ZDRU@ENIE ZA MEDICINSKA FIZIKA I
BIOMEDICINSKI IN@ENERING NA
REPUBLIKA MAKEDONIJA

PRVA KONFERENCIJA ZA
MEDICINSKA FIZIKA I
BIOMEDICINSKI IN@ENERING

23-24 NOEMVRI 2007 GOD.
MANU, SKOPJE

***
Izdava~ki odbor:
Mile Dukovski
Sowa Petkovska, pretsedatel
Lidija Nikolovska
Sowa Bidikova
Vesna Ger{an
***
Redakcija:
Silvana Markovska-Simoska
Lidija Nikolovska
Zoran Stefanovski, glaven i odgovoren urednik
Prof. d-r Done Ger{anovski
Prof. d-r Hristina Spasevska
Ass. d-r Oliver Arsovski
Luben Risteski

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје
615.849 (062)
616-073.75 (062)
КОНФЕРЕНЦИЈА за медицинска физика и биомедицински инженеринг (1; 2007; Скопје)
Прва конференција за медицинска физика и биомедицински инженеринг: зборник на
трудови: 23-24 ноември 2007/ [redakcija Silvana Markovska- Simoska, Lidija
Nikolovska, Zoran Stefanovski-glaven i odg. urednik... i dr.]. – Скопје: Здружение за
медицинска физика и биомедицински инженеринг, 2007. – 123 стр.: илустр. (делумно во боја,
табели; 30 см
Текст на мак. и англ. јазик – Библиографија и summaries кон трудовите
ISBN 978-9989-57-549-5
1. Марковска–Симоска, Силвана [уредник]
a) Биомедицински инженеринг - Собири
COBISS.MK-ID 70914826

Прва македонска конференција за медицинска физика и биомедицински инженеринг

СОДРЖИНА

Зоран Стефановски
ВОВЕДЕН ЗБОР ............................................................................................................................................. 5
Надица Димитровска
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ДОЗИМЕТРИСКИОТ ПРОТОКОЛ TRS 398 ................................................. 7
Оливер Арсовски и Никола Васев
2-Д, 2½ - Д и 3-Д РАДИОТЕРАПИЈА........................................................................................................... 11
Елеонора Стојковска, Оливер Арсовски, Игор Стојковски и Зоран Стефановски
HDR БРАХИТЕРАПИЈА: ОД ДОСЕГАШНОТО ИСКУСТВО НА ИНСТИТУТОТ ЗА
РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА.......................................................................................................... 15
Соња Петковска
ИМРТ ВО РАДИОТЕРАПИЈА ...................................................................................................................... 18
Душко Лукарски и Соња Петковска
ПOДГОТВИТЕЛНИ ТЕСТОВИ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА
ИМРТ ТЕХНИКАТА ВО ИРО СКОПЈЕ....................................................................................................... 21
Зоран Стефановски
ТОМОТЕРАПИЈА – СОВРШЕН НАЧИН НА ИЗВЕДУВАЊЕ НА РАДИОТЕРАПИЈА СО
МОДУЛИРАН ИНТЕНЗИТЕТ?..................................................................................................................... 27
Александар Атевиќ
КАЛИБРАЦИЈА НА ТЛД ПРАШОК ЗА РЕВИЗИЈА НА КВАЛИТЕТ ВО РАДИОТЕРАПИЈА............ 31
Соња Петковска, Зоран Стефановски и Оливера Иванова
РЕПРОДУЦИБИЛНОСТ НА РТ ТРЕТМАН КАЈ ПАЦИЕНТИ ШТО КОРИСТАТ МАСКА ЗА
ИМОБИЛИЗАЦИЈА ....................................................................................................................................... 37
Лидија Николовска
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ЈАКНЕЊЕ НА КУЛТУРАТА НА
РАДИЈАЦИОНАТА СИГУРНОСТ ............................................................................................................... 41
Душко Лукарски и Eleftheria Carinou
ДОЗИ ОД НЕУТРОНИ ВО ХОДНИКОТ НА БУНКЕРИ ЗА ЛИНЕАРНИ АКЦЕЛЕРАТОРИ............... 47
Сашо Николовски, Лидија Николовска и Александар Атевиќ
ПЕРСОНАЛНА ДОЗИМЕТРИЈА НА ЛИЦА ИЗЛОЖЕНИ НА ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ ................. 53
Велко Велев и Лидија Николовска
КАЛИБРАЦИЈА НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАДИЈАЦИОНА ЗАШТИТА
ВО НАЦИОНАЛНАТА КАЛИБРАЦИОНА ЛАБОРАТОРИЈА................................................................. 59
Христина Спасевска
ДИГИТАЛНИ ДЕТЕКТОРИ НА РЕНДГЕНСКИ ЗРАЦИ........................................................................... 68
Маргарита Гиновска и Христина Спасевска
ПРОТОКОЛ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ИЗОЛАЦИОНИ ВИСОКОНАПОНСКИ МАСЛА ШТО СЕ
КОРИСТАТ КАЈ МЕДИЦИНСКИТЕ РЕНДГЕН АПАРАТИ..................................................................... 74
Весна Гершан
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО НА КВАЛИТЕТОТ НА СЛИКИТЕ И ДОЗИТЕ ВО
МАМОГРАФИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ........................................................................... 80

Јован Јанушески
ГАМА СПЕКТРОМЕТРИСКА АНАЛИЗА НА ПРИМЕРОЦИ ОД ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ............. 86
Зденка Стојановска
ПРОЦЕНКА НА БУЏЕТОТ НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТИ ПРИ
ГАМА-СПЕКТРОМЕТРИСКА АНАЛИЗА НА ПРОБИ ОД ЖИВОТНА СРЕДИНА.............................. 91
Трајче Трајчев, Марјан Илков и Владимир Овчаровски
МОЖНИ ЗДРАВСТВЕНИ ЕФЕКТИ ПРОИЗЛЕЗЕНИ ОД НЕЈОНИЗИРАЧКОТО ЗРАЧЕЊЕ И
ПРОЦЕНКА НА РИЗИК ................................................................................................................................ 100
Зоран Стефановски
ТКИВНИТЕ НЕХОМОГЕНОСТИ И ИЗОДОЗНИОТ РАСПОРЕД ЗА РЕГИИТЕ НА
ГЛАВАТА И ВРАТОТ ................................................................................................................................... 106
Силвана Марковска – Симоска
БИОФИДБЕК МЕТОДОЛОГИИ ВО МАКЕДОНИЈА - НАУЧНИ И КЛИНИЧКИ ПОСТИГАЊА ....... 110
Горан Ангеловски, Борис Андоновски, Лука Моро, Даниеле Фантинато, Франческо Фригерио и Џамал
Шабан
НИВО НА КОНТАМИНАЦИЈА НА EU-154 ВО SM-153- EDTMP ЗА ТЕРАПИЈА СО
РАДИОНУКЛИДИ ......................................................................................................................................... 116
Доне Гершановски и Драган Јакимовски
ДОДИПЛОМСКИ И ПОСЛЕДИПЛОМСКИ (МАГИСТЕРСКИ) СТУДИИ ПО МЕДИЦИНСКА
ФИЗИКА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФИЗИКА, ПМФ, СКОПЈЕ .................................................................... 120

ɉɪɜɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɮɢɡɢɤɚ ɢ ɛɢɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɢɧɠɟɧɟɪɢɧɝ

ȼɈȼȿȾȿɇ ɁȻɈɊ

Ɇ

ɟɞɢɰɢɧɫɤɚɬɚ ɮɢɡɢɤɚ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɪɚ ɤɚɤɨ ɝɪɚɧɤɚ ɤɨʁɚ
ɫɟ ɡɚɧɢɦɚɜɚ ɫɨ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɢɬɟ ɢ
ɦɟɬɨɞɢɬɟ ɧɚ ɮɢɡɢɤɚɬɚ ɡɚ ɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɰɢɪɚʃɟ ɢ
ɬɪɟɬɦɚɧ ɧɚ ɛɨɥɟɫɬɢɬɟ ɧɚ ɱɨɜɟɤɨɬ. Ɍɟɫɧɨ ɟ
ɩɨɜɪɡɚɧɚ ɫɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ, ɛɢɨɢɧɠɟɧɟɪɫɬɜɨɬɨ ɢ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɬɚ ɮɢɡɢɤɚ. Ɉɞ ɫɜɨʁɚ ɫɬɪɚɧɚ ɡɟɦɟɧɨ ɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɬɚ
ɮɢɡɢɤɚ ɞɚ ɨɩɮɚʅɚ ɱɟɬɢɪɢ ɩɨɞɝɪɚɧɤɢ: ɬɟɪɚɩɟɜɬɫɤɚ ɪɚɞɢʁɚɰɢɨɧɚ
ɮɢɡɢɤɚ, ɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɱɤɚ ɪɚɞɢʁɚɰɢɨɧɚ ɮɢɡɢɤɚ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɧɭɤɥɟɚɪɧɚ
ɮɢɡɢɤɚ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɮɢɡɢɤɚ.
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɬɚ ɮɢɡɢɤɚ ɢ ɛɢɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɨɬ ɢɧɠɟɧɟɪɢɧɝ
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɫɨɫɬɚɜɟɧ ɞɟɥ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚɬɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɩɪɚɤɫɚ.
Ƚɨɥɟɦ ɞɟɥ ɨɞ ɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɱɤɢɬɟ ɢ ɬɟɪɚɩɟɜɫɤɢɬɟ ɩɨɫɬɚɩɤɢ ɡɚɜɢɫɚɬ
ɨɞ ɨɞɥɭɤɢɬɟ ɲɬɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɞɨɧɟɫɭɜɚɚɬ ɡɟɦɚʁʅɢ ʁɚ ɜɨ ɩɪɟɞɜɢɞ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɬɚ ɮɢɡɢɤɚ. Ɍɚɤɚ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɜɨ ɪɚɞɢɨɬɟɪɚɩɢʁɚɬɚ,
ɬɟɯɧɢɱɤɚɬɚ ɛɚɡɚ ɡɚ ɫɢɦɭɥɚɰɢʁɚɬɚ, ɩɥɚɧɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɬɪɟɬɦɚɧɨɬ ɢ
ɫɚɦɨɬɨ ɢɡɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɪɟɬɦɚɧɨɬ ʁɚ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɬɟ
ɮɢɡɢɱɚɪɢ. Ȼɢɞɟʁʅɢ ɬɪɟɬɦɚɧɢɬɟ ɫɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɨɞɥɭɤɚɬɚ ɧɚ
ɮɢɡɢɱɚɪɨɬ ɢɦɚ ɡɚ ɤɨɧɫɟɤɜɟɧɰɚ ɩɪɚɜɢɥɟɧ ɢɥɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɟɧ ɬɪɟɬɦɚɧ ɧɚ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɬ.
ɋɩɟɤɬɚɪɨɬ ɧɚ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɨɬ ɮɢɡɢɱɚɪ ɟ ɲɢɪɨɤ ɢ
ɜɤɥɭɱɭɜɚ, ɞɚ ɧɚɛɪɨʁɚɦ ɫɚɦɨ ɧɟɤɨɢ ɨɞ ɧɢɜ: ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɡɚ ɩɪɟɰɢɡɧɚ ɞɨɡɢɦɟɬɪɢʁɚ ɩɨɜɪɡɚɧɚ ɫɨ ɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɤɚɬɚ
ɢɥɢ ɬɪɟɬɦɚɧɨɬ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɨɬ, ɦɟɪɟʃɟ ɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ
ɪɚɞɢʁɚɰɢʁɚɬɚ, ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɡɚ
ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢ ɫɧɢɦɤɢ, ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ,
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ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɬ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɨɞ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɬɟ ɲɬɟɬɧɢ ɟɮɟɤɬɢ ɨɞ
ʁɨɧɢɡɢɪɚɱɤɨɬɨ ɡɪɚɱɟʃɟ ɢ ɬ.ɧ.
Ɂɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɮɢɡɢɤɚ ɢ ɛɢɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɢɧɠɟɧɟɪɢɧɝ
ʁɚ ɨɛɟɞɢɧɭɜɚ ɧɚʁɛɪɨʁɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɮɢɡɢɱɚɪɢ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ
ɲɬɨ ɫɟ ɡɚɧɢɦɚɜɚɚɬ ɫɨ ɫɪɨɞɧɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɞ ɮɢɡɢɤɚɬɚ. ɋɟ ɧɚɞɟɜɚɦɟ
ɞɟɤɚ ɫɬɚɬɢɢɬɟ ɨɛʁɚɜɟɧɢ ɜɨ ɨɜɨʁ Ɂɛɨɪɧɢɤ ʅɟ ɞɚɞɚɬ ɡɚɨɤɪɭɠɟɧɚ
ɫɥɢɤɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɬɟ ɮɢɡɢɱɚɪɢ ɢ ɡɚ ɧɢɜɧɚɬɚ ɭɥɨɝɚ
ɜɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚɬɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɦɟɞɢɰɢɧɚ ɢ ɫɪɨɞɧɢɬɟ ɝɪɚɧɤɢ ɩɨɜɪɡɚɧɢ
ɫɨ ɡɚɲɬɢɬɚɬɚ ɧɚ ɱɨɜɟɤɨɜɨɬɨ ɡɞɪɚɜʁɟ. ȼɨ Ɂɛɨɪɧɢɤɨɬ ɨɛʁɚɜɟɧɢ ɫɟ
ɬɪɭɞɨɜɢ ɨɞ ɪɟɱɢɫɢ ɫɢɬɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɫɩɨɦɟɧɚɬɢ ɨɛɥɚɫɬɢ.
Ɂɚ ɭɫɩɟɲɧɨɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚʃɟ ɢ ɨɞɜɢɜɚʃɟ ɧɚ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɬɚ ɢ
ɢɫɤɚɠɭɜɚɦɟ ɧɚʁɢɫɤɪɟɧɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ
ɧɚ ɧɚɭɤɢɬɟ ɢ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢɬɟ - ɂɫɬɪɚɠɭɜɚɱɤɢɨɬ ɰɟɧɬɚɪ ɡɚ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɧɚ ɱɟɥɨ ɫɨ ɚɤɚɞɟɦɢɤ ȳɨɪɞɚɧ
ɉɨɩ-ȳɨɪɞɚɧɨɜ. ɂɫɬɨ ɬɚɤɚ, ɢɫɤɚɠɭɜɚɦɟ ɩɨɫɟɛɧɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ ɞɨ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɬɟ ɤɨɢ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ ɝɢ ɩɨɞɞɪɠɚɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɢ
ɨɞɪɠɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɬɚ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɞɨ ɝɟɧɟɪɚɥɧɢɨɬ ɫɩɨɧɡɨɪ
„Ⱦɪ. ɉɚɧɨɜɫɤɢ“.

Ɂɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ
ɉɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ Ɂɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɮɢɡɢɤɚ ɢ
ɛɢɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɢɧɠɟɧɟɪɢɧɝ
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Прва македонска конференција за медицинска физика и биомедицински инженеринг
УДК: 616-073.916

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ДОЗИМЕТРИСКИОТ
ПРОТОКОЛ TRS 398
Надица Димитровска1
1

Институт за радиотерапија и онкологија, Водњанска 17, Скопје, dnadica@yahoo.com

Апстракт – Апсорбираната доза во вода е величина која е од главен интерес во радиотерапијата,
затоа што оваа величина е во тесна врска со биолошкиот ефект од радијацијата. Предноста на
калибрацијата изразена во терминот апсорбирана доза во вода и дозиметриските процедури што ги
користат овие калибрациони фактори се опишани во овој труд. Препораката на ICRU е
неопределеноста на предадената доза во таргет волуменот (туморот) да не надминува ±5%.
Клучни зборови : апсорбирана доза во вода, калибрациони фактори, дозиметрија
Апсорбираната доза во вода е величина која е од
главен интерес во радиотерапијата, затоа што оваа
величина е во тесна врска со биолошкиот ефект
од радијацијата. Современата радиотерапија е
насочена
кон
фактот
дека
за
добар
радиотераписки одговор големо влијание има
точноста на предадената доза во пропишаниот
таргет волумен. Препораката на ICRU е
неопределеноста на предадената доза во туморот
да не надминува ±5 % , што се базира на
анализата на податоците за измерената доза и на
евалуацијата на грешките при предавањето на
дозата во клинички услови. Земајќи ги во предвид
сите несигурности инволвирани во предавањето
на дозата на пациентот неопределеноста од ±5%
не е лесно да се постигне.

апарати и телетераписките апарати (Co-60)
обично е даден во Gy/min, додека за клиничките
акцелератори е даден во Gy/MU.
Базичната калибрација на output-от на фотонскиот
и електронскиот сноп произведен од радиотераписките апарати се изведува со радијациони
дозиметри, користејќи специјална радијациона
дозиметриска техника. Радијациониот дозиметар
се состои од јонизациона комора и електрометар,
со кој се мери дозата депонирана во осетливиот
волумен на јонизационата комора. Во клинички
услови најпрактична и најмногу употребувана
метода за точно мерење на output-от е
јонометриската методата т.е. мерења со
јонизациона комора. Осетливиот волумен на
комората обично е исполнет со воздух/гас, а
измерените величини Q (количество електричество) или I (јачина на струја) како последица
од преминот на јонизирачкото зрачење во
осетливиот волумен со маса mair , се користат за
пресметување на апсорбираната доза во дадена
точка.

Пред клиничка употреба, излезниот сноп (output)
на фотонскиот и електронскиот сноп произведен
од радиотераписките апарати мора да биде
калибриран. Базичната калибрација на output-от
(апсолутна дозиметрија) е многу важна алка во
ланецот на постапки, што води до егзактно
предавање на тераписката доза на пациентот.
Други важни алки во ланецот се релативната
дозиметрија (профили и длабински криви),
commissioning и QA на третманската машина,
TPS, имобилизација, обележување и поставување
на пациентот на третманска машина. Базичниот
output на радиотерапискиот апарат обично се
формулира како брзина на доза во извесна точка
на референтна длабина (најчесто тоа е длабината
на која се наоѓа максималната доза) во воден
фантом, на фокусно кожно растојание (SSD) или
изоцентрично растојание (SAD) и референтна
големина на поле (обично тоа е поле 10cm x10
cm) на површината на фантомот или во
изоцентарот. Оutput-от на киловолтните X-ray

Апсорбираната доза во дадена точка во воздух е
дадена со:
Dair = Q / mair x ( Wair / e )
каде (Wair / e ) е средната енергија потребна да се
произведе јонски пар во воздух.
Конверзијата на Dair во доза во медиумот (обично
тоа е вода) Dw е базирана на Bragg-Gray-овата
теорија за шуплини, па за апсорбираната доза во
вода добиваме:
Dw = Dair s w,air p
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каде s w,air е однос на сопирните моќи за вода и
воздух, а p е корекциониот фактор за
пертурбација.

ND,w,Qo е калибрациониот фактор изразен во
терминот апсорбирана доза во вода во сноп на Co60, добиен од стандардна лабораторија.

За да се задоволи условот предадената доза на
пациентот да биде со неопределеност од ±5 %
потребно е дозиметарот да припаѓа на
унифициран калибрационен ланец. Затоа, на
меѓународен план, се препорачува единствена
концепција при калибрација, како би можело да се
прави
интеркомпарација
на
различни
радиотераписки центри.

Во најголемиот број клинички ситуации, мерните
услови не соодветствуваат со референтните
услови во стандардните лаборатории, што влијае
на одговорот на дозиметарот, па затоа е
неопходно да се земат во предвид сите фактори
кои влијаат на одговорот на дозиметарот.
Референтни услови при калибрација на
апсорбираната доза во вода се: геометриската
поставеност (растојание и длабина), големина на
поле, материјал и димензии на фантомот,
амбиентална
температура,
притисок
и
релативната влажност. Величини кои не се
предмет на мерењето, но сепак влијаат на
одговорот на дозиметарот се напонот на
поларизација, нултиот дрифт, работниот режим на
дозиметарот, како и величини поврзани со
радијационото поле (квалитет на снопот, брзина
на доза, големина на поле, длабина во фантом).
При калибрација е неопходно сите можни
параметри да се држат под контрола, освен оние
кои не можат да се контролираат како на пр.
амбиенталната
температура,
притисок
и
релативната влажност, за кои се прави корекција
која треба да се венесе при пресметувањето на
апсорбираната доза во вода во препорачаните
референтни услови во клинички услови.

Институтот за радиотерапија и онкологија од
Скопје за радиотераписки третман на пациентите
користи високоволтажни апарати т.е линеарни
акцелератори и телетераписки апарат со
радиоактивен извор Co-60. За да се користат за
тераписки цели радиотераписките апарати мора
да се искалибрираат според специфициран
протокол. Протоколот за определување на
апсорбираната доза на фотонски и електронски
сноп од IAEA TRS 277 се засниваше на
определување на апсорбираната доза во вода Dw
користејќи калибрациониот фактор Nk, мерен во
воздух во сноп на Co-60, при што за точно
пресметување на апсорбираната доза во вода се
аплицираа додатни конверзиони фактори.
Големиот број на чекори во процесот на
определувањето на апсорбираната доза во вода Dw
внесуваше неопределеност од страна на
корисникот при определувањето на Dw. За да се
подобри радијациониот дозиметриски концепт и
да се редуцира неопределеноста при калибрација
на радијациониот сноп се развија стандардите за
апсорбирана доза во вода во Примарните и
Секундарните
стандардни
дозиметриски
лаборатории, кои обезбедуваат калибрационен
фактор ND,w , мерен во вода во сноп на Co-60 и
изразен во терминот апсорбирана доза во вода .
На тој начин, корисникот без голем напор и со
многу поголема сигурност може да врши
калибрација на терапискиот сноп, но при тоа
секако треба да се вклучат корекционите фактори
за различниот квалитет на снопот, за температура,
притисок и влажност, за поларизација и
рекомбинација на јоните.

Кога дозиметарот се употребува во сноп со
квалитет Q кој е различен од референтниот сноп
Qо користен во стандардната лабораторија за
пресметувањето на апсорбираната доза во вода се
користи следниов израз :
Dw,Qo = MQ ND,w,Qo kQ,Qo
каде kQ,Qo е корекција поради разликите во
квалитетот на снопот.
Корекцијата
поради
разликите
во
температурата и притисокот при референтни
услови и во клинички услови е дадена со
корекциониот фактор:
kt,p = (273.2 + T) Po / (273,2 + To) P

Формализмот за определување на апсорбираната
доза во вода за фотонски и електронски снопови
со високи енергии вклучува јонизациона комора
чиј калибрационен фактор е изразен во терминот
апсорбирана доза во вода во референтен сноп
(сноп на Co-60).

каде To и Po се референтни вредности (20ºC и
101.3kPa)
Ако калибрацијата е извршена во услови на
релативна влажност 50%, а влажноста во условите
на мерење е во опсег 20-70% за температурен
интервал 15-25 [ºC] не е потребна никаква
корекција за влажност.

Aпсорбираната доза во вода на референтна
длабина zref во референтен сноп со квалитет Qo и
во отсуство на комора е дадено со:

Вообичаено е јонизационата комора да се
калибрира заедно со електрометарот и затоа
корекциониот фактор за електрометарот е 1.

Dw,Qo = MQo ND,w,Qo
каде MQo е отчитувањето на дозиметарот под
референтни услови во стандардна лабораторија, а
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Кога јонизационата комора се користи во сноп
што произведува мерлив ефект на поларизација ,
тогаш точното отчитување се зема дека е средна
вредност од отчитувањата на двете поларизации и
се користи следниов израз:

користи централната оска и податоците од
процентуалната длабинска доза.
Формализмот за определување на апсорбираната
доза во вода за фотонски и електронски снопови
со високи енергии даден со Протоколот на IAEA
TRS 277 е базиран на употреба на неколку
коефициенти, пертурбациони и други корекциони
и конверзиони фактори. Тоа е така поради
практичните тешкотии при конверзија на
величината воздушна керма мерена во воздух во
величината апсорбирана доза во вода мерена во
воден фантом. Комплексноста најдобро се
демонстрира со големиот број равенки што треба
да се земат во предвид при пресметувањето на
апсорбираната доза во вода, како и на
процедурите за селектирање на соодветните
податоци кои се добиваат од комплексните
мерења или се пресметани врз база на теориски
модели.

kpol = [│M+ │+│M-│] / 2M
каде M+ и M- се отчитувања добиени со позитивен
и негативен поларитет соодветно, а M е
отчитувањето на електрометарот со поларитет кој
се користи при рутинските мерења.
Количеството електричество произведено во
комората како резултат на преминот на
радијацијата низ неа, може да се разликува од
количеството електричество актуелно собрано на
електродите. Некомплетната колекција на
количеството електричество значи рекомбинација
на јоните, па затоа е потребно да се внесе
корекционен фактор за рекомбинација на јоните
кој е даден со изразот:

Новиот формализмот за определување на
апсорбираната доза во вода за фотонски и
електронски снопови со високи енергии даден со
Протоколот на IAEA TRS 398 се базира на
поедноставена процедура која го зема во предвид
само калибрациониот фактор изразен во терминот
апсорбирана доза во вода и корекционите фактори
за сите величини кои влијаат на одговорот на
дозиметарот. Со овој формализам се редуцираат
можностите за грешка при определување на
апсорбираната доза во вода во радијационен сноп.

ks = ao + a1 (M1/ M2) + a2 (M1/ M2)2
каде константите ai се земаат од табели, а M1 и M2
се отчитувањата за два различни напона (U2 = ½
U1).
Практичната имплементација на дозиметрискиот
протокол за високоенергетски фотонски и
електронски снопови од IAEA TRS 398 се базира
на фактот дека калибрациониот фактор на
комората е изразен во терминот апсорбирана доза
во вода ND,w,Qo во референтен сноп со квалитет
Qo. Во овој протокол дадени се препораки за
типот на јонизационата комора што треба да се
користат при апсолутна дозиметрија за различни
фотонски и електронски енергии, како и
вредностите на kQ,Qo како функција од квалитетот
на снопот односно индексот на квалитет даден
со величината TPR20,10 (tissue phantom ratio):
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Abstract – Absorbed dose to water is the quantity of main interest in radiotherapy, since this quantity
relates closely to the biological effects of radiation. The advantages of calibrations in terms of absorbed
dose to water and dosimetry procedures using these calibration factors are described in this work. The
ICRU recommendation for an accuracy is ±5 % in the delivery of absorbed dose to a target volume.
Keywords – absorbed dose to water, calibration factors, dosimetry
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Апстракт – Целта на трудот е да ги прикаже принципите на планирањето во радиотерапијата и
нивното усовршување согласно напредокот во базичните науки. Компарирани се принципите на
дводимензионалното планирање на зрачниот третман (објаснување на поимот 2½ -Д
радиотерапија) со принципите на конформалната 3-Д радиотерапија. Потенцирани се предностите
на современото планирање и спроведување на радиотерапијата, како и некои од правците на
нејзиниот натамошен развој.
Клучни зборови – радиотерапија, планирање на третманот, конформална 3-Д радиотерапија
Сцилата на неуспешна туморска контрола и
Харибдата на нагласени компликации од
третманот. Со цел проширување на терапевтскиот
индекс (раздвојувањето на
кривата на
веројатноста за туморска контрола , од онаа на
веројатноста за компликации на нормалните
ткива), развиени се повеќе техники на планирање
на зрачењето, од кои поподробно ќе се задржиме
на принципите на 2-Д, 2½ -Д и 3-Д
радиотерапијата.

1. ВОВЕД
Радиотерапијата е една од поновите гранки во
медицината, која за карактеристика ја има
директната и непосредна зависност од развојот на
базичните науки и техниката. Напредокот на оваа
гранка подеднакво зависи од новите сознанија во
онкологијата, како и од усовршувањето на
машините вклучени во зрачниот процес. Ова
подразбира комплетирање тим составен од
радиотерапевти,
медицински
физичари
и
радиолошки технолози, во кој согласно својата
едукација, сите учествуваат во различните етапи
од процесот на зрачењето.

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ
2.1. Принципи на 2-Д радиотерапијата

Радиотерапијата е локален, или локорегионален
модалитет на третман во терапијата на малигните
(и одредени бенигни) заболувања. Тоа значи дека
ефектот од зрачењето се манифестира само во
озрачениот волумен, со одредена веројатност за
туморска контрола, согласно доставената доза.

Самиот термин имплицира планирање на
зрачниот третман во две димензии. Во процесот
на симулацијата се ангажирани радиотерапевтот и
радиолошкиот технолог. Првиот чекор е
позиционирање на пациентот, во одредена
положба, по што според потреба, се врши и
имобилизација со соодветни помагала. Следува
одредување на големината и обликот на зрачните
полиња, со помош на класичен, ортогонален
симулатор.

Идеален зрачен треман, би бил оној, во кој
туморот
(целниот
волумен)
би
примил
максимална зрачна доза, а околните здрави ткива
и органи (тнр.органи од ризик) би биле
поштедени од зрачењето во целост. За жал во
реалноста не е можно спроведувањето на ваков,
идеален зрачен третман. Непосредната близина на
здравите органи и ткива до туморите, води до
нивно неизоставно озрачување. Практично,
зрачниот третман не е можен без несакани
последици. Прашањето е кој процент и
интензитет на несакани ефекти е оправдан во
настојувањето да се обезбеди локална контрола.
Затоа, работата на радиотерапевтот наликува на
внимателно бирање доза, на патот помеѓу

За одредување на полињата се користат знаењата
од топографската анатомија и коскените репери
од соодветната регија (меките ткива на
класичната скопија и графија не се јасно
видливи), согласно препораките за класична
дводимензионална радиотерапија. Кога се
дефинирани зрачните полиња, се прават графии
од сите нив, по што се цртаат трансверзални
контури/димензии на нивниот централен пресек.
Следи обележувањето на полињата и нивните
центри врз кожата на пациентите. Потоа,
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настапуваат медицинските физичари, кои со
помош на системи за планирање на третманот,
согласно пропишаната доза (дневна доза, режим
на фракционирање, вкупна доза), го оптимизираат
распоредот на зрачната доза на ниво на
централниот пресек.

користење на помали зрачни полиња, односно
подобра заштита на органите од ризик.
И овде недостига увид во волуменската
дистрибуција на дозата во целниот волумен.
Важно е да се потенцира дека за време двете
претходно опишани методи на симулација,
пациентот е постојано на масата од симулаторот,
до дефинирањето на локализацијата и обликот на
зрачните полиња, кои потоа се цртаат на неговата
кожа.

Можностите за манипулација ги вклучуваат
различниот тежински придонес по зрачно поле,
користењето клинести филтри и блокирањето на
делови од зрачните полиња
за заштита на
органите од ризик. Конечниот резултат е увид во
распоредот на дозата во трансверзална рамнина,
само во регијата на централниот пресек, без
можност за прикажување на дозата во органите од
ризик.

2.3. Принципи на конформалната 3-Д
радиотерапија
Самото име конформална 3-Д радиотерапија,
покажува дека обликот на зрачните полиња е
прилагоден на изгледот на туморот од одреден
правец. Односно обликот на третираниот волумен
го следи обликот на целниот волумен.

Доколку се работи за изразито нехомогена
конфигурација на зрачената регија (врат,
карлица), пожелно е да се земат контури во
правец на главата на пациентот (кранијално), кои
се обележуваат со + и бројот на сантиметри во
однос на центарот на полето, односно контури во
правец нозете (каудално) кои се обележуваат со и бројот сантиметри од центарот.

Повторно
симулацијата
почнува
со
позиционирање и евентуална
имобилизација,
според протокол. За ваков вид симулација се
користи компјутерски спирален томограф, врзан
во мрежа со работни станици кои користат
одреден софтвер за дизајнирање на зрачните
полиња и со системот за тридимензионално
планирање на третманот.

Прикажувањето на распоредот на дозата во овие
трансверзални рамнини помага при изборот на
најдобриот план. Сепак, волумната дистрибуција
останува непозната. Зрачниот третман кој следи е
само егзекуција на направениот план. Пожелна е
верификација на прецизното спроведување на
планот со тнр.гама-графии.

Самата симулација уште се вика и виртуелна,
бидејќи по добивањето на снимките од КТ
симулаторот, на кожата на пациентот се
забележуваат само позициите на изоцентарот
(ласерите) и тој е слободен да си оди. Натаму
радиотерапевтот ги користи снимките за
изработка на неговиот дел од планот.

2.2. Принципи на 2½-Д радиотерапија
Нешто пософистициран начин на планирање на
радиотерапијата е тнр. 2½-Д планирање.
Симулацијата започнува исто, со позиционирање
и евентуално имобилизирање на пациентот во
положба за третман. Тимот е со ист состав. Со
употреба на графии од компјутерска томографија,
(или магнетна резонанса) и графија од класичниот
симулатор, можно е релативно прецизно
позиционирање на туморот внатре во дефинираното зрачно поле.

Согласно рапортот на меѓународната комисија за
радијациони единици, на секој од трансверзалните пресеци, со различни бои, се контурираат целните волумени и волумените на
органите од ризик. При тоа вообичаено е органите
од ризик да се контурираат во нијанси на зелената
боја. Целните волумени се контурираат со црвена
боја.
Грос Туморскиот Волумен, односно ГТВ, е
радиолошки поим и го означува туморскиот раст
видлив
на
сликите
од
компјутерската
томографија. Клиничкиот Таргет Волумен,
односно КТВ е клинички концепт, воведен врз
база на податоците од бројни клинички студии,
дека околу секој видлив тумор постои и негов
субклинички, т.е. невидлив раст во околното
ткиво. Со просторна експанзија на ГТВ за
одредена големина, се покрива и КТВ.
Планираниот Таргет Волумен, односно ПТВ, е
поим воведен, да ги компензира непрецизностите
на секојдневното местење за третман и на
физиолошките движења на внатрешните органи.
Со експанзија на КТВ за одреден број милиметри
се добива и ПТВ. Тоа е оној волумен кој понатаму
служи за планирање на третманот.

За вакво планирање се користат факторите на
смалување,
прикажани
на
сликите
од
компјутерската томографија и факторите на
зголемување, од графијата на симулаторот. На тој
начин, се добива увид во изгледот на туморот во
онаа трета димензија која ни недостига.
Пренесувањето на положбата на туморот и
органите од ризик, од КТ наодите, врз снимките
од симулаторот, е задача која на радиотерапевтот
му одзема многу време и го обременува со
можност од тнр. географска грешка.
Планирањето на треманот, повторно е задача на
медицинскиот физичар, кому на располагање му
стојат истите алатки, како при 2-Д планирањето.
Предноста е во попрецизното прикажување на
положбата на туморот, со што се овозможува
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Софтверот има можност вака добиените контури
да ги интегрира во 3-Д модели, кои подоцна се
користат за дефинирање на положбата, обликот и
големината на зрачните полиња.

видливо дека прецизното дефинирање и
прикажување на дозата во волумен го проширува
тнр.терапевтски индекс со тоа што овозможува
покачување на дозата во целните волумени, со
одржување на ниска доза во органите од ризик.

Во конформалното планирање, аранжманот на
зрачните полиња е задача на медицинскиот
физичар. Натаму, во оптимизацијата на дозата во
целниот волумен, на располагање му стои
софистициран систем за планирање, со можност
за менување на тежинскиот придонес по зрачно
поле, енергијата на зрачниот сноп, квалитетот на
зраците (линеарниот акцелератор е единствена
машина која нуди употреба и на забрзани
електрони во третманот), употреба на клинести
филтри и тн.

Натамошни правци на развој во тој поглед се
имплементирањето на стереотактичната радиотерапија, Интензитетно Модулирана Радиотерапија (ИМРТ) и Имиџ Водена Радиотерапија
(ИГРТ) во арсеналот на Институтот за
радиотерапија и онкологија.
4. ЛИТЕРАТУРА
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3. ЗАКЛУЧОК
Од погоре изнесеното јасно се гледа дека развојот
на техниката и инволвирањето на модерни
апарати во современата радиотерапија резултира
со воведувањето на нови, софистицирани методи
на третман кои се приближуваат до недостижниот
идеал, максимално озрачување на туморот со
едновремена поштеда на здравите ткива. Јасно е
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HDR БРАХИТЕРАПИЈА: ОД ДОСЕГАШНОТО ИСКУСТВО
НА ИНСТИТУТОТ ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА
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Апстракт – Во овој труд е даден краток преглед на досегашното искуство на Институтот за
радиотерапија и онкологија, во третирањето на иноперабилниот карцином на грлото на матката,
по воведувањето на HDR брахитерапијата, како рутинска процедура. Прикажани се резултатите
добиени со анализа на комплетираните третмани на 57 случајно избрани пациенти. Добиените
резултати покажуваат задоволувачко совпаѓање со резултатите објавени во референтни
публикации за оваа проблематика.
Клучни зборови – брахитерапија, телетерапија, карцином на грло на матка
Од неодамна HDR во целост ја замени LDR
техниката за најголемиот број на туморски
локализации. За разлика од LDR, HDR е
амбулантска процедура во која е избегната
потребата за целосна анестезија и за продолжен
болнички престој.

1. ВОВЕД
Брахитерапијата е метод на предавање зрачење
во туморот, со поставување на радиоактивни
извори во непосредна близина на туморот
(интракавитарна, интралуминална, површинска
брахитерапија)
или
во
самиот
тумор
(интерстицијална брахитерапија).

HDR брахитерапијата користи високо активни
Ir192 извори што овозможува третманот да биде
остварен во неколку минути.

Со оглед на фактот дека радиоактивниот
извор е поставен во близина или директно во
туморот, постигнатите дози се далеку повисоки
отколку со телетерапијата. Од друга страна,
рапидното опаѓање на дозата околу изворите
значи дека помалку зрачење е предадено на
околното нормално ткиво. [1]

Една од најголемите придобивки на HDR
брахитерапијата е тоа што позицијата на изворот
може да биде индивидулано прилагодена, што
овозможува да се креира дозна диструбиција
базирана на индивидуалната анатомија на
пациентот и туморот. [2]

Брахитерапијата најчесто се изведува со High
Dose Rate (HDR) или со Low Dose Rate (LDR)
техника. LDR предоминантно се употребувала во
минатиот век и била користена кај различни
туморски локализации, првенствено кај грлото и
телото на матката. Во гинекологијата кај
пациентите кои што подлежат на LDR
брахитерапија, апликатор се пласира во грлото на
матката/телото на матката за време на што
пациентот е под целосна анестезија во
операционата сала. Радиоактивните извори,
типично Cs137, подоцна се внесуваат во
апликаторот (after-loaded), кога пациентот е
трансфериран
во
соодвентна
заштитена
просторија. LDR пациентите престојуваат во таа
просторија 1-2 дена, а процедурата се повторува
во 1 до 2 недели во зависност од протоколот за
третман.

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ
HDR брахитерапијата во Институтот за
радиотерапија и онкологија, како рутинска
процедура е воведена во мај 2005 година. Од
вкупно третираните пациенти со оваа процедура,
најголем број се со локално напреднат карцином
на грлото на матката. Во овој труд е прикажано
досегашното искуство од вкупно анализираните
57 пациенти. Според новововедениот третмански
протокол, кај оваа група на пациенти, HDR
брахитерапијата следи по остварувањето на
телетераписката доза од 50,4 Gy (28 фракции со
доза од 1,8 Gy) во планираниот целен волумен
(PTV 1 ). Телетерапијата се изведува по следниот
редослед:
Симулација
на
апаратот
за
компјутеризирана
томографија
(КТ),
1
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PTV-Planinng Target Volume

- Средна доза во ректумот е 3.04 Gy
(43.4%), а се движи во ранг од 2.189 Gy (31.27%)
до 3.863 Gy (55.19%)

тродимензионалното конформално планирање на
третманот со користење на специјализиран
компјутерски софтвер и спроведување на
третманот на линеарен акцелератор со користење
на високоенергетски Х-зраци.
Техниката на зрачење е со 4 третмански полиња,
без централна заштита, следејќи ги препораките
на ICRU62 репортот [3], за соопштување на
дозата.
Апаратурата со која се изведува HDR
брахитерапијата е составена од: КТ и НМР 2
компатибилен
тандем-ринг
апликатор,
со
соодветна должина и ангулација, подвижен
рендгенски уред (C-arm) за добивање на сликите
во дигитален формат од регијата од интерес,
специјализиран компјутерски софтвер
за
планирањето на третманот и брахитерапискиот
апарат што користи радиоизотоп Ir192 со
номинална активност од 10 Ci, за спроведување
на третманот.
Третманот се спроведува во 3-4 фракции со
доза од 7 Gy по фракција, следејќи ги препораките
на ICRU38 репортот за препишување и
реферирање на дозата [4], според кој дозата се
препишува во точка А (2 cm над заштитната капа
на тандемот, и 2 cm во страна од тандемот),
дозата во референтната точка на мочниот меур да
биде помала од 90% од вкупната доза и помала од
70% во било која од рефентните точки во
ректумот. За секоја одделна фракција се прават
рендгенски слики од регијата каде што е пласиран
апликаторот, се врши планирањето на третманот
и оптимизација на дозата според индивидуалната
анатомија на пациентот и туморот (сл.1), се
проверува дозата во сите точки и структури од
интерес (сл.2) и се пресметува V100% 3 и TRAK 4 .

Сл. 1 – Дозна диструбиција базирана на
индивидуалната анатомија на пациентот и
туморот

3. РЕЗУЛТАТИ
Спезијалираниот компјутерски софtвер за
планирање на HDR брахитерапијата, овозможува
оптимизација на дозата со цел максимално
озрачување на волуменот од интерес со
максимално поштедување на органите од ризик.
Добиените резултати кај споменатата група на
пациенти се следниве:
- V100% со средна вредност од 61 cm³ (25 82.4 cm³)
- TRAK со средна вредност од 0.40 cGy
на 1m (0.23 – 0.45)
- Средна доза во мочниот меур е 2.99 Gy
(42.7%), а се движи во ранг од 1.118 Gy (15.97%)
до 5.19 Gy (74.14%)

Сл. 2 – Извештај за планот со детален приказ на
дозата во сите точки од интерес
4. ЗАКЛУЧОК
Досегашното
двогодишно
искуство
од
воведувањето на оваа метода во спроведување на
HDR
брахитерапијата,
покажува
дека
имплементацијата на овој метод овозможува
попрецизно спроведување на третманот и
попрецизно специфицирање на зрачната доза во
целните волумени и во органите од ризик.

2

НМР – Нуклеарна Магнетна Резонанса
V7Gy – Волуменот што го зафаќа 100% изодоза (7
Gy)
4
TRAK-Total Reference Air Kerma е производ од
Air Kerma Rate за сите извори во сите канали и
соодветните времиња во секој од каналите
3
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HDR BRACHYTHERAPY: FROM THE EXPERIENCE OF
THE INSTITUTE OF RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY IN
SKOPJE
Eleonora Stojkovska1, Oliver Arsovski1, Igor Stojkovski1, Zoran Stefanovski1
1

Institute of Radiotherapa and Oncology, Vodnjanska 17, Skopje, estojkovska@yahoo.com

Abstract – In this presentation, short description of present experience of treating patients with advanced
(inoperable) cancer of the uterine cervix using HDR brachytherapy at the Institute of Radiotherapy and
Oncology in Skopje has been presented. Result of analysis of 57 randomly chosen patients with this
disease has been done. Results from our study are showing that the results are comparable with results
from referent published data in the literature.
Keywords – brachytherapy, teletherapy, cancer of the uterine cervix
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Апстракт – Интензитетно модулирана радијациона терапија (Intensity-modulated Radiаtion
Тherapy) денес претставува најголемо достигнување во спроведувањето на зрачни третмани.
Предностите што ги има пред тродимензионалната конформална радиотерапија (3D Conformal
Radiation Therapy) резултираат со нејзина се поголема примена. Целта на оваа презентација е да се
опише процедурата за востановување и спроведување на ИМРТ. Пред се, во системот за
планирање на третманот (Тreatment Planning System) треба да се внесат три додатни софтверски
пакети чија комбинација ќе овозможи воведување на ИМРТ: компјутерски алгоритам базиран на
инверзно планирање за создавање оптимален флуенс; софтверско решение за наведување на
многулистниот колиматор (Multy Leaf Collimator) да се движи во динамички мод; и контролер на
движењето на ливчињата (Leaf Motion Calculator). Имплементацијата на ИМРТ не би била
возможна без многубројните тестовите за обезбедување на квалитет и контрола на квалитетот
(Quality Assurance/ Quality control) кои се однесуваат на третманската машина и на секој план за
третман поединечно.
Клучни зборови – интензитетно-модулирана радиотерапија; конформална радиотерапија; MLC;
LMC; QA/QC
- подобрување на ефикасноста на третманот
исклучувајќи физички филтри и компензатори

1. ВОВЕД
ИМРТ како модалитет на спроведување на зрачна
терапија практично претставува подобрена
тридимензионална конформална радиотерапија
(3D CRT). За да се воочи потребата од воведување
на ИМРТ во еден радиотераписки центар, како и
за да се донесе правилна одлука дали во
конкретен случај треба да се пристапи кон
изведување на ваков третман, мора претходно
добро да се совладани предностите и
недостатоците на оваа техника во однос на
конвенционален третман.

1.2. Кога одбираме ИМРТ
Во случај кога:
- волуменот од интерес има многу неправилна
форма така да со 3D CRT не се добива
задоволителна изодозна распределба;
- зрачните полиња се многу мали;
- волуменот од интерес се граничи (преклопува)
со орган од ризик или
- од било кои причини со 3D CRT не се добива
прифатливо ниска доза во орган од ризик

Имплементирање на ИМРТ никако не исклучува
спроведување на класични радиотераписки
третмани. Невозможно е а и непотребно да се
оствари ИМРТ кај секој пациент кој има потреба
од зрачна терапија.

1.3. Како одбираме ИМРТ или 3D CRT
За да се подготви ИМРТ третман, ангажманот на
радијационите физичари е значитено поголем
(покомплицирана е изработката на планот,
потребни се предтретмански верификации,
додатни QA процедури за секој пациент одделно).
Воедно за самата изведба на третманот е потребен
сосема различен пристап. При конвенционален
третман радијационите технолози можат да го
споредат светлосното поле на пациентот со
дигитално реконструирана радиографија (DRR)
или симулациски филм, а при ИМРТ третман
светлосното поле е целосно или делумно
покриено со многулистен колиматор (MLC).
Затоа, секогаш кога е возможно да се направи

1.1. Зошто одбираме ИМРТ
Затоа што дава можност за:
- зголемување на дозата во целниот волумен
подобрувајќи ја притоа или барем одржувајќи ја
на
прифатливо
ниво
контролата
врз
компликациите;
- редуцирање на токсичноста на третманот
користејќи разни модалитети за опфаќање на
регии кои претходно биле недостапни;
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добра изодозна распределба со конвенционален
план, ИМРТ не се спроведува.

2.3. Физичарите во ИМРТ
По воведувањето на новата метода, улогата на
радијационите физичари не се сведува само на QA
тестови, туку напротив, нивниот ангажман во
третманот е многу поголем одошто при
конвенционален радиотераписки третман.

2. ИМРТ ПРОЦЕДУРА
Од гледна точка на радијационите физичари,
ИМРТ е вистински предизвик. Имено, нивната
улога во планирањето и спроведувањето на
третманот е многу поизразена, бидејќи оваа
техника
бара
особено
познавање
на
математичките принципи за дозна оптимизација,
дозиметрија
на
мали
и
геометриски
комплицирани зрачни полиња, разбирање на
неопределеностите што се јавуваат при
планирањето и спроведувањето на ИМРТ и.т.н.

При изведувањето на еден ИМРТ третман,
физичарите се вклучуваат некаде на почетокот,
непосредно после контурирањето на волуменот од
интерес и органите од ризик од страна на
радиотерапевтите.
2.3.1. Планирање
Се одбира бројот на зрачни полиња,
геометриската поставеност на секое од нив и
зрачната енергија.

За разлика од 3D CRT, каде ливчињата се
статични во однос на колиматорот за време на
зрачењето, при ИМРТ третман тие се движат
(dMLC – динамички повеќе листен колиматор).
Во таа смисла постојат два начина на
спроведување на ваков третман:
- сегментен (step and shoot), кога дозата се
испорачува пулсирачки и во секој сегмент на
испорака ливчињата се статични, и
- динамички (sliding windows), кога дозата се
испорачува континуирано и ливчињата се движат
непрекинато додека трае испораката на дозата.

Следува оптимизирање, при што имајќи го во
предвид дозниот лимит за секој контуриран орган
од ризик, како резултат на математичка
оптимизација се генерира флуенс соодветен на
оптималната дозна распределба. Потоа, преку
контролерот на движење на ливчињата на dMLC
(LMC), оптималниот се претвора во актуелен
флуенс кој системот за планирање на третманот
го користи за пресметување и добивање конечна
дозна распределба.
Планот се евалуира квантитативно со графички
приказ на зависноста доза-волумен (DVH) и
квалитативно (доза во секоја рамнина).

2.1. Воведување на ИМРТ
За да се воведе ИМРТ како нова техника на
спроведување радиотераписки третман, мора да
има:
- технички можнисти на третманските апарати
(Varian акцелератори),
- соодветен софтвер во системот за планирање
(Helios , Eclipse, Varis),
- дозиметриска опрема за верификација (Portal
dozimetry software, 2D array…) и
- физичари кои
1. ќе ги направат сите неопходни предтестови за
конкретната третманска машина
2. ќе ги внесат потребните мерени параметри во
софтверот и
3. ќе спроведат дополнителни QA тестови за
верификација за да може да се одобри и
прифати процедурата која го има последниот
збор во современата зрачна терапија.

