осигуряването на цялостна защита и безопасност на пациентите при
предписването и по време на медицинското облъчване;
(c) има на разположение медицински и парамедицински специалисти, които да
провеждат подходящо обучение, за да изпълняват назначените от лекарите
диагностични или терапевтични процедури;
(d) терапевтичните приложения на ЙЛ (включително дистанционно
лъчелечение и брахитерапия), калибрирането, дозиметрията и QA съгласно
стандартите се извършват от или под надзора на квалифициран експерт по
радиологична физика; ... “
Освен това, параграф II.1. от ОНБ изисква отговорникът по радиационна защита да
гарантира, че:
(f) критериите за обучение ще бъдат определени или подлежат на одобрение,
ако е целесъобразно, от регулаторния орган след консултация със съответните
професионални органи. "

16.14.2. Обосновка на медицинското облъчване
Параграф II.4. от ОНБ (Приложение II, Медицинско облъчване, Обосновка на
медицинското облъчване) гласи:
„Медицинското облъчване трябва да бъде оправдано чрез претегляне на
диагностичните или терапевтичните ползи, които то носи, срещу лъчевото
увреждане, което може да причини, като се вземат предвид ползите и рисковете от
наличните алтернативни методи, които не включват медицинско облъчване.“
По отношение на медицинските изследвания параграф II.8. от ОНБ гласи:
„Излагането на хора на медицински изследвания се смята за неоправдано, освен
ако не е:
а) в съответствие с разпоредбите на Декларацията от Хелзинки и следва
насоките за нейното прилагане, изготвени от Council for International Organizations of
Medical Sciences, CIOMS (Съвет за международни организации по медицински науки)
и WHO;
b) при поискване от организация за професионална етика (или от всеки друг
институционален орган, на който са възложени подобни функции от националните
органи) и от приложимите национални и местни разпоредби.“
Изследванията върху лица при терапевтични процедури трябва да се извършват
само, ако съществува пряка полза за здравето на изложеното лице.

16.14.3. Оптимизиране на облъчването и защита
Параграф II.18. от ОНБ (Приложение II, Медицинско облъчване, Оптимизиране на
защитата за медицинско облъчване) гласи, че:
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„Ръководителите на отделения и отговорниците по радиационна защита
гарантират, че:
а) облъчването на нормалните тъкани при лъчелечението ще бъде на възможно
най-ниското ниво, което е приемливо в съответствие с реализирането на
необходимата терапевтична доза, както и че ще се използва екраниране на
критичните органите, когато това е възможно и подходящо;
b) ще се избягва лъчелечение на корема или бъбреците на бременни, или искащи
да са бременни жени, освен ако за това има много основателни клинични показания;
...
с) всяка терапевтична процедура за бременни жени ще бъде планирана по такъв
начин, че облъчването на ембриона или плода да бъде минимално; ... "
Оптимизирането на радиационната защита при пациентите е сложно и не означава
задължително намаляването на лечебната доза, трябва да се дава приоритет на
получаването на надеждна диагностична информация и постигането на желания
терапевтичен ефект.
По отношение на облъчването на бременни пациенти, ICRP в публикация 84,
Бременност и Медицинска радиация, формулира:
„Прекратяването на бременност е лично решение, зависещо от много фактори.
Еквивалентна доза на плода под 100 mGy не трябва да се смятат за основание за
прекратяване на бременността. При дози над това ниво може да има увреждане на
плода, чиято големина и вид зависят от дозата и от етапа на бременността.“

16.14.4. Калибриране на радиоактивните източници и на уредбите за лъчелечение
Параграф II.19. от ОНБ (Приложение II, Медицинско облъчване, Оптимизиране на
защитата при медицинско облъчване) гласи:
„Ръководителите на отделения и отговорниците по радиационна защита
гарантират, че:
а) калибрирането на източниците, използвани за медицинско облъчване, трябва
да бъде проследимо от стандартна дозиметрична лаборатория;
b) лъчетерапевтичните уредби трябва да бъдат калибрирани за качество на
лъчението или неговата енергия, или за погълната доза или мощността на
погълнатата доза, при регламентирани геометрични условия, напр. съгласно
препоръките на IAEA, Технически доклад серия 277 и 398;
c) ЗРИ за брахитерапия трябва да бъдат калибрирани по отношение на
активността, мощността на референтната въздушна керма във въздух или
мощността на погълнатата доза в определена среда, на определено разстояние,
към определена референтна дата;…
d) калибрирането се извършва при въвеждането в експлоатация на уредбата,
след всяка процедура за поддръжка, която може да има влияние върху дозиметрията
и на одобрени от регулаторния орган интервали.“
Към момента на публикуване на ОНБ, бяха включени изискванията на Практически
сборник на IAEA, на базата на въздушната керма във въздух (IAEA TRS 277). По-нови
протоколи, базирани на стандарти за погълната доза във вода, като напр. IAEA TRS 398,
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не бяха излезли по това време. Обаче е възможно разширяването на изискванията на
ОНБ във връзка с новите протоколи (вж. Глава 9.).
ЗРИ, използвани при дистанционното лъчелечение и брахитерапията, трябва да
имат сертификат за калибриране, предоставен от производителя в съответствие с
ISO 1677 или неговия национален еквивалентен стандарт.
Медицинският физик експерт в отделението трябва да направи протокол за
калибрирането на лъчевите източници. Регулаторният орган следва да насърчава
професионалните органи по медицинска физика да приемат такъв протокол и да
изискват неговото прилагане. Препоръчително е да се използват международни
протоколи за калибриране, тъй като това ще помогне за предотвратяване на грешки.
Примери са протоколите за калибриране, описани от IAEA (TRS 277, TRS 381 и
TRS 398 за дистанционно облъчване и IAEA-TECDOC-1097 – за брахитерапия.
Калибрирането на ново оборудване и нови лъчеви източници трябва да се
извършва от поне двама различни независими квалифицирани експерти по медицинска
радиологична физика и за предпочитане – с различни дозиметрични системи.
Резултатите трябва да бъдат сравнени само след приключване на двете измервания.
Медицинският физик експерт в отделението за лъчелечение трябва да гарантира,
че всички резултати от дозиметрията при ТГТУ се сравняват поне веднъж на две години
в национална, регионална или международна програма за независима проверка на
калибрирането.
Един от най-простите начини за независими проверки на калибрирането на
уредбите за дистанционно лъчелечение, или на дозиметрията, е участието в
пощенското сравняване с ТLD на IAEA-WHO. Регулаторният орган следва да насърчава
ръководителите и медицинските физици в отделенията по лъчелечение да участват в
тази или в подобни програми.
За нови източници за брахитерапия, за които резултатите от измерванията при
калибрирането се различават с повече от 5 % от данните за активността, или за
мощността на въздушната керма във въздух, в сертификата на производителя,
източниците не трябва да се използват за лечение, докато разликата не бъде
допълнително проучена и коригирана. Отговорността за проучването и за
последващите действия е на медицинския физик експерт в отделението и обикновено
то се провежда от квалифициран експерт по радиологична физика, със или без външна
помощ.

