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Standardeve dhe Teknologjisë
CT Computed Tomography - Tomografia e Kompjuterizuar
DVH Dose Volume Histogram - Paraqitja grafike e varësisë së dozës nga vëllimet
MRI Magnetic Resonance Imaging - Imazhet e Rezonancës Magnetike
GTV The Gross Tumor Volume - Vëllimi i Përgjithshëm i Tumorit
PTV Planning Target Volume - Vëllimi i Planifikuar Shenjëz
CTV Clinical Target Volume - Vëllimi Klinik Shenjëz
IMRT Intensity Modulated Radiation Therapy - Radioterapia me Intensitet të
Moduluar
IPEM Instituti i Fizikës dhe Inxhinierisë në Mjekësi
OBSH Organizata Botërore e Shëndetësisë
ESTRO Shoqata Evropiane për Onkologji dhe Terapi me Rrezatim
COIN Clinical Oncology Information Network – Rrjeti për informacion i Onkologjisë
Mjekësore
SCD Source to Colimator Distance – Distanca Burim Kolimator
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PARATHËNIE
Kjo temë e disertacionit paraqitet për arritje të gradës shkencore“doktor i
shkencave”në Fushën studimore Fizikë mjekësore dhe Biofizikë, pranë Departamentit
të Fizikës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës. Tema e
disertacionit mban titullin “Studimi i gradientit të rrezatimeve γ dhe β të prodhuara
në përshpejtues dhe shfrytëzimi i tyre në terapinë e përditshme”.
Në kushtet e jetës bashkëkohore, zhvillimi i fizikës bërthamore dhe aplikimi i
rrezatimit bërthamor në shkenca të ndryshme, e sidomos në mjekësi është treguar
shumë i nevojshëm për diagnostikim dhe terapi. Zbatimi i metodave të rrezatimit
bërthamor në mjekësi është edhe përmbajtja e kësaj teze të doktoraturës. Puna në
realizimin e kësaj teze është bërë në Departamentin e Radioterapisë, Institutin e
Onkologjisë pranë Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës (SHSKUK).
Synimi kryesor gjatë punës në realizimin e kësaj teze ka qenë gjetja e metodave të reja
të zbatimit të rrezatimit me qëllim të aplikimit sa më të suksesshëm tek pacientët në
Kosovë.
I jam mirënjohës për ndihmën shumë të madhe që më ka dhënë Prof. Ass. Dr.
Gëzim Shehi, gjatë këshillimeve, konsultimeve pa të cilën kjo doktoraturë nuk do
kishte këtë formë dhe përmbajtje. Gjatë realizimit të kësaj teze nuk më ka munguar
ndihma e kolegëve në Institutin e Onkologjisë.
Gjatë përgatitjes përfundimtare të dorëshkrimit, në cilësinë e redaktorit
profesional më ka ndihmuar me sugjerimet e veta Prof.Dr.Lutfi Istrefi, ndërsa për
aspektin drejtshkrimor u përkujdes Prof.Sabit Gashi.
I jam mirënjohës familjes time për përkrahje dhe mirëkuptim gjatë
angazhimeve të mija rreth punës dhe përgatitjes së këtij doktorati.

IX

LABINOT KASTRATI – STUDIMI I GRADIENTIT TË RREZATIMEVE GAMA DHE BETA TË
PRODHUARA NË PËRSHPEJTUES DHE SHFRYTËZIMI I TYRE NË TERAPINË E PËRDITSHME

HYRJE
Njohuritë e para për strukturën e lëndës të bazuara në eksperimente, në fillim
të shekullit të XIX-të zënë fill tek hipotezat e Daltonit dhe të Avogadros për ndërtimin
e molekulës dhe atomit. Pasi zbuloi elektronin, Tomsoni mundi të përcaktoi raportin
e ngarkesës dhe masës së elektronit. Kjo krijoi mundësi të hulumtimit të mëtutjeshëm
të ndërtimit të atomit. Më 1907 Tomsoni propozon modelin e atomit, sipas të cilit
ngarkesa negative – elektroni gjendet brenda ngarkesës pozitive që ka dimensionet e
atomit.