2.3.2. Верификација
Се прави план за проверка на дозата на фантом за
да може да се спореди мерената и планираната
дозна распределба. Гама евалуација е метода за
определување на разликата во доза на 3mm
растојание од било која точка.
Во текот на третманот се прават дополнителни
проверки.
3. ЗАКЛУЧОК
Во светот ИМРТ се спроведува како рутинска
дневна пракса веќе години наназад. За споредба,
во ниту една од балканските држави нема ни
изгледи за скоро востановување на ваков вид
радиотерапија.

2.2. Редовни QA тестови

Бидејќи времето потребно за QA по пациент
изнесува 40 min, а за QA на третманската машина
45 min неделно + 10 min по пациент за проверка
на мониторските единици, препораките за
спроведување на квалитетна ИМРТ се – не повеќе
од 6 нови пациенти неделно. Со тоа, времето
потребно само за QA на пациенти достигнува 240
min неделно.

За да се спроведуваат безбедно ИМРТ третмани
неопходо е да се врши редовна проверка на
однесувањето на dMLC. Проверката се однесува
на:
- стабилноста на брзината на движење на
ливчињата,
- механичка стабилност, и
- стабилност при исклучување и вклучување на
зрачењето.

Во Институтот за радиотерапија и онкологија во
Скопје, во фаза сме на подготовки за започнување
со оваа метода. Во моментов се изведуваат
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почетни тестови во согласност со препораките
опишани во достапната литература. Тестовите се
однесуваат на ефектите кои се резултат на
движење на ливчињата на dMLC во текот на
испорачување на дозата, имајќи ја предвид
заобленоста на краевите на ливчињата, како и
пропустливоста (leakage) која се должи на
трансмисијата на материјалот од кој се направени
и протекувањето низ спојот помеѓу нив.
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IMRT IN RADIOTHERAPY
Sonja Petkovska1
1

Institute of Radiotherapy and Oncology, Vodnjanska 17, Skopje, S5_sonja@mt.net.mk

Abstract – Intensity-Modulated Radiation Therapy is one of the most significant treatment modality in
Radiotherapy. Compared to 3D Conformal Radiation Therapy, IMRT is more efficient form of treatment.
The aim of this report is to describe the procedure of IMRT implementation in daily routine. First of all,
combination of three software capabilities should be instaled into treatment planning system (TPS):
Computer algoritams based on inverse planning metod which generate optimised dose distribution;
developed software for operating multi leaf collimator in dynamic mode (dMLC); as well as leaf motion
calculator (LMC) which convert optimal in actual fluence and provide real dose distribution being as
close to predicted one as possible. Clinical implementation of IMRT necessitates new and additional tests
of treatment equipment, commisioning procedures and rutine Quality Control (QC) /Quality Assurance
(QA) checks.
Keywords – IMRT, 3D CRT, dMLC, LMC, QA/QC
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ПOДГОТВИТЕЛНИ ТЕСТОВИ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА
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Апстракт – При премин од тридимензионална конформална радиотерапија на радиотерапијата со
модулиран интензитет неопходно е воспоставување на поинакви и во најголем дел построги
тестови за контрола на квалитетот. Еден од најзначајните делови на опремата за радиотерапија со
модулиран интензитет е многулистниот колиматор (MLC - Multi Leaf Colimator). Утврдено е дека
класичните тестови за контрола на квалитет не се доволни и потребни е подетално испитување на
неговото функционирање. Во овој труд се презентирани некои почетни тестови направени во
Институтот за радиотерапија и онкологија, во Скопје, чија цел е утврдување дали постоечкиот
многулистен колиматор ги задоволува барањата за оваа нова техника на радиотераписки третман.
Клучни зборови – РТМИ, IMRT, MLC.
постигнува модулирање на интензитетот ја
наметнува потребата за построга контрола на
позиционирањето и механичкото движење на
истите. За таа цел, а во рамките на проектот за
воведување на радиотерапија со модулиран
интензитет на Институтот за радиотерапија и
онкологија во Скопје, е започнато со серија на
тестови кои ќе ја потврдат можноста за безбедно
користење на многулистниот колиматор за зрачни
полиња со динамички модулиран интензитет.

1. ВОВЕД
Радиотерапијата со модулиран интензитет
претставува следен чекор во развојот на
радиотерапијата со надворешно зрачење во однос
на сега веќе класичната тридимензионална
конформална радиотерапија. Користењето на
зрачни снопови со модулиран интензитет
овозможува озрачување на целниот волумен до
повисоки дози и истовремено намалување на
дозата на околните органи од ризик и околното
здраво ткиво. Комерцијалните системи кои имаат
можност за радиотерапија со модулиран
интензитет се базираат на една од следните две
методи: сегментална или динамичка метода. Кај
сегменталната метода обликот на колиматорот се
менува меѓу одделните емисии, додека за време
на самата емисија обликот на зрачното поле не се
менува. За разлика од сегментaлната метода, кај
динамичката
метода,
модулирањето
на
интензитетот се постигнува со промени на
обликот на зрачното поле за време на емисијата.
Институтот за радиотерапија и онкологија во
Скопје располага со линеарни акцелератори од
произведувачот
Varian
кои
ја
користат
динамичката метода за радиотерапија со
модулиран интензитет. Тие се опремени со
многулистен колиматор (Multi Leaf Colimator MLC) чии ливчиња, поточно нивното движење,
овозможува модулирање на интензитетот на
зрачењето. Самиот факт што ливчињата се движат
за време на емисијата и на тој начин се

2. МЕТОДИ
Движењето на секое од ливчињата на
многулистниот колиматор е контролирано од
компјутерска
датотека
која
ги
содржи
координатите на секое ливче во одредени
временски индекси. Оваа компјутерска датотека ја
генерира системот за планирање на третманот врз
основа на флуенсот однапред зададен од
физичарот кој го изработува третманскиот план.
Ваквиот дедуктивен начин на пресметување се
нарекува инверзно планирање.
За да го разграничиме влијанието на
многулистниот
колиматор
од
останатите
влијанија (на алгоритмот за оптимализација, на
алгоритмомт за пресметување на движењето на
ливчињата и т.н.), во понатамошното испитување
на поведението на многулистниот колиматор
користиме рачно направени датотеки за
контролирање на движењата на ливчињата, во кои
ги задаваме саканите позиции на различните
ливчиња во одредено време.
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dmax, 5, 10,15 и 20 cm, при номинален забрзувачки
потенцијал од 6 MV и 15 MV.

2.1. Трансмисија низ многулистниот
колиматор
Средната
трансмисија низ многулистниот
колиматор е одредена со јонизациона комора со
паралелни плочи (PPC40) во фантом од
полиметилметаакрилат (PMMA). Комората е
поставена на растојание 100 cm од изворот, на
централната оска на зрачниот сноп. Бидејќи
дијаметарот на комората опфаќа неколку ливчиња
од
многулистниот
колиматор,
добиените
резултати се усреднета вредност од трансмисијата
низ ливчињата и низ просторот меѓу нив.
Трансмисијата е дефинирана како однос од
добиените отчитувања со затворен и со отворен
многулистен колиматор. За да се избегне
влијанието на заоблениот крај на ливчињата при
мерењата, многулистниот колиматор е така
поставен така што комората се наоѓа на 10 cm од
спојот на двете банки. Мерењата се прават под
двете банки и потоа резултатите се усреднуваат
(Сл.1).

2.2. Стабилноста на брзината на ливчињата
За да се испита стабилноста на брзината на
ливчињата се прави следниот тест. Паровите на
спротивните ливчиња се наведуваат на движење
со иста брзина со одредена временска разлика
меѓу нив. На тој начин, при идеална стабилност
на брзината на ливчињата и при идеална
израмнетост на дозниот профил за отворено поле,
тој пар ливчиња би требало да формира зрачно
поле со униформен интензитет. Бидејќи идеална
израмнетост на дозниот профил на отворено поле
е реално невозможно да се добие, а препорачаната
прифатлива вредност е до 5%, таа вредност и ќе
ни биде гранична прифатлива вредност за
израмнетоста на дозниот профил на полето
формирано со ливчињата во движење.
За да испитаме што се случува при различни
брзини на ливчињата, различните парови
спротивни ливчиња се наведени да се движат со
различни брзини и на тој начин, на
радиографскиот филм ќе добиеме ленти со
различен интензитет. Ако израмнетоста на
дозниот профил долж соодветниот пар ливчиња
(долж соодветната лента на радиографскиот
филм) е помала од 5%, сметаме дека стабилноста
на брзината е прифатлива.
2.3. Влијание на забрзувањето на ливчињата
При реален третман на пациент, кај третманските
полиниња
ливчињата
на
многулистниот
колиматор ретко се движат со константна брзина.
Најчесто нивното движење е со променлива
брзина. За да се испита влијанието на
забрзувањето и забавувањето при движењето на
ливчињата, може да се искористи погоре
опишаниот тест за стабилноста на брзината на
ливчињата. Имено, ако за време на тестот за
стабилноста на брзината на ливчињата ја
прекинеме емисијата, ливчињата мораат нагло да
забават до брзина нула и да застанат. При
продолжување на емисијата, тие ќе мора да
забрзаат до постигнувањето на планираната
брзина. Ако снимиме радиографски филм со
неколку вакви прекини и ако има некакво
влијание на забрзувањето и забавувањето на
ливчињата, тоа повторно ќе се види на дозните
профили долж лентите формирани од различните
ливчиња.
2.4. Влијание на точноста на позиционирањето
на ливчињата и на нивниот заоблен
завршеток

Сл. 1 - Положби на многулистниот колиматор
при мерење на трансмисијата

За разлика од класичните третмани, при кои
многулистниот колиматор е неподвижен и каде
грешка во позиционирањето на ливчето од 1 па
дури и 2 mm нема да има преголемо влијание врз

Мерењата се направени за квадратни полиња со
димензии 6x6, 10x10 и 15x15 cm2, на длабини од
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дозата што ја абсорбира целниот волумен (затоа
што ливчињата се на неколку милиметри надвор
од целниот волумен), кај третмани со модулиран
интензитет ливчињата во голем дел од времето го
покриваат целниот волумен. Поради тоа,
влијанието на точното позиционирање на
ливчињата е многу поголемо кај динамичките
третмани и затоа е неопходно да се намали
толеранцијата во грешката на позиционирањето
на ливчињата.

Постојат неколку варијанти на овој тест, а ние се
одлучивме за следната:
Ливчињата се движат од лево кон десно со
постојана брзина, на ист начин, при што
растојанието меѓу нив е 3 mm. На одредени
растојанија ливчињата застануваат и мируваат
извесно време, така што растојанието меѓу нив е 1
mm. Растојанието меѓу местата на запирањето на
ливчињата е 2 cm. На тој начин на
радиографскиот филм добиваме вертикални црни
ленти на растојанија 2 cm една од друга.

За тестирање на точноста во позиционирањето на
ливчињата го правиме следниот тест:

Ако некое ливче застане во подесна или полева
позиција од планираната, тоа ќе се види на
филмот како проширување или стеснување на
вертикалната лента на тоа место. Исто така, може
да се види и ако двете ливчиња се поместени кон
иста страна. Во тој случај, на тоа место ќе се види
поместување на лентата кон едната страна.

Во овој тест ливчињата се движат од лево кон
десно со постојана брзина, но со временска
разлика меѓу левите и десните ливчиња. Притоа,
најнапред десните ливчиња застануваат во
одредена положба извесно време и, потоа
продолжуваат со движењето (кон десниот крај на
полето). Потоа, левите ливчиња застануваат во
истата положба во која претходно беа десните и
се задржуваат исто толку време колку и десните,
за потоа да продолжат и тие кон десната страна.
На ваков начин, кога калибрацијата на ливчињата
би била добра и кога не би постоел ефектот на
заоблен крај на ливчињата, на снимениот
радиографски филм би добиле рамномерно
поцрнување. Ако десното ливче застане во
подесна позиција од планираната, или ако левото
ливче застане во полева позиција од планираната,
појавениот процеп (gap) меѓу ливчињата ќе
доведе до појава на зголемена доза и поцрнување
на тоа место (hot spot). Ако пак, десното ливче
застане во полева позиција или левото застане во
подесна позиција од планираната, ќе дојде до
препокривање кое ќе доведе до намалена доза и
поцрнување на филмот (cold spot).

3. РЕЗУЛТАТИ
3.1. Трансмисија низ многулистниот
колиматор
На
сл.2
е
дадена
трансмисијата
низ
многулистниот колиматор. Средната трансмисија
за 6 MV е околу 1,6 %, додека за 15 MV е околу
1,7 %. За двете номинални енергии е евидентно
зголемувањето на трансмисијата со зголемување
на полето. За 6 MV со зголемување на длабината
се зголемува и трансмисијата, што се објаснува со
појавата стврднување на снопот (beam hardening)
при поминување низ многулистниот колиматор.
Поради поголемата енергија, при 15 MV, истото
не се набљудува.

Меѓутоа, во изведбата на многулистниот
колиматор на Varian (како и кај други
производители), за да се избегне полусенка
зависна од големината на полето, краевите на
ливчињата се заоблени. Тоа доведува да при
совршено точно позиционирање се појави
зголемено поцрнување на филмот поради
помалата дебелина на ливчињата на краевите.
Бидејќи овој ефект неможе да се елиминира,
единствен начин за евалуирање на добиените
резултати е споредбата со податоците од
литературата кои даваат вредности од 5% за
дозното отстапување и 4 mm полуширина [1].
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2.5. Тест - Решетка
Овој тест се користи во рутинската контрола на
квалитет на динамичките третмани и се базира на
претходниот
тест
за
точноста
на
позиционирањето на ливчињата, со таа разлика
што ливчињата не застануваат во иста позиција,
туку на 1 mm едно од друго и тоа на неколку
различни места. На тој начин на радиографскиот
филм ќе се добијат ленти со зголемен интензитет,
но со иста дебелина, на еднакви растојанија.
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Сл. 2 - Трансмисија низ многулистниот
колиматор
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За таа цел озрачивме неколку филмови од истата
серија со отворено поле. Кај дел од нив
израмнетоста беше околу 2%, што е во согласност
со нашите редовни дозиметриски контроли со
јонизациона комора. Меѓутоа, некои филмови
даваа израмнетост поголема од 3%, слична како
онаа од динамичките мерења. Значи, иако на прв
поглед изгледа дека израмнетоста на профилите
од тестот за стабилност на брзината на ливчињата
е полоша отколку кај отвореното поле, неопходни
се дополнителни тестови, по можност од
поинаков карактер, за изведување на конечен
заклучок.

3.2. Стабилност на брзината на ливчињата
На сл.3 е прикажан радиографскиот филм добиен
од тестот за стабилност на брзината на ливчињата.
Брзините на ливчињата при овој тест се движат од
0,08 cm/MU до 0.5 cm/MU во рамнината на
изоцентарот.

3.3. Влијание на забрзувањето на ливчињата
Анализата на одделните ленти од тестот за
влијанието на забрзувањето и забавувањето на
ливчињата кои соодветствуваат на одделните
ливчиња укажува на тоа дека израмнетоста на
профилите е слична со израмнетоста на
профилите од тестот за стабилност на брзината.
Врз основа на тоа заклучуваме дека забрзувањето
и забавувањето на ливчињата нема да доведе до
некакви мерливи отстапувања во дозната
распределба во целниот волумен, при третмански
полиња со модулиран интензитет.

Сл. 3 - Тест за стабилност на брзината на
ливчињата
На сл.4 се прикажани профилите долж средината
на некои од лентите добиени од некои од
ливчињата.
120

3.4. Влијание на точноста на позиционирањето
на ливчињата и на нивниот заоблен
завршеток
На сл. 5 е прикажан дозен профил кој се добива
од тестот за утврдување на точноста на
позиционирањето и влијанието на заоблениот
завршеток на ливчињата.
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Сл. 4 - Некои дозни профили од тестот за
стабилност на брзината
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Кај ливчињата кои се движат со најмала брзина
(најмало поцрнување на сл.3) израмнетоста е
нешто поголема од 5%. Главна причина за тоа е
нивната мала брзина на движење. За останатите
ливчиња израмнетоста е помала од 5%. Притоа, за
ливчињата кои се движат со мали брзини (помали
од 0,14 cm/MU), израмнетоста е поголема од 3%,
додека за останатите е помала од 3%. Иако
прифатливото ниво е 5%, сепак сметаме дека како
добра пракса израмнетоста кај динамичкото поле
треба да е помала од 3%. Поради тоа се јавува
потреба од дополнително испитување на
системот. Прв чекор е да се елиминира влијанието
на неопределеноста што ја внесува самиот филм.

Сл. 5 - Влијание на заоблениот крај на ливчињата
и точноста на нивното позиционирање
За влијанието на овие два фактора судиме врз
основа на пикот означен на сл. 5. Правејќи вакво
испитување долж целиот филм, добиваме дека
релативната висина на пикот е секако помала од
6%, а полуширината на максимумот е помала од 6
mm, што е во делумна согласност со податоците
од литературата. Ваквото поведение сметаме дека
во најголема мерка се должи на заобленоста на
краевите на ливчињата. Ваквото поведение е
очекувано и системот за планирање на третманот
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би требало соодветно да го моделира и вклучи во
пресметките. Тоа ќе биде проверено во некоја
подоцнежна фаза кога ќе се испитува поведението
на системот за планирање и изведување на
радиотерапија со модулиран интензитет како
целина.

покажуваат дека калибрацијата на многулистниот
колиматор во однос на позиционирањето на
ливчињата е задоволувачка. Тестовите, исто така,
укажуваат на фактот дека влијанието на ефектите
на забрзувањето и забавувањето е занемарливо.
На прв поглед изгледа дека има простор за
подобрување во делот на стабилноста на брзината
на ливчињата, особено за мали брзини на
движење на ливчињата. Меѓутоа, бидејќи ова се
темели на користење на радиографскиот филм за
релативна дозиметрија, сметаме дека се
неопходни дополнителни тестови за проверка на
стабилноста на брзината на ливчињата кои би се
извеле со јонизациона комора. Ваквите тестови се
планирани за периодот што ни претстои.

3.5. Тест - Решетка
На сл. 6 е прикажан филм добиен врз основа на
тестот - решетка кој е погоре опишан.
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Abstract – The transition from 3D conformal radiation therapy to intensity modulated radiation therapy
requires introduction of somewhat different and mostly more stringent quality control tests. One of the
key parts of the equipment employed in dynamic intensity modulated radiotherapy is the multileaf
collimator (MLC). The static quality control tests that are performed in the QA/QC programme for the
classical 3D CRT cannot provide sufficient assurance of the MLC performance. In this work we present
the results of some introductory dynamic tests, performed at the Institute of Radiotherapy and Oncology
in Skopje with aim of determining whether the MLC of the accelerator can be safely commissioned for
IMRT treatments.
Keywords – IMRT, MLC
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Апстракт – Томотерапијата е адаптивна радиотерапија со модулиран интензитет. Дизајнот на
апаратот за томотерапија е сличен на апаратите за компјутеризирана томографија. Акцелераторската цевка со номинална енергија од 6 MV ротира околу пациентот додека каучот на кој лежи се
движи во гантрито. Во мод за скенирање цевката работи на номинален потенцијал од 3,5 MV и
апаратот може да се употребува како компјутерски томограф. На тој начин можно е пред секоја
третманска сесија да се направи скен на пациентот и, ако треба, врз основа на тој скен да се
направи повторна оптимизација на третманскиот план.
Бидејќи томотерапијата е интегриран систем полесно е да се спроведува обезбедување на
квалитетот со помалку ресурси отколку кај класичната РТМИ. Бункерот во кој е сместен апаратот
бара помалку штитење па така се штеди доста во простор и градежен материјал.
Клучни зборови – томотерапија, IMRT, инверзно планирање
модулиран интензитет (РТМИ) базирана на
имиџинг. Со овој вид радиотерапија може да се
изведува класична РТМИ, но кога се работи за
радиотерапија на комформалното избегнување
(conformal avoidance radiotherapy) томотерапијата
е практично единствен ефикасен избор.
Конформалното избегнување е идеално кога
целниот волумен е неопределен, но затоа
локацијата на сензитивните структури е добро
позната. Кај томотерапијата не се користи филтер
за израмнување на полето па еден линак со 6MV
фотонски снопови е способен да даде јачина на
дозата од преку 8 Gy/min на оската на ротација
која се наоѓа на 85 cm од изворот.

1. ВОВЕД
Томотерапијата, слично како и компјутеризираната томографија (КТ), значи терапија што
се дава на попречни резанки од човековото тело.
Како и кај КТ постојат два вида томотерапија:
сериска и хеликоидна. Кај првата една резанка
(slice) се озрачува па потоа каучот се придвижува
за да се озрачи втората резанка и така за целиот
баран волумен. Кај втората истовремено се
движат и акцелераторската цевка и каучот така
што се создава хеликоидно движење на зрачниот
сноп околу пациентот. И двете форми томотерапија користат бинарни
повеќелисни колиматори (MLC – Multileaf Collimator) .

1.1. Малку историја

Фактот,
познат
уште
од
класичната
радиотерапија, дека ротационата терапија е
релативно
неосетлива
на
енергијата
на
фотонскиот сноп е една од премисите на
томотерапијата. Концептот на пич (pitch) e клучен
концепт во хеликоидната томотерапија. Пич е
односот на растојанието што го поминува каучот
за една ротација на гантрито кон големината на
полето дефинирана на оската на ротација т.е. во
изцентарот.
Кај
томотерапијата
најдобри
резултати се постигнуваат за пичови помали од
0,5. Тоа значи дека секој воксел се озрачува
повеќе пати за време од неколку ротации. Заради
можноста за КТ имиџинг хеликоидната томотерапија е дизајнирана како радиотерапија со

Концептот на томотерапијата настанал на
универзитетот Винсконсин кон крајот на 80-тите
години во работата на групата на физичарот Рок
Маки. На почетокот, тешкотиите биле непремостиви и проектот бил откажан. Главната
тешкотија
било
барањето
за
екстремна
прецизност на движењето на каучот. Во 1991
година физичарот Маки добил задача да подготви
спецификација за КТ за клиниката за радиотерапија. Тогаш тој станал свесен за новиот развој
на томографијата и за развојот и постоењето на
хеликоидната компјутеризирана томографија.
Приближно во исто време еден неврохирург,
Марк Карол, основал компанија која го започнала
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развојот на сериската томотерапија. Тие првиот
пациент го третирале во 1994 година. Подоцна
компанијата го сменила името во НОМОС и
добиле дозвола од FDA за работа во 1996 година.

на дозното поле да не биде рамен туку да има
триаголен облик како на сл. 2, бидејќи интензитетот на закочното зрачење е насочен повеќе во
насоката на движење на електроните. На сликата
2 дадени се профилите на зрачното поле за 5
различни длабочини во вода.

Во меѓувреме групата на Маки добила
финансиска помош во 1994 од GE. Подоцна Маки
и еден друг физичар, Рекверт, ја основале
компанијата TomoTherapy и го продолжиле
развојот на прототипот. Првиот апарат бил
финализиран во 2001 година и инсталиран на
универзитетот во Висконсин, а првиот пациент
бил зрачен во август 2002 година [1].
2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ
На гантрито на една томотераписка машина
монтирани се компоненти и од КТ скенер и од
линеарен акцелератор (Сл. 1). Наместо рендгенска
цевка монтирана е акцелераторска цевка која
произведува фотони со номинална енергија од 6
MV. Под цевката се наоѓа колиматор кој дава
поле од 5 cm x 40 cm во изоцентарот. Долж
подолгите бленди на колиматорот се поставени по
32 ливчиња.

Сл. 2 – Дозни профили на хеликоиден
томотераписки апарат
Како детектори се употребуваат гасни ксенонски
јонизациони шуплини разделени со тунгстенови
прегради. Квантната ефикасност на таквиот
систем е 25% што е многу повеќе од соодветната
ефикаснот на сегашните портални имиџери.
Контрастот и резолуцијата на овој систем се
поврзани така што помалите објекти се повидлви
кога постои поголем контраст. За висококонтрастните објекти како на пример, воздушна
шуплина, томотерапискиот апарат има резолуција
од 1-1,2 mm. Разлики во густината до 3% можат
да се забележат ако големината на објектот е
околу 2,5 cm за дози во граници од 1,5 до 3 cGy.
На сликата 3 е прикажан инсталиран томотераписки апарат.

Сл. 1 –Делови на томотераписки апарат
Дебелината на примарниот колиматор е околу 22
cm и пропуштеното зрачење при третман со ваков
вид РТМИ одговара на пропуштеното зрачење од
конвенционална конформална радиотерапија.
Максималниот отвор на полето на оската на
ротација е 5 cm. Ливчињата се движат со помош
на пневматика и затоа нивното време на реакција
е помало од 50 ms и тоа е земено во предвид при
пресметките. Листовите (вкупно 64 =32+32) се
направени од 95% легура на тунгстен, дебели се
10 cm и во проекција на рамнината на оската на
ротација нивната широчина е 0,625 cm. Протокот
на радијација низ ливчињата е помал од 0.5% што
е подобро отколку кај повеќелисните колиматори
што се инсталирани на класичните линаци [1].
Кај томотерапијата не се користи филтер за
израмнување на полето па еден линак со 6MV
фотонски снопови е способен да даде преку 8
Gy/min на оската на ротација која се наоѓа на 85
cm од изворот. Исто така, тоа доведува профилот

Сл. 3 – Томотераписки апарат инсталиран во
бункер
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Во основа јачината на дозата може да се менува
со промена на неколку параметри на апаратот
како што се: аутпутот, отворањето на блендите,
ротацијата на гантрито, брзината на движењето на
каучот и позицијата на листовите, која може да
биде различна во различни временски интервали.
Заради инерцијата неизводливо е да се менува
брзината на движењето на гантрито. Во
сегашниот развој избрано е во реално време да се
модулира само со MLC.

3. РЕЗУЛТАТИ
Овој вид специјална радиотерапија со модулиран
интензитет често бара посебни инструменти за
тестирање на квалитетот на зрачниот сноп. Како
пример ќе наведеме дека е конструирана
специјална низа од детектори за тестирање на
лонгитудиналните и латералните профили на
зрачните снопови [1]. Во таа работа се покажува
дека со периодично тестирање на апаратот се
открило постепеното разрушување на таргетот
што довело до промена на дозниот профил на
зрачниот сноп.

Модулацијата се постигнува со промена на
времето на престој на ливчињата во некоја
позиција. Една ротација е обично поделена на 51
проекција, а бидејќи ротациониот период е 28 s
тоа значи дека секоја проекција трае околу 480
ms.

Иако и детекторите на самата томотераписка
машина можат да се користат за мерење на
дозните профили, нивните покажувања не се
релевантни заради тоа што тие се на растојание од
60 cm од изоцентарот додека со диодната низа
мерењата се прават во изоцентарот. На сл. 4
дадени се три профили кои ја покажуваат забележаната појава. Тука се дадени референтниот
профил, профилот мерен во четвртата недела и
профилот мерен во седмата недела со диодната
низа TomoDOSE од фирмата Sun Nuclear.

Постои јасна врска меѓу хомогеноста на дозата и
вредноста на пич односот така што вредности од
0,5 до 0,2 даваат одлична хомогена распределба
на дозата. Од друга страна за имиџинг потребите
се користи пич поголем од 1 и применувајќи
софистицирани алгоритми за реконструкција на
сликата се елиминира негативниот ефект на
дивергенцијата на зрачниот сноп.
Калитетот на сликите е споредлив со квалитетот
на постарата генерација КТ скенери (од пред 5-6
години). Кога апаратот работи во КТ мод користи
енергија од 3.5 MV. Бидејќи имиџингот се прави
на еден апарат можно е лесно фузионирање на
сликите и пост-процесирање како на пример,
реконструкција на дозата. Тоа е основа за
спроведување на адаптивна радиотерапија
Дозата се пресметува со методата на конволуција/суперпозиција. Оваа метода бара многу
машинско време за пресметување и затоа
потребни се моќни компјутери за пресметки во
реално време. Пресметките се олеснети со фактот
што за разлика од класичните акцелератори овде
има многу малку расејување од главата бидејќи не
постои филтер за израмнување на полето и тој дел
од енергетскиот флукс не треба да биде земен во
предвид.

Сл. 4 – Латерални профили мерени на определени
временски периоди
Покрај овие, инхерентни, радиотераписки предности, хеликоидната томотерапија нуди и други
погодности. Како и за секоја радиотераписка
постапка и за томотерапијата треба да се обезбеди
спроведување на соодветни процедури за обезбедување на квалитет. За таа цел се користат
соодветни фантоми и дозиметриска опрема [2, 3].
Мерењата се прават периодично, дневно или
месечно во зависност од тестот што се прави. На
пример, се препорачува месечно да се тестираат
дозата, енергијата, дозниот профил и интегралната доза додека механичките и имиџинг
тестовите да се прават секојдневно [3].

Можноста да се прави КТ снимка пред зрачната
сеанса се користи за верификација на поставеноста на пациентот. Со помош на детекторскиот
систем може да се определи дозата што ја примил
пациентот преку мерење на излезната доза. Тоа
овозможува да се пресмета енергетскиот поток
што паѓа на пациентот што од своја страна пак,
овозможува да се пресмета вистинската распределба на дозата во пациентот. Ако таа
распределба не одговара на потребите на
терапијата се врши повторно пресметување на
дозата и оптимизација [4]. Заради сите овие
постапки (верификација и реоптимизација)
протокот на пациенти е помал од оној за
класичните акцелератори и изнесува од 3 до 4
пациенти на час. Исто така, и процедурите за
обезбедување на квалитет одземаат повеќе време
отколку кај класичните линеарни акцелератори.

Бидеќи апаратот за хеликоидна томотерапија има
дизајн како на апарат за компјутеризирана
томографија, зрачниот сноп наидува на неколку
препреки. На патот на зрачниот сноп стои телото
на гантрито во кој основни ослабувачи на снопот
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се детекторите и посебно вметнат сопирач на
зракот кој истовремено служи и како противтег.
Заради тоа практично не постои примарен зрачен
сноп туку постојат само расејано и пропуштено
(leakage) зрачење [5]. Сето тоа прави заштитните
бариери да се многу помали отколку кај
класичните линаци. Така, малку засилен бункер за
кобалт апарат ќе биде доволен за сместување на
еден апарат за томотерапија. Заради ниската
енергија на фотоните нема опасност од создавање
на неутронско зрачење па и тоа ја упростува
градбата на заштитните бариери.

бараат помалку заштита па една томотераписка
машина може да се смести во просторија нешто
поголема од третманска соба за кобалт апарат со
нешто малку засилена заштита.
5. ЛИТЕРАТУРА
[1] Jatinder R. Palta and T. Rockwell Mackie Eds:
Intensity-Modulated Radiation Therapy – The
State of the Art, Medical Physics Publihing,
Madison, 2003.
[2] K. M. Langen, S. L. Meeks, D. O. Poole, T. H.
Wagner, T. R. Willoughby, O. A. Zeidan, P. A.
Kupelian, K. J. Ruchala and G. H. Olivera:
Evaluation of a diode array for QA
measurements on a helical tomotherapy unit,
Med. Phys., Vol 32, No 11, November 2005,
pp. 3424-3430.

4. ЗАКЛУЧОК
Томотерапијата е интегриран начин на спроведување радиотерапија со модулиран интензитет. Во еден чекор се интегрираат планирањето,
верификацијата и изведбата. Со неа се постигнува
целниот волумен да добие хомогена доза додека
ризичните органи да примат доза помала од
критичната за нив.

[3] J. Balog, T. Holmes and R. Vaden: Helical
tomotherapy dynamic quality assurance, Med.
Phys., Vol 33, No 10, October 2005, pp. 39393950.

Покрај стандардните дозиметриски инструменти
што им се на располагање на медицинските
физичари, за тестирање на томотерапските
машини конструирани се и други, специфични,
инструменти, како на пример, диодната низа
TomoDOSE за мерење на дозните профили.

[4] T. R. Mackie et al., Image gudance for precise
conformal radioherapy, Int. J. Radiation
Oncology Biol. Phys., Vol 56, No 1, 2003, pp.
89-105.
[5] J. Balog, D. Lucas, C. DeSouza and R. Crilly:
Helical tomotherapy radiation leakage and
shielding considerations, Med. Phys., Vol 32,
No 3, March 2005, pp. 710-719.

На патот на фотонскиот сноп се наоѓаат неколку
препреки што ги нема кај класичните
акцелератори. Тоа се, пред се, детекторите и
сопирачот на снопот. Затоа, третманските соби
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TOMOTHERAPY - A PERFECT INTENSITY MODULATED
RADIOTHERAPY?
Zoran Stefanovski1
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Abstract – Tomotherapy is adaptive intensity modulated raditherapy. The design of tomotherapy machine
is similar to the clasic diagnostic computed tomography scanners. Accelerator tube guide with nominal
photon energy of 6 MV is rotating around the patient while the couch with the patient is moving into the
gantry. The accelerating tube can work at nominal potential of 3.5 MV when used in scanning mode and
in that case the machine can be used as computed tomograph. That means that before each treatment
fraction a CT scan can be taken and if needed reoptimization of the treatment plan can be performed. As
the tomotherapy is an integrated system it is easier to perform needed QA procedures than in clasical
IMRT and with less rosources. Building a treatment room for thomotherapy is less expensive because
there is less need for shielding.
Keywords – Helical tomotherapy, IMRT, inverse planning
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КАЛИБРАЦИЈА НА ТЛД ПРАШОК ЗА РЕВИЗИЈА НА
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Апстракт – Извршена е калибрација на ТЛД прашок за потребите на поштенската ревизија во
радиотераписките центри во Грција. Направени се почетни истражувања во насока на основно
воспоставување и понатамошно усовршување на системот на ТЛД прашок. Потврдена е
согласноста на системот со ТЛД системот на Меѓународната агенција за атомска енергија.
Клучни зборови – термолуминисцентна дозиметрија, радиотерапија, дозиметрија, заштита од
зрачење
можат да се користат за радиотераписки техники
со голем градиент на апсорбираната доза.

1. ВОВЕД
Имајќи предвид дека задачата на радиотерапијата
е да се испорача препишаната апсорбирана доза
на целниот волуменот на канцерозното ткиво за
препишаното време, и да се минимизира
апсорбираната доза на околното ткиво и другите
органи, значајно е што попрецизно да се процени
апсорбираната доза.

1.1. Ревизија на квалитет во радиотерапијата
Секое државно регулаторно тело за радијациона
заштита и сигурност треба да одржува записи за
стандардите на радијациската изложеност и
апсорбираната доза. Овие стандарди треба да се
рашират во радиотераписките центри преку
калибрација на референтни дозиметри. Се смета
дека дозиметриската ревизиска услуга на
радиотерапијата е неопходна за онкологијата со
зрачење. Овој труд е изработен да и помогне на
Грчката комисија за атомска енергија, (ЕЕАЕ),
Регулаторното тело во Грција, при тестирањето на
гаранцијата на квалитет во својата почетна фаза.
Дотогашната гаранција на квалитетот за
дозиметрија
на
снопот
претставуваше
поштенскиот ТЛД сервис на Меѓународната
агенција за атомска енергија / Светската
здравствена
организација
(МААЕ/СЗО)
распределени во грчките болници.

Распределбата на радиотерапевските полиња
може да се направи со комбинација на пресметки
за стандардната геометриска поставка и
дозиметриски мерења на длабочинската или
трансверзната доза во фантоми. Конечната
проверка на третманската апсорбирана доза
испорачана на пациентот се врши со ин виво
дозиметрија. Слично може да се измерат и
апсорбираните
дози
на
поштедените
(заштитените) органи, каде дозата треба да е
минимална за да се спроведе ефективен третман.
Термолуминисцентната дозиметрија (ТЛД) се
покажа како корисна техника за повеќе цели во
радиотерапијата (излез на тераписката машина,
проверки
на
униформноста
на
снопот,
апсорбираните дози во фантом и ин виво за
внатрешните или надворешните аплицирани
полиња). ТЛ дозиметрите даваат голема
прецизност, брзо отчитување со читање на лице
место, добра стабилност на амбиентот, добра
еквивалентност (ефективен атомски број) на вода
или ткиво и широк опсег на осетливост.
Последново е многу важно за паралелни ин виво
мерења на радиотераписки апсорбираните дози и
на малите апсорбирани дози на поштедените
органи. Поради нивната мала големина, ТЛ
дозиметрите имаат добра просторна резолуција и

Во насока на развојот на сервис за гаранција на
квалитет во ЕЕАЕ се спроведе пилот
истражување, со кое се докажа компатибилноста
со ревизијата што ја прави МААЕ низ сите грчки
радиотераписки центри.
2. КАЛИБРАЦИЈА НА ТЛ ПРАШОК
ТЛ одговорите за идентичните примероци
претходно озрачени со иста доза (вообичаено 2
Gy) покажуваат Гаусова распределба со
коефициент на варијација за поединечниот ТЛ
одговор според многу автори под 1%. [1]
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Со цел да се определи коефициентот на
калибрација на ТЛД системот, Kcal или N,
референтните дозиметри треба да се озрачат со
одредена доза на сноп од кобалт-60 или линеарен
акцелератор. Озрачувањето треба да се спроведе
под референтни услови и во воден фантом со
користење на држач според стандардот на МААЕ
[2].

eff;tissue = 7,42). Големината на зрната на
материјалот е помеѓу 80 до 200 µm. Изборот на
прашок како материјал ги прават мерењата
понапорни, но тоа е оправдано бидејќи мора да се
постигне голема прецизност при мерењата за
контрола на квалитет. Прашокот се кали пред
употреба за дозните мерења, со цел да се
оптимизираат карактеристиките. Калењето се
врши на 400º C еден час, па следи брзо ладење и
калење на 100ºC за 2 часа. Прашокот е девствен,
т.е. не се користел претходно и затоа потребно е
да се просее низ решетка.

2.1. За поправките на енергија, линеарност,
слабеење (фејдинг) и фон
За пресметки на дозата треба да се вклучат
енергетските поправки со користење на
факторите кои ги снабдува МААЕ. ЕЕАЕ ќе добие
свои податоци за енергетските поправки со свои
методи во иднина.

Дозиметрите се затворени во непрозрачни
цилиндрични
полиетиленски
водоотпорни
капсули идентични со тие кои ги употребува
МААЕ (слика 1) Секоја капсула содржи околу 160
mg прашок (наполнет со пет порции со диспензер
за прашок како на сликата 2) што обезбедува 4
идентични порции (со по 28 mg) да се прочитаат
откако и тие ќе се добијат со диспензерот.
Диспензерот го дели прашокот во метални
контејнери, наречени шолјички, кои се доволно
малечки да бидат ставени на планшетата на
читачот. (слика 3)

За секоја група на прашок се пронаоѓа кривата на
линеарност. Бидејќи дозите кои се испорачуваат
се близу до бараната доза од 2 греја, поправките
на нелинеарноста се вообичаено незначајни.
Кривата на слабеење (фејдинг) се прави со
озрачување на група со 2 греја на снопот кобалт60 и вршење редовни мерења во текот на времето.
Некои автори [1] предлагаат период од две години
за добивање на функција на поправките на
фејдингот. Со оваа постапка се дозволува да се
извршат поправки на податоците за настан кога
немало контролна капсула при озрачувањето на
болницата.
Капсулите за фон наполнети со прашок, но
неозрачени на извор треба да се чуваат во
болницата и истите се контролни капсули за да се
следат ефектите на амбиентот при транспортот
или складот. Отчитувањето на овие капсули за
фон се одземаат од отчитувањата на озрачените
капсули.

Слика 1. Прашокот и капсулите
2.2. Пресметка на дозата
Сигурно ограничување со кое не настануваат
сериозни последици при радиотерапискиот
третман е неопределеноста од 5% за дозата
испорачана за целниот волумен [3]. Поради
сложеноста на процедурите во радиотерапијата,
од дозиметријата на снопот, прибирањето на
податоци за пациентот, планирањето на
третманот, до озрачувањето на пациентот,
развојот и примената на издржана програма за
гаранција на квалитетот (QA programme) е клучен
фактор за редукција на вкупната неопределеност
поврзана со последователните чекори на
радиотерапискиот процес.
Слика 2. Диспензер и наполнета шолјичка со
прашок

3. ПОСТАПКИ ЗА ПОДГОТОВКА И
КАЛИБРАЦИЈА НА ПРАШОКОТ
Прашокот литиум флуорид LiF:Mg,Ti (TLD-100) е
избран за ТЛ материјал за ТЛД гаранција на
квалитет. Неговиот ефективен атомски број (Zeff
=8,14) го прави близок до ткивниот еквивалент (Z
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Референтните дозиметри се озрачуваат со 2 Gy на
сноп кобалт-60 во ССДЛ на ЕЕАЕ со цел да се
одреди калибрациониот фактор на ТЛД системот.
Озрачувањето е спроведено под референтни
услови во воден фантом со користење на
стандардниот држач на МААЕ. Калибрациониот
коефициент се дефинира како реципрочна
вредност на ТЛ одговорот на единица доза во
вода. N [Gy/μC] е одреден од апсорбираната доза
во вода на 2 Gy во Co-60 сноп при референтни
услови (10 x 10 cm2 поле на 5 g/cm2 длабочина во
вода, и 100cm извор-дозиметер растојание):

N=
Слика 3. Шолјичката е поставена на
планшетата на читачот

D0
, когаD0 = 2Gy.
M0

(1)

Дозата во ССДЛ е определена според протоколот
на МААЕ со користење на референтната поставка
и јонизационата комора PTW 30002 поврзана за
електрометар PTW Unidos 10002.

За отчитување се користи ТЛД рачен Хершоу
(Harshaw) читач, модел 4500. Се примени
следниот циклус на загревање: предгреење на
140ºC за 8s, потоа линеарно зголемување на
температурата
за
10ºC/s
(инкремент
на
температура) до максимум 250ºC, додека сигналот
се интегрира 20s. Овој циклус се одреди како
најповолен откако се направија повеќе циклуси на
греење. За време на сите отчитувања, се
зачувуваат сите криви на сјај со цел да се
елиминира температурното поместување на
читачот. На слика 4 е дадена една таква крива на
сјај, зависност на интензитетот на сигналот од

3.1. Фактори на поправката
Со цел да се определи апсорбиранта доза во вода
од ТЛД отчитувањата мора да се применат
неколку фактори на поправка. Тие се поврзани со
квалитетот на снопот, нелинеарноста во дозниот
одговор, фејдингот и атенуацијата на држачот на
МААЕ. Тие се одредуваат за секоја група на
прашок посебно. Некои автори [1] истакнуваат
дека
ТЛД
отчитувањата
треба
да
се

слика 4. Крива на сјај за време-температура
профилот (TTP 140,8,10,250,30)

нормализираат на маса од аликвот на прашокот.
Ние претпоставивме дека масата на прашокот
внатре во шолјичето е еднаква. Факторот на
енергетска поправка Ken не беше применет
бидејќи квалитетот на истражуваниот сноп не се
разликува од тој на референтниот кобалт-60 сноп.

времето. Напоредно со црвената линија е
означено движењето на температурата со времето.
Времето на калење на прашокот е 30s, но тоа не е
релевантно. Со тоа се одреди она што во ТЛ
дозиметријата е познато како време - температура
профил (time-temparature profile TTP). Сето ова
горе кажано се означува како TTP 140, 8, 10, 250,
30).

Поправката Khol поврзана со атенуацијата на
фотоскиот сноп поради држачот на МААЕ е
значајна за проверка на длабочинската доза на 10
и 20 cm.
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Конечно може да се запише равенката според која
се изведуваат пресметките за апсорбираната доза.
(4)

Одредена е функцијата на нелинеарност бидејќи
факторот на поправка на линеарноста за дозниот
одговор станува значаен кога измерената доза се
разликува од референтната вредност од 2 Gy.
Функцијата на дозниот одговор на нелинеарност е
однос помеѓу ТЛ одговорот Q на единица доза
мерен при доза D0 = 2 Gy и TL одговорот на
единица доза мерен при доза D.

Dw= Q N flin ffad Ken Khol
бидејќи Ken = 1 и Khol=1,
Dw= Q N flin ffad

QD0
f lin =

D0
QD
D

K fad (Δt RD )
K fad (Δt PD )

(5)

За потребите за валидација на мерењата изведен е
тест на репродуцибилност. Интервалот на доверба
за експерименталната стандардна девијација на
средните σ е (σ – lσ, σ + lσ), каде lσ е полуширина
на интервалот на доверба на σ. Ако σ е
пресметана од n мерења, горната граница на lσ на
интервалот на доберба од 95% е следен:

(2)

Доколку калибрацијата на системот се прави во
различно време од озрачувањето на дозиметрите,
мора да се конструира функција на фејдингот
(слабење). Со тоа се определува факторот на
поправка на фејдингот. Функцијата на фејдингот,
според [1], Kfad(Δt21) е однос на ТЛ одговорот на
ТЛД озрачени на ден t1 и прочитани на ден t2 и
одговорот на ТЛД озрачени и прочитани на ден
t1. Во нашата постапка немаше мерење на ТЛД
озрачени и прочитани на ден t1. Факторот на
поправка на фејдингот е однос од функцијата на
фејдингот за референтниот дозиметар, RD, и
фејдинг
функцијата
на
партиципантниот
дозиметар, PD.

f fad =

(4)

lσ ( n ) =

0 .5
⋅σ
n −1

(6)

4. РЕЗУЛТАТИ
За одредувањето на калибрациониот фактор се
употребени 3 капсули. Озрачени се со 2 Gy Co-60,
на 02/02/2006 во ССДЛ на ЕЕАЕ, прочитани на
08/02/2006. Употребена е р-ката (1). Резултатите
се прикажани на табела 1. На слика 5 претставена
е една крива на сјај добиена при отчитувањето на
случајно избран дозиметар.

(3)

Табела 1
Калибрационен фактор
Q_average
SD of Q

каде ΔtRD и ΔtPD се временските задоцнувања
помеѓу
озрачувањето
и
читањето,
за
референтниот и партиципантниот дозиметар,
соодветно.

Слика 5. Крива на сјај при одредување на
калибрациониот фактор.

0.0193
103.6
1.6

±0.0003

Gy/μC
μC
μC

Одредена е ф-јата на нелинеарност за системот
(види р-ка (7)) според (2). Резултатите добиени од
34

озрачување на 12 капсули, плус 5 за фонот, се
прикажани на табела 2 и на слика 6.

применува за ТЛ дозиметријата во ревизија во
радиотерапијата.

Табела 2. Функција на нелинеарност; дозиметрите
се озрачени со кобалт-60 со различни дози, датум
на озрачување 09/03/2006

Пресметен е прагот на детекција. Тој изнесува
0.0014 Gy. За пресметка на прагот на детекција
користена е постапката дадена во [4].

Kair (Gy)
Qaverage (µC)
SD
CV %
f_lin

Вкупната неопределеност за определување на Dw
при користењето на ТЛД системот се проценува
како квадратен корен на сумата на квадрати на
поединечните
неопределности
на
ТЛД
калибрацијата со јонизационата комора и на
факторите на поправка (линеарност, фејдинг,
енергетска зависност, држачот на МААЕ).

1.75
83.5
3.7
4.5%
0.920

2
87.7
3.5
4.1%
1

2.25
94.6
5.6
6.0%
1.043

2.5
99.9
4.7
4.8%
1.097

Вкупната неопределеност за 1 SD од 1,5% за
кобалтен сноп, 1,9% за рендгенски зрачење и
2,3% за електронскиот сноп, се наведени од некои
автори [1], [5]. Ние не ги потврдивме нивните
резултати.

y = 0.2305x + 0.5252
R2 = 0.9828

1.3
1.2
1.1
1

Табела 9 Пресметка на вкупната неопределеност

0.9
0.8
0.7
1.5

2

2.5

3

Слика 6 . Функција на нелинеарност на дозниот
одговор во зависност од кермата Kair (Gy)
flin = 0.2305 Dw + 0.5252

(7)

fading correction factor
1.40
1.30
1.20
f_fad

1.10
1.00
f_fad = 0.0073 Δt + 0.9459
2
R = 0.9179

0.80
0.70

1.50%

Линеарност

1.72%

Фејдинг

8.21%

Репродуцибилност

4.30%

Вк. неопределеност

9.55%

Јасно уочливо е дека репродуцибилноста на
системот на ТЛД прашок не е многу добра, иако е
доволно ниска. Во иднина треба да се направат
напори да се зголеми репродуцибилноста. Треба
да се провери повторно процедурата на сеење, а
фејдинг факторот треба да се определи за подолг
период, барем за период од година дена. Исто
така, треба за конструкцијата на функцијата на
фејдингот да се употребат повеќе капсули по
читање за намалување на стандардната
девијација. Овие процедури значително ќе ја
намалат вкупната неопределеност на системот.

Спроведени се мерењата за одредување на
функцијата на фејдингот (3). Резултате се
прикажани на слика 7

0.90

Калибрација

5. ЗАКЛУЧОК

t [day]

Со овој труд се потврди подготвеноста на ЕЕАЕ
да ја врши ревизијата во радиотерапијата и
целосно да го замени поштенскиот сервис
организиран
од
МААЕ
за
многуте
радиотераписки центри во Грција.