16.14.5. Клинична дозиметрия
Параграф II.20. от ОНБ (Приложение II, Медицинско облъчване, Оптимизиране на
защитата за медицинско облъчване) гласи:
„Ръководителите на отделения и отговорниците по радиационна защита
гарантират, че следните елементи се определят и документират: ...
а) максималната и минималната доза в планирания терапевтичен обем за всеки
пациент, провел дистанционно лъчелечение, както и дозата в представителна
точка, като напр. средата на терапевтичния обем, плюс дозата в други точки,
избрани от назначаващ лъчелечението лекар;
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b) дозата в представителни точки за всеки пациент,, провел брахитерапия със
ЗРИ;
с) дозата в представителни органи при всички проведени лъчелечения.“
За да изпълнят тези изисквания (т.е. да бъдат определени елементите и начина,
по който това да се направи и документира), трябва да се използва протокол. За
консултации във връзка с това се препоръчват докладите на ICRU.

16.14.6. Осигуряване на качеството при медицинското облъчване
Параграф II.22. от ОНБ (Приложение II, Медицинско облъчване, Оптимизиране на
защитата от медицинско облъчване) гласи:
„Ръководителите на отделения и отговорниците по радиационна защита, в
допълнение към прилагането на изискванията за QA, посочени в стандартите,
трябва да изработят широка програма за QA за медицинското облъчване с
участието на подходящи квалифицирани експерти в съответните области, като
медицинска радиологична физика или радиационна фармация, в съответствие с
принципите, установени от WHO и ПАНО.“
Регулаторният орган следва да насърчава ръководствата на отделенията по
лъчелечение да работят с професионални организации при разработването на такива
програми. Ръководителят на отделението трябва да гарантира, че програмите се
актуализират редовно. Тъй като развитието на национална програма може да не е
осъществимо в много държави-членки, може да се използва апробирана международна
или национална програма (напр. AAPM TG 40, ESTRO Брошура № 2, IAEA-TECDOC
1151).
Параграф II.23. от ОНБ (Приложение II, Медицинско облъчване, Оптимизиране на
защитата при медицинско облъчване) гласи:
„Програмите за QA при медицинско облъчване включват:
a) измервания на физичните параметри на лъчевите източници , устройствата
за изобразяване и уредбите за облъчване при въвеждането в експлоатация и
периодично след това;
b) проверка на подходящите физични и клинични фактори, използвани при
диагностицирането или лечението на пациентите;
c) писмени сведения за съответните процедури и резултати;
d) верификация на калибрирането и на работата на дозиметричните и
мониторинговите устройства;
e) доколкото е възможно, редовни и независими проверки на качеството на
програмата за QA на процедурите за лъчелечение.“
След приемането на ново оборудване за лъчелечение, при пускането му в
експлоатация се измерват достатъчен брой параметри, необходими за клиничната
дозиметрия и планирането на лъчелечението:

▪ Измерените данни трябва да бъдат ясно документирани в работната книга;
▪ Преди да бъде въведена в TPS за използване при планиране на лечението,
документацията трябва да бъде проверена от втори независим експерт, подписана
и датирана;
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▪ Резултатите от всички дозиметрични калибровки, клиничните дозиметрични данни
и методите за изчисляване трябва да бъдат верифицирани на еднакви интервали
от време.
Измерванията и проверките за тази цел следва да бъдат достатъчни, за да се
открият значителни разлики в използваните данни. Проверките чрез дозиметрия in vivo
се препоръчват при специални обстоятелства. Този метод може да не се прилага
навсякъде, но той се препоръчва за въвеждане щом стане възможно.
Рутинната програма за QA е неразделна част от съвременната практика в
лъчелечението. Тази програма трябва да включва вътрешен и външен одит, както и да
се подобрява непрекъснато. Тези принципи трябва да бъдат свързани с програмата за
радиационна защита, за да се засили безопасността, като в същото време се подобри
качеството и ефективността.
Обратната връзка от практическия опит и извлечените поуки от инциденти или
пропуски може да помогне да се идентифицират потенциалните проблеми и да се
отстранят недостатъците; следователно те трябва да се използват систематично като
част от програмата за QA.
Поддържането на документацията е важна част от програмата за QA. При
планирането и разработването на ефективна програма за QA, ръководствата на
отделенията са натоварени с голям управленски ангажимент и подкрепа под формата
на обучение и ресурси от време, персонал и оборудване.

