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POVZETEK:  

V diplomskem seminarju preučujemo dozimetrični model obsevanja na primeru raka dojke. 

Najprej predstavimo osnovne koncepte fizikalnih vidikov radioterapije, tj. interakcijo nabitih 

delcev in fotonov s snovjo. Na kratko opišemo rentgensko računalniško tomografijo in linearni 

pospeševalnik. Predstavimo dve tehniki načrtovanja radioterapije: tridimenzionalno konformno 

tehniko in intenzitetno modulirano radioterapijo. Osredotočimo se na obsevanje 

bolnice/bolnika z rakom dojke, za katerega predstavimo preprost dozimetrični računski model. 

Izračun števila monitorskih enot popravimo s faktorjem heterogenosti tkiva. S tem izračunano 

vrednost popravimo za 8 %.  

 

Ključne besede: radioterapija, dozimetrični model, rak dojke 

 

ABSTRACT: 

In this seminar, we study the dosimetry model of radiotherapy for breast cancer. We discuss the 

basic physical concepts of radiotherapy, i.e. interaction of charged particles and photons with 

matter. We briefly describe computed tomography and linear accelerator. We present two ways 

of radiotherapy treatment planning: a three-dimensional conformal radiotherapy and intensity-

modulated radiotherapy. Next, we focus on a breast cancer patient’s radiotherapy, for which we 

introduce a simple dosimetry computational model. By considering the correction heterogeneity 

factor, we correct the calculated value of monitor units by 8 %.  

 

Key words: radiotherapy, dosimetric model, breast cancer 
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1 Uvod 
 

Radioterapija je uporaba ionizirajočega sevanja v klinične namene. Skupaj s kirurgijo in 

kemoterapijo predstavlja celovit pristop zdravljenja raka. Ionizirajoče sevanje poškoduje DNK 

rakavih celic, kar vodi v celično smrt. Ker sevanja ne moremo omejiti samo na rakave celice, 

so ob obsevanju poškodovane tudi zdrave, ki pa imajo na splošno boljši mehanizem za obnovo 

kot rakave celice [1]. Kljub temu je vrednost obsevalne doze rakastega tkiva potrebno previdno 

določiti glede na možne poškodbe zdravega tkiva, vrsto in resnost učinka ter odziv 

posameznega bolnika na radioterapijo [2].  

 

Odmerek sevanja oz. obsevalna doza je količina energije ionizirajočega sevanja, ki jo 

absorbirajo tkiva. Pri radioterapiji je odmerek ionizirajočega sevanja potrebno dostaviti z veliko 

natančnostjo dozimetričnega sistema, dovoljeno odstopanje je le nekaj odstotkov absorbirane 

doze v tkivu [3, 4]. Zaradi zahteve po veliki natančnosti je eden pomembnejših delov terapije 

pozicioniranje bolnika na obsevalno mizo in imobilizacija bolnika. Natančna in ponovljiva 

nastavitev bolnika na obsevalni mizi je nujna, da se zagotovi dostava predpisanega odmerka 

sevanja v tarčni volumen tkiv (tumor), pri tem pa se prizanese kritičnim organom [1, 5]. 

 

V diplomskem seminarju se bomo osredotočili predvsem na obravnavo raka dojk. Po podatkih 

Zdravstvenega statističnega letopisa Slovenije 2018, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, 

je leta 2016 v Sloveniji za rakom dojke zbolelo 1400 bolnikov (14 moških in 1386 žensk) [6]. 

Število obolelih z rakom dojke z leti narašča, po napovedih pa naj bi v prihodnje zbolela vsaka 

osma ženska. Kljub temu smrtnost zaradi bolezni upada. K temu pripomorejo presejalni testi 

pri najbolj ogroženih skupinah žensk in razvijanje novih načinov zdravljenja [7]. Različne 

raziskave so pokazale, da se bolnikom, ki so bili obsevani na levi dojki, poveča možnost smrti 

zaradi srčno-žilnih težav. To se v večini primerov začne kazati šele po več kot 10 letih 

spremljanja. Vendar pa večja tveganja niso samo rezultat obsevanja, ampak tudi uporabe drugih 

zdravil za srčne in žilne bolezni [8, 9, 10]. 

 

Cilj diplomskega seminarja je preučiti fizikalne vidike načrta obsevanja bolnice z rakom dojke. 

Predstavili bomo dozimetrični model za določanje maksimalne dovoljene doze obsevanja in ga 

primerjali s sistemom za načrtovanje obsevanja – obsevalnim planom.  

 

V diplomskem seminarju naprej predstavimo interakcije nabitih delcev in fotonov s snovjo 

(poglavje 2). Sledi predstavitev opreme, uporabljene pri radioterapiji (poglavje 3) in 

predstavitev dozimetričnih količin (poglavje 4). Nato predstavimo dva načrta obsevanja 

(poglavje 5) in se kasneje usmerimo na primer raka dojke, kjer predstavimo dozimetrični model, 

ki ga popravimo s faktorjem heterogenosti (poglavje 6). V zaključku naredimo povzetek 

seminarja in predstavimo možne nadgradnje za nadaljnje delo (poglavje 7).   
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2 Interakcije nabitih delcev in fotonov s snovjo 
 

Kadar rentgenski ali γ-žarki prehajajo skozi snov, izgubljajo svojo kinetično energijo z 

interakcijami s snovjo. Primarna interakcija je izbijanje elektronov iz atomov snovi. Pospešeni 

elektroni pa svojo kinetično energijo izgubljajo z ionizacijo in vzbujanjem atomov snovi skozi 

katero prehajajo. Kadar je snov človeško tkivo, se del prenesene kinetične energije prenese na 

celice in s tem uniči njihovo sposobnost za razmnoževanje. Vendar pa se večina absorbirane 

energije pretvori v toploto, kar nima biološkega učinka [4]. 

 

Interakcije nabitih delcev s snovjo nastanejo zaradi Coulombove sile med električnim poljem 

potujočega delca in električnim poljem orbitalnega elektrona ali jedra atoma. Pri prehodu skozi 

snov nabiti delci snov ionizirajo. Glede na maso nabite delce delimo na lahke delce (elektroni 

in pozitroni) in težke (protoni, α-delci in jedra atomov) [4]. 

 

Povprečna izgubljena kinetična energija (𝐸) na enoto prepotovane poti (𝑥) delca (𝑑𝐸 𝑑𝑥⁄ ) se 

imenuje linearna moč ustavljanja (𝑆). V vodi ali mehkih tkivih tako elektroni, ki nastanejo s 

Comptonovim pojavom, fotoefektom ali tvorbo parov, kot tudi pozitroni, α-delci in jedra 

atomov, izgubljajo energijo predvsem z ionizacijo in vzbujanjem atomov tkiva. Posledica tega 

je absorpcija odmerka ionizirajočega sevanja v tkivu [4].   