0.60
0

7

14

21

28

35

42

49

56

Слика 7. Фактор на поправка на фејдингот
ffad = 0.0073 Δ t + 0.9459

(6)

При пресметките за репрудуцибилност се добиени
следните вредности (в. р-ка 6):
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Табела 7 Интервал на доверба за ТЛД системот

(σ – lσ, σ + lσ)/Qaver

σ – lσ

σ + lσ

0.038

0.049

Се покажа дека интервалот на доверба е помал од
0,075, што е во согласност со IEC 1066 [4]. Треба
да се нагласи дека стандардот IEC 1066 не се
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Апстракт – Основното начело во радиотерапијата, максимално озрачување на целниот волумен
со максимална заштита на околното ткиво, не би било запазено доколку не се обезбеди најдобра
можна повторливост на положбата на пациентот во текот на целиот радиотераписки третман.
Пациентите се позиционираат според ласерите во чиј пресек се наоѓа изоцентарот (IC) зададен во
системот за планирање на третманот (TPS). Целта на овој труд е да се прикаже колкава точност во
позиционирањето на пациентот обезбедуваат средствата за имобилизација, споредувајќи ги
квантитативно параметрите на каучот во Varis системот и отстапувањата што ги покажува
порталот (Portal Imager) и давајќи можни објаснувања за добиените резултати.
Клучни зборови – портал, изоцентар, планирање на третманот
однапред зададените параметри (тетоважи,
ласери, IC, SSD) се во можност да воочат било
какво несовпаѓање.

1. ВОВЕД
За правилно изведување на зрачен третман,
репродуцибилноста на положбата на пациентот е
еден од најважните предуслови. При планирањето
е зададен волумен кој е од интерес да биде
озрачен и да ја прими дозата што е однапред
пропишана во зависност од дијагнозата. Тој
волумен, мора геометриски да се совпадне со
волуменот што во реалноста ќе се третира.

Задолжително при првиот третман, а по потреба и
при некој нареден, се прави портал верификација
на позицијата на изоцентарот.
2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ
Мерењата се направени во Институтот за
радиотерапија и онкологија, во Скопје, во период
мај-јули 2007. Кај сите пациенти кои се
мониторирани, при третманот е користено
средство за имобилизација, термопластична маска
за глава. Маската се фиксира на специјална
подлога, а целиот систем за имобилизација при
третман секогаш е поставен во иста положба во
однос на каучот.

За да се овозможи повторливост на третманот,
пред сé, подлогата на која лежи пациентот мора
да е идентична на сите апарати (симулатор, КТ и
третманска машина). Маската за имобилизација
обезбедува секојдневно иста положба на главата
на пациентот. Сагиталниот, фронталниот и
трансверзалниот ласер се обележени на маската и
во нивниот пресек е изоцентарот.
За да се провери точноста на позиционирањето
при секој третман се подесуваат параметрите на
каучот да одговараат најдобро што може со
првично зададените, а при секоја портал
верификација се преклопуваат моменталната и
планираната позиција.

2.1.1. Симулација
Се користи класичен симулатор (рендген апарат)
®
Oldeft Simulix .
Во процесот на симулација, главата на пациентот
се поставува на соодветно лежиште кое ќе
овозможи доволна флексија, а со помош на x-ray
скопија се обезбедува ’рбетниот столб да е
максимално исправен. Сагиталниот ласер ја следи
средната линија на телото на пациентот. Во ваква

Најпосле, најважен фактор за точноста во
позиционирањето
е
човечкиот
фактор.
Радиолошките технолози како последна алка во
радиотерапискиот процес, при проверка на
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Разгледани се латерални зрачни полиња, што
значи, централниот зрачен сноп е во пресекот на
трансверзалната и фронталната рамнина, а е
нормален на сагиталната рамнина. Во ваков
случај, отстапувањето по у-оска на порталот
соодветствува на лонгитудиналното отстапување
на каучот, а отстапувањето по х-оска на порталот
е соодветно на вертикално отстапување на каучот.

положба се обликува маската. Со држачот за кој
таа се фиксира, се обезбедува репродуцибилност
на положбата.
2.1.2. Компјутерска томографија
®

Се користи GE CT Scanner кој за користење во
тераписки цели (CT simulator) е снабден со рамна
полога за каучот и надворешни ласери за
позционирање на пациентот.
Во текот на КТ процедурата, пациентот се
позиционира со индивидуалната маска за
фиксација на главата обликувана на класичен
симулатор, и со идентично лежиште. Се означува
првичниот изоцентар IC (0; 0; 0) цртајќи ги
ласерските линии кои го определуваат врз
маската.

Табела 1. Oтстапувања според portal
-ΔYmax

ΔYmax

-0,4

0,16

-0,19

0,22

-0,07

0,09

-0,27

0,19

-0,64

0,51

-0,3

0,22

-0,22

0,2

-0,21

0,22

-0,17

0,24

-0,2

0,17

-0,16

0,38

-0,12

0,08

-0,17

0,3

-0,34

0,19

-0,13

0,14

-0,03

0,05

-0,07

0,12

-0,4

0,41

-0,27

0,39

-0,33

0,39

-0,29

0,32

-0,44

0,28

-0,34

0,49

-0,28

0,7

-0,27

0,31

-0,42

0,22

-ΔXmax

2.1.3. 3D Копјутерско планирање
®

Се користи Eclipse TPS поврзан со третманските
машини и Record&Verify функцијата овозможена
®
во VarisVision системот за манипулирање со
снимките и плановите.
При 3D планирањето на третманот, со
оптималната изодозна распределба се дефинира и
геометријата на системот пациент – третманска
машина. Тоа подразбира задавање на IC (x; y; z)
според кој ќе се изведува зрачниот третман,
правецот на централниот зрак на секое зрачно
поле, како и нормалното растојание што го
поминува зрачниот сноп од излезот на апаратот
до влезот во телото на пациентот (source-skin
distance, SSD) .

ΔXmax

-0,4

0,31

-0,2

0,19

-0,24

0,27

-0,07

0,11

-0,64

0,82

-0,28

0,17

-0,18

0,18

-0,04

0,05

Табела 2. Отстапувања според Varis

2.1.4. Радиотераписки третман

vert_min

®

Се користи акцелератор Varian 23EX снабден со
портал имиџер (PI) и поврзан со VarisVision.
Положбата на пациентот при секој третман е
регистрирана
во
R&V
системот
преку
параметрите на каучот. Дополнително, со
користење на PI како додатен уред на
третманската машина, се прави дводимензионална снимка на моменталната положба на
пациентот која се преклопува со проекцијата на
зрачното поле добиена од планот [1, 2].
3. РЕЗУЛТАТИ
Од вклучените вкупно 17 пациенти сите се исто
позиционирани во однос на апаратот, лежат на
грб со главата кон апаратот (HeadFirstSupine) и
имаат портал верификација еднаш неделно.
Податоци од R&V системот се земени за истите
третмани за кои е направен портал, а параметрите
на каучот во останатите денови не ги надминуваат
максималните
отстапувања
прикажани
во
резултатите.

vert_max

lgn_min

lgn_max

-0,16

0,04

-0,12

0,38

-0,08

0,02

-0,12

0,28

-0,23

0,37

-0,33

0,27

-0,26

0,14

-0,22

0,08

-0,26

0,14

-0,07

0,02
0,4

-0,2

0,1

-0,6

-0,13

0,17

-0,2

0,3

-0,24

0,17

-0,13

0,07

-0,06

0,04

-0,32

0,18
0,4

-0,3

0,5

-0,4

-0,07

0,03

-0,4

0,4

-0,05

0,05

-0,23

0,37

-0,18

0,12

-0,33

0,47

-0,1

0,1

-0,1

0,1

-0,05

0,05

-0,1

0,1

-0,22

0,17

-0,57

0,82

-0,32

0,17

-0,57

0,82

Во табелите 1 и 2 се дадени резултатите добиени
за максималните отстапувања според портал и
според Varis системот во однос на средината
вредност. Во усреднувањето се земени во предвид
и порталите кои се повторени пред третманот.
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couch _ lgn
1

0,8

0,8
max отстапување (cm)

max отстапување (cm)

portal _ X
1

0,6
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4

5
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11
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0
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7
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9
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12
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-0,4

-0,8

-0,8

број
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Сл. 2б – Лонгитудинални отстапувања според
Varis

Сл. 1а – Oтстапувања во х-правец според portal
Отстапување поголемо од 5 mm има само кај
двајца пациенти. Во двата случаи, порталот е
повторен.

Во лонгитудинален правец, отстапувања на
третманскиот кауч поголеми од 5 mm има кај три
позиции (бр. 6; 16 и 17).
Овие резултати
одговараат на ист датум кога според податоците
од Varis третманите се изведени на другата
третманска машина (од технички причини). Тоа
не се одразува на портал верификацијата бидејќи
таа врши преклопување на анатомските
структури.

portal _ Y
0,8
0,6
max отстапување (cm)

0,4

-0,6

-0,6

0,4
0,2
0
-0,2

0,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Од мерењата може да се направат и споредби
portal-Varis. Споредувани се средните вредности
на соодветните отчитувања користејќи го t-тестот
[3]. Отчитувањата по х-оска покажуваат дека
постои корелација меѓу min и max вредностите во
отчитувањата на порталот како и помеѓу min и
max вредностите во отчитувањата по пациент во
позицијата на каучот, а нема поврзаност меѓу min
вредностите покажани од порталот и од каучот
ниту меѓу max вредностите покажани од порталот
и од каучот.

17

-0,4
-0,6
број

Сл. 2б – Oтстапувања во y-правец според portal
Отстапување поголемо од 5 mm се јавува само кај
еден пациент (ΔYmax=7mm), средната вредност во
оваа насока е 0.2 cm, значи апсолутното
отстапување што го дава портал регистрацијата е
5 mm.

Табела 3а. Корелација portal-varis по х-оска
couch _ vert
0,6

Xmaxsr-Xminsr

max отстапување (cm)

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

p

std.err.

portal

0,034

0,245

0,028

varis

0,03

0,184

0,022

pmin -vrmin

0,109

0,034

0,034

pmax -vrmax

0,168

0,001

0,044

-0,2
-0,3

Отчитувањата по у-оска покажаа дека има
поврзаност меѓу грешките што ги даваат порталот
и координатите на каучот прочитани од Varis
базата. Имено, постои корелација меѓу min и max
вредностите во отчитувањата на порталот како и
помеѓу min и max вредностите во отчитувањата
по пациент во позицијата на каучот, а исто така,
има поврзаност меѓу min вредностите покажани
од порталот и од каучот и меѓу max вредностите
покажани од порталот и од каучот.

-0,4
број

Сл. 2а – Вертикални отстапувања според Varis
Во вертикален правец нема отстапувања на
третманскиот кауч поголеми од 5 mm нема ни во
позитивна ни во негативна насока. Позицијата
бр.10 на прв поглед изгледа дека прикажува
отстапувања што не се во корелација со порталот
(сл. 1а). Во табелите 1 и 2 резултатите за оваа
позиција се болдирани.

Табела 3б. Корелација portal-varis по у-оска
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Уmaxsr-Уminsr

p

std.err.

portal

0,014

0,683

0,034

varis

0,038

0,29

0,035

pmin -vrmin

0,041

0,428

0,05

pmax -vrmax

0,093

0,201

0,070

може да се добие поголемо отстапување на
покажувањето на порталот. Важи и обратното.
Од друга страна изгледа дека фиксирањето на
главата на пациентот во насока “нозе-глава” е
поригидно и затоа за дадено поместување на
каучот во лонгитудинален правец се добива
соодветно по величина поместување што го дава
порталот.

4. ЗАКЛУЧОК
Репродуцибилност на положбата кај пациенти со
тумори на главата и вратот при радиотерапискиот
третман е невозможно да се постигне без средство
за имобилизација. Од резултатите е видливо дека
најголемите
(најмалите)
отстапувања
се
однесуваат на ист пациент и отстапувањата
според порталот и параметрите на каучот
кореспондираат (исклучоците се објаснети).
Ваквите разултати ни даваат за право да
заклучиме дека радиотераписките третмани што
се изведуваат со користење со сретство за
имобилизација – маска за глава, обезбедуваат
точност која е во границите на допуштените
(дефинирани со геометриската релација меѓу
клиничкиот и планираниот волумен од интерес,
PTV=CTV+1cm),
и
нивна
задоволителна
репродуцибилност.
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Abstract – To be able to realise the main rule of radiotherapy, maximum dose to the volume of interest and
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Апстракт – Примарна цел на радијационата сигурност при користењето и употребата на извори
на јонизирачко зрачење е да ги заштити поединците, општеството и животната средина преку
етаблирање и одржување на ефикасен систем од организациони и техничко-технолошки мерки кои
обезбедуваат оптимално планирано изложување и оптимален ризик од потенцијалните
изложувања на јонизирачко зрачење, вклучувајќи мерки на радијациона заштита, мерки за
спречување на вонредни радијациони настани како и преземени мерки за санирање на
последиците доколку такви настани се вклучат. Kултуратa на радијационата сигурност
претставува збир на карактеристики, односи и ставови како кај поединци, така и во рамките на
една институција кои обезбедуваат дека радијационата сигурност ќе претставува приоритет со
најголема важност и истата ќе се третира со внимание достојно на нејзиното значење.
Клучни зборови – радијациона сигурност, радијациона заштита, радијациона култура, јонизирачко
зрачење, дејност со извор на јонизирачко зрачење
најниско можно ниво и под пропишаните граници
на дози, како и да ја спречи или намали
изложеноста на зрачење во случај на инциденти
или акцидентни ситуации.

1. ВОВЕД
Примарна цел на радијационата сигурност при
користењето и употребата на извори на
јонизирачко зрачење е да ги заштити поединците,
општеството и животната средина преку
етаблирање и одржување на ефикасен систем од
организациони и техничко-технолошки мерки кои
обезбедуваат оптимално планирано изложување и
оптимален ризик од потенцијалните изложувања
на јонизирачкото зрачење, вклучувајќи мерки на
радијациона заштита, мерки за спречување на
вонредни радијациони настани како и преземени
мерки за санирање на последиците доколку такви
настани се вклучат.

Меѓутоа, праксата и примерите од помалите
инциденти или акцидентни состојби што се
случија во минатото, покажаа дека и во случаи на
етаблиран систем на радијациона заштита со сите
елементи кои ја градат истата за жал истите се
случија. Затоа, од особена важност е
радијационата сигурност да биде третирана како
прв приоритет во дејностите со извори на
јонизирачко зрачење од ниво на држава па се до
ниво на оператор.
За таа цел во 1991 год. Меѓународната група на
експерти за радијациона сигурност (INSAG) во
соработка со Меѓународната агенција за атомска
енергија (МААЕ) воведува концепт на Култура на
нуклеарна/радијациона
сигурност
(во
натамошниот текст - Радијациона култура)

Општо е познато дека иако интересот на
општеството е фокусиран на заштитата од штетни
ефекти од зрачењето, тоа само по себе не значи и
дека е обезбедена и радијационата сигурност на
населението и заштитата од контаминација на
животната средина.

Според дефиницијата, Радијационата култура
претставува збир на карактеристики, односи и
ставови како кај поединци така и во рамките на
една институција кои обезбедуваат дека
радијационата
сигурност
ќе
претставува
приоритет со најголема важност и истата ќе се
третира со внимание достојно на нејзиното
значење.

Еден од сегментите за постигнување на целите на
радијационата сигурност е радијационата заштита
во дејностите со извори на јонизирачко зрачење.
Подрачјето и целите на радијационата заштита се
фокусирани на воспоставување на таков режим на
работа при кој дозите на изложеност при работа и
изложеноста на населението како резултат од
дејноста со изворите на зрачење бидат на
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Радијационата култура сама по себе претставува
степен на култура и сет на заеднички вредности,
ставови и начин на однесување, како
индивидуално така и во рамки на институцијата
при тоа, давајќи посебно обележје за
постигнатиот степен на радијациона сигурност.
Или едноставно речено: ‘начин како ги вршиме и
извршуваме работите‘.

се потврди дека истите се разбрани од
поединците.
Без разлика на фазата во која се наоѓа
институцијата во процесот на градење на
Радијационатата
култура,
процесот
на
имплементацијата може генерално да се подели
во две категории:

Институциите во кои постои определба за
воведување и градење на концептот за
Радијациона култура минуваат обично низ повеќе
фази и тие можат да се категоризираат во три
основни фази:
(1) Радијационата сигурност зависи од
степенот на усогласеност со регулативата
и
стандардите.
Во
оваа
фаза
радијационата сигурност повеќе или
помалку се подразбира воглавно од
аспект на усогласеност на радијационата
заштита со стандардите и регулативата.

Обврска на секоја држава е да ја регулира
сигурната и безбедна примена на јонизирачкото
зрачење со цел да ги заштити работно изложените
лица, поединци од населението, населението во
целина и животната средина од можните штетни
ефекти. Легислативата мора да биде поддржана од
соодветна инфраструктура на надлежни органи со
компетентен персонал, финансии и дефинирани
надлежности, како и со потребен број на стручни
надворешни советници или институции со
експертиза по одделни подрачја на примена на
јонизирачкото зрачење и радијационата заштита.
Државната инфраструктура треба да обезбеди
механизам за меѓународна соработка и размена на
искуства со цел подобрување на радијационата
сигурност, притоа минимизирајќи ја можноста за
комерцијално или политичко влијание.

Кај сите видови на активности и дејности со
извори на јонизирачко зрачење, различните
институции како според сопственоста (државна,
јавна, приватна, мешовита и сл), според бројката
на вработени и според разновидноста на
дејностите, радијационата сигурност се одликува
со одреден број на заеднички елементи како:

Знаењето и компетенцијата која постојано се
надоградува преку дополнителни надворешни
обуки, само-наобразба и работни обуки,

-

Обврска и определба за постигнување на
целите на радијационата сигурност, како од
страна на операторот, раководните лица,
управувачката структура, па се до државното
институционално и регулаторно ниво,

-

Мотивација, како преку систем на награди и
казни така и преку промена на лични ставови,

-

Супервизија, преку интерни контроли,
проверки,
ревизии
и
инспекции
со
стимулација на праксата за постојано
прашување и интересирање,

-

Определбата и односот на персоналот на сите
нивои во поглед на правата и должностите во
самата институција.

Секоја активност и особено дејност со извори на
јонизирачко зрачење, начинот како истата ќе се
практикува и како ќе се контролира, се регулира
преку поставување на услови на највисоко ниво.
Највисокото ниво во секоја држава е нивото на
легислатива каде се поставува регулаторната база
за радијационата сигурност и концептот за
Радијациона култура.

2. ЗАЕДНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ НА
РАДИЈАЦИОНАТА КУЛТУРА

-

-

3.1. Управување

(3) Радијационата сигурност добива третман
на континуиран процес кој постојано
треба да се подобрува и во кој секој од
институцијата може и треба да даде свој
придонес..

Личната свест за важноста на радијационата
сигурност,

Потребната организациона поставеност како и
хиерархијата на одговорности на управувачко
и организационо ниво

3. ПОСТАВЕНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИОНА
СТРУКТУРА

(2) Радијационата сигурност се третира како
една од задачите на институцијата.

-

-

На институционално ниво,
управувачката
структура мора да покаже недвосмислена
определеност во градењето на Радијационатата
култура. А тоа значи и преземање на обврска за да
се посвети доволно време и средства за
радијацоната сигурност и да се биде пример за
сопствениот персонал.
3.1.1. Определба за радијациона сигурност
Институциите вклучени во подрачјето на
радијационата сигурност од креирањето на
политика на радијациона сигурност на ниво на
држава до нејзино практикување на ниво на
вршење на дејност со извори на зрачење, мора

Одговорност, преку формално доделување на
задачи и опишани должности за кои мора да
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јавно и јасно да ја декларираат својата определба
за радијациона сигурност.Ваквите изјави се
разликуваат по својата содржина и форма во
зависност од надлежностите, одговорностите и
дејностите што ги врши институцијата.

нови идеи и нови пристапи во подобрувањето на
степенот на радијационата сигурност.
3.2. Определба и обврски
Управувачката структура ја
етаблирање на дејностите
генералната определба на
постигнување на целите
сигурност.

3.1.2. Управувачки структури
Имплементацијата на определбата за радијациона
сигурност зависи од јасното дефинирање на
одговорностите.

има обврската за
во согласност со
организацијата за
на радијационата

Лицата вклучени во управувачката и раководната
структура на една организација мора да покажат
определба и да превземат обврски за постојана
анализа, проценка и оценка на процесите и
активностите кои влијаат на радијационата
сигурност, обврска за постојано нагласување на
нејзината важност како и обезбедување на високо
ниво на меѓусебна комуникација.

Без разлика на поставеноста на управувачката
структура, како и улогата што било која
организација ја има по прашањето на
радијационата сигурност, при имплементацијата
на определбата за радијационата сигурност мора
да се воспостави јасно дефинирана релација на
одговорности. Воспоставувањето на релацијата на
одговорност по прашања на радијационата
сигурност се реализира преку однапред
дефинирани работни задолженија, релации на
комуникација и известување.

3.2.1. Дефинирање на одговорности
Дефинирањето на одговорностите на персоналот
мора да биде документирано и прецизно опишано
со цел да се избегнат можни двосмислени
толкувања како и евентуални преклопувања.
Дефинираните одговорности мора да бидат
одобрени и усвоени на највисоко ниво на
управување во една организација. Управувачката
структура мора да се увери дека усвоените
одговорности се разбрани не само од лицата на
кои истите се однесуваат туку и од нивните
непосредни колеги, раководните лица и во каква
корелација се нивните одговорности со
одговорностите на друга организациона единица
во организацијата.

Во институциите кои вршат дејност со извори на
јонизирачко зрачење, примарната одговорност за
радијационата сигурност, гледано од формален
аспект, ја има овластеното лице на институцијата.
Во зависност од правилниот распоред на
делегираните одговорности од негова страна ќе
зависи и степенот на неговата одговорност, а како
резултат и степенот на имплементацијата на
радијационата сигурност.
3.1.3. Финансиски средства
Секоја институција во зависност на видот и
обемот на дејноста која ја врши мора однапред да
ги определи потребните средства за финансиска
подршка за реализацијата на активностите
поврзани со обезбедувањето на радијационата
сигурност.
Средствата
се
потребни
за
вработување и континуирано одржување на
нивото на
компетенција на персоналот,
одржување и надоградување на работните услови
неопходни за непречено извршување на
активностите, ангажирање на надворешни
институции, советници и експерти по одредени
прашања.

3.2.2. Дефинирање и контрола на работните
активности
Обврска на управувачката и раководната
структура е да воспостави систем на квалитет во
реализацијата на работните активности преку
прецизно дефинирање на работните задолженија,
јасни работни процедури, јасни процедури за
комуникација, процедури за контрола на квалитет
и проток на документација.
3.2.3. Квалификации и континуирана едукација

3.1.4. Интерна регулатива

Обврска на управувачката структура на секоја
организација е да воспостави систем за
вработување и селекција на компетентен кадар за
дејноста која ја обавува, во поглед на потребното
образование, искуство и психофизичка состојба
како и да обезбеди можности за негова
континуирана едукација.

Секоја организација определува своја интерна
регулатива за оценка и проценка на дејностите
кои имаат свое влијание на радијационата
сигурност. Интерната регулатива вклучува
правила и процедури за вработување на
компетентен кадар, континуирана едукација,
контрола при промени во дизајнот (градежни,
технички, апаратура и сл.), јасни работни обврски,
работни процедури, протоколи и процедури за
комуникација.

3.2.4. Награди и казни
Во основа, секоја добра практика зависи од
поединецот и неговата мотивација било
поединечна или на групата во која што припаѓа и
затоа од голема важност е да се воспостави
систем на охрабрување и наградување за секој

Ваквата интерна регулатива специфична за секоја
органнизацијa, треба да остави простор
за
постојано надоградување во смисол на свежи и
43

поединечен
придонес
кој
резултира
подобрување на радијационата сигурност.

Развојот и стимулирањето на елементите кои ја
карактеризираат Радијационатата култура на
персонално ниво е од големо значење во
сигурната и безбедна примена на изворите на
јонизирачко зрачење и превенција од можни
инциденти
или
акцидентни
состојби.
Некомпетентен кадар, немањето на процес на
постојано
учење
и
надоградување
или
несоодветни обуки, несоодветно ракување со
изворите, несоодветни процедури и програми и
отсуството на личен интерес и комуникација,
претставуваат лекции научени од помалите или
поголемите инциденти во најразлични држави и
дејности.

во

3.2.5. Ревизија, оценка, споредби
Управувачката структура во секоја организација
мора да воспостави редовен систем на повторно
разгледување, проверка, оценка и ревизија на
програмите
за
континуирана
едукација,
процедурите
за
вработување,
работните
процедури и системите за квалитет.
3.2.6. Лична одговорност
Секое лице од управувачката и раководната
структура мора да превземе и да делува како
пример за персоналот во однос на личната
одговорност за реализацијата на определбата за
јакнење на Радијационатата култура.

При промовирањето на Радијационата култура со
сите нејзини елементи, мора да се земе предвид за
каков вид на организација се работи во однос на
видот на дејноста, категоризацијата на изворите
кои се користат и бројката на вработени лица.

4. ПЕРСОНАЛНО НИВО

Како пример, индустриската радиографија или
индустријата каде се користат радиоактивни
извори во мерната техника, се примери на мали
организации во однос на персоналот чија работа е
поврзана со користењето на изворите и кои
обично имаат неопходно техничко знаење за
манипулација со изворите. За разлика од нив
нуклеарните
централи,
постројките
за
ирадијација, радиотераписките оддели се примери
за поголеми организации во однос на
професионален и технички кадар со соодветна
едукација и дополнителни обуки за работа со
изворите, како и добро разработени и
функционални работни процедури и програми.

Со
дефинирањето
на
елементите
и
одговорностите на ниво на управување и
раководење се поставува неопходната рамка за
ефективна радијациона култура. Меѓутоа,
ефективниот бенефит од поставената рамка
налага соодветен пристап и личен однос кон оваа
материја од оперативно до управувачко ниво.
Личниот однос кон градењето на Радијационатата
култура се манифестира преку: интерес, прецизен
и јасен однос кон работата и комуникација.
Пред отпочнивањето на било каква работа со
извори на јонизирачко зрачење се наметнуваат
прашања од типот: Дали доволно ги разбирам
задачите, кои се моите одговорности, дали истите
се во релација со радијационата сигурност, дали
имам доволно знаење за да продолжам, кои
одговорности
имааат
моите
колеги
и
претпоставени, дали може да се јават
непредвидени ситуации, дали ми треба помош,
кои се консеквенците во случај на грешки или
вонреден настан, што треба да се стори истите да
се превенираат и што да се преземе во такви
ситуации?

Бидејќи повеќето дејности со употреба на извори
на
зрачење
во
Република
Македонија
претставуваат мали (според број на ангажиран
кадар)
организации,
имплементацијата
на
елементите на Радијационата култура како на
организационо така ина персонално ниво, бара
внимателност во однос на социјалниот и
економски аспект, соодветно. Малубројноста на
кадараот кај ваквите организации не остава
простор за услови за развој на интерни дискусии
како и услови за работна едукација. Препораките
за усвојување на Радијационата култура сами по
себе не можат да го убедат персоналот за
усвојување на различен пристап од вообичаениот.
Голем придонес кон промовирањето на
Радијационатата култура особено кај ‘мали‘
организации можат да дадат факултетите,
професионалните здруженија и институциите кои
вршат дејности поврзани со радијационата
заштита.
Состаноците,
работните
средби,
курсевите, организирани на редовна основа или
периодично ја пополнуваат празнината во
институцијата од немање на систем за редовна
размена на искуства и работен тренинг. Од
професионалните здруженија, образовните или
професионалните институции, се очекува да ги
стимулираат лицата кои работат со извори на
зрачење на дијалог, интересирање, барање

Во тек на работата со изворите на зрачење од
особена важност е прецизниот и јасен пристап,
т.е.: разбирањето на процедурите, усогласеност со
процедурите, прецизно и навремено извршивање,
подготвеност за неочекувани настани, барање на
помош доколку е потребна, избегнување на
скратување во постапките и сл.
Неопходен елемент во постигнувањето на
радијационата сигурност преставува меѓусебната
комуникација преку: барање на информација,
пренесување на информација, известување и
документирање на резултатите од работата без
разлика дали се работи за рутина или вонредни
активности, давање на сугестии за подобрување
на постапките кои водат кон унапредување на
радијационата сигурност и сл.
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одговори, совети и особено стимулирање на
праксата за самооценка и независна оценка
однадвор. Покрај вниманието кон работно
изложените лица, професионалните организации
треба да развијат и соодветни механизми за
информирање и едукација за важноста од градење
на Радијациона култура и за лицата од
управувачките структури во институциите.

сомневање во однос на радијационата сигурност.
Ваквиот пристап треба да биде поддржан од
страна на управувачките структури дури и ако
истите резултираат во задоцнување во работата
или извесни губитоци на профит. Персоналот,
надворешните лица кои се ангажирани во
радијационите зони, мора постојано да се
потсетуваат дека грешките во радијационата
сигурност може да имаат сериозни импликации
врз здравјето на вработените, поединци од
населението, населението во целина или
животната средина.

5. ЗАКЛУЧОК
Институциите минуваат низ повеќе фази во
развојот,
јакнењето
и
промоцијата
на
Радијационатата култура. Во оние институции
каде е развиено високото ниво на Радијациона
култура, поголемиот дел од персоналот активно е
вклучен во процесот за јакнење на радијационата
сигурност како дел од еден континуиран процес
на усвојување на нови знаења и размена на
истите. Ваквиот пристап, начин на мислење и
практикување на истиот ги проширува не само
придобивките од радијационата сигурност во
саматата институција туку и во пошироката
работна и животна средина. Високото ниво на
Радијациона култура не значи само високо ниво
на сигурност при работа со извори на зрачење
туку и високо ниво на заштита на животната
средина од можните влијанија што ја има самата
дејност врз неа.

Ненамерните грешки и пропусти претставуваат
важен извор на информации во континуираниот
процес на учење и од особена важност е да се
етаблира еден ефикасен систем за известување.
Ваквиот систем треба да биде стимулиран во една
атмосфера на доверба во релацијатаЧ управувачка
структура – персонал, а лекциите од грешките да
бидат достапни на поширок круг лица кои ќе
имаат корист од истите, додека проблемите кои ќе
бидат идентификувани да се корегираат на начин
кој ќе спречи идни такви настани.
Небезбедни активности и недостатоци во
системот, процедурите или програмите за
радијациона заштита и нивната трансформација
во што е можно побезбедни и поусовршени, треба
да бидат ставени како предизвик за секој од
управувачката структура до персоналот. Било
каква мала девијација во радијационата сигурност
или од плановите за корективни мерки,
претставува латентна опасност за појавувањето на
некоја друга девијација во иднина. Истото
претставува доволна причина за активно барање и
изнаоѓање на решенија за елиминирање на
недостатоците колку и мали истите да изгледаат
во одреден момент.

Првиот чекор во градењето на Радијационата
култура е недвосмислената определеност на врвот
од управувачката структура во една институција.
А тоа значи и преземање на обврска за да се
посвети доволно време и средства за радијацоната
сигурност и да се биде модел во практицирањето
на дело за сопствениот персонал.
Процедурите за работа и програмата за
радијациона заштита треба да бидат јасни, што е
можно поедноставни и лесни за користење во
секојдневната работа. Во изработката, развојот и
ревизијата на процедурите и програмите треба да
се стимулира и активното вклучување на
персоналот, во рамки на своите компетенции и
знаења, надворешни совети од институции или
поединци. Вклучувањето на персоналот во
процесот на изработка, развој и ревизија на
процедурите и програмите има свој дополнителен
позитивен ефект и од аспект на усвојувањето на
истите како и јасно разбирање на консеквенците
од ефектите врз здравјето, сигурноста при работа
и ефектите врз животната средина. На ваков
начин, се избегнуваат импровизации во
процедурите и нивно скратување во редовните
работни активности.

Во основа, Радијационата култура и нејзиното
градење мора да се сфати како континуиран
процес, процес кој не завршува. Ваквиот процес
побарува високо ниво на самокритичност,
отвореност и конструктивно споредување со
другите како и поставување на референтност во
однос на едукацијата, знаењето, практичните
вештини, дополнителните вештини и сл.
Управувачката структура мора да воспостави
периодична проверка, оценка или ревизија од
надворешни институции или експерти и да
покаже отворен пристап за мислења и совети.
Неколку дополнителни фактори исто така, го
означуваат високото ниво на радијациона
сигурност.
Прво, важно е да постои јасна
организациона поставеност во рамките на една
институција во поглед на правата, обврските и
линијата на раководење. Случаи на промени во
организационата поставеност или нејасна и со
многу
преклопувања
во
организационата
поставеност, може да резултираат во сериозни
нарушувања на радијационата сигурност. Второ,
комуникацијата мора да има висок приоритет во
работниот процес, во смисол на прием на

Управувачката структура треба да создаде клима
на поттикнување за поставување на прашања и
преземање на активности од страна на персоналот
по прашања на радијационата сигурност. STAR
активностите (stop, think, act, review), со значење
застани, размисли, делувај и ревидирај и особено
барањето на помош ако постои и најмало
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информации, разбирање на истите, размена,
учење од грешки и сл. Најнакрај, целиот овој
процес треба така да се осмисли и избалансира да
не доведе до барање на невозможни и нереални
решенија за потенцијални подобрувања во
сигурноста. Целиот процес мора пред се да биде
базиран на приоритетите чие реализирање треба
да резултира во еден соодветно финансиран,
кунтинуиран, оптимизиран и реален план за
подобрување со јасни надлежности и постојано
надгледуван прогрес.
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Abstract –Prime objective of radiation safety in practices with sources of ionizing radiation is to protect
the individuals, society, public and human environment through establishing the efficiant system of
organizational, technical end technological measures providing optimal planned exposures and optimal
risk from potential exposures, including radiation protection measures, preventive measures for
emergency sitiations as well as measures undertaken to mitigate the effects from such situations.
Radiation safety culture is that assembly of characteristics and attitudes in organizations and individuals
which establishes that, as an overriding priority, nuclear plant safety issues receive the attention
warranted by their significance.
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Апстракт – Најкористеното орудие во современата радиотерапија за контрола на канцерот е
линеарниот акцелератор. За третман на тумори кои се поставени на големи длабини во човековото
тело, се користи фотонско зрачење со номинален забрзувачки потенцијал од 15 MV и повеќе. При
соодветните енергии на зрачење настанува продукција на неутрони, кои придонесуваат за
дополнителни дози во пациентите и на персоналот. Со цел проценување на дополнителната
изложеност на персоналот, во овој труд вршиме споредба на три аналитички методи и Монте
Карло симулација за одредување на амбиенталниот неутронски дозен еквивалент на влезот и долж
ходникот на бункерот на три линеарени акцелератори, еден со номинален забрзувачки потенцијал
од 15 MV и два со 18 MV.
Клучни зборови – неутронски дози, медицински линеарни акцелератори
радиоактивност е секоја површина на која се
произведуваат или абсорбираат неутроните.

1. ВОВЕД

2. АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

Радиотерапијата со фотонски и електронски
снопови е една од најраспространетите техники за
контрола на канцерот. За зголемување на
ефикасноста за тумори на поголема длабина се
користат линеарни акцелератори со номинални
забрзувачки потенцијали од 15 MV и повеќе. При
такви енергии на фотонскиот сноп доаѓа до
продукција на неутрони, што резултира со дози во
пациентот и персоналот од директната изложеност и од резултантната резидуална радиоактивност. Минималната енергија потребна за
отстранување на еден неутрон од јадрото, за
повеќето стабилни јадра потешки од јаглеродот,
се движи меѓу 6 и 16 MeV. Сепак, под 10 MeV
продукцијата на неутрони е занемарлива и затоа
се испитува само кај акцелератори кои забрзуваат
електрони до енергии поголеми од 10 MeV. Секој
материјал
на
кој
што
паѓа
таквиот
високоенергетски фотонски или електронски сноп
е потенцијален извор на неутронска контаминација. Ова ги вклучува ѕидовите на вакуумската
комора на акцелераторот, брановодот, метата за
продукција на Х-зраците, филтрите, колиматорите, јонските комори, светлосните локализатори, воздушниот пат на снопот и самиот
пациент. Потенцијален извор на резидуална

2.1. Метод на Керси
Еден од првите методи за приближна проценка на
дозата која се должи на неутроните на влезот од
радиотерапискиот третмански бункер е даден од
Керси [20]. Тој разгледува линеарен акцелератор
Philips SL 75-20 кој работи на номинален
забрзувачки потенцијал од 16 MV. Керси претпоставува дека примарните неутрони излегуваат од
метата за продукција на Х зраците следејќи
изотропна дистрибуција и потоа ги разгледува
нивните расејувања. Изведувањето на Керсиевата
формула се состои од три чекора: Одредување на
неутронскиот дозен еквивалент на внатрешниот
крај на ходникот, одредување на неутронскиот
дозен еквивалент на влезот од ходникот и
корекција поради површината на напречниот
пресек на внатрешниот крај на ходникот.
Сметајќи го за познат неутронскиот дозен
•

еквивалент во единица време H 0 во референтна
точка на растојание 1 m од изворот на неутрони,
неутронскиот дозен еквивалент на внатрешниот
крај на ходникот (точка P на сл.1) се одредува со
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користење
•

на

•

HP = H0 /d

инверзниот

квадратен

2
1

α d = α ( E 0 ) cos 2/3θ 0 cos θ

закон:
(1)

при што се смета дека неутроните паѓаат само на
површините што се директно видливи од
третманскиот изоцентар. За делот од неутронскиот спектар присутен кај медицинските линерни
акцелератори може да се земе дека α(Е0)≈0,11 за
бетон. Упадниот агол е означен со θ0, а аголот на
расејувањето е означен со θ.

каде d1 е растојанието од изворот на неутрони S
до точката P во метри. Точката P лежи на
централната линија на ходникот и е последната
видлива точка од страна на изворот S.

На пресекот на бункерот на линеарниот
акцелератор се означуваат површините директно
видливи од третманскиот изоцентар и за секоја од
нив се избира ефективен центар (Сл.2). За секоја
ваква репрезентативна точка се одредуваат
упадниот агол и аголот на рефлексијата и се
одредува дозното албедо. Претпоставувајќи дека
неутронскиот дозен еквивалент опаѓа според
инверзниот квадратен закон на растојанијата Ra
(од изворот до точката P) и Rb (од точката P до
влезот на ходникот) се добива:

Сл.1 - Пресек на бункер на линеарен акцелератор
Неутронскиот дозен еквивалент на влезот од
ходникот (точка Q на сл.1) се одредува земајќи ја
предвид атенуацијата на снопот во ходникот.
Керси утврдил дека независно од кривините во
ходникот, кога ѕидовите на ходникот не се
покриени со материјал кој абсорбира неутрони, на
секои 5 m растојание неутронската доза опаѓа за
фактор 10. Затоа, некорегираниот дозен еквивалент на влезот на ходникот е даден со:
•

•

n

H =∑
i =1

Ai ⋅ α d ,i
R ⋅R
2
a ,i

2
b ,i

•

⋅H0

(5)

•

каде H 0 е неутронскиот дозен еквивалент во
единица време во референтна точка на растојание
1 m од изворот на неутрони, а Ai е плоштината на
i-тата површина директно видлива од третманскиот
изоцентар. Се сумира по сите површини видливи
од изворот.

•

H Q,uncorr = H P ⋅10− d2 / 5

(4)

(2)

каде d2 е растојанието на кое доаѓа до атенуација
на снопот ( d 2 = PQ ).
И, конечно, вршејќи корекција поради површината на напречниот пресек на внатрешниот крај на
ходникот, Керсиевата формула за неутронскиот
амбиентален дозен еквивалент во единица време
•

( H ) е дадена со :
•

S H0
H = 0 ⋅ 2 ⋅10- d2 / 5
S1 d1
•

(3)

каде S0 е површината на напречниот пресек на
внатрешниот крај на ходникот, а S1 е површината
на напречниот пресек во ходникот.

Сл.2 - Ефективен центар (P) на една површина
2.3. Метод на Ву и Мекгинли
Врз основа на мерењата на неутронските и
фотонските амбиентални дозни еквиваленти на
влезот на повеќе акцелератори Ву и Мекгинли
[14] ја даваат следната емпириска формула за
неутронскиот дозен еквивалент при предадена
доза од 1 Gy Х-зрачење во изоцентарот:

2.2. Албедо метод
Во Албедо методот [19, 27] за одредување на
неутронскиот дозен еквивалент на влезот од
акцелераторскиот ходник се одредува неутронскиот флуенс низ ходникот, сметајќи дека
неутроните патуваат праволиниски од изворот.
Расејаната компонента се одредува со користење
на следната формула за дозно албедо за брзи
неутрони:
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Dn = 2, 4 ⋅ 10−15 ⋅ φP ⋅

S0
⋅
S1

употребени при нејзина градба. Валидноста на
ваквиот метод е потврдена од експериментални
мерења.

(6)

⋅ ⎡⎣1, 64 ⋅ 10− ( d2 /1,9) + 10− ( d2 / TN ) ⎤⎦

Во овој труд е искористен Монте Карло
транспортен систем наречен MCNP (Monte Carlo
Neutron Photon), верзија 4C со користење на
библиотека за напречни пресеци на реакциите
базирана на ENDL 85 (Evaluated Nuclear Data
Library) и ENDF 60 (Evaluated Nuclear Data File).
И кодот и библиотеките се добиени од Банката за
податоци на Агенцијата за нуклеарна енергија во
Франција.

каде Dn е неутронскиот дозен еквивалент ( во Sv
на предадена доза од 1 Gy во изоцентарот), во
точка на растојание d2 (во метри) од точката P на
централната линија на ходникот која е последната
точка видлива од страна на изворот S (Сл.1), φ P е
вкупниот неутронски флуенс во точката P, S0 е
површината
на
напречниот
пресек
на
внатрешниот крај на ходникот, во m2, S1 е
површината на напречниот пресек во ходникот, во
m2, а TN е должината на десеткратното

Неутронското поле во тераписката соба се состои
од неутрони кои се емитирани директно од
електронската мета во акцелераторот и од
неутроните расеани од ѕидовите. Директната
компонента зависи од заштитниот материјал на
главата на акцелераторот. Бидејќи најголем дел од
фотонеутроните се генерирани во електронската
мета, главата на акцелераторот (т.е. неутронскиот
извор) ја симулираме како точкаст извор поставен
во центарот на шупливата топка од волфрам
(Сл.3). Се користи волфрам затоа што најголем
дел од елементите на главата (електронската мета,
израмнувачкиот филтер и колиматорите) се
изградени главно од него. Ваквата поедноставена
репрезентација не воведува значајна грешка затоа
што самата глава на акцелераторот е приближно
сферна. Предноста на ваквата репрезентација е
што е доволно општа за да може да се примени на
различни типови на акцелератори.

ослабување за која Ву и Мекгинли даваат
едноставен израз:

TN = 2, 06 ⋅ S1

(7)

Вкупниот неутронски флуенс во точката P е даден
со следниот израз:

φP =

aq
aq
aq
+ 5, 4 ⋅
+ 1, 26 ⋅
2
4π d1
2π S
2π S

(8)

каде a е 1 кога заштитата на главата на гантрито
е од олово, а 0,85 кога заштитата е од волфрам, S е
површината на третманската соба исклучувајќи го
ходникот, d1 е растојанието од изоцентарот до
точката P во метри, а q е јачината на неутронскиот
извор. Ву и Мекгинли ја дефинираат јачината на
неутронскиот извор како број на неутрони
добиени при предадена доза од 1 Gy Х-зрачење во
изоцентарот. Затоа φ P е во единици неутрони на
m2 при предаден Gy изоцентрична фотонска доза.
Во таков случај неутронскиот амбиентален дозен
еквивалент на влезот од акцелераторот ќе се
добие ако Dn го помножиме со брзината на доза
на која работи акцелераторот:

Сл.3 - Симулација на главата на акцелераторот
(неутронскиот извор): Т - електронската мета,
r = 10 cm, R = 20 cm

•

H = Dn × DoseRate

(9)

Енергетската распределба на неутроните од
изворот е дадена со следната релација:

3. МОНТЕ КАРЛО СИМУЛАЦИИ
Претходно
дискутираните
семиемпириски
формули се резултат на детални неутронски
мерења во медицински електронски акцелератори.
Поради комплексноста на таквите мерења, тие
воопшто не се вклучени во рутинските мерења со
цел заштита од јонизирачко зрачење. Алтернатива
за проценка на дозите од неутрони е со користење
Монте Карло симулации. Главната предност на
Монте Карло симулациите е можноста за земање
во предвид на енергетскиот спектар на
неутроните, деталната геометрија на тераписката
соба и влезниот ходник и материјалите кои се

dN n
E
⎛ E⎞
= 0,8929 2 exp ⎜ − ⎟ +
dE
T
⎝ T⎠

ln [ Emax /( E + S n ) ]

+ 0,1071 Emax − Sn

∫
0

(10)
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ln [ Emax /( E + S n ) ] dE

каде Т е т.н. нуклеарна температура, Sn е
неутронска енергија на врзување, а Emax е
максималната енергија на фотоните кои
доведуваат до производство на неутрони

другите два. Тоа е очекувано, бидејќи должината
на ходникот за тој акцелератор е за окулу 2 m
помала во однос на другите два акцелератора.

Првиот член е т.н. придонес поради испарување
од изворот, кој учествува со окулу 89%, а вториот
член ја опишува директната продукција на
фотонеутрони која учествува со 11%. Електронската мета е вообичаено изградена од волфрам, за
кој нуклеарната температура е Т = 0,5 MeV, а
неутронската енергија на врзување е Sn = 7,34
MeV.

Табела 1 - H / H 0 за различните методи и
различните акцелератори

•

Акцелератор 2

Акцелератор 3

15

18

18

9,4

9,35

7,4

Керси

7,26·10-4

4,91·10-4

9,88·10-4

Албедо

1,95·10-4

1,54·10-4

2,88·10-4

Ву и Мекгинли

1,21·10-4

8,95·10-5

3,55·10-4

MCNP

1,59·10-4

9,09·10-5

2,88·10-4

Што се однесува до споредбата на методите, се
гледа дека методот на Керси ги преценува дозите
за речиси ред на големина. Меѓутоа, ваквото
преценување од аспект на заштита од
јонизирачкото зрачење е релативно прифатливо, и
особено поради едноставноста на овој метод,
може да заклучиме дека овој метод е одлична
прва апроксимација. Албедо методот дава
подобра проценка на неутронскиот дозен
еквивалент, меѓутоа, бара значително повеќе
време, бидејќи за да се зголеми прецизноста на
методот потребно е да се земат во предвид сите
површини од кои може да се рефлектираат
примарните неутрони (ѕидови, под и таваница).
Методот на Ву и Мекгинли е емпириски метод, па
затоа е релативно брз и директен. Резултатите од
овој метод се во согласност со вредностите од
Монте Карло симулациите исто колку што се и
резултатите од Албедо методот. Меѓутоа, има
една голема негативност, а тоа е потценувањето
на неутронскиот дозен еквивалент во некои
случаи. Имено, во нивната работа Ву и Мекгинли
работат на акцелератори чии ходници се пократки
од 9 m, а нашите резултати наведуваат на
заклучок дека во случај на подолги ходници,
резултатите треба да се прифатат со извесна
резерва.

Сл.4 - Симулација на тераписката соба бр.1:
S - извор, D - детектор
Детекторите се симулирани како сферни детектори со радиус од 20 cm. Поставени се на 1 m
висина над подот долж средната линија од
ходникот. Кодот MCNP го пресметува неутронскиот и фотонскиот флуенс за единица емитирана
честичка од изворот, усреднет по волуменот на
детекторот. Конверзијата од неутронски флуенс
во дозен еквивалент се прави со користење на
факторите од ICRP Report No.57 [17].
4. СПОРЕДБА НА МЕТОДИТЕ И АНАЛИЗА
НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Во
овој
труд
вршиме
споредба
на
нормализираниот дозен еквивалент одреден преку
трите аналитички методи и Монте Карло
симулациите за трите акцелератори. Нормализираниот дозен еквивалент е односот на амбиенталниот неутронски дозен еквивалент во единица
време на влезот на акцелераторот и во точка на
растојание 1 m од изворот на неутрони (во
•

Акцелератор 1
Номинален
напон (MV)
Должина на
ходникот (m)

Разгледуваме
три
различни
линеарни
акцелератори поставени во три различни
тераписки соби. Тераписките соби се симулирани
со ѕидови од стандарден бетон. Во првиот
акцелератор кој работи на номинален забрзувачки
потенцијал од 15 MV (Сл.4) ѕидовите се прекриени со гипс картон, во вториот кој работи на 18
MV ѕидовите не се прекриени, а во третиот кој
работи на 18 MV прекриени се со дрво.

•

Методот на Ву и Мекгинли овозможува и
одредување на неутронскиот дозен еквивалент во
различни точки долж ходникот. На сл.5 е дадена
споредба меѓу овој метод и резултатите од Монте
Карло симулацијата за Акцелераторот 1 (аналогни
резултати се добиваат и за другите два акцелератора). Фитувањето на точките е направено со
едноставна експоненцијална крива, претпоставувајќи експоненцијално опаѓање на неутронскиот
дозен еквивалент долж ходникот. Од графиконот
се гледа дека со оддалечување од влезот на
ходникот овој метод почнува да го преценува
неутронскиот дозен еквивалент, што може да се

•

изоцентарот) H / H 0 . Резултатите се прикажани
во Табела 1.
Од Табела 1 гледаме дека вредностите за
Акцелераторот бр.3 се повисоки во однос на
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сфати како уште една потврда дека овој метод е
погоден за ходници што не се многу долги.