16.14.7. Ограничения за посетителите и придружителите
Границите на дозата не се отнасят за пациентите. По отношение на
придружителите и посетителите на пациентите Параграф II.27 от ОНБ (Приложение II,
Медицински облъчвания, Ограничаване на дозите) препоръчва следното:
„Ръководителите на отделенията и отговорниците по радиационна защита
трябва да ограничават всяко облъчване на лицата, които доброволно и съзнателно
помагат (освен в професията си) с грижите, подкрепата или комфорта на
пациентите, подложени на медицинско диагностициране или лечение, както и на
посетителите на пациенти, които са получили терапевтични активности
радиофармацевтици, или на провеждащите брахитерапия, до нива, които не
надвишават допустимите в Приложение ІІ, Параграф II-9.“
Приложение II, параграф II-9 от ОНБ гласи:
„... дозата на всеки придружител или посетител на пациентите трябва да бъде
ограничена, така че да няма вероятност тя да надвишава 5 mSv през време на
диагностичния преглед или лечението на пациента. Дозата за деца, които
посещават пациенти, в чиито тела има радиофармацевтици, трябва да бъде
ограничена до по-малко от 1 mSv.“

16.14.8. Освобождаване на пациентите
Параграф II.28. от ОНБ (Приложение II, Медицински облъчвания, Максимална
активност за пациенти при изписване от болница) гласи:
„За да се ограничи облъчването на членовете на семейството на пациент,
който е бил подложен на терапевтична процедура със закрити или открити
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радиоактивни източници, както и на лица от населението, такъв пациент не
трябва да бъде изписан от болницата преди активността на радиоактивните
източници в тялото му спадне под нивото, посочено в списък III, таблица III-VI. В
случай на необходимост, на пациента се предоставят писмени указания относно
контакта му с други лица и съответните предпазни мерки за радиационна защита.“
Таблица III-VI в ОНБ (Списък III) включва само стойността на активността за 131I,
определяйки стойността 1100 MB като максималната активност у пациента при
изписване от болница. ICRP има постоянна работна група, натоварена със задачи за
разработването на правила и за източници с други радионуклиди, вкл. използваните за
постоянни импланти в брахитерапията 125I и 103Pd.

16.14.9. Изследване на случайно медицинско облъчване
Параграф II.29 от ОНБ (Приложение II, Медицинско облъчване, Изследване на
случайни медицински облъчвания) гласи:
„Ръководителите на отделенията и отговорниците по радиационна защита
незабавно разследват следните събития:
а) изчисляване или оценяване на реализираната доза в "неправилния" пациент
или в "неправилни" тъкани у пациента, използването на неправилен
радиофармацевтик, или прилагането на неправилно фракциониране на дозата,
които могат до предизвикат прекалено силни вторични ефекти;
b) грешка, инцидент, злополука или други необичайни събития, които могат да
доведат до доза на пациента, различна от предписаната, посочва коригиращите
мерки, необходими за предотвратяване на повторение на такъв инцидент.
Параграф II.30 от ОНБ (Приложение II, Медицинско облъчване, Изследване на
случайни медицински облъчвания) гласи:
„Ръководителите на отделенията и отговорниците по радиационна защита в
съответствие с изискванията на Параграф II.29. трябва да:
а) изчислят и оценят дозата и разпределението на дозата в пациента;
b) определят контролните измервания, необходими за превенция на грешки;
с) осигурят инструментите за всички контролни измервания, за които те
отговарят;
d) представят на регулаторния орган възможно най-скоро след разследването
или в случаите, когато от регулаторния орган е установено друго събитие, писмен
доклад, в който се посочва причината за събитието и който включва информацията
от a) до c), както и всякаква друга информация, изисквана от регулаторния орган;
е) информира пациента и неговия лекар за събитието.“
Докладите за безопасност на IAEA, Серия 17 и ICRP, Публикация 86 съдържат
рецензии и изводи, които трябва да бъдат направени от големия брой случайни
медицински облъчвания.
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16.15. ОБЛЪЧВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
16.15.1. Отговорности
Отговорникът по радиационна защита отговаря и за контрола на облъчването на
населението в резултат на лъчелечението. Облъчването на населението се контролира
чрез правилно екраниране и до голяма степен гарантира, че лъчевите източници имат
необходимата защита (напр. са разположени в защитена зона), блокировките
функционират и клавишите на контролния панел са обезопасени, за да се предотврати
неразрешен достъп или използване. Присъствието на лица от населението в и в близост
до отделението за лъчелечение се взема под внимание при проектирането на защитни
прегради на оборудването за съхранение и обработване на радиоактивни източници.

16.15.2. Контрол на достъпа за посетителите
Отговорникът по радиационна защита следва да предприеме мерки за контрол на
достъпа на лица от населението до лъчевите помещения и да осигури адекватна
информация и указания на тези лица, преди да влязат в контролираната зона, за да се
осигури подходяща защита (напр. лицата от населението трябва да бъдат
придружавани от лица от персонала).

16.15.3. Радиоактивни отпадъци и извадени от употреба източници
Отговорникът по радиационна защита трябва да уведоми регулаторния орган и да
представи план за прехвърляне и разпореждане с извадените от употреба
радиоактивни източници. Той носи отговорност за източниците до момента на тяхното
прехвърляне на друг правоимащ получател, или на лицензирано съоръжение за
обезвреждане на отпадъци; по-специално отговорникът по радиационна защита трябва
да уведоми регулаторния орган за всяко намерение за прехвърляне или извеждане от
експлоатация на ТГТУ, преди самото действие. Обедненият уран, използван като
защитен материал, също се третира като радиоактивен отпадък; напр. главата на ТГТУ
с 60Co може да съдържа обеднен уран и трябва да се третира по подходящ начин.

16.15.4. Мониторинг на облъчването на населението
Параграф III.13. от ОНБ (Приложение III, Облъчване на населението, Мониторинг
на облъчването на населението) гласи:
„...отговорниците по радиационна защита, ако е уместно:
а) създават и изпълняват програма за мониторинг, достатъчна да гарантира,
че изискванията на стандартите относно облъчването на населението с
източници за външно облъчване са изпълнени, както и за оценка на такова
облъчване…;
b) поддържат подходящи записи на резултатите от програмите за
мониторинг…“
Програмата за мониторинг на облъчването на населението включва оценка на
дозите около лъчевите помещения за дистанционно лъчелечение, около помещенията
за брахитерапия, за съхранение и за манипулиране с източници, в чакалните.
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16.16. ПОТЕНЦИАЛНО ОБЛЪЧВАНЕ И АВАРИЙНИ ПЛАНОВЕ
Изискванията за безопасността на радиоактивните източници и съоръженията са
посочени в раздел 16.10. Този раздел се съсредоточава върху идентифицирането на
възможни аварии или злополуки, тяхното предотвратяване и подготовката за тяхното
смекчаване.