 

Kadar pa skozi snov prehajajo fotoni, lahko interakcije potekajo med fotoni in atomskimi jedri 

ali orbitalnimi elektroni snovi. Interakcije z jedri so lahko neposredne interakcije fotona in jedra 

ali pa so interakcije med fotonom in elektrostatičnim poljem jedra, pri čemer pride do 

proizvodnje parov elektronov in pozitronov. Interakcije fotona z orbitalnimi elektroni pa lahko 

potekajo med fotonom in bodisi šibko vezanim (Comptonov efekt), bodisi močno vezanim 

elektronom (fotoefekt) [11]. V seminarju se osredotočimo na interakcije fotonov s snovjo, zato 

bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili vse tri procese.  

 

2.1 Comptonov pojav  

 

Pri Comptonovem pojavu foton vpade na šibko vezani elektron in ga izbije iz atoma. Elektron 

odleti pod kotom 𝜃, foton z nižjo energijo od vpadnega pa se siplje pod kotom 𝜑 (slika 1)          

[4, 11].  

 

Comptonov pojav lahko obravnavamo kot trk dveh delcev, pri katerem se ohranjata energija in 

gibalna količina. Iz zakona o ohranitvi energije sledi:  

 

ℎ𝜈 + 𝑚𝑒𝑐2 = ℎ𝜈′ + 𝐸𝑒  , (1) 

 

kjer je ℎ𝜈 energija vpadnega fotona, 𝑚𝑒 mirovna masa elektrona, 𝑐 svetlobna hitrost, ℎ𝜈′ 

energija sipanega fotona, 𝐸𝑒 pa polna energija izbitega elektrona. Pogoj za ohranitev gibalne 

količine zapišemo po komponentah (slika 1). Za 𝑥-komponento gibalne količine velja: 
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𝑝𝜈 = 𝑝𝜈′ cos 𝜑 + 𝑝𝑒 cos 𝜃  , (2) 

 

kjer je 𝑝𝜈 gibalna količina vpadnega fotona, 𝑝𝜈′ gibalna količina sipanega fotona,  𝜑 kot med 

𝑥-osjo in sipanim fotonom, 𝑝𝑒 gibalna količina izbitega elektrona, 𝜃 pa kot med 𝑥-osjo in 

izbitim elektronom. Za 𝑦-komponento pa velja:  

 

0 = −𝑝𝜈′ sin 𝜑 + 𝑝𝑒 sin 𝜃  . (3) 

 

Iz enačbe (2) izrazimo 𝑝𝑒 cos 𝜃, iz enačbe (3) pa 𝑝𝑒 sin 𝜃. Obe novi enačbi kvadriramo in 

seštejmo. Dobimo:  

𝑝𝑒
2𝑐2 = ℎ2𝜈2 + ℎ2𝜈′2

− 2ℎ2𝜈𝜈′ cos 𝜑  . (4) 

 

Iz zakona o ohranitvi energije (enačba (1)) izrazimo 𝐸𝑒 in upoštevamo, da je                                

𝐸𝑒 = √𝑚𝑒
2𝑐4 + 𝑝𝑒

2𝑐2. Novo enačbo kvadriramo in dobimo: 

 

𝑝𝑒
2𝑐2 = ℎ2𝜈2 + ℎ2𝜈′2

− 2ℎ2𝜈𝜈′ − 2𝑚𝑒𝑐2ℎ(𝜈′ − 𝜈)  . (5) 

 

Enačbi (4) in (5) enačimo. Dobimo: 

 

1

ℎ𝜈′
−

1

ℎ𝜈
=

1

𝑚𝑒𝑐2
(1 − cos 𝜑)  . (6) 

 

Iz enačbe (6) nato dobimo izraza: 

 

𝐸𝑒 = ℎ𝜈
𝜀(1 − cos 𝜑)

1 + 𝜀(1 − cos 𝜑)
  , (7) 

 

kjer je 𝜀 = ℎ𝜈 𝑚𝑒𝑐2⁄  in: 

ℎ𝜈′ = ℎ𝜈
1

1 + 𝜀(1 − cos 𝜑)
  . (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1. Comptonov pojav. Foton z energijo ℎ𝜈 interagira s prostim ali šibko vezanim elektronom, ki po interakciji 

odleti pod kotom 𝜃 s polno energijo 𝐸𝑒, foton pa se siplje pod kotom 𝜑 z energijo ℎ𝜈′. Prikazane so tudi posamezne 

komponente gibalnih količin, kjer je 𝑝𝑒 cos 𝜃 x-komponenta gibalne količine izbitega elektrona, 𝑝𝑒 sin 𝜃 je y-

komponenta gibalne količine izbitega elektrona, 𝑝𝜈′ cos 𝜑 je x-komponenta gibalne količine sipanega fotona, 

𝑝𝜈′ sin 𝜑 pa je y-komponenta gibalne količine sipanega fotona. 
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Comptonov pojav je najpomembnejša interakcija v terapevtski medicinski fiziki. Veliko 

načrtovanj zdravljenja s fotonskimi žarki se izvaja v energijskem območju med 100 keV in      

30 MeV. Pri snoveh z nizkim vrstnim številom (𝑍), kot so zrak, voda in človeška tkiva, je 

Comptonov pojav v tem energijskem območju pogostejši kot fotoefekt ali tvorba parov [1].  

 

Kot smo že omenili, fotoni pri prehodu skozi snov interagirajo z atomi snovi in se sipljejo ali 

popolnoma absorbirajo, zaradi česar ne pridejo do detektorja. Zmanjšano število detektiranih 

fotonov od začetnega števila zaradi gostote snovi opišemo s koeficientom masnega slabljenja 

fotonov [4]. Različni materiali kažejo, da je koeficient masnega slabljenja fotonov za 

Comptonov pojav neodvisen od vrstnega števila tkiva [4, 11]. Relativno število interakcij zaradi 

Comptonovega pojava za določeno tkivo pri določeni energiji vpadnih fotonov je odvisno od 

masnega slabljenja fotonov. Comptonov interakcijski koeficient 𝜎 je sorazmeren z vrstnim 

številom in obratno sorazmeren z energijo vpadnega fotona [1, 4, 11]: 

 

𝜎 ∝
𝑍

ℎ𝜈
  . (9) 

 

2.2 Fotoefekt 

 

Fotoefekt je fizikalni pojav, pri katerem foton vso svojo energijo odda vezanemu elektronu in 

ga tako izbije iz atoma. Ustvari se prosto mesto, ki ga zapolni elektron iz zunanje lupine, pri 

tem pa atom izseva karakteristične rentgenske žarke (slika 2). Interakcije tega tipa lahko 

potekajo z elektroni v K, L, M in N lupinah atoma. Snov absorbira karakteristične rentgenske 

žarke, zaustavlja pa tudi izbite elektrone, zaradi česar se notranja energija snovi poveča [4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2. Fotoefekt. Foton z energijo ℎ𝜈 interagira z elektronom (𝑒−) in ga izbije iz atoma. Prosto mesto zapolni 

elektron iz zunanje lupine in tako pride do izsevanja karakterističnih rentgenskih žarkov (rumena vijuga). Na shemi 

so označene tudi lupine K, L, M in N. 