потценување на дозата на влезот од ходникот. Но,
сепак, за дефинитивно извлекување на заклучоци
за овие методи е потребно испитување на
дополнителни
медицински
линеарни
акцелератори.
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NEUTRON DOSES IN THE MAZES OF THE LINEAR
ACCELERATOR ROOMS
Dushko Lukarski1, Eleftheria Carinou2
1

Institute of Radiotherapy and Oncology, Clinical Center, Vodnjanska 17, Skopje,
duskol@yahoo.com

2

Greek Atomic Energy Commision, Agia Paraskevi, Attiki 15310, Greece, ecarinm@eeae.gr

Abstract – The linear accelerator is the most employed tool of the modern radiotherapy for cancer control.
For deep seated tumors, photon radiation obtained by nominal voltage of 15 MV and higher is used. In
such cases neutron production occurs, and contributes for additional dose to the patient and to the staff.
Trying to asses the additional dose to the staff, in this work we compare three analytical methods and a
Monte Carlo simulation for determination of the ambient neutron dose equivalent at the entrance and
along the maze of the bunker of three different linear accelerators, one with nominal voltage of 15 MV
and two with nominal voltage of 18 MV.
Keywords – neutron doses, medical linear accelerators
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Апстракт – Во трудот е опишана методата за термолуминисцентна персонална дозиметрија која е
во согласност со меѓународните стандарди. Извршени се постапки на валидирање на методата
што подразбира одредување на фреквенцијата на озрачување на дозиметрите, калибрација на
читачот и дозиметрите користејќи дозиметри озрачени во Секундарно стандардизирана
калибрациона лабораторија, процедури за отчитување на дозиметрите и процедури за пресметка
на отчитувањето и критериуми за исправно работење. Извршени се следниве тест методи за ТЛД
системот: хомогеност, репродуцибилност, линеарност, одредување на праг на детекција и
енергетски одговор на дозиметрите.
Клучни зборови – дозиметрија, заштита од зрачење, мониторинг, термолуминисценција, детектор

се врши со дозиметриски мерења, интерпретација
на мерните резултати и проценка на големината
на дозите, познати како мониторинг.

1. ВОВЕД
Персоналнате дозиметрија е дел од дозиметријата
која се занимава со проценка на индивидуалните
акумулирани дози на лицата кои работат со
извори на јонизирачко зрачење.

Персоналната
дозиметрија
е
дел
од
индивидуалниот мониторинг кој е дефиниран во
[1] како „ мерење со опрема носена од поединците
или мерења на количината на радиоактивните
материјали во нивните тела, и интерпретација на
ваквите мерења“. Индивидуалниот мониторинг
понатаму се дели на мониторинг на надворешна
изложеност, на внатрешна изложеност и на
контаминација на кожата.

Кога станува збор за професионална (работна)
изложеност на јонизирачко зрачење, се
сретнуваме со две различни дефиниции. Според
едната, тоа е изложеноста на работникот за време
на работниот период (според Меѓународната
организација на трудот ILO), а според втората,
професионалната
(работна)
изложеност
е
експозицијата на работниците кои се изложени во
текот на работниот период, со исклучок на
изложеноста изземена од Основните сигурносни
стандарди (BSS) и изложеноста од пракси и
извори кои се изземени според BSS (40K,
космичко зрачење и др.).

Во повеќето околности, за вршење на проценка на
дозата доволен е мониторинг на надворешната
изложеност на лицата кои се професионално
изложени на јонизирачко зрачење. Во тој случај,
се врши соодветна проценка на персоналниот
дозен еквивалент. Резултатите се надополнуваат
со вршење на мониторинг на работните места во
следниве случаи:

Работната изложеност на јонизирачкото зрачење
се јавува поради различни активности на лицата
чија работа е поврзана со радиоактивни извори и
рентген уреди во медицината, научните
истражувања, земјоделството, образованието и
науката, како и кај професии кои вклучуваат
ракување со материјали кои содржат зголемена
концентрација на природни радиоактивни
радионуклеиди. Контролата на оваа изложеност

-
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Кога не постои соодветен ефективен
мониторинг на лицата изложени на
јонизирачко зрачење, па методот базиран на
мониторинг
на
работните
места
е
најприфатлив за вршење на проценка на
дозата;

-

-

Кога дозите се релативно константни и
веродостојно може да се проценат на други
начини, како на пример, во истражувачки
лаборатории каде се работи со слаби
контролирани извори;

се
носи
дополнителен
екстремитетите.

дозиметар

за

Во секој случај, секое лице кое е под програма за
персонален мониторинг е снабдено со два
дозиметри. Лицето го носи едниот дозиметар
додека оној другиот (кој претходно го носел) се
процесира. Фреквенцијата на замена на
дозиметрите го одредува сервисот кој ја
спроведува
програмата
за
персонален
мониторинг, а во зависност од типот на работата
која се врши и предвидената изложеност според
типот на активноста, карактеристиките на типот
на дозиметрите, како и вкупниот лимит на
детекција на дозиметрискиот систем. На пример,
фејдингот кај фотографските филм дозиметри
диктираат пократок период на замена во споредба
со
термолуминисцентните
дозиметри.
Фреквенцијата на замена може да биде од дневна,
за специјални активности, па се до шест месечна
за мали дози. Типичен период на замена е од еден
до три месеци.

Кај вработени во надгледувани зони, кои
повремено влегуваат во контролирани зони.

Значи, персонален мониторинг се врши на лица
кои работат во контролирани зони поради
опасноста од зрачење. Мониторингот на овие
лица се врши со цел да се оптимизира заштитата,
да се покаже дека дозите кои ги примаат не ги
надминуваат дозните ограничувања или нивоата
предвидени за одредени активности како и да се
верифицира адекватноста со мониторингот на
работните места.
Лицата кои се вклучени во програмата за
персонален мониторинг се снабдуваат со
персонални дозиметри кои им овозможуваат
мерење на персоналниот дозен еквивалент Hp(10)
и Hp(0,07). Генерално, снабдувањето го врши
сервисот кој ја спроведува програмата за
мониторинг на лицата кои се професионално
изложени на јонизирачко зрачење, кој сервис го
сочинуваат соодветно квалификувани и обучени
луѓе, со соодветна инструментација и овластена
лабораторија.

Изборот на дозиметарот не зависи само од типот
на зрачењето, туку и од информацијата која
дополнително ни е потребна Hp(d). Во практика
се користат следниве типови на дозиметри:

Мерењето на Hp(10) често пати е повеќе од
доволно за вршење на проценка на дозата.
Меѓутоа, во случаи на радијациони полиња од
слабо пенетрирачко зрачење (бета честички или
гама зрачење под 15 keV) Hp(0,07) може де биде
споредливо или значително поголемо од Hp(10).
За такви полиња, дозиметарот треба да вклучува
информации за дозниот еквивалент на длабочина
од 0,07 mm.
Практика е лицата кои се вклучени во програмата
за персонален мониторниг да бидат снабдени со
еден дозиметар, кој се носи на трупот од телото.
За силно пенетрирачко зрачење кое е изотропно,
дозиметарот се носи на предниот дел на торзото,
во делот помеѓу рамената и струкот.

•

Фотон дозиметри, даваат информација
само за персоналниот дозен еквивалент
Hp(10);

•

Бета-фотон
дозиметри,
даваат
информации за персоналниот дозен
еквивалент Hp(0,07) и Hp(10);

•

Дозиметри за детекција на електрони со
високи енергии;

•

Дозиметри за екстремитети, кои даваат
информации за Hp(0,07) за бета зрачење и
зрачење од фотони;

•

Неутронски
дозиметри,
информации за Hp(10).

даваат

Во радијациони полиња од гама зраци, доволно е
мерење на Hp(10), па во такви случаи доволно е
да се користи фотон дозиметар. Во случај кога
постои веројатност бета зрачењето да има
значителен удел во радијационото поле се
користат бета-фотон дозиметри. Тие може да
бидат термолуминисцентни дозиметри со два или
повеќе елементи или филм дозиметри со различни
филтри од различни материјали и дебелини или
пак електронски дозиметри. Меѓутоа, кога
значителен дел од дозата од бета зрачењето доаѓа
од бета честички со ниска енергија, во тој случај
електронските дозиметри се несоодветни.

Во случај на нехомогени радијациони полиња, а
се со цел да се изврши подобра проценка на
ефективната доза корисно е работникот да носи
дополнителен дозиметар на друг дел од телото.
На пример, во медицинската радиологија, каде
вработените носат оловни заштитни престилки, се
препорачува еден дозиметар да се носи под
престилката, а друг над неа, на незаштитениот дел
од телото. Целта на овие два дозиметри е да се
изврши проценка на дозата добиена од
заштитениот и незаштитениот дел од телото. Тие
ја даваат вкупната ефективна доза добиена по
соодветен алгоритам.

Кај дозиметрите за екстремитети доволен е еден
ТЛД елемент, кој се поставува на најизложениот
дел - прстот, поставен во насока на изворот. За
добра точност при мерењето на ниско енергетско
бета зрачење потребно е детекторот да биде што е
можно потенок и соодветно филтриран, за да се

Во случаи кога максималната доза на
екстремитетите се очекува да биде десетина пати
поголема од дозата на површината на целото тело
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Термолуминисценцијата
се
заснова
на
способноста
на
одредени
кристали
со
дополнителни примеси да ја апсорбираат и
задржуваат енергијата на јонизирачкото зрачење
која по одредено загревање се реемитира во вид
на електромагнетно зрачење главно во видливиот
дел на спектарот. Емитираната светлина потоа се
детектира со помош на фотомултипликатор и се
одредува апсорбираната доза примена од ТЛ
материјалот. Термолуминисцентниот дозиметар
се состои од кристален диелектричен материјал со
мала маса кој содржи во себе одредени
активатори со помош на кои овој материјал се
однесува како термолуминисцентен фосфор.

изврши проценка на дозата на длабочина од 7
mg/cm2.
Едноставните типови на неутронски дозиметри не
можат да обезбедат доволно информации за
неутронскиот дозен еквивалент за цел енергетски
опсег кој е од наш интерес. Меѓутоа,
неутронскиот дозен еквивалент често е помал во
споредба со лимитот на дозниот еквивалент од
гама зрачењето. Бидејќи гама зрачењето секогаш
е пропратно во неутронските полиња, секогаш во
пар со неутронски дозиметар, следува и гама
дозиметар. Но, во некои неутронски полиња
односот на неутронскиот и гама дозен еквивалент
може да е од ист ред на големина и во тој случај
неутронскиот дозен еквивалент не може да го
пресметаме со доволна точност од гама дозниот
еквивалент.

На слика 1.1 е претставен енергетски дијаграм кој
го прикажува термолуминисцентниот процес.
Енергијата се зголемува одејќи нагоре по
ординатата. При изложувањето на материјалот на
одредено зрачење се создаваат слободни
електрони и шуплини. И едните и другите се
слободни да се придвижуваат во проводната зона,
но само за кратко време. Можно е тие да бидат
фатени во стапица во забранетата зона или да
преминат повторно во валентна зона, при тоа
зрачејќи светлина (флуоресценција). Електроните
може да останат во стапицата подолг период,
дури и по неколку месеци. Ова е една од
предностите на термолуминисцентната метода
при која информациите може да бидат сочувани
подолг временски период.

Дозите од термални неутрони и неутрони со
средни и високи енергии може да се проценат од
т.н. Албедо дозиметри. Меѓутоа, за високо
енергетски неутрони одговорот за дозниот
еквивалент од Албедо дозиметрите варира во
зависност од енергијата. За таа цел се користат
детектори со меури, кои се со директни
отчитувања за дозата и се целосно неосетливи на
фотони. Значи, секој од овие три типа на
дозиметри се однесуваат на лимитирани
енергетски подрачја на неутроните.
1.1 Персонални дозиметри
Основната цел на персоналната дозиметрија е да
обезбеди веродостојни мерења на операционите
величини, независно од типот на зрачењето,
енергијата и насоката на упаѓање на зрачењето, со
однапред
зададена
точност.
Не
постои
дозиметриски сервис кој може да ги исполни овие
барања без дополнителни информации од
мониторингот на работните места, како и
информации за типот на работата.
Карактеристиките на работното место го
диктираат изборот на дозиметрите. Така еден тип
на дозиметри се користи за ниско енергетско
рендгенско и гама зрачење, друг за фотони и
неутрони, а трети за бета зрачење. Компликации
се
јавуваат
во
нуклеарните
централи,
акцелераторите за високи енергии и слично каде
што постои мешана радијациона опасност.

Слика 1. Механизми
термолуминисценција

при

процесот

на

Информациите за дозата може да се добијат само
откако кристалот го изложиме на топлина.
Топлотната енергија се користи за електроните да
излетаат од стапицата во проводната зона, каде
што тие слободно се движат и можат повторно да
бидат заробени во стапиците или да се вратат во
валентната зона и при нивна рекомбинација се
добива светлосна енергија. Таа емитирана
светлина е крајниот процес кој се нарекува
термолуминисценција.

2. ТЕРМОЛУМИНИСЦЕНТЕН
ПЕРСОНАЛЕН ДОЗИМЕТРИСКИ МЕТОД
При загревањето, одредени кристални материјали
кои претходно биле изложени на јонизирачко
зрачење, ослободуваат енергија во вид на
светлина пропорционална со количеството
зрачење. Со мерење на емитираната светлина
може да се одреди радијационата доза. Оваа
техника се нарекува термолуминисцентна
дозиметрија, или скратено ТЛД.

Инструментот кој се користи за загревање на
фосфорот и последователното мерење на
емисијата на светлина се нарекува ТЛД читач.
Загревањето се врши на повеќе начини.
Најкористена метода на загревање е со помош на
протекување на гас од топол азот, кој врши
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загревање и до 400°С. Светлосната енергија
емитирана од затоплениот ТЛ материјал
поминува низ многуте оптички филтри и на крај
се детектира од фотомултипликаторската цевка.
Излезната струја од неа е пропорционална со
емитираната светлина, а од таму и со дозата со
која бил озрачен ТЛ дозиметарот.

статистички пат, во секундарно стандардизирана
калибрациона лабораторија според стандардите со
позната вредност. Дозиметрите се отчитуваат и се
одредува калибрациониот фактор на читачот.
3. РЕЗУЛТАТИ
Извршени се следниве тест методи за ТЛД
системот:
3.1. Хомогеност
Пресметаната доза за било кој еден дозиметар од
групата на дозиметри не треба да се разликува од
пресметаната доза за било кој друг дозиметар во
групата за не повеќе од 30%. Се подготвуваат и
озрачуваат сите дозиметри во групата со позната
вредност, која е вообичаено 10 пати поголема од
потребниот праг на детекција (0,1 mSv)[3].
Добиените резултати од овој тест се во рамките на
овие 30 %. Дозиметрите кои не го исполнуваат
овој критериум се исклучуваат од употреба.
3.2. Репродуцибилност
Се подготвуваат, озрачуваат и отчитуваат неколку
дозиметри (n) и оваа постапка се повторува 10
пати.
Коефициентот
на
варијација
за
пресметаната вредност за персоналниот дозен
еквивалент не смее да надминува 7,5 % за секој
дозиметар поединечно, како и за секоја група на
дозиметри за доза од 10 mSv.

Слика 2 Процес на отчитување на ТЛ дозиметар
На слика 2 е претставен процесот на загревање и
отчитување. Тој се состои од интервал на
„предзагревање“, интервал на отчитување (тука се
наоѓа пикот со чија помош се одредува дозата),
интервал на анилирање каде што нема светлосна
емисија и интервал на ладење.

s E i + li

Значи, системите за термолуминисцентната
дозиметрија во основа ги содржат следниве
елементи:
1.

2.

3.

4.

10

∑ Ei / 10

(1)

i =1

Пасивен уред, означен тука како дозиметар,
кој вклучува средство за идентификација и
содржи еден или повеќе детектори со особина
на термолуминисценција (ТЛ);
Читач кој се користи за загревање
детекторот/-ите
по
изложувањето
јонизирачкото зрачење и за мерење
количината
светлина
емитувана
загревањето, со цел одредување
радијационата доза;

≤ 0.075

каде li =

на
на
на
при
на

0.5
∗s
n −1 E i

(2)

li e полуширина на интервалот на доверба на
средната вредност на дозата за множество од n
мерења., Ei е средната пресметана вредност за
дозиметрите озрачени со 10 mSv, a

sEi е

стандардната девијација.

Друга дополнителна опрема и документирани
процедури за придружните процеси при
работата, како анилација или чистење, кој
може да се потребни за осигурување за
ефикасноста на целиот систем;

3.3. Линеарност
Одговорот на дозиметрите не треба да варира од
вистинската доза, односно од дозата со која се
озрачуваат дозиметрите, за повеќе од 10 %. Значи,
се подготвуваат 4 групи на дозиметри, се
озрачуваат со 5 различни дози и се отчитуваат.
Резултатите добиени од овој тест се во рамките на
дозволеното.

Документирани процедури за претворба на
мерениот светлински излез во доза и за
управување со добиените податоци.

За сите дозиметри кои се во оптек постои одреден
корекционен коефициент (ECC) за секој од
кристалите.

3.4. Праг на детекција
Се подготвуваат и отчитуваат неколку дозиметри
(15). Се одредува дозата за секој (неозрачен)
дозиметар и се пресметува средната вредност,
како и стандардната девијација. Производот t *
st.dev не ги надминува 0,1 mSv, со тоа се

Периодично (месечно) се врши калибрација на
самиот читач во единици на персоналниот дозен
еквивалент, озрачувајќи 10 т.н. златни картици,
претходно избрани од самиот читач по
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задоволени барањата на IEC/1066 за прагот на
детекција (0,0053mSv<0,1mSv).

месеци. Бројот на корисници на едномесечната
дозиметрија е 770 распределени во 92
институции, а на тромесечната дозиметрија е 94
распределени во 28 институции.

3.5. Енергетски одговор
Се подготвуваат, озрачуваат и отчитуваат четири
групи од 10 дозиметри. Вредноста со која се
озрачуваат дозиметрите е 10 mSv, со следниов тип
на зрачење:
•

група 1: 15,8 keV рендгенско зрачење;

•

група 2: 30 - 40 keV рендгенско зрачење;

•

група 3: 80 - 100 keV рендгенско зрачење;

•

група 4: 137Cs 662 keV

Табела 1. Број на корисници на ТЛ дозиметри

Ei ± li
≤ 1.3
C

каде

Ei е средната пресметана вредност за

1999

2004

2006

2007

број на
корисници

132

514

629

864

4. ЗАКЛУЧОК
Дозиметрискиот
сервис
ги
задоволува
меѓународните барања за точност и прецизност,
во отсуство на национални стандарди за
акредитациска постапка како основа за
овластувањето на дозиметриските сервиси.
Лицата работно изложени на јонизирачко зрачење
во Република Македонија се вклучени во
редовниот
мониторинг
на
персоналната
дозиметрија. Мониторингот, како најглавен дел
на секоја Програма за заштита од зрачење, помага
да се постигне оптимизација на заштита и да се
покаже радиолошката заштита.

Се одредува дозата за секој дозиметар и се
пресметува средната вредност за секоја група на
дозиметри и соодветно стандардната девијација.
За секоја група се покажува дека односот е во
следнниот интервал

0.7 ≤

година

(3)

дозиметрите озрачени со иста енергија, C e
вистинската вредност со која се озрачени
дозиметрите, а li e полуширина на интервалот на
доверба на средната вредност на дозата за
множество од n мерења.
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Abstract –In this paper a thermo-luminescent personal dosimetry method is being described which is in
compliance with international standards. Validation plan has been performed that means development of
an irradiation plan according to the requirements, arrangement for the dosimeters for irradiations
following the requirement, calibration the reader and dosimeters by using irradiated dosemeters from the
Secondary Standard Dosimetry Laboratory, carry out reading out of dosemeters, calculation the response
and coefficient of variation and performance requirements for TL readers. Following routine tests are
performed: batch homogeneity, reproducibility, linearity, detection threshold and energy response.
Keywords – dosimetry, radiation protection, monitoring, thermoluminescence, detector
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КАЛИБРАЦИЈА НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАДИЈАЦИОНА
ЗАШТИТА ВО НАЦИОНАЛНАТА КАЛИБРАЦИОНА
ЛАБОРАТОРИЈА
Велко Велев1, Лидија Николовска2
1,2

Републички Завод за Здравствена Заштита, 50-та Дивизија бр.6, Скопје,
velkovelev@yahoo.com, nikolovska@gmail.com

Апстракт - Калибрацијата на инструментите за вршење на дозиметриски мерења на извори на
јонизирачко зрачење во РМ се врши во Секундарно стандардната дозиметриска лабораторија
(ССДЛ). Лабораторијата е сместена при Републичкиот завод за здравствена заштита - Скопје.
Калибрационата лабораторија поседува и одржува секундарен стандард за дозиметриските
величини поврзан со примарниот стандард на Phisikalische Technische Bundesanstalt (ПТБ
Германија) преку Дозиметриската лабораторија во состав на Меѓународната агенција за атомска
енергија (МААЕ). Во наредниот период претстои комплетното усвојување и спроведување на
системот за квалитет за калибрационите лаборатории согласно стандардот ISO17025 и
акредитирање на Лабораторијата за калибрирање на инструменти за заштита од јонизирачкото
зрачење од страна на Националното биро за акредитација.
Клучни зборови: калибрација, мониторинг инструменти, референтен стандард, ирадијациони
уреди.

како класична така и дигитална, светлосна, како и
звучна (современите типови на инструменти се во
состојба да ги обединат овие можности), а
постојат и пасивни видови на детектори за чија
индикација е потребно дополнително лабораториско процесирање. Во зависност од типот на
програмата за мониторинг, се одбираат најсоодветните модели на инструменти од различни
класи. Без разлика на изборот на инструменти,
сите нив ги обединува потребата за периодична
проверка на точноста на одговорот согласно на
класата на инструментација во која припаѓаат.

1. ВОВЕД
За да се обезбеди соодветен радијационен
мониторинг програм во рамките на програмата за
радијациона заштита во вршењето на дејности со
употреба на јонизирачко зрачење, се употребуваат
различни видови на инструменти кои меѓусебно
се разликуваат како по принципот на регистрација
така и по принципот на индикација на зрачењето
на кое се изложени. Во практка се користат
јонизациони комори, Гајгер-Милеровите бројачи,
пропорционалните
бројачи,
сцинтилациони
бројачи, разни видови на пасивни кристални, како
и филм детектори, полупродникови детектори и
др. По својата намена, тие се користат како за
мониторинг на просторот, така и за мониторинг
на изложеноста на јонизирачкото зрачење на
работно изложените лица на јонизирачко зрачење.
Некој од нив се способни да го прикажат
моменталниот интезитет на јонизирачкото
зрачење, некој ја прикажуваат кумулативната доза
за одреден временски период, а некои се способни
по својата конструкција да ги обединат и двете
исовремено. По начинот на индикацијата, исто
така, постојат повеќе конструкциони видови на
инструменти чија примена е обусловена од
различноста на потребите за мониторинг, а тоа се:
инструменти со визуелна нумеричка индикација

Примарните цели на калибрацијата се:
1. Да гарантира дека инструментот е во состојба
да работи соодвето за неговата намена.
2. Да ја определи индикацијата на инструментот
под контролирани стандардни услови како
функција од мерената величина.
3. Да се изврши оптимизација со цел
севкупната мерна способност на инструментот
биде колку е можно поточна.
Калибрациона лабораторија претставува соодветна просторија, опремена со соодветна опрема и
техника во која може да се реализираат горе
поставените цели. Во зависност од потребите и
намената на инструментите кој се калибрираат,
опремата во калибрационата лабораторија може
59

да биде различна. Изборот на опремата зависи од
тоа дали калибрационата лабораторија ќе се
користи за рутински калибрации, дали ќе се врши
определување на детален енергетски одговор на
инструментот па се до тоа дали се работи за
софистицирана лабораторија која поседува
опрема од висока класа, како инструменти и
извори кој имаат ранг на референтни стандарди.

инструмент е потребно и нужно да биде
калибриран со референтен стандард (инструмент)
од повисоко ниво.

Стандардните инструменти на една калибрациона
лабораторија, од каков и да било тип, потребно е
да бидат калибрирани со националниот примарен
стандард, кој пак од своја страна потребно е да
биде предмет на калибрација со интернацинален
стандард (може да биде споредуван со друг
повисок интернационален стандард или пак,
директно да биде калибриран со највисок
примарен стандард во посебни лаборатории кој
истиот го поседуваат и одржуваат). Оттука се
наметнува и уште една улога на одредени
дозиметриски калибрациони лаборатории, а тоа е
да имаат метролошка улога, односно лаборатории
кои го одржуваат својот стандард на
радијационата величина со која оперираат, на тој
начин да можат да вршат калибрација на
стандардните инструменти на некоја друга
лабораторија од понизок ранг. Вообичаено
правило е, најниските терцијални лаборатории да
го калибрираат својот стандард со секундарните
лаборатории кој го поседуваат секундарниот
стандард, а пак, тие со примарниот. Секоја земја
која поседува калибрациона лабораторија е
потребно да воспостави национален стандард што
претставува официјално признаен стандард од
страна на Националното Метролошко Биро, кое
служи како основа за фиксирање на вредноста на
дадената радијациона величина во таа земја.
Лабораторијата која го поседува националниот
стандард во суштина претставува примарна
лабораторија на национално ниво. Од тука,
произлегува
дека
основна
дозиметриска
лабораторија која има можности да го воспостави,
одржува и подобрува примарниот стандард е
Примарната
Стандардна
Дозиметриска
Лабораторија (ПСДЛ), т.е. лабораторија која го
поседува примарниот референтен стандард.
Лабораторија пак, која својот стандард го
калибрира во примарна стндардна лабораторија
притоа партиципирајќи во интернационалниот
мерен
систем,
претставува
Секундарна
Стандардна Дозиметриска Лабораторија (ССДЛ).
ССДЛ може да биде регионална (за две и повеќе
држави) или национална. Националната ССДЛ се
назначува од страна на компетентни национални
тела со цел да ги превземе задачите за
калибрација на национално ниво. Сите останати
лаборатории кој го калибрираат својот стандард
во одност на рефернтниот стандард на некоја
ССДЛ претставуваат терцијарни стандардни
калибрациони лаборатории(ТСДЛ).

“Националната” калибрациона лабораторија за
јонизирачко зрачење организационо е поставена
во склоп на Републичкиот Завод за Здравствена
Заштита-Скопје(РЗЗЗ), конкретно во Одделението
за радијациона дозиметрија. Почетоците на
практичната реализација за формирањето на
лабораторијата датираат од 2001 година со
заедничкиот проект за техничка соработка помеѓу
РЗЗЗ и Меѓународната Агенција за Атомска
Енергија-Виена
(МААЕ),
под
наслов:
“Етаблирање на Национална Калибрациона
Лабораторија за Јонизирачко Зрачење” во траење
од 3 години.

2. “НАЦИОНАЛНА” КАЛИБРАЦИОНА
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЈОНИЗИРАЧКО
ЗРАЧЕЊЕ

Основата за засновувањето на лабораторијата
потекнуваат: од националните регулативи за
радијационата заштита, препораките и упатствата
на МААЕ со нивниот Базичните стандарди на
сигурност (BSS), како и од директивите на
Европската Унија 96/29 и 97/43 за заштита на
здравјето на вработените и населението од
опасностите како резултат на јонизирачкото
зрачење и заштитата на здравјето на поединците
од опасностите кака резултат на јонизирачкјото
зрачење при медицинска изложеност.
Намената
на
Националната
калибрациона
лабораторија
за
јонизирачко
зрачење
е
воспоставување, одржување и управувавање со
националните стандарди за јонизирачко зрачење
на ниво за која е екипирана т.е. за x и γ зрачење,
како и да ги задоволува потребите на национално
ниво за калибрација на инструменти за потреби на
радијационата заштита. Во блиска иднина,
очекувањата се дека лабораторијата ќе биде во
можност да управува и со радијационите
величини кои се користат во радиолошката
дијагностика, и да врши калибрација на
инструменти за радиолошка дијагностика. Од сето
претходно изречено, како главни задачи на
лабораторијата се наметнуваат, следниве:
• Воспоставување и одржување на националниот
метролошки стандард со кој се определуваат
дозиметриските величини за јонизирачкото
зрачење (γ гамма и X-зрачење, за потребите на
радијационата заштита).
• Определување и воведување на неопходни
мерни методи и техники како и нивно
подобрување, со цел што поточно и попостојано
изведување на мерењата и калибрирањето што
го изведува.

Од претхоно изложеното очигледна е поврзаноста
на лабараториите меѓусебно на субординарно
ниво, што значи дека секој референтен

• Калибрација
на
инструменти
кои
се
употребуваат за мерење на јонизирачкото
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зрачење, (во делот од заштита од јонизирачко
зрачење).

се врзува со трите дела на ISO 4037 стандардот со
заедничко име: “X и гамма рефернтно зрачење за
калибрирање на дозиметри и дозни брзинометри и
за определување на нивниот одговор во функција
од енергијата на фотоните”: ISO4037-1:1996 [4],
ISO4037-2:1997 [5] и ISO4037-3: [6]

• Да дава совети, упатства и информации за
прашања поврзани со инструментите за мерење
на јонизирачкото зрачење на заинтересирани
странки кој професионално се врзани со
користењето на истите во нивната секојдневна
работа.

Од техничка страна при практичната реализација
на калибрацијата, се користaт IEC стандардите.
[7] [8]

• Да учествува во процесот на едукација во
областа на метрологијата на јонизирачко
зрачење.

2.2. Дозиметриски величини
Физичката дозиметриска величина со која
стандардните инструменти на НКЛЈЗ се поврзани
со повисокиот стандард е величината Керма во
воздух (Кair) ICRU 33:1980 [1]. Меѓутоа, различни
видови на инструменти за радијациона заштита
кој се употребуваат во практиката, без разлика за
кои дозиметриски величини се конструирани да
мерат, потребно е истите да бидат калибрирани во
делови на опрационите дозиметриски величини
препорачани од страна на ICRU 47:1992, односно
ICRU 51:1993[3]. Лабораторијата следејќи го тој
курс ги има прифатено истите, а тоа се: за силно
пенетрирачко зрачење[2] амбиентален дозен
еквивалент H*(10), за просторен мониторинг и
персонален
дозен
еквивален
Hp(10)
за
индивидуален мониторинг, додека за слабо
пенетрирачко
зрачење[2]
е
прифатен
персоналниот дозен еквивалент Hp(007).

• Да ја претставува земјата пред меѓународни
институции за прашања од областа на
метрологијата на јонизирачкото зрачење.
• Соработка
со
други
заинтересирани
меѓународни организации од истата област со
цел: споредба на методите, техниките и
добиените резултати од истите.
Калибрационата лабораторијата за јонизирачко
зрачење која е поставена во склоп на одделението
за радијациона дозиметрија при РЗЗЗ е единствена
ваква лабораторија во нашата земја и претставува
лабораторија која на меѓународно ниво
претствува ССДЛ, која истовремено го поседува и
одржува националниот стандард. Ова во суштина,
на национално ниво претставува примарна
лабораторија, иако процесот за добивање на ваков
статус е во тек. Од тука и нејзиното име
Национална Калибрациона Лабораторија за
Јонизирачко зрачење (НКЛЈЗ).

2.3. Референтно зрачење

Тоа значи дека доколку би постоеле други
лаборатории во земјава кои работат со
дозиметриски
величини
од
областа
на
јонизирачкото зрачење неопходно потребно е
својот стандард да го компарираат со
рефернтниот стандард на НКЛЈЗ.

Изборот на квалитетот на референтното зрачење
со кои оперира, и со кои преку своите стандардни
инструменти НКЛЈЗ е поврзан со повисокиот
стандард на калибрациона лабораторија на МААЕ
е согласно ISO 4037-1 .
Лабораторијата технички е така поставена да ги
задоволува националните потреби за калибрација
и тестирање на дозиметри од областа на
заштитата од јонизирачкото зрачење, па оттука и
изборот на квалитети на референтното зрачење е
сообразено во однос на тие потреби. Како
референтни типови на зрачење согласно ISO40371 Лабораторијата ги има прифатено, следниве:

2.1. Меѓународни стандарди
Калибрационата лабораторија уште од самото
нејзино поставување преку меѓународно учество
во формирањето на истата е поврзана со своите
стандардни
инструменти
со
меѓународни
лаборатории кои веќе го усогласиле своето
работење по одредени меѓународни стандарди.
Определбата на НКЛЈЗ е да да ги усвојува и да се
придржува кон меѓународните стандарди кој во
себе ја вклучуваат проблематиката со која
лабораторијата е ангажирана. Лабораторијата ги
има прифатено меѓународните и ISO стандардите
како постојан дел од својата работа. Во фаза на
усвојување е ISO 17025 [10]. Со неговото целосно
усвојување и реализација во секојдневната
лобораториска практика се очекува национална
акредитација од страна на НБА.

а) Филтрирано X-зрачење, за калибрација и
определување на енергетскиот одговор на
инструментите за енергии од 40 до 200 KeV е
одбранa филтрирано X-зрачење, и тоа од серијата
на тесниот спектар (narrow spectrum series).
Постојат повеќе квалитети на зрачење од оваа
серија, што зависи од генерирачкиот потенцијал
на цевката. Се обележуваат со големата буква N
(narrow), а во додаток се допишува генерираниот
потенцијал. Лабораторијата ги има добиено
каректеристиките на оваа серија со X-зрачниот
ирадијационен уред, опремен со потребниот

Од гледна точка на референтното поле и
посебните услови кој треба да бидат задоволени
при добивањето на референтен радијационен сноп
како и условите на калибрацијата, Лабораторијата
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филтерски систем кои се прикажани во табелата 1
I.

е поврзан со врата со 1 cm олово, која не
дозволува продирање на зрачењето за време на
вршењето на тестовите или калибрацијата. Како
заштита од несакано озрачување за време на
ирадијацијата, поставени се две видео камери во
внатрешноста на калибрациониот бункер, како и
два паралелни система на безбедно исклучување
на ирадијационите уреди поставени на влезот од
калибрационата просторија, т.е. систем од
електромеханички прекинувачи и инфрацрвени
прекинувачи. Постојат и предупредувачки светла,
за секој ирадијатор посебно, кои светат со
одредена боја во зависност кој од ирадијаторите
се наоѓа во работна состојба.

b) Гама-зрачење, за калибрација со поголеми
енергии од 200KeV одбрана е γ гама зрачењето
добиено од извор 137Cs→137mBa со енергија од
661.6 KeV. Референтното зрачење добиено од
радионуклиден извор се обележува со големата
латинска буква S (source) каде што во додаток се
допишува хемискиот симбол на радионуклидот,
S-Cs.
2.4. Калибрациони капацитети
2.4.1. Калибрационен објект и придружна
опрема

Во контролната соба се наоѓаат сите инструменти
кој овозможуваат изведување на тестовите со
далечинска
контрола
на
уредите
во
калибрациониот бункер, како и монитор кој
овозможува визуелен контакт во целиот волумен
од калибрационата соба.

За да биде овозможено калибрирање-тестирање на
инструментите кој се употребуваат во областа на
радијационата заштита, потребно е поседување на
соодвента опрема како и соодветни простории кој
би ги задоволувале потребите за таа намена.
Просториите мораат да бидат соодветни за
намената, односно потребно е да задоволуваат
одредени барања од технички аспект, т.е.,
потребни се простории со определена големина и
со точно определени микро-амбиентални услови.
Ваквите барања се потребни за да се намалат,
односно одбегнат одредени несакани влијанија
како од: калибрационите уреди кој се наоѓаат во
калибрационата просторија (можно расејано
зрачење од ѕидовите на просторијата и
помошните уреди кој се наоѓаат во истата), така и
од надворешни влијанија (брза температурна
промена, зголемена влажност на воздухот,
електромагнетни полиња од надворешна средина
како и магнетна индукција од надворешно
потекло присутни во калибрационата просторија
како и во контролната соба).

Просторијата е опремена со посебно изработена
количка поставена на шини која може да се движи
во насока на оската на радијациониот сноп. На
количката се монтираат мерните инструменти и
со помош на ласерски покажувачи возможно е
определувањето на точното калибрационо
растојание од изворот на референтното зрачење
до мерниот инструмент. Исто така, количката е
опремена со посебна видео камера која
овозможува прецизно отчитување на одговорот на
инструментот за време на вршењето на тестовите.
2.4.2. Ирадијациони уреди за фотонско зрачење
а) Уред за добивање на X-зраци:
За калибрациони цели, за покривање на
енергетското подрачје до 200 KeV, се користи
уред за X-зраци “Pantak” модел HF 225“ со цевка
за X-зраци “Comeт“ модел MIR-225/22 со
максимум 225KV . Цевката и нејзинато заштитно
куќиште е сместена во оловна кутија со димензии
(59x42x42) cm3 и дебелина на оловниот ѕид од 1
cm чија намена е да го намалува расеаното
зрачење. Во оловната кутија сместен е
електромеханички уред за отворање и затворање
на прозорчето од цевката, со што е возможна
безбедна работа во просторијата при активен
уред. Со цел добивање на потребна геометрија на
ирадијациониот сноп се користат дополнителни
колиматорски дијафрагми со различни дијаметри
на отворот во зависност од потребите, додека
саканиот спектар на снопот се добива со помош
на систем од метални филтри со висока чистота
чии особини се дадени во Табела I.

Безбедносната и сигурносната компонента не
смеат
да
бидат
изоставени,
согласно
меѓународните и националните стандарди за
безбедност.
Објектот поседува неколку простории од кој
активно за калибрационата лабораторија има три,
и тоа: калибрационен бункер, контролна соба,
како и приемна соба со прирачен магацин за
инструментите кој се донесени за калибрација
како и инструменти кој се сопственост на
Лабораторијата, а во даден момент нема потреба
од нивно користење.
Калибрациониот бункер е просторија со димензии
(8,3x4.2x3.0) m3 со бетонски ѕидови со дебелина
од 40 cm, како и дополнителна оловна заштита од
4 mm оловна фолија, составена од два оловни
слоја од по 2 mm, која овозможува таква заштита,
зрачењето во надворешната средина околу
Лабараторијата како и во соседните простории да
биде на ниво на природниот фон. Просторот
помеѓу калибрационит бункер и контролната соба
1

Приближната дозна способност на Лабораторијата со ирадијациониот уред за X зраци за
Kair е од 2,0 10-4 до 6,0 10-2 Gy/h
б) γ-Гамма Ирадијатор
За енергии поголеми од 200 КeV се користи γ
(гамма) извор 137Cs кој има енергија од 661.6 KeV.

Табелите се прикажани на крајот од текстот
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Ирадијациониот уред OB6 со 137Cs извор е со
почетна активност од 740GBq. OB6 е снабден со
колиматорски систем што овозможува добивање
на колимиран ирадијационен сноп.

H’(007,Ω) за слабо пенетрирачко зрачење [2] Во
Лабараторијата калибрирањето се изведува
исклучиво за амбиентален дозен еквивалент
H*(10).

Приближната дозна способност на лабораторијата
со ирадијациониот уред за γ гамма зраци OB6 за:
Kair е од 7,5 10-6 до 5,0 10-2 Gy/h.
2.4.3. СС Дозиметриски Инструменти и
работни инструменти

б) Индивидуален (персонален) мониторинг
Калибрирањето е потребно да биде изведувано во
делови од оперативната величина “Персонален
дозен еквивалент“, и тоа за силно пенетрирачко
зрачење Hp(10), како и за слабо пенетрирачко
зрачење Hp(007).

Лабораторијата е опремена со секундарно
стандардни референтни инструменти, кои се
поврзани со PTB-Германската примарната
калибрациона лабораторија преку ССДЛ на
МААЕ. Поврзаноста со повисокиот стандард во
делот од радијационата заштита е за следниве
секундарно
стандардни
дозиметриски
инструменти:
Две
јонизациони
комори
дизајнирани од страна на PTW Германија, и тоа
една LS01 (1000 cm3) јонизациона комора како и
една LS10 (10000 cm3) јонизациона комора. Како
стандардни инструменти со кои се мери
јонизационата струја произведена во коморите
служи универзалниот електрометар (UNIDOS) на
PTW.

Бидејќи лабораторијата го одржува стандардот за
физичката величина керма во воздух Kair, при
калибрација оваа величина потребно е да биде
претворена во една од операционите величини на
дозен еквивалент. Се изведува преку определен
коефициент на претворба, кој во општа форма се
обележува со hk. Коефициентот hk претставува
однос на бараниот дозен еквивалент H(*)(10) или
H(p)(10) или Hp(007), и кермата (Kair) во воздух,
hk=(H)/Kair За таа цел, се користат таблици за
претворба дадени како готов однос на двете
величини во стандардот ISO 4037-3, кој од своја
страна се базира на пресметани вредности дадени
од страна на ICRP (Интернационална Комисија за
Радијациона Заштита) 74:1997.
•

Како работни стандардни инструменти кои
служат за редовна секојдневна работа на
Лабораторијата, односно за рутинска калибрација
на инструментите за радијациона заштита, се
користи јонизационата комора со тенко прозорче
со волумен од 600 cm3 NE2575 произведена од
Thermo и поврзана со универзален PTW-ов
електрометар UNIDOS.

Конверзиониот коефициент за H*(10), е:
- h*k(10, E) за моноенергетски фотони,
- h*k(10, N) за фотони од тесниот спектар
на филтрираното рентгенско зрачење.

•

За ССД инструментите, односно за системот од
јонизационата комора-електрометар се води
редовна проверка на нивната стабилност на
работа во текот на времето, и тоа се прави, како со
137
Cs извор, така и со PTW–ов 90Sr/90Y извор,
посебно дизајниран за проверка на стабилноста на
стандардните референтни инструменти.

•

Конверзиониот коефициент за Hp(10), е:
-

hpk(10, E, α) за моноенергетски фотони,

-

hpk(10, N, α) за фотони од тесниот
спектар на филтрираното рентгенско
зрачење.

Конверзиониот коефициент за Hp(007), е:
- hpk(007, E, α) за моноенергетски фотони,
- hpk(007, N, α) за фотони од тесниот
спектар на филтрираното рентгенско
зрачење.

2.5. Калибрација на мерните инструменти за
радијациона заштита

Калибрацијата на инструментите се изведува по
една од препорачаните методи во ISO4037-3.
Лабораторијата се користи со две од
препорачаните методи, и тоа:

Калибрацијата на мерните инструменти кои се
користат во областа на радијационата заштита
како што се Geiger-Muller-овите бројачи,
пропорционалните бројачи, разни типови на
сцинтилациони детектори, полупроводникови
детектори, како и пасивни кристални детектори,
како за амбиентален мониторинг така и за
индивидуален (персонален) мониторинг се
изведува по стандардот ISO4037-3, кој од своја
страна ги зема препораките на ICRU 47 и ICRU
51:

Методот на познато поле се применува за сите
инструменти кога истите се калибрираат со γ
(гамма) извор, односно со 137Cs. Вредностите на
интензитетот на кермата во воздух (Kair) од
страна на зрачењето добиено од гама изворот се
добива со стандардизирање на изворот со помош
на стандардните инструменти. Истото се добива
како редовна постапка при контрола на
квалитетот на изворот и стандардните референтни
инструменти; и

а) Аамбиентален мониторинг Калибрирањето е
потребно да биде изведувано во делови од
операционата величина “Амбиентален дозен
еквивалент“ H*(10) за силно пенетрирачко
зрачење [2] или “Дирекционен дозен еквивалент“

Метода на супституција кој се изведува при
калибрација,
односно,
определување
на
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енергетскиот одговор на инструментот, со извор
на филтрирано X-зрачење. Во оваа метода
стандардизирањето на изворот се изведува како
дел од постапката за калибрација на секој
поединечен
инструмент,
со
наизменично
поставување во зрачното поле на стандрдниот
инструмент и инструментот под калибрација.
Овој метод, исто така се применува при
калибрација
и на стандардни инструменти,
вообичаено кога станува збор за работниот
лабораториски стандард, и за гамма и X
радијација.

за нормална дистрибуција одговара на 95% ниво
на доверба, која е препорачана за второстепени
калибрациони лаборатории. Проценката на
вкупната неопределеност е заснована
на
принципот на најдобрите лабораториски мерни
способности со кој лабараторијата работи, за дози
дадени во точка 2.4.2, и тоа се за:

За инструментите за персонален мониторинг, т.е.
инструменти кој директно го мерат персоналниот
дозен еквивалент Hp(10) и Hp(007) , како и за
TLD, филм и други пасивни дозиметри,
калибрацијата,
односно, ирадијацијата,
се
изведува на соодветен ISO воден фантом со
Инструменти
димензии
(30x30x15)
cm3.
предвидени за амбиентален мониторинг, т.е.
инструменти кои го мерат амбиенталниот дозен
еквивалент H*(10) калибрацијата се изведува
слободно во воздух.

б) X-Зрачен генератотор (серијата од тесниот
спектар:ISO4037-1)

а) Гамма извор: Kair; u%= 2.7%
H*(10); u%=5.3%
Hp(10); u% = 5.1%

Kair ; u%= 3.5%
H*(10); u%= 5.5%
Hp(10); u%= 5.3%
2.6. Контрола на квалитет во лабораторијата
Со цел вредностите на основната дозиметриска
величина со кои Лабораторијата манипулира
бидат веродостојни и да се обезбеди постојаност
на истите, со текот на времето со допуштена
девијација за ваков тип на лаборатории, се води
строго поставена програма на контрола на
квалитет во истата. Тоа претставува збир од
оперативни постапки за исправно функционирање
на стандардните инструменти како и врз сите
останати инструменти, уреди и направи во
Лабораторијата кој можат на некој начин да
влијаат врз резултатите. Врз основа на
програмирани и кординирани проверки се
контролираат сите инструменти од значење.

Идеално, калибрацијата е потребно да биде
изведувана во некој идеални радијациони и
останати услови, односно, референтни услови кој
се дефинирани во ISO стандардот. Меѓутоа,
скоро секогаш се изведува во некаква реална
средина каде постојат различни услови од
референтните. По ISO стандардот, за фотонски
мерни инструменти за заштита од јонизирачко
зрачење, како Референтни
и Стандардни
калибрациони услови на тест, односно услови во
кои калибрацијата се изведува без никакви
дополнителни корекции, се дадени во табела II.

За овие цели Лабораторијата има поставено
строго дефиниран систем (програма) во јасно
напишана форма за севкупноста од неопходни
проверки, постапки и мерки, како и систем за
евалуација и исправно одржување.

За инструменти кои по својата конструкција се
такви каде индикацијата на инструментот
директно зависи од условите за време на
калибрацијата (инструменти со вентилирачка
јонизациона комора), се врши постојано
отчитување на амбиенталните вредности на
температурата и притисокот, притоа вршeјќи
корекција за истите.

2.7. Проверка на квалитетот
Како битен сегмент на контролата на квалитетот е
и воведувањето на сиситем на проверка на
дозната
способност:
одржувањето
на
дозиметрискиот стандард, и способност за
испорачување на доза на Лабораторијата врз
основа на меѓулабораториски интеркомпарациони
програми. За сега Лабораторијата е вклучена во
редовната интеркомпарациона програма за
проверка на квалитетот на испорачаната доза, што
ја води МААЕ преку членките на мрежата на
секундарно
стандардни
дозиметриски
лаборатории. Добиените резултати на една таква
проверка се со отстапување <1%

При изведувањето на различните видови на
мерења, вклучувајќи ја и самата калибрација,
Лабораторијата воведува одреден степен на
отстапување од референтната вредност на
мерната дозиметриска величина. Во проценката
на
вкупната
неопределеност
влегува
неопределеноста од референтната величина и
неопределеноста од примарната лабораторија.
Истата се пренесува и во процесот на
калибрација, при тоа правејќи дополнителна
неопределност при калибрирањето на секој
поединечен инструмент. Вкупната проценета
неопределеност која доаѓа од разни фактори
Лабораторијата ја рапортира во своите извештаи
како статистичка сума на процентуалните
релативни стандардни девијации од сите фактори
на влијание како вкупна комбинирана проширена
неопределеност со фактор на покривање к=2, што

2.8. Акредитација
Како еден од најзначајните показатели дека
Лабораторијата е способна
исправно да
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[4] ISO4037-1:1996: Radiation characteristics and
production methods

функционира, односно дека поседува систем на
планирани и систематски акции за доверба, во
рамките за која и е формирана, е нејзината
акредитација од страна на Националното
акредитационо биро, и тоа акредитација заснована
на ISO17025 стандардот. За довршувањето на
акредитационата постапка потребно е целосно
прилагодување на постоечката програма за
осигурување на квалитетот по ISO17025.
Спроведувањето на оваа задача е во тек.

[5] ISO4037-2:1997: Dosimetry for radiation
protection over the energy ranges 1,8Kev to
1,3Kev and 4Mev to 9Mev
[6] ISO4037-3:1999: Calibration on area and
personal dosemeters and measuring of their
response as a function of energy and angle of
incidence
[7] IEC 846: Beta, X i gamma radiation doze
equivalent and doze equivalent ratemeters for
use in radiation protection
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Табела I. Каректеристики на серијата од тесниот спектар по ISO и квалитети кои се добиени во
НКЛЈЗ
Додадена (*)
Радијационен
квалитет

Средна
енергија
(Еср)[KeV]

Резолуција
Re[%]

Потенцијал

филтрација

на цевката

(mm)

[KeV]
Pb

Sn

Прва

Прва

полудебелина

полудебелина

HVL[mm]

HVL[mm]

ISO

Калиб. Лаб.

