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1. Wstęp 

 Nowotwór złośliwy jest to nieprawidłowo oraz bardzo szybko rozrastająca się masa, 

niszcząca otaczające tkanki w organizmie, skłonna do przerzutowania (rozprzestrzeniania się 

na inne narządy). Według raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, ang. World Health 

Organization) z 2020 roku, nowotwory są drugą najczęstszą przyczyną śmierci na świecie, 

odpowiadając za prawie 10 milionów zgonów [1].  

 Nowotwory powstają wskutek interakcji między czynnikami genetycznymi osoby a trzema 

kategoriami czynników zewnętrznych takich jak: 

1. fizyczne czynniki rakotwórcze takie jak promieniowanie ultrafioletowe i jonizujące, 

2. chemiczne substancje rakotwórcze np. azbest, składniki dymu tytoniowego, 

zanieczyszczenie żywności oraz wody pitnej, 

3. biologiczne czynniki rakotwórcze, do których zaliczają się infekcje niektórymi 

wirusami, bakteriami lub pasożytami. 

Częstość występowania nowotworów wzrasta wraz z wiekiem. Jest to spowodowane kumulacją 

ryzyka oraz zmniejszeniem skuteczności mechanizmów naprawy komórkowej. [2] 

 Najczęstszą metodą leczenia nowotworów, obok chemioterapii oraz chirurgii onkologicznej, 

jest radioterapia, która obejmuje ponad 50% pacjentów onkologicznych [3]. Jest ona 

realizowana przy pomocy promieniowania jonizującego, które poprzez oddziaływanie 

z ośrodkiem, powoduje uśmiercenie komórek. Najważniejszymi elementami wpływającymi na 

efektywność radioterapii są: dokładność wykonania planu leczenia, jego weryfikacja 

dozymetryczna oraz geometryczna, które mają zapewnić powtarzalność podania 

promieniowania o rozkładzie dawki jak najbardziej jednorodnym w ściśle określony blok 

tkanek. Zapewniając przy tym, jej maksymalną kumulację w obszarze terapeutycznym przy 

jednoczesnej minimalizacji w obszarze sąsiadujacych tkanek zdrowych. 

 Radioterapię można podzielić ze względu na sposób dostarczenia promieniowania na 

brachyterapię i teleradioterapię. Brachyterapia jest metodą radioterapii kontaktowej, która 

poprzez umieszczone w ciele pacjenta aplikatory, dostarcza za pośrednictwem przewodów 

izotopy promieniotwórcze emitujące promieniowanie γ do guza lub bliskiego jego sąsiedztwa. 

Do najczęściej używanych izotopów promieniotwórczych należą 192Ir, 60Co, 125I oraz 137Cs [4]. 

Teleradioterapia jest metodą radioterapii, która wykorzystuje zewnętrzne wiązki 

promieniowania (elektronowego, protonowego lub fotonowego) w celu naświetlenia 

zaplanowanego obszaru. Najczęściej wykorzystuje się promieniowanie rentgenowskie o energii 

rzędu megaelektronowoltów, którego generacja odbywa się w akceleratorze liniowym. [5] 

 Radioterapia może mieć na celu doprowadzenie do trwałego usunięcia guza 

nowotworowego. Taką terapię nazywa się radykalną i ma ona prowadzić do całkowitego 

wyleczenia pacjenta. Kiedy konieczne jest złagodzenie dolegliwości bólowych związanych 

z nowotworem oraz poprawienie jakości życia, szczególnie przy nowotworach rozsianych, 

niemożliwych do radykalnego usunięcia, stosuje się radioterapię paliatywną. 
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 Międzynarodowa Komisja ds. Jednostek Promieniowania i Pomiarów (ICRU, 

ang. International Commission on Radiation Units and Measurements) opublikowała 

w 62. raporcie [6] zalecenie, iż objętość docelowa powinna obejmować obszar, który otrzymuje 

co najmniej 95% przepisanej podczas planowania leczenia dawki. Jednak osiągnięcie 

wystarczających efektów radioterapeutycznych jest utrudnione dla objętości bliskich 

powierzchni skóry, ze względu na oszczędzający skórę efekt wiązek promieniowania 

o wysokiej energii (build-up). W celu uniknięcia tego ograniczenia stosuje się modyfikatory 

dawki w postaci bolusów, które mają za zadanie wzmocnić dawkę powierzchniową.  

 Niestety, standardowo wykorzystywane bolusy, nie zawsze spełniają swoje zadania. Brak 

konformalnego dopasowania do anatomii pacjenta może doprowadzić do niezadowalającego 

rozkładu dawki (brak jednorodności), a wynikające z niego przerwy powietrzne mogą 

doprowadzić do niedopromienienia (zmniejszenie zarówno dawki powierzchniowej, jak 

również maksymalnej). [7] Ponadto przerwy powietrzne powstałe pod płaskim bolusem 

żelowym, stosowanym standardowo w zakładach radioterapii, powstają w losowych trudnych 

do przewidzenia miejscach, co utrudnia pracę fizykom medycznym, powodując problemy na 

etapie planowania leczenia. Spowodowane w ten sposób rozbieżności pomiędzy dawką 

zaplanowaną, a dostarczoną mogą być w tym wypadku znaczące. W praktyce powyższe 

problemy są najczęściej spotykane dla powierzchni nieregularnych takich jak nos, ucho i skóra 

głowy. Konieczne jest zatem stosowanie standardowych płaskich bolusów z dużą ostrożnością 

szczególnie, gdy skóra ma nieregularne kształty, a jeśli to możliwe szukanie nowych rozwiązań, 

które mogą okazać się bardziej zadowalające. [8] 

 Druk 3D jest nową technologią, która rozwija się w niesamowitym tempie. Znajduje 

zastosowanie w wielu dziedzinach, a różnorodność metod wytwarzania oraz materiałów 

pozwala na dopasowanie do potrzeb użytkownika. Rozwój technologii druku 3D wraz z czasem 

pokazuje ciągły wzrost wydajności i jakości tej metody [9]. Ponadto wraz ze wzrostem 

szybkości wytwarzania obserwuje się spadek kosztów związanych z tą techniką. Obecnie, przy 

niewielkim nakładzie pieniężnym, osoba bez kierunkowego wykształcenia może pozwolić 

sobie na druk prostych modeli nawet we własnym domu.  

  Nowe technologie mają też swój udział w radioterapii. Druk 3D znalazł bardzo dobre 

zastosowanie w wytwarzaniu fantomów [10, 11], ponadto okazał się idealnym narzędziem dla 

potrzeb planowania przedoperacyjnego czy też edukacji. Druk 3D ma ogromny potencjał, nic 

więc dziwnego, iż ciągle szuka się nowych zastosowań w medycynie. [12]  

 Jednym z nich jest wytwarzanie bolusów. Realizowane może być to na przykład poprzez 

drukowanie personalizowanych form z obrazu CT oraz uformowanie na nich silikonowego 

bolusa [13]. Ponadto druk 3D może sprawdzać się przy drukowaniu właściwych bolusów, 

szczególnie dla miejsc trudno dostępnych dla standardowego modelowania. Może to usprawnić 

opiekę nad pacjentem oraz zminimalizować jego zaangażowanie przy jednoczesnym 

utrzymaniu jakości leczenia [14, 15]. 

   



10 

2. Cel pracy 

 Celem niniejszej pracy była ocena przydatności elementów wykonanych przy użyciu 

technologii druku 3D dla celów radioterapii.  

 Do analizy wybrano realizację w technologii druku 3D bolusów, które są ważnym 

elementem radioterapii. Wydruki zostały zrealizowane z materiału PET-G, który dotychczas 

nie był badany w tych celach. Ocena przydatności polegała na weryfikacji właściwości 

dozymetrycznych i geometrycznych bolusów, jak rownież parametrów statystycznych 

zrealizowanych klinicznych planów leczenia.  

 Część praktyczna niniejszej pracy została zrealizowana we współpracy z Zakładem Fizyki 

Medycznej, Zakładu Radioterapii Dzieci i Dorosłych, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego 

(USD) w Krakowie. Badania zostały przeprowadzone zgodnie z procedurami obowiązującymi 

w Zakładzie.  
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3. Podstawy fizyczne radioterapii 

 Leczenie z wykorzystaniem promieniowania jonizującego jest najczęściej stosowane 

podczas terapii nowotworów. Promieniowanie można podzielić np. ze względu na sposób jego 

oddziaływania z ośrodkiem na bezpośrednie i pośrednie. Cząstki bezpośrednio jonizujące 

alfa (α), beta (β), elektrony, protony oraz cięższe jony oddziałują w sposób ciągły, siłą 

coulombowską na elektrony obecne w napromienianym ośrodku. Pośrednie doprowadzenie do 

śmierci komórki jest charakterystyczne dla promieniowania nieposiadającego ładunku, takiego 

jak fotony promieniowania rentgenowskiego (X), promieniowania gamma (γ) czy dla 

neutronów. Takie promieniowanie oddziałując z ośrodkiem, wytwarza cząstki naładowane, 

które oddziałując z elektronami znajdującymi sie w ośrodku, jonizują go bezpośrednio oraz 

poprzez radiolizę wody doprowadzają do trwałego uszkodzenia napromienianych 

komórek. [16] 

3.1 Promieniowanie X 

 Biorąc pod uwagę zakres energii promieniowania X, stosowanego dla celów radioterapii, 

wyróżnia się trzy procesy, które są skutkami oddziaływania promieniowania z materią, dla 

których przekrój czynny jest największy: 

1. efekt fotoelektryczny, 

2. efekt Comptona, 

3. zjawisko kreacji par. 

 Efekt fotoelektryczny wymaga, by foton posiadał energię większą od energii wiązania 

elektronu, z którym będzie oddziaływał. W wyniku absorpcji fotonu następuje wyrzucenie ze 

struktury atomu fotoelektonu, którego energia kinetyczna określona jest wzorem (1) [16]: 

 Ek = hϑ − Ew (1) 

gdzie: 

Ek – energia kinetyczna fotoelektronu [MeV], 

h = 4,13 ∙ 10−15 – stała Plancka [eV ∙ s], 

ϑ – częstotliwość pierwotnego fotonu [
1

s
], 

Ew – energia wiązania elektronu w atomie [MeV].  

 Efekt Comptona polega na nieelastycznym zderzeniu fotonu ze słabo związanym elektronem 

(przy spełnieniu zasady zachowania energii i zasady zachowania pędu) [16]. Foton pierwotny 

oddaje część swojej energii elektronowi, przy czym powstaje rozproszony kwant 

promieniowania, a energię odrzuconego w zderzeniu elektronu przedstawia się wzorem (2): 

 Ek = hϑ − hϑ′ (2) 

gdzie: 

Ek – energia kinetyczna odrzuconego elektronu [MeV], 

h = 4,13 ∙ 10−15 – stała Plancka [eV ∙ s], 

ϑ – częstotliwość pierwotnego fotonu [
1

s
], 

ϑ′ – częstotliwość rozproszonego fotonu [
1

s
]. 
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Energię fotonu rozproszonego pod kątem można opisać wzorem (3): 

 hϑ′ =
hϑ

1+(
hϑ

m0c2)(1−cosφ)
  (3) 

gdzie: 

h ≈ 4,13 ∙ 10−15 – stała Plancka [eV ∙ s], 

ϑ – częstotliwość pierwotnego fotonu [
1

s
], 

ϑ′ – częstotliwość rozproszonego fotonu [
1

s
], 

m0 ≈ 9,11 ∙ 10−31 – masa spoczynkowa elektronu [kg], 

c ≈ 3 ∙ 108 – prędkość światła w próżni [
m

s
], 

φ – kąt rozproszenia fotonu [rad]. 

 Gdy minimalna energia fotonu wynosi 1,02 MeV oraz gdy foton znajduje się w pobliżu jądra 

atomowego, możliwe jest zajście zjawiska kreacji par. Następuje wtedy całkowita absorpcja 

fotonu z jednoczesną emisją pary cząstek elektron-pozytron. Bilans energetyczny tego efektu 

przedstawia się wzorem (4): 

 Eelektronu + Epozytronu = hϑ − 1,02MeV (4) 

gdzie: 

Eelektronu – energia kinetyczna elektronu [MeV], 

Epozytronu – energia kinetyczna pozytronu [MeV], 

h = 4,13 ∙ 10−15 – stała Plancka [eV ∙ s], 

ϑ – częstotliwość pierwotnego fotonu [
1

s
]. 

 Każdy z opisanych efektów dominuje dla różnych zakresów energii używanych 

w radioterapii (Rysunek 1). Przekrój czynny na efekt fotoelektryczny jest największy dla 

energii rzędu kiloelektronowoltów. Jest to zakres energii najczęściej stosowany w diagnostyce 

obrazowej wykonywanej dla celów planowania leczenia. Ralizacja terapii odbywa się przy 

użyciu energii rzędu megaelektronowoltów (do 25 MeV), dla których zaobserwować można 

największy przekrój czynny na efekt Comptona [4, 17].  

 

Rysunek 1. Schemat oddziaływania fotonu z medium absorbującym w zależności od liczby atomowej 

absorbentu oraz energii padającego fotonu, według [18]. 
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Wielkości fizyczne używane w dozymetrii promieniowania X 

 W celu bezpiecznego stosowania promieniowania X w medycynie, zdefiniowano wielkości 

i jednostki fizyczne, dzięki którym możliwe jest kontrolowanie efektów biologicznych, 

będących skutkiem oddziaływania promieniowania jonizującego z materią. 

 Wielkością, mającą zastosowanie dla promieniowania jonizującego materię pośrednio, jest 

KERMA (ang. Kinetic Energy Released in Matter). Definiuje się ją jako energię przekazaną 

ośrodkowi, na skutek oddziaływań promieniowania z materią, w jednostce masy [17] i wyraża 

się wzorem (5): 

 KERMA =
∆Etr

∆m
  (5) 

gdzie: 

KERMA [Gy], 

∆Etr – suma energii kinetycznych wszystkich elektronów powstałych na skutek oddziaływania fotonów [J], 

∆𝑚 – masa [kg]. 

 Podstawową wielkością fizyczną stosowaną w radioterapii, w celu opisu miary procesów 

jonizacji zachodzących w ośrodku [4], jest dawka pochłonięta (w dalszej części pracy 

nazywana dawką) promieniowania jonizującego. Definiuje się ją jako średnią energię 

promieniowania jonizującego pochłoniętą w jednostce masy, co wyraża się wzorem (6): 

 D =
∆ε

∆m
  (6) 

gdzie: 

D – dawka pochłonięta [Gy], 

∆ε – średnia energia [J], 

∆m – masa [kg]. 

 W celu uwzględnienia skutków biologicznych, wywołanych przez różne rodzaje 

promieniowania, zdefiniowano biologiczny rownoważnik dawki pochłoniętej (dawkę 

równoważną) i ustalono współczynniki wagowe promieniowania (Tabela 1), których zależność 

przedstawia wzór (7) [19]: 

 HT,R = wRDT,R  (7) 

gdzie: 

HT,R – równoważnik dawki dla promieniowania R i tkanki T [Sv], 

wR – współczynnik wagowy promieniowania R [
Sv

Gy
], 

DT,R – średnia dawka pochłonięta promieniowania R przez tkankę T [Gy]. 

Tabela 1. Rodzaje promieniowania i ich współczynniki wagowe, według [19]. 