 

Relativno število interakcij zaradi fotoefekta za določeno tkivo pri določeni energiji vpadnega 

fotona opišemo s fotoelektričnim interakcijskim koeficientom 𝜏, ki ga dobimo iz koeficienta 

masnega slabljenja fotonov zaradi fotoefekta [4, 11]. Podatki za različne materiale kažejo, da 

je koeficient masnega slabljenja fotonov zaradi fotoefekta močno odvisen od vrstnega števila 

materiala, zato je interakcijski koeficient za fotoefekt podan kot [1, 4, 11]: 
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𝜏 ∝
𝑍5

(ℎ𝜈)3
  . (10) 

 

2.3 Tvorba parov elektron pozitron  
 

V procesu tvorbe parov se zgodi interakcija med fotonom in elektromagnetnim poljem jedra 

atoma. Energija fotona se pretvori v par delcev, elektron in pozitron (slika 3). Ker je mirovna 

energija elektrona enaka 0,51 MeV, je minimalna energija, ki je potrebna za tvorbo parov, enaka 

1,02 MeV. Preostala energija fotona se pretvori v kinetično energijo delcev. Obratni proces, 

kjer se masa pretvori v energijo, se zgodi, ko se združita elektron in pozitron. Pri tem nastaneta 

dva fotona, ki potujeta v nasprotnih smereh (slika 3), pojav pa se imenuje anihilacijsko sevanje 

[1, 4]. 

 

Ker tvorba parov poteka z interakcijo med elektromagnetnim poljem jedra atoma in fotonom, 

je interakcijski koeficient tvorbe parov 𝜅 kvadratno odvisen od vrstnega števila tkiva. Podan je 

kot [1, 4, 11]:  

𝜅 ∝
𝑍2

(ℎ𝜈) − 1,02 MeV
  . (11) 

 

Slika 3. Shematski prikaz tvorbe parov (levo) in anihilacijskega sevanja (desno). Pri tvorbi parov pride do 

interakcije med fotonom z energijo ℎ𝜈 > 1,02 MeV in elektromagnetnim poljem jedra atoma, pri čemer se energija 

fotona pretvori v par delcev – elektron (𝑒−) in pozitron (𝑒+). Pri anihilacijskem sevanju pride do združenja 

pozitrona (𝑒+) in elektrona (𝑒−), pri čemer se izsevata dva fotona, oba z energijo ℎ𝜈 = 0,51 MeV. 

 

2.4 Relativna pomembnost interakcij 
 

Verjetnost določene interakcije, s tem pa tudi njena pomembnost, je povezana z energijo 

fotonov, ki interagirajo s snovjo. Fotoefekt je najverjetnejša interakcija pri nizkih energijah 

fotonov in snoveh z visokim vrstnim številom. Comptonov pojav je najverjetnejša interakcija 

pri srednjih energijah fotonov in snoveh z nizkim vrstnim številom. Tvorba parov pa je 

najverjetnejša interakcija pri visokih energijah fotonov in snoveh z visokim vrstnim številom 

[4]. Na sliki 4 so na grafu odvisnosti vrstnega števila od energije vpadnega fotona označena 

območja, v katerih prevladuje posamezen pojav. V tabeli 1 pa je podan odstotek interakcij v 

vodi za fotoefekt, Comptonov pojav in tvorbo parov pri nekaterih energijah fotonov. Podatki 

za vodo veljajo tudi za mehka tkiva [4]. 
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Slika 4. Vrstno število (Z) v odvisnosti od energije vpadnega fotona (ℎ𝜈). Označena so območja, kjer prevladuje 

posamezen pojav (fotoefekt, Comptonov pojav, tvorba parov). Slika grafa je pridobljena iz [12]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabela 1. Relativna pomembnost posameznih interakcij v vodi v odvisnosti od energij (ℎ𝜈) fotona [4]. Interakcijski 

koeficienti τ (fotoefekt), σ (Comptonov pojav) in κ (tvorba parov) so podani kot odstotek števila interakcij v vodi.  

 

Pri zdravljenju raka se v medicini uporablja različne metode in naprave. Najpomembnejša 

metoda je rentgenska računalniška tomografija, nepomembnejša naprava pa linearni 

pospeševalnik. Oboje bomo predstavili v nadaljevanju.  

 

3 Oprema pri radioterapiji  
 

Ker se pri radioterapiji z linearnimi pospeševalniki dostavlja ionizirajoče sevanje v tumor, je 

zelo pomembno, da so slike tumorja in kritičnih organov visoke kvalitete. Pogosto se v 

kombinaciji z rentgensko računalniško tomografijo uporabljajo tudi slike magnetne resonance, 

saj bolje razločujejo mehka tkiva, kar je pomembno npr. pri tumorju centralnega živčnega 

sistema in nepravilnostih v možganih. Slike pa se lahko po potrebi nadgradi tudi s slikami 

pozitronske emisijske tomografije, saj nam poleg anatomije pokažejo tudi delovanje 

(fiziologijo) tkiv [1, 4, 13]. V nadaljevanju bomo predstavili rentgensko računalniško 

tomografijo. Slike, pridobljene s to metodo, zaradi geometrijske natančnosti veljajo za 

referenčne [4]. Predstavili bomo tudi linearne pospeševalnike, ki se uporabljajo za obsevanje.  

 

ℎ𝜈  [MeV] τ σ κ 

0,01 95 5 0 

0,026 50 50 0 

0,060 7 93 0 

0,150 0 100 0 

4,00 0 94 6 

10,0 0 77 23 

24,00 0 50 50 

100,00 0 16 84 
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3.1 Rentgenska računalniška tomografija 

 

Količina absorbiranih rentgenskih žarkov se razlikuje od tkiva do tkiva. Računalniška 

tomografija oz. CT (ang. Computed Tomography) je ena izmed pomembnejših preiskovalnih 

metod, ki deluje po principu absorpcije rentgenskih žarkov v telesnih tkivih. CT skeniranje je 

ne-invaziven medicinski postopek, ki zdravnikom pomaga pri diagnozi in zdravljenju bolezni. 

V svojem bistvu je CT sofisticiran rentgen, saj se vir rentgenskih žarkov skupaj s poljem 

detektorjev in sistemom za zajemanje podatkov vrti okrog bolnika, kot je to prikazano na sliki 

5 [1, 13]. 

 

Slika 5. Prikaz tipične CT naprave in njenih komponent. Slika je pridobljena iz [1]. 