Cu

N-40

33

30

40

0,21

0,084Cu

0,085Cu

N-60

48

36

60

0,6

0,24Cu

0,239Cu

N-80

65

32

80

2,0

0,58Cu

0,583Cu

N-100

83

28

100

5,0

1,11Cu

1,109Cu

N-120

100

27

120

1,0

5,0

1,71Cu

1,708Cu

N-150

118

37

150

2,5

2,36Cu

2,385Cu

N-200

164

30

200

3,99Cu

4,000Cu

1,0

3,0

2,0

(*)

Вкупнтата филтрација е составена од дополнителната и постојано присутната филтрација која е
подесена на 4mm Al

Табела II. Референтни и стандард тест услови
Величини на влијание
Енергија на зрачење (фотони)
Агол на упадното зрачење
Контаминација од радиоактивни
елементи
Позадинско зрачење
Фантом (само за лични
дозиметри)
Време на стабилизација
Амбиентална температура
Релативна влажност
Атмосферски притисок
Напон на напојување
Фрекфенција
Брановидност на напонот на
напојувањето

Референтни услови
137
Cs
Референтна ориентација

Стандардни тест услови
137
Cs
Референтна ориентација ±5°

Незначајна

Незначајна

H*(10) = 0.1µSv/h или помалку
ICRU ткивна плоча (за цело тело)
(30x30x15)cm3
15min
20°C
65%
1013hPa
Номинален напон
Номинална фрекфенција

H*(10)≤0.25µSv/h или помалку
ISO воден фантом
(30x30x15)cm3
≥15min
18°C до 22°C
50% до 75%
86 hPa до1060 hPa
Номинален напон ±3%
Номинална фрекфенција±1%
Синусоидален со тотална
хармонска дисторзија<5%
Двапати помалку од најниската
вредност што предизвикува
интерференција
Двапати помалку од вредноста
на индукцијата од магнетното
поле на земјата
Постановка за нормално
користење

Синусоидален

Електромагнетно поле од
надворешно потекло

Незначајно

Магнетна индукција од
надворешно поле

Незначајно

Контрола на постановката

Постановка за нормално
користење
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-------------------------Summary

CALIBRATION OF INSTRUMENTS FOR RADIATION
PROTECTION IN NATIONAL CALIBRATION
LABORATORY
Velko Velev1, Lidija Nikolovska2
1,2

Republic Institute for Health Protection, 50 Divizija No.6, Skopje, velkovelev@yahoo.com,
nikolovska@gmail.com

Abstract:
Calibration of instruments for dosimetry measurements of ionising radiation sources in Republic of
Macedonia is performed by Secondary Standard Dosimetry Laboratory. The laboratory is located at
Republic Institute for Health Protection’s premises in Skopje. Calibration Laboratory own and maintains
a secondary standard for dosimetric units traceable to primary standard of Phisikalische Technische
Bundesanstalt (PTB Germany) through Dosimetry laboratory of International Atomic Energy Agency
(IAEA). A complete acceptance and implementation of the quality system for calibration laboratories
according the ISO17025 standard has been planned for following period and accreditation of Laboratory
for ionizing radiation protection instrument calibration is expected by the National accreditation bureau

Keywords – calibration, monitoring instruments, referent standard, irradiation facilities.
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Прва македонска конференција за медицинска физика и биомедицински инженеринг
УДК: 616-073.75

ДИГИТАЛНИ ДЕТЕКТОРИ НА РЕНДГЕНСКИ ЗРАЦИ
Христина Спасевска
Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Факултет за електротехника и информациски
технологии, Карпош II, бб, Скопје
hristina@feit.ukim.edu.mk
Апстракт – Во овој труд е даден осврт на техниките за дигитализација на рендгенските зраци
преку преглед на дигиталните детектори, со извесни укажувања на нивните предности во однос на
класичната радиографија. Главна цел е да се прикажат основите на работа на дигиталните
детектори кои користат директна и индиректна конверзија на рендгенските зраци, преку употреба
на различни материјали и механизми, како и економските аспакти на дигиталната радиографија.
Клучни зборови – дигитални детектори, рендгенски зраци
се развива со користење на нови видови детектори на рендгенските зраци.

1. ВОВЕД

2.1. Компјутерска радиографија

Преминот на деветнаесетиот во дваесетиот век во
светот е обележан со технолошка револуција или
подобро речено технолошко-научна ренесанса во
економскиот развој на општеството. Во тој период за четиринаестетина години беа откриени и
применети најголемите научни придобивки на
современата цивилизација: електричната енергија, нафтените деривати, моторите со внатрешно
согорување, основите на информатичката технологија, антибиотиците, вакцините, рендгенските
зраци, основите на современата радиологија. Тоа
значи дека радиологијата како модерна научна
дисциплина на физиката не е “денешна” наука и
таа, сметано календарски, веќе опстојува во три
века! Тоа само по себе ја наметнува претпоставката дека радиологијата имала доволно време да се
развива, усовршува и менува.

Компјутерската радиографија е техника што го
направила првиот чекор во ерата на дигиталните
радиографски слики. Таа во радиологијата се применува последните дваесетина години. Со неа за
прв пат се избегнува користењето на радиографски филм и истиот се заменува со детектор од таканаречен фото-стимулативен фосфор-PSP (Photostimulable Storage Phosphor). PSP детекторот
всушност, претставува фосфорна плоча која го заменува класичниот на радиографски филм. По изложеноста на рендгенските зраци, детекторот се
обработува со специјален читач за да се добие латентна слика. Шематскиот приказ на системот за
компјутерска радиографија е прикажан на сл.1.
PSP-детекторот работи на принципите на фотостимулирана луминесценција со специјална изработка
на материјалот (фосфорот) од кој што тој е направен. Кога фосфорот ќе се изложи на рендгенски
зраци во него настанува прераспределба на електроните и шуплините, што овозможува создавање
на латентна слика. Во процесот на исчитување на
латентната сликата, се користи специјален ласерски читач кој ги рекомбинира електроните, а со тоа
се добива луминесцентна светлина. Таа светлина се
регистрира со читач, кој потоа со помош на дигитален процесор ја конвертира луминесцентната светлина во соодветен дигитален сигнал. По нејзиното
дигитално запишување во компјутерскиот систем,
латентната слика се брише од детекторот и тој е
подготвен за повторна употреба [1].

Токму затоа во овој труд е даден преглед на современите техники за дигитализација на рендгенските
зраци, како и детекторите што се користат при тоа.
Тие претставуваат едно од најголемите остварувања на современата радиологија. Од особено значење е да се покаже, исто така, нивната улога во подобрувањето на квалитетот на радиографските слики и флексибилноста за манипулација со истите.
2. ТЕХНИКИ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА
РЕНДГЕНСКИТЕ ЗРАЦИ
Техниките за дигитализација на рендгенските
зраци го заменуваат радиографскиот филм. Денес
дигиталната радиографија, како најнова технологија за добивање на радиографски слики, рапидно

Предноста на овој тип детектор е можноста за негова повеќекратна употреба на истиот.
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Сл. 1 – Шематски приказ на систем за компјутерска радиографија
Кај конвенционалната радиографија, подолгата
изложеност на рендгенско зрачење може да резултира со затемнет филм, што не е случај и кај дигиталната радиографија. Кај оваа техника подолгата
изложеност резултира со подобар квалитет на
сликата (помаклу шум), но во согласност со принципот ALARA (the dose should be kept As Low As
Reasonable Achievable) за заштита од радијација
[2].

2.2. Дигитална радиографија
Дигиталната радиографија е релативно нова техника која сè повеќе се користи во современата радиологија. Исто како и компјутерската радиографија, и оваа техника нуди големи предности во
однос на радиографскиот филм. Таа дава повеќе
информации за разлика од радиографската слика,
што значи и подобар квалитет. Исто така, во голема мера се избегнува повторното сликање поради
направените грешки.

На сл. 2 е даден шематскиот приказ на системот
на дигитална радиологија што содржи flat-панел
детектор [3, 4]. Тој ги апсорбира рендгенските
зраци и ги конвертира во соодветен електричен
сигнал преку дигитален детектор на рендгенски
зраци, кој може да работи на директен или индиректен механизам за нивна дигитализација.

Со користење на PSP техниката веќе се намалува
дозата на зрачење кај пациентите во однос на класичната радиографија, но со примена на дигиталната радиографија се овозможува дозата уште повеќе да се намали, а квалитетот на сликата да остане ист или да стане уште подобар.

Сл. 2 – Шематски приказ на систем за дигитална радиологија што содржи flat-панел детектор.
1) Прекинувачи ; 2) TFT-транзистор (Thin Film Transistor) ; 3) Кондензатор ; 4) Колектор на напон ;
5) Податочни линии ; 6) Засилувачи на напон
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Сликата во дигиталната радиографија, се состои од
матрица co пиксели. Типичен flat-панел детектор
има димензии 43 x 43 cm и содржи 3000 x 3000
пиксели. Секој пиксел има вредност која што одговара на апсорбираната енергија на секој поединечен фотон од рендгенското зрачење. Во некои случаи оваа вредност одговара на бројот на апсорбираните фотони наместо на апсорбираната енергија.
Детекторите што работат на принципот на регистрирање фотони засега се употребуваат само во дигиталната мамографија [5] и се очекува во догледно време тие уште повеќе да ја намалат употребената доза на зрачење. Вредноста на пикселот е изразена како бинарен број од 8-16 бита, што потоа
во дигиталната рендгенска слика е дадена како различни нијанси на сиво. 16 бита за еден пиксел значат 65536 различни вредности или исто толку различни нијанси на сиво. Контрастноста на дигитал-

ната рендгенска слика се должи на разликата во
вредноста на пикселите.
3. ДИГИТАЛНИ ДЕТЕКТОРИ
Детекторите во дигиталната радиографија се делат во две класи, и тоа на детектори со индиректна конверзија и детектори со директна конверзија (сл. 3). Оваа поделба е направена врз база на
процесот на конвертивање на рендгенските зраци
во електричен сигнал.
За разлика од компјутерската радиографија, кај
дигиталната нема потреба од дополнително читање на детекторот. Овде детекторите ја конвертираат латентната слика од рендгенските зраци во
дигитална за многу кратко време.

Сл. 3– Видови дигитални детектори
Механизмот на конверзија на рендгенските зраци
во електричен напон може да биде директен и индеректен, во зависност од користените материјали.

вид на паралелни “игли“ што помагаат да се канализира создадената светлина. Сцинтилаторот CsI
има карактеристично краток „мртов период“ или
време на создавање на светлина, откако ќе биде
изложен на рендгенски зраци, со што се овозможува да бидат детектирани повеќе настани во единица време. Оваа карактеристика е многу битна
во дигиталната флуороскопија, каде што како
резултат на зрачењето на пациентот со рендгенски зраци, се добива подвижна слика која содржи
и до 30 фрејмови во секунда [6].

Дигиталните детектори кај кои настанува директна конверзија како полуспроводник користат
аморфен сенелиум, во кој настанува механизам на
директно конвертирње на фотоните од рендгенските зраци во електричен напон.
Индиректните дигитални детектори содржат и сцинтилационен материјал што прво ги претвора фотоните на рендгенските зраци во видлива светлина.
Фотоните од видливата светлина се конвертираат во
електричен напон со помош на фотодетектори. Во
дигиталната радиографија се користат два типа на
фотодетектори, фотодиоди од аморфен силициум и
CCD-рецептори (Charged Coupled Devices).

И кај двата типа детектори, без разлика дали се
работи за детектори со индиректна или директна
конверзија, електричниот напон што се создава од
изложувањето на рендгенските зраци се детектира
со уред за отчитување, а потоа се врши AD конверзија за да се добие дигиталната слика.

Flat-панелите на дигиталните детектори имаат матрица од TFT-транзистори, што се користи како механизам за прекинувачи на создадениот напон, т.е.
добивање вредност нула или еден. Независно од тоа
дали станува збор за директна или индиректна конверзија на рендгенските зраци и двете технологии
содржат матрица од TFT-транзистори.

Детекторите со директна конверзија што користат
TFT-транзистори, наречени flаt-панели со директна конверзија, се направени од полуспроводнички
елементи (сл. 3).

Сцинтилациониот материјал што се користи во
детекторите кај дигиталната радиографија е цезиумјодидот (CsI). Тој има кристална структура во

Матрицата од TFT-транзисторите овозможува зголемување на факторот DQE (Detective Quantum
Efficency). Факторот DQE претставува зависност

3.1. Детектори со директна конверзија
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помеѓу трите основни параметри за детекторите:
резолуцијата, контрастот и шумот, дозата и
спектарот на рендгенското зрачење. За детектори
со матрица од TFT-транзистори, факторот DQE
има вредност од 65%, што е значително поголема
ефикасност во споредба со фосфорниот материјал
за кој факторот DQE има вредност од 20% до 30%
[7], или радиографскиот филм со вредност на факторот DQE од 25% [8].

рендгенски зраци. Потоа, фотоните на видливата
светлина, се конвертираат во електричен напон со
помош на слојот од фотодиоди од аморфен силициум. Напонот во секоја фотодиода се конвертира
во дигитален сигнал со користење електроника за
исчитување.

Најчесто користен полупроводник што служи за
директна конверзија на рендгенските зраци е
аморфниот селениум, поради неговите одлични
својства при детекција на рендгенските зраци, а
исто така и поради неговата високата линиска резолуција (над 20 lp/mm на 100 keV рендгенско
зрачење) [9].

Сл. 5 – Детектор со индиректна конверзијa.
1- Неструктуиран сцинтилатор (дисперзирана
светлина), 2- Структуриран сцинтилатор
(канализирана светлина), 3- фотодиоди од
аморфен силициум, 4- TFT

Детекторите со директна конверзија што користат
TFT-транзистори имаат хомоген слој на аморфен
селениум каде што рендгенските зраци предизвикуваат создавање парови од електрони и празнини. Електричното поле што се воспоставува во
селениумот ги канализира полнежите до најблискиот TFT-транзистор (сл. 4).

Сцинтилаторите што се користат во детекторите
за индиректна конверзија може да бидат структурирани или неструктурирани. Со неструктуриран
сцинтилатор, како што е конвенционалниот флуоресцентен екран, видливата светлина што се емитува во материјалот може да се шири и дисперзира и во соседните пиксели.

Сл. 4 – Детектор со директна конверзија
Пред да започне изложеноста на рендгенските
зраци, филмот од аморфен селениум се приклучува на електричното поле. Кога рендгенските зраци
ќе се апсорбираат во детекторот, во селениумот се
создаваат парови од електрони и празнини, и под
влијание на електричното поле позивно наелектризираните празнини се движат кон колекторите
на напон (TFT-транзисторите).

Сл. 6 – Слика на цезиумјодид со електронски
микроскоп [9]
За да се намали овој проблем, производителите
користат структуриран сцинтилатор, како што е
цезиумјодид (CsI) кој има карактеристична структура што е во вид на паралелни игли со ширина
од 5-10 nm (сл. 6). Со помош на ваков сцинтилатор, поголемиот дел од светлината се канализира
директно во соодветните фотодиоди и се намалува дисперзијата на светлината. Затоа, во детекторот се вградуваат подебели слоеви од цезиумјодит (помеѓу 500 и 600 nm), што придонесува да
се зголеми бројот на интеракции со фотоните, кои
што потекнуваат од рендгенските зраци, а со тоа
да се зголеми и интензитетот на видливата светлина. Ова својство на структурираниот сцинтилатор влијае на подобрувањето на факторот QDE.

Аморфниот селениум е технолошки експлоатиран
материјал и веќе со години се користи како фотоспроводник. Flat-панелите од селенуим се добиваат по пат на испарувње што е релативно ефтин
и лесен процес за изработка.
3.2. Детектори со индиректна конверзија
Детекторите за индиректна конверзија со матрица
од TFT-транзистори, наречени flat-панели со индиректна конверзија, се конструирани со помош
на фотодиоди од аморфен силициум и сцинтилатор како прв слој на детекторот (сл. 5). Овие два
слоја го заменуваат полуспроводничкиот слој од
аморфен селениум, што се користи кај директните
детектори. Кога рендгенските зраци ќе паднат на
сцинтилаторот, се емитува видлива светлина што
е пропорционална со енергијата на упадните

Денес, се поголем број од производителите на дигитални детектори со индиректна конверзија употребуваат цезиумјодид како сцинтилатор.
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3.3. CCD детектори
CCD (Charge Couple Device) детекторите се конструирани од CCD рецептори (сл.7). CCD рецепторот е чип кој претставува индиректен тип на рецептор, првобитно замислен како систем на кој би
се базирале новите компјутерски мемории. Направен е од Bell Laboratories во 1969. CCD рецепторите, по откривањето на нивната осетливост на
видлива светлина, биле брзо адаптирани за
користење како фотодетектори. Тие денес имаат
голема примена и како дел од детекторите со
индиректна конверзија во дигиталната радиографија. Кај нив, рендгенските зраци паѓаат на
сцинтилатор што ги претвора истите во видлива
светлина, која потоа се проектира на CCD камера,
која што е составена од CCD рецептори (Сл. 3).

Сл. 8 – Шематски приказ на детектор кој
користи CCD камера и фибероптика
Заради потребата од прилагодување на проекцијата од сцинтилаторите, односно намалувањето на
нејзините димензии, CCD камерите не можеле да
ги компензираат загубите на светлината што се јавувале при поминување на светлината низ системите од леќи и огледала. Загубата на светлината
претставувала нерешлив проблем во тоа време и
затоа технологијата базирана на CCD рецептори
не се сметала како долгорочна опција за подобрување на квалитетот на радиографската слика. Во
исто време, била презентирана и нова технологија
базирана на flet-панели составени од аморфен селениум или аморфен силициум.

Сл. 7 – Шематски приказ на еден пиксел во CCD
рецептор
Кај CCD рецепторите секој пиксел е составен од
три електроди што создаваат електрично поле, кое
ги насочува електроните и празнините. Нивна
главна карактеристика, што овозможува нивно користење во дигиталната радиографија, се нивните
димензии, што се многу помали од димензиите на
проектираната слика на областа која ја снимаме.
Затоа, детекторите со CCD рецептори мора да
имаат и некакво оптичко прилагодување што ќе ја
намали димензијата на проектираната видлива
светлина и ќе ја насочи на еден или повеќе CCD
рецептори.

Денес CCD технологијата, благодарение на нејзината примена во други области, бележи голем
напредок. CCD рецепторите се со поголема осетливост, поголема резолуција и со мноштво други
подобрени карактеристики и својства. Факторот
QDE на овие рецептори е зголемен за 50% само во
последните 5 години. Ваквите CCD рецептори во
комбинација со новите, поефикасни сцинтилатори, резултираат со добар квалитет на дигитални
радиографски слики.
4. ЕКОНОМСКИТЕ АСПЕКТИ НА
ДИГИТАЛНАТА РАДИОЛОГИЈА

Некои детектори користат специјални засилувачи на
слика, што го намалуваат полето на рендгенските
зраци во димензии прилагодени на една CCD камера, или слој од CCD рецептори. Други детектори се
засноваат на CCD камери или слоеви од CCD рецептори што се поврзани со сцинтилаторите со помош
на системи од леќи или оптички влакна.

Како и во секоја наука, така и во радиологијата,
економскиот ефект од примената на нејзините
придобивки има големо значење. Усовршувањето
на дигиталните детектори на рендгенски зраци и
нивната имплементација во дигиталната радиографија претставува историски предизвик.

Користењето на оптички систем составен од леќи
и огледала значително го намалува бројот на фотони што пристигнуваат до CCD рецепторот. Тоа
ја зголемува појавата на шум и го намалува квалитетот на радиографската слика. Системот леќи
може да предизвика и геометриски дисторзии и
намалување на резолуцијата.

Токму во таа смисла, користењето на техниките за
дигитализација на рендгенските зраци има мошне
охрабрувачки резултати. Имено, истражувањата
што се направении во почетокот на овој век, непобитно ја потврдуваат предноста на компјутерската
и дигиталната радиографија во однос на класичната. Се разбира, од аспект на обемот на ангажиран капитал во инвестиции за инсталирање на
современите техники за дигитализација на рендгенските зраци, класичните техники се помалку

Оптичките влакна (сл. 8) можат да се користат како
замена за оптичките системи, со што до одреден
степен се намалува губењето на интензитетот на
видливата светлина и геометриската дисторзија.
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скапи во споредба со дигиталните. Но, затоа пак,
техниките за дигитализација на рендгенската слика
нудат низа други предности, кои, според, т.н. direct
costing методата ги прави економски поисплатливи.
Имено, станува збор за економско-техничките
карактеристики и перформанси на дигиталните
системи: време на експлоатација, можност на
издржливост при употреба, начин на ракување и
кадровска мобилизација за одржување, амплитуди
на отстапување од програмските процеси и друго.

процесирање на сликата за нејзино оптимизирање;
складирање, дистрибуција, контролирано гледање и
анализа на сликата; исклучително брзо читање и
архивирање без загуба на квалитет; брз пренос
преку системи за архивирање и пренос на слики.
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X-RAY DIGITAL DETECTORS
Hristina Spasevska
University “Ss Ciryl and Methodius”, Faculty of Electrical Engineering and Information
Technologies, Karpos II, bb, Skopje hristina@feit.ukim.edu.mk
Abstract – In this paper is given oversight of the techniques for digitalization of x-rays, through their
digital detectors, with some notes about their behalves relating to classical radiography. The main aims
are showing of the basic work for digital detectors, which have two mechanisms of direct and indirect
conversion of x-rays, by using different kinds of materials and devices, as well as economical aspects of
digital radiography.
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Апстракт – Употребата на рендген апаратите како дел од современата медицинска дијагностика наоѓа
примена во голем број медицински центри во Република Македонија. Со оглед на тоа што радиолошките методи имаат широк дијапазон на апликации, во дијагностичката медицинска практика
доаѓа до континуирано зголемена експлоатација на рендген апаратите и потреба за нивно редовно
сервисирање и одржувње. Особено важен елемент во одржувањето на медицинските рендген апарати е
редовното сервисирање на високонапонскиот генератор што служи за напојување и контрола на
работата на рендгенската цевка. Правилната работа и одржувањето на овој високонапонски систем,
како и другите енергетски уреди е директно поврзана со квалитетот на маслобариерната изолација.
Проверката на квалитетот на изолационото високонапонско масло е една од основните компоненти
што треба да обезбедат зголемување на степенот на сигурност во работата на генераторот на рендгенската цевка и стандарден режим на работа на рендгенскиот апарат. За таа цел, во рамките на овој
Протокол е воспоставен систем од мерки и механизми што ќе создадат нормални услови за работа на
изолационите високонапонски масла, со чија помош се обезбедува непрекинатата контрола на нивната
состојба. Систематското контролирање на квалитетот на изолационите масла содржи систем од мерки
за испитување на карактеристичните особини на маслата, согласно европските регулативи и
стандарди, како и определена програма за испитување, поддржана со соодветна софтверска
апликација. Тоа претставува база на Протоколот за испитување на изолационите високонапонски
масла што се користат кај медицинските рендген апарати.
Клучни зборови – рендген апарати, високонапонски изолациони масла

• „Временско“ коло што го контролира време-

1. ВИСОКОНАПОНСКИ СИСТЕМ КАЈ
МЕДИЦИНСКИТЕ РЕНДГЕН АПАРАТИ

траењето на процесот за создавање на
рендгенските зраци (автоматска контрола на
експозицијата).
Двете основни компоненти на генератоот се:
конзолата или контролната плоча и трансформаторот. Преку контролната плоча операторот може
да прави соодветен избор на параметрите за напон
и струја (изразени во kVp и mA) и на времето на
експозиција, при што моменталните вредности на
овие параметри се појавуваат на контролната
плоча. Вообичаено е да постои прекинувач за
подесување на времето на експозиција со
"standby" функција со чија помош се овозможува
ротација на анодата и загревање на катодното
влакно, до температура доволна да се достигне
бараната вредност на експозиција.

Основни делови на високонапонскиот систем
кај медицинските рендген апарати се високонапонскиот генератор и рендгенската цевка.
Високонапонскиот генератор е уред што ја
напојува рендгенската цевка со определени
вредности на електрична енергија изразена во
kVp, при што овозможува создавање на
рендгенски зраци со соодветен интензитет
изразен во mA и време на експозиција. Тој се
состои од три главни, меѓусебно поврзани
електрични кола (сл.1):

• Електрично коло поврзано со катодното влакно
што ја обезбедува потребната енергија за
загревање на влакното и овозможува
термоелектронска емисија,

Трансформаторскиот
дел
се
состои
од
нисконапонски трансформатор за намалување на
напонот и високонапонски трансформатор за
зголемување на истиот. Овој дел вклучува и
исправувачи во високонапонското коло.

• Високонапонско електрично коло со чија
помош се забрзуваат избиените електрони од
катодата кон анодата, каде што се создавааат
рендгенските зраци и
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стандардна постапка за редовно испитување на
изолационите високонапонски масла што се
користат кај медицинските рендген апарати. Со
оглед на тоа, развивањето на Протокол за
испитување на маслата во рамките на проектот
претставува ново решение.
Цената на чинење на еден рендген апарат е
висока, но одржувањето на трансформаторскиот
систем со користење на квалитетни масла не е
скапо, ако се земат предвид трошоците што можат
да се појават ако настане негово расипување.
Затоа, според стандардите се препорачува комбинација од компјутерски експертски систем за
прикажување и зачувување на податоците од
анализата во процесот на одржувањето и надгледувањето на трансформаторскиот систем. Таков
компјутерски експертски систем за прикажување
на резултатите е опфатен со овој Протокол за
испитување на изолационите високонапонски
масла што се користат кај рендген апаратите.

Слика1. Шема на високонапонски систем
Како изолаторски медиум во повеќето високонапонски системи кај медицинските рендген апарати се користи изолационо високонапонско масло,
што игра улога на изолатор и го спречува искрењето меѓу електронските кола во системот. Тоа
значи дека стандардниот режим на работа на
високонапонскиот генератор, што е неопходен
предуслов за правилната работа на рендгенската
цевка, е поврзан со квалитетот на маслото во кое
тој е потопен. Изолационото високонапонско масло во зависност од времето на неговата експлоатација ги губи своите стандардни својства, што предизвикува појава на грешки кај внатрешната изолација на високонапонскиот систем и промена на
неговите електрични карактеристики. Поради тоа,
постои потреба од употреба на соодветни механизми и препораки за начинот на испитувањето
на квалитетот на маслото од аспект на неговите
електрични и физичко-хемиски својства, согласно
постоечките законски нормативи и стандарди.

Четирите основни функции во Протоколот за
испитување на изолационите високонапонски
масла што се користат кај медицинските рендген
апарати се:
• Квалитет - во која се опишани основните
причини за појава на грешки што се јавуваат
при користење на изолационите високонапонски масла.
• Процедура за земање на примероци.
• Карактеристики – во која се дадени групите на
физичко-хемиските и електрични карактеристики со кои се определува квалитетот на
маслото, согласно стандардите за испитување.
• Примери – во кои е проследена постапката на
Протоколот, со цел едуцирање на корисникот
на Протоколот и олеснување на манипулацијата со него.
Функциите од Протоколот и нивната корелација
се прикажани на слика 2.

2. ПРОТОКОЛ ЗА ИСПИТУВАЊЕ
НА ИЗОЛАЦИОНИТЕ
ВИСОКОНАПОНСКИ МАСЛА
Досега во Република Македонија не се правени
анализи за контрола на квалитетот и не постои

Слика 2. Дијаграм на функциите во Протоколот
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масло и високо рафинирано масло кое не е канцерогено. Според истражувањата спроведени од
Меѓународната агенција за истражување на ракот,
во рамките на Светската здравствена организација, се покажа дека ниско рафинираните масла
имаат канцерогено дејство. Наодите се засновани
на епидемиолошки студии направени во минатото, во индустрии каде што се користат ниско рафинирани масла. Ако се спроведува добра лична
хигиена кога се работи со трансформаторски
масла, ризикот може да биде занемарлив. Ниско
рафинираните масла треба да бидат одбележани
со посебни ознаки согласно со законските регулативи на државата.

3. KАРАКТЕРИСТИКИ
НА ИЗОЛАЦИОНИТЕ
ВИСОКОНАПОНСКИ МАСЛА
Карактеристиките на изолационите материјали
што се користат кај високонапонските генератори,
општо земено се доста различни и многу зависат
од технологијата на производството и структурата
на материјалот. Токму затоа се јавува потреба од
стандардизација на процедурата за нивно испитување според конкретната примена во даден тип
на генератори, како што е случајот со високонапонските генератори во медицинските рендген
апарати. Со развојот на Протоколот се овозможува стандардизација во постапката и мерењата
за испитување на изолационите високонапонски
масла што се користат кај медицинските рендген
апарати. Со тоа се избегнуваат варијабилните резултати во определувањето на квалитетот на изолационите масла и се врши естимација на степенот на доверливост во текот на експлоатацијата.

Табела 1. Спецификација на карактеристиките
за изолациони високонапонски масла
карактеристики

тест метод

гранични
вредности

временска
динамика

На 3 години.

Функционалност

Врз основа на горенаведените потреби и цели е
изработена концепцијата на Протоколот, која се
базира на спроведувањето четири основни групи
на мерења за определување на карактеристиките
на изолационите масла (Табела 1). Со тоа може да
се определи фактичката состојба на квалитетот на
маслата што се користат кај медицинските
рендген апарати, преку добиените податоци од
мерењата.
Во основа сите електрични методи кои се користат за проверка на квалитетот на изолационите
високонапонски масла имаат определени недостатоци за примена во практиката. Процедурата за
проверка на состојбата на изолационите масла е
различна во различни земји, но главно се заснова
на мерење на електричните, физичките, хемиските
и други карактеристики. Добиените резултати
зависат од состојбата на испитуваните масла, па
затоа Протоколот предвидува споредба и комплетна анализа на сите четири типа карактеристики:

Кинематичка
вискозност

IEC 60296,
ISO 3104

< 12 mm2/s

Точка на
стврднување

IEC 60296

< - 40 °C

На 3 години.
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Густина

ISO 3675

<0,895 g/cm

На 3 години.

Присуство на
вода

IEC 60814

Напон на
пробој
(Диелектричн
а цврстина)

IEC 60156

< 30 kV

На 12 месеци,
потоа на 2
години.

Фактор на
диелектрични
загуби

IEC 60247

<0,001 на
90°C

На 12 месеци,
потоа на 6
години.

Импулсен
напон на
пробој

IEC 60156,
IEC 60897

<145 kV

На 12 месеци,
потоа на 2
години.

Неутрализаци
онен број

IEC
60296/82

< 0,01 mg
KOH/g

На 6 години.

Површински
напон

ISO 6295

> 40 mN/m

На 6 години.

На 3 месеци,
потоа на 12
месеци.

Стабилност

1. Функционалните, во кои спаѓаат вискозноста,
точката на втрднување, присуството на вода,
густината, напонот на пробој, факторот на
диелектрични загуби и пробивниот напон на
импулс;
2. Карактеристиките за стабилност, како што се:
неутрализациониот број, површинскиот напон
и присуството на фурфуралдехиди во маслата;
3. Карактеристиките
кои
го
определуваат
изгледот на маслото како што се: боја и изглед,
стабилност на оксидација, присуство на гасови,
талог и седименти, склоност за гасификација,
4. Карактеристиките
кои
го
определуваат
здравственото и еколошко влијание на маслата
во кои спаѓаат точката на палење, присуството
на PCB и др.
За високо рафинираните масла, ниту една епидемиолошка студија досега не покажува нивно канцерогено дејство. Главното прашање е како да се
класифицира ниско рафинирано канцерогено

Присуство на
фурфуралдехи IEC 61198
ди

На 3 години.

Изглед
Боја и изглед

На 3 години.

Tалог и
седимент

На 3 години.

Стабилност на IEC 61125
оксидација
A, B, C

На 3 години.

Присуство на
гасови во
маслото

IEC 60567,
IEC 60599

На 3 години.

Склоност за
гасификација

IEC 60628 A

На 3 години.

ЗЕВ
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Точка на
палење

IEC 60296
ISO 2719

< 135 °C

На 3 години.

Присуство на
PCB

IEC 61619

< 0,1

На 3 години.

За развивање и практична имплементација на
Протоколот за испитување на изолационите
високонапонски масла што проилегува од
барањето за воспоставување стадардна процедура,
извршени се испитувања на горенаведените
карактеристики на три примероци изолациони
масла, од кои на два примероци користено масло
(Примерок 1 и Примерок 2), а третиот е ново
неупотребено масло (Примерок 3). На користените масла е направена физичко-хемиска анализа,
гаснохроматографска анализа и испитување на
концентрацијата на полихлорирани бифенили
(PCB). На новото, неупотребувано масло е
направена само физичко-хемиска анализа, според
препораките од станардите.
4. СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА
НА ПРОТОКОЛОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ
НА ИЗОЛАЦИОНИТЕ
ВИСОКОНАПОНСКИ МАСЛА

Слика 4. Извештај од гасно-хроматографското
испитување на примерок 1 и примерок 2
Модулот за карактеризација на маслото (сл.3)
овозможува
електронско
процесирање
на
основните карактеристики на изолационите
високонапонски масла поврзани со нивната:
функционалност, стабилност, изглед, ЗЕВ.
Карактеристиките се складираат со внесување во
системот на податоци од
лабораториски
измерените вредности (сл.4).

Софтверската апликација на Протоколот за
испитување на изолационите високонапонски
масла овозможува поедноставно реализирање на
препораките и активностите дефинирани со
Протоколот. Таа е централна WEB апликација,
инсталирана на сервер во премисите на носителот
на проектот и до неа можат да пристапуваат сите
вработени кои имаат интернет пристап на своите
персонални машини. Апликацијата е составена
од:
• Информативен модул и
• Модул за карактеризација на маслото.
Во рамките на Информативниот модул можат да
се добијат сите потребни информации за
процесирање на карактеризацијата на маслото.
Тоа се информации поврзани со:
• Квалитетот на маслото,
• Процедурата за земање на примероци, и
• Примери од претходни карактеризации,
содржани во Примерок 1 и Примерок 2.

Слика 5. Содржина на апликацијата за
лабораториски измерената вредност на
кинематичката вискозност
Модулот дава Преглед на сите пооделни
карактеристики на маслото (сл.5) во зависност од
внесените вредности во соодветните линкови.
5. ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ
Доверливото работење на високонапонскиот
систем кај медицинските рендген апарати кои
како изолационен систем користат високонапонско масло, во голем дел зависи од карактеристиките и состојбата во која се наоѓа маслото. Промените на физичко-хемиските карактеристики на маслото, со текот на користењето на високонапонскиот систем, не го покажуваат само стареењето

Слика 3. Содржина на модулот за
карактеризација на маслото
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на маслото туку и промените на структурата на
конструктивните делови на високонапонскиот
систем.

6. ЛИТЕРАТУРА
IEC 60156,

Insulating liquids – Determination of
the breakdown voltage at power
frequency –Test method
IEC 60247, Measurement of relative permittivity,
dielectric dissipation factor and d.c.
resistivity of insulating liquids
IEC 60296, Fluids for electrotechnical applications
- Unused mineral insulating oils for
transformers and switchgear.
IEC 60599, Mineral oil - impregnated electrical
equipment in service - Guide to the
interpretation of dissolved and free
gases analysis
IEC 60628, Gasing of insulating liquids under
electrical stress and ionization
IEC 60814, Insulating liquids – Oil-impregnated
paper and pressboard – Determination
of water by automatic coulometric Karl
Fischer titration
IEC 60897, Methods for the determination of the
lightning impulse breakdown voltage
of insulating liquids
IEC 61125, Unused hydrocarbon based insulating
liquids – Test methods for evaluating
the oxidation stability
IEC 61198, Mineral insulating oils – Methods for
the determination of 2-furfural and
related compounds
IEC 61619, Insulating liquids – Contamination by
polychlorinated biphenyls (PCBs) –
Method of determination by capillary
column gas chromatography
ISO 2719, Determination of flash point – PenskyMartens closed cup method
ISO 3104,
Petroleum products – Transparent and
opaque liquids – Determination of
kinematic viscosity and calculation of
dynamic viscosity
ISO 6295,
Petroleum products – Mineral oils –
Determination of interfacial tension of
oil against water – Ring method
NYNAS www.nynas.com/naphtenic

Според тоа, овој Протокол за испитување на изолациони високонапонски масла што се користат
кај медицинските рендген апарати овозможува:

y Механизам

за сеопфатна анализа при
испитување на квалитетот на изолационите
високонапонски масла, согласно законските
нормативи и стандарди,

y Соодветен и лесно применлив софтвер за реализација на препораките и активностите предвидени со Протоколот и можност за лесна
манипулација од страна на персоналот што
работи на одржувањето на медицинските
рендген апарати,

y Олеснување на редовното одржување и
сервисирање на високонапонските системи кај
медицинските рендген апарати,

y Зголемување на доверливоста на работата на
високонапонскиот генератор и рендгенската
цевка преку редовна контрола на квалитетот на
изолационото високонапонско масло,

y Подобрување на квалитетот на живеење од аспект на хуманизација на трудот и заштита на
човековата околина, како и подобрување на
постојната технолошка инфраструктура во
областа
на
медицинската
радиолошка
дијагностика.
Од анализите, спроведени во Протоколот,
произлегуваат заклучоци за доверливоста на
работење на високонапонскиот систем и
неопходноста за негова имплементација.
Како заклучок од Протоколот за испитување на
изолационите високонапонски масла што се
користат кај медицинските рендген апарати, во
кој се согледани резултатите од истражувањата на
трите примероци масло, ново и користено, се препорачува во следните неколку години да се размислува за безбедно и еколошко отстранување на
изолационото масло во високонапонскиот систем
кај медицинските рендген апарати.
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-------------------------Summary

PROTOCOL FOR INVESTIGATION OF INSULATING HIGH
VOLTAGE OILS IN MEDICAL X-RAY DEVICES
Margarita Ginovska, Hristina Spasevska
Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies – Skopje, Karpoš II bb, PO Box 574, 1000
Skopje, gmarga@feit.ukim.edu.mk.
Abstract – X-ray devices as a part of novel medical diagnostic have a wide spread application in medical
institutions in Republic of Macedonia. Considering the huge application of radiological methods, the
exploatation of X-ray devices in medical diagnostic practice arises continuously, and the necessity for their
service and maintenance, too. One of the most important elements in maintenance of medical X-ray
devices is regularly checking the high-voltage generator, used for supply and control the working regime
of X-ray device. The correct work and service of high-voltage system and other energy suppling elements
is in direct correlation with the quality of insulating oil. Checking the quality of high-voltage insulating oil
is one of the basic components that have to improve the level of working security of the X-ray generator
and sustaining the standard working regime. For this reason, in the frame of the Protocol is established
system of measures and mechanisms which are going to perform normal working conditions for highvoltage insulating oils, directed to obtain continuously control of their characteristics. Systematic control
of the quality of insulating oils consider the system of measures for their characterisation, in accordance
to European regulations and standards. This systematic quality control organized in a certain program
activities and supported by special software application is the base of the Protocol for investigation of
insulating hihg-voltage oils in medical X-ray devices.
Keywords – X – ray devices, insulating oil
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Прва македонска конференција за медицинска физика и биомедицински инженеринг
УДК: 618.19-073.75

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО НА КВАЛИТЕТОТ
НА СЛИКИТЕ И ДОЗИТЕ ВО МАМОГРАФИЈАТА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Весна Гершан1
1

Институт за радиологија, Водњанска 17, Скопје, vgersan@gmail.com

Абстракт - Добивањето на квалитетна мамографска слика спаѓа меѓу најголемите
радиодијагностички предизвици, затоа што дојката е изградена од ткива со многу мали разлики во
коефициентите на атенуацијата за рентгенското зрачење. Мамографската слика е краен производ
на целиот мамографски процес во кој учествуваат: пациентот, мамографот, комбинација
филм/касета, процесирањето на филмот и условите на гледање на сликата.
Какви се
перформансите на мамографскиот системот да ги регистрира овие разлики, таков ќе биде и
техничкиот квалитет на сликата. Во 16 мамографски ординации во Република Македонија беа
направени испитувања на процесирањето на филмовите и на параметрите со кои што се опишува
квалитетот на сликите. Беше пресметана средната жлездена доза за дојка со просечна големина
преку методот на снимање на фантом од плексиглас кој симулира атенуација на просечна дојка и
користење на конверзиони фактори.
Од добиените резултати се заклучува следново: во најголем број на мамографски
ординации процесирањето на филмовите не е според пропишаните стандарди, поцрнувањето на
сликите, нивниот општ квалитет и резолуција се под ЕУ стандардите. Вредностите на средната
жлездена доза не ги надминуваат максимално дозволените вредности.
Трудот има за цел да ги открие и корегира потенцијалните слабости во синџирот на
мамографскиот процес, со цел да се подобри квалитетот на мамографските слики и да се
оптимизираат техничките параметри за да се добие максимален однос квалитет на слика/доза.
Клучни зборови – мамографија, квалитет на слики, доза (до пет зборови)
ткиво,
- Јасно е прикажано медијалното ткиво на дојката,
- Јасно е прикажано латералното ткиво на дојката,
- Се гледаат васкуларни структури низ најгустиот
паренхим,
- Мамилата е во профил,
- Нема набори на кожата,
- Се гледаат пори од кожата кај пекторалниот
мускул,
- На границата на дојката има светла линија
(тешко остварливо за вискоконтрастни филмови)
и
- Сликите на двете дојки се симетрични.

1. ВОВЕД
1. Квалитет на мамографските слики
1.1. Дијагностички кавлитет
Дијагностичкиот квалитет на сликата се
проценува од тоа колку валидни информации се
содржат
на истата, што придонесуваат за
поставување на дијагнозата. Најчести критериуми
за проценка на дијагностичкиот квалитет на
сликата се: коректното позиционирање на
пациентот, соодветната компресија на дојката, да
нема набори т.е препокривање на кожата и да
нема движење за време на снимањето.
Позиционирањето на пациентот претстава прв
услов за добивање на дијагностички прифатлива
слика.
Според
Европските
критериуми
стандардни проекции се: кранио-каудална и
медиолатерална. Проекциите се коректни ако:
- јасно е прикажан пекторалниот мускул,
- Јасно е прикажано ретрогландуларното масно

1.2. Технички квалитет
Техничкиот квалитет на сликата се проценува
според три најважни физички параметри:
контраст, острина (резолуција) и шум.
Постојат
два
видови
на
контраст:
рентгенографски и радијационен.
Рендгенографскиот контраст (контраст на
сликата) се дефинира како разлика во
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поцрнувањето
сликата.

меѓу две соседни области на

Cs = S2 - S1 = ΔS

F=

(1.1)

- Оптимална колимација на зрачното поле т.е.
најмало можно поле за конкретна клиничка
ситуација;
- Намалување на дебелината на градата со
компресија;
- Употреба на специјално конструирани
антирасејувачки решетки меѓу објектот и касетата
со филм.
Контраст
на
imaging-рецепторот:
Радијациониот контраст се преобразува во
рендгенографски контраст со помош на филм
(директно експониран) или со комбинација
фолија/филм (ФФК)(индиректно експониран).
Одговорот на уредот за претворба се претставува
преку неговата карактеритична крива, којашто
претставува
зависност
на
густината
на
зацрнувањето на филмот (дензитетот) OD од
упадната Air-KERMA [K]. Контрастот има
најголема вредност во линеарниот дел на
карактеристичната крива. Наклонот
во
линеарниот дел на кривата се вика гама вредност
на филмот. При еднаков радијационен контраст,
филмот со поголема гама вредност ќе даде
поголем рендгенографски контраст од оној со
помала гама вредност. Но, тоа ја намалува
латитудата (ширината) на филмот (интервал на
вредности на Air Kerma-та што се соодветни на
почетокот и крајот на линеарниот дел на
карактеристичната крива).

(1.2)

Со намалувањето на енергијата на фотоните,
нараснува
разликата
меѓу
апсорпционите
коефициенти на различни структури во дојката и
обратно. На сл.1. прикажано е намалувањето на
контрастот за калцификат 0.1 mm (крива1) и
жлездено ткиво со големина од 1 mm (крива 2).
Двете криви рапидно опаѓаат со зголемувањето на
енергијата на фотоните и се забележува дека
контрастот се намалува за фактор 6 во
енергетскиот интервал од 15 до 30 keV.
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Сл1 Зависност на контрастот од енергијата

Острина и разделна способност: Овој параметар
ја покажува способноста на системот јасно да се
прикажат
малите
детали.
Квалитетната
мамографска слика треба да прикажува
калцификати со големина од 0.1 mm. Острината
на сликата е условена од следните фактори:
- Геометрија на снимањето,
- Острина на комбинацијата филм-фолија која
зависи од гранулацијата на филмот и емисионата
ефикасност на фолијата;
- Геометриската неострина која зависи од
големината на фокалното петно на анодата кое се
зголемува со стареењето на цевката и
- Движењето на објектот за време на снимањето ја
намалува острината на сликата.
Вкупната острина на сликата може да се пресмета
со комбинација на острината на рецепторот и
геометриската острина F, ефективната големина
на фокусот ф и зголемувањето м:

Значајно е тоа што контрастот на
жлезденото ткиво паѓа под 0.01 за енергии над 27
keV. Меѓутоа, снимањето со фотони со помали
енергии, придонесува за поголема доза во дојката,
така што во практика мора да се направи
компромис меѓу барањето за висок контраст и
мала доза.
Контраст и расејано зрачење: Колку е поголем
износот на расејаното зрачење, толку повеќе е
деградиран примарниот контрастот Sp. Оваа
меѓузависност е прикажана со следнава формула:
C=

Cp
= CpF
R
(1 + )
P

(1.4)

R
1+
P

Соодносот R/P зависи од енергијата на фотоните,
од големината на зрачното поле, од дебелината на
дојката, од составот на ткивото и од ефективноста
на детекторот на сликата (филм/фолија). За да се
намали неговата вредност, се користат неколку
методи:

Рендгенографскиот контраст се определува од
радијациониот контраст, контрастот на
комбинацијата филм-фолија, од износот на
расејаното зрачење и од контрастот на
мамографскиот филм.
Радијациониот контраст зависи од масените
коефицинети на атенуација μi и од дебелината на
структурите во дојката и е основна компонента на
контрастот на сликата.

C p = 1 − e − ( μ2 − μ1 )⋅x

1

(1.3)

к.ш. R и P се износите на расејано и примарно
зрачење, а F е факторот на деградација на
контрастот (F<1)

U=
81

f 2 (m − 1) + F 2 / m
2

(1.5)

Овој фактор определува колку фини детали можат
да се видат на сликата.

конверзиони фактори базирани на модели, да се
претвори во MGD.

Оптичка густина (поцрнување) се дефинира:

MGD = K 45 ⋅ g 53 ⋅ c53 ⋅ s

OD = log

I0
I

(1.7)

к.ш. K45 - е влезна air KERMA за фантом со
дебелина од 45 mm што симулира атенуација на
просечна дојка со дебелина од 53 mm; g53 –
фактор што ја конвергира air KERMA во доза на
жлезденото ткиво во дојката со наведената
дебелина; c53 – фактор за процент на жлезденото
ткиво во дојката и s – фактор за енергетскиот
спректар на рендгенскиот сноп.

(1.6)

каде што I0 е интензитет на светлинскиот извор, а
I е интензитет на пропуштената светлина низ
експонираниот филм.
Во општата радиологија, сликата има
дијагностичка информација во OD интервалот 0.2
до 2.0; Мамографските слики имаат поголема
оптичка густина и тоа 0.8 - 1.5 за жлезденото и
1.8 - 2.5 за масното ткиво. Поцрнувањето на
мамографски филм зависи од:
- Техничките параметри на снимањето (kVp и
mAs),
- Видот на филмот и на засилувачката фолија,
- Процесирањето на филмот (температура, време,
хемикалии) и
- Условите на гледање на сликата.
Односот меѓу корисен и некорисен
сигнал (информација) на сликата се вика шум.
Неговата вредност зависи од флуктуациите во
густината на флуксот на фотоните, од
неострината на луминисцентната фолија, од
гранулацијата на филмот, од процесирањето на
филмот и од интензитетот на светлината на
панелот за анализирање на сликите. Шумот го
намалува контрастот и придонесува за загуба на
деталите, што ја влошува видливоста на
нискоконтрасните објекти. Постојат следни
видови на шум:
- Квантен се должи на флуктуациите во бројот на
ртг-фотони апосорбирани од едниница површина
на фолијата и филмот. Има најголем придонес во
вкупната вредност на шумот;
Структурен
шум
произлегува
од
нехомогеноста на структурата на фолијата и
флуктуација во дебелината;
- Шум од грануларност на филмот - предизвикан
од флуктуациите во големина, во чуствителност и
бројот на кристалните зрна во емулзијата.

Факторите g и c зависат од квалитетот на
рендгенскиот сноп и се пресметани со Monte
Carlo симулација.
За определување на MGD на реална дојка
потребно е првин да се измерат радијациониот
излез на мамографот Т(mGy/mAs) преку кој се
пресметува air KERMA-та на површината на
дојката:

K air = T ⋅ (mAs ) ⋅ (50 / d 2 )

(1.8)

а потоа се пресметува MGD по гореопишаниот
метод. За да може да се пресмета MGD за било
која дебелина на дојка, претходно мора да се
измерени
радијациониот
излез
и
HVL
параметарот за сите вредности на напонот на кои
што се врши снимањето.
Правени се истражувања, Geise и Palchevsky
(1996) колку жлездено ткиво има одделна дојка во
однос на дебелината на истата дојка при
компресија, со споредување на експозициите
применети на пациенти и на експозициите
применети на фантоми конструирани од ткивноеквивалентни материјали. Слични вредности
добија и авторите Young et al. (1997) и Klein et al.
(1997).
Најновите истражувања на податоците од
скрининг програмите и од компјутерските
симулации на проценуталната застапеност на
жлездено ткиво во дојки со различна големина за
две старосни групи се добиени од истражувањето
на D Dance et al. 2000.