Rodzaj promieniowania i zakres energii (R) Współczynnik wagowy promieniowania (wR) 

Fotony, elektrony, miuony 1 

Neutrony (< 10 keV) 5 

Neutrony (od 10 keV do 100 keV i od 2 MeV do 20 MeV) 10 

Neutrony (od 100 keV do 2 MeV) 20 

Neutrony (> 20 MeV) 5 

Protony (> 2 MeV) 5 

Cząstki alfa, ciężkie jądra 20 
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 Aby umożliwić określenie narażenia całego ciała na promieniowanie, również gdy narażone 

są tylko niektóre partie ciała, zdefiniowano dawkę skuteczną, która jest sumą wszystkich 

równoważnikow dawki zarówno od narażenia wewnętrznego jak i zewnetrznego, 

z uwzględnieniem współczynników wagowych promieniowania oraz współczynników 

wagowych poszczególnych narządów i tkanek (Tabela 2), którą wyraża się wzorem (8) [19]: 

 EH = ∑ wTHTT = ∑ wTT ∑ wRDT,RR   (8) 

gdzie: 

EH – dawka skuteczna [Sv], 

wT – współczynnik wagowy tkanki T, 

HT – równoważnik dawki dla tkanki T [Sv],  

wR – współczynnik wagowy promieniowania R [
Sv

Gy
], 

DT,R – średnia dawka pochłonięta promieniowania R przez tkankę T [Gy]. 

Tabela 2. Przykładowe rodzaje tkanek i ich współczynniki wagowe, według [19]. 

Rodzaj tkanki (narządu) (T) Współczynnik wagowy tkanki (wT) 

Gonady 0,2 

Jelito grube, płuca, żołądek 0,12 

Pęcherz moczowy, gruczoły piersiowe, wątroba, przełyk, 

tarczyca 
0,05 

Skóra, powierzchnia kości 0,01 

Podstawowe parametry wiązki fotonów 

 Jednym z najważniejszych parametrów określających przestrzenny rozkład dawki jest 

procentowa dawka na głębokości (PDG, ang. Percentage Depth Dose). Wielkość ta określa 

moc dawki w centralnej osi wiązki, wyrażoną w procentach, na danej głębokości, dla danego 

pola napromieniania, danej odległości między źródłem promieniowania a powierzchnią 

napromienianego fantomu (SSD, ang. Source to Skin Distance) oraz energii wiązki fotonowej, 

w stosunku do mocy dawki na głębokości maksymalnej mocy dawki i wyraża się 

wzorem (9) [17]: 

  PDG(g, S, SSD, E) =
Dg

Dmax
∙ 100%  (9) 

gdzie: 

Dg – moc dawki w osi centralnej wiązki [
cGy

min
], 

Dmax – maksymalna moc dawki w osi wiązki [
cGy

min
], 

g – głębokość [cm], 

S – wielkość pola na powierzchni fantomu [cm2], 

SSD – odległość między źródłem promieniowania a powierzchnią napromienianego fantomu [cm], 

E – energia wiązki fotonowej [MeV]. 

 

Głębokość, na której obserwuje się maksymalną wartość mocy dawki jest: 

▪ odwrotnie proporcjonalna do wielkości pola na powierzchnii fantomu S, 

▪ wprost proporcjonalna do odległości powierzchni napromienianego fantomu od źródła, 

ponadto wraz ze wzrostem SDD spadek PDG staje się wolniejszy, 

▪ wprost proporcjonalna do energii promieniowania elektromagnetycznego E. [20] 
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Ponadto wyróżnić można trzy podstawowe obszary krzywej PDG (Rysunek 2): 

1. obszar narastania dawki (build – up) – następstwo zasięgu elektronów powstałych 

w wyniku absorpcji fotonów w ośrodku, 

2. maksimum dawki, 

3. obszar powolnego spadku dawki – następstwo zwiększania się pochłaniania 

promieniowania wraz z głębokością oraz oddalania się od źródła. [21] 

 

Rysunek 2. PDG dla pola 10cm x 10cm, SSD = 90cm, wiązka fotonowa wygenerowana z akceleratora 

o napięciu nominalnym 15 MV, według [21]. 

Przedstawiony podział jest zgodny dla promieniowania megawoltowego, w przypadku 

promieniowania kilowoltowego moc dawki osiąga maksimum na powierzchni, a obszar 

narastania jest niewidoczny [20]. 

 Wiązka fotonów określona nominalnym napięciem przyspieszającym zawiera fotony 

o różnych energiach (średnia energia dla wiązki 6 MV wynosi około 3,6 MeV). Jednak 

nominalne napięcie przyspieszające okazuje się niewystarczające do jednoznacznego 

określenia wiązki (nie pozwala określić parametrów takich jak np. PDG). Dla celów radioterapii 

wiązkę promieniowania rentgenowskiego generowaną w akceleratorach liniowych określa 

indeks jakości wysokoenergetycznego promieniowania X (QI, ang. Quality Index), wyrażony 

dla techniki SDD wzorem (10) [17]: 

 
QI = 1,2661 ∙

PDG(20)

PDG(10)
− 0,0595, 

(10) 

gdzie: 

PDG(20) – moc dawki w fantomie wodnym na głębokości 20 cm [
cGy

min
], 

PDG(10) – moc dawki w fantomie wodnym na głebokości 10 cm [
cGy

min
]. 

QI informuje o przenikliwości promieniowania w napromienianym obszarze, można więc 

powiedzieć, iż wyznacza energię efektywną promieniowania wyemitowanego dla danego 

napięcia nominalnego na akceleratorze i jest wyznaczany podczas instalacji akceleratora dla 

każdej z wiązek (np. 6 MV, 15 MV itd.). [20] 
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3.2 Urządzenia stosowane w radioterapii 

 Liniowy przyspieszacz elektronów (akcelerator liniowy) umożliwia napromienianie guzów 

nowotworowych w różnych lokalizacjach, o różnych wymiarach i formach, będąc tym samym 

podstawowym narzędziem wykorzystywanym w teleradioterapii. Moc generowanej dawki 

może sięgać nawet 24 Gy/minutę [5].  

 Widmo promieniowania rentgenowskiego, wytwarzanego w akceleratorze liniowym, jest 

ciągłe (Rysunek 3). Wiązka promieniowania zawiera więc cały przedział energii od 0 MeV do 

energii maksymalnej, wyznaczonej przez energię elektronów, która jest osiągana przez 

nominalne napięcie przyspieszające na akceleratorze. [20] 

 

Rysunek 3. Widmo energetyczne promieniowania X wytworzonego w liniowym przyspieszaczu elektronów 

o napięciu nominalnym równym 6 MV, według [4]. 

Budowa akceleratora liniowego 

 W przyspieszaczach elektronów wysokoenergetyczne fotony uzyskuje się w falowodzie za 

pomocą fali elektromagnetycznej o częstotliwości od 1 GHz do 3 GHz. [22] Wiązka 

elektronów, z działa elektronów (Rysunek 4), zostaje wrzucona na grzbiet pola elektrycznego 

fali elektromagnetycznej, wygenerowanej w magnetronie. Elektrony poruszają się wzdłuż fali 

elektromagnetycznej (dzięki wystarczająco dużej mocy), uzyskując energię od 4 MeV do 

25 MeV. Następnie w polu magnetycznym magnesu odchylającego (odchylenie o kącie 2700 

[23]), elektrony o określonej energii są kierowane na głowicę, gdzie odbywa się generacja 

wiązki. 

 System transportu wiązki kieruje ją na tarczę konwersji – tzw. target, który musi być 

wykonany z materiału o wysokiej liczbie atomowej Z oraz mieć wystarczająco dużą gęstość 

i grubość, aby zaabsorbować większość pierwotnych elektronów. Na tarczy niewielka część 

(10%) energii kinetycznej wiązki elektronów jest przekształcana w promieniowanie X, jako 

promieniowanie hamowania (niem. Bremsstrahlung) (ok. 90% energii jest przekształcane w 

energię cieplną, dlatego konieczne jest dodatkowe chłodzenie) [16]. Intensywność wiązki 

promieniowania rentgenowskiego wytwarzanego w targecie jest kierowana do przodu, co 

generuje niejednorodność w polu napromieniania, dlatego istotne jest wykorzystywanie filtru 

spłaszczającego. Taki filtr, w kształcie stożka, eliminuje niejednorodny rozkład wiązki 

w centrum, wyrównując jej rozkład do jednorodnego, który jest wymagany w radioterapii. 
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Każda kliniczna wiązka fotonów wytworzona przez elektrony o danej energii kinetycznej 

posiada swoją własną, specyficzną kombinację target-filtr spłaszczający [16].  

 Ponieważ wytwarzane promieniowanie nie jest stałe w czasie, działo elektronów podaje 

elektrony porcjami w odpowiedniej fazie fali elektromagnetycznej, konieczne jest 

monitorowanie wiązki. Podczas terapii każdy pacjent musi dostać ściśle określoną dawkę, 

przepisaną przez lekarza prowadzącego. W tym celu system monitorowania składający się 

z komór jonizacyjnych, wskazuje sumaryczną dawkę, która zostanie dostarczona do organizmu 

pacjenta w określonym czasie.  

 Po przejściu systemu monitorowania, promieniowanie trafia na kolimator wielolistkowy 

(MLC, ang. Multi Leaf Collimator), który formuje pole promieniowania o nieregularnym 

kształcie tak by, jak najlepiej dopasować wiązkę do zaplanowanego obszaru naświetlania. Tak 

uformowana wiązka trafia do pacjenta. [4, 17, 23] 

 

Rysunek 4. Schemat akceleratora liniowego, według [4, 17]. 

3.3 Planowanie leczenia w radioterapii 

 Kluczowym czynnikiem, zapewniającym efektywne leczenie teleradioterapeutyczne, jest 

precyzyjne zaplanowanie rozkładu dawki w napromienianej objętości. Konieczne jest by 

maksymalną oraz jak najbardziej jednorodną dawkę otrzymały miejsca, gdzie znajdują się 

komórki nowotworowe. Jest to podyktowane faktem, iż prawdopodobieństwo miejscowego 

wyleczenia (TCP, ang. Tumor Control Probability) jest wprost proporcjonalne do wysokości 

dawki dostarczonego promieniowania.  
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 Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż dostarczone promieniowanie dotyka wszystkie 

komórki z obszaru napromieniania, niezależnie od tego, czy znajdują się tam komórki 

nowotworowe, czy komórki zdrowe. Istotne jest zatem określenie, by dawka dostarczona do 

tkanek zdrowych była jak najmniejsza, zgodnie z prawdopodobieństwem powikłań 

popromiennych (NTCP, ang. Normal Tissue Complication Probability). Aby spełnić główne 

założenia planowania leczenia, należało ujednolicić terminologię związaną z obszarami 

tarczowymi najbardziej istotnymi ze względu na dostarczanie promieniowania. [4] 

Definicje obszarów tarczowych 

 ICRU opracowała i opublikowała w 50. [24] oraz 62. [6] raporcie terminologię opisującą 

szereg obszarów tarczowych niezbędych do planowania i realizowania leczenia (Rysunek 5).  

 

Rysunek 5. Objętości stosowane przy planowaniu i realizowaniu radioterapii, według [6, 20, 24]. 

 Pierwszym definiowanym obszarem tarczowym jest makroskopowa objętośc guza (GTV, 

ang. Gross Tumor Volume). Jest to najczęściej duża, wyczuwana palpacyjnie lub klinicznie 

możliwa do wykazania zmiana chorobowa (np. za pomocą dostępnych metod diagnostycznych 

takich jak zdjęcia rentgenowskie (RTG, Rentgen), tomografia komputerowa (CT, 

ang. Computed Tomography), ultrasonografia (USG), czy pozytronowa tomografia emisyjna 

(PET, ang. Positrone Emission Tomography). Poszerzenie obszaru GTV o ewentualne 

subkliniczne mikrorozsiewy nazywa się kliniczną objętością tarczową (CTV, ang. Clinical 

Target Volume). Każdy obszar GTV powinien mieć skojarzony z nim obszar CTV, jednak 

warto zauważyć, iż jeśli mikrorozsiewy są niezauważalne, obszar CTV może być taki sam jak 

GTV. Jeśli jednak objętości tarczowe wyznaczane są na przykład po chirurgicznym usunięciu 

guza, CTV jest wystarczające. 
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 Terapia frakcjonowana niesie za sobą konieczność dodania marginesu (IM, ang. Internal 

Margin) związanego z ewentualnymi ruchami wewnątrznarządowymi. jak również 

z oczekiwaną zmianą wielkości, kształtu i położenia CTV, rozszerzając ten obszar do 

wewnętrznej objętości tarczowej (ITV, ang. Internal Target Volume). Poszerzając ten obszar 

o margines niepewności ułożenia chorego (SM, ang. Set-up Margin) otrzymuje się planowaną 

objętość tarczową (PTV, ang. Planning Target Volume), na której wykonuje się plan leczenia. 

Warto zaznaczyć, iż dodawanie IM i SM do obszarów tarczowych powinno odbywać się 

w kwadraturze, przez statystyczny charakter niepewności związanych z ruchami 

wewnątrznarządowymi oraz z niepewnościami ułożenia pacjenta. [23] 

 Objętość tkanki, która (zgodnie z zatwierdzonym planem leczenia) ma otrzymać co najmniej 

dawkę terapeutyczną, to jest taką, która ma zapewnić likwidacje guza lub złagodzenie bólu przy 

napromienianiu paliatywnym, w granicach dopuszczalnych powikłań nazywa się objętością 

leczoną (TV, ang. Treated Volume). Ponadto definiuje się objętość napromienianą (IV, 

ang. Irradiated Volume) czyli taką, która otrzymuje dawkę znaczącą, biorąc pod uwagę 

normalną tolerancję tkanek zdrowych. Stosowanie kolimatorów wielolistkowych MLC 

pozwala na bardzo dokładne formowanie wiązki, które pomaga doprowadzić do sytuacji 

pożądanych, by TV było równe PTV (nie może być mniejsze) oraz, by IV było jak najmniejsze.  

 Analogicznie do obszarów tarczowych związanych z komórkami nowotworowymi, 

określone zostały także objętości związane z narządami otaczającymi zmiany chorobowe. 

Zdefiniowano narządy krytyczne (OAR, ang. Organs At Risk), do których zaliczyć należy 

każdy organ lub obszar tkanki zdrowej, który może być istotnie narażony pod wpływem 

dostarczonej dawki promieniowania. Ponadto ważne jest uwzględnienie IM oraz SM w celu 

otrzymania planowanej objętości narządów krytycznych (PRV, ang. Planning organs at Risk 

Volume), jednak nie jest to wymagane tak jak w przypadku PTV. [23] 

 Istotne jest podkreślenie faktu, iż obszary PTV i OAR (lub PRV) mogą się na siebie 

nakładać. Prowadzi to do poważnych zadań optymalizacyjnych, z którymi muszą zmagać się 

fizycy medyczni. Plany leczenia zostają przygotowane z wykorzystaniem komputerowych 

systemów do planowania leczenia (TPS, ang. Treatment Planning System), które bazują na 

dedykowanych algorytmach obliczeń rozkładów dawek 3D promieniowania jonizującego 

w obszarach tarczowych. Lekarze, na podstawie obrazów CT, obrysowują narządy krytyczne 

oraz PTV, wykorzystując odpowiednie oprogramowanie komputerowe np. TPS Oncentra 

External Beam. Fizykom medycznym specjalny system np. TPS Monaco umożliwia dobór 

odpowiednich parametrów wiązek promieniowania tak, by dostarczyć maksymalną dawkę do 

PTV, minimalizując jej wielkość w narządach krytycznych. [25] 

Techniki napromieniania 

 Planowanie rozkładu dawki wymaga podjęcia decyzji co do stosowanej techniki 

napromieniania. Decyzja ta jest podejmowana w zależności od lokalizacji, kształtu nowotworu 

oraz zaawansowania choroby. Wyróżnia się dwie techniki napromieniania: SAD i SDD. 
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 Technika izocentryczna (SAD, ang. Source-Axis Distance) charakteryzuje się stałą 

odległością izocentrum (punkt przecięcia osi centralnej wiązki i osi obrotu głowicy 

akceleratora) od źródła promieniowania. Biorąc pod uwagę powszechność technik obrotowych, 

SAD stała się techniką najczęściej wykorzystywaną w teleradioterapii.  