Nga viti 1906 deri në vitin 1911 Raderfordi, Gajgeri dhe Marsdeni, në bazë të
shpërhapjes së grimcave α, zbuluan se ngarkesa pozitive e atomit është e koncentruar
në qendër të atomit, në bërthamë e cila është e rendit të madhësisë 10 -15 m, kurse
dimensioni i atomit është i rendit 10-10 m. Eksperimentet e Raderfordit të bazuara në
shpërhapjen e grimcave alfa dhe më vonë të rrezeve X, kanë mundësuar edhe
përcaktimin e numrit të elektroneve në atom, e me këtë edhe ngarkesën e bërthamës.
Van den Brock me 1903 parashtroi hipotezen e tij, me të cilën vërtetohet se numri i
elektroneve të një elementi është i njëjtë me numrin rendor të elementit të njëjtë në
sistemin periodik të elementeve. Fizikani danez Niels Bohr duke pranuar të dhënat e
Van den Brock, bëri plotësimin e teorisë së ndërtimit të atomit. Ai dha postulatet që
shpjegojnë mbështjellësin elektronik sipas niveleve të caktuara dhe problemin e
emetimit dhe absorbimit të energjisë. Në bazë të eksperimenteve pranohet ky model i
atomit, në të cilin elektronet lëvizin rreth bërthamës pozitive. Në vitet e njëzeta të
shekullit të kaluar fillon një zhvillim i ri i teorisë për atomin, i cili edhe sot merret si
bazë për hulumtimin e materies në nivel të atomit. Por hulumtimet vazhduan, më
1900 Planck dhe më 1924 de Brogli zhvilluan teorinë mbi kuantet dhe vetitë valore të
materies. Sipas teorive të tyre, gjatësia valore e valëve të materies është λ = h/p.
Shredingeri, më 1926 parashtron ekuacionin e vet, me të cilin në mënyrë të
prerë përcaktohen vetitë valore të atomit. Me 1927 Devisoni dhe Germeri me
eksperimentet e tyre vërtetojnë natyrën valore të grimcave materiale. Po në këtë kohë
Hajzenbergu zbuloi parimin themelor të papërcaktueshmërisë.
Zbulimi i rrezeve katodike (Plucker, 1858) dhe i cilësive të tyre (Goldstein,
1876), kanë mundësuar njohjen më të mirë të natyrës së elektricitetit. Rrezet katodike
janë grimca elementare (elektrone). Ngarkesen negative të elektronit e kanë vërtetuar
J. Tomsoni, Kaufmani dhe Fitzgeraldi më 1897.
Shkencëtari francez Antoan – Anri Bekerel (1852 – 1908), me zbulimin e
radioaktivitetit ( më 1896) shënoi fillimin e epokës atomike. Kësaj i parapriu zbulimi i
rrezeve X, nga ana e Vilhelm Rëntgenit ( 1855 – 1923) më 1895. Në fillim Bekereli
mendoi se me veprimin e rrezeve të dritës materiet lumineshente emetojnë rreze X.
Dy vjet më vonë, Maria Kiri (1867 – 1934) zbuloi se edhe toriumi mund të zbraz
elektroskopin dhe të nxijë pllakën fotografike. Së bashku me bashkëshortin e saj, Pjer
Kiri (1859 – 1906), në korrik të vitit 1898 zbuluan elementin e ri, që emeton rrezatim
më intensiv – poloniumin. Pastaj Pjer Kiri, prej dy mijë kilogram të pehblendës,
zbuloi radiumin, me një sasi prej 100 mg. Për zbulime të këtilla bashkëshortët Kiri së
bashku me Bekerelin më 1903 fituan çmimin Nobel për fizikë. Pas vdekjës së Pjerit,
më 1906 Maria vazhdoi punimet ashtu që më 1910 fitoi elementin e radiumit në formë
metalike, për çka fitoi çmimin e dytë të Nobelit për kimi.
Raderfordi me 1899 vërtetoi se rrezatimi radioaktiv përbëhet nga grimcat alfa
dhe beta, dhe se vetia e përbashkët e tyre me rrezet X është aftësia jonizuese dhe
depërtuese.
X
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Pas vërtetimit se trupat radioaktivë emetojnë rrezatime me intensitete
proporcionale me sasinë e materies radioaktive, pavarësisht nga temperatura, Bekereli
zbuloi se rrezatimi i emetuar përbëhet nga tri tufa rrezatimesh me depërtim të
ndryshëm. Po ashtu vërtetoi se njëra tufë përbëhet prej elektroneve që i quajti rrezatim
beta. Në vitin 1900 Pol Vilati zbuloi se tufa në të cilën nuk ndikon fusha magnetike
është valë elektromagnetike me gjatësi valore të shkurtër – rrezatimi gama. Në fund
Raderfordi, duke hulumtuar tufën e tretë, vërtetoi se ajo përbëhet prej rrezeve alfa.