16.16.1. Потенциално облъчване и оценка на безопасността
Параграф IV.3. от ОНБ (Допълнение IV, Потенциално облъчване: Безопасност на
източниците, Оценка на безопасността) гласи:
„...отговорниците
по
радиационна
защита
извършват
оценка
на
безопасността, която е обща или специфична за източниците, за които отговарят
...“
Оценката трябва да бъде предоставена на регулаторния орган в съответствие с
основните изисквания на ОНБ за разрешение (Параграфи 2.11-2.13 от ОНБ).
Общите оценки на безопасността са подходящи за видовете оборудване с висока
степен на унифициране (Параграф IV.9 от ОНБ). Тъй като опитът за идентифициране
на инциденти от страна на отделния отговорник може да бъде ограничен, следва да се
насърчават договореностите между отговорниците по радиационна защита и
производителите,
които
предвиждат
уведомяване
за
неизправности
и
разпространяване чрез обратна връзка между отговорниците.

16.16.2. Смекчаване на последиците: планове за аварийни ситуации
Въз основа на събитията, установени при оценката на безопасността, отговорникът
по радиационна защита разработва мерки за смекчаване на последиците, включени в
набор от процедури за спешни случаи. Отговорностите се разпределят (параграф V.2
от ОНБ), а съответният персонал се обучава за мерките за ограничаване, които
периодично се репетират. Извлечените поуки от репетициите се използват за преглед и
актуализиране на аварийните планове. Процедурите определят отговорностите на
отделните лица и трябва да бъдат кратки, недвусмислени и да са отпечатани и
поставени на подходящи видими места, където могат да станат необходими.
Само служители по поддръжката, обучени и упълномощени за тези задачи, трябва
да извършват аварийни процедури при уредбите за дистанционно облъчване, смяна на
източника на ТГТУ и на уредбите за брахитерапия. Ако участието на персонала е
необходимо за някое от тези действия, степента на това участие се ограничава до
работа на контролния панел, като отговорностите трябва да бъдат ясно определени.
За аварийни ситуации са необходими съответни аварийни планове, които да бъдат
кратки и лесни и да се разработят преди началото на програмата за лечение. По-долу
са дадени тай-често срещаните видове аварийни ситуации.

16.16.2.1. Изгубен източник
Този тип събитие е критично, което налага незабавна инвентаризация, за да се
определи следното:

▪ Кои източници липсват;
▪ Какъв е техният тип и активност;
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▪ Къде са били регистрирани последно и кога;
▪ Кой за последен път е работил с източниците.
Зоната, в която за последен път са се намирали източниците, трябва да бъде
затворена за влизане и излизане, докато трае проучването, което трябва да се направи
с най-чувствителния радиационен измервателен уред.

16.16.2.2.Заклещен източник
Инструкциите за процедурите за ликвидиране на инциденти трябва да бъдат
кратки, сбити, недвусмислени и при необходимост илюстрирани с чертежи без
обяснителен текст. Те трябва да бъдат подходящи за четене от пръв поглед и следвани.
•

•

Уредби за дистанционно облъчване. Спешните процедури при тези уредби трябва
да бъдат публикувани в лечебното заведение. Първата стъпка е да се използва
механизмът за задвижване на източника, за да се върне той в неработно положение.
Ако това е неуспешно и пациентът е на пациентната маса, той трябва да бъде
изведен от зоната и тя да бъде защитена от по-нататъшно влизане. Трябва да се
наблегне на изключването на облъчване на персонала от директния сноп. След това
се уведомява отговорникът по радиационна защита, който поема контрола върху
събитието.
Брахитерапия с дистанционно посленатоварване. Плановете за аварийни ситуации
изискват авариен контейнер в помещението за брахитерапия, както и авариен
комплект, съдържащ дистанционни пинцети за манипулиране с източника и
апликатора, ако източникът не се върне в защитния контейнер. Аварийният
контейнер трябва да бъде поставен близо до пациента и да бъде достатъчно голям,
за да може да поеме целия апликатор, който съдържа източника.
За брахитерапия с HDR от IAEA TECDOC-1040 е взета следната бележка:

„Брахитерапията с HDR е потенциално високорискова техника и при работата
с нея са изключително важни прецизността и вниманието. Краткото време за
реагиране, необходимо за спешни действия (минути), налага нуждата както от
лекар, така и от медицински радиологичен физик, обучен за аварийни процедури при
всички етапи на брахитерапията.“
Производителите обикновено предлагат процедури за спешни случаи, при които
източникът не се връща в защитния контейнер. Те приемат, че физическата цялост на
апликатора е запазена. Тези процедури са специфични за системата за зареждане и
обикновено имат следната последователност. Всяка стъпка предполага, че ако
предишното действие не доведе до нормализиране, тогава се прави следващата.
Последователността е следната:
–– Наблюдение на конзолата за съобщения за грешка и аварийните индикатори
(звукови и видими аларми);
–– Възстановяване от конзолата (напр. чрез натискане на аварийния бутон);
–– Влизане в стаята с портативен дозиметър (отварянето на вратата активира
блокировката, която прибира източника);
–– Радиационен мониторинг в помещението;
–– Възстановяване от системата за зареждане (чрез натискане на бутон за
аварийно изключване на устройството за дистанционно зареждане);
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–– Ръчно прибиране на източника (на ръка с манивела);
–– Проучване на пациентите и проучване на устройството за дистанционно
зареждане (потвърждения, че източникът е в контейнера);
–– Отстраняване на апликатора и поставяне в аварийния контейнер;
–– Проучване на пациента и изследване на аварийните контейнери (за да се
потвърди, че източникът не е в пациента, а е в контейнера);
–– Извеждане на пациента от помещението (с последващо наблюдение).

16.16.2.3. Замърсяване
Вероятността от инциденти с радиоактивно замърсяване (контаминация) в
отделенията по лъчелечение, в които ЗРИ с 226Ra и прахообразните източници с 137Cs
са извадени от употреба, е много малка. Важно е контролираната зона да бъде
затворена за влизане, а всички, които са били в нея да остават там, за да бъдат
изследвани и деконтаминирани при необходимост. Ако има прозорци или вентилация,
те трябва да бъдат затворени. Трябва да има информация как в случай на инцидент да
се свържете с отговорника по радиационна защита.