 Techniką, w której określona jest odległość od źródła promieniowania do powierzchni skóry 

pacjenta (napromienianej powierzchni) jest SDD (ang. Source-Skin Distance). Warunkiem 

koniecznym tej metody jest ustawienie pacjenta w odpowiedniej pozycji dla każdej stosowanej 

wiązki promieniowania.   

Techniki teleradioterapii 

 Stosowanie promieniowania jonizującego, oprócz dostarczania zaplanowanej dawki 

w obszary, w których znajduje się nowotwór, wiąże się z ryzykiem uszkodzenia także 

zdrowych tkanek i struktur anatomicznych. Decyzja o wybraniu odpowiedniej energii wiązki 

promieniowania jest kluczowa dla zdrowia i dalszego komfortu życia pacjenta, tak samo, jak 

podjęcie odpowiedniej decyzji o stosowanej technice. 

 Podstawową techniką stosowaną w radioterapii była radioterapia konformalna (3D-CTR, 

ang. Three-dimensional Conformal Radiation Therapy), która realizowana była za pomocą 

stałych wiązek, kształtowanych podczas rzutowania objętości docelowej. Ewentualna 

modulacja intensywności dawki była realizowana za pomocą zewnętrznych modyfikatorów, 

filtrów kompensacyjnych i klinów. [26]  

 Nowe technologie oraz szybsze metody obliczeniowe skutecznie wypierają tę technikę na 

rzecz dynamicznych technik obrotowych, do których zaliczyć można IMRT oraz VMAT. 

 IMRT (ang. Intensity Modulated Radiation Therapy – radioterapia z modulacją 

intensywności dawki) jest to technika napromieniania, która dzięki szybkim i dynamicznym 

zmianom pola napromieniania (dzięki MLC), pozwala na znacznie lepsze dopasowanie do 

PTV. Planowanie leczenia tą techniką nazywa się planowaniem odwrotnym (ang. Inverse 

Planning). Jest ono mniej zależne od parametrów geometrycznych, jednak bardziej zależy od 

specyfikacji objętości docelowych nowotworu oraz OAR. Wyróżnia się dwa rodzaje tej 

techniki: 

▪ step and shoot jest to technika polegająca na każdorazowym dopasowaniu i zatrzymaniu 

kolimatora, przed rozpoczęciem napromieniania, 

▪ slidding window jest to technika polegająca na ciągłym napromienianiu przy 

jednoczesnej zmianie kształtu pola. [20] 

 VMAT (ang. Volumetric Modulated Arc Therapy – radioterapia techniką obrotową 

z modulacją intensywności dawki) jest to technika zapewniająca optymalizacje rozkładu dawki 

w trakcie napromieniania. Jest to realizowane za pomocą zmiany kształtu wiązki, mocy 

generowanej dawki (kolimator MLC), położenia ramienia akceleratora, a także prędkości 

kątowej obrotu ramienia akceleratora. Planowanie leczenia tą techniką również jest 

planowaniem odwrotnym. Zaletą tej techniki jest krótki czas dostarczania zaplanowanej dawki, 

co minimalizuje czas trwania seansu terapeutycznego (w porównaniu do techniki IMRT). [20]  
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Ocena planu leczenia 

 Planowanie leczenia to jeden z kluczowych momentów procedury radioterapeutycznej. 

Dzięki postępowi w obrazowaniu i oprogramowaniu komputerowym możliwe jest graficzne 

przedstawienie rozkładu mocy dawki za pomocą izodoz. [20] Izodozę zdefiniować można jako 

zbiór punktów (z reguły na płaszczyźnie), który odpowiada takiej samej wartości mocy dawki 

i zwykle wyraża się w procentach (można również przypisać wartości absolutne). Z reguły, 

jako 100% przyjmuje się przepisaną dawkę terapeutyczną. Takie przedstawienie rozkładu 

dawki pozwala na ocenę wzrokową obszarów niedopromienienia (miejsca „zimne”) oraz 

obszarów z wysoką dawką (miejsca „gorące”) [17].  

 Dla celów dokałdnej analizy stosuje się ilościowe przedstawienie rozkładu mocy dawki 

w formie histogramu dawka-objętość (DVH, ang. Dose-Volume Histogram), istotne jest 

jednak, by analizy DVH zawsze były połączone z graficzną reprezentacją rozkładu dawki [23]. 

Rozkład dawki może być zaprezentowany na histogramie skumulowanym lub różnicowym 

[20]. Na potrzeby oceny planu leczenia preferowana jest postać histogramu skumulowanego, 

ponieważ pozwala on na bezpośrednie odczytanie parametrów statystycznych planu leczenia 

(Rysunek 6), zarówno dla obszarów tarczowych, jak również dla narządów krytycznych, 

istotnych dla oceny planu leczenia. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć: dawkę 

minimalną (Dmin), bliską dawkę minimalną (D98%), dawkę w 95% (D95%), medianę (D50%), 

bliską dawkę maksymalną (D2%) oraz dawkę maksymalną (Dmax) w określonej objętości jak 

również objętość otrzymującą co najmniej określoną dawkę (na potrzeby planowania leczenia 

istotne jest sprawdzenie objętości, która otrzymuje przynajmniej 95% dawki przepisanej 

(V95%)). Ocena parametrów statystycznych D98% oraz D2% jest podyktowana faktem, iż 

w niektórych programach błędy w obliczeniach komputerowych granic objętości tarczowych 

powodują artefakty, które mogą istotnie wpłynąć na wartości parametrów Dmin i Dmax. Ponadto 

do parametrów statystycznych należy również dawka średnia (Dmean), którą należy obliczyć 

w systemie do planowania leczenia (nie jest możliwe odczytanie wprost z DVH). [23] 

 

Rysunek 6. Przedstawienie jak statystyki opisowe mogą być odczytywane z DVH, według [23]. 
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3.4 Bolusy w radioterapii fotonowej 

 Bolus jest to materiał o gęstości efektywnej zbliżonej do gęstości tkanek ludzkich. 

Umieszcza się go w bezpośrednim kontakcie ze skórą pacjenta, w obszarze napromieniania, 

w celu zwiększenia dawki powierzchniowej tzw. wyciągnięcia dawki na skórę pacjenta, 

zniwelowania wpływu ukośnego wejścia wiązki w napromieniany obszar [17] oraz osiągnięcia 

dodatkowego pochłaniania i rozpraszania dawki w celu kompensacji brakujących obszarów 

tkanek. [22] 

 Rozkład dawki, biorąc pod uwagę oddziaływanie promieniowania z materią, zmienia się 

wraz z głębokością. Obszar narastania dawki oraz niska dawka powierzchniowa (na głębokości 

równej zero) pełnią ważną rolę w ochronie skóry podczas napromieniania. Jednak gdy 

konieczne jest napromienienie zmiany nowotworowej, która znajduje się blisko pod 

powierzchnią skóry obszar build-up, istotnie może pogorszyć podanie zaplanowanej dawki 

terapeutycznej w obszar PTV (Rysunek 7). [27] 

 

Rysunek 7. Przykład PDG dla PTV przy powierzchnii dla wiązki 6 MV, według [27]. 

 W celu przesunięcia obszaru build-up znajdującego się w PTV stosuje się bolus (Rysunek 8), 

który umieszczony na skórze, o odpowiedniej grubości, niweluje niską dawkę pochłoniętą, 

doprowadzając do planowanego pokrycia, dawką terapeutyczną, obszaru PTV.  

 

Rysunek 8. Przykład PDG dla PTV z bolusem dla wiązki 6 MV, według [27]. 
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Air gaps 

 Dopasowanie bolusa do ciała pacjenta nie zawsze jest łatwe. Może być to spowodowane 

nieregularną powierzchnią ciała, jak również niewystarczającą plastycznością 

wykorzystywanego materiału. [27] Niewłaściwe dopasowanie generuje przerwy powietrzne 

(tzw. air gaps) pomiędzy powierzchnią bolusa a ciałem pacjenta.  

 Przerwy powietrzne mają negatywny wpływ na rozkład dawki, co może doprowadzić do 

niewystarczającego dopromienienia objętości tarczowych. Jak duży będzie to wpływ zależy od 

wielkości pola napromieniania, kąta padania wiązki oraz jej energii. [28] Kliniczne rozważania 

na temat przerw powietrznych można oprzeć na analizie PDG (Rysunek 9). Przerwa pomiędzy 

bolusem a PTV tworzy tzw. secondary build-up, który prowadzi do zmniejszenia dawki 

dostarczonej do obszaru tarczowego.   

 

Rysunek 9. PDG dla PTV z bolusem oddzielonymi przerwą powietrzną dla wiązki 6 MV, według [27]. 

 Dla dużych pól napromieniania zaobserwowano niski wpływ małych przerw powietrznych 

(do 10 mm) na rozkład dawki. [28] Okazuje się jednak, iż nawet takie mogą mieć znaczenie 

przy nowoczesnych technikach z modulacją intensywności dawki.  

 Już niewielkie przerwy mogą doprowadzić do spadku dawki nawet o 9%, co z punktu 

widzenia akceptacji planów leczenia jest bardzo istotne. Co więcej, zaleca się kontrolę przerw 

powietrznych, szczególnie napromieniając zmiany małe, jak również wiązkami skośnymi i przy 

realizacji leczenia technikami dynamicznymi. [27] 

Rodzaje bolusów 

 Przygotowanie bolusa jest bardzo istotne, biorąc pod uwagę efektywność dostarczenia dawki 

terapeutycznej do nowotworów położonych blisko pod powierzchnią skóry. Satysfakcjonująca 

realizacja jest trudna i czasochłonna między innymi ze względu na krzywizny fizjologiczne 

pacjenta oraz ograniczenia związane z lokalizacją nowotworu, stan kliniczny chorego, jak 

również obrzęki czy też utratę wagi, które mogą nastąpić podczas radioterapii. [29]  
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 Istotne zatem jest, by materiał był jak najbardziej sprzyjający pracy z nim. Ponadto materiał, 

z którego bolus ma być wykonany, powinien spełniać wymagania takie jak: 

tkankorównoważność, materiał bezpieczny, zatwierdzony przez Agencje Żywności i Leków 

(FDA, ang. Food and Drug Adminisstration), przystępny do codziennego użytku oraz odporny 

na promieniowanie i czas (terapia frakcjonowana). [30] 

 Obecnie, w zależności od sytuacji klinicznej, stosuje się różne materiały do wykonania 

bolusów. Najbardziej powszechnym i standardowo wykorzystywanym bolusem w celu 

przesunięcia maksimum dawki pochłoniętej na skórę jest bolus żelowy, który ma formę 

prostokątnych płacht o różnych rozmiarach. W celu kompensacji braku tkanki (np. u pacjentek 

po mastektomii) stosuje się bolusy woskowe, które pod wpływem temperatury można dowolnie 

formować. Ponadto wyróżnić można bolusy termoplastyczne. [27] Ciekawym przykładem 

zastosowania termoplastyku jest bolus żelowy wklejany w formę z materiału 

termoplastycznego, który odwzorowuje anatomię pacjenta, a następnie umieszczany jest pod 

maską, tak by zapewnić, jak najlepsze dopasowanie do ciała. [29] Drugim ciekawym 

przykładem jest wykonanie bolusa z gumy silikonowej. Pomimo gęstości efektywnej 

(1,2 g/cm3)  znacznie przewyższającej gęstość wody (1 g/cm3), bolus z takiego materiału okazał 

się dobrą alternatywą dla bolusa żelowego. [31] Kolejnym przykładem jest mosiężny bolus 

kolczugowy, tzw. brass bolus. Taki bolus, dzięki swojej budowie, bardzo dobrze dopasowuje 

się do ciała. Niestety, aby osiągnąć pochłanianie promieniowania w takim bolusie, 

odpowiadające absorpcji promieniowania w bolusie standardowym o grubości 5 mm, 

koniecznie jest użycie 3-4 warstw, co może generować dodatkowe trudności 

w przygotowywaniu leczenia. [32] 
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4. Podstawy druku 3D 

 Międzynarodowy komitet F42 Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań i Materiałów 

(ASTM International, ang. The American Society for Testing and Materials) przyjął termin 

wytwarzania addytywnego (AM, ang. Additive Manufacturing) dla technik, które wytwarzają 

obiekty fizyczne z trójwymiarowych danych cyfrowych poprzez proces łączenia materiałów 

warstwa po warstwie. [33] Druk 3D miał początek w latach 80 XX wieku, jednak dopiero 

w XXI wieku, wraz z utratą ważności patentów chroniących technologię druku 3D w roku 

2005, nastąpił właściwy rozwój tej dziedziny. [34]  

 Istnieją różne technologie druku 3D, które w zależności od zastosowań i zapotrzebowania 

są rozwijane w różnych kierunkach. Pierwszy raz terminologia dotycząca metod druku 3D 

została ustandaryzowana w normie ASTM F2792-12a [35], gdzie wyróżniono siedem procesów 

druku przestrzennego. Obecnie bardziej powszechne jest stosowanie normy 

ISO/ASTM 52900 [36] z 2015 roku. Każda z metod ma swoje zastosowanie, zatem nie sposób 

stwierdzić, która z nich jest najlepsza. Przedstawiają się one następująco: 

1. Material Extrusion – FDM/FFF (ang. Fused Deposition Modeling/ Fused Filament 

Fabrication) – jest to proces, w którym podgrzewana dysza służy do wytłaczania 

głównie tworzyw termoplastycznych (filamentów) w celu tworzenia kolejnych warstw 

obiektu.  

2. Vat Photopolymerization – proces polegający na zestaleniu kolejnych warstw 

fotoutwardzalnych żywic za pomocą promieniowania świetlnego lub ultrafioletowego 

(UV). Wyróżnić można dwie technologie wykorzystujące ten proces: SLA 

(ang. Stereolitography), gdzie za pomocą lasera utwardza się warstwę stopniowo oraz 

DLP (ang. Digital Light Processing), w której cała warstwa jest utwardzana 

jednocześnie. 

3. Material Jetting – ten proces wykorzystuje wiele głowic drukujących do osadzania 

warstw cieczy, które następnie są utwardzane przy pomocy światła UV. 

4. Binder Jetting – wykorzystuje głowice drukującą do selektywnego osadzania spoiwa na 

kolejne warstwy proszku w celu połączenia jego cząsteczek. Umożliwia drukowanie 

z takich materiałów jak metal, piasek, ceramika. 

5. Powder Bed Fusion – ten proces korzysta z możliwości źródeł ciepła  w celu 

selektywnego stapiania i łączenia kolejnych warstw proszku. Wyróżnić można takie 

techniki jak: topienie wiązką elektronów (EBM, ang. Electron Beam Melting), 

selektywne spiekanie laserowe (SLS, ang. Selective Laser Sintering) oraz selektywne 

spiekanie cieplne (SHS, ang. Selective Heat Sintering).  

6. Direct Energy Deposition – proces ten polega na laserowym (lub przy innym źródle 

ciepła) stapianiu materiału budulcowego podczas osadzania. Materiał może być 

w formie proszku lub metalowego filamentu. 