 

Uporaba fotonov s kinetičnimi energijami nekaj keV omogoča dobro razlikovanje med 

različnimi tkivi. Ker vir rentgenskih žarkov in polje detektorjev hkrati potujeta okoli bolnika, 

CT dobro loči tkiva, ki imajo podobno vrstno število, kot so na primer maščoba in mišična 

tkiva. Vsako tkivo namreč absorbira drugačno količino rentgenskih žarkov [1]. CT slike tkiv se 

zaradi načrtovanja zdravljenja predstavijo v transverzalni, sagitalni in koronarni ravnini, kot je 

to prikazano na sliki 6.  

 

 
 

Slika 6. Prikaz dojke iz transverzalne (a), sagitalne (b) in koronarne (c) ravnine. Rrdeče črte predstavljajo 

obsevalno polje, modre pa obsevalna snopa. Slika je pridobljena iz [2].  
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3.2 Linearni pospeševalniki 

 

Linearni pospeševalniki (slika 7) z visokofrekvenčnimi elektromagnetnimi valovanji 

pospešujejo elektrone do visokih energij. Elektroni se pospešujejo v bakreni pospeševalni cevi, 

v kateri je vakuum, njena notranjost pa je z bakrenimi diski razdeljena na več votlin [1]. Snop 

elektronov se nato ukrivi s sistemom transporta snopov, ki sestoji iz magnetov, krmilnih tuljav 

in drugih komponent [1]. Za obsevanje lahko uporabimo visoko energijske elektronske snope 

ali fotone. Pri uporabi visoko energijskih elektronskih snopov se ozek snop na razpršilni foliji 

siplje in dobimo širok izhodni snop elektronskih žarkov. Pri uporabi fotonov pa elektrone 

usmerimo v tarčo, ki izseva snop visoko energijskih fotonov [4]. Za opis ionizirajočega sevanja 

in odziva tkiv na sevanje se uporabljajo dozimetrične količine, ki jih bomo opisali v 

nadaljevanju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 7. Shematski prikaz strukture linearnih pospeševalnikov. 

 

4 Dozimetrične količine 
 

Dozimetrija kvantitativno določa energijo, ki je bila prenesena na tkivo z neposrednim in 

posrednim ionizirajočim sevanjem, in ima zaradi tega pomembno vlogo pri radioterapiji. Za 

varno zdravljenje z ionizirajočim sevanjem je pomembno, da se dozimetrične količine pravilno 

določijo. 

 

4.1 Gostota fotonov in energije 
 

Za opis monokromatičnega ionizirajočega sevanja se uporabljajo naslednje količine: gostota 

delcev (Ф), gostota energije (𝛹), gostota toka delcev (Ф̇) in gostota energijskega toka (�̇�). Te 

količine se običajno uporabljajo za opis fotonskih snopov, lahko pa se uporabijo tudi za opis 

snopov nabitih delcev [14].  
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Gostota delcev je podana kot: 

Ф =
𝑑𝑁

𝑑𝐴
  , (12) 

 

kjer je 𝑑𝑁 število delcev, ki padejo na prečni prerez 𝑑𝐴. Gostota energije je podana kot:  

 

𝛹 =
𝑑𝐸𝑠𝑒𝑣

𝑑𝐴
  , (13) 

 

kjer je 𝑑𝐸𝑠𝑒𝑣 energija ionizirajočega sevanja, ki vpade na prečni prerez 𝑑𝐴. Gostota toka delcev 

je podana kot časovni odvod gostote delcev:  

 

Ф̇ =
𝑑Ф

𝑑𝑡
  , (14) 

 

kjer je 𝑑Ф gostota delcev, ki se pretoči v časovnem intervalu 𝑑𝑡. Gostota energijskega toka je 

podana kot časovni odvod gostote energije: 

 

�̇� =
𝑑𝛹

𝑑𝑡
  , (15) 

 

kjer je 𝑑𝛹 gostota energije, ki se pretoči v časovnem intervalu 𝑑𝑡.  

 

4.2 Kerma 

 

Kerma (𝐾) je akronim za kinetično energijo, ki se sprosti na enoto mase. Količino se uporablja 

pri opisu posredno ionizirajočih sevanj. Energija fotonov se na snov prenese v dveh stopnjah. 

V prvi stopnji fotonsko sevanje z interakcijami s snovjo (Comptonov pojav, fotoefekt, tvorba 

parov) ustvari nove elektrone. V drugi stopnji pa elektroni, ki so nastali zaradi interakcij fotonov 

s snovjo, prenesejo energijo na snov z vzbujanjem ali ionizacijo atomov [14].   

 

Kerma je definirana kot skupna začetna kinetična energija vseh delcev v snovi, ki so nastali 

zaradi interakcij fotonov s snovjo [14]: 

𝐾 =
𝑑�̅�𝑡𝑟

𝑑𝑚
 , (16) 

 

kjer je 𝑑�̅�𝑡𝑟 povprečna vrednost energije, prenesene iz ionizirajočega sevanja na delce snovi na 

enoto mase 𝑑𝑚. Enota za kermo je [J kg⁄ ] in se imenuje »Gray« [Gy] [14]. 

 

4.3 Absorbirana doza 

 

Absorbirana doza (𝐷) je količina, ki se uporablja tako za posredno kot za neposredno 

ionizirajoče sevanje. Definirana je kot povprečna energija 𝜀,̅ ki jo ionizirajoče sevanje odda na 

enoto mase snovi [14]: 
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𝐷 =
𝑑𝜀̅

𝑑𝑚
 . (17) 

 

Enota absorbirane doze je prav tako [J kg⁄ ] oz. »Gray« [14].  

 

Dozimetrične količine pa niso edini faktor pri načrtovanju zdravljenja raka z ionizirajočim 

sevanjem. Načrtovanje zdravljenja zajema veliko drugih faktorjev, kot so zadostna pokritost 

tarčnega volumna s predpisano dozo obsevanja, premiki tumorja in kritičnih organov, itd. V 

nadaljevanju bomo predstavili dve tehniki načrtovanja zdravljenja – tridimenzionalno 

konformno tehniko in intenzitetno modulirano radioterapijo. 

 

5 Načrtovanje zdravljenja 
 

Načrtovanje zdravljena sestoji iz dveh delov – kliničnega in tehničnega načrtovanja. Klinično 

načrtovanje se nanaša na namen in način zdravljenja ter shemo odmerjanja skupne predpisane 

doze obsevanja in števila obsevanj oz. frakcij. Tehnično načrtovanje pa se v grobem nanaša na 

natančno ter ponovljivo določitev položaja bolnika in izdelavo obsevalnega načrta [5]. 