16.16.2.4. Инциденти извън обекта
Инцидентите извън обекта с тежки последици са причинени от загубата на контрол
на извадени от употреба източници на ТГТУ.. Някои от тях (в Мексико и Бразилия)
наложиха широкомащабна контаминация, а други – опасно външно облъчване (в
Тайланд и Турция). Такива инциденти изискват действия от национални и
международни организации. Може да се изиска и обединяване на участието на
отговорниците по радиационна защита в лъчелечението от националните аварийни
планове.

16.16.2.5. Инцидентно облъчване на пациента
Изискванията в ОНБ за разследване на случайно медицинско облъчване, вкл.
докладване на инциденти и коригиращите мерки, които трябва да се предприемат, са
посочени в раздел 16.14.

16.17. ОБЩИ ИЗЧИСЛЕНИЯ НА ЗАЩИТНИ ПРЕГРАДИ
Трите важни параметъра, които оказват влияние върху външното облъчване с ЙЛ
са времето, разстоянието и екранирането (защитните прегради):
Дозата, получена от отделните лица, е пропорционална на времето, което те
прекарват в радиационното поле.
Дозата следва закона за обратните квадрати, поради което тя намалява чрез
увеличаване на разстоянието от източника на лъчение.
Дозата намалява, ако екранирането (преградата) отслабва лъчението.
Тези параметри са включени в дизайна на защитната преграда, който основно се
състои от три стъпки:

1) Установяване на „проектна стойност“ за ефективната доза в защитаваната област;
2) Оценка на радиационното поле в областта, ако няма екраниране;
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3) Изчисляване на фактора на отслабване, който е необходим за намаляване на
ефективната доза от стойността в (2) до стойността в (1).
Подходящо е много обитаваните помещения да бъдат колкото е възможно подалеч от лъчевите помещения, както и да се ограждат незаети или малко обитавани
помещения (напр. покрива с контрол на достъпа). Лъчевите помещения трябва да са
достатъчно големи, за удобно транспортиране на болничните колички, както и за
улеснение на инсталирането и обслужването на оборудването. Дизайнът на лъчевите
помещения с лабиринт прави тежката моторизирана входна врата ненужна за защита
от гама- и Х лъчи, но нужна срещу неутроните при линейните ускорители с висока
енергия. С подходящ дизайн, лабиринтът може да направи ненужна защитната врата и
срещу неутроните.
Болничните стаи в отделенията за лъчелечение са към една от следните шест
категории облъчвателна техника: линеен ускорител; ТГТУ с 60Cо; дълбока рентгенова
терапия, повърхностна рентгенова терапия; HDR брахитерапия; LDR брахитерапия.
Изискванията за защитните прегради за всяка от тези стаи следват сходни правила
и конвенции; всяка от тези стаи има свои специфични изисквания и ограничения. Ако в
стаята се намира само уредбата за брахитерапия с LDR и нейният радиоактивен
източник се съхранява в заключен контейнер в стаята, помещението може да не изисква
специално екраниране, освен екрана при подготовката на източника.
Болничните стаи за пациентите, провеждащи брахитерапия с LDR с ръчно
посленатоварване, се нуждаят от подвижни оловни екрани около леглото на пациента.
Лъчевите помещения на линейните ускорители, ТГТУ, рентгеновите уредби и уредбите
за брахитерапия с HDR изискват специална защита на операторите, персонала,
пациентите и населението в околността.

16.17.1. Първа стъпка: Проектна доза в обитаваните зони (годишна доза и
седмична доза)
Мощността на ефективната доза Е (в Sv/а или Sv/sem) в една обитавана зона
(таблица 16.2.) се определя чрез ограничена оптимизация (т.е. чрез избиране на
свързано с източника ограничение на дозата), при условие, че сумарната ефективна
доза от всички лъчеви източници ще бъде доста под определените граници на
ефективната доза за лицата, намиращи се в защитаваната зона. Въпреки това, когато
се използват ограничения за изчисляване на защитни екрани, трябва да се обърне
внимание на направената от ICRP, Публикация 33 (Параграф 256) забележка, според
която действителните стойности на дозата за лицата в обитаваните зони трябва да
бъдат 1/10 (за еквивалентна доза) до 1/30 от ефективната доза, използвани при
проектиране на екранирането.
Основание за това са редица консервативни предположения, направени при
изчисляването:

▪
▪
▪
▪

Не се държи сметка за разсеяното от тялото на пациента лъчение.
Предполага се максималното възможно излъчване от уредбата.
Натоварването, както и факторите на използване и на заетост се надценяват.
Предполага се, че персоналът е винаги на най-уязвимото място в обитаваната
зона.
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▪ За линейните ускорители, произвеждащи X-лъчи и електрони, се прави
предположение, че ускорителят винаги работи в режим на X-лъчи.

▪ За линейни ускорители с две енергии на електроните се предполага, че работят
винаги в режим на по-високата енергия.
Тъй като някои от тези консервативни предположения може да са неизбежни, за да
се покрие несигурността при използване на ограниченията, трябва да се направи
критичен преглед на тези предположения, за да се постигне балансирано решение и да
се избегне натрупването на прекалено строги решения, които да надхвърлят
оптимизацията.
Използването на Е = 0,01 mSv/sem съответства на зона (територия) за постоянно
обитаване от населението и може да доведе до голяма дебелина на защитните
прегради (от порядъка на 230-250 cm обикновен бетон за 20 MV Х-лъчи на разстояние
около 4 m от източника).

Таблица 16.3. Типични стойности на ефективната доза при проектиране
в запазени зони, приложими към лъчевите помещения

Професионално облъчване
Лица от населението

Годишна
Седмична
еквивалентна доза еквивалентна доза
mSv/a
mSv/sem
10
0,2
0,5

0,01

Тази дебелина ще бъде намалена с 50 cm или повече, ако зоната бъде определена
като контролирана зона и ограничението за ефективната доза е 0,2 mSv/sem.
Това приближение би било в съответствие с поддържането на зоната с конзолата
далеч от населението, която може да причини отклоняване на вниманието или влияние
върху други аспекти на безопасността. Това решение обаче изисква индивидуален
мониторинг на лицата, които работят или идват често в зоната с конзолата, но не е
необходимо за лицата, които работят в зоната само от време на време.
Връзката между ефективната доза Е и въздушната керма във въздух в
радиационното поле се осъществява чрез индивидуалната еквивалентна доза Hp(d) за
проникващо лъчение, където d = 10 mm. С приемането на консервативната
предпоставка индивидуалната еквивалентна доза става числено равна на ефективната
доза Е и на въздушната керма във въздух (Gy/sem).