2. Дозиметрија во мамографијата
Најголем
ризик
за
радијационо
индуцирана карциногенеза има жлезденото ткиво.
(NCRP 1986). ICRP (International Comission for
Radiation Protection) во 1987 година ја
препорачува просечната жлездена доза (MGD или
AGD) како релевантен параметар за процена на
радијациониот ризик на дојката, кој што се
користи и ден денес.

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ
2.1.
Определување
мамографските слики

на

квалитетот

на

- Процесирање: Направена
е
светлинска
сензитометриска анализа на процесирањето на
филмовите во 16 мамографски ординации во
Република Македонија и при тоа се користени
сензитоматар и дензитометар SENISI X, DENSI X
и Digital Termometer на фирмата PTW, Freiburg,
Germany.
Оваа анализа се однесува на
определувањето на условите на процесирањето на
филмот и на контрастот на филмот.

Невозможно или многу тешко е да се пресметува
MGD за секоја дојка одделно, поради личните
анатомски и морфолошки специфичности. Првин
се определува MGD за просечна дојка со фантом
од плексиглас кој што многу добро ја симулира
атенуацијата на ткивото на дојката. Вобичаен
пристап е влезната површинска доза (ESD), преку
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Непрописното процесирање придонесува за
недоволен контраст на филмот и неговото
недоволно поцрнување, а тоа значи и недоволен
контраст и квалитет на мамографската слика.

- Општ квалитет на слика, контраст и
резолуција на сликата и оптичка густина
(поцрнување): Направени се слики на фантомот
RMI 156 во кој има материјали што симулираат
фиброзни влакна, калцификати и туморски маси и
тоа во различни димензии. Според тоа, колку од
нив може да се видат на сликата се проценува
општиот квалитет на сликата и контрастот на
сликата. Резолуцијата на сликата се определува со
снимање на специјален тест- објект за резолуција
поставен врз 4 см плексиглас. Од сликата се
определува групата на линии што јасно и одвоено
се гледаат. Фантом од плексиглас со дебелина од
4.5 см кој што симулира атануација на просечно
голема дојка се снима под клинички услови и се
мери поцрнувањето во референтната точка.

Kontrast - OD
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Две ординации беа исклучени од понатамошна
анализа заради практично непостоење на процес
на развивање на филмот (Т=17С и 25С) и
невозможноста за анализирање на сликите на
фантомот.

2.2. Определување на MGD за просечна дојка со
фантом и MGD на реални дојки.
Плоча од PMMA (Polymetil Methacrylate,
Perspex) со дебелина од 4.1 см симулира просечна
дојка со дебелина од 5.5 см. Покажано е дека
користењето на фантом со дебелина од 4 см не
внесува значајни грешки во дозиметриската
процедура. Фантомот се снима под услови како да
станува збор за просечна дојка и треба да се добие
OD ≥ 1.4. Овде треба да се напомене дека
различни протоколи пропишуваат различни
вредности на OD (IPSM Protocol 1994 1.4 - 1.8;
EUR Protocol 16263 1996 1.0 – 1.5; NHSBSP UK
2004 1.5 - 1.9; EUR protocol 2005 1.4 – 1.9). Потоа,
се мери Air KERMA на истите kV и mAs и се
множи со соодветни конверзиони коефициенти.
Се прави графичка претстава на дистрибуцијата
на MGD
во зависност од дебелината на
компресија на дојката.

На сл.4 претсавени се просечниот градиент и
вредноста на оптичкото поцрнување на која што
така процесираниот филм ќе има максимален
контраст.
Mgrad i OD@gamma(max)
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Според ЕУ стандардите треба Mgrad >2.8 За
оптимален контраст сликата треба да го има
токму тоа поцрнување за кое што е максимална
вредноста на контрастот.

3. РЕЗУЛТАТИ
3.1. Квалитет на мамографските слики

Сите ординации каде што Mgrad не е поголем
од 2.8 и OD на к.ш. максимална вредност на Гама
не е во интервалот од 1.4 до 1.8, не ги
исполнуваат ЕУ стандардите за процесирање на
мамографските филмови.

Резултатите како се процесирани филмовите и за
постигнатиот контраст, се прикажани на сл.2 и
сл.3 соодветно.
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На сл.5 се прикажани резултатите за
оптичкото поцрнување на сликите на фантомот од
плексиглас. Поцрнувањето на сликите според ЕУ
протоколот треба да е од 1.4 до 1.8.
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Просечните дози за жлезденото ткиво за
просечна дојка се прикажани на сл.8 и како што
се гледа не надминуваат 2 mGy (по слика) колку
што е МДД. Важно е да се напомене онаму каде
што дозата е < 1 mGy за просечна дојка, сликите
најчесто се со недоволно поцрнување што значи
и со недоволен контраст.

OD za 4.5 sm plaksiglas
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На сл.6 се прикажани резултатите за контрастот
на сликите, определен со снимање на RMI 156
фантомот на оние kVp и mAs со кои што
вообичаено се снимаат дојки во дадената
ординација.
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Минималната вредност според ЕУ стандарди
треба да изнесува 0.4. Во една ординација поради
тоа што се анализира дигитализирана слика,
“поцрнувањето” и контрастот на сликата на
мониторот се испитува на друг начин, па затоа не
се наведени никакви вредности во графиците.
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Ординациите користат различни типови на
процесори, на филмови, касети и на хемикалии,
но преголемите разлики во резултатите најчесто
се должат на некоректната температура на
процесирањето и на користењето на стари
хемикалии.
Секаде каде што беше можно
направени се корекции во процесирањето и
техниката на снимањето. Резолуцијата на сликите
е помала од пропишаната вредност поради
староста на рендгенските цевки кои не ги
исполнуваат нормите за квалитет. Лоша
резолуција значи неможност на детектирање на
калцификати со мали димензии кои што многу
често се први знаци за малигни промени.
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Само две ординации во Република Македонија
целост ги исполнуваат сите критериуми за
оптимален квалитет на сликите и за износот на
дозата.

14

Ordinacija 3

Ordinacija 5

4. ЗАКЛУЧОК

Op{t kvalitet na slikata
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Колкава доза ќе биде потребна за да се добие
слика со оптимален квалитет зависи од
процесирањето на филмот, од мамографот, од
комбинацијата засилувачка фолија/ филм, од
староста на засилувачката фолија и од типот на
филмот. За оптимален однос квалитет на слика/
доза потребно е оптимален избор на технички
параметри на снимање (kVp, mAs), оптимално
процесирање, правилен избор на комбинација
филм/зас.фолија, оптимална сила на компресија
на дојката и секако реднгенскиот сноп да ги
исполнува критериумите за радијационен излез и
за пенетрабилност на снопот (HVL).
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Малата разлика во поени за општиот квалитет на
сликата т.е. способноста на сликата јасно да се
детектираат фиброзни структури, калцификати и
туморски маси, всушност значи голема разлика
во квалитетот. Минималните ЕУ стандардти се 12
поени за RMI156 фантомот.

Една од најголемите слабости на сликите е
недоволното поцрнување, а со тоа и недоволниот
контраст. Ваквите слики не ги прикажуваат

3.2. Дози за просечна дојка
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of Mammography Screening "European Guidelines
for Quality Assurance in Mammography Screening",
February 2005, EUROPEAN COMMISSION

малите нискоконтрастни детали во дојката.
Најчеста причина за продуцирањето на слики со
недоволно поцрнување е поради слабата светлина
на негативоскопите и снимањето со некоректни
вредности на kVp и mAs. Во неколку ординации
направени се корекции на вредноста на овие
параметри и се добиени слики со подобар
квалитет. Покрената е кампања во ординациите да
се користат уредите за автоматска контрола на
експозиција (правилно калибрирани). Авторот
смета дека не смее да се прави снимање на
асимтоматски пациенти т.н. скрининг на
мамограф кој не поседува ваков уред (AEC).

[2] Criteria For Acceptability of Radiological
(Including Radiotherapy) And Nuclear
Medicine Installations, Radiation Protection No91,
EUROPEAN COMMISSION
[3] EUROPEAN PROTOCOL ON DOSIMETRY
IN MAMMOGRAPHY, June 1996 EUR 16263
[4] The Commissioning and Routine Testing of
Mammographic X-Ray Systems, Report 89, IPEM,
2005

Просечните дози во жлезденото ткиво на
дојката не ги надминуваат максималните
дозволени дози. Меѓутоа, важно е да се напомене
дека пресметаните дози во најголем број на
случаи се за слики со недоволно поцрнување.
При корегирањето на OD за поголеми вредности,
во некои ординации можно е да се надмине
максимално дозволената доза, што
треба
дополнително да биде утврдено.

[5] Additional factors for the estimation of mean
glandular breast dose using the UK mammography
dosimetry protocol, D Dance et al. Phys. Med. Biol.
45 (2000) 3225–3240. Printed in the UK
[6] A parametric method for determining
mammographic X-ray tube output and half value
layer, K J ROBSON, The British Journal of Radiology,
74 (2001), 335–340
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IMAGE QUALITY AND DOSES IN MAMMOGRAPHY
IN MACEDONIA
Vesna Gershan
Institute of Radiology– Skopje, Vodnjanska 17, 1000 Skopje, vgersan@gmail.com
Abstract – Light Sensitometry Analisys of the film proceesing cycle and image parameters assessment has
been done in 16 mammographic departments in Macedonia. Mean Glandular Dose (MGD) for average
breast size has been calculated by the method of using of the conversion factors, also. The results inicate
the following: In the most of the mammography departments film processing is not performed according
to the EU criteria. The main weakness of the images is lower OD than the reference level what has a
consequence less contrast on the images. The MGD values calculated for the these OD do not excced
limiting value. New assessment of MGD shoud be done when higher OD would be set up.
Keywords – optical density -OD, image quality, Mean Glandular Dose- MGD
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Прва македонска конференција за медицинска физика и биомедицински инженеринг
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ГАМА СПЕКТРОМЕТРИСКА АНАЛИЗА НА ПРИМЕРОЦИ
ОД ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Јован Јанушески
Одделение за радиоекологија, Републички завод за здравствена заштита, 50-Дивизија 6,
1000 Скопје, jovanjanuseski@yahoo.com

Апстракт – Гама спектометриската анализа е моќна и доста користена техника за квалитативно и
квантитативно определување на природните и фисионите радионуклиди во разни видови на
примероци од животната средина. Гама спектрометријата има значајно место во фундаменталните
истражувања како во нуклеарната физика и физиката на елементарните честички, така и во
астрофизиката. Денес, Ge-полуспроводнички детектори се често употребувани во разни полиња:
радиоактивен мониторинг, активациона анализа и разни истражувачки работи. Со одредувањето
на бројот на емитуваните гама фотони во единица време од некој извор, може да се добијат
корисни информации за активноста на испитуваниот примерок.
Клучни зборови – Гама спектрометрија, радионуклиди, Ge-полуспроводнички детектор
должина соодветна на кристалот од 55 mm и 48,5
mm. Ефикасноста на детекторот е 27% додека
резолуцијата изнесува 1,79keV за линијата на
1332,5keV на Co-60.

1. ВОВЕД
Гама спектрометриската анализа има предности
во однос на другите техники за испитување на
радионуклиди. Таа предност, најпрво се однесува
во тоа што е можна симултана и индивидуална
анализа на повеќе нуклиди во еден примерок, се
избегнуваат сложените хемиски сепарации, и се
постигнува голема стабилност на системот за
мерење и определување на ниско ниво на
радиоактивност во примероците од животната
средина. Денес, најчесто, употребувани се
германиумските
(Ge)
полуспроводнички
детектори поради големата енергетска резолуција
и високите перформанси. Во овој труд е опишан
гама спектрометрискиот систем кој го користи
одделението за Радиоекологија при Републичкиот
завод за здравствена заштита (РЗЗЗ) во Скопје,
неговиот состав, неговите калибрации, контролата
на квалитетот при мерењето, мерење на фонот,
определување на активноста со корекционите
фактори, неопределеностите и МДА (минимално
ниво на детекција).

3. ИНТЕРАКЦИЈА НА ГАМА ЗРАЧЕЊЕТО
СО МАТЕРИЈАТА
Интеракцијата на гама зрачењето со материјата е
од голема важност за да се разбере основниот
концепт на гама спектрометријата. Секундарните
електрони кои се создаваат при интеракцијата ја
губат кинетичката енергија внатре во детекторот
и излезниот сигнал се добива како последица на
јонизационите процеси во Ge детектор. Мерењето
на енергијата на фотонот всушност, не е ништо
друго туку мерење на кинетичката енергија на
секунрдарните електрони. Интеракцијата главно
се изведува преку трите главни процеси:
фотоелектричен ефект, комптоново расејување и
создавање на парови.
3.1. Фотоелектричен ефект
Во процесот на фотоелектричната апсорпција,
фотонот дејствува со врзаните електрони и се
апсорбира целокупната негова енергија. Од
атомот се исфрла електрон со енергија Ee:

2. ОПИС НА ГАМА
СПЕКТРОМЕТРИСКИОТ СИСТЕМ

Ee = E γ − Eb
(1) каде Eb е енергија на врзување на електроните
а E γ е енергија на упадниот фотон. Фотоефектот

Системот кој го поседува РЗЗЗ се состои од
вертикален коаксијален P-тип на германиумски
детектор (Canberra Packard) со дијаметар и
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е карактеристичен за материјали со големи редни
броеви Z, додека од друга страна, тој е
доминантен за интеракција на ниски енергии.

излетувања. Ако еден анихилационен фотон го
напушти детекторот, во амплитудниот спектар ќе
се формира врв на енергија E-mc2 и се вика пик на
единечно излетување (SE), додека ако и двата
анихилациони фотони го напуштат детекторот, се
формира врв на енергија E-2mc2, т.е. ќе се
формира пик на двојно излетување (DE). Значи, се
формираат пикови на 511keV и 1022 keV лево од
FA.

3.2. Комптоново расејување
Во процесот на комптоновото расејување, само
еден дел од енергијата на упадниот фотон (E() се
пренесува на електронот, додека остатокот се
јавува во вид на секундарен фотон. Енергиите на
расејаниот фотон (E') и расејаниот електрон Ec се
дадени со равенките (2) и (3):

E ′ = E γ ⋅ [1 + ε(1 − cosθ )]

4. КАЛИБРАЦИЈА НА СИСТЕМОТ

(2)

За квалитативна и квантитативна анализа на гама
спектарот, потребни се три вида на калибрации на
системот: енергетска калибрација, FWHM (Full
Width at Half Maximum) и калибрација по
ефикасност.

1
⎡
⎤
E c = E γ ⋅ ⎢1 −
⎥
⎣ 1 + ε ⋅ (1 − cosϑ ) ⎦

(3)
каде ε =

Eγ

4.1. Енергетска калибрација

, mc2 е енергија на електронот во

За точна идентификација на фотопикот на гама
енитерите присутни во спектарот, потребна е
енергетска калибрација на системот. Во суштина,
енергетската калибрација на Ge-детектор е
утврдување на бројот на канали од MCA (мулти
канален анализатор) во однос на енергијата на
гама зракот. На табела 1. (T1/2 е период на
полураспад а Ia(%) е апсолутен интензитет на гама
преминот) се дадени радионуклиди кои се
погодни за енергетска калибрација. Стандардниот
извор за калибрација е мешавина од овие нуклиди
и е од Чешко производство-MBSS2. Тој треба да
се мери толку долго, за да се добијат добро
дефинирани фотопикови. За контрола на квалитет
се следи отстапувањето на центроидите на Co-57,
Co-60, Am-241 и Cs-137, а тоа не смее да биде
±5keV.

2
mc
мирување, θ е агол на расејаниот фотон.

Комптоновото расејување се јавува во скоро
целиот спектар на гама енергии, со мал пад.
3.3. Создавањето на парови
За гама зраците со енергија поголема од неколку
MeV, механизмот на интеракција се одвива со
создавање на парови.. Тука, енергијата на фотонот
се претвора во пар електрон-позитрон во
Кулоновото поле на јадрото. Затоа E( мора да биде
поголема од двоструката енергија на електронот
во состојба на мирување (т.е. >2mc2=1022keV).
Вишокот на енергија ( E γ -2mc2) се расподелува
помеѓу две честички како кинетичка енергија.
Создавањето на парови го прати анихилационо
зрачење. кое се емитува во места во детекторот на
кој застанал позитронот и се состои од два фотона
со енергија од по 511keV, кои се одвојуваат под
агол од 1800 еден во однос на друг.

Табела 1. Радионуклиди погодни за енергетска
калибрација
Нуклид
Co-57

3.4. Спектар на гама зрачењето

Co-60

Спектарот на гама зрачењето претставува
комбинација на непрекината распределба и
дискретни линии кои настануваат како резултат
на заемнодејството на зрачењето со материјата.
Врската помеѓу амплитудата на импулсите и
енергијата на гама квантот, овозможува да биде
направена оцена на енергијата која одговара на
центроидот на различните пикови. Полната
апсорпција на гама квантите со определена
енергија во германиумскиот кристал, води до
формирање на пик на полна апсорпција (FA).
Центроидот на FA соодвествува со енергијата на
емитираниот квант. Затоа, идентификацијата на
радионуклидите се базира на врската помеѓу
центроидот на FA и енергијата на гама зракот од
даден нуклид. Комптоновото расејување (CS) се
наоѓа на платото со неправилна форма пред пикот
FA. При енергија на гама квантот >1022keV се
јавуваат пикови на поединечни и двојни

Am241
Cs-137
Ba-133

Mn-54

4.2. FWHM
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T1/2
271,77
дена
5,267
год.
432,13
год.
30,14
год.
10,54
год.

312,21
дена

E(keV)
122,0614
136,4743
1173,238
1332,50
59,537

Ia(%)
85,4
10,8
99,91
100,00
35,9

661,66

85,2

53,156
79,623
80,997
276,407
302,859
356,014
383,859
834,834

2,17
2,66
34,6
7,15
18,28
62,00
8,92
99,97

Контролата на квалитетот за работата на
детекторот се прави со определување на
резолуцијата или моќта на разделување. Тоа е
величина со која се определува колку блиску
можат да бидат две линии во спектарот. Мерка за
резолуција на детекторот е FWHM изразена во
единица за енергија.(Слика 1.)

6. ПОДГОТОВКА НА ПРИМЕРОЦИТЕ
Примероците донесени во лабораторијата не се
секогаш физички подобни за анализа. Затоа, често
е потребно да се изврши редукција на големината,
сушење, хомогенизација или испарување на
водата. Сушењето ја редуцира масата и волуменот
на примерокот и овозможува негово чување за
подолг временски период. Примероците се сушат
во печка на точно определена температура, без
значителни загуби на кои било радионуклиди, со
исклучок на радиоактивниот јод. Испарувањето е
процедура која се препорачува за течните
примероци. Посебно внимание се обрнува при
пепелисувањето, да не се надмине температура од
4000C, со цел да се избегне загубата на
испарливите радионуклиди, како на пример Cs137.

Сл.1. FWHM
Вредноста за FWHM за Co-60 на линијата
1332,5keV во нашиот случај изнесува 1,79 keV.

7. РАДИОНУКЛИДИ ОД ИНТЕРЕС ЗА
АНАЛИЗАТА

4.3. Калибрација по ефикасност
Калибрацијата по ефикасност е потребна за
квантитативно определување на радионуклидите
кои се присутни во примерокот. Големо влијание
на калибрацијата по ефикасност има геометријата
на примерокот, методата на калибрација, изворот
на калибрација и густината на примерокот. За
рутинска репродуктивна анализа на примероците
се употребуваат разни видови на контејнери
водејќи сметка за количината на примерокот,
неговата состојба и бараната осетливост.
Вообичаени геометрии кои ние ги користиме за
течни и тврди примероци се Marinelli од по 1L и
0,5L, потоа планарни геометрии од по 100ml и
150ml, филтри за аеросоли и др. Стандардот за
калибрацијата по ефикасност за секоја бројачка
статистика
е
направен
од
правилно
сертифицирани нуклиди. Густината, волуменот и
висината на контејнерите на стандардот и тие за
примерокот мора да биде иста.

Идентификацијата на нуклидите ја обавува
самиот софтвер кој користи претходно поставени
алгоритми кои го обработуваат спектарот. Такви
се лоцирањето на пикот, површината на пикот,
одземање на фонот, ефикасноста на пикот,
идентификацијата
на
нуклидите,
МДА.
Претходно се внесува библиотека со сите
податоци за нуклидите. Нуклиди кои се од
интерес за гама спектрометриската анализа се
членовите на радиоактивните фамилии: U-238,
Th-232, U-235, потоа најзастапениот радионуклид
K-40, космогените нуклиди (Be-7) како и
фисионите
продукти.
U-238 не може директно да се идентификува
бидејќи не емитува гама кванти при распадот, па
се одредува преку Th-234 (на линиите 63,28keV и
93 keV) и Pa-234m (се препорачува линијата
1001,03 keV за високи концентрации). Ra-226 се
идентификува на 186,10 keV, таа линија е со
низок интензитет па може да се препокрие со
185,72 keV на U-235. Многу важни се и Pb-214 (на
линиите 295,21 keV и 351,92 keV) Bi-214 (609,31
keV и 1764,49 keV) како и Po-210 ( на 46,54 keV).
Од ториумската низа се користат: Ac-228 (911,21
keV и 338,32 keV, Pb-212 (238,63 keV и 300,09
keV) и Bi-212 на 727,33 keV. K-40 се
идентификува на 1460,8 keV, Be-7 на 477,61 keV и
фисиониот Cs-137 на 661,66 keV.

5. BACKGROUND (ФОН)
Фонот на системот има голема важност и
влијание на детекциониот лимит и точноста на
мерењето на ниски активности. Бројачкиот систем
мора да има колку што е можно понизок фон
(околу 1cps) со минимум спектрални линии кои
потекнуваат од природните радионуклиди
присутни во компонентите на системот и
околната средина, како на пример, ѕидовите во
просторијата, подот и др. Конструктивните
материјали како бетонот, варот, бојата го
подигаат фонот. Најзастапени радионуклиди во
background-от се членовите од природните
радиоактивни низи на U-238, Th-232, U-235 и K40. Мерењето на фонот се прави во празен
контејнер периодично, обично еднаш во месец и
што е можно подолго време, околу 200 000s, со
цел да се добие што подобра бројачка статистика.

8. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА АКТИВНОСТА НА
ПРИМЕРОКОТ
Пресметките на активноста (А) на веќе
идентификуваниот радионуклид ги изработува
самиот софтвер, а тој се заснова на брзината на
броење на површината на пикот на полна
апсорпција со енергија Е и брзината на емисија на
гама кванти со иста енергија на соодветниот
нуклид при одредени услови на мерење:
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A=

(n s − n b ) ⋅ ∏ F(E i )
ε ⋅P

-Статистичката неопределеност (uS) на мерењето
зависи од неопределеноста на брзината на
броењето на пикот на примерокот и на фонот. Таа
се движи (1-30)% и ја оценува софтверот.

(4)

каде ns е брзина на броење (N/t) на примерокот,
додека nb е брзина на броење на фонот, ε е
ефикасност на броењето, P е веројатност за
емитирање на гама квант, ПF(Ei) е производ од
корекциони фактори, а тоа се: fd- корекционен
фактор за распад, fr- корекционен фактор за
случајни совпаѓања, fc- корекционен фактор за
каскадно сумирање и fa- корекционен фактор на
атенуација.
Ако е потребно да се пресмета активноста на
примерокот во произволен момент од времето
(пред или после мерењето), се употребува
корекционен фактор за распад fd:

f d= e

λ⋅t

-Неопределеност на корекционите фактори: ud
(0,01-1,5)%, ur (2-10)%, uc (2,5-4,0)%, ua (1,5-5,5)%
-Неопределеност на веројатноста за гама распад
uP (<1% за вештачки нуклиди и од 0,7% do 17% za
prirodni)
-Неопределеност на ефикасноста uε (5-15)%
-Неопределеност на масата um (0,05-0,35)%
-Неопределеност поради геометријата uG (1-2)%
-Неопределеност поради
примерокот uH (0,46)%

1
j
⎡
⎤
⎢1 − ∑ f i ⋅ ε tot ⎥
⎣⎢ i =1
⎦⎥

За определувањето на минималното ниво на
детекција (МДА), ние го користиме Curie
методот.
Кога нема статистичка разлика во брзината на
броењето на примерокот и фонот, не може да
тврдиме дека во примерокот нема активност.
Тогаш велиме дека дури и да има активност во
примерокот, таа “не е повеќе од” соодветната
вредност т.н. МДА. МДА се изразува “помалку
од”. Нивото “помалку од” се дефинира како
граница до која може максимално да флуктуира
измерениот чист сигнал (L), под претпоставка
дека тој се должи на активноста на примерокот:

(6)

fi е делот од фотоните со енергија Ei во совпаѓање
на гама зрачењето кое не интересира, εtot е тотална
ефикасност за регистрирање на гама кванти
Корекциониот фактор на атенуација fa е
неопходен за правење на корекција во самиот
извор (кај големи извори):

fa =

μ(E) ⋅ d ⋅ ρ
1− e

− μ(E)⋅ d ⋅ρ

на

8.1. MDA

(5)

λ е константа на радиоактивно распаѓање.
Случајни совпаѓања настануваат кога има
присуство на два последователни импулси кои
потекнуваат од распаѓањето на различни јадра.
При каскадно сумирање (fc), настанува сумирање
на фотони од една јадрена преобразба, па
корекциониот фактор се определува ( fc):

fc =

нехомогеноста

L =" net"+ k ⋅ σ net

(8)

каде k е едностран интервал на доверба, σnet е
статистичка неопределеност на измерениот чист
сигнал кој е аритметичка средина од
неопределеностите на брзините на броење од
примерокот и фонот.
МДА се определува според:

(7)

MDA =

μ(Е) е масен коефициент на атенуација, d е
дебелина на апсорпциониот слој, ρ е густина на
изворот.

L
ε ⋅ P ⋅ ∏ F(E i )

(9)

На МДА влијаат: ефикасноста, масата, волуменот
на примерокот, времето на мерење, густината и
фонот.

8.1. Неопределеност на мерењето

При
определувањето
на
активноста
на
примерокот, на резултатот му се додава и
неопределеност или несигурност на дадената
вредност. Неопределеноста при мерењето зависи
од многу фактори, па се формира буџет на
неопределености
во
кој
секоја
посебно
соодејствува
со
одреден
процент.
Комбинираната неопределеност на мерењето
претставува комбинација и збир на сите
неодредености кои што можат да влијаат на
резултатот, па тука ќе ги споменеме оние кои
придонесуваат во буџетот со најголем процент:

9. ЗАКЛУЧОК

Гама спектрометриската анализа е моќна,
софистицирана и многу често употребувана
метода во нуклеарната техника. Во мониторингот
кој што го врши РЗЗЗ за степенот на
радиактивност на животната средина во
Р.Македонија (храна, воздух, атмосверски талози,
почва, вода и др.), гама спектрометриската
анализа има фундаментално значење за добивање
на коректни резултати.
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Summary

GAMMA SPECTROMETRY FOR ENVIRONMENTAL
SAMPLES
Jovan Januseski
Department of Radioecology, Republic Institut for Healh Protection, 50-Divizija 6, 1000 Skopje,
jovanjanuseski@yahoo.com.

Abstract – Gamma-ray spectrometry is the one of the most powerful and useful techniques to assay
radioisotopes in varios kinds od radioactice samples, becouse gamma-ray exibit discrete and unique
energies which are intristic for each nuclide. At present day Ge-semiconductor detectors is so often used
in varios fields using Gamma-Ray Spectrometry: Radioactivity monitoring, reasrch works, activation
analisist.
Keywords – Gamma Spectrometry, radionuclides, Ge-semiconductor detector
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ПРОЦЕНКА НА БУЏЕТОТ НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТИ ПРИ
ГАМА-СПЕКТРОМЕТРИСКА АНАЛИЗА НА ПРОБИ ОД
ЖИВОТНА СРЕДИНА
Зденка Стојановска1
1

Републички завод за здравствена заштита, Оделение за радиоекологија, Ул. 50 Дивизија бр
6 Скопје, stojanovskazdenka@gmail.com

Апстракт – Гама спектрометриската анализа на пробите од животната средина претставува
суштествен дел од радиолошката контрола на животната средина. Овој труд е еден сегмент од
искуството добиено во лабораторијата за гама спектрометрија како резултат на процесот на
акредитација во согласност со ISO 17025. Целта на активностите е да се изврши проценка на
главните извори на неопределеност при гама спектрометриската анализа на пробите од животната
средина. Гама спектрометријата е недеструктивен метод каде обично изворите на неопределеност
потекнуваат од статистиката на броење и од калибрацијата по ефикасност. Покрај тие извори, во
овој метод обично се јавиваат и компонентите на неопределеност поврзани со распадот,
самоапсорпцијата во примерокот и поради каскадните сумирања. Понатаму, се вклучуваат и
компонентите од подготовката на примерокот, хомогеноста на примерокот и од корекцијата за
разликите во геометријата. Евалуацијата на буџетот на неопределености се прави мануелно и
прикажана е преку практичен пример. Во примерот се споредени крајните резултати добиени
мануелно и од компјутерската програма GENIE 2000 со референтните вредности. Од студијата се
покажа дека сите резултатите добиени мануелно се во препорачаниот интервал со 99% ниво на
доверба.
Клучни зборови – гама спектрометрија, неопределеност, буџет на неопределености.

1. ВОВЕД
Согласно [1].Оделението за Радиоекологија има за
задача да ја следи содржината на радионуклидите
во животната средина, водите и храната Покрај
редовната годишна програма Оделението дава
услуги и на други владини организации и дирекции.
За таа цел, главно се прават гама спектрометриски
мерења и анализи кои се однесуваат на контролата
на контаминацијата на храната, градежните
материјали, тутуните како и некои индустриски
производи.
Следејќи ги трендовите и барањата за квалитет на
анализите и резултатите не само во нашата држава
туку и во пошироки рамки, се јави потреба од
воведување на процедури за обезбедување и
контрола на квалитетотот во нашите лаборатории.
Со таа цел отпочна и процесот на акредитација а со
самото тоа и воведувањето на ситемот на контрола
на квалитет во 2005 и траеше до крајот на 2006
година.

сегмент
и
евалуацијата
на
буџетот
на
неопределености [2]. Овој труд накратко ги
опишува искуствата во таа насока, теоретскиот
пристап кон пресметката на неопределеностите,
неопределеностите при гама спектрометриската
анализа и на крај практичен пример на евалуацијата
на буџетот на неопределеностите при мерење и
анализа на референтен примерок.
2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ
2.1. Гама спектрометриски систем
Лабораторијата за гама спектрометрија располага
со два гама спектрометриски системи (ГСС)
(CANBERRA) со HPGe детектори, карактеристики
наведени во табела 1 и опремени со компјутерска
програма GENIE 2000 за евалуација и анализа на
спектрите.

Еден од важните сегменти во тој процес е и
валидацијата на методот која ја вклучува како
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конверзијата во стандардната неопределеност може
да се направи користејќи ја следната равенка:
Δx
(3)
u( x ) = i

Табела 1. Карактеристики на HPGe детекторите
Релативна
ефикасност

FWHM
(keV)

(mm)

дoлжина
на
кристал
(mm)

(%)

(1332keV)

ДЕТО I

55

48,5

25

1,79

ДЕТО II

57

49

22

1,88

ГСС

диам. на
кристал

i

ја претвора ±Δxi неопределеноста во еквивалентна
стандардна девијација. На пример, за нормална
правоаголна дистрибуција на xi , d i = 3 . Но, треба

2.2. Геометрии на мерење

да се напомене дека Равенката (2) е валидна само
ако величините xi не се во корелација и доколку
u(xi ) << xi .

Во текот на рутинските мерења се користат четири
геометрии на мерење и тоа: marinelli 1l, marinelli
0,5l, цилиндер 150ml и филтер. Калибрацијата за
сите геометрии е направена со сертифицирани
стандардни извори ( MBSS 2, CBSS 2 и филтер), а
валидацијата е направена со референтни материјали
(IAEA CU-2006 soil sample01 и IAEA CU-2006 water
sample03)

2.3.2. Проширена неопределеност
Комбинираната
стандардна
неопределеност
u c ( y ) е во форма на една стандардна девијација со
68% ниво на доверба што не дава доволен степен на
доверба во најмногу случаеви дека „вистинската
вредност” лежи во тие граници. Од тие причини

Примерот во овој труд е за мерењето и анализата на
IAEA CU-2006 water sample03 со геометрија
marinelli 1l

u c ( y ) се множи со факторот на доверба

Во најмногу случаи како и во гама спектрометриската анализа величината од интерес не се
мери директно. Бараната вредност се добива преку
повеќе вредности на величините кои се во функција
со бараната величина.
Традиционалната класификација на компонентите
на неопределеноста се како случајни и систематски.
Компонентата на неопределеноста која ги евалуира
систематските ефекти ја класифицираме како група
А која се евалуира од серија направени мерења и
претпоставуваме дека има нормална дистрибуција,
додека пак, во групата В се компонетнтите од
случајните ефекти. Компонентите од тип Б се
константи за време на мерењето и се проценуваат
врз база на информации од претходни мерења,
претходно искуство, од спецификација на
производителот, од калибрациони извештаи, од
литература и слично[3][4].

и се

се пресметува според Welch-

Satterhwate равенката:

ν eff =

u c4 ( y )
n
u i4 ( y )

∑

i =1

каде

(4)

νi

ui ( y )

девијација со

е

индивидуалната

νi = n −1

на мерењата.
Вредноста на

Комбинираната стандардна неопределеност на
величината од интерес се добива според гаусовиот
законот за распространување на грешките:

доверба.

2

∂y
- фактор на сензитивност
∂xi

Во случај кога неопределеноста на варијаблата xi е
позната во некој интервал на варијабилност ± Δxi ,
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стандардна

степени на слобода, n- број

k p се отчитува од статистички

табели [3][4] за добиената

⎛ ∂y ⎞
(2)
⎟⎟ (u ( xi )) 2
⎜⎜
∑
x
∂
i =1 ⎝
i ⎠
каде y(x1... xn ) во функција од неколку величини

x1... xn..., а pi =

ν eff

Вредноста на

2.3.1. Комбинирана стандардна неопределеност

n

kα

добива проширената неопределеност U. Во
најмногу случаеви kα = 2 за ниво на доверба од
95%. Се ова до сега наведено важи во случаи кога
има доволен број на опсервации со голем број на
степени на слобода, но во практика тоа тешко се
постигнува. Кога бројот на опсервациите е мал и
кога имаме опсервации со различен број на степени
на слобода, неопходно е да се направи проценка за
k преку проценка на ефективните степени на
слобода
на
комбинираната
стандардна
девијација u c ( y ) .

2.3. Пресметка на комбинираната стандардна
неопределеност

u c = ( y ( x1, ...xn )) =

di

каде факторот di ги содржи информациите за
веројатноста на дистрибуцијата на варијаблата xi и

ν eff

при 95% ниво на

2.4. Статистички тестови за квалитетот на
резултатот

3. Проценка на буџетот на неопределеностите
Постапката за утврдување на неопределеноста
општо може да се подели во неколу фази:
дефиниција на мерната величина , односно точното
дефинирање на врската помеѓу величината која се
мери и влезните големини; идентификација на
изворите на неопределеноста; квантификација на
компонентите на неопределеноста; и пресметка на
комбинираната и проширената неопределеност
[3][4].

Со цел да се процени точноста, вистинитоста
прецизноста на добиениот резултат пропагиран со
неопределеноста,
се
користат
соодветни
статистички тестови. Тестовите искористени во
овој труд се во согласност со препораките во
референцата [6].
2.4.1. Точност
Точноста претставува најблиско совпаѓање помеѓу
измерената и референтната вредност. Точноста е
квалитативен поим и ги вклучува и систематските и
случајните неопределености.
За евалуација на точноста која директно зависи од
измерената величина
поврзана со нејзината
неопределеност искористен е следниот статистички
тест:
AIAEA − Aанал
(5)
Un =
2
u ( AIAEA ) + u 2 ( Aанал )

3.1. Пресметка на специчната активност
Специфичната активност на гама емитерите со
дадена енергија во примерокот при гама
спектрометриска анализа се пресметува по следната
равенка[7]:

A=

N = Ns −

2.4.2. Релативно одстапување
Вистинитоста обично терминолошки се искажува
како релативно отстапување на измерениот
резултат од “вистинскиот ” на дадено ниво на
доверба.
Релативното отстапување во себе ги вклучува
систематските неопределености при мерењата.
За евалуација на релативното отстапување кое
директно зависи од измерената величина
искористен е следниот статистички тест

o Ct иCΔt - корекциони фактори за распадот
Ct - корекционен фактор за нуклеарниот распад за
изминатото време од земањето на примерокот до
мерењето. и е дададен со равенката [7]:

Ct = e

2.4.3. Прецизност
За евалуација на прецизноста која директно зависи
од случајните неопределености искористен е
следниот статистички тест:
2

−

ln 2⋅Δt
T1 / 2

(9)

каде Δt е времето момеѓу земањето примерок и
мерењето, Т1/2 е периодот на полураспад на
нуклидот.
CΔt - корекционен фактор за нуклеарниот распад за
време на мерењето и е дададен со равенката[7]:
ln 2⋅t r
−
⎛
⎞
T
(10)
C Δt = 1 / 2 ⎜1 − e T1 / 2 ⎟
⎟
ln 2 ⋅ t r ⎜⎝
⎠
каде tr e реалното време на мерењето.

каде, В е релативното отстапување на измерената
вредност од “вистинската вредност”.

2

(8)

3.1.1. C- корекциони фактори

(6)

⎛ u ( Aанал ) ⎞ ⎛ u ( AIAEA ) ⎞
⎟ +⎜
⎟ ⋅ 100%
P = ⎜⎜
⎟
⎟ ⎜
⎝ Aанал ⎠ ⎝ AIAEA ⎠

ts
Nb
tb

Во равенката 8, N s е чиста површина на пикот во
спектарот на примерокот, Nb - чиста површина на
пикот во спектарот на фонот, ε- ефикасноста на
пикот на дадената енергија Еγ , ts- живото време на
акумулација на спектарот на примерокот во
секунди, tb- живото време на акумулација на
спектарот на фонот во секунди, m- масата на
примерокот во килограми, Pγ - веројатноста на
емисијата на гама линијата ,C- корекциони фактори

критичните вредности од статичките таблици за t
дистрибуција за да се одреди дали измерениот
резултат значајно се разликува од “вистинскиот ”
на дадено ниво на доверба.

Aанал − AIAEA
(%)
AIAEA

(7)

каде N е корегираната површина на пикот и се
пресметува :

Вредностите кои се споредуваат се однесуваат на
специфичните активности на референтна и
измерена вредност со соодветните нивни
неопределености.
Вредноста U n од равенката (5) се споредува со

B=

N
εPγ t s mCt C Δt CCa CCr CCc

(7)

o Cа корекционен фактор за самоапсорпција во
примерокот
Во случај кога густината на стандардот со кој се
прави калибрација по ефикасност е 1g/cm3, а
примероците се со густини во граници од 0,2 до
2g/cm3, тогаш се јавува неопходност за овој вид на
корекција.[8][10]

каде, со Р е обележана прецизноста.
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Ca =

Ca , примерок

-

(11)

Ca , стандард

4.1.1. Подготовка на примероците
Изворите на неопределеност кои може да се јават за
време на подготовка на примероците може да бидат
следните:
- загуби и/или контаминација за време на
анализата
- маса или волумен на примерокот
- хомогеност на примерокот
- концентрација на примерокот

Cr корекционен фактор за случајни сумирања
(pile-up)
Случајните сумирања во спектарот настануваат
кога постојат два последователни, блиску
поставени во времето импулси, кои произлегуваат
од распаѓањето на различни јадра. Обично системот
ги обработува двата импулси како единечен
импулс, кој се регистрира во канал од спектарот,
различен од каналите во кои би се регистрирале
одделните компоненти.
Ако брзината на броењето во целиот спектар не
надминува 1000 cps (при временска константа на
засилувачот ≤ 4μs), веројатноста за случајни
совпаѓања е занемарлива и корекција за
акумулацијата (pile-up) не е неопходна.[5][7].
При брзина на броење во целиот спектар n tot ,
o

4.1.2. Калибрација по енергија и ефикасност
Изворите на неопределеност како последица од
калибрацијата по енергија и ефикасност може да
бидат следните:
- нестабилност на системот за време на
калибрацијата
- неопределеност
од
енергетската
калибрација
- неопределеност од калибрацијата по
ефикасност

корекциониот фактор Сr, ја одредува веројатноста
за случајните сумирања во рамките на ефективното
мртвото време τ, се определува од:

Cr = e

мерење на примерокот
податоци за нуклидите (од литература).

−2τ ⋅ntot

(12)
каде ntot е брзината на броење во целиот спектар на
примерокот

4.1.3. Мерење на примерокот
Како последица од мерењето на примерокот можат
да се наведат следните извори на неопределеност:
- разлика во геометријата помеѓу стандардот
и примерокот
- неопределеност поради случајни сумирања
- неопределеност
поради
вистински
(каскадни ) сумирања
- неопределеност поради ефектот на мртвото
време на броењето
- неопределеност поради ефектот на време
на мерење (распад)
- неопределеност поради самоапсорпција
- неопределеност во одредување на чистата
површина на пикот
- неопределеност
во
статистиката
на
броењето.

Cc корекционен фактор за вистински (каскадни)
сумирања
Сумирањето на импулси при каскадните преоди на
гама-емисија (вистински сумирања) претставува
истовремено регистрирање на два или повеќе
фотони, добиени од една јадрена преобразба, како
последица на што се добива само еден (сумарен)
импулс. Како последица од овој ефект доаѓа до
“намалување“ на импулсите во пикот и соодветно
до намалување на брзината на броењето во чистата
површина. Ефектот е силно геометриски зависен
односно е суштински при блиска геометрија на
мерењето, ефектот не зависи од брзината на броење
(за разлика од случајните сумирања).
o

4.1.4.
-

Постои можност преку тоталната калибрација по
ефикасност преку компјутерската програма GENIE
2000 да се добијат корекционите фактори за
различни геометрии.
4. Идентификација на изворите на
неопределеност при гама спектрометриска
анализа
Индентификацијата на изворите на неопределеност
во една аналитичка нуклеарна техника е сложена и
неопходна задача се со цел за реферирање на
резултати со висок квалитет. Кога се работи за
гама спектрометриска анализа, изворите на
неопределеност може да се поделат во четири
категории [8]:
- подготовка на примероците
- калибрација по енергија и ефикасност
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Податоци за нуклидите ( од литература)
неопределеност од периодот на полураспад
неопределеност од веројатност за гама
емисија.

5.1. Непределеност од подготовка на
примероците

5.1.4. Концентрирање на примерокот
Не е земено во обзир.
Врз база на искуства наведени во литературата [8],
компонентата
на
оваа
неопределеност
е
занемарлива.

5.1.1.

5.2. Непределеност од мерењето

5. Квантификација на компонентите на
неопределеноста

Неопределеност
од
загуби
и/или
контаминација за време на анализата
Гама спектрометриската анализа е недеструктивна
метода и од тие причини оваа компонента е
занемарлива

5.2.1. Стабилноста на мерниот систем
Пред да се пристапи кон било каква анализа или
евалуација на резултатите и неопределеноста
неопходно е да се има увид во стабилноста на
ситемот. Стабилноста на мерниот систем мора да
биде поставена така да се добијат добри резултати
од мерењата. Во склоп на контролата на квалитетот
во гама спектрометриската лабораторија се вршат
контроли со сертифицирани извори. Контролирани
се резолуцијата, ефикасноста и мртвото време на
енергиите 59,54 keV, 122 keV, 662 keV и 1333 keV
Од контролните графици се заклучи дека
стабилноста на системот за време на мерењето е на
високо ниво и неопределеноста е помала од 0,1%.

5.1.2.

Неопределеност од мерењето на масата
или волуменот на примерокот
Оваа компонента се одредува преку серија на
мерења или пак од сертификатот на самото мерило.
Во нашата лабораторија неопределеноста
на
волуметриските садови е проценета преку ознаката
од производителот за релативната неопределеност
ΔV/V=1% .Со цел за определување на релативната
стандардна
неопределеност
на
волуменот
претпоставуваме правоаголна распределба со ν =∞
степени на слобода и добиваме u(V)/V=0,6% .
Релативната стандардна неопределеност на вагата е
процената како стандардна девијација на средната
вредност од десет мерења на еден ист примерок и
добиено е за u(m)/m=0,4% за примроци над 200g и
за u(m)/m=0,6% за примероци до 200g.

5.2.2. Енергетска калибрација
Целата на енергетската калибрација е да се постави
врска помеѓу позицијата на пикот во спектарот и
соодветната енергија на гама квантот и истата се
спроведува пред мерењето на примерокот.
Стандардниот извор со кој се врши калибрацијата
треба да го покрива целиот енергетски ранг.
Енергетската калибрација е едноставна и се прави
со цел за идентификација на нуклидите во
спектарот. Максималната неопределеност е помала
од
0,1 KeV [5] и затоа неопределеноста на
енергијата не се зема во понатамошните пресметки.

5.1.3.

Неопределеност од нехомогеноста на
примерокот
Неопределеноста како последица на нехомогената
распределба на активноста во примерокот се
одредува експериментално[9].Примерокот се дели
на 5 еднакви дела така да разликата во масите на
поединечните делови треба да е помала од 0,5%. Се
акумилираат спектри на 5-те примероци во иста
геометрија. Секој од спектрите се акумулира со
едно исто живо време, при што релативната
статистичка неопределеност на чистата површина
од пикот со енергија Ei треба да биде помала од
1.0%.,За секој спектар се оценува чистата површина
Ni(E) на пикот со енергија Еi., од кои се проценува
средната вредност и стандардната девијација,како:
s( N i ) = t s

5.2.3. Неопределеност на ефикасноста
Најмногу алгоритми кои се користат за калибрација
по ефикасност, функцијата на ефикасноста ја
претставуваат
преку
фитирана
аналитичка
функција. Но, кога се работи за неопределеноста
мора да се земат во обзир сите параметри кои се
вклучени при пресметка на ефикасноста.
Неопределеноста за ефикасноста се пресметува од
GENIE 2000 претходно потврдено преку рачни
пресметки.
Релативната неопределеност на ефикасноста на
пикот за различните геометрии и за различните
енергии е во граници од 1-9%, при што најчестата
вредност е <2%.

∑[ N i ( E ) − N ( E )]2
i

n −1

каде што ts е коефициент на Студент за (n -1)
степени на слобода. В конкретниот случај n = 5 и ts
= 1,2 за 68% ниво на доверба[3] ;

5.2.4.

Неопределеност од повторливост на
геометријата на броење
Геометријата на мерење на примерокот и
стандардот треба да биде иста. Со цел да се
минимизира неопределеноста разликите треба да се
сведуваат на минимум.
Разликата во геометријата потекнува од дебелината
на примерокот, односно од висината до која е
наполнет примерокот во геометријата на броење.

Врз база на горе наведениот тест направени се
повеќе тестови за
проценка за релативната
стандардна неопределеност поради нехомогеноста
на примероците од животната средина. Добиените
вредности главно се u(H)/H=0,6% и помали.
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Варијаблата на геометријата може да се процени со
помош на следната равенка[5]:
d +h
1
1− x
(13)
ω (d , h) = ∫ 1 −
dx
h d
x2 + R2
со интегрирање се добива:
1
ω (d , h) = 1 − ⎛⎜ (d + h )2 + R 2 − d 2 + R 2 ⎞⎟
⎠
h⎝
каде R е радиус на кристалот на детекторот, d од
кристалот на детекторот до примерокот и h
дебелината на примерокот
Релативните промени предизвикани од дебелината
на примерокот Δh, се проценуваат преку следната
равенка:
ω (d , h + Δh) − ω (d , h − Δh )
(13а)
Ch =
2ω (d , h)
За релативната неопределеност на ефикасноста
поради разлика во дебелината на примерокот се
проценува дека е со правоаголна дистрибуција
(ν→∞), u(h)/h=0,6%.

каде Δt е времето момеѓу земањето примерок и
мерењето, Т1/2 е периодот на полураспад на
нуклидот.
Неопределеноста од CΔt -корекционен фактор за
нуклеарниот распад за време на мерењето и е даден
со равенката:
ln 2⋅t r
−
⎛
u (C Δt )
= abs⎜1 − C Δt e T1 / 2
⎜
C Δt
⎝

⎞ u (T )
⎟ 1/ 2
⎟ T1 / 2
⎠

(16)

каде tr e реално време на мерењето.
И двете компонентни зависат од времето на
полураспад на нуклидите и најчесто имат мал
придонес во буџетот на неопределеностите.
5.2.9. Неопределеност поради самоапсорпција
Неопределеноста на корекционите фактори е во
зависност од енергијата и геометријата. За дадените
геометрии,
апроксимираните
резултати
од
[10][11]се наведени во табела 2.:

5.2.5. Неопределеност поради случајни сумирања
Неопределеноста поради случајни сумирања се
пресметува по следната равенка[8]
(14)
u (C r ) = ( 2ntot e −2 n τ ) 2 u 2 (τ ) + (2τe −2 n τ ) 2 u 2 (ntot )
tot

(15)

u (Ct ) ln 2 ⋅ Δt u (T1 / 2 )
=
⋅
Ct
T1 / 2
T1 / 2

Табела 2. Релативна неопределеност на
корекционите фактори за самоапсорција

tot

Во општ случај кога брзината на броење во целиот
спектар <1000cps оваа компонента може да се
занемари а ако брзината на броењето во целиот
спектар е =1000cps, тогаш неопределеноста е околу
1,5%.Според [7] неопределеноста се проценува и
влегува во неопределеноста на чистата површина
на пикот.