7. Sheet Lamination – proces polegający na spajaniu arkuszy papieru, plastiku czy też 

metalu. Wyróżnić w tej metodzie można dwie technologie: LOM (ang. Laminated 

Object Manufacturing) oraz ultradźwiękowe wytwarzanie addytywne (UAM, 

ang. Ultrasound Additive Manufacturing).  
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 Według raportu Sculpteo 2021 [9] metoda FDM/FFF jest najczęściej wykorzystywana. 

Może być to spowodowane znacznie większą łatwością stosowania tej technologii dla 

użytkowników nieprofesjonalnych, jak również z faktu, iż urządzenia drukujące posiadają niski 

koszt zakupu i eksploatacji. Ponadto ta technika wyróżnia się pod względem wielkości bazy 

materiałów, które są przeznaczone do druku, jak również łatwością w post procesingu 

wydrukowanych detali [34], co było podstawą w wyborze jej do wykorzystania w niniejszej 

pracy. 

Budowa drukarki 3D w technologii FDM/FFF 

 Druk 3D w technologii FDM/FFF polega na osadzaniu, warstwa po warstwie, 

uplastycznionego materiału modelowego na powierzchni platformy roboczej drukarki 

(Rysunek 10). Nałożone tworzywo ulega szybkiemu ochłodzeniu i zestaleniu. Skomplikowane 

projekty wymagają wydrukowania struktur podporowych, które mogą być drukowane ze 

specjalnego materiału podporowego lub z wykorzystaniem tej samej wytłaczarki. 

Wytłaczanym materiałem steruje głowica drukująca, poruszająca się w dwóch wymiarach 

strefy roboczej urządzenia. Nakładanie kolejnych warstw trwa aż do uzyskania pełnej 

wysokości obiektu. Kiedy warstwa zostanie ukończona, platforma robocza obniża się 

o odpowiednią wysokość i procedura ponownie się rozpoczyna. [34] 

 

Rysunek 10. Schemat drukarki 3D w technologii FDM/FFF, według [37]. 

 Podawanie materiału wytłaczarką wymaga stosowania odpowiedniej formy materiału 

tzw. filamentu. Podstawowym parametrem jest średnica, która konieczne jest, by była stała na 

całej długości filamentu. [34] Do standardowych wielkości średnic zalicza się 1,75 mm 

i 2,85 mm.  
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 Technologia addytywna wykorzystuje różne materiały. Do najbardziej popularnych zaliczyć 

można: kwas polimlekowy (PLA), akrylonitryl-butadieno-styren (ABS), politereftalan etylenu 

z glikolem propylenowym (PET-G), termoplastyczny poliuteran (TPU) oraz wysokoudarowy 

polistyren (HIPS). Szeroki wybór materiałów pozwala na bardzo dobre dopasowanie do potrzeb 

użytkownika. Ponadto, druk w technologii FDM/FFF jest stosunkowo tani, w porównaniu do 

innych technologi, jak również drukarki są dostępne w bardzo szerokim przedziale cenowym. 

[38] 

 Technologia FDM/FFF ma jednak również swoje ograniczenia. Wykorzystywana 

dokładność oraz rozdzielczość (określana przez wysokość warstwy) drukowania, wpływają na 

jakość wydrukowanych elementów. Ta technologia charakteryzuje się tzw. „schodkami”, które 

są utworzone przez warstwy nałożone na siebie. O tym, jak bardzo będą te „schodki” widoczne, 

decydują parametry drukarki, a zatem jej cena. Im większa liczba warstw, im większa 

dokładność oraz rozdzielczość, tym bardziej wydłuża się również czas drukowania. Istotne jest 

zatem wybranie optymalnych parametrów, biorąc pod uwagę zaawansowanie sprzętu, 

wymaganą jakość elementów oraz ograniczenia czasowe przeznaczone na wytworzenie 

obiektu.  [39] 

Etapy procesu druku 3D metodą FDM/FFF 

 Pierwszym krokiem w procesie wytwarzania addytywnego jest stworzenie cyfrowego 

modelu obiektu (CAD, ang. Computer Aided Design). Następnie taki model należy zapisać 

w formacie STL (ang. Standard Triangulation Language), który może zostać odczytany przez 

drukarkę. Format STL jest trójkątnym przedstawieniem geometrii powierzchni w przestrzeni 

trójwymiarowej dla danego modelu 3D. 

 Kolejnym etapem jest naprawa wszelkich błędów w pliku STL. Do typowych zaliczyć 

można brakujące trójkąty, niepołączone krawędzie czy też odwrócone trójkąty. Następnie 

korzystając z odpowiedniego programu do cięcia modelu, wygenerować należy plik G-code, 

który zostanie odczytany przez drukarkę 3D. 

 Przed wgraniem pliku do drukarki należy wykonać wszelkie ustawienia dotyczące wydruku 

(np. wysokość warstwy, gęstość wypełnienia) oraz ustawienia filamentu (np. temperatura 

filamentu, temperatura platformy roboczej). Następnie w ustawieniach drukarki należy wczytać 

G-code i rozpocząć drukowanie.  

 Po zakończonym drukowaniu istotne jest ostrożne usunięcie obiektu z platformy roboczej. 

Ostatnim etapem jest końcowa obróbka (np. usunięcie materiału podporowego) oraz ocena 

wizualna, czy model wydrukowany odpowiada modelowi CAD. 
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5. Materiał i metody 

5.1 Fantom 

Charakterystyka fantomu 

 Bezpośredni pomiar rozkładu dawki wewnątrz ciała pacjenta, podczas badań, jest 

praktycznie niewykonalny. Określenie rozkładu izodoz można uzyskać pośrednio na podstawie 

pomiarów w fantomie. W fantomach dostosowuje się współczynniki pochłaniania 

promieniowania w użytych materiałach tak, by pokrywały się one z tymi w materiałach 

biologicznych takich jak kości, tkanka tłuszczowa, tkanka mięśniowa oraz tkanka miękka. 

Najprostszym oraz podstawowym fantomem wykorzystywanym w dozymetrii jest 

prostopadłościenny fantom wodny. Na potrzeby realizacji pomiarów dozymetrycznych, na 

które oprócz gęstości ma wpływ budowa anatomiczna, korzysta się z fantomów 

antropomorficznych, które przypominają ciało pacjenta.  

 Do przeprowadzenia badań przedstawionych w pracy wykorzystano tkankopodobny fantom 

Aldersona (ART, ang. The Alderson Radiation Therapy Phantom). Taki fantom umożliwa 

pełen zakres testów całego łańcucha planowania oraz realizacji leczenia (np. dzięki możliwości 

umieszczenia wewnątrz fantomu detektorów). Ponadto fantom ART jest zaprojektowany 

w zgodzie ze standardami ICRU (raport nr 44).   

 Wersja żeńska fantomu (Rysunek 11.I) odpowiada kobiecie o wzroście 155 cm oraz wadze 

50 kg. Składa się on z przekrojów o grubości 2,5 cm. Jest to dogodne, szczególnie w momencie, 

kiedy istotne jest naświetlenie konkretnej lokalizacji. Na potrzebę pracy wybrano lokalizację 

głowa-szyja, co w fantomie reprezentowane jest przez przekroje o numerach od 0 do 9. Gęstość 

wykorzystywanych materiałów wynosi od 1,08 g/cm3 do 1,18 g/cm3. [40] 

 W celu jak najdokładniejszego odwzorowania sytuacji klinicznej, fantom umieszczono 

na czarnym zagłówku (Rysunek 11.II). Taki zagłówek ma na celu zapewnienie jak 

największego komfortu pacjentowi oraz jest pierwszym krokiem do unieruchomienia pacjenta.  

 

Rysunek 11. Fantom antropomorficzny Aldersona – głowa kobiety, ulożony na zagłówku [materiały własne]. 
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Przygotowanie fantomu 

 Każdy ośrodek, w którym realizowana jest teleradioterapia, posiada szereg procedur 

mających na celu przygotowanie pacjenta. Procedury różnią się, w zależności od 

napromienianej lokalizacji. Najistotniejszą rzeczą jest doprowadzenie do jak 

najdokładniejszego unieruchomienia pacjenta. Jest to podyktowane główną zasadą radioterapii, 

by dostarczyć jak największą dawkę do PTV jednocześnie, jak najbardziej ją ograniczając 

w OAR. Nie byłoby to jednak możliwe bez upewnienia się, przed rozpoczęciem 

napromieniania, że pacjent leży w izocentrum. W tym celu wprowadzono weryfikację 

obrazową, która przy zdefiniowaniu punktów reagowania pozwala na sprawdzenie, czy pacjent 

leży tak, jak powinien. Jeśli pozycja pacjenta nie przekracza pierwszego poziomu reagowania, 

rozpoczyna się napromienianie. Jeżeli uzyskane przesunięcia wypadają między pierwszym 

a drugim poziomem reagowania, dokonuje się automatycznych przesuwów stołu 

terapeutycznego. Przesunięcia powyżej drugiego poziomu reagowania wymagają ponownego 

ułożenia pacjenta na stole oraz ponownego uruchomienia procedur.  

 Analizując poziomy reagowania wykorzystywane w USD w Krakowie (Tabela 3) można 

zauważyć, iż unieruchomienie pacjenta w rejonie głowa-szyja musi być zdecydowanie bardziej 

dokładne (bardziej rygorystyczne poziomy reagowania podczas weryfikacji obrazowej) niż 

np. dla obszaru płuc.  

Tabela 3. Poziomy reagowania dla przykładowych lokalizacji wykorzystywane w Zakładzie Radioterapii Dzieci 

i Dorosłych USD w Krakowie [materiały własne]. 

Lokalizacja Pierwszy poziom reagowania [mm] Drugi poziom reagowania [mm] 

Głowa – szyja 1 3 

Płuca 2 5 

 Mając na uwadze istotność utrzymywania pacjentów podczas radioterapii w bezruchu, 

szczególnie w lokalizacji głowa-szyja, przygotowanie ich do pierwszego, diagnostycznego CT 

staje się pierwszą kluczową dla efektywności terapii procedurą.  

CT fantomu 

 Dla celów planowania leczenia wykonuje się unieruchomienie w postaci maski 

termoplastycznej w pozycji terapeutycznej oraz CT. Istotne jest, by zespół techników 

unieruchamiających pacjenta dopilnował, by pacjent w pozycji terapeutycznej czuł się jak 

najbardziej komfortowo, ponieważ ta pozycja będzie mu towarzyszyła prawdopodobnie do 

końca trwania leczenia (zmiana pozycji terapeutycznej oraz ponowne usztywnienie może 

wystąpić w momencie zmiany anatomii pacjenta w trakcie radioterapii). 

 Przeprowadzone w pracy badania, miały na celu jak najdokładniejsze odwzorowanie 

sytuacji klinicznej. W związku z powyższym fantom, położony na zagłówku, ułożono na 

środku stołu (korzystając z laserów), a następnie usztywniono pięciopunktową maską 

termoplastyczną BlueFIX Micro (Rysunek 12.I) o grubości 2 mm i gęstości 1,13 g/cm3, 

z mikroperforacją o grubości 1,6 mm. 
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 Bardzo często pacjenci skarżą się na problemy z oddychaniem, spowodowane ingerencją 

w postaci maski. Technicy niwelują te trudności, odsłaniając okolice nosa, zwijając maskę 

termoplastyczną w tym rejonie. Jest to widoczne zarówno przy ocenie wizualnej 

(Rysunek 12.II),  jak również przy ocenie obrazów CT (Rysunek 13), których wykonanie jest 

następnym krokiem w procedurze przygotowywania pacjenta. Obrazy CT zostały wykonane 

zgodnie ze standardami stosowanymi w zakładzie  z warcstwami poprzecznymi co 2 mm, na 

aparacie CT Somatom Definition AS. Ponadto zostały one wykonane dla potrzeb późniejszej 

generacji bolusa w systemie.

 

Rysunek 12.  Fantom w masce termoplastycznej 

[materiały własne]. 

 

Rysunek 13.  CT fantomu usztywnionego maską 

termoplastyczną z zaznaczonym na żółto obszarem 

zwinientej maski termoplastycznej [materiały własne]. 

Wrysowanie obszarów tarczowych 

 Po realizacji CT dla potrzeb planowania leczenia (często w rejonie głowa-szyja uzupełnione 

o obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI, ang. Magnetic Resonance Imaging)) lekarze 

przystępują do wrysowywania GTV, CTV oraz PTV, jak również OAR, zdefiniowanych dla 

danej lokalizacji.  

 Wrysowanie PTV zostało wykonane na podstawie jednego z przypadków klinicznych 

w programie TPS Monaco 5.11.02. Świadomie zostały pominięte GTV oraz CTV, ponieważ 

kryteria akceptowalności planu weryfikowane są na podstawie dawki w PTV, podjęto więc 

decyzję, iż będzie to wystarczające. Ponownie w celu dokonania analiz z odwzorowaniem 

sytuacji klinicznej podjęto decyzję o wrysowaniu narządów krytycznych. Wymaga to jednak 

znacznej swobody w poruszaniu się po obrazach CT. Dzięki uprzejmości fizyków medycznych 

z Zakładu Radioterapii Dzieci i Dorosłych USD w Krakowie wrysowane zostały niezbędne dla 

tej lokalizacji PTV obszary OAR, które przedstawiono w tabeli wraz z dawkami tolerancji 

(Tabela 4). Dawki tolerancji są niezbędne do właściwego zaplanowania leczenia 

radioterapeutycznego. Informują o możliwej dawce powodującej dopuszczalne ryzyko 

związane z leczeniem radioterapeutycznym. W zależności od narządu określa się dawkę 

maksymalną, maksymalną dawkę w danej objętości lub maksymalną dawkę średnią. 
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Tabela 4. Narządy krytyczne OAR wraz z dawkami tolerancji (dawki maksymalne) [materiały własne]. 

  OAR Dawka maksymalna [cGy] 

Soczewka L (lewa) 600 

Gałka oczna L (lewa) 5000 

Kanał kręgowy 5000 

Pień mózgu 5400 

 Poniżej przedstawiono obrazy CT wraz z wrysowanymi PTV oraz OAR (Rysunek 14). 

Obszar PTV został dobrany w taki sposób, by naciekał delikatnie na obszar nosa, który biorąc 

pod uwagę anatomię, jest najbardziej problematyczny, jeśli chodzi o dopasowanie bolusa. 

Obszar PTV (Rysunek 14.I) rozpoczyna się na wysokości zatok. Do narządów krytycznych 

koniecznych do zaznaczenia na obrazie CT dla celów klinicznego planowania leczenia należały 

lewa gałka oczna wraz z soczewką lewą (Rysunek 14.II), pień mózgu (Rysunek 14.III) oraz 

kanał kręgowy (Rysunek 14.IV). 

 

Rysunek 14. Obrazy CT fantomu usztywnionego maską termoplastyczną z wrysowanym PTV oraz OAR 

[materiały własne]. 
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5.2 Wybór filamentu równoważnego tkance 

Charakterystyka wybranych filamentów 

 Najczęściej wykorzystywanymi filamentami w technologii FDM/FFF są PLA oraz ABS. 

Były one wielokrotnie badane zarówno pod względem charakterystyki dozymetrycznej [41], 

rozkładu dawki w planie leczenia [14], parametrów statystycznych planów leczenia [8], jak 

również klinicznych zastosowań dla prawdziwego pacjenta [7]. 