 

Cilj načrtovanja zdravljenja je doseči pokritost tarčnega volumna (ang. planning target volume, 

PTV) s predpisano dozo. Običajno je zahtevana pokritost 95 % volumna PTV, ki prejme 95 % 

predpisane doze [5]. PTV zajema makroskopsko vidni (tipni) volumen tumorja (ang. gross 

tumor volume, GTV), klinični tarčni volumen (ang. clinical target volume, CTV) in notranji 

tarčni volumen (ang. internal target volume, ITV), ki je enak seštevku kliničnega tarčnega 

volumna in premikov, ki nastanejo zaradi premikov tumorja (na primer pri raku dojke zaradi 

dihanja bolnika) in negotovosti pri nastavitvi bolnika na obsevalni mizi [1, 5]. Vsi zgoraj 

opisani klinično pomembni volumni so prikazani na sliki 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8. Shematski prikaz definicij volumnov tumorja. PTV je načrtovani tarčni volumen, ITV je notranji tarčni 

volumen, CTV je klinični tarčni volumen, GTV je makroskopsko vidni volumen tumorja.  

 

Zdravnik, specialist radioterapije z onkologijo, na set CT slik vriše volumne (PTV, CTV) ter 

predpiše dozo, ki mora biti dostavljena v posamezen tarčni volumen. Navodila zdravnika so 

osnova za izdelavo obsevalnega načrta. Obstaja veliko različnih tehnik načrtovanja obsevanja. 

Mi bomo obravnavali 3D konformno tehniko in intenzitetno modulirano sevalno terapijo.  
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5.1 3D konformna tehnika obsevanja 

 

Tridimenzionalna konformna radioterapija je standardna tehnika obsevanja. Omogoča 

konformno porazdelitev doze v tarčnem volumnu (natančnejša kontrola razporeditve doze v 

tarčnem volumnu) ob zadostni zaščiti zdravih okoliških tkiv. Tarčni volumen in porazdelitev 

doze sta predstavljena v tridimenzionalnem prostoru [4, 13]. 

 

Izbira števila in orientacije obsevalnih snopov pri izdelavi obsevalnega načrta je odvisna od 

velikosti, oblike in lege tarčnega volumna ter bližine kritičnih organov. Konfiguracijo 

posameznih snopov spreminjamo, dokler ne zadostimo zahtevani dozni porazdelitvi v tarčnem 

volumnu ter omejitvam za kritične organe, ki jih predpiše zdravnik. Konfiguracijo sestavljajo 

smeri, iz katerih bomo obsevali, velikost in oblika polja, ki se najbolje prilega obliki tumorja, 

ter obtežitev snopov. Vsi snopi namreč ne dostavijo enake doze, kajti bližje kot je tumorju, višjo 

dozo bo snop dostavil. Obtežitev snopov je odvisna tudi od tega, kateri organi so okrog tumorja, 

torej je odvisna od lege tumorja. Kriteriji za optimalni načrt obsevanja vključujejo tako biološke 

kot fizikalne vidike radioterapije [4].  

 

Porazdelitev doze prikažemo z izodoznimi krivuljami, ki označujejo območja z enakim 

odmerkom doze. Porazdelitev odmerka je normalizirana na 100 % v točki predpisane doze. 

Izodoze tako predstavljajo odstotke odmerka, ki ga prejmejo tkiva [4]. Na sliki 9 je prikaz 

porazdelitve doze v tarčnem volumnu za delno obsevanje desne dojke. Območja v tarčnem 

volumnu, ki imajo enako barvo, predstavljajo območja z enako dozo. V rdeče območje je 

doveden najvišji odmerek, v modro pa najnižji. 

 

Slika 9. Prikaz porazdelitve doze v tarčnem volumnu tridimenzionalne tehnike delnega obsevanja desne dojke. Na 

sliki so označeni: kritičen organ – srce, celotni dojki in tarčni volumen, v katerem so označena območja z enakim 

odmerkom. Rdeče območje predstavlja največji odmerek, modro pa najmanjšega. Zelena črta označuje mejo med 

telesom in okolico. Slika je pridobljena iz [15]. 

 

Prikaz porazdelitve odmerka v obliki izodoz je uporaben, ker ne prikazuje le informacij o 

največji in najmanjši dozi, temveč tudi anatomsko lego in obseg odmerka. Pri 

tridimenzionalnem načrtovanju zdravljenja so te informacije bistvene. Dopolnimo jih s 

histogrami volumskega odmerka za tarčne in kritične strukture (DVH) [4]. Na sliki 10 so 

prikazani histogrami relativnega volumskega odmerka za dve tehniki obsevanja raka leve dojke. 
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Prikazane so doze tako za tarčni volumen kot tudi za kritične organe (leva koronarna arterija, 

srce in pljuča). 

 

Slika 10. Histogrami relativnega volumskega (𝑉𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑛) odmerka za dve tehniki obsevanja raka leve dojke. Polne 

črte predstavljajo VMAT tehniko obsevanja, črtkane črte pa predstavljajo tangentni obsevalni načrt. Rdeči črti 

predstavljata načrtovani tarčni volumen, vijolični črti levo koronarno arterijo, zeleni črti srce, modri črti pa celotna 

pljuča. Slika je pridobljena iz [16]. 

 

5.2 Intenzitetno modulirana radioterapija 

 

Intenzitetno modulirana radioterapija (IMRT) je sodobna tehnika obsevanja, ki je v zadnjem 

desetletju z razvojem računalniške tehnologije in algoritmov zelo napredovala [14, 17]. Dve 

pomembni značilnosti IMRT sta možnost neenakomerne intenzitete sevalnih snopov in 

računalniško inverzno načrtovanje, ki omogoča optimizacijo načrta obsevanja. Osnovni snop 

obsevanja razdelimo na več manjših sekundarnih snopov (segmentov), pri tem pa lahko 

računalniško moduliramo intenziteto vsakega sekundarnega snopa [17]. Ta lastnost je prednost 

IMRT tehnike obsevanja, saj omogoča strm gradient doze okoli tumorja nepravilne oblike ter 

tako poveča zaščito kritičnih organov, hkrati pa je predpisana doza natančno dostavljena v ciljni 

volumen [4, 5, 14, 17]. Poleg tega se IMRT lahko uporablja za vse tumorje, neodvisno od 

njihove lokacije in velikosti [4]. IMRT pa ima tudi slabosti, kot so podaljšan čas razmejevanja 

tumorja od ostalih tkiv, potreben obsežen program zagotavljanja kakovosti obsevanja, 

podaljšan čas priprave aparature in prvotnega načrtovanja obsevanja, povečan pa je tudi skupni 

odmerek obsevanja telesa [14, 17].  

 

Ena od ključnih lastnosti, v kateri se IMRT razlikuje od ostalih tehnik radioterapije, je uporaba 

računalniškega inverznega načrtovanja. Pri ostalih tehnikah je načrt zdravljenja odvisen 

predvsem od tima načrtovalcev obsevanja. Inverzno načrtovanje pa je povsem avtomatizirano 

načrtovanje izida obsevanja glede na doze, namenjene za tumor, in mejne doze kritičnih 

organov. Računalniški sistem prilagaja intenziteto in konfiguracijo snopov ter tako najde 

optimalni obsevalni načrt obsevanja bolnika [17].  
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IMRT omogoča nehomogeno porazdelitev odmerka sevanja, kot je prikazano na sliki 11. 