Е(KeV)

Планарна
геометрија150ml

Marinelli 1000ml

Marinelli 500ml

u(Ca)/Ca (% )

u(Ca)/Ca (% )

Неопределеност од ефектот на мртвото
време
Како и во случајот со случајни сумирања и мртвото
време е во строга зависност од брзината на броење
во целиот спектар. Оваа неопределеност се
занемарува во случај на проби од животна средина
каде брзината на броењето е многу мала и мртвото
време е помало од 0,1%.

E<100keV

≈2,5%

≈5,5%

E>200keV

≈1,5%

≈2,5%

5.2.6.

5.2.10. Неопределеност на веројатноста на
емисија на гама фотони
Во некои случаи посебно кога се работи за
природни изотопи оваа неопределеност може да
игра важна улога во проценката на вкупната
неопределеност. Релативната неопределеност во
граници од 0,1-11%, при што најчестата вредност е
<2%. Обично најупотребуван извор кој се користи е
референцата [12].

5.2.7.

Неопределеност
поради
вистински
(каскадни ) сумирања
Препорака од [7] неопределеноста поради
каскадните сумирања е од ±5% при 68% ниво на
доверба. Иако неопределеноста која се воведува во
резултатот е голема сепак, во тој случај резултатот
е многу поблизок од колку да не се прави оваа
корекција. Доколку не се прави оваа корекција
може да се јават отстапувања на резултатите и до
30% кај блиски геометрии на мерење.
5.2.8.

5.2.11. Неопределеност на периодот на полураспад
Во вкупната комбинирана неопределеност треба да
се пресмета и придонесот од неопределеноста од
периодот на полураспад. Но треба да се напомене и
дека придонесот од оваа неопределеност е многу
помал во однос на другите извори на
неопределеност. Релативната неопределеност во
граници од 0,01-1%, при што најчестата вредност е
<0,2%. Како извор на податоци е референцата [12]

Неопределеност од ефектот на распад

Неопределеноста од

Ct - корекционен фактор за

5.2.12. Неопределеност од статистиката на
броење

нуклеарниот распад за изминатото време од
земањето на примерокот до мерењето и е даден со
равенката[7][8]:

Генерално
гледано
неопределености при
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најголем
извор
на
гама спектрометриската

анализа е неопределеност од статистиката на
броење.
Според равенката (8) статистичката неопределеност
на мерењетo u(n), ја вклучува статистичката
неопределеност на брзината на броењето u(ns) на
примерокот и статистичката неопределеност на
брзината на броење u(nb) на фонот ,така:
u (n ) u (n )
u ( n)
s +
b
=
n
n
n
s
b

Релативната неопределеност на статистиката на
броење за различните геометрии и за различните
енергии, за различно време на броење е во граници
од 1-30%, при што најчестата вредност е помала од
10%.
5.3. Пример

(17)

Со цел да се докаже дека буџетот на
неопределености е проценет коректно, се
разгледува следниот практичен пример каде е
извршена целосна евалуација пресметковно и со
помош на Genie 2000.

Неопределеностите u(ns) и u(nb) се оценуваат од
GENIE 2000, во согласност на алгоритмот за оценка
на чистата површина на пикот.

Табела 3.Релативни компоненти на комбинираната стандардна неопределеност на примерок вода

um
uG
uε
uCc

un
uT1/2
uPγ

Изотоп
Енергија на
линијата (kev)
Маса на
примерокот
Разлика во
геометријата
Калибрација по
ефикасност
Корекционен
фактор за
каскадни
сумирања
Број на импулси
во пикот
корегиран за
природниот фон
Период на
полураспад
Веројатност на
емисијата на
гама линијата
Специфична
активност
(Bq/kg)
Комбинирана
стандардна
неопределеност
(Тип А)
Комбинирана
стандардна
неопределеност
(Тип Б)
Комбинирана
стандардна
неопределеност
Комбинирана
стандардна
неопределеност
(GENIE 2000)
Проширена
комбинирана
стандардна
неопределеност

241

109

134

59,5

88,0

604,7

795,9

661,7

834,8

1115,5

1173,2

1332,5

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

1,58%

1,12%

0,83%

0,75%

0,81%

0,74%

0,77%

0,79%

0,81%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

Am

Cd

Cs

134

Cs

137

Cs

54

Mn

65

Zn

60

Co

60

Co

3,89%

6,01%

0,70%

0,92%

1,09%

2,07%

2,02%

1,35%

1,77%

0,15%

0,02%

0,03%

0,03%

0,08%

0,13%

0,11%

0,03%

0,03%

1,11%

0,55%

0,06%

0,35%

0,24%

0,02%

0,47%

0,02%

0,01%

3,308

17,74

13,00

16,52

4,83

6,69

5,90

4,20%

6,12%

1,09%

1,19%

1,36%

2,20%

2,16%

1,56%

1,95%

1,33%

0,91%

5,05%

5,06%

0,76%

0,73%

0,87%

5,05%

5,05%

4,40%

6,18%

5,17%

1,56%

2,32%

2,33%

5,29%

4,24%

6,11%

0,85%

1,38%

2,27%

2,23%

1,23%

8,80%

12,37%

10,34%

3,11%

4,63%

4,67%

10,57%
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Примерокот кој се мереше е добро хомогенизиран
примерок вода од Proficiency test организиран од
IAEA(2006)
во
кој
нашата
лабораторија
учествуваше активно.
Примерокот е мерен во геометрија Marinelli 1l,
ts=345600s, a специфичната активност е пресметана
на референтната дата 01.06.2006 година. Во табела
3 дадени се проценетите неопределености за
изотопите кои треба да се проценат по енергии. Од
практични причини, во табелата не се наведени
компонентитe на неопределеностите кои се
занемаеравуаат.
Разликите помеѓу рачно пресметаната комбинирана
стандардна неопределност и комбинираната
неопределеност од GENIE 2000 потекнуваат од
дополнителните компоненти од неопределеноста од
масата
на
примерокот,
геометриската
неопределеност и неопределеноста која потекнува
поради каскадни сумирања.Kорекционите фактори
за нуклеарниот распад за изминатото време не се
земени во обзир поради тоа што изминатото време
на мерење е многу пократко од времето на
полураспад на изотопите, стандардот со кој е
направена калибрацијата по ефикасност е со иста
густина како и примерокот па не се прави корекција
за самоапсорпција, примерокот кој се анализира е
со ниска активност и брзината на броење во целиот
спектар е <1000cps и корекцијата за случајни
сумирања се занемарува.

Како краен резултат се приложува вредноста со
проширената
комбинирана
стандардна
неопределеност. Преку пресметка на ефективниот
број на степени на слобода добиено е за k=2.
Во табела 4 направена е статистичка евалуација на
добиените резултати со референтните вредности.
Барање за вистинитоста во [6]е Uтест < 2,58 за 99%
ниво на доверба, лимитите за релативното
отстапување B и прецизноста Р се дадени во
колоната L. Релативното отстапување B и
прецизноста Р се дадени во колоната L и се
пресметани според тестовите опишани во параграф
93. Од приложените резултати за секој изотоп
задоволени се критериумите, што значи сме
извршиле коректна проценка на резултатот и на
неопределеност.
Барање за вистинитоста во [6]е Uтест < 2,58 за 99%
ниво на доверба, лимитите за релативното
отстапување B и прецизноста Р се дадени во
колоната L. Релативното отстапување B и
прецизноста Р се дадени во колоната L и се
пресметани според тестовите опишани во параграф
93. Од приложените резултати за секој изотоп
задоволени се критериумите, што значи сме
извршиле коректна проценка на резултатот и на
неопределеноста.

Табела 4.Споредба на референтните и измерените специфични активности преку статистички
тестови

241

Am
Cd
134
Cs
137
Cs
54
Mn
65
Zn
60
Co
109

Aiaea

Uiaea

Aанал

Uанал

В (%)

Uт

P (%)

L (%)

3,66
19,6
13,0
16,7
4,89
7,27
5,8

0,02
0,1
0,1
0,08
0,02
0,08
0,04

3,31
17,74
13,00
16,52
4,83
6,69
5,90

0,29
2,19
0,95
0,51
0,22
0,31
0,45

9,6
9,6
0,2
1,2
1,3
7,9
1,7

1,20
0,86
0,03
0,39
0,29
1,79
0,22

8,8
12,4
7,4
3,2
4,6
4,8
7,6

15
15
10
10
10
10
10

резултати добиени мануелно се во препорачаниот
интервал со 99% ниво на доверба.

6. ЗАКЛУЧОК
Направен е приказ на начинот на евалуација на
неопределеноста
на гама спектрометриската
метода , направена е споредба со неопределеноста
пресметана од компјутерската програма GENIE
2000 и коментирани се разликите. Наведен е
пример со целосна евалуација на неопределеноста
како и споредбата на добиената и референтната
вредност. Од студијата се покажа дека сите
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Иако компонентите на неопределеноста се
дефинирани, процесот не е завршен, следната цел
е
понатамошно
тежнеење
кон
помала
неопределеност, а со самото тоа и подобар
резултат.
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ESTIMATION OF THE UNCERTAINTY BUDGET IN THE
GAMA SPESTROMETRY ANALISIS OF THE
ENVIRONMENTAL SAMPLES
Zdenka Stojanovska1
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“Republic Institute for Health Protection, Department for Radioecology – Skopje, 50 Divizija No
6 1000 Skopje,stojanovskazdenka@gmail.com

Abstract – Gamma spectrometry analysis of the environmental samples is the essential part of the
radioecological control. This paper is one segment of the experience in gamma spectrometry laboratory
obtained from accreditation process according ISO 17025. Purpose of activities is estimation of the major
sources of the uncertainty in gamma spectrometry analysis in the environmental samples. Gama
spectrometry is non destructive method with usual sources of uncertainty of counting statistic and
efficiency calibration. Besides this sources method has particular uncertainty components related to the
decay, self- absorption of the sample and coincidence summing. The latter include and components from
the sample preparation, homogeneity of sample and correction for the geometry differences. Evaluation of
the uncertainty budget is done manually and illustrated with an example. In the example is compared
final manually results and software GENIE 2000 results with referents values. The study found that all
results generated manually were inside the recommended value at 95% confidence level.
Keywords – Gamma spectrometry , uncertainty , uncertainty budget.
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Апстракт – Можни здравствени ефекти произлезени од нејонизирачкото зрачење - поделено на
фреквентни подрачја: електростатско и магнетостатско поле (0Hz), екстремно ниски фреквенции
(0Hz < f ≤ 300Hz), ниски и средни фреквенции (300 Hz < f ≤ 100 kHz); радио фреквенции (100 kHz < f
≤ 300 GHz) и фреквенции од ултравиолетовото подрачје ( 750 THz < f ≤ 3 PHz).
Клучни зборови – електромагнетно поле, нејонизирачко зрачење, здравствени ефекти, проценка на
ризик.

1. ВОВЕД

2. ВЛИЈАНИЕ НА ЕМП ВРЗ ЖИВИ
ОРГАНИЗМИ

Поради
опкруженоста
на
човекот
со
нејонизирачко зрачење, уште во 1974 година во
меѓународни рамки е започнато со испитување на
можното влијание врз здравјето и превентива
(IRPA - Меѓународна асоцијација за заштита од
нејонизирачко зрачење, сегашна
ICNIRP Меѓународна
комисија
за
заштита
од
нејонизирачко зрачење, UNEP - Програма на
Обединети Нации за заштита на околината, WHO
- Светска здравствена организација).

2.1 Непроменливо електрично и непроменливо
магнетно поле
Извори на електростатско или магнетостатско
поле: од природно потекло, магнетна резонанса и
други
дијагностички
уреди,
индустриска
електролиза, видео дисплеи (катодни цевки) итн.
Силните магнетостатски полиња влијаат со
дополнителна сила врз молекулите кои имаат
сопствен магнетен момент различен од нула.
Ефектите од ваквото влијание не се доволно
испитани за да можат да се прават соодветни
проценки за ризикот од изложеност на
непроменливи полиња, особено на работни места.

Бидејќи станува збор за широк спектар од
бранови должини, а заемнодејството со живи
организми е различно за различни фреквенции,
направени се три поделби:
-

-

Влијание
на
електростатско,
магнетостатско и електромагнетно поле
со ниски и средни фреквенции врз жив
организам, изразено преку течење
електрична струја, создавање електрични
диполи и пренасочување на веќе
постоечките и индуцирање виорни струи;

За проценка на изложеноста на временски
непроменливи полиња, величини кои посредно
или непосредно се определуваат се: површинска
густина на индуцирана струја, јачина на магнетно
поле и магнетната индукција (во документите на
ICNIRP дадена како густина на магнетен флукс).

Влијание на електромагнетно поле (ЕМП)
со високи фреквенции врз жив организам,
изразено преку енергија што телото ја
апсорбира.

2.2 ЕМП од подрачјето на екстремно ниски
фреквенции
Извори на ЕМП од подрачјето на екстремно
ниски фреквенции (ELF), (0Hz – 300Hz]:
телефонски линии, електро-дистрибутивната
мрежа
(особено
киловолтните
системи),
електрани, домашни потрошувачи, електромотори
за трамваи и возови, печки за топење и заварувачи
кои работат на принцип на електричен лак.

Може да се споменат и посредните влијанија,
течење струја во допир со тела на различен
електричен потенцијал и влијанија врз работата
на медицински помагала вметнати во телото.
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Катодните цевки од видеодисплеите создаваат
електромагнетно поле, чија магнетна индукција е
од 1nT до 50 nT. Уредите против кражба, зависно
од видот, работат на фреквенции од десетици
херци до неколку гигахерци. Индукционите
грејачи работат во опсег од неколку десетици
херци до неколку килохерци, а магнетната
индукција може да достигне вредност до 100 μT.
Во медицината, апаратура што работи на
фреквенции од ова подрачје, се користи во
електрохирургија.

Во близина на некои трафостаници јачината на
електричната компонента од електромагнетното
поле може да достигне и до 5 kV/m, а во самите
електрични централи до 20 kV/m. Во поново
време, водовите од електродистрибутивната
мрежа, особено високонапонските се простираат
под земја, или на многу високи столбови. И во
двата случаи, јачината на полето во точки
пристапни за населението е под дозволените
вредности. Во топилниците пак, електричните
печки можат да создадат електромагнетно поле со
магнетна индукција од редот на mT.

Во однос на RF и ELF, многу малку
епидемиолошки студии постојат за влијанието на
IF. Поверодостојни податоци може да се најдат за
одреден број ефекти при акутна изложеност на IF.

Во медицината ELF е присутно при терапии за
стимулирање на зараснување рани и скршени
коски, третмани за ублажување болки, и при
дијагностика на рак со мерење биоимпеданса.

Проценка за изложеноста во ова подрачје се прави
со посрeдно или непосредно определување на
површинската густина на индуцираната струја,
јачината на електричното поле, јачината на
магнетното поле и магнетната индукција.

Информации за истражувањата во врска со
изложеноста на населението на ELF од
електродистрибутивната мрежа се добиваат
главно од САД и европските земји.
Актуелни се испитувањата за поврзаноста на ELF
полиња со појавата на леукемија, особено кај
децата. Резултатите се такви што не може со
сигурност да се потврди оваа поврзаност, а ни
теориски модел за истата не постои. Недоволно
потврдени се и претпоставките за предизвикување
рак на дојка и тумор на мозокот. Дополнителни
истражувања се правени за канцерогеното дејство
на ELF, во комбинација со други фактори, како
UV зрачење и диметилбензантрацен. Во однос на
генотоксичноста, експериментално е утврдено
дека низ клеточната мембрана не може да помине
доволно енергија од ELF зрачењето за да
предизвика оштетувања на DNK. Со таа доза на
енергија, можни се само пореметувања при
обновувањето на оштетени DNK нишки.

2.4 ЕМП од подрачјето на радиофреквенции,
кои не спаѓаат во микробранови
Извори на електромагнетно зрачење од
подрачјето на радиофреквенции надвор од
микробрановото подрачје, (100kHz – 300MHz]:
индукционо
греење,
радиофреквентно
заварување, аматерски радија, радиофреквентна
терапија, РТВ мрежа.
Површинската
густина
на
моќност
на
електромагнетното зрачење од РТВ предаватели,
во завсиност од моќноста на предавателот и
растојанието од него, може да се измерат
вредности од 0,003mW/m² до 300 mW/m².
Некои од медицинските третмани се вршат со
апарати кои работат во радиофреквентното
подрачје: третирање канцерогени клетки со
хипертермија или дијатермија, лекување на т.н.
меки ткива итн. Пациентите во ваквите терапии се
изложени на електромагнетни полиња со
карактеристични вредности што се над
дозволените. Фреквенции на кои обично работат
медицинските апарати, се приближни до оние кои
се дозволени во индустријата: 27MHz, 433MHz и
2,45GHz.
Уредите
за
нуклеарно-магнетна
резонанса најчесто работат на фреквенција од
63MHz.

За проценка на изложеноста на ELF, посредно или
непосредно се мери: површинската густина на
индуцираната струја, јачината на електричното
поле, јачината на магнетното поле и магнетната
индукција.
2.3 ЕМП во подрачјето на средни фреквенции
Извори на ЕМП од подрачјето на средни
фреквенции (IF), (300Hz – 100kHz]: видео
дисплеи (катодни цевки), уреди против кражба,
читачи на картички, детектори на метал, hands
free уреди, уреди за индукционо загревање и
заварување.

Симптоми што би се очекувале од изложеност на
поле од радиофреквентното подрачје се т.н.
невровегетативни симптоми (хиперчувствителност на електромагнетни полиња).

Биолошки ефекти: нервна стимулација и
локализирано загревање. Во зависност од
фреквенцијата, настануваат преку индукција на
струја или преку диелектрична апсорпција на
енергија во ткивата. Како загрозени делови од
телото при ова се посочуваат: очите,
кардиоваскуларниот и репродуктивниот систем.
На IF зрачењето се припишува и канцерогено
дејство.

Проценка на изложеноста се врши преку посредно
или непосредно определување на површинската
густина на индуцираната струја, јачината на
електричното поле, јачината на магнетното поле,
магнетната индукција и брзина на специфичната
енергија на апсорпција (SAR).
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2.5 Микробраново подрачје

2.6 Ултравиолетово подрачје

Наведени се само мал број од испитувањата
вршени изминативе децении, со цел да се добие
една општа слика за добиените резултати:

Вештачи извори
1.

- Во последните 15 години, вршени се
испитувања на заемнодејство помеѓу ЕМП од RF
(радиофреквентни) трансмитери и појава на рак.
Резултатите од овие испитувања не покажуваат
дека постои зголемен ризик за добивање рак. Исто
така, преку долгогодишни испитувања врз
животни не е утврдено зголемување на ризик за
добивање рак од изложување на ЕМП со
интензитет многу пати поголем од интензитетот
добиен од базните станици и слична безжична
технологија.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ламби за стерилизација на
простории;
Флуоресцентни ламби;
Флуоресцентни ламби за општо
осветлување;
Метал халидни и живини ламби;
Ксенонски ламби;
Кварцни халогени ламби;
Лакови за заварување;
Ултравиолетови ласери;
Оптички компоненти и филтри.

2.6.1 Биолошки важна изложеност

- Голем број на студии се фокусирани на
изложување на ЕМП од мобилна телефонија.
Вршени се испитувања на мозочните бранови кај
луѓе и животни, пред и по изложувањето на ЕМП,
но резултатите се негативни (доказ за промена на
состојбата во текот на спиењето и кардиоваскуларната функција не е даден). Битно е да се
напомене дека овие испитувања се вршат со ЕМП
со интензитет околу 1000 пати поголем од
секојдневното изложување на истите фреквенции.

Во фотобиологијата, концептот за биолошка
ефективна доза е од критична важност. Бидејќи не
се сите бранови должини еднакво важни, се
одредува спектар на ефикасност на биолошки
одговор, кој е функција од брановата должина
f(λ), со кој се одредува ефикасноста на зрачењето
во зависност од неговата бранова должина. Оваа
крива обично се нормализира за максималните
вредности за осетливоста на ткивата да бидат
нормализирани на 1.0 а минималните на 0.0. Кога
се земаат здравствените ефекти предвид, тогаш
брзината на изложување, ирадијансата Еλ (или
се
вкупната доза, зрачна изложеност Hλ)
усреднува според тежинскиот спектар и притоа се
добиваат ефективната брзина на изложување,
ефективната ирадијанса Еeff (или ефективната
вкупна доза, ефективната зрачна изложеност Heff).

- Скорешни испитувања покажуваат дека
изложувањата на ЕМП од базни станици и слична
безжична технологија на јавни места (вклучувајќи
училишта и здравствени домови) се неколку
илјади пати под интернационалните стандарди.
Всушност, телото апсорбира до пет пати повеќе
енергија од FM радио и телевизиските сигнали во
однос на тие од базните станици, што се должи на
резонанцијата на тие фреквенции (~108Hz). Иако
повеќе од 50 години човековото тело е изложено
на ЕМП од радио и ТВ предаватели, негативни
последици не се откриени.

За објаснување на осетливоста за горење на
кожата од УВЗ воведени се специјални единици
мерки. МЕД ( Минимална Еритемална Доза ), е
минималната доза на УВЗ која предизвикува
видлива еритема 8-24 часа по изложувањето.
Треба да се напомене дека оваа доза е специфична
за секој човек и затоа е воведена стандардизирана
единица СЕД ( Стандардна Еритемална Доза) (W
m-2 eff.). Друга единица е Глобалниот УВ Индекс.
УВ индекс со вредност 1, укажува на сончево
зрачење со 0.9 СЕД на час. Пресметувањето на
УВ индексот се врши по следната формула:

- Хиперчувствителните лица (лица со
Idiopathic Environmental Intolerance (IEI)) во
присуство на ЕМП можно е да доживуваат
вртоглавици,
деконцентрација,
несоница,
морници, несвестици. Во практика овие
манифестации ретко се предизвикани од ЕМП, а
доколку е таков случајот, тие се со благ
интензитет. Недоволни се доказите за влијание на
електромагнетното поле врз структурата на ДНК,
иако се забележани мал број прекини во
хромозомите и хроматидите.

400 nm

I UV = k er ⋅

∫ E λ ⋅ S ( λ ) ⋅ dλ ,

250 nm

До денес, единствениот научно докажан
негативен ефект добиен од изложување на ЕМП
од микробрановото подрачје со многу висок
интензитет, е поврзан со зголемување на
телесната температура (>1 oC).

каде Eλ е соларната ирадијанса изразена во Wm-2
sr-1 nm-1, S(λ) e спектар на ефикасност и ker е
константа со вредност од 40 m2 W-1.
2.6.2 Граници на работна изложеност и
сигурносни стандарди
Сé уште постојат расправи за тоа каде треба да
бидат поставени границите на работната
изложеност, поради разликата во ризикот од
изложеност кај различни типови на кожа.
Границите кои треба да се постават треба да ги
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спречат краткорочните (акутни) ефекти, но исто
така и одложените ефекти, како за кожата така и
за очите. Границата на ICNIRP за изложеност на
човечката кожа и очи е 30 Jm-2eff. Оваа вредност
се добива кога спектралната ирадијанса Eλ на
површината на очите или кожата математички се
усредни со помош на hazard sensitivity spectrum
S(λ) од 180 nm до 400 nm на следниот начин:

теренска употреба, бидејќи резултатите ги даваат
усреднети за тежинскот спектар.
Персонални дозиметри
Во денешно време, УВ радометрите за цел опсег
се намалени во големина до таа мера да може да
се носат како персонални дозиметри на облеката
или на заштитната капа на работно изложеното
лице. Се прават и со аудио аларм за да го
предупредат работно изложеното лице на
зголемена брзина на изложеност. Покрај
електронски дозиметри кои може да се
калибрираат и само за сончево УВЗ, постојат и
филм дозиметри.

Eeff = ∑ E λ ⋅S (λ ) ⋅ Δλ , каде
Еeff - ефективна ирадијанса во μW/cm2 или W/m2;
Еλ - спектрална ирадијанса во μW/cm2nm или
W/m2nm;
S(λ) - релативна
(бездимензионална);

спектрална

За извори кои имаат високофлуктуирачка
светлина (пр. заваравувачки лакови) треба да се
користат инструменти кои можат да ги
интегрираат измерените вредности и потоа да ги
усреднат во време. Доколку работникот е во
постојано движење, тогаш треба да носи со себе
дозиметар за да се утврди вкупната доза.

ефективност

Δλ - бранова должна во нанометри.
Ако ирадијансата е константна може да се
определи дозволивото време на изложеност, tmax,
во секунди:

2.6.4 Процена на ризик

30[ J ⋅ m −2 ]
t max [ s ] =
E eff [W ⋅ m − 2 ]

За да се пресмета ризикот од изложеност на УВЗ,
треба да се пресмета истиот од повеќе фактори.

Заедно со овие граници, ICNIRP дава и
дополнителна граница за изложеност на очите од
УВЗ, која не се усреднува со спектар на
ефикасност. Изложеноста на очите е ограничена
на 10000 Jm-2 во текот на 30000 s ( или околу 8
часа колку што трае еден работен ден).

Табела 1. Фактори за проценка на ризикот од
изложување на кожата
Годишно
време

Исто како и мерењата на терен се вршат и мерења
во лабораторија и тоа за:
9
9

9

Пролет/Лето
Есен/Зима

Одредување на емисијата и спектарот
на изворот на зрачење;
Одредување на коефициентот на
атенуација на бариери, фолии или
филтри вклучувајќи и заштита за
очите;
Одредување на
рефлексија за
материјали.

коефициентот на
некои градежни

2.6.3 Мерни инструменти
Како мерни инструменти за определување на
ризикот од изложеност на УВЗ може да се
користат повеќе разни видови во зависнот од
потребните резултати.
Спектрорадиометри
Тоа се инструменти кои ја мерат спектралната
ирадијанса (нејзината форма и моќноста).
Радиометри за целиот опсег на УВ-то зрачење
Ова се инструменти кај кои ICNIRP тежинскиот
спектар е веќе вграден и се помалку прецизни од
спектрорадиометрите, но попогодни се за
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Географска ширина (фактор f1)
>50оN
или S
4
0.3

30o-50o
N или S
7
1.5

<30o N
или S
9
5

Покриеност со облаци
Чисто небо
Парцијална
покриеност
која
понекогаш го покрива сонцето
Небо прекриено со облаци

Фактор f2
1
0,7

Времетраење на изложеност
Цел ден
Час или два во средината на денот
Рано утро или доцна попладне

Фактор f3
1
0,5
0,2

Рефлектанса од подлогата
Свеж снег
Сув песок, бетон
Сите други површини, вклучувајќи
и отворено море

Фактор f4
1,8
1,2
1

Облека
Незаштитено торзо, рамења и нозе
Заштитено торзо, но незаштитени
рамења и нозе
Целосно
облечен
само
со
изложени раце и лице

Фактор f5
1
0,5

0,2

0,02

Сенка
Без сенка (пр. отворено поле,
тундра, плажа, океан)
Нецелосна сенка ( заштита со мала
густина, “шарена сенка”)
Целосна сенка (заштита со голема
густина, шума)

Фактор f6
1
0,3

Фактор на изложеност на кожа=f1*f2*f3*f4*f5*f6
Откако ќе се одреди овој фактор се преоѓа кон
пронаоѓање заштитни мерки во зависност од
факторот.

>5

Потребна заштита на кожата
Ништо
Маица, капа со сенка
Маица со долги ракави, долги
панталони, капа со сенка, SPF
над 15
Треба да се променат
практиките на работа и
работната средина. Треба да се
проба да се создаде некаква
сенка. Маица со долги ракави и
панталони, капа со сенка, SPF
над 15

Пролет/Лето
Есен/Зима

>50 N или
S
4
0.3

o

Фактор f6
1

o

30 -50
N или S
7
1.5

Фактор на
изложеност
<1
>1 но <3
>3 но <5
>5

Должина на изложеност
Цел ден
Час или два во средината на денот
Рано утро или доцна попладне

Фактор f3
1
0,3-0,5
0,2

Рефлектанса од подлогата
Свеж снег
Сув песок, бетон
Сите други површини, вклучувајќи
и отворено море

Фактор f4
1,0
0,1
0,02

Потребна заштита на очите
Ништо
Капа со сенка
Капа со сенка и очила
Капа со сенка и целосна заштита
за очите (wraparound очила)

3. ЗАКЛУЧОК
Иако од некои испитувања e добиена основа за
определување на ограничувањата за изложување
на ЕМП (основни ограничувања и референтни
нивоа), сепак, постои потреба од дополнителни
проучувања на последиците од изложеност на
ЕМП.

<30 N
или S
9
5
Фактор f2
1
1,5

0,02

Откако ќе се одреди овој фактор, се преоѓа кон
пронаоѓање на заштитни мерки во зависност од
факторот.

o

Покриеност со облаци
Чисто небо
Парцијална
покриеност
која
понекогаш го покрива сонцето
Небо прекриено со облаци

0,3

Фактор на изложеност на очи=f1*f2*f3*f4*f5*f6

Географска ширина (фактор f1)
о

Сенка
Без сенка (пр. отворено поле,
тундра, плажа, океан)
Нецелосна сенка ( заштита со мала
густина, “шарена сенка”)
Целосна сенка (заштита со голема
густина, шума)

Откако ќе се одредат факторите за секоја
ситуација, тогаш се одредува факторот на
изложеноста.

Табела 2. Фактори за проценка на ризикот од
изложување на очите
Годишно
време

Фактор f5
1
0,5
0,2
0,02

0,02

Откако ќе се одредат факторите за секоја
ситуација, тогаш се одредува факторот на
изложеноста:

Фактор на
изложеност
<1
>1 но <3
>3 но <5

Заштита за очи
Ништо
Очила без капа
Бистри очила без капа со сенка
Очила со капа со сенка

Испитувањата што се вршат со користење
животни покрај тоа што се неетички, исто така и
методолошки се недоволно издржани. За разлика
од човекот, експерименталните животни го
чувствуваат присуството на ЕМП (секако,
различно во зависност од фреквенцијата), а
ефектите што се јавуваат како последица од
нивната изложеност не се само физички, туку и
физиолошки
реакции
на
новонастаната
психолошка состојба. Поради тоа, моменталните
сознанија за оваа област, и покрај големиот број
спроведени истражувања, се со недоволна
веродостојност.

0,8

Во секој случај, поради сè поголемото користење
на уреди кои се извори на ЕМП, општ заклучок е
дека е повеќе од потребно да се врши контрола на
таквите уреди и да се спроведуваат соодветни
мерења во просториите и на местата каде се
наоѓаат.
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POSSIBLE EFFECTS OF NONIONISING RADIATION ON
HUMAN HEALTH AND RISK ASSESMENT
Trajce Trajcev1, Marjan Ilkov2, Vladimir Ovcarovski3
1, 2, 3

Republic Health Protection Institute, 50 Divizija No.6, 1000 Skopje, talepatale@gmail.com,
marjanilkov@yahoo.com, ovcarovski@gmail.com.

Abstract – Possible health effects of Nonionising Radiation divided into frequency (f) bands, namely:
electrostatic and magnetostatic fields (0Hz), extremly low frequency (0Hz < f < 300Hz), low and
intermediate frequency (IF) (300 Hz < f ≤ 100 kHz), radio frequency (RF) (100 kHz < f ≤ 300 GHz) and
frequencies from ultraviolet band ( 750 THz < f ≤ 3 PHz).
Keywords – electromagnetic field, nonionising radiation, health efects, risk assesment.
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Прва македонска конференција за медицинска физика и биомедицински инженеринг
УДК: 615.849

ТКИВНИТЕ НЕХОМОГЕНОСТИ И ИЗОДОЗНИОТ
РАСПОРЕД ЗА РЕГИИТЕ НА ГЛАВАТА И ВРАТОТ
Зоран Стефановски1
1

Институт за радиотерапија и онкологија, Водњанска 17, 1000 Скопје, zoran1@ukim.edu.mk

Апстракт – Пресметките на дозата при тераписка ирадијација на пациентите треба да водат
сметка за нехомогеностите присутни во човековото тело, т.е. за различната електронска густина на
различни ткива. Во оваа работа обработени се 41 пациент кои се зрачени во пределот на главата и
вратот. Воздушните шуплини во овие регии се екстремен облик на нехомогеност. Разгледувани се
дозите во шуплините и во нивната близина, во ткивото. Во компјутерскиот систем за планирање
на радијационата терапија вградени се три алгоритми за корекција на дозата што се должи на
нехомогеностите: Batho Power Law (BPL), Modified Batho Power Law (MBPL) и Equivalent TAR
(EqTAR). Се доби јасна разлика во вредностите на дозите пресметувани со алгоритмите BPL и
MBPL од една страна, и EqTAR од друга страна.
Клучни зборови – корекции за нехомогеност, неопределености во третманот
немоделирањето
рамнотежа.

1. ВОВЕД
Дозата што ја прима пациентот, компјутерскиот
систем за планирање на зрачната терапија Eclipse
ја пресметува во два чекори. Во првиот чекор се
пресметува дозата како кога би се зрачел воден
фантом, земајќи ги во предвид факторите кои
екстерно го модифицираат зрачниот сноп (пр.
заштитите). Тоа се прави со алгоритмот pencil
beam. Во вториот чекор се врши корекција на
дозата заради влијанијата на обликот на телото на
пациентот и нехомогеностите во телото. За
поправките за нехомогеностите на располагање се
три алгоритми: Batho Power Law (BPL), Modified
Batho Power Law (MBPL) и Equivalent TAR
(EqTAR).

на

латералната

електронска

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ
За да се види влијанието на воздушните
нехомогености врз дозата на околните ткива, беа
разгледувани планови на паценти кои се зрачени
во пределот на главата и вратот. Најчесто, тоа беа
случаи на карцином на ларингсот. Во тој дел на
целниот волумен се поставуваат две спротивни,
полиња, лево и десно. Нехомогеноста, т.е.
воздушниот простор во кој се разгледуваше
дозата, се бираше така да биде најмалку 1,5 cm
оддалечен од работ на полето. Во тој дел на
нехомогеноста, се дефинира референтна точка
r_air која ни ја покажува дозата што ќе ја
споредуваме. Направени се планови за секој од
алгоритмите за корекција на нехомогеностите и
планови без корекција. Дозата и разликите во
дозата секаде во понатамошниот текст се
изразени во cGy.

Првите два алгоритми спаѓаат во категоријата
алгоритми што ја земаат во превид само
локалната депозиција на енергијата, без земање во
предвид на електронскиот транспорт, и
нехомогеноста ја третираат како еднодимензионален објект. За разлика од нив, EqTAR
алгоритмот нехомогеноста ја третира како
тродимензионален објект. Сите три алгоритми
претпоставуваат дека во медиумот се одржува
електронска рамнотежа.

Третманите се изведуваат со фотонски снопови со
номинална енергија од 6 MV. Pencil beam
алгоритмот дозата ја пресметува со грешка од 23%. Просторната решетка за пресметување на
дозата беше поставена со димензии на страните
на вокселите од 5 mm. Оваа димензија на
вокселите ја користиме во рутинското планирање
на третманите бидејќи дава доволна точност во
прифатливи временски граници за пресметување.

Голем број статии во стручните списанија се
посветени на проблематиката на дисторзија на
дозата предизвикана од нехомогеностите во
човековото тело [1, 3, 4, 5]. Во нив се укажува на
недоволната точност на овие алгоритми за
пресметување на дозата особено кога се работи за
преминот од една нехомогеност во друга и за

За секој од плановите во близина на воздушната
празнина, во ткивото, на растојание од околу 5
106

mm од работ на празнината, беше поставена друга
референтна точка s. Со оваа референтна точка се
следи вредноста на дозата во ткивото. На слика 1
е прикажан сагиталниот пресек на еден план на
ларингиален карцином. Планот е пресметан со
BPL алгоритмот за корекција. На него се гледаат
точките r_air и s како и точката во која е
пресметана максималната доза.

Релативно отстапување

стандардната грешка беше 0,25 а нивото на
сигнификантност р=0,970.
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
Пациент

Batho Power Law

Modified Batho

Сл. 2 - Разлики во дозата во точката r_air за
плановите работени со наведените алгоритми

Релативно отстапување

14

Сл. 1 – Третман план во сагитална рамнина
Кај три пациенти се покажа дека не може
адекватно да се избере точката s заради нејзината
преголема близина до работ на полето или пак, до
некоја друга нехомогеност (‘рбетниот столб).
Заради тоа, за разгледување на влијанието на
нехомогеноста на дозата во околните структури
беа користени податоци од 38 пациенти.

12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
Пациент

3. РЕЗУЛТАТИ

Modified Batho

EqTAR

Параметар за споредба беше разликата во дозите
меѓу плановите пресметани без нехомогености и
плановите пресметани со трите алгоритми. Три
случаи беа разгледувани: во еден случај се
разгледуваше разликата во дозата во точката r_air,
во друг случај се разгледуваше разликата во
дозите меѓу точките r_air и s и во трет случај
разликата на дозите во точката s. Како и што се
очекуваше алгоритмите BPL и MBPL даваат
слична распределба на дозата во нехомоген
медиум.

На слика 3 е даден графикот на разликите во
дозите во точката r_air за MBPL и EqTAR
алгоритмите. Се гледа дека има значајна разлика
во вредностите на дозите. Тоа се потврдува и со tстатистиката која дава дека разликата во средните
вредности на дозите од двата алгоритми е висока 1,667 со стандардна грешка од 0,479 и ниво на
сигнификантност р=0,001.

Дозата (поточно разликата на дозите) во точката
r_air беше поголема во просек за 1,2%
пресметувано со BPL и 1,3% пресметувано со
MBPL алгоритмите, од дозата во истата точка во
хомоген медиум. Алгоритмот EqTAR даде доза во
таа точка во просек 2,9% поголема од дозата во
хомоген медиум. На слика 2 е даден графикот на
разликите во дозите во точката r_air за
алгоритмите BPL и MBPL. Се гледа дека тие
разлики се слични и кај двата модела што се гледа
и од вредностите добиени со изведување tстатистика [6]. Средна вредност на разликите од
разликите на дозата во точката r_air беше -0,009,

За да се оцени промената на дозата во точката s
разледувани се разликите во дозите во точките
r_air и s за ист план што значи за ист алгоритам за
корекција на нехомогеноста. Разликите се нормализирани во однос на плановите работени без
корекција за нехомогености. EqTAR алгоритмот
покажа најголема разлика во дозите меѓу r_air и s.
Додека за BPL и MBPL алгоритмите средната
вредност на разликата на дозата е 0,94 и 0,68
респективно, за EqTAR алгоритамот таа е 2,78. На
слика 4 дадени се директните разлики на дозите
по план меѓу точките r_air и s што ги даваат сите
три алгоритми.

Сл. 3 – Разлики во дозата во точката r_air за
плановите работени со наведените алгоритми
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Исто така, овој алгоритам покажа и најголеми
варијации на разликите на дозите во точката s во
однос на плановите без нехомогености. Тука
средното отстапување во дозата по алгоритам
беше околу 0,1 за BPL и MBPL алгоритмите и 0,4
за EqTAR алгоритамот.

4. ЗАКЛУЧОК
Нехомогеностите во човековото тело претставуваат проблем за точно пресметување на дозата
во радиотераписки цели. Воздушните шуплини во
регијата на главата и вратот се екстремен случај
на нехомогености. Алгоримите за корекција на
дозата што не го земаат во предвид електронскиот
транспорт прават грешка во екстремни случаи
поголема од 10% [2]. Алгоритмот EqTAR има
недостаток што не може да се користи во случаи
кога треба да има неколинеарна поставеност на
зрачните полиња. Од друга страна предност на
EqTAR е што тој ги користи податоците од
компјутеризираната
томографија
во
три
димензии. Едно од толкувањата за повремените
големи разлики во дозата меѓу овој и другите
алгоритми е тоа што тој во предвид ја зема и
просторната поставеност и големина на
нехомогеноста додека BPL и MBPL алгоритмите
прават корекција само долж зракот од изворот до
точката на пресметување.
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TISSUE INHOMOGENEITIES AND ISODOSE
DISTRIBUTION FOR THE HEAD AND NECK REGION
Zoran Stefanovski1
1

Institute of Radiotherapy and Oncology, Vodnjanska 17, 1000 Skopje, zoran1@ukim.edu.mk

Abstract – The dose calculations when planning patient treatment irradiation should take into acount
inhomogeneities present in human body. That means that corrections should be made because of different
electronic density of different tissues. 41 patients, which are treated for head and neck malignancies, are
worked out. Air cavities in these regions are extreme cases of inhomogeneities. Planning was done with the
TPS Eclipse and doses in these cavities and in the neighbouring tissue were inspected. Three agorithms for
inhomogeneity corrections are implemented in Eclipse TPS: Batho Power Law (BPL), Modified Batho
Power Law (MBPL) and Equivalent TAR (EqTAR). A clear distinction in dose values calculated with
BPL and MBPL from one side and with EqTAR from the other side was obtained.
Keywords – Inhomogeneity corrections, treatment uncertainties
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БИОФИДБЕК МЕТОДОЛОГИИ ВО МАКЕДОНИЈА НАУЧНИ И КЛИНИЧКИ ПОСТИГАЊА
Силвана Марковска – Симоска1
1

Оддел за биоинформатика, Истражувачки центар за енергетика, информатика и
материјали (ИЦЕИМ) - Македонска академија на науките и уметностите (МАНУ), Крсте
Мисирков 2, П.фах 428, Скопје, silvana@manu.edu.mk
Апстракт – Биофидбек е мoдерна компјутерски поддржана техника, што се користи за проценка и
третман на многу психофизиолошки пореметувања, особено оние кои се со стрес врзани. По краткиот
преглед на основните концепти на биофидбек модалитетите, во овој труд се сумирани некои од
резултатите на македонскиот тим по еднодецениското искуство во примената на овие методологии, а
посебно на електродермалниот и електроенцефалографскиот биофидбек .
Клучни зборови – биофидбек методологија, EDR, EEG, психофизиологија, детска популација.
Постојат неколку
биофидбек модалитети:

1. ВОВЕД

видови

на

Skin conductance (SC) биофидбек. Со овој
биофидбек модалитет се мери кожната
спроводливост од прстите или дланката. Кожната
спроводливост е мерка на кожната способност за
спроведување на електрицитет, и е реципрочна на
електричниот отпор. Слабиот електричен напон е
применет преку две електроди, поставени на два
одделни прста од едната рака, со цел да се
воспостави електрично коло каде субјектот
станува варијабилен отпорник. Притоа, се
пресметува варијацијата на спроводливоста во
реално време. Како што личноста станува повеќе
или помалку стресна, кожната спроводливост се
зголемува или намалува пропорционално, со
зголемената или намалената активност на потните
жлезди. Кожната спроводливост се мери во microSiemens. BioGraph софтверот ја изразува
спроводливоста во micromhos (μm) – mho е
еднакво на siemens и е инверзно нa ohm, што е
мерка за електричен отпор. Македонскиот тим
располага и со Ultramind Professional биофидбек
апаратура со која се мери отпорноста на кожата и
отчитувањата се во kilo ohmi (kΩ). Кожната
спроводливост, галванскиот кожен одговор и
електродермалниот отпор (EDR), претставуваат
различни термини за слични физиолошки
феномени.

Последните 20 години забележан е силен
подем на примената на биофидбек техниките кај
педијатриската
популација.
Значајни
и
многубројни
истражувања
ја
потврдуваат
ефикасноста на овие техники кај децата и
адолесцентите, особено кога се во прашање
проблемите со поведението. Scott (1998) ги
нагласил широките домени на примена на EEG
биофидбек методите кај педијатриски пациенти,
особено кај оние со невробихејвиорални
проблеми.
Зборот биофидбек е воведен во 1969
година, а со цел да ги опише постапките со кои се
тренираат субјектите да влијаат на својот крвен
притисок, мозочната активност, мускулна тензија,
пулс и други телесни функции кои нормално не
се под волева контрола. Односно, биофидбекот е
процедура со која луѓето се учат да го подобрат
своето здравје и перформанси, користејќи ги
притоа, сигналите од сопственото тело, како
повратна информација (feedback) преточена во
звук или слика.
Дефиницијата за психофизиолошките
проблеми подразбира меѓузависност на емоциите,
когнитивните фактори и телесните одговори
прекршени низ призмата на личноста. Практично
не постои пореметување при кое нема соооднос
на наброените елементи, па како резултат на тоа
при третманот треба сите тие да се земат во
обзир.

Типот на сигналот снимен од сензорот
покажува релативно брзи зголемувања и побавни
намалувања (слика 1). Нормалните вредности на
кожната спроводливост во релаксирана состојба
се околу 2 μm, но овие вредности можат многу да
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варираат во зависност од околинските фактори и
типот на кожата.

Слика 2. Типична форма на sEMG сигналот
(промените во амплитудата се директно
пропорционални со мускулната активност)

Слика 1. Тип на сигнал добиен од сензор за кожна
спроводливост.
Кожната
спроводливост/отпор
е
наједноставен измерлив параметар кој ја одразува
внатрешната
состојба
и
промените
на
симпатичниот нервен систем. Овој тип на
биофидбек е многу сензитивен на емоциите кај
луѓето и се користи за релаксационен тренинг при
анксиозност и стрес, како и при хиперхидроза и
соодветни дерматолошки состојби.

Овој модалитет на биофидбек се користи
за општ релаксационен тренинг, како и за третман
на
тензиони
главоболки,
бруксизам,
темпоромандибуларни проблеми, хронична болка,
мускулен спазам и неуромускуларна реедукација
при парцијална парализа, мозочни удари,
проблеми со говорот, разни мускуларни
дисфункции кои се резултат на повреда, или
конгенитални пореметувања, и реедукација на
пелвичниот мускул (инконтиненција). Освен кај
болната се користи и кај здравата популација во
полето на спортот и ергономијата.

Surface
electromyography
(sEMG)
биофидбек. Електромиографскиот биофидбек
овозможува да се снимат електричните сигнали
од површината на соодветниот мускул, со помош
на три површински сензори поставени на кожата
врз мускулот. Најчесто сензорот се поставува на
m. frontalis, m. trapezius, мускулите на
подлактицата, подколеницата итн. Активниот
опсег на сензорот е од 10 до 500 Hz и може да ги
снима површинските EMG сигнали од 0 до 2000
μV и автоматски да го конвертира овој сигнал во
root mean square (RMS) сигнал. Податоците може
да се семплираат од 32 пати/секунда, па се до
2048 примерока/секунда со новите софтвери.
EMG сензорот ја мери мускулната активност
преку детектирањеto и засилувањeto на слабите
електрични импулси кои се генерираат од
мускулните влакна при нивна контракција.
Поради тоа што сите мускулни влакна во зоната
на снимање се контрахираат со различни стапки,
детектираниот сигнал има постојано варијабилен
потенцијал помеѓу позитивната и негативната
електрода. Бројот на мускулните влакна, што се
активираат при дадена контракција, зависи од
потребната сила за да се изврши движењето.
Поради ова, интензитетот (амплитудата) на
соодветниот електричен сигнал ќе биде
пропорционален со јачината на контракцијата.
Со sEMG се врши квантитативната анализа на
мускулната активност, изразена во μV (слика 2).
Нормалните вредности при мирување се околу 3
до 5 μV (можат да бидат и пониски од 0.3 кај
многу релаксиран мускул). Методологијата е
неинвазивна и не треба да се меша со
дијагностичкото класично EMG кое се изведува
со игли.

Blood volume puls (BVP) биофидбек. За
снимање на врeдноста на крвниот пулс се користи
сензор наречен фотоплетизмограф, поставен на
палмарната страна на прстот, кој испушта
инфрацрвени зраци кон површината на кожата и
ја мери количината на рефлектиранаta светлина.
Оваа количина варира во зависност од
количината на крвта присутна во кожата. Овие
мерења се одраз на вазомоторната активност и
одговорот на симпатикус. BVP сигналот е
релативна мерка и преку него софтверот ја
пресметува срцевата фреквенција и меѓу
ударниот интервал (inter-beat interval), како и
амплитудата на BVP девијацијата. Типот на
сигналот сниман од BVP сензорот покажува
типично високо покачување со систолната
контракција, следено со нешто побавно опаѓање
(слика 3).

Слика 3. BVP сигнал
Овој тип на биофидбек се користи за
регулирање на работата на срцето кај аритмии од
различно потекло, како релаксационен тренинг и
за намалување на хипертензијата.
Неурофидбек, т.е. ЕЕГ биофидбек,
претставува метода со која на личноста и се
помага да научи како да ги модифицира своите
мозочни бранови, со цел подобрување на
вниманието, намалување на импулсивноста,
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контрола на хиперактивното однесување и
променливото расположение, и смалување на
анксиозноста. Методата е неинвазивна и
безболна. За да се сними EEG со биофидбек
апаратурата, се користи сензор EEG-Z, кој во себе
има вградено контрола на импедансата помеѓу
трите електроди кои се поставуваат на главата
според
интернационалниот
10-20
систем.
Позитивната електрода се означува како “сигнал”
електрода, негативната како референтна, а
неутралната како заземјување. Податоците може
да се собираат од 256 до 2048 пати во секунда.
Сензорот го мери сировиот сигнал изразен во
микроволти (μV). Нормалниот ЕЕГ сигнал снимен
од черепот има амплитуда помеѓу 0.1 и 200 μV.
Сировиот ЕЕГ сигнал главно се користи за
евалуација на квалитетот на снимениот сигнал и
за да се отфрлат артефактите. Потоа, софтверот со
Fast Fourier Transformation го претвора сигналот
од временски во фреквентен домен и се добиваат
субсетови (опсези) на мозочниte бранови
должини. За биофидбек целите најчесто
клиничарите
ги
употребуваат
следните
дефинирани опсези на мозочни бранови: delta 2-4
Hz, theta 4-8 Hz, alpha 8-12 Hz, SMR 12-16 Hz,
beta1 16-20 Hz и beta2 20-30 Hz (слика 4).
Фреквенциите над 40 Hz се интерпретираат како
EMG контаминација од соседните мускули.