16.17.2. Втора стъпка: Изчисляване на лъчевото поле (въздушната керма във
въздух) в обитаваната зона без екраниране
Изчисляването на ефективната доза без екраниране се прави въз основа на:

▪ Първичното лъчение от уредбата за дистанционно облъчване или лъчението от
радиоактивния източник при брахитерапията.

▪ Разсеяното лъчение, получавано от предметите на пътя на първичното лъчение,
като напр. тялото на пациента, колиматорите, приспособленията за формиране на
лъчевото поле, въздуха.
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▪ Утечката от главата на ТГТУ и от ускорителя (при ТГТУ утечката е постоянна,
докато при ускорителите – само при режим на излъчване).

▪ Работното натоварване W, което се дефинира като общата доза от излъчването
на уредбата на седмица или на година в определена точка (обикновено
изоцентъра на уредбата), Gy/sem или Gy/a.

16.17.3. Трета стъпка: отслабване в първичните защитни прегради
Първичната бариера (преграда) са частите от стените или тавана на лъчевото
помещение, които се облъчват от първичния сноп. Лъчетерапевтичните уредби
обикновено се намират на най-ниския етаж на сградата, така че защитата на пода срещу
първичното и разсеяното лъчение и утечката не представляват интерес.
Вторичните бариери са частите от стените, подовете или таваните на лъчевите
помещения, до които не достига първично лъчение. Тези бариери осигуряват
екраниране срещу разсеяното лъчение и утечката.
Факторът на използване U е частта от времето на излъчване на уредбата, през
което първичният сноп е насочен към определена бариера. При уредбите за
дистанционно облъчване се използват следните стойности на U: за пода – 1; за
стените – 0,25; за таваните – 0,25. За всички вторични бариери U = 1, тъй като вторично
лъчение има винаги, когато уредбата излъчва.
Факторът на заетост Т е числото, с което се умножава работната натовареност, за
да се определи степента на заетост на интересуваща ни зона. Типични стойности на T
са: за офиси – 1; за коридори – 0,25; да чакални – 0,125.
Слоят на полуотслабване (HVL) и слоят на десеткратно отслабване (TVL) е
дебелината на слой от определено вещество, при преминаването през който
интензитетът на фотонно лъчение намалява съответно 2 и 10 пъти (т.е. интензитетът
на преминалото лъчение е съответно 50 % и 10 % от първоначалния).
Факторът на пропускане на бариерата B е частта от въздушната керма във въздух
на падащия сноп, преминал през определена дебелина на бариерата. Първо трябва да
се изчисли факторът на пропускане за първичното лъчение Bpri, за разсеяното лъчение
Bscat и за утечката Bleak, а след това да се определи необходимата дебелина на
бариерата, като се използват публикувани графики на зависимостта на B от дебелината
на бариерата за различни енергии на лъчението и за различни материали на бариерата.
Най-често използваните материали за изграждане на първичните и вторичните
бариери при източниците за дистанционно облъчване и за брахитерапия са: обикновен
бетон (плътност 2,35 g/cm3), баритбетон (плътност до 3,2 g/cm3), стомана (плътност
7,9 g/cm3) и олово (плътност 11,3 g/cm3).
За да се изчислят нивата на радиация зад защитните бариери в зоните в
непосредствена близост до лъчевите помещения, се изискват данни за пропускането,
които отчитат не само първоначалното отслабване на лъчевия сноп, но и разсейването
на лъчението в самата бариера (геометрия широк сноп).
Геометрията "тесен сноп" включва само първично излъчване, така че до
интересуващата ни точка не достига никакво разсеяно лъчение; напр., за измерване на
интензитета на преминалото (пропуснатото) през бариерата първично лъчение (с
подходящо колимиране и бариера между лъчевия източник и детектора) Геометрията
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тесен лъч е приложима за определяне на качеството на фотоните в областта на
рентгеновите лъчи (вж. Глава 9.).
При геометрията широк сноп до детектора достига не само преминалото първично
лъчение, но и разсеяното. Комплекти от стойности на фактора на пропускане и графики
за общо ползване при уредбите за лъчелечение, са представени в ICRP, Публикация 33
и в NCRP, Доклад 49.
Ако KP и KS представляват въздушната керма във въздух от първичното и от
разсеяното лъчение, "видима" от детектора, "нарастването" на лъчението B от
бариерата ще бъде:

B = (KP + KS)/KP .

(16.9)

За тесен сноп B = 1, за широк сноп B > 1; факторът на "нарастване" B да не се бърка
с фактора на пропускане Bpri, Bscat и Bleak и в текста по-долу.

16.18. СТАНДАРТНО ИНСТАЛИРАНЕ НА ЛИНЕЕН УСКОРИТЕЛ
Основните части на помещението за медицински линеен ускорител са лъчево
помещение, входен лабиринт, командно помещение и като опция – механоелектрическа стая. Лабиринтът свързва лъчевото с командното помещение, в което се
намира контролния панел на ускорителя. (фиг. 16.2.). Лъчевото помещение, заедно с
лабиринта, се нарича бункер на уредбата за дистанционно облъчване.
Дебелината на първичните и вторичните бариери се определя, като първо се
пресмята факторът на пропускане.

16.18.1. Работна натовареност
Типичната работна натовареност на ускорителя варира в зависимост от
първоначалните допускания. Пример за консервативни допускания е следният:

▪ Клиничната работна натовареност Wclin за 50 пациенти на работен ден, еднократна
доза в изоцентъра за пациент 3,3 Gy/pt, пет работни дни в седмицата и 52 работни
седмици на година:

Wclin  3,3

Gy pt sem
Gy
50 52
 8580
.
pt
d
a
а

(16.10)

▪ Работна натовареност на медицинския физик Wphys

включва калибриране на
ускорителя, QA, измервания с фантом, поддръжка и ремонт. Консервативната
оценка за него е Wphs = 7100 Gy/а, което води до следната обща натовареност Wtot
на ускорителя в изоцентъра:

Wtot = Wclin + Wphys ≈ 15700 Gy/a ≈ 300 Gy/sem.