Istočasno lahko zaščitimo tudi kritične organe ter povečamo odmerek na želenem mestu, kar 

zmanjša skupni čas zdravljenja [17]. 

 

Slika 11. Doziranje odmerka pri bolnici z rakom dojke. Na sliki je primerjava doziranja odmerka s konvencionalno 

dvodimenzionalno tehniko (levo) in IMRT (desno). Barvna lestvica na sredini povezuje barve z dostavljenimi 

dozami. Vidimo, da z IMRT tehniko bolje obvarujemo zdrava tkiva kot s konvencionalno dvodimenzionalno 

tehniko. Slika je pridobljena iz [2]. 

 

Kot smo že omenili, je imobilizacija bolnika ključnega pomena za uspešno in varno zdravljenje. 

Ker se pri IMRT uporabljajo ciljno določeni visoki odmerki, ima imobilizacija bolnika še toliko 

večji pomen. Upoštevane morajo biti variacije v pripravi bolnika in premikanja notranjih 

organov. Imobilizacija mora biti nujno ponovljiva, da se omogoči natančno dovajanje 

odmerkov na želene cilje. Premiki kritičnih organov in tumorja so odvisni predvsem od mesta, 

kjer se tumor nahaja [17]. Kljub temu, da je IMRT najnaprednejša tehnika obsevanja, bomo v 

nadaljevanju predstavili dozimetrični model obsevanja raka dojke s konvencionalno 

dvodimenzionalno tehniko, saj se danes ročni izračun doz uporablja le še pri tej tehniki 

obsevanja.  

 

6 Dozimetrični model 
 

Radioterapija zahteva veliko natančnost pri dostavi odmerka ionizirajočega sevanja. Dovoljeno 

odstopanje dozimetričnega sistema je 5 %. Natančnost dozimetričnega sistema določa veliko 

faktorjev, kot so postavitev bolnika in njegova imobilizacija, premiki tarčnih volumnov in 

negotovost izsevane doze. Zmanjšanje negotovosti posameznih faktorjev poveča natančnost 

procesa zdravljenja z obsevanjem. Pomembna je tudi natančna kalibracija linearnega 

pospeševalnika, to je določitev odmerka ionizirajočega sevanja na monitorsko enoto (ang. 

Monitor Unit, MU) pri referenčnih pogojih. Z monitorskimi enotami na linearnem 

pospeševalniku merimo čas obsevanja. Ker ima vsak linearni pospeševalnik svoj izhodni 

podatek za MU, jih je potrebno kalibrirati. Običajno se kalibrira tako, da 1 MU predstavlja          

1 cGy absorbirane doze v vodi pod referenčnimi pogoji, kar imenujemo kalibracijska doza 𝐷0
′ . 
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Referenčni pogoji so: velikost polja 10 × 10 cm2, globina vodnega fantoma 10 cm ter razdalja 

med izvorom sevanja in izocentrom 100 cm. Vodni fantomi so del dozimetrične opreme za 

kalibriranje in testiranje dozimetričnega protokola. Sestavljeni so iz plastične posode, v kateri 

je voda. Uporabni so zato, ker je voda homogena, hkrati pa je dober približek mehkim tkivom 

in mišicam [18]. Izocenter je točka v prostoru, okoli katere se vrtijo komponente linearnega 

pospeševalnika (obsevalna miza, obsevalna glava obsevalnega aparata in kolimator) [19]. 

 

Sistemi za načrtovanje obsevanja temeljijo na uporabi računalniških algoritmov za izračun doze 

v določeni točki znotraj izbranega volumna. Vsak algoritem drugače upošteva nehomogenost 

tkiva in ostale parametre, ki vplivajo na določitev doze v določeni točki. Posamezen sistem ima 

tako prednosti kot slabosti. Ročni izračun za število MU (𝑁MU) se danes uporablja samo še za 

izračun dvodimenzionalne doze in za obsevanje z elektroni, saj je konfiguracija snopov in 

heterogenost tkiva pri drugih načrtih obsevanja prezapletena za ročni izračun. Za nekatere 

primere ni potreben računalniški algoritem za izdelavo obsevalnega načrta (število MU), zato 

se izvede ročni izračun števila MU (npr.: pri paliativni oskrbi bolnika, ko ga aktivno ne zdravijo 

več, le lajšajo bolečino) [18]. 

    

Klinično uporaben protokol za ročni izračun števila MU je sestavila ekipa iz Odbora terapevtske 

fizike, Ameriškega združenja medicinskih fizikov (AAPM). Število MU se računa za obsevanje 

s fotonskimi in elektronskimi žarki [18]. V nadaljevanju se bomo omejili na izračun števila MU 

za fotonske žarke.  

 

6.1 Izračun števila monitorskih enot za obsevanje dojke 

 

Celotnega predpisanega odmerka za obsevanje raka ne smemo dovesti naenkrat, saj bi s tem 

preveč poškodovali kritične organe in zdrava okoliška tkiva. Zdravljenje se zato razdeli na 

posamezna obsevanja ali t.i. frakcije. Te se običajno izvajajo 5 dni v tednu, nekaj tednov 

zapored. Dolžina zdravljenja je odvisna od dovedenega odmerka na frakcijo [20]. 

 

Rak dojke običajno obsevamo z dvema nasprotnima, vzporednima, glede na dojko tangentnima 

žarkoma (slika 6), saj lahko tako učinkovito zavarujemo kritične organe, predvsem pljuča in 

srce. V našem primeru dojko obsevamo z dvema fotonskima žarkoma z energijo 6 MeV (v 

medicinski fiziki se za fotonske žarke uporablja enota MV, da se takoj loči med fotonskimi in 

elektronskimi žarki).  

 

Na sliki 12 je prikazan načrt obsevanja dojke za naš primer. Označena sta oba fotonska žarka 

(modri črti), izocenter (IC), ki je postavljen v sredino tarčnega volumna, in točka A, ki je v 

notranjosti pljuč. Označene so še razdalje med točkama in mejami različnih tkiv. Ker je 

obsevalni volumen sestavljen iz več različnih tkiv, je heterogen. Meje tkiv pa se imenujejo tudi 

meje heterogenosti.  

 

Pri obsevanju tumorja z linearnim pospeševalnikom so izhodni podatki podani v enotah 

cGy/MU (centigrey na monitrosko enoto) na globini v fantomu, kjer je doza maksimalna [14]. 

Izračun monitroskih enot nam poveže kalibriran izhodni podatek linearnega pospeševalnika 
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(običajno 𝐷0
′ = 1 cGy/MU) z dozo v kateri koli točki na centralnem žarku obsevalnega snopa, 

ne glede na globino, na kateri se nahaja točka ali razdaljo med izvorom sevanja in to točko [13]. 