играта почнува да се движи. Кога детето не ги
постигнува зададените критериуми, играта
престанува. На слика 5 претставен е дисплеј од
една видео игра. Игрите се најразлични и
адаптирани на возраста на пациентите.

Слика 5. Дисплеј на видео игра кој се користи при
EEG биофидбек тренинг
Покрај најчестата употреба кај ADHD
неурофидбекот се применува и за третман на
епилепсијаta, проблемиte со учењето, тикови,
шизофренија, депресија/манија, болести на
зависност, пост-травмaтско стресно растројство,
анксиозни состојби, аутизам, мигрена, хронична
болка, проблеми со исхраната, оpсесивнокомпулсивни растројства, трауматски повреди на
главата и проблеми со спиењето. Кај здравата
популација, неурофидбекот може да се користи
кај: спортисти, музичари, хирурзи итн., а со цел
подобрување на спортските, уметничките и
работните перформанси или т.н. peak performance
training.
Температурен биофидбек. За овој
модалитет се користи мал сензор наречен
термистор кој се става на јагодицата од малиот
прст и ја мери периферната кожна температура.
Притоа, вредноста на периферната кожна
температура ќе зависи од количината на крв која
протекува низ кожата, односно повисоката
површинска температура е одраз на релаксацијата
и следствената вазодилатација на периферните
крвни садови. При стресни состојби, настапува
обратен процес, активација на симпатикус,
вазоконстрикција на крвните садови и опаѓање на
температурата.
Температурниот
биофидбек
тренинг
вклучува
учење
за
своеволно
зголемување на температурата на екстремитетите.
Промените на периферната телесна температура
кои се регистрираат како измени во електричната
струја се доста спори и немаат голема амплитуда
(слика 6).

Слика 4. Сиров EEG сигнал и издвоени поедини
опсези (delta, theta, alpha, beta) од сигналот
Во што се соsтои принципот на работа на
неурофидбекот? На пример, индивидуите со
ADHD
(дефицит
на
внимание
и/или
хиперактивност), имаат премногу бавни бранови
и премалку брзи бранови (зголемен однос
theta/beta) во одредени делови на мозокот, во
споредба
со
здравата
популација.
Со
неурофидбекот индивидуите се тренираат да ја
променат својата мозочна активност и во
конкретниот случај да го намалат односот
theta/beta под 2.5. А, тоа се постигнува со тренинг
со помош на видео игра на компјутер, која детето
ја игра само со своите мозочни бранови, без
употреба на глувче, џојстик или тестатура. При
тоа, кога детето ќе создаде доволно брзи бранови,
кои би ги надминале бавните бранови видео

Овој тип на биофидбек најчесто се
користи за релаксационен тренинг, третман на
хипертензија, мигрена и Raynaud-ова болест.
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2. КОРИСТЕНА ОПРЕМА И МЕТОДИ
Нашиот тим располага со следната биофидбек
апаратура:

Слика 6. Типичен сигнал на површинска
температура (во °F)
Респираторен биофидбек. Сензорот со
кој се врши респираторниот биофидбек е
сензитивен на истегнување и се поставува околу
градите, над дијафрагмата. Со него се
регистрираат експанзиите и контракциите на
ребрата преку пораст и пад на сигналот на
екранот. Доколку се постават два сензори можно
е да се пресмета разликата во амплитудата меѓу
торакалното и абдоминалното дишење. Со
биофидбекот, клиентот се учи да ја модифицира
брзината и релативната амплитуда на дишењето
(слика 7). Најчесто се користи кај релаксациониот
тренинг, и за учење на техники на дишење при
напад на астма.

-

BioGraph, ProComp Infiniti, Thought
Technology Ltd., Canada (слика 6)

-

Ultramind Professional (UK)

-

Peak Achievement Trainer (USA)

-

QEEG and brain mapping (Mitsar
Co., Ltd), Russia

-

Freeze Framer, Heart Math (USA)

-

BOSLAB, Russia

Слика 6. ProComp+ Infiniti hardware,
Thought Technology Ltd., Canada
Во зависност од дијагнозата кај
пациентите применуваме и психометриски
инструменти за проценка на некои психолошки
карактеристики за соодветната група на болни (а
со цел споредба на резултатите пред и по
биофидбек третманот):

Слика 7. Брзина и амплитуда на дишење
Биофидбек методологиите во Republika
Македонија се развиваат и применуваат веќе 12
години,
најнапред
на
Одделот
за
психофизиологија при Детската клиника во
Скопје, а потоа и на Одделот за биоинформатика
при Истражувачкиот центар за енергетика,
информатика и материјали при МАНУ. Тимот го
предводи Проф. D-r Нада Поп-Јорданова,
педијатар и клинички психолог, а нејзини
соработници се d-р Силвана Марковска-Симоска
од МАНУ, Татјана Зорчец (клинички психолог) и
d-р Анета Демерџиева (педијатар) од Клиниката
за детски болести. Сметаме дека е значајно да се
нагласи дека Проф. D-r Нада Поп-Јорданова е
носител и на два научни проекти од оваа област
со наслов: “Нови концепти и методи во
педијатрискаta психосоматика” и “Педијатриска
психофизиологија – фундаментални и клинички
истражувања”, финансирани од Министерството
за наука, а е и национален координатор на COST
EU/ESF проект “Electric neuronal oscillations and
cognition”. Исто така, тимот учествуваше и во два
проекти финансирани од МАНУ, а дел од
апаратурата е набавена од донацијата “Зафир
Сарафов”.

- WISC-R, Raven, Rey, GB-R test cognitive
abilities,
- Trials test (attention and concentration),
- вербални и невербални тестови за кратка
меморија,
- MMPI, EPQ, BECK D, PIE, STAI i
- CBCL, Conner’s.
3. РЕЗУЛТАТИ
3.1. ЕДР биофидбек во третман на
психосоматските пореметувања
Кај психосоматските пореметувања, го
применивме ЕДР биофидбекот кај 243 деца,
(средна возраст 10.31±2.75 години). ЕДР
биофидбек третманот се спроведуваше еднаш
неделно (вкупно 10 сесии). Т-тестот покажа
сигнификантност за разликата на вредностите
на ЕДР на првата и последната сесија.

Некои од постигнатите резултати ќе
бидат прикажани во следниот текст.

На табела 1, прикажани се резултатите што
ги добивме во терапијата на некои педијатриски
проблеми со помош на ЕДР биофидбек
методата [5-8].
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На табела 2, прикажани се дел од
резултатите што ги добивме со неурофидбек
третманот кај група од 50 училишни деца,
дијагностицирани како ADHD.

Табела 1. Резултати од ЕДР биофидбек
растројство
Somatoform
problems
Anxious/phobic
reactions
Encompresis
Enuresis
Ticks
Stuttering
Headache
(tension type)
ADHD
Obsessivecompulsive
behavior
Anorexia/bulimia
Nightmares

Бр. на
пациенти

Средна
возраст
(години)

tтест

Сигни
фикант
носt

243

10.31(±2.75)

10.0
5

P<0.01

30

10.12(±3.44)

9.93

P<0.01

9
26
27
10

8.44(±1.24)
10.07(±3.27)
10.81(±3.69)
9.2 (±3.58)

9.39
9.31
7.83
6.79

P<0.01
P<0.01
P<0.01
P<0.01

59

12.5(±1.24)

6.19

P<0.01

25

9.0(±1.54)

5.07

P<0.01

4

10.5(±2.38)

4.76

P<0.01

35

14.25(±2.99)

3.87

P<0.01

0.87

P<0.01

8

8.0(±1.85

Табела 3. Застапеност на тета и бета
мозочните бранови и нивниот однос пред и по
неурофидвек третманот
Parametar

Pred NF
(µV)

Posle NF
(µV)

t-test

P

6.98±1.31

2.91

p<0.01

Beta

5.47±1.56

Theta

19.40±2.43

15.82±2.46

3.93

p<0.001

Theta/beta

3.83 ± 0.94

2.37 ± 1.04

2.42

p<0.01

Покрај
промените
во
ЕЕГ,
по
неурофидбекот се постигна и статистички
сигнификантно подобрување на поведението,
училишните оценки, и повисоки тестовни скорови
на IQ.

Како што може да се забележи од
табелата, кај сите наведени состојби е добиен
позитивен ефект од ЕДР биофидбек третманот.
Статистичката анализа покажува дека најдобри
резултати се дибиени кај соматоформните
проблеми и анксиозните состојби.

4. ЗАКЛУЧОК
Во педијатриската пракtikа, битен
елемент е холистичкиот пристап, кој ги вклучува
физичките, емоционалните и когнитивните
фактори. Биофидбек модалитетите, како дел од
тој пристап, се нефармаколошки и со висок costbenefit.

3.2. EEG биофидбек во третманot на дефицит
на внимание и/или хиперактивност (ADHD)
Растројството наречено дефицит на
внимание, и/или хиперактивност (ADHD), постои
во сите земји и кај сите светски култури.
Застапеноста на ова нарушување во детската
популација е различна и се движи помеѓу 1 до 12
%. Главните симптоми на ова растројство се:
невниманието, импулсивноста и хиперактивноста.
Доколку не се препознае навреме и не се
превземат мерки, пациентот ќе има негативен
исход на училишниот успех, работоспособноста и
напредувањето во професијата. Притоа, односот
тета/бета се зема како индикатор дали детето има
дефицит на внимание и/или хиперактивниост. Со
неурофидбекот, чија основа е оперантното
условување, децата учат да произведуваат онакви
бранови, како и децата што немаат ADHD. Сите
ADHD пациенти кои се третираат со неурофидбек
се проценуваат пред и по третманот. Тоа значи,
евалуација на невропсихолошките показатели
преку тестови, евалуација на училишните
резултати, како и на прашалниците добиени од
родителите и наставниците. Многубројни се
објавените студии околу ефикасноста на
неурофидбекот во менаџирањеto на децата со
ADHD [1-4].

Се покажа дека биофидбекот е многу
добар избор при третман на стрес врзаните
растројства
кај
децата,
како
што
се
психосоматските
пореметувања,
тензионите
главоболки и PTSD, додека неурофидбекот е
посебно ефикасен кај ADHD.
Нашите еднодецениски истражувања,
како прв биофидбек тим во Југоисточна Европа, и
клиничкото искуство сугерираат дека саморегулаторната биофидбек техника е ефективна
како во здравствената грижа, така и во
подобрувањето на училишните перформанси на
децата.
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BIOFEEDBACK METHODOLOGIES IN MACEDONIA –
SCIENTIFIC AND CLINICAL ACHIEVEMENTS
Silvana Markovska-Simoska
Bioinformatics Unit, Research Center for Energy, Informatics and Materials, Macedonian
Academy of Sciences and Arts, Krste Misirkov br. 2, P.O.Box 428, 1000 Skopje, Macedonia,
silvana@manu.edu.mk
Abstract – Biofeedback is a modern computer-related technique used for assessment and therapy of many
psychophysiological disorders, especially stress-related ones. After a short overwiew of the basic concepts of
biofeedback, in this study some results of Macedonian team, obtained during one decade application of this
methodologies, especially electrodermal and electroencephalographic biofeedback, are presented.
Keywords – biofeedback methodology, EDR, EEG, psychophysiology, pediatric population.
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НИВО НА КОНТАМИНАЦИЈА НА EU-154 ВО SM-153EDTMP ЗА ТЕРАПИЈА СО РАДИОНУКЛИДИ
Горан Ангеловски1, Борис Андоновски2, Лука Моро3, Даниеле Фантинато3,
Франческо Фригерио4, Џамал Шаман5,
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Апстракт – 153Sm-EDTMP e корисен и нетоксичен радиофармацевтик кој е особено погоден за
палијативна терапија кај метастази на скелетот. 153Sm се произведува со неутронска активација
на обогатен 152Sm2O3. За време на долготрајното формирање на 153Sm, се создаваат и други
долгоживечки радионуклиди, меѓу кои како најсериозна примеса-онечистувач се јавува 154Eu. Во
овој труд е опфатен еден пациент со метастази на скелетот врз кого е применет палијативен
третман со 153Sm-EDTMP. Нивото на контаминација на 154Eu беше определувано со гама
спектрометриско мерење на интензитетот на гама-фотони на 154Eu во примерок од
радиофармацевтикот како и во неколку примероци урина од третираниот пациент. Како што беше
очекувано, гама спектарот откри присуство на 154Eu во сите примероци. Специфичната активност
на 154Eu во примероците урина собирани 6 часа по инјектирањето изнесува 21 Bq/ml, а по 24 часови
опаѓа на ниво под 1 Bq/ml. Нивоата на контаминација на 154Eu, нормализирани на соодветна
активност на 153Sm, беа 0.0012% во радиофармацевтикот и во првиот примерок од урината, и
0.0017% и 0.0031% на 30 и 54 часа по администрацијата респективно. Резултатот на оваа студија
покажува дека нивото на нечистотијата на долгоживечкиот 154Eu не е ограничувачки фактор во
палијативниот третман за намалување на болките кај пациентот со метастази на скелетот од
аспект на дополнително радијационо оптоварување, но може да претставува причина за грижи во
случај на негово испуштање во природниот амбиент.
Клучни зборови – 153Sm-EDTMP, 154Eu контаминација, палијативна терапија
години), 155Eu и 156Eu, но единствен значаен
радиоизотоп кој се јавува како нечистотија во
конечниот продукт на 153Sm е 154Eu.

1. ВОВЕД
153

Sm се добива со бомбардирање на изотопски
збогатени цели на 152Sm2O3 со термални неутрони.

Овој аспект на појава на нечистотија од
долгоживечки радионуклид треба да биде земен
предвид разгледувајќи ја реалната можност за
остварување на дополнително радијационо
оптоварување врз организмот при медицинска
апликација на 153Sm.

Како продукти на оваа нуклеарна реакција се
добиваат и радионуклидите 154Eu (T1/2=8.5

Изотопите на самариумот имаат различна
практична примена: 152Sm - за производство на
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153

Sm, 153Sm се користи во тераписки цели, 147Sm
се бомбардира со 40Ca заради производство на
краткоживеачки изотоп на 182Pb, 148Sm се користи
во проучувањето на гигантските резонантни
монополи, 149Sm - како филтер за поларизирање
на термални неутрони, а 154Sm се користи за
проучување на екситираните состојби на 153Sm.

лезии. Исто така, 153Sm-EDTMP се пројавува како
компактна хемиска целина која се манифестира со
извонредна in vitro и in vivo стабилност [2]. Освен
тоа, голема предност е и едноставноста на
производството на 153Sm во големи количини со
адекватна радионуклидна чистота.
Целта на оваа студија беше анализа на примероци
на 153Sm-EDTMP и урина од претходно
администриран пациент за да се определи нивото
на 154Eu контаминацијата во 153Sm-EDTMP и во
човековото тело.

Нуклеарната медицина е област на примена на
отворени радиоактивни извори во медицински
цели како во дијагностиката така и за терапија.
Специјално синтетизирани фармацевтици се
обележуваат (маркираат) со погодни радиоактивни
изотопи. Така, добиените радиофармацевтици се
аплицираат во човековото тело со цел да бидат
апсорбирани во определен орган кој е цел на
дијагностичката или терапевтската процедура.

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ
Определената количина од радиофармацевтскиот
препарат 153Sm-EDTMP, наменет за апликација врз
претходно избран пациент, е сместена во пластична
цилиндрична чашка со волумен од 100 см3 и мерена
со гама спектрометриски систем
снабден со
сцинтилационен NaI детектор, калибриран по
енергија и ефикасност.

Метаболитичката радиотерапија со обележани
радиофармацевтици кои имаат афинитет спрема
коскените ткива на скелетот претставува
алтернативен метод на радиотерапијата со
надворешни извори на зрачење. Таа особено се
користи за палијативни или симптоматични
третмани на метастази проследени со силни болки
во скелетот.

Примероци урина од пациентот со скелетни
метастази беа собирани на 6, 30 и 54 часа по
ињектирањето за да се опфати период на целосна
елиминација на 153Sm-EDTMP од организмот.
Снимањето на гама спектарот на присутните
нечистотии од 154Eu е започнато неколку дена по
апликацијата на тераписката процедура и со цел
да се постигне комплетен распад на 153Sm. Нивото
на радиоактивноста беше пресметано ретроградно
до моментот на администрацијата.

Главни фактори при дизајнирањето на ефективен
радиофармацевтик за палијативен третман во
услови на болки во коските е максималното
испорачување на радијациона доза во пределот на
лезиите на коските со минимизирана радијациона
супресија на коскената срж.
За палијативен третман на метастази на скелетот
главно се користат неколку радиофармацевтици:
177
Lu-DOTMP, 153Sm-DOTMP, 175Yb-EDTMP,
186/188
Re-CTMP, 153Sm-EDTMP, [1].

Спектарот на гама зрачењето на примероците
урина собирани 6 часа по ињектирањето е
прикажан на слика 1. На графикот јасно се
воочува пик со енергија од 123.1 keV кој му
припаѓа на радиоизотопот 154Eu.

Етилендиаминететраметилен-фосфинската киселина
(EDTMP) обележена со 153Sm сосема добро ги
задоволува “оптималните“ барања за палијативната
терапија. 153Sm емитира бета честички со средна
енергија и со просечен дострел од 0.83 мм во вода,
и гама фотони со енергија од 103 keV. Физичкиот
период на полураспаѓање на овој радиоизотоп
(46.3 ч.) овозможува неколку дополнителни
предности во терапијата со 153Sm-EDTMP. Тој
покажува висока апсорпција (зафаќање) во
скелетот и брза елиминација од крвта и од
останатото некоскено ткиво. Освен тоа, ваквиот
период на полураспад дозволува администрирање
на препаратот во поединечни или повеќекратни
дози. Емисијата на бета-честичките со просечна
енергија од Е=225 keV и нивниот кус дострел во
коскеното ткивo, овозможуваат испорачување на
висока радијациона доза врз ткивата зафатени со
туморот и истовремено минимално оштетување
на коскената срж. Емисијата на гама фотони дава
предност во следењето на дистрибуцијата на
препаратот во скелетот преку изведување на
нуклеарно-медицински
скенови
[1].
Со
компјутерска анализа на овие скенови и броење
на регистрираните сцинтилации овозможено е
определување на апсорпцијата во испитуваните

Сл. 1 – Гама спектар на 100 см3 урина во
цилиндрична чашка собирана 6 часа по
ињектирање и проверена за активност 10 дена
по собирањето
Собирањето на урината од пациенти, мерењата и
анализите на добиените резултати се направени
во Одделението за медицинска физика, при
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болницата “Фондација Салваторе Мауџери“, за
време на престојот на авторот на Колеџот
Гислиери при Универзитетот во Павија, Италија,
а во рамките на постдипломските студии [3].

менаџирењето со радиоактивниот отпад во
нуклерано-медицинските установи, испуштањето
на остатоци од радиофармацевтиците и
примероците од урина во природната околина [8].
Кај измерената специфична активност на 154Eu во
овој труд, не се очекува вистинска радијациона
заштита за персоналот. Во строгата локална
регулатива за радијациона заштита, поради
присуството на 154Eu, потрошениот раствор треба
да се разгледува како “радиоактивен отпад“ дури
и по комплетниот распад на 153Sm.

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Резултатот од фармакокинетиката на 153SmEDTMP покажува брзо излачување во урината во
првите 24 часа, како што е покажано во претходни
истражувања [4].
Како што се очекуваше, гама спектарот докажа
присуство на 154Eu во сите испитувани
примероци. Специфичната активност на 154Eu во
примероците урина собирани 6 часа по
ињектирањето е 21 Bq/ml и е пониска од 1 Bq/ml
по 24 часа, табела 1.

4. ЗАКЛУЧОК
Нивото на долгоживечкиот радиоизотоп 154Eu
како нечистотија во 153Sm не е ограничување во
медицинската применливост на третманот со
153
Sm-EDTMP за намалување на болките кои се
последица на метастатски лезии на скелетот, во
однос на дополнителното зголемување на
радијационата доза врз организмот на пациентот,
но може да претставува причина за грижа во
случај на негово неконтролирано испуштање во
природната околина.

Табела 1. Специфична активност на 154Eu во
радиофармацевтскиот
препарат
и
во
примероците од урина
Примерок

Време по
администрација
(h)

Специфична
активност
(Bq/ml)

Радиофарм.
препарат

0

13.3

6

20,8

30

0,08

54

0,04

Урина

5. ЛИТЕРАТУРА
[1] Banerjee S, Chakroborty S, Das T, Kothari K,
Samuel G, Venkatesh M, Mathew B, Sarma H,
Chaudhari P, International Symposium on
Nuclear Oncology: 177Lu-DOTMP, 153SmDOTMP, 175Yb-EDTMP, 186/188Re-CTMP:
Novel Agents for bone pain palliation and their
comparison with 153Sm-EDTMP.
[2] Deng H, Tan T, Luo S, Hou C, Liao Z, Hu Y,
Pu M, Liang Z, Kuang A, Zhang X, Li L, Mo
T, Guan C, Qiao J, Wang Q, Liou Z, Zhou L,
Jiang S, Yang X, Cai L, Tian R, Yu N, Pan M,
Hu S, Lei Y, Liou G, Zhang C, Zhao P, Fu Y:
Radiopharmaceutical (153Sm-EDTMP) therapy
of skeletal metastases, Journal of Radiology,
August, 2002.

154
Нивоата
на
контаминација
со
Eu,
нормализирани на соодветната активност на
153
Sm, се 0.0012% во примерокот предвиден за
терапија и во првиот примерок на урината,
односно 0.0017% и 0.0031% на 30 и 54 часа по
администрацијата соодветно.

Присуството на 154Eu како нечистотија е главно
резултат на условите при озрачување во реакторот
како и на варијациите на неутронскиот флукс. Во
секој случај однесувањето на Eu-EDTMP е
идентично на фармакокинетиката на 153Sm-EDTMP
[5,6], покажувајќи брзо излачување за време на
првиот ден по ињектирањето. Задржувањето на
радиофармацевтикот, освен во коските, не се
забележува во ниту еден друг орган или ткиво.
Заради
ова,
дополнително
радијационо
оптоварување (радијациона доза) врз скелетот и
евентуални оштетувања на истиот, не се предмет на
грижа во однос на оправданоста на третманите [7].

[3] Moro L, Fantinato D, Frigerio F, Shamhan G
and Angelovski G. Journal of Physics 2006
535-537.
[4] Moro L, Fantinato D, Aprile C, Preti P and
Robustelli della Cuna G 2001 G. Ital. Med.
Lav. Erg. 23 435-437.
[5] Ramamoorthy N, Saraswathy P, Das M K,
Mehra K S and Ananthakrishnan M 2002 Nucl.
Med. Commun. 23 83-89.
[6] Martinotti A S, Ridone S, Groppi F, Bonardi
M, Birattari C, Morzenti S and Coliva A 2005
Proc. 4th AIFM National Congress (Verona)
vol 2 (Monza, MI: Polimetrica) pp. 966-968.

Релативно високите нивоа на контаминација со
154
Eu можат евентуално да бидат во колизија со
законската регулатива и локалните правилници
(програми за обезбедување на радијациона
заштита) кои, меѓу другото, го регулираат

[7] Fisher H, Aiginger H, Havlic E, Polianc K,
Sinzinger H and Steger F 2004 11th IRPA
International Congress (Madrid) session 4d6.
118

[9] Vimalnath K V, Das M K, Ananthakrishnan M
and Ramamoorthy N 2005 Appl. Radiat. Isot.
62 17-23.

[8] Ostinelli A, Cacciatory M, Perniola N, Corso
A, Trombetta M A and Ostinelli D 2005 Proc.
4th AIFM National Congress (Verona) vol 2
(Monza, MI: Polimetrica) pp. 1237-1240.

-------------------------Summary

Eu-154 contamination in Sm-153-EDTMP for radiotherapy
Goran Angelovski1, Boris Andonovski2, Luca Moro3, Daniele Fantinato3, Francesco
Friggerio4, Gamal Shamhan5
1

Unit of Licencing, Radiation Safety Directorate, Partizanski odredi No.143 1020 Skopje, tel.
+38923099-030, goran.angelovski@avis.gov.mk

2

Institut of Pathophisiology and Nuclear Medicine, Faculty of Medicine Skopje
boris@ukim.edu.mk

3

Department of Medical Physics, Salvatore Maugeri Foundation, IRCCS, Scientific Institute of
Pavia, 27100 Pavia, Italy lmoro@ fsm.it, dfantinato@ fsm.it

4

Department of Industrial and Environmental Hygiene, Salvatore Maugeri Foundation, IRCCS,
Scientific Institute of Pavia, 27100 Pavia, Italy

5

European School of Advanced Studies in Nuclear and Ionizing Radiation Technologies,
University Institute of Advanced Studies, 27100 Pavia, Italy , shamhan70@yahoo.com

Abstract: 153Sm-EDTMP, a useful non toxic bone seeking isotope in the palliative radionuclide therapy for
bone metastases, it is produced by neutron activation of enriched of 152Sm2O3 targets. During the largescale formation of 153Sm, however, there is a co-production of some long-lived radio nuclides, among
which 154Eu is a major and inevitable radionuclide impurity. The level of 154Eu contamination was
evaluated performing a gamma-ray spectrometry of a radiopharmaceutical sample and the urine of an
administered patient. As expected, gamma-ray spectra revealed the presence of 154Eu in all the samples.
The specific activity of 154Eu in the urine sample collected at 6 hours after injection is 21 Bq/ml and is less
than 1 Bq/ml in 24 hr. The contamination levels of 154Eu, normalized to the corresponding activity of
153Sm, were 0.0012% in the residual and in the first urine sample and 0.0017% and 0.0031% at 30 and 54
hours after administration, respectively. The results of this study show that the level of the long-lived
154Eu impurity is not a limitation in the metastatic bone pain palliation due to the additional radiation
dose burden, but could pose a cause of concern in case of discharging.
Keywords: 153Sm-EDTMP, 154Eu contamination, paliative therapy
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Прва македонска конференција за медицинска физика и биомедицински инженеринг
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ДОДИПЛОМСКИ И ПОСЛЕДИПЛОМСКИ (МАГИСТЕРСКИ)
СТУДИИ ПО МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА НА ИНСТИТУТОТ ЗА
ФИЗИКА, ПМФ, СКОПЈЕ
Доне Гершановски, Драган Јакимовски
Институт за физика, Природно-математички факултет, Газибаба бб,
Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје,
doneg@iunona.pmf.ukim.edu.mk
draganja@iunona.pmf.ukum.edu.mk
Апстракт – Додипломски и последипломски студии по медицинска физика се организирани на
Институтот за физика при ПМФ Скопје. Наставните содржини се конципирани според примерот
на слични студии на факултетите од соседните земји. Наставната програма се реализира заеднички
од Институтите на ПМФ и од Институтите на Медицинскиот факултет, Скопје. Последипломските
студии се реализираат заедно со Медицинскиот факултет при што за магистерските студии
организацијата е од страна на ПМФ а за специјалистичките студии е надлежен Медицинскиот
факултет.
Клучни зборови – Медицинска физика, додипломски и последипломски студии, студиски програми
Македонија и формирана е Дирекција за
радијациона сигурност каде што исто така има
потреба од вакви кадри. Реално е да се очекува
дека во иднина потребата од овие кадри ќе се
зголеми, како во другите медицински центри во
државата, така и во приватните здравствени
установи.

1. ВОВЕД
Од новата учебна 2005/06 год. Се организирани
додипломските студии за новиот профил
медицинска физика при применетата насока на
Институтот за физика, Скопје. Ваква насока
постои на безброј факултети и универзитети во
светот. Завршените студенти во прв ред се
ангажираат во медицинските установи каде што
имаат
различни
задачи:
планирање
на
медицинската зрачна терапија, имплементација на
основните
стандарди
во
заштитата
на
медицинскиот персонал и пациентите при
примената
на
јонизирачките
зрачења,
усовршување на методите и техниките во
дијагностичката
медицинска
радиологија,
контрола на радиолошката контаминација на
животната средина и на производите за широка
потрошувачка, контрола на квалитетот на
инструментацијата итн.
Потребата од ваквиот профил е поткрепена
со фактот што само во Клиничкиот центар во
Скопје се вработени
15-тина дипломирани
инженери по физика
(во Институтот за
радиотерапија, Институтот за патофиза и
нуклеарна медицина, Институтот за радиологија и
во Републичкиот завод за здравствена заштита).
Со поддршка на Меѓународната агенција за
атомска енергија (МААЕ) донесен е Закон за
заштита од јонизирачки зрачења во Р.

2. СТУДИСКА ПРОГРАМА ПРИМЕНЕТА
НАСОКА НА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ

2.1 Поднасока Медицинска физика
Студиската програма по медицинска физика на
додипломските
студии
е
вклопена
во
применетата насока. Првите две години од
студиите се заеднички за сите насоки, дури и за
наставната. Во трета и четврта година, освен
заеднички
предмети,
понудени
се
и
задолжително-изборни и изборни предмети. Со
задолжително-изборните предмети се определува
соодветната поднасока:
А-материјали и уреди;
Б-медицинска физика;
Ц- теориска физика;
Д- геофизика;
Е- метеорологија;
Ф- астрономија.
При дефинирањето на изборните и
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Бројот на поени одговара на тоталното
оптоварување на студентот, кое не смее да биде
поголемо од вкупното работно време за една
работна недела. Тоа значи дека постои 40 часовен
неделен ангажман, односно 15 недели х 40 ч= 600
ч. Овие часови се делат со 20 и се добива дека
бројот на ЕКТС поени по семестар изнесува 30.
Звањето што студентите го добиваат по
завршувањето на студиите по применета физика
е дипломиран инженер по физика со дадаток кој
укажува за која поднасока се работи, на пример,
дипломиран инженер по физика - медицинска
физика
Бројот на предметите што се изучуваат на
студиите изнесува 33 (плус европски јазик и
спорт). Во предложената студиска програма
покрај задолжителни предмети има и изборни
предмети (електрофизиологија,
ултразвучна
дијагностика, физика на медицинските имагинг
техники, дозиметрија и заштита од зрачења итн).
Дипломата што се стекнува ќе носи назив:
дипломиран инженер по физика - медицинска
физика.

задолжително-изборните предмети, главно се
водеше сметка за знаењата и вештините што треба
да ги поседува дипломираниот студент од
соодветната насока, но и од интересот што го
пројавуваат средношколските ученици.
Предметите во студиските програми се
едносеместрални, средниот неделен фонд часови
помал од 27, а оптовареноста на студентите е
согласно барањата на европскиот кредит трансфер
систем (∼30 кредити во семестар).
Студиите трајат 8 семестри (4 години).
Учебната година е во траење од 30 работни
недели. Наставната програма се реализира преку
предавања,
вежби
(аудиториски
и
лабораториски), семинарски и проектни задачи.
Секој предмет од јадрото на студиската
програма е кодиран со код со кој се дефинираат
програмските содржини, начинот на организација
на наставата и начинот на оценување. Секој
предмет во студиската програма носи определен
број кредити со кој се искажува целокупната
оптовареност на студентот за совладување на
предметот. Бројот на кредитите по семестар е во
интервал 29-31.
За запишување на нови наставни предмети,
односно за запишување во повисока година на
студии се пропишани условувачки критериуми со
кои се одредуваат предметите што студентот
треба да ги има положено за да може да запише
нови.
Оценување. Во текот на студирањето се
изведува континуирана проверка на знаењето
преку организирање на колоквиуми, семинарски и
проектни задачи. За секоја активност пропишана
со предметната програма студентот се стекнува
со бодови.
Завршниот испит се состои од практичен,
писмен или усмен дел, во зависност од
предметната програма. Студентот кој има
остварено доволен број бодови (определен од
наставникот) од континуираната проверка на
знаењето, може да биде ослободен од
практичниот, писмениот, или од усмениот дел на
испитот.
Завршната оценка се формира од вкупно
освоените бодови од континуираната проверка на
знаењето и од завршниот испит. Најниската
оценка со која испитот е положен е 6, а
највисоката е 10. Оценката 5 означува дека
испитит не е положен.
сесии.
Завршните
испити
се
Испитни
спроведуваат во испитните сесии: јануарскофевруарска,
јунска и септемвриска. Ако
студентот не го положи испитот од дадениот
предмет во една од понудените сесии, истиот
треба повторно да го запише во некој од
наредните семестри.
Со потпишувањето на Болоњската
декларација нашата земја се обврза за воведување
на ЕКТС со цел да се овозможи подобра
усогласеност на студиските програми со
останатите земји во Европа и пошироко.

Оспособеност. Дипломираните инженери ќе
бидат оспособени за:
-Планирање на медицинската зрачна терапија
-Контрола на квалитет на инструментацијата
-Имплементација на основните стандарди во
заштита на медицинскиот персонал и пациентите
при примената на јонизирачките зрачења
-Усовршување на методите и техниките во
дијагностичката радиологија
-Контрола на радиолошката контаминација на
животната средина и на производи за широка
потрошувачка итн.
Дипломираните инженери можат да
продолжат со студии за степен магистер по
физика на било која насока на последипломските
студии при Институтот за физика.
3. ПОСЛЕДИПЛОМСКИ МАГИСТЕРСКИ
СТУДИИ ПО МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА
Со започнувањето на редовни додипломски
студии на насоката по медицинска физика, се
создадоа можности
за организирање на
магистерски студии од оваа област. Интересот за
овие студии во прв ред е од медицинските
физичари што веќе се анагажирани во некои
медицински установи во државата, дипломирани
инженери по физика и други дипломирани кадри.
Досега,
во
нашата
држава
се
организирани специјалистички студии при
Медицинскиот факултет Скопје, за стекнување на
називот специјалист по медицинска физика. Но,
со стекнувањето на ова звање, кандидатите не се
стекнуваа со правото да можат да продолжат кон
стекнување на научен степен доктор на науки. Со
организирањето на последипломски студии по
медицинска физика, овој проблем ќе биде
надминат.
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Европските искуства во организирање на
вакви студии се различни, но најчесто се
организирани од страна на факултетите (или
Институтите) за физика. Понекаде тие се
организираат како заеднички студии со учество на
институции од областа на медицината што се
занимаваат со оваа специфична проблематика.
Користејќи го позитивното искуство на некои
европски универзитети, Природно-математичкиот
факултет и Медицинскиот факултет се согласија
последипломските специјалистички студии и
последипломските магистерски студии да ги
организираат заеднички со што поуспешно ќе се
користат
опремата
и
научно-стручниот
потенцијал што ги поседуваат двата факултети.
Постдипломските
специјалистички
студии
административно ќе се водат на Медицинскиот
факултет додека постдипломските магистерски
студии административно ќе се водат на
Природно-математичкиот факултет во Скопје.
Специјалистичките
студии
по
Медицинска
нуклеарна
физика
при
Медицинскиот факултет се веќе акредитирани од
порано. При нивната реализација и досега
учествуваа наставно-научни работници од
Институтот за физика, ПМФ, Скопје. Со
договорот за заедничко организирање на
комплетниот студиум се создава правна рамка на
веќе воспоставената соработка.

-ултразвук во медицината,
-магнетска резонанца,
-примена на ласерите во медицината.
Треба да се каже дека и искуствата на ААПМ
(Америцан Ассоциатион оф Пхѕсицистс ин
Медицине) во организирање на вакви студии за
здобивање на звања од оваа област беа од корист.
Назив на звањето што се добива.
Називот на звањето за кандидатот што ги завршил
постдипломските студии е Магистер по
медицинска физика за разлика од звањето
магистер по физички науки што се стекнува со
другите постдипломски студии од областа на
физиката. Треба да се има на ум дека во иднина,
според Болоњските процеси и организација на
студиите, звањето магистер на соодветна наука ќе
се стекнува со петгодишни додипломски студии
(систем 3+2+2 или 4+1+3).
На
некои
европски
универзитети
(факултети) постои насока постдипломски студии
од медицинска физика заедно со насоката за
специјалстички студии така што им овозможува
на кандидатите стекнување звање Магистер по
медицинска физика (по две години) а потоа
по
медицинска
физика
по
специјалист
дополнителни две години спроведена пракса во
соодветна
медицинска
установа.
Значи,
предметите што се изучуваат би биле скоро исти
како за насоката за научно звање, само што потоа
за звањето специјалист е потребна соодветна
практика (ин- тхе -сервице траининг).
Студирањето е според ЕКТС системот.
Во текот на студиумот кандидатите треба да
остварат одреден број бодови преку полагање на
задолжителните и изборните курсеви но и од
други активности: предавање на семинари и
курсеви, учество на воркшоп или тренинг
курсеви, стекнати сертификати, објавување на
стручни и научни трудови. Полагањето на
испитите може да биде класично или со изработка
на семинарска работа и нејзино усно излагање.
Запишување на кандидати на студиите. На
постдипломските студии по медицинска физика
имаат право да конкурираат кандидатите што
имат факултетска диплома за завршени студии по
физика како и дипломирани инженери на
електротехничкиот факултет.
За кандидатите
важат општите услови според Правилникот за
постдипломски студии на Универзитетот “Св.
Кирил И Методиј” Скопје, како и посебни услови
што за одредени кандидати ќе ги одреди Одборот
на студиумот (полагање на диференцијални
испити од одредени области на физиката за кои
одборот ке утврди дека му се потребни на
кандидатот итн.).

3.1.Специфичност на студиите.
Корелација со препораките на ИАЕА и ЕФОМП.
При организацијата на ваков вид студии потребно
е да се имаат предвид и некои специфичности кои
што се содржани во документите на ИАЕА и на
гранковните организации;
-МРПЕ- Медицал Радиатион Пхѕсицс анд
Енгинееринг и
- EFOMP- European Federation of
Organizations for Medical Physics
кои што во прв ред имаат задача да ги обединат и
усогласат принципите на постдипломското
образование во медицинската физика, како и да
осигураат квалитет на кадрите според западноевропските нормативи.
Во октомври 2000 год. ЕФОМП издава:
Рецоммендед Гуиделинес он Натионал сцхемес
фор цонтинуинг Профессионал Девелопмент оф
Медицал Пхѕсицистс па тој документ се однесува
и на овие постдипломски студии. Од таму
произлегува дека стручњак од медицинска физика
треба да има темелно образование од физиката
што е осигурано од завршениот степен на
универзитетско ниво- дипломиран инженер.
ЕФОМП ги дефинирал областите на
медицинската физика каде што кандидатите ги
спроведуваат активностите за стручно или научно
едуцирање:
-радиолошка дијагностика,
-радиотерапија,
-нуклеарна медицина,
-заштита од зрачења,

Постдипломските студии се на база на
самофинансирање. Трошоците за студиите ги
сносат запишаните кандидати. Висината на
уписнината по семестар ја одредува Стручниот
совет на Институтот за физика на предлог на
Одборот на постдипломските студии.
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Материјална основа на институциите што ги
организираат студиите и учествуваат во нивната
реализација.
Институциите што ќе бидат
наставно-научна база за студиите се:
1. Институт за физика при ПМФ,
2. Институтите од Медицинскиот факултет:
Институт за радиотерапија и онкологија,
Институт за радиологија, Институт за патофиза и
нуклеарна медицина,
3. Републичкиот завод за здравствена заштита.
Овие институции се доволно опремени да ги
обезбедат неопходните материјални услови за
оптимално изведување на предвидената програма
на студиите. Списокот на расположивата опрема
и на стручниот кадар дава гаранција за квалитет
на кадрите што ќе студираат.
Како поддршка на студиската програма,
Меѓународната агенција за атомска енергија
(ИАЕА) презеде чекори за опремување на
современа лабораторија на Институтот за физика
каде што ќе може да се изведува дел од
експерименталната програма на студиумот, а
другите практични задачи во горе споменатите
институции што ќе зависи од ориентацијата на
студентот кон соодветната област (според
изборните предмети).
Начин на полагање на испитите. Покрај
усната презентација и изработка на семинарска
работа на одредена тема, студентот може да освои
и т.н. кредити по слободен избор што влегуваат
во бројот на кредитите потребни за полагање на
испитот.
-учество во научно-истражувачки проекти
-учество во стручни проекти
-учество на конгреси
-учество на симпозиуми
-објавување на трудови
Детална табела за вреднувањето на
активностите на студентот ќе ја донесе Одборот
на постдипломските студии.

на институциите што го организираат студиумот
кај нас.
3.2. Образложение на предвидените наставни
содржини
При конципирањето на наставните
содржини се водеше сметка за потребите и целите
на студиумот, но и од бацкгроунд-от што
потенцијалните кандидати го имаат во оваа
област. Завршените студенти по физика имаат
солидна математичко-физичка основа, но досега
не изучувале доволно содржини од медицинската
физика и методите на мерењата во медицината.
Затоа, во првиот семестар се предвидени
содржини од овие области. Се предвидува
наставата да ја изведуваат наставници што ги
одржуваат овие курсеви на додипломските
студии.
Изборните курсеви пружаат можност
кандидатите да се определат за областа што им е
блиска не само по интерес, туку и по
професионална ангажираност. Имено, според
сознанијата и според покажаниот интерес, за
запишување на студиумот во прв ред ќе
рефлектираат физичарите кои што се веќе
вработени во медицинските установи и кои имаат
одредена специјализација од соодветна област.
Тоа значи дека постои добра можност за
комплементарност на овој студиум со нивната
специјалност со што во голема мерка ќе се
искористат нивните професионални знаења и
стекнати вештини.
Во следните години кандидати би биле и
дипломираните студенти од насоката медицинска
физика при Институтот за физика а со тоа ќе се
јави потреба од профилирање и благо изменување
на курикулумот за што ќе одлучува Одборот на
студиумот и Стручниот совет на Институтот за
физика.
Дефинирањето на задолжителните и
изборните предмети е направено со заеднички
согледувања со Друштвото за медицинска физика
и биоинженеринг на Р. Македонија чии што
членови дадоа бројни сугестии за конципирање
на функционален курикулум.
Сугестиите
на
раководителот
на
постдипломските студии по медицинска физика
при Факултетот за физика, Софија, Р. Бугарија,
беа земени во внимание. Студиите на Софискиот
универзитет од оваа област се организирани од
поодамна и стекнатото искуство за нас ќе биде од
голема важност.

Наставен кадар за изведување на студиската
програма.
На Институтот за физика се изведува
настава по атомска и нуклеарна физика уште од
далечната 1963 год. а по три години се започнало
со
опремување
на
лабораторија
за
експериментални вежби. За изведување на
предвидената настава, согласност е добиена од
Медицинскиот факултет, Скопје и Шефовите на
катедрите по Нуклеарна медицина, катедрата по
Радиотерапија и онкологија и катедрата по
Радиологија. Овие катедри ќе одредат професори
за реализација на предвидената настава.
Согласност за учество во реализација на
предвидената настава е добиена и од
раководителот на постдипломските студии по
Медицинска физика при Факултетот за физика,
Софија, Р. Бугарија од каде се очекува да се
покријат со настава специфичните области или
делови од наставата за кои нема соодветни кадри

Организација на студиумот
-Дипломата за стекнатото звање ја издава
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во
Скопје.
-Вредноста на постдипломските студии
изнесува 120 ЕКТС кредити.
студиите се организирани во четири
семестри.
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-Една академска година се состои од два
семестра во траење од 30 недели (1 семестар
= 15 недели).
-Првите два семестра се состојат од наставни
предмети, додека третиот и четвртиот
семестар се резервирани исклучиво за
завршниот проект, т.е. магистерската тема.
-во предвидениот фонд на часови спаѓаат и
часовите посветени на запознавање со
експерименталната апаратура и методите за
мерење
-Прв семестар: основни предмети (30 ЕКТС).
-Втор семестар: основни предмети (30 ЕКТС)
-Трет и четврт семестар: Изработка на
магистерскиот труд (60 ЕКТС).

Бројот на кандидати што можат да се
запишат е 5 (пет) во секоја академска година.
Услов за кандидатите кои што во
додипломските студии не студирале на насоката
медицинска физика пред започнување на првиот
семестар да покажат соодветно знаење од
медицинската физика. Начинот на проверката ќе
ја утврди Одборот на студиите.

-------------------------Summary
MEDICAL PHYSICS EDUCATION: GRADUATED AND POSTGRADUATED STUDY ON THE
INSTITUTE OF PHYSICS, FACULTY OF SCIENCES, SKOPJE, R. MACEDONIA
Done Gersanovski, Dragan Jakimovski
Institute of Physics, Faculty of Sciences, Gazibaba bb,
Sts Cyril and Methodius University, Skopje, R. Macedonia
Abstract - The increasing importance of Medical Physics to contemporary medicine and related issues of
Radiation Protection and Quality Assurance were in mind to create the program for graduated and
postgraduated education in medical Physics at the Institute of Physics, Faculty of sciences, Skopje. The
program is designed to teach a graduate in physics (or engineering, with a strong physics and math
background) the basics of radiological physics and dosimetry. During the years, medical physics has
evolved dramatically in breadth and depth. This evolution has led to the need for the creation of the
modern curriculum for education in this subject. In general, this education is very expensive- related to
special equipment, limited numbers of specialized lecturers etc. This creates difficulties for organizing the
courses, especially postgraduated. We hope that the problems can be overcome by co-operation between
Faculty of sciences and Faculty of medicine, bringing together different equipment and skills.
Keywords – Medical Physics, graduated and postgraduated education, radiological physics.
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Табела 1
Додипломски студии по медицинска физика (последните две години)
В Семестар
Код

ПРЕДМЕТ

Ф501
Б1

Квантна механика
Основи на анатомија со
физиологија на човек
Електроника
Мерења во физиката
Физички методи и уреди во
медицината
ВКУПНО

Ф502
Ф503
Б2

ВИ Семестар
Статистичка термодинамика
Ф601
Физика на кондензираната
Ф602
материја
Спектроскопија
Ф603
Б3
Биофизика
Б4
Изборен предмет ¶¶
ВКУПНО
ВИИ Семестар
Нуклеарна физика
Ф701

Предавања
3

аудит.
вежби
2

вкупно
часови
5

Лабор.
вежби
0

кредити
6

3

2

0

5

6

3
3

0
0

4
3

7
6

7
6

3

2

0

5

6

15

6

7

28

31

3

2

0

5

6

3

1

3

7

7

3
3
-

0
0
-

2
3
-

5
6
4
27

6
7
5
31

3

1

2

6

7

Ф702

Компјутерска физика

2

3

0

5

6

Б5

Радијациона физика

3

2

0

5

6

Б6

Менаџмент

3

2

0

5

6

Б7

Изборен предмет ¶¶¶

-

-

-

4

5

ВКУПНО

-

-

-

25

30

3
3
0
-

0
2
0
-

2
0
10
-

5
5
4
10
24

7
7
6
10
30

ВИИИ Семестар
Физика на нови материјали
Ф801
Б8
Радиобиологија
Б9
Изборен предмет ¶В
ДР
Дипломска работа
ВКУПНО
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Табела 2

Студиска програма за последипломски студии по медицинска физика
Предмет

Часови

Кред.

Наставник

10

5

Акад. Б. Шоптрајанов

25

10

Проф. Н. Андоновска
+Проф Д. Гершановски

25

10

Проф. С. Стоименов,
физика, ПМФ

Радијациона физика. Дозиметрија и заштита

30

10

Физика на имагинг техниките во медицината

30

10

120

60

Часови

Кред.

Наставник

30

10

Проф. М. Ристова, Институт за
физика, Скопје

Физика на дијагностичката радиологија

30

10

Проф. Ж. Василева, Софија

Биомеханика и реологија во медицината

30

10

Проф. В. Савов, Софија

Одбр. поглавја од нуклеарната медицина

30

10

Проф. Д. Миладинова, Инст. за
нукл. медицина

Одбр. поглавја од радиотерапија

30

10

Проф. С. Смичковска, Инст. за
радиотерапија

Магнетска резонансна томографија

30

10

Проф. од Инст. за радиологија

Вештачка интелигенција, невронски мрежи

30

10

Проф.
од
Институтот
информатика, ПМФ

30

10

Доц. Д. Јакимовски, Институт за
физика

I семестар
Вовед во научноистражувачката работа
Физички методи и мерења во медицината
Физика и техника
медицината

на

ултразвукот

во

Инст. за

Изборен предмет
II семестар
Проф. од Мед. фак. Скопје,
+ Проф. Ж. Василева, Физички
фак. Софија
Проф. З. Димчовски, Биосцан,
Женева
+Проф. од Мед. Фак. Скопје

Изборен предмет
III семестар и ИВ семестар
Изработка на магистерски труд
Изборни предмети
Предмет
Медицински електронски уреди

Компјутерска обработка
податоците во медицината

и

анализа

на

126

за

***
Izdava~:
ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА И БИОМЕДИЦИНСКИ
ИНЖЕНЕРИНГ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

***
Glaven i odgovoren urednik:
Zoran Stefanovski

***
Lektor i korektor:
Rosa Petkova
Biljana Loteska

***
Korica:
Lidija Nikolovska

***
Pe~ati:
Pe~atnica KITANO-Skopje

9 789989 575495