(16.11)

При изчисленията на защитите при ускорител с две енергии, консервативните
предложения обикновено са, че ускорителят ще работи през цялото време при повисоката енергия.
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Фигура 16.2. Типичен план на лъчевото помещение (бункера) на високоенергиен
медицински линеен ускорител. (a) Оста на въртене на гентрито е успоредна на входния
лабиринт; първичната бариера е част от пода и от тавана, както и части от източната
и западната стена. (b) Оста на въртене на гентрито е перпендикулярна на входния
лабиринт; първичната бариера е част от пода и от тавана, както и части от южната
и северната стена. За стените е използван обикновен бетон (2,35 g/cm3), с изключение на
южната стена, която е от бетон с голяма плътност (5 g/cm3). Вратата е за защита от
неутрони.

16.18.2. Изчисляване на фактора на пропускане за първичното лъчение
Факторът на пропускане за първичното лъчение Bpri се изчислява от следната
връзка:
2

B pri

d 
P  pri 
d
  0  ,
WUT

(16.12)

където:
d0 е SAD на ускорителя;
dpri – разстоянието от интересуващата ни точка до мишената на ускорителя
(обикновено 0,3 m от стените или тавана);
W – общото работно натоварване на ускорителя;
U – факторът на използване;
T – факторът на заетост в точката.
528

Първичният единичен лъчев сноп трябва да бъде насочван само към съответните
бариери с достатъчна защитна способност. Ако част от първичните бариери са
включени в оборудването, трябва да се използва проследяващ лъчевия сноп стопер
(електронни и/или механични блокировки), който служи за предотвратяване на
насочването на снопа директно към основните прегради, когато снопът не пресича
стопера.
Стоперът обикновено е направен от олово с дебелина, осигуряваща отслабване на
първичното лъчение до 0,1 % от първоначалната му стойност (около 3 TVL или
10 HVL (за високоенергийно фотонно лъчение около 10-15 cm олово).
Лъченерапевтичните уредби, оборудвани със стопери, са тромави по отношение
нагласяването на пациента за облъчване. Стоперите, обаче, свеждат до минималната
необходима дебелина на първичните бариери и затова е оправдано използването им в
лъчеви помещения, при които пространствените ограничения пречат на използването
на адекватна дебелина на първичните бариери. В тези случаи дебелината на
първичните бариери става близка до необходимата за вторичните.

16.18.3. Изчисляване на фактора на пропускане за разсеяното лъчение
Факторът на пропускане за разсеяното лъчение Bscat,. се определя от формулата:

2

B pri

 d  d  F
P  1   2  2 0
d
d
F
,
  2  1
aWT

(16.13)

където:
d0 е SAD на ускорителя;
d1 – разстоянието от пациента до интересуващата ни точка;
d2 – разстоянието от мишената до разсейващия обект (пациента);
a

– отношението на разсеяното лъчение на 1 m от разсейващия обект към
първичното лъчение на същото разстояние;

F0 – средната площ на полето (400 cm2);
F – реалният размер на полето върху кожата на пациента.
Отношението а зависи от енергията на фотонния сноп и от ъгъла на разсейване.
При ъгъл 90 0 то има стойност 10–4 –10–3. Формулата на Комптън за разсейването
определя максимална енергия на разсеяното лъчение: 0,511 КeV (mec2) за разсейване
на 90 0 и 0,255КеV (0,5 mec2) за разсейване на 180 0.

16.18.4. Изчисляване на фактора на пропускане за утечката
Факторът на пропускане за утечката Bleak се пресмята при предположението, че
отслабването на лъчението в главата на ускорителя води до утечка 0,1 %. Допуска се,
че енергията на утечката е като на първичното лъчение. По този начин:
2

Bleak

d 
P  3  103
d
  0
,
WT

(16.14)
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където:

d 0 е SAD на ускорителя;
d 3 – разстоянието от изоценъра до интересуващата ни точка (средното
разстояние при всички възможни позиции на гентрито);
W – работната натовареност на ускорителя;
T

– факторът на заетост.

16.18.5. Определяне на дебелината на преградата
Използвайки данните за пропускането на широк сноп от ICRU, Публикация 33 или
ICRU, Доклад 49, може да се определи необходимата дебелина на първичното, за
разсеяното лъчение и за утечката при изчислените фактори на пропускане Bpri, Bleak и
Bscat.
Обикновено дебелината на преградата за утечката е по-голяма от определената за
разсеяното лъчение. Едно от правилата е, че ако дебелината на преградата за утечката
превишава дебелината на преградата за разсеяното лъчение с повече от 3 HVL
( т.е 1 TVL), към дебелината на стената за първичното лъчение се прибавя само
дебелината на преградата за утечката. Въпреки това, ако дебелината на двете бариери
е в рамките на 3 HVL за да се получи необходимата дебелина на вторичната бариерата,
към дебелината на преградата за утечка се добавя 1 HVL с цел отчитане на
незначителното увеличение на ефективната доза, дължащо се на разсеяното лъчение.
Бетонът е най-разпространеният екраниращ материал при високоенергийните
уредби за лъчелечение (табл. 16.3). За "икономия" на пространство, могат да се
използват и други материали, тъй като за такива енергии необходимата дебелина на
първичната преграда е обратно пропорционална на плътността на екраниращия
материал (вж. Комптънов ефект, раздел 1.4.6.). Трябва обаче да се има предвид това,
че замяната на обикновения бетон с други материали има сериозни финансови

Таблица 16.3. Типична дебелина на защитни прегради от обикновен бетон, използван
за защита на населението от бункери за ТГТУ и за медицински линейни ускорители.