V nadaljevanju bomo opisali enačbo za izračun števila MU in vse potrebne količine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12. Prikaz načrta obsevanja. Na CT sliki dojke sta označena dva obsevalna žarka (modri črti). IC predstavlja 

izocenter, A pa točko računanja izven izocentra. Označene so tudi dolžine med točkama in mejami tkiv (rdeče 

puščice). Razdalji med točko IC in bližnjo mejo tkiv sta 𝑑1,1
IC  in 𝑑1,2

IC , 𝑑1,1
A  in 𝑑1,2

A  sta razdalji med točko A in bližnjo 

mejo tkiv, 𝑑2,1
A  in 𝑑2,2

A  pa sta razdalji med točko A in daljno mejo tkiv, 𝑑 je globina na kateri je točka A, x je razdalja 

med izocentrom in točko A. Sivo območje sta obsevana dojka in srce, črno območje pa je zrak v pljučih. 

 

Za izračun števila MU potrebujemo naslednje količine: 𝐷 je predpisana obsevalna doza, 𝐷0
′  je 

kalibracijska doza, 𝑟0 je stranica obsevalnega polja, 𝑟0
2 je ploščina obsevalnega polja, 𝑆𝑐(𝑟0

2) je 

faktor sipanja kolimatorja (ang. Collimator Scattering Factor), 𝑆𝑝(𝑟0
2) je faktor sipanja fantoma 

(ang. Phantom Scattering Factor), 𝑑𝑟𝑒𝑓 je referenčna globina, 𝑇𝑃𝑅(𝑑𝑟𝑒𝑓 , 𝑟0
2) je razmerje doz 

tkiva in fantoma (ang. Tissue Phantom Ratio), 𝑆𝑆𝐷 je razdalja med izvorom sevanja in površino 

(ang. Source to Surface Distance), 𝑑0 je kalibracijska globina fotonskih žarkov, 𝑆𝐴𝐷 je razdalja 

od izvora sevanja do izocentra (ang. Source to Axis Distance), 𝑆𝑃𝐷 je razdalja med izvorom 

sevanja in točko računanja (ang. Source to Point Distance), 𝑥 razdalja med izocentrom in točko 

računanja, 𝑂𝐴𝑅(𝑑0, 𝑥) pa je razmerje doz zunaj osi (ang. Off-Axis Ratio) [1, 3, 4, 18]. V 

nadaljevanju bomo količine na kratko opisali.  

 

𝐷 je predpisana obsevalna doza, ki jo določi zdravnik. Ker celotnega predpisanega odmerka ne 

smemo dovesti naenkrat, 𝐷 predstavlja le del odmerka, ki ga dostavimo na eno frakcijo. 

Običajno je 𝐷 enak za vsako frakcijo, ni pa nujno [18, 20].  

 

𝐷0
′  je kalibracijska doza, ki se kalibrira na linearnem pospeševalniku v vodnem fantomu pod 

referenčnimi pogoji. V času kalibracije so izhodni podatki za vsak snop prilagojeni posebej, 

tako da vsak snop dovede specifično 𝐷0
′ . Običajno je kalibrirana tako, da vsak snop dovede            

1 cGy/MU [18]. 
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Od ploščine obsevalnega polja 𝑟0
2 so odvisni nekateri drugi faktorji v enačbi za izračun števila 

monitorksih enot (𝑆𝑐, 𝑆𝑝, 𝑇𝑃𝑅). Odvisni so od variacij sipanega sevanja, ki nastane v 

kolimatorju ali v fantomu. Odvisne količine so običajno tabelirane kot funkcije kvadratnega 

polja. Za polja, ki niso kvadratna, se uporabljajo približki z uporabo ekvivalentnega polja, 

definiranega kot kvadratno polje, ki ima na enaki globini enako dozo kot nekvadratno polje 

[18].  

 

Referenčna globina 𝑑𝑟𝑒𝑓 je globina, na kateri je maksimalna doza 𝑑𝑚𝑎𝑥. Po kalibraciji 

linearnega pospeševalnika za fotonske žarke, se kalibracijska globina, ki je 10 cm, pretovori v 

𝑑𝑟𝑒𝑓. Za fotonske žarke z energijo 6 MeV je 𝑑𝑟𝑒𝑓 = 1,5 cm, saj se tam absorbira energija 

elektronov, ki so nastali pri interakciji fotonov v prvih milimetrih tkiva [1, 4, 18].  

 

𝑆𝑐(𝑟0
2) je faktor sipanja kolimatorja (ang. Collimator Scattering Factor) in je definiran kot 

razmerje med dozo, ki jo sevanje preda zraku izbrano velikega obsevalnega polja tumorja in 

polja velikosti 10 × 10 cm2. Večina sipanja se zgodi v kolimatorju, nekaj pa tudi v zraku in 

drugih komponentah obsevalne glave linearnega pospeševalnika [1, 4, 18]. 

 

𝑆𝑝(𝑟0
2) je faktor sipanja fantoma (ang. Phantom Scattering Factor) ter je definiran kot razmerje 

doz v vodnem fantomu na referenčni globini izbranega polja za obsevanje tumorja in isti globini 

polja velikosti 10 × 10 cm2 (slika 13) [1, 4, 18]. 𝑆𝑝(𝑟0
2) ne vključuje sipanega sevanja zaradi 

kolimatorja in je omejen izključno na sipanje sevanja zaradi fantoma [1].  

 

Slika 13. Eksperiment za določanje faktorja sipanja fantoma. 𝑆𝐴𝐷 je razdalja od izvora sevanja do izocentra 

(zelena pika), ki je na referenčni globini. Rdeči črti predstavljata polje, ki je v vodoravni ravnini izocentra veliko 

10 × 10 cm2, črni črtkani črti pa predstavljata polje, ki je v vodoravni ravnini izocentra poljubno veliko. Slika je 

pridobljena iz [4]. 
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𝑇𝑃𝑅(𝑑𝑟𝑒𝑓, 𝑟0
2) je razmerje doz tkiva in fantoma (ang. Tissue Phantom Ratio), ki je definirano 

kot razmerje doze v poljubni globini fantoma in doze v globini (točki) računanja, razdalja med 

izvorom sevanja in izocentrom pa je enaka (slika 14) [1, 4, 18].   

 

 

Slika 14. Eksperiment za merjenje razmerja doz tkiva in fantoma (𝑇𝑃𝑅(𝑑𝑟𝑒𝑓 , 𝑟0
2)). Siva pravokotnika predstavljata 

vodna fantoma, 𝑆𝐴𝐷 je razdalja od izvora sevanja do izocentra (rumena pika) in je v obeh primerih enaka, 𝑑𝑟𝑒𝑓  je 

referenčna globina, 𝐷𝑟𝑒𝑓  je doza v izocentru na referenčni globini, 𝑑 je globina na kateri je tumor, 𝐷 je doza v 

izocentru na globini tumorja, 𝑟0 pa je dolžina stranice obsevalnega polja. Slika je pridobljena iz [1]. 