 Dla celów poszerzania badań oraz szukania nowych rozwiązań wybrano materiał PET-G 

(politereftalan etylu z glikolem propylenowym), który został uznany, jako jeden z obiecujących 

materiałów dla celów realizacji bolusów [42]. Jest to wyjątkowo wytrzymałe włókno, które 

nadaje się do recyklingu, jak również jest zaakceptowane przez FDA. Jest ono uważane za 

lepszą alternatywę dla  PLA i ABS ze względu na gładsze wykończenie, większą elastyczność, 

mniejszą kruchość oraz mniejszy skurcz podczas drukowania, co za tym idzie, materiał ten jest 

stosunkowo łatwy w drukowaniu. [43] Ponadto materiał ten nie wydziela szkodliwych oparów, 

dlatego jest bezpieczny w użyciu [44], a jego gęstość waha się od 1,27 g/cm3 do 1,35 g/cm3 [45]. 

Problematyka dozymetrii filamentów 

 Bolusy drukowane w technologii druku 3D mają zadowalająco dostosowywać się do ciała 

pacjenta, eliminując przerwy powietrzne. Jednak wydaje się, iż niewystarczającą uwagę 

przykłada się do tematu, poruszonego przez Włoskich naukowców [41], możliwości zmiany 

gęstości drukowanego obiektu poprzez zmianę wtryskiwanego materiału termoplastycznego 

w technologii FDM/FFF. Taka zmiana wypełnienia może znacząco wpłynąć na charakterystykę 

dozymetryczną drukowanych bolusów, jak również daje nadzieję na zmniejszenie czasu 

drukowania wraz z mniejszym wypełnieniem, jeśli takie okaże się wystarczające dla potrzeb 

radioterapii. 

 Wypełnienie jest parametrem określającym odstępy między liniami wydruku w obrębie 

wewnętrznej struktury drukowanego obiektu, wyrażonym w procentach [11] i można je wyrazić 

wzorem (11): 

 W =
Vfil

Vair
∙ 100%  (11) 

gdzie: 

Vfil – objętość drukowanego filamentu [mm3], 

Vair – objętość powietrza [mm3]. 

 Druk 3D umożliwia zmianę wypełnienia na poziomie ustawień wydruku. Każda taka zmiana 

będzie wiązała się ze zmianą efektywnej gęstości końcowego modelu, ponieważ struktura 

wewnętrzna będzie się znacząco różnić (Rysunek 15). 

 Zmiana gęstości efektywnej, w zależności od wypełnienia, może mieć znaczący wpływ na 

rozchodzenie się promieniowania w takiej objętości. Na potrzeby niniejszej pracy istotne było 

wybranie jak najbardziej optymalnego wypełnienia, tak by zapewnić, jak najlepsze warunki 

dozymetryczne przy jak najkrótszym czasie drukowania. 
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Rysunek 15. Różnice w wypełnieniu przedstawione na obrazach otrzymanych z mikroCT [materiały własne]. 

Wydruk prostego bolusa 

 Dla potrzeb późniejszej publikacji w Zakładzie Radioterapii Dzieci i Dorosłych USD 

w Krakowie we współpracy z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii 

Górniczo-Hutniczej w Krakowie przeprowadzone zostały badania mające na celu sprawdzenie 

parametrów dozymetrycznych bolusów wydrukowanych w technologii druku 3D, w zależności 

od ich procentowego wypełnienia. 

 W tym celu dokonano wydruków prostych bolusów, które zostały zrealizowane  przy 

pomocy nieprofesjonalnej drukarki Original PRUSA i3 MK3 (Rysunek 16) o przestrzeni 

roboczej 25 x 21 x 21 cm. Bolusy były w kształcie prostopadłościanu (Rysunek 17) 

o wymiarach 12 x 12 cm i grubości 1 cm, o wypełnieniu 20%, 40%, 60% oraz 80%  

z materiału PET-G o gęstości 1,3 g/cm3. Czas trwania wydruków w zależności od wypełnienia 

wynosił 6h – 8h.

 

Rysunek 16. Drukarka PRUSA i3 MK3 

wykorzystywana na Wydziale Fizyki i Informatyki 

Stosowanej AGH [materiały własne]. 

 

 

Rysunek 17. Proces wydruku bolusów do pomiaru 

PDG [materiały własne].
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Analiza dozymetryczna 

 Analizy dozymetryczne zostały przeprowadzone z wykorzystaniem fantomu wodnego 

standardowo stosowanym w Zakładzie Radioterapii Dzieci i Dorosłych USD w Krakowie na 

potrzeby specjalistycznych pomiarów dozymetrycznych podczas np. kontroli jakości 

akceleratora. Wykonano 6 pomiarów PDG komorą Roosa, porównując sytuację bez bolusa, 

z bolusem standardowo wykorzystywanych w Zakładzie oraz z bolusami wydrukowanymi 

(Rysunek 18). 

 

Rysunek 18. Porównanie PDG dla wszystkich bolusów oraz bez bolusa dla SDD=90cm [materiały własne]. 

 

 Analizując otrzymane dane, wysunięto wniosek, iż nie ma istotnych różnic w PDG, 

porównując każdy z bolusów wydrukowanych z bolusem standardowym. Każde wypełnienie 

od 20% do 80% przesunęło dawkę 100% na głębokość 0 cm, tak jak tego oczekiwano. 

Najbliższe co do wartości bolusa standardowego były bolusy o wypełnieniu 40% i 60%. 

 Następnym krokiem analizy było wykonanie obrazów CT wydrukowanych bolusów. Na 

obrazie (Rysunek 19) można zauważyć znaczące różnice wizualne pomiędzy procentowym 

wypełnieniem. Jest to również zauważalne w średniej wielkości jednostek Hounsfielda 

w zaznaczonym kołowym obszarze ROI. Na obrazie CT bolusa o wypełnieniu 20% 

(Rysunek 19.I) można zauważyć trójkątne kształty wydruku. Przerwy są znaczące, a cała 

struktura jest bardzo niejednorodna. Wraz ze wzrostem wypełnienia do 40% (Rysunek 19.II) 

jednorodność jest znacząco większa, a kształt struktury nie jest już tak łatwo rozpoznawalny, 

jednak przerwy powietrzne są dalej widoczne. Dopiero dla wypełnienia 60% (Rysunek 19.III) 

oraz 80% (Rysunek 19.IV) można stwierdzić, iż struktura wydrukowanego bolusa jest, 

w ocenie wizualnej, jednorodna, co jest wymagane dla celów radioterapii. 

 Następnie wykreślono zależność osłabienia promieniowania od wypełnienia (Rysunek 20). 

Zaobserwowano 99% liniowość, która jest zgodna w granicach niepewności.  
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Rysunek 19. CT badanych bolusów o różnym procentowym wypełnieniu [materiały własne]. 

 

Rysunek 20. Osłabienie promieniowania przez badane bolusy wydrukowane w zależności od procentowego 

wypełnienia [materiały własne]. 

 Wybierając jakie wypełnienie będzie najlepsze oraz najbardziej optymalne, oprócz 

przedstawionych powyżej wyników dodatkowych analiz dozymetrycznych wzięto pod uwagę 

bardzo istotny czynnik – czas druku. Wydruk prostych bolusów trwał od 6 – 8 h. Każda 

skomplikowana powierzchnia powoduje wydłużenie czasu druku. Zatem, w celu optymalizacji, 

podjęto decyzję o realizacji wydruków z wypełnieniem 40%. 
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5.3 Przygotowanie bolusów 

 Przygotowanie bolusów standardowo realizowane jest podczas układania pacjenta do CT 

dla celów planowania leczenia. Pacjent usztywniony maską termoplastyczną znajduje się 

w pozycji terapeutycznej. Lekarz radioterapeuta, korzystając z wyników obrazowania dla 

celów diagnostycznych określa miejsce, w którym znajduje się guz. Następnie technicy 

wycinają płat bolusa żelowego i umieszczają go na ciele pacjenta. Gdy miejsce zostanie 

zaakceptowane przez lekarza, taśmami zabezpiecza się, by bolus był w bezruchu a następnie 

pisakiem określa się na masce miejsce, w którym powinien znajdować się bolus, tak by 

każdorazowo, w razie potrzeby móc jego pozycje odtworzyć.  

 Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na dwie kwestie. Pierwszą z nich jest fakt, iż przez 

cały czas przygotowywania bolusa pacjent leży usztywniony maską termoplastyczną, co może 

być dla niego mało komfortowe. Istotne zatem może stać się skrócenie czasu angażowania 

pacjenta na potrzeby przygotowania bolusa, tym samym nie ograniczając go technikom, by 

efektywność ich pracy nie zmalała.  

 Drugą istotną sprawą, którą należy poruszyć, jest fakt, iż każdorazowe zdjęcie a następnie 

ponowne umieszczenie bolusa żelowego na ciele pacjenta może generować losowe przerwy 

powietrzne. Istotne jest zatem, by bolusy raz umieszczone na masce, pozostały tam przez cały 

okres naświetlania. Pod wątpliwość można jednak poddać efektywność przytwierdzania 

bolusów do maski. Każda taśma ma okres maksymalnej wytrzymałości, którego nie da się 

jednoznacznie określić. Zakładając, iż mamy do czynienia z napromienianiem w 30 frakcjach, 

trzydziestokrotne przenoszenie maski może spowodować odklejenie się bolusa, jeśli 

niecałkowite to częściowe, od maski. Logiczne wydaje się, iż w takiej sytuacji technicy powinni 

poprawić zaistniałą sytuację, doklejając bolus do maski. Jednak każdorazowa ingerencja 

w umieszczenie bolusa będzie generowała losowe przerwy powietrzne, inne niż te 

przedstawione na CT do planowania leczenia. W takiej sytuacji rozkład dawki będzie się 

zmieniał, co za tym idzie dawka dostarczona do PTV będzie mogła być inna niż zaplanowana. 

Przerwy powietrzne do 10 mm nie mają znaczącego wpływu na rozkład dawki w radioterapii 

konformalnej, jednak w technikach dynamicznych nawet najmniejsze szczeliny mogą 

spowodować zmianę w rozkładzie dawki [28]. Dlatego istotne jest, by przerwy powietrzne były 

tak małe, jak to tylko możliwe.  

Proces przygotowania bolusa standardowego  

 Zgodnie z procedurami obowiązującymi w USD w Krakowie dla przygotowanego wcześniej 

fantomu, usztywnionego maską termoplastyczną, wybrano bolus o wielkości 10 cm x 10 cm, 

umieszczając go w obszarze, w którym w tym wypadku miało odbywać się umiejscowienie 

PTV. Standardowo wykorzystuje się bolus żelowy Bolx-I o grubości 5 mm oraz gęstości 

1,03 g/cm3. Technicy umiejscowili bolus, przytwierdzając go do maski taśmami (Rysunek 21).  
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Rysunek 21. Sposób umieszczania bolusa standardowo wykorzystywanego w Zakładzie na fantomie 

[materiały własne]. 

 Bolus został dokładnie przymocowany, dużą ilością taśm (Rysunek 21.I) tak by nie 

ześlizgnął się z maski. Przymocowanie bolusa zostało poprowadzone tak, by nie zaklejać 

struktury nosa (Rysunek 21.II), osiągając bardzo dobre przyleganie na górze fantomu 

(Rysunek 21.III). Na dole fantomu (Rysunek 21.IV) widać niedokładne dopasowanie taśmy, co 

może być spowodowane błędem ludzkim. Może mieć to znaczący wpływ na przerwy 

powietrzne, które mogą być obserwowane na obrazach CT. 

 Następnie została wykonana CT dla potrzeb planowania leczenia z bolusem standardowo 

wykorzystywanym w Zakładzie. 

Przygotowanie projektu bolusa z obrazu CT 

 Standardową procedurą rozpoczynającą planowanie leczenia w USD jest wykonanie obrysu 

zewnętrznego pacjenta. Jest to realizowane ręcznie, przez fizyka medycznego. Istotne jest, by 

obrys jak najdokładniej odwzorowywał pacjenta. Kiedy mamy do czynienia z lokalizacją 

głowa-szyja wykonuje się je dla pacjenta usztywnionego maską, jeśli dla pacjenta jest 

przeznaczony bolus – dla pacjenta z maską i bolusem. 

 Na potrzeby pracy wykonano obraz CT fantomu usztywnionego maską termoplastyczną 

oraz w systemie do planowania leczenia Oncentra External Beam 4.5.3 wykonano jego obrys 

zewnętrzny. Następnie, korzystając z funkcji automatycznego formowania, wygenerowano 

bolus o grubości 5 mm, dostosowany do obrysu oraz do powierzchni PTV (zostawiając jeden 

skan CT w każdej z płaszczyzn, z każdej strony, zapasu). Taki wygenerowany w systemie bolus 

można nazwać „idealnym” przez wzgląd na jego układ, dopasowanie oraz gęstość, która jest 

maksymalnie zbliżona do gęstości tkanek i równa 1 g/cm3. 
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 Dla potrzeb usprawnienia komunikacji pomiędzy systemami diagnostyki obrazowej 

i planowania leczenia opracowano format DICOM (ang. Digital Imaging and Communication 

in Medicine), który został uznany za standard przez wszystkich producentów sprzętu 

medycznego. Dla potrzeb radioterapii format ten został zmodyfikowany do DICOM RT w celu 

zawarcia takich informacji jak struktury anatomiczne, rozkład dawek czy też geometria źródeł 

promieniowania. [46] 

 Obraz CT fantomu, wraz z istotnymi strukturami anatomicznymi (PTV, obrys zewnętrzny, 

bolus), wyeksportowano w formacie DICOM RT do programu 3D SlicerRT 4.11. 3D Slicer 

jest to oprogramowanie komputerowe do rozwiązywania zaawansowanych problemów 

związanych z przetwarzaniem obrazu, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań 

klinicznych i biomedycznych. Jest to bezpłatne oprogramowanie, zawierające szeroką gamę 

dodatków. Jednym z nich jest dodatek dla potrzeb radioterapii. To właśnie on umożliwił 

odczytanie struktur anatomicznych, zawartych w formacie DICOM RT (Rysunek 22). [47] 

 

Rysunek 22. Wygenerowany bolus (struktura zielona), wraz z PTV (strukrtura różowa) oraz obrysem 

zewnętrznym (struktura pomarańczowa) przedstawione w programie 3D Slicer [materiały własne]. 

 W programie 3D SlicerRT utworzono, z wygenerowanego w systemie Monaco bolusa, 

model CAD, który następnie został zapisany w formacie STL (Rysunek 23). 

 

Rysunek 23. Model bolusa wygenerowanego w systemie, w formacie STL [materiały własne]. 
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 Model w formacie STL okazał się być bez błędów. Zaobserwowano dokładne 

odwzorowanie fantomu, wgłębienie powstałe przez zwinięta maskę (Rysunek 23.I) oraz 

wypukłość spowodowaną przez strukturę nosa (Rysunek 23.II). Taki model jest gotowy do 

przesłania do drukarki oraz wydruku. 

Druk bolusa 

 W procesie wykorzystano drukarkę Zortax M300 Plus (Rysunek 24). Jest to 

półprofesjonalna drukarka z zamkniętym polem roboczym oraz podgrzewaną platformą 

roboczą.  

 

Rysunek 24. Drukarka Zortrax M300 Plus [materiały własne]. 

 Przed rozpoczęciem wydruku ustawiono parametry ze standardową średnicą dyszy oraz 

z wysokością warstwy na poziomie 0,09 mm. Te, jak i inne parametry wykorzystane przy 

wydrukach zostały przedstawione poniżej (Tabela 5). 

Tabela 5. Parametry druku. 