Лъчение
60Со

гама-лъчи

10–25 MV

Защитна преграда
от първичното
лъчение
cm

Защитна преграда
от вторичното
лъчение
cm

130

65

240

120

последици; напр. бетонът с висока плътност (5g/cm3) ще намали дебелината на
бариерата до около половината от необходимата за обикновения бетон, но на база на
обема разходите за екраниращите материали ще се увеличат около 30 пъти. Разликата
е дори по-изразена, когато за екраниране се използват стомана или олово.
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16.18.6. Обсъждане на получаването на неутрони при високоенергиен ускорител
При инсталирането на високоенергийни (над 10 MV) медицински ускорители, чрез
ядрени реакции от вида (Х, n) и (е, n) се получават неутрони. Неутронната контаминация
се получава от мишената, първичния колиматор, изглаждащия филтър, челюстите на
външния колиматор, апликаторите, въздуха и пациента. Сечението за реакцията (Х, n)
е с порядък по-голяма от това за (e, n), поради което от първостепенно значение е
получаването на неутрони при работата на ускорителя в X-режим. Затова максималната
енергия на фотоните, а не на електроните е определяща дозата от неутрони.
Неутроните могат да активират други елементи, които стават радиоактивни и ще
допринесат за облъчването на персонала, който влиза в лъчевото помещение след
облъчване с високоенергийно фотонно лъчение. Активираните радионуклиди
обикновено имат кратък период на полуразпадане t1/2 (от порядъка на секунди до
няколко минути). По този начин чрез (Х, n) реакцията се активира кислород ( 15O,
t1/2 ≈ 2 min) и азот (13N, t1/2 = 10 min). Радиоактивният въздух от лъчевото помещението
се отстранява с ефективна вентилация (6-8 кратен обмен на въздуха на час).
Едновременно с това се изхвърлят и озонът и вредните газове.
Бетонните първични и вторични прегради, предназначени за защита от фотонното
лъчение, са напълно достатъчни за защита от ускорените електрони и от и фотонната
контаминация. Но неутроните, които се разпространяват в цялото предоставено им
пространство в лъчевото помещение и входния лабиринт, могат да създадат
неприемливо покачване на радиационния фон в контролираната зона, което налага
използването на специална врата на входа на лабиринта.

16.18.7. Врата на лъчевото помещение
Вратата на високоенергиен ускорител осигурява екраниране срещу разсеяното в
лабиринта фотонно лъчение, насочващо се към командното помещение. Нейното
основно предназначение, обаче, е защитата срещу неутроните.
Неутроните се темперират и се поглъщат от слоя боров полиетилен във вратата с
дебелина около 12 cm, последван от около 2,5 cm олово за поглъщане на фотоните,
получени при залавянето на неутроните в боровите ядра. Алтернатива на специалната
врата за защита от неутроните е двойният лабиринт, с който се избягва нуждата от
защитна врата.

16.18.8. Други обсъждания
За индикация на режим "излъчване" на уредбата, над вратата на лъчевото
помещение, за предпочитане в командното помещение, трябва да стои знакът за
радиоактивност и източник на червена светлина. Необходима е аудио-видео
комуникация с пациента и аварийни прекъсвачи в лъчевото помещение за аварийно
изключване на облъчването.
В някои случаи (напр. при инсталирането на ускорител в съществуващо помещение
за ТГТУ с 60Co, или в малко помещение), използването на лъчев стопер е наложително.
Производителите често предлагат стопер за първичното лъчение, който отслабва
лъчението с коефициент 0,001 (около 3 TVL), намалявайки изискването за дебелина на
първичните прегради с 3 TVL. Ако редуцираната дебелина на първичната бариера е
по-малка от дебелината, необходима за защита от разсеяното лъчение и утечката, то
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целите стени могат да бъдат направени с една дебелина, като изискваната срещу
разсеяното лъчение и утечката.

16.19. ПРЕГРАДИ, ПРОЕКТИРАНИ ЗА "СЪОРЪЖЕНИЯТА" В
БРАХИТЕРАПИЯТА
Лъчевите помещения за брахитерапия с HDR се проектират при сходни
ограничения, както за ускорителите и ТГТУ. Има една основна разлика: в помещенията
за брахитерапия всички стени са първични прегради, тъй като източникът може да се
намира навсякъде в помещението, излъчването да бъде изотропно и не може да се
колимира. При изчислението на първичната бариера разсейването в пациента не се
отчита. Спецификацията за работно натоварване се посочва във въздушна керма във
въздух за седмица или за година.
Спецификацията за работното натоварване при HDR брахитерапия с дистанционно
посленатоварване с 192Ir, се определя като се използват следните данни:
•
•
•
•

Максимална активност на източника 370 GBq (10 Ci);
Максимален брой облъчвани пациенти на ден: 10;
Брой работни дни (дни за облъчване) на седмица: 5;
Максимална продължителност на облъчване на един пациент: 10 min
(при активност 10 Ci);
• Константа на мощността на въздушната керма за 192Ir:
111 mGy.m2/(GBq.h) = 4,1 mGy.m2/(mCi.h)
• Работно натоварване:W = 104.10.5.10.1/60.4,1 mGy.m2/sem = = 3,4.105
mGy.m2/sem
Въпреки, че продължителността на облъчването се увеличава с времето поради
радиоактивното разпадане, произведението активност по време остава същото и
затова горният пример се отнася за източник с максималната активност 370 GBq (10 Ci).
Всички параметри са консервативни, въвеждайки фактор за безопасност в изчисленото
работно натоварване. За по-стари HDR уредби с 60Co, могат да се използват най-много
20 радиоактивни източника със сферична форма, всеки с максимална активност около
1,85 GBq (500 mCi), и обща активност 370 GBq (10 Ci). Максималното време за
облъчване и броят на облъчванията на ден, обаче, остават същите като при HDR с 192Ir.
Работното натоварване за планиране в помещението за брахитерапия с HDR с 60Co
възлиза на около 1,1.106 mGy.m2/sem, използвайки константа на мощността на
въздушната керма за 60Co 308,5 mGy.m2/(GBq.h).
При LDR брахитерапия с дистанционно облъчване с 137Cs, едновременно могат да
бъдат лекувани с най-много 18 източника за пациент, като активността на всеки източник
е около 1110 GBq (30 mCi). Приема се, че общото време за брахитерапия с LDR е 40
часа на седмица.
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