 

Za fotonske žarke je načeloma priporočena kalibracijska globina 𝑑0 = 10 cm. S takšno izbiro 

globine odpravimo negotovost, ki lahko nastane pri pretvarjanju kalibracijskega izhodnega 

podatka za drugačno globino [18].  

 

𝑂𝐴𝑅(𝑑0, 𝑥) je razmerje doz zunaj osi (ang. Off-Axis Ratio) in je zelo pomembno za določanje 

doz izven centralnega žarka obsevalnega snopa. Doze se večinoma merijo in računajo na 

centralni osi (centralnem žarku) obsevalnega polja, 𝑂𝐴𝑅(𝑑0, 𝑥) pa nam pove porazdelitev doze 

izven centralne osi [1, 18]. 

 

Število MU v izocentru za posamezen žarek izračunamo z uporabo enačbe: 

 

𝑁MU =
𝐷

𝐷0
′ ∙ 𝑆𝑐(𝑟0) ∙ 𝑆𝑝(𝑟0) ∙ 𝑇𝑃𝑅(𝑑𝑟𝑒𝑓 , 𝑟0) ∙ (

𝑆𝑆𝐷 + 𝑑0

𝑆𝐴𝐷
)

2   . 
(18) 

 

V našem primeru je bilo obsevalno polje veliko 10 × 10 cm2 na razdalji 𝑆𝐴𝐷 = 100 cm. Polje 

je bilo kalibrirano na 𝐷0
′ = 1 cGy/MU na razdalji 𝑆𝐴𝐷 = 100 cm. Predpisana doza je znašala 

2 Gy na frakcijo v izocentru. Žarka sta bila enakomerno obtežena (1 Gy na posamezen žarek). 

Dojko smo obsevali brez kompenzatorjev in zaviralcev. Z uporabo enačbe (18) smo v izocentru 

izračunali 𝑁MU = 165 MU/na frakcijo. Ker število MU pove koliko doze izseva linearni 

pospeševalnik, različne točke v volumnu ne prejmejo različnega števila MU. Kako pa je 

izsevana doza porazdeljena po globini, pa je odvisno od konfiguracije snopa, heterogenosti tkiv,  

itd. 

 



18 
 

Izračunano število MU smo nato uporabili v enačbi za izračun skupne doze (𝐷𝑠) v točki A, ki 

leži na globini 𝑑:  

 

𝐷𝑠(𝑑) = 𝐷0
′ ∙ 𝑁MU ∙ 𝑇𝑃𝑅(𝑑𝑟𝑒𝑓, 𝑟0

2) ∙  𝑆𝑐(𝑟0) ∙ 𝑆𝑝(𝑟0) ∙ 𝑂𝐴𝑅(𝑑0, 𝑥) ∙ (
𝑆𝐴𝐷

𝑆𝑆𝐷 + 𝑑0
)

2

 . (19) 

V točki A, ki se nahaja na globini 𝑑 = 7 cm, smo z enačbo (19) izračunali skupno dozo ene 

frakcije 𝐷𝑠 = 157 cGy. Ker smo pri izračunu skupne doze privzeli homogeno geometrijo, se 

napaka izračuna za 𝐷𝑠 poveča. Popravimo jo s faktorjem heterogenosti (ang. Correction Factor, 

𝐶𝐹), ki je podan kot: 

𝐶𝐹 = (
𝑇𝑃𝑅(𝑑1

̅̅ ̅, 𝑟0)

𝑇𝑃𝑅(𝑑2
̅̅ ̅, 𝑟0)

)

𝜌𝑒−1

  , (20) 

 

kjer je 𝑑1
̅̅ ̅ razdalja med točko izračuna in proksimalno (bližnjo) točko heterogenosti, 𝑑2

̅̅ ̅ je 

razdalja med točko izračuna in distalno (daljno) točko heterogenosti, 𝜌𝑒 pa je razmerje gostot 

elektronov med vodo in tkivom [17]. Razdalji 𝑑1
̅̅ ̅ in 𝑑2

̅̅ ̅ smo izračunali kot povprečje razdalj 

med točko A in mejami heterogenosti (12), kjer znaša 𝑑1
̅̅ ̅ = (𝑑1,1

A + 𝑑1,2
A )/2 = 5 cm in        

𝑑2
̅̅ ̅ = (𝑑2,1

A + 𝑑2,2
A )/2 = 9 cm. 

 

S faktorjem heterogenosti, ki upošteva prehod fotonov skozi različna tkiva (enačba (20)), smo 

napako zaradi homogene geometrije popravili in dobili 𝐷𝑠 = 145 cGy. Z upoštevanjem faktorja 

heterogenosti smo izračunano dozo v točki A popravili za 8 %. Brez upoštevanja faktorja 

heterogenosti bi obsevalnemu volumnu dovedli za 8 % preveliko dozo, kar lahko ima resne 

posledice. 

   

7 Zaključek 
 

V diplomskem seminarju smo preučevali dozimetrični model obsevanja na primeru raka dojke. 

Opisali smo interakcije nabitih delcev in fotonov s snovjo. Predstavili smo Comptonov pojav, 

fotoefekt in tvorbo parov ter njihove interakcijske koeficiente s snovjo v odvisnosti od vrstnega 

števila atomov in energije vpadnih fotonov. Pokazali smo, da je v mehkih tkivih najpogostejši, 

in s tem tudi najpomembnejši, Comptonov pojav. Definirali smo dozimetrične količine, ki so 

pomembne pri načrtovanju zdravljenja raka z ionizirajočim sevanjem. Predstavili smo 

rentgensko računalniško tomografijo (CT), saj so njene slike pri zdravljenju raka referenčne.  

Predstavili smo tudi linearni pospeševalnik, s katerim dostavljamo ionizirajoče sevanje do 

tarčnega volumna. Opisali smo dva tipa načrtovanja zdravljenja – tridimenzionalno konformno 

tehniko obsevanja in intenzitetno-modulirano radioterapijo, ki zaradi svojih lastnosti velja za 

najnaprednejšo. Kljub temu smo se v matematičnem modelu osredotočili na dozimetrični model 

obsevanja raka dojke s konvencionalno dvodimenzionalno tehniko, saj v tem primeru lahko 

ročno izračunamo potrebno število monitorskih enot. Izračunali smo število monitorskih enot 

v izocentru in skupno dozo v točki A. Skupno dozo v točki A smo popravili s faktorjem 

heterogenosti (enačba (20)) za 8 %. To kaže, da je pri izračunu doze nujno potrebno upoštevati 

heterogenost obsevalnega volumna.  
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Predstavljeno delo je možno nadgraditi tako, da v dozimetričnem modelu dodamo uporabo 

kompenzatorjev in zaviralcev pri obsevanju. Njihove faktorje, ki so tabelirani v [18], je nato 

potrebno upoštevati v enačbah (17) in (18) [18]. Izračunano število monitroskih enot se lahko 

primerja tudi s planirnim sistemom ali z meritvijo doze v fantomu. 
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