Obszar roboczy 30 x 30 x 30 cm 

Średnica materiału 1,75 mm 

Średnica dyszy 0,4 mm 

Ekstruder Pojedynczy 

Rozdzielczość warstwy 0,09 mm 

 

 Firma Zortrax produkuje dedykowane materiały do swoich drukarek. Na potrzebę pracy 

wybrano filament Z-PETG o właściwościach przedstawionych w tabeli (Tabela 6). 
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Tabela 6. Charakterystyka wykorzystanego filamentu wraz z parametrami druku. 

 Z-PETG 

Kolor Czarny 

Gęstość 1,295 g/cm3 

Skala twardości Shore’a (D) 71,4 

Wypełnienie 40% 

Temperatura druku 238 oC 

Temperatura platformy roboczej 31 oC 

 Bardzo ważne było podjęcie decyzji o ułożeniu modelu na platformie roboczej. Było to 

istotne ze względu na podpory, które należało usunąć na koniec procedury wydruku. Na wstępie 

wykluczono położenie bolusa na stole poziomo, wewnętrzną stroną do dołu. Było to 

podyktowane faktem, iż wewnętrzna strona powinna być dla potrzeb jak najlepszego 

dopasowania do maski jak najdokładniejszym odwzorowaniem zaplanowanego modelu. Takie 

umieszczenie spowodowałoby konieczność wydrukowania podpór praktycznie na całej 

wewnętrznej powierzchni bolusa, których późniejsze usunięcie mogłoby znacząco wpłynać na 

jakość wydruku. 

 Finalnie rozważania były prowadzone dla dwóch ułożeń: poziomego na zewnętrznej 

powierzchni (Rysunek 25.I) oraz pionowego (Rysunek 25.II). Analiza parametrów w programie 

drukarki Z-SUITE (liczba podpór, czas drukowania) doprowadziła do podjęcia decyzji o druku 

pionowym. Zaobserwowano, znacznie mniejszą liczbę podpór dla druku pionowego, co 

znacząco skróciłoby czas druku w porównaniu z ułożeniem poziomym.   

 

Rysunek 25. Model STL bolusa na platformie roboczej, ułożenie poziome (I) i pionowe (II). 

 Po dokonaniu wszystkich ustaleń oraz ustawień na drukarce rozpoczęto drukowanie bolusa 

o wypełnieniu 40% z materiału PET-G. Druk trwał 13 godzin oraz zużyto 19,9 m materiału 

(60g). 

 Najpierw zostały wydrukowane warstwy, które miały przymocować właściwy obiekt do 

platformy roboczej. Następnie rozpoczął się druk bolusa, o wypełnieniu we wzorze kratki. 

Proces wydruku został przedstawiony krok po kroku w Aneksie A.  
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Wykonanie CT z bolusem wydrukowanym 3D 

 Zgodnie z procedurami panującymi w Zakładzie fantom ułożono na stole w pozycji 

terapeutycznej, zgodnej z ułożeniem do realizacji bolusa standardowego, a następnie 

analogicznie nałożono, dla celów wykonania CT, bolus wydrukowany PET-G_1 (Rysunek 26). 

 

Rysunek 26. Umieszczenie bolusa wydrukowanego PET-G_1 na fantomie z maską [materiały własne]. 

 Otrzymane dopasowanie wydrukowanych bolusów nie było do końca zgodne 

z oczekiwaniami. Poprzez analizę wizualną zaobserwowano odchylenie w okolicy nosa 

(Rysunek 26.I – 26.III) oraz od całej maski (Rysunek 26.IV).  Może być to związane z faktem, 

iż model CAD bolusa był generowany na podstawie narysowanego obrysu zewnętrznego, a nie 

na faktycznym obrazie CT. Może to więc oznaczać, iż narysowany obrys niedokładnie 

odzwierciedlał faktyczną formę maski, na której bolus miał leżeć „idealnie”. Efektywność 

odwzorowania fantomu na obrysie zewnętrznym zależy od dokładności pracy osoby, która go 

wykonała.  

 W następnej kolejności wykonano CT z bolusem wydrukowanym zgodnie z procedurami 

stosowanymi w Zakładzie i analogicznie do CT z bolusem standardowym. 

 Dzięki otrzymanym obrazom możliwe było odczytanie osłabienia promieniowania przez 

bolus. W tym celu wyznaczono pięć kołowych obszarów ROI o powierzchni 12 mm2 oraz 

odczytano uśrednioną wartość osłabienia w jednostkach Hounsfielda (HU, ang. Hounsfield 

Units) dla bolusa PET-G_1 równą −436 ± 162 HU. Korzystając z narzędzia punktowego, 

odczytano również wartość dla bolusa w punkcie 100% wypełnienia materiałem, która 

wyniosła 1 ± 1 HU. 

 Analiza zrealizowanych obrazów CT pozwoliła również na zaobserwowanie miejsca, które 

wpłynęło na niedokładne dopasowanie bolusa do fantomu z maską (Rysunek 27).  
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 Na obrazie (Rysunek 27) widać bardzo dobre dopasowanie bolusa wygenerowanego 

(struktura zielona) do obrysu zewnętrznego (struktura pomarańczowa). Widać jednak znaczącą 

różnicę w położeniu bolusa wydrukowanego, w stosunku do bolusa wygenerowanego. Jest to 

spowodowane błędem w obrysie, który został zaznaczony w żółtym okręgu. 

 

Rysunek 27. Obraz CT bolusa PET-G_1 umieszczonego na fantomie – miejsce niedokładnego dopasowania 

[materiały własne]. 

 Otrzymane dopasowanie bolusa wydrukowanego nie sprostało założeniom, dlatego na tym 

etapie pracy podjęto decyzję o realizacji drugiego bolusa, po poprawie błędu ludzkiego. W tym 

celu zrealizowano nowy model CAD, w oparciu o model bolusa wygenerowanego na 

poprawionym obrysie zewnętrznym.  

Naprawa modelu 

 Generacja nowego modelu bolusa została przeprowadzona przy użyciu analogicznej 

procedury jak bolusa PET-G_1. Jednak podczas eksportu danych z programu Monaco do 

programu 3D Slicer pojawiły się w modelu błędy, których usunięcie było konieczne. 

 Pierwszym krokiem było wypełnienie brakujących elementów modelu. Użyto do tego 

narzędzia „Paint” w module „Segment Editor” w programie 3D Slicer (Rysunek 28). 

 Następnie, korzystając z narzędzia „Erase”, wymazano nadmiarową ilość struktury bolusa, 

która znajdowała się na obrazie CT w miejscu, w którym być jej nie powinno (Rysunek 29). 

 Tak naprawiony model wygładzono, korzystając z narzędzia „Smoothing” w module 

„Segment Editor”, osiągając gotowy model w formacie STL (Rysunek 30). Wgłębienie, 

konieczne ze względu na zawinięcie maski termoplastycznej, ma zdecydowanie łagodniejsze 

przejścia (Rysunek 30.I), zewnętrzna część bolusa jest znacząco gładsza, nie widać ostrej, 

geometrycznej formy (Rysunek 30.II) oraz krawędzie bolusa są zdecydowanie smuklejsze 

(Rysunek 30.III). 
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Rysunek 28. Moduł „Segment Editor” wraz z zaznaczonym narzędziem „Paint” oraz zaznaczonymi strzałkami 

miejscami koniecznymi do naprawy przedstawione na obrazie CT oraz na obrazie 3D w programie 3D Slicer 

[materiały własne]. 

 

Rysunek 29. Moduł „Segment Editor” wraz z zaznaczonym narzędziem „Erase” oraz zaznaczonymi strzałkami 

miejscami koniecznymi do naprawy przedstawione na obrazie CT oraz na obrazie 3D w programie 3D Slicer 

[materiały własne]. 

 

Rysunek 30. Model bolusa wygenerowanego w systemie, w formacie STL [materiały własne]. 
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 Tak zaprojektowany bolus został wydrukowany przy parametrach wydruku oraz materiału 

przedstawionych odpowiednio w tabelach (Tabela 3 i Tabela 4). Następnie został umieszczony 

na fantomie usztywnionym maską termoplastyczną (Rysunek 31) tak, jak to było realizowane 

dla bolusa standardowego (Rysunek 21) oraz PET-G_1 (Rysunek 26). 

 Umieszczenie bolusa PET-G_2 było znacznie mniej problematyczne niż bolusa PET-G_1. 

Nie było konieczności umieszczania tak dużej ilości taśm (w porównaniu z bolusem 

standardowym), którymi bolus był mocowany (Rysunek 31.I). Zaobserwowano bardzo dobre 

przyleganie zarówno na górze (Rysunek 31.II),  jak również na dole fantomu (Rysunek 31.III) 

oraz w okolicy struktury nosa (Rysunek 31.IV). 

 

Rysunek 31. Umieszczenie bolusa wydrukowanego PET-G_2 na fantomie z maską [materiały własne]. 

 Analogicznie do bolusów standardowego i PET-G_1 wykonano obraz CT do planowania 

leczenia. Ponownie wyznaczono pięć obszarów ROI o takich samych parametrach, jak 

w przypadku PET-G_1 i odczytano uśrednioną wartość osłabienia promieniowania równą co 

do wartości −331 ± 203 HU. 

5.4 Przygotowanie planów leczenia 

 Dla potrzeb przygotowania planów leczenia zrealizowane zostały cztery zestawy obrazów 

CT: bez bolusa, z bolusem standardowo wykorzystywanym w Zakładzie, z bolusem 

wydrukowanym PET-G_1 oraz z bolusem wydrukowanym PET-G_2. Podczas obrazowania 

dopilnowano, by fantom, usztywniony maską termoplastyczną, znajdował się w pozycji 

terapeutycznej, ustalonej dla fantomu bez bolusa. Ponadto na obrazie bez bolusa został 

wygenerowany bolus w systemie TPS Monaco, który odpowiada idealnej sytuacji umieszczenia 

bolusa, do której dążono podczas umieszczania pozostałych, faktycznych bolusów na fantomie 

(standardowy, PET-G_1, PET-G_2). 
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 W celu porównania planów leczenia otrzymane obrazy CT dla fantomu z maską 

termoplastyczną bez bolusa zostały poddane fuzji z pozostałymi czterema zestawami obrazów 

CT. Dzięki temu wrysowane PTV oraz OAR zostały powielone, tak by zapewnić ich spójność 

na wszystkich otrzymanych skanach CT.  

 Analogicznie do przypadku klinicznego (na podstawie którego wrysowane zostały obszary 

tarczowe) zrealizowano plan leczenia na obrazach CT fantomu z bolusem wygenerowanym 

w systemie TPS Monaco. Przepisano dawkę średnią PTVmean = 60 Gy w 30 frakcjach (2 Gy 

na frakcje) oraz zastosowano fotony o energii 6 MV, planując terapię na akcelerator Elekta 

Agility. Raport ze zrealizowanego planu leczenia przedstawiono w Aneksie B. 

 Tak zrealizowany, zoptymalizowany i przeliczony plan leczenia został następnie powielony 

dla wszystkich zestawów obrazów CT, mając na uwadze spójność wszystkich parametrów. 

Następnie dla każdego z bolusów oraz dla obrazu bez bolusa został przeliczony plan bez 

ponownego optymalizowania. Istotne było zachowanie wszystkich kątów wiązek oraz liczby 

jednostek monitorowych (MU, ang. Monitor Units), które świadczą o czasie napromieniania. 

Ponadto podjęto decyzję o przeliczeniu planu już zoptymalizowanego dla bolusa 

wygenerowanego, ponieważ został on ustalony jako idealna sytuacja, którą bolusy faktyczne 

mają jak najlepiej odwzorować.  

 Otrzymane plany leczenia weryfikowano na podstawie dwóch wymogów do akceptacji 

planu leczenia: 

1. 98% objętości PTV musi otrzymać dawkę większą bądź równą 95% z dawki przepisanej 

(V95% ≥ 98%), 

2. nie więcej niż 2% objętości PTV nie może otrzymać dawki powyżej 107% z dawki 

przepisanej (V107% < 2%). 

 Ponadto analizowano rozkład izodoz (95%, 100% oraz 107%), histogram DVH wraz 

z parametrami statystycznymi planów leczenia. 
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6. Analiza danych eksperymentalnych 

6.1 Porównanie rozkładu izodoz i parametrów statystycznych 

 W celu sprawdzenia, która z sytuacji (fantom w masce termoplastycznej bez bolusa, 

z bolusem standardowym, z bolusem PET-G_1 lub PET-G_2) będzie jak najbardziej zbliżona 

do sytuacji idealnej (z bolusem wygenerowanym – „idealnym”) dokonano oceny wizualnej 

rozkładu izodoz, dla czterech wybranych skanów CT (I – pierwszy skan zawierający PTV, 

II – skan z gałką oczną i soczewką, III – skan z izocentrum, IV – ostatni skan zawierający PTV) 

oraz porównano otrzymane histogramy DVH wraz z parametrami statystycznymi. 

 Zgodnie z zaleceniami ICRU (Raport 50) [24] dopuszczalny stopień niejednorodności 

rozkładu dawki powinien mieścić się w granicach +7% i −5% przepisanej dawki. Dlatego też 

najistotniejszymi izodozami są izodoza 95%, oznaczona kolorem granatowym oraz izodoza 

107%, oznaczona kolorem czerwonym.  

 Bolus wygenerowany (Rysunek 32) zapewnia bardzo dobre pokrycie PTV izodozą 95% 

(57 Gy) od pierwszego (Rysunek 32.I) do ostatniego (Rysunek 32.IV) skanu. Zaobserwowano 

jednorodny rozkład izodozy 100% (60 Gy) oraz bardzo dobre pokrycie w miejscach 

problematycznych takich jak powietrze w zatokach oraz struktury kostne (Rysunek 32.III). 

Ponadto, na całym obszarze PTV zaobserwowano bardzo dobre pokrycie izodozą 95% obszaru 

na powierzchni skóry, oraz małą ilość miejsc gorących z izodozą 107% (64,2 Gy). 

 

Rysunek 32. Rozkład izodoz dla bolusa „idealnego” [materiały własne]. 

 Zgodnie z oczekiwaniami dla fantomu bez bolusa na całym obszarze od pierwszego 

(Rysunek 33.I) do ostatniego skanu (Rysunek 33.IV) zaobserwowano brak pokrycia izodozą 

95% przy powierzchni (wystąpił build-up). Rozkład dawki jest niejednorodny (większa liczba 

miejsc gorących) (Rysunek 33.II), jak również wystąpił znaczący spadek dawki w obszarze 

zatok (Rysunek 33.III). Ponadto zaobserwowano izodozy od 95% do nawet 107% poza 

obszarem PTV (Rysunek 33.IV). 
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Rysunek 33. Rozklad izodoz bez bolusa [materiały własne]. 

 Bolus standardowo wykorzystywany w Zakładzie nie zapewnił pokrycia obszaru PTV tak, 

jak tego oczekiwano. Zaobserwowano niedopromienienie w okolicy nosa (zaznaczone 

czerwoną strzałką) (Rysunek 34.II), jak również w dolnej części PTV (zaznaczone żółtą 

strzałką) (Rysunek 34.I). Obszar PTV, jak również zatok (Rysunek 34.II) został jednorodnie 

pokryty izodozą 100%, jednak zaobserwowano zwiększoną ilość miejsc gorących w obszarze 

struktury kostnej (Rysunek 34.IV). 

 

Rysunek 34. Rozklad izodoz dla bolusa standardowego [materiały własne]. 

 Otrzymany rozkład izodoz dla bolusa wydrukowanego PET-G_1 zapewnił dopasowanie 

izodozy 95% do struktury bolusa, przesuwając ją wręcz poza obszar ciała pacjenta 

(Rysunek 35.I). Zaobserwowano bardzo dużą liczbę miejsc gorących oraz znaczącą 

niejednorodność (Rysunek 35.II, Rysunek 35.IV).  
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Ponadto, zaobserwowano znaczące niedopromienienie zarówno w obszarze problematycznym 

(powietrze w zatokach), jak i również w strukturze kostnej (oznaczone czarnymi strzałkami) 

(Rysunek 35.III). 

 

Rysunek 35. Rozkład izodoz dla bolusa wydrukowanego PET-G_1 [materiały własne]. 

 Bolus wydrukowany PET-G_2 pokrył izodozą 95% cały obszar PTV, dostosowując się 

bardzo dobrze do jego granic (Rysunek 36). Otrzymano znacznie większą liczbę miejsc 

gorących, w porównaniu z bolusem wygenerowanym, jednak ich rozkład jest jednorodny 

(Rysunek 36.II). W obszarze problematycznym zaobserwowano bardzo dobre pokrycie 

(Rysunek 36.III). 

 

  Rysunek 36. Rozklad izodoz dla bolusa wydrukowanego PET-G_2 [materiały własne].  

 Histogramy DVH (Rysunek  37 i 38) przedstawiają dawkę w objętości dla 5 struktur: obszar 

PTV zaznaczony kolorem fioletowym, pień mózgu kolorem granatowym, kanał kręgowy 

zielonym, gałkę oczną lewą kolorem czerwonym oraz soczewkę lewą kolorem niebieskim. 
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 Histogramy DVH (Rysunek 37 i 38) przedstawiają różnicę w ilości dostarczonej dawki do 

objętości PTV (krzywa koloru fioletowego), gałki lewej (krzywa koloru czerwonego), pnia 

mózgu (krzywa koloru granatowego), kanału kręgowego (krzywa koloru zielonego) oraz 

soczewki lewej (krzywa koloru niebieskiego). Można zauważyć znaczne zmniejszenie 

objętości PTV otrzymującej dawkę przepisaną w przypadku planu bez bolusa (Rysunek 38.I) 

równą co do wartości 87,74% w porównaniu do planów z bolusem (Rysunek 37 oraz 38.II-

IV), gdzie osiągnięto wartości od 97,31% do 99,42% (Tabela 7).  

 Analiza histogramów DVH nie wykazała znaczących różnic dla narządów krytycznych.  

 

Rysunek 37. DVH dla bolusa „idealnego” [materiały własne]. 

 

Rysunek 38. Porównanie DVH bez bolusa (I), dla bolusa standardowego (II), bolusa wydrukowanego PET-G_1 

(III) oraz bolusa wydrukowanego PET-G_2 (IV) [materiały własne]. 

 Dla potrzeb dokładnej analizy porównano parametry statystyczne wykonanych planów 

leczenia. Odczytane one zostały z systemu TPS Monaco (Aneks C) oraz przedstawione zostały 

w tabeli (Tabela 7). 
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Tabela 7. Porównanie parametrów statystycznych planu leczenia dla bolusa standardowego, wygenerowanego, 

bolusów wydrukowanych oraz bez bolusa dla PTV. 

Parametr 
Bolus 

„idealny” 

Bez 

bolusa 

Bolus 

standardowy  

Bolus 

wydrukowany 

PET-G_1 

Bolus 

wydrukowany 

PET-G_2 

Dmin [cGy] 5207 3922 4324 5322 5233 

D98% [cGy] 5766 4970 5610 5783 5805 

Dśr [cGy] 6030 5997 6030 6090 6092 

D50% [cGy] 6035 6080 6044 6097 6098 

D2% [cGy] 6285 6373 6285 6367 6356 

Dmax [cGy] 6620 6637 6497 6643 6812 

D95% [cGy] 5824 5260 5799 5858 5874 

V95% [%] 99,17 87,74 97,31 99,28 99,42 

V107% [%] 0,09 0,82 0,06 0,77 0,61 

 Analizy przeprowadzono porównując otrzymane wartości parametrów statystycznych 

(Tabela 7) planów bez bolusa, z bolusem standardowym oraz bolusami wydrukowanymi do 

planu leczenia z bolusem wygenerowanym („idealnym”).   

 Największe różnice zaobserwowano dla planu leczenia bez bolusa. Bliska dawka minimalna 

(D98%) oraz bliska dawka maksymalna (D2%) wyniosły odpowiednio 4970 cGy, 6373 cGy vs. 

5766 cGy, 6285 cGy w planie dla bolusa wygenerowanego. Otrzymana dawka w 95% 

objętości wyniosła 5260 cGy. Ponadto nie zostało spełnione pierwsze kryterium 

akceptowalności planu leczenia (V95%  =  87,74%) oraz zaobserwowano znaczny wzrost 

izodozy 107% (0,82% vs. 0,09% dla bolusa wygenerowanego), z zachowaniem jednak 

kryterium akceptowalności (do 2%). 

 Otrzymane dla bolusa standardowego wartości dawki średniej (Dśr) oraz bliskiej dawki 

maksymalnej (D2%) pokryły się z otrzymanymi dla bolusa wygenerowanego, osiągając 

odpowiednio 6030 cGy oraz 6285 cGy. Dawka w 95% objętości wyniosła 5799 cGy, 

a objętość PTV, która otrzymała dawkę 107% dawki przepisanej, wyniosła 0,06%, co jest 

wynikiem lepszym od osiągniętego dla bolusa wygenerowanego (0,09%). Niestety, nie zostało 

spełnione kryterium akceptowalności planu, osiągając pokrycie dawką 95% na poziomie 

97,31% objętości PTV. 

 Parametry statystyczne otrzymane dla bolusów wydrukowanych, przewyższyły wartości 

porównując do bolusa wygenerowanego, dla dawki minimalnej, średniej, maksymalnej 

odpowiednio o 115 cGy, 60 cGy i 23 cGy dla bolusa PET-G_1 oraz o 26 cGy, 62 cGy i 192 cGy 

dla bolusa PET-G_2. Zaobserwowano zwiększone procentowe objęcie izodozą 107%, 

otrzymując 0,77% dla PET-G_1 oraz 0,61% dla PET-G_2, przy jednoczesnym spełnieniu 

kryterium akceptowalności. Ponadto odnotowano zadowalające pokrycie izodozą 95% 

osiągając spełnienie kryterium akceptowalności na poziomie V95% =  99,28% dla PET-G_1 

oraz V95% =  99,42% dla PET-G_2. 
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 Brak znaczących różnic, dla narządów krytycznych, zaobserwowanych na histogramach 

(Rysunek 37 i 38) ma odzwierciedlenie w wynikach liczbowych. W poniższej tabeli (Tabela 8) 

przedstawiono procentową objętość OAR, która otrzymała dawkę tolerancji. Ponieważ w tym 

przypadku dawka tolerancji jest dawką maksymalną, która może zostać dostarczona do 

narządów krytycznych, nie powodując istotnych powikłań, ważne było by otrzymać wartości 

równe zeru.  

 Wszystkie dawki tolerancji zostały spełnione. Jedynie dla narządu soczewka lewa 

zaobserwowano przekroczenie dawki tolerancji dla bolusa standardowego, bolusa 

wygenerowanego oraz bolusa PET-G_1 osiągając procentowe objęcie OAR na poziomie 

odpowiednio 0,09%, 1,06% oraz 0,38%.  

Tabela 8. Porównanie dawek tolerancji dla bolusa standardowego, wygenerowanego, bolusów wydrukowanych 

oraz bez bolusa dla OAR. 

OAR 

Dawka 

tolerancji 

[cGy] 

Bez 

bolusa 

[%] 

Bolus 

standardowy 

[%] 

Bolus 

wygenerowany 

[%] 

Bolus 

wydrukowany 

PET-G_1 

[%] 

Bolus 

wydrukowany 

PET-G_2 

[%] 

Soczewka L 600 0 0,09 1,06 0,38 0 

Gałka oczna 

L 
5000 0 0 0 0 0 

Kanał 

kręgowy 
5000 0 0 0 0 0 

Pień mózgu 5400 0 0 0 0 0 
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6.2 Porównanie wielkości przerw powietrznych 

 Analiza została wykonana dla czterech bolusów: bolusa żelowego standardowo 

wykorzystywanego w zakładzie (I), bolusa „idealnego” wygenerowanego w systemie do 

planowania leczenia (II), bolusa wydrukowanego z materiału PET-G_1 (III) oraz bolusa PET- 

G_2 (IV). Do przeprowadzenia analiz w obszarze PTV wybrano osiem skanów z najbardziej 

widocznymi szczelinami od numeru −55,7 do numeru −62,9 (Rysunek 42–44, Aneks D), na 

których dokonano pomiarów przerw powietrznych w systemie TPS Monaco korzystając 

z narzędzia „Measure”. 

 Pierwszym analizowanym skanem był obszar, w którym maska termoplastyczna stworzyła 

szczelinę, która nie pozwoliła na idealne dopasowanie bolusa wygenerowanego 

(Rysunek 42.II). W tym miejscu bolusy wydrukowane dobrze poradziły sobie z dopasowaniem 

osiągając przerwę powietrzną równą tej dla bolusa wygenerowanego, równą co do wartości 

0,53 cm (Rysunek 42.III, 42.IV). Dopasowanie bolusa standardowego nie było tak dokładne, 

a przerwa powietrzna osiągnęła wartość 0,66 cm (Rysunek 42.I). 

 

Rysunek 42. Porównanie przerw powietrznych dla czterech bolusów dla pierwszego analizowanego skanu 

o numerze -55,7 [materiały własne]. 

 Wraz z powiększaniem się struktury nosa, przerwa powietrzna dla bolusa standardowego 

wzrosła do 0,8 cm (Rysunek 43.I). Odwrotną zależność zaobserwowano dla pozostałych 

bolusów, osiągając przerwy powietrzne dla bolusa wygenerowanego (Rysunek 43.II), 

wydrukowanego PET-G_1 (Rysunek 43.III) oraz PET-G_2 (Rysunek 43.IV) odpowiednio 

0,35 cm, 0,47 cm oraz 0,39 cm. Już w tym miejscu widać różnice pomiędzy bolusami 

wydrukowanymi oraz istotność błędu, który powstał przez niedokładne odwzorowanie obrysu 

zewnętrznego fantomu (Rysunek 27). 
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Rysunek 43. Porównanie przerw powietrznych dla czterech bolusów dla drugiego analizowanego skanu 

o numerze -56,45 [materiały własne]. 

 Ostatni analizowany skan przedstawia obszar, w którym maska termoplastyczna była bardzo 

dobrze dopasowana do powierzchni fantomu, co za tym idzie, dopasowanie bolusa powinno 

być w tym miejscu idealne. Bolus wygenerowany przylega bardzo dobrze do powierzchni 

(Rysunek 44.II). Ułożenie bolusa standardowego na fantomie nie zdało egzaminu, tworząc 

szczelinę o szerokości 0,56 cm (Rysunek 44.I). Podobnie jak na rysunku powyżej 

(Rysunek 43.III) również na rysunku poniżej (Rysunek 44.III) zaobserwowano znaczną 

przerwę powietrzną (0,5 cm) dla bolusa wydrukowanego z materiału PET-G_1. Jedynie bolus 

wydrukowany PET-G_2 osiągnął dopasowanie zbliżone do bolusa wygenerowanego, tworząc 

przerwę powietrzną o wielkości 0,2 cm (Rysunek 44.IV). 

 

Rysunek 44. Porównanie przerw powietrznych dla czterech bolusów dla ósmego analizowanego skanu 

o numerze -62,9 [materiały własne]. 
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 W celu analizy otrzymanych przerw powietrznych zgromadzone pomiary przedstawiono 

w poniższej tabeli (Tabela 9), wraz z obliczoną średnią wielkością przerw powietrznych dla 

każdego bolusa (M, ang. Mean) oraz niepewnością, przedstawioną jako odchylenie 

standardowe średniej (STD, ang. Standard Deviation). Obliczenia zostały wykonane 

w programie Microsoft Excel.  

Tabela 9. Porównanie wartości przerw powietrznych dla ośmiu wybranych skanów (air gap) oraz średnią (M) 

wraz z niepewnością (STD) w tym obszarze. 

Nr skanu 

Air gap bolus 

wygenerowany 

[mm] 

Air gap bolus 

standardowy 

[mm] 

Air gap bolus 

wydrukowany 

PET-G_1 [mm] 

Air gap bolus 

wydrukowany 

PET-G_2 [mm] 

- 55,7 5,3 6,6 5,3 5,3 

- 56,45 3,5 8 4,7 3,9 

- 57,7 3,5 6,5 4,8 4,5 

- 58,825 4,8 8 6,7 5,8 

- 59,325 6 8,5 8,1 6,9 

- 60,45 3,5 5,7 6,4 5 

- 61,65 2,9 5,6 5,9 3,5 

- 62,9 1,6 5,6 5 2 

M 3,64 6,81 5,86 4,61 

STD 1,54 1,12 1,09 1,41 

 Średnia wartość przerw powietrznych otrzymanych dla bolusa wygenerowanego była na 

poziomie 3,6 ± 1,5 mm. Dla bolusów dopasowanych do fantomu z maską termoplastyczną na 

stole terapeutycznym otrzymano każdorazowo wartości większe niż dla bolusa 

wygenerowanego. Największe szczeliny zmierzono dla bolusa standardowego, a najmniejsze 

dla bolusa wydrukowanego z materiału PET-G_2 otrzymując odpowiednio wartości 6,8 ±

1,1 mm oraz 4,6 ± 1,4 mm. 
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7. Dyskusja wyników i wnioski 

 Celem radioterapii jest dostarczenie przepisanej dawki promieniowania do obszaru PTV, 

przy jednoczesnym zminimalizowaniu dawki dostarczonej do otaczających tkanek zdrowych. 

Wysokoenergetyczna wiązka fotonowa jest powszechnie stosowana w nowoczesnej 

radioterapii. Wykazuje ona jednak efekt oszczędzania skóry (build-up), który jest uznawany za 

korzystny, gdy guzy nowotworowe znajdują się głęboko, ponieważ unika się uszkodzenia skóry 

oraz wynikających z tego powikłań popromiennych. Niestety, gdy nowotwory są 

powierzchniowe, efekt ten staje się problematyczny i może skutkować niedopromienieniem, co 

za tym idzie – nieefektywnym leczeniem. W tym celu stosuje się dodatkowy tkankopodobny 

materiał – bolus. Powszechnie stosowane, płaskie, żelowe bolusy nie zawsze dostosowują się 

idealnie do powierzchni pacjenta, pozostawiając niepożądane przerwy powietrzne. 

 Wiele badań wskazuje, że poszukanie nowych technologii dla celów lepszego dopasowania 

bolusów do ciała pacjenta jest słusznym podejściem [7, 13, 14, 41]. Idealnym dla tego celu 

okazał się druk 3D, który jako metoda wytwarzania addytywnego ma doskonale 

odwzorowywać zamodelowane, nawet bardzo skomplikowane struktury. 

 Przeprowadzone w pracy badania miały za zadanie jak najdokładniejsze odwzorowanie 

sytuacji klinicznej, przy użyciu fantomu antropomorficznego Aldersona dla lokalizacji głowa-

szyja. Wykonano obrazy CT fantomu usztywnionego maską termoplastyczną, która została 

zwinięta w okolicy nosa, dla lepszego umożliwienia oddychania (wg procedury realizowanej 

w Zakładzie). Następnie wrysowano PTV wraz z narządami krytycznymi. Dla zaplanowanego 

obszaru leczonego wygenerowano bolus w systemie TPS Monaco o grubości 0,5 cm. Następnie 

zrealizowano plan leczenia przy użyciu wiązki fotonowej 6 MV z przepisaną dawką średnią 

PTVmean = 60 Gy w 30 frakcjach. Taki plan leczenia został podany jako sytuacja idealna, do 

której realizowane w praktyce bolusy powinny dążyć.  

 Na potrzebę analiz zrealizowano dwa rodzaje bolusów: bolus żelowy, standardowo 

wykorzystywany w Zakładzie oraz bolusy wydrukowane w technologii druku 3D, z materiału 

PET-G o gęstości 1,295 g/cm3. Wydrukowanie dwóch bolusów zostało podyktowane faktem 

popełnienia błędu ludzkiego podczas wykonywania obrysu zewnętrznego (Rysunek 27). Dla 

każdego z wykonanych bolusów zrealizowano plan leczenia. Każdorazowo powielano obszary 

tarczowe oraz parametry planu leczenia bez wykonywania optymalizacji. Taka procedura 

została podjęta, mając na uwadze potrzebę dokładnie takich samych parametrów (np. MU, kąty 

wiązek, ustawienie gantry) dla potrzeby efektywności i wiarygodności późniejszego 

porównywania. 

 Analizy rozkładu izodoz, parametrów statystycznych oraz przerw powietrznych zostały 

przeprowadzone przy użyciu systemu TPS Monaco w Zakładzie Fizyki Medycznej USD 

w Krakowie. Ocenie podlegały zebrane obrazy z CT przy użyciu CT Somatom Definition AS.  
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 W pierwszej kolejności porównano pod względem rozkładu izodoz obrazy z bolusem 

wygenerowanym, standardowym, wydrukowanym PET-G_1 oraz PET-G_2. Plan leczenia 

(przedstawiony w Aneksie B) został zrealizowany tak by izodozą 95% był pokryty cały obszar 

PTV, tak by izodoza 100% miała, jak najbardziej jednorodny rozkład oraz aby było jak 

najmniej miejsc gorących, z izodozą 107%. Rozkład izodoz przedstawiony na obrazach CT 

z bolusem wygenerowanym (Rysunek 32) pokazuje bardzo dobre zrealizowanie planu leczenia. 

Zaobserwowano bardzo dobre i jednorodne pokrycie (brak pokrycia ozodozą 95% na poziomie 

0,83%). Niewielka liczba miejsc gorących (V107% = 0,09%) świadczy o niskim ryzyku, 

a otrzymane parametry statystyczne (Tabela 7) są zadowalające. Niestety nie udało się osiągnąć 

spełnienia dawki tolerancji dla soczewki lewej, otrzymując pokrycie jej tą dawką na poziomie 

V600cGy = 1,06%. Dawka tolerancji dla soczewki lewej (600 cGy) jest relatywnie niska 

w porównaniu do dawki przepisanej na obszar PTV (60 Gy), który jest w bliskim sąsiedztwie 

tego narządu krytycznego. Przekroczenie dawki w tym obszarze nie jest porządane, jednak przy 

tak połozonym PTV, ze względu na niemożność uzyskania tak dużego gradientu dawki na tak 

małej odległości, niewielkie przekroczenie dawki tolerancji mogłoby być akceptowalne. 

 Zgodnie z oczekiwaniami otrzymany rozkład dawki dla obrazów CT bez bolusa okazał się 

być najgorszy pod względem zarówno pokrycia, jak również pod względem jednorodności. 

Otrzymane obrazy (Rysunek 33) utwierdzają w przekonaniu słuszności stosowania bolusów 

oraz pokazuje, do jakiej sytuacji mogłoby doprowadzić niepoprawne ich stosowanie, co zostało 

potwierdzone wartościami liczbowymi (Tabela 7). Zaobserwowano brak pokrycia izodozą 

95% na poziomie 12,26%, przy czym akceptowalna wartość braku pokrycia jest do 2%, 

według wymogów akceptowalności planów leczenia. 

 Przeprowadzone badania oprócz sprawdzenia przydatności druku 3D dla celów radioterapii 

pokazały, jak niedokładne mogą być stosowane standardowo bolusy żelowe. Otrzymany 

rozkład izodoz (Rysunek 34) nie zapewnił odpowiedniego pokrycia izodozą 95%, co zostało 

potwierdzone w wartościach liczbowych (brak pokrycia na poziomie 2,69%). Zaobserwowano 

jednak znaczne zmniejszenie przekroczenia dawki tolerancji dla soczewki lewej (V600cGy =

0,09%) w porównaniu do pierwotnego planu leczenia dla bolusa wygenerowanego (V600cGy =

1,06%). Dla bolusa wydrukowanego PET-G_2 otrzymano wartość V600cGy = 0%. Wynika 

z tego fakt, iż w przypadku bolusa standardowego oraz otrzymanego z drukarki 3D otrzymano 

większy build-up dzięki czemu mniej dawki dotarło do dalszych struktur (w tym przypadku 

problematycznej soczewki lewej).  

 Otrzymany rozkład izodoz dla bolusa wydrukowanego PET-G_1 zgodnie z oczekiwaniami 

nie był satysfakcjonujący. Pomimo braku pokrycia izodozą 95% na poziomie tylko 

0,72% zaobserwowano niejednorodny rozkład w obszarach problematycznych takich jak np. 

struktura kostna. Na obrazach (Rysunek 35) widać również przesunięcie izodozy 95% poza 

obszar PTV na powierzchni fantomu, co najprawdopodobniej zostało spowodowane nadmierną 

szczeliną powietrzną, która powstała przez błąd ludzki przy tworzeniu modelu bolusa 

(Rysunek 27). Ponadto pokrycie izodozą 107% jest znacząco wyższe (V107% = 0,77%), 

jednak nie został przekroczony poziom akceptowalności planu leczenia (do 2%). 
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 Podjęcie decyzji o naprawie modelu bolusa (Rysunek 28-30) oraz ponowny wydruk okazały 

się słuszne. Zaobserwowano bardzo dobre dopasowanie izodozy 95% do obszaru PTV oraz 

brak pokrycia tą izodozą na poziomie 0,58%, co jest najlepszym wynikiem osiągniętym 

w przeprowadzonych badaniach (lepszy od bolusa wygenerowanego, dla którego brak pokrycia 

był na poziomie 0,83%). Bolus PET-G_2 bardzo dobrze poradził sobie z rozkładem izodozy 

100% w obszarze struktury kostnej (Rysunek 36.III), z którym miał problem bolus PET-G_1. 

Wysunąć można zatem wniosek, iż przeprowadzona naprawa modelu dała rezultaty. Ponadto 

bolus PET-G_2 był jedynym bolusem, dla którego spełnione zostały wszystkie dawki tolerancji 

(również dla soczewki lewej).  

 Zaobserwowano również pewne niedociągnięcia. Otrzymana dawka średnia (Dśr =

6092 cGy) odbiega od przepisanej dawki średniej (PTVmean = 60 Gy = 6000 cGy). Ponadto 

dawka maksymalna okazała się być najwyższa ze wszystkich bolusów, osiągając wartość 

Dmax = 6812 cGy. Pomimo znacznie większego pokrycia PTV izodozą 107% (V107% =

0,61%), wymogi akceptowalności planu leczenia zostały spełnione (Tabela 7), co świadczy 

o tym, iż wydrukowany bolus jest bardzo dobrym produktem i może efektywnie zastąpić bolus 

standardowo stosowany w zakładzie. 

 Drugim kryterium analizy wykonanych obrazów CT było porównanie wielkości przerw 

powietrznych, które powstały przez niedokładność w dopasowaniu bolusa do krzywizn 

fantomu. W systemie TPS Monaco, przy pomocy narzędzia „Measure” dokonano pomiarów 

największej szerokości szczeliny, które następnie zebrano w programie Microsoft Excel oraz 

przeliczono wartości średnie dla wszystkich przeanalizowanych skanów wraz z odchyleniem 

standardowym średniej. 

 Otrzymana wartość średniej szerokości przerw powietrznych dla bolusa wygenerowanego 

(M = 3,6 ± 1,5 mm) jest bardzo niezadowalająca. Podczas analiz wysunięto wniosek, iż 

głównym powodem powstałych przerw powietrznych podczas generacji bolusa w systemie 

były nierówności spowodowane zwinięciem maski termoplastycznej w okolicy nosa. Jest to 

powszechnie stosowana procedura w zakładzie, w celu ułatwienia oddychania pacjentom. 

Skuteczność tej metody może zostać poddana pod watpliwość, szczególnie jeśli na pierwszym 

miejscu powinna zostać postawiona efektywnośc terapii. Jak wspomniano, efektywność 

dostarczenia przepisanej dawki w zaplanowany obszar może wzrosnąć, gdy przerwy 

powietrzne zostaną zminimalizowane. 

 Analiza przerw powietrznych powstałych dla bolusa standardowego pokazała, iż jest to 

materiał, który ma duże trudności w dostosowaniu się do nieregularnych krzywizn. Otrzymana 

średnia wartość szerokości szczelin (M = 6,8 ± 1,1 mm) pokazuje, jak nieefektywne jest 

stosowanie tych bolusów w badanym obszarze i daje powody do szukania nowych technologii 

dla dokładniejszego dostosowania.  
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 W tym miejscu druk 3D znalazł bardzo dobre zastosowanie i potwierdził swoja skuteczność. 

Wykonany na początku błąd i osiągnięcie przerw na poziomie 5,9 ± 1,1 mm dla bolusa PET-

G_1 okazał się wynikiem znacznie bardziej zadowalającym niż bolus standardowy. Poprawa 

modelu i wydruk bolusa PET-G_2 zdał egzamin, generując średnią szerokość przerw 

powietrznych na poziomie 4,6 ± 1,4 mm. Znacznie lepsze dopasowanie oraz łatwość 

w nakładaniu bolusa wydrukowanego na fantom pokazały, iż druk 3D może efektywnie 

zastąpić bolusy standardowo wykorzystywane w Zakładzie bez uszczerbku na komforcie 

stosowania oraz osiągniętych wynikach zrealizowanego planu leczenia. 

8. Podsumowanie 

 Celem niniejszej pracy dyplomowej było sprawdzenie przydatności elementów 

zrealizowanych w technologii druku 3D dla celów radioterapii. Badania zostały 

przeprowadzone we współpracy z Zakładem Fizyki Medycznej, Zakładu Radioterapii Dzieci 

i Dorosłych, USD w Krakowie (realizacja modelu bolusa, bolusa standardowego, obrazów CT 

oraz planów leczenia) oraz Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie (wydruk bolusów do wstępnych analiz).  

 Badania polegały na zrealizowaniu bolusów, dostosowanych do krzywizn 

wykorzystywanego fantomu antropomorficznego Aldersona. Na podstawie obrazu CT fantomu 

wygenerowano bolus, na którego podstawie zrealizowano bolusy wydrukowane z materiału 

PET-G. Ponadto, wykonano bolus żelowy wykorzystywany w Zakładzie, w celu sprawdzenia 

jak bolusy wykonane w nowej technologii odpowiadają tym stosowanym standardowo 

w radioterapii. 

 Przydatność druku 3D oceniono na podstawie porównania rozkładu izodoz oraz przerw 

powietrznych. Na tej podstawie wysunięto poniższe wnioski: 

• Procedura realizacji modelu CAD bolusa na podstawie obrazu CT jest procesem łatwym 

do wykonania. System TPS Monaco jest wystarczający do właściwego wykonania 

bolusa dostosowanego do obrysu zewnętrznego. 

• Najistotniejszym elementem w procedurze wykonania modelu bolusa jest bardzo 

dokładne zrealizowanie obrysu zewnętrznego. Istotne zatem może być usprawnienie 

generowania obrysów zewnętrznych, tak by doprowadzić do minimalizacji błędu 

ludzkiego, który został przedstawiony w niniejszej pracy (model oraz bolus 

wydrukowany PET-G_1) 

• Wykorzystany darmowy program (3D SlicerRT) do konwersji modelu bolusa z formatu 

DICOM do formatu STL okazał się wystarczający. Zapewnił łatwość użytkowania dla 

osoby początkującej, ponadto bardzo dobrze poradził sobie z naprawą modelu, bez 

konieczności korzystania z zewnętrznych programów oraz pozwolił na wygenerowanie 

modelu gotowego do druku. 
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• Wydrukowany bolus PET-G_2, pomimo niejednorodnego wypełnienia (wypełnienie 

40%) oraz osłabieniu promieniowania o wartości −331 ± 203 HU (co zdecydowanie 

odbiega od pożądanego, równego dla wody 0 HU) okazał się przydatny dla celów 

radioterapii. Istotne mogą okazać się dalsze badania w celu osiągnięcia jeszcze bardziej 

zadowalających wyników dozymetrycznych. 

• Osiągnięty dla wydrukowanego bolusa PET-G_2 rozkład izodoz (Rysunek 36) był 

bardzo zadowalający pod względem klinicznym. Wykazał bardzo dobre pokrycie 

izodozą 95% oraz spełnił wymogi akceptowalności planu leczenia.  

• Znaczne pokrycie izodozą 107% (Tabela 5) dla bolusa PET-G_2 w porównaniu 

z bolusem wygenerowanym daje powody do dalszych prac nad efektywnością 

stosowania bolusów wydrukowanych. Optymalizacja planu leczenia (w pracy 

przedstawiono tylko plany przeliczone, niezoptymalizowane) może okazać się 

podstawowym krokiem w celu poprawy. 

• Przedstawione szerokości przerw powietrznych (Tabela 7) poddają pod wątpliwość 

procedury stosowane w Zakładzie (zwijanie maski termoplastycznej) oraz mogą 

nakłaniać do wprowadzenia pewnych zmian, które wyeliminują przerwy powietrzne 

spowodowane jeszcze zanim bolus zostanie na fantomie ułożony (Rysunek 12-13). 

• Otrzymane dopasowanie dla bolusa wydrukowanego PET-G_2 było znacznie lepsze 

w porównaniu z bolusem standardowym, osiągając szerokości przerw powietrznych 

odpowiednio wartości 4,6 ± 1,4 mm oraz 6,8 ± 1,1 mm. 

 Druk 3D okazał się bardzo dobrym narzędziem w celu zrealizowania bolusów zarówno 

wystarczająco dopasowanych do krzywizn fantomu, jak również spełnił założenia radioterapii 

i zapewnił bardzo dobry rozkład izodoz przy zachowaniu wymogów akceptowalności planów 

leczenia.  

 Chociaż wyniki te są obiecujące, uzasadnione będą dodatkowe badania w celu pełniejszego 

scharakteryzowania przydatności techniki drukowania i materiałów do wytwarzanych bolusów 

3D oraz ich użyteczności dla celów radioterapii. 
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Aneks  

A – Proces wydruku bolusa krok po kroku 

 

 

 

Rysunek 45. Proces wydruku bolusa [materiały własne]. 
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B – Raport ze zrealizowanego planu leczenia 

 

Rysunek 46. Raport zrealizowanego planu leczenia [materiały własne]. 
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C – Parametry statystyczne z programu do planowania leczenia Monaco dla 

bolusa PET-G_1 

 

Rysunek 47. Panel DVH Statistics z TPS Monaco [materiały własne]. 
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D – Przerwy powietrzne dla pozostałych analizowanych skanów CT

- 57,7 

 

- 58,825 

- 59,325 

 

- 60,45 

- 61,65 

 

Rysunki 48-52. Przerwy powietrzne dla analizowanych obrazów CT dla bolusa standardowego (I), 

wygenerowanego (II), wydrukowanego PET-G_1 (III) oraz PET-G_2 (IV) [materiały własne]. 
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