Procesi i rrezatimit nga trupat radioaktivë nuk mund të ndalohet me asnjë
veprim nga jasht. Elementet radiaoktive ndahen në ato natyrore dhe artificiale.
Gjatë kalimit të rrezatimit rëntgen ose gama nëpër lëndë ndodh transformimi i
energjisë si rezultat i proceseve të bashkëveprimit ndërmjet rrezatimit dhe atomeve (
ose molekulave ) të lëndës. Pasojë e bashkëveprimit është formimi i joneve në lëndën
e rrezatuar. Vetitë fizike të këtyre rrezeve pothuajse janë të njëjta, kurse ndryshimi i
cilësive të këtyre rrezatimeve përcaktohen nga ndryshimi i gjatësisë valore. Megjithë
dallimin nga prejardhja e tyre, rrezet rëntgen dhe ato gama përfaqësojnë një rrezatim
elektromagnetik.
Si rezultat i bashkëveprimit të këtyre rrezeve me lëndën janë: efekti
fotoelektrik, efekti Kompton dhe efekti i krijimit të çifteve.
Madhësitë fizike të bashkëveprimit të rrezatimit me ambientin dhe metodat
matëse i studion dozimetria e rrezatimeve jonizuese. Dozimetria, sidomos merret me
përcaktimin e dozës së rrezatimeve në organizmat e gjalla që u nënshtrohen
rrezatimeve. Menjëherë pas zbulimit të rrezeve rëntgen, është konstatuar veprimi i
dëmshëm i tyre ne trupin e njeriut dhe është paraqitur nevoja për vlerësimin e rrezikut
nga rrezatimet e këtilla në organizëm.
Për të cilësuar një tufë të rrezatimit së pari duhet të caktohet energjia që bartë
tufa ,forma dhe drejtimi i përhapjes së tufës. Spektri i energjisë së rrezatimit parimisht
është i njohur kur dihet burimi i radioizotopit, tubi i rëntgenit ose i përshpejtuesit.
Forma dhe drejtimi i tufës mund të caktohen në bazë të pozitës, madhësisë së burimit,
pozitës dhe madhësisë së diafragmës.
Për të caktuar sasinë dhe veprimet e rrezeve në një lëndë, ku ato përthithen,
shërbejnë aparatet që quhen detektorë. Detektimi i rrezatimit është pasojë e jonizimit
dhe ekscitimit të atomeve të lëndës.
Radioterapia paraqet aplikimin e rrezatimit për qëllime terapeutike. Ajo
kryesisht përdoret në trajtimin e tumorëve malinjë. Radioterapia antitumorale ka për
qëllim destruksionin komplet dhe selektiv të popullatës qelizore që e përbëjnë
tumorin. Doza kurative varet nga radiosensitiviteti qelizor dhe numri i qelizave
tumorale, d.m.th varet nga vëllimi i tumorit. Rrezatimi selektiv ka për qëllim
lokalizimin e efektit destruktiv të rrezatimit në vëllimin tumoral, duke evituar
shkaktimin e lezioneve të rë-nda në inde të shëndosha. Ndërkaq radiosensitiviteti i
këtyre indeve është jo i nivelit të njëjtë me atë të indit tumoral. Mbrojtja selektive e
indeve të shëndosha arrihet me aplikimin e teknikës rrezatuese, që ka për qëllim të
liroj një dozë të pranueshme, dukshëm më të ulët se doza e liruar në tumor.
Dozat e larta të rrezatimit jonizues mund ta dëmtojnë organizmin e njeriut. Qëllimi
ynë është të tregojmë se në ç’masë janë të rrezikshme për njeriun disa lloje
rrezatimesh dhe mundësitë mbrojtëse nga rrezatimet e këtilla. Një ndër masat kryesore
për mbrojtjen nga rrezatimi është edhe llogaritja e trashësisë së nevojshme të
materialit mbrojtës.
Viteve të fundit vërehet një zhvillim shumë i shpejtë i teknologjisë së
radioterapisë. Një prej faktorëve kryesorë zhvillimor është përdorimi dhe aplikimi i kXI
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ompjuterëve i cili fillon me: diagnostikimin e pacientit me pajisje si ato të skanimit
CT, të planit të trajtimit, shpërndarjen e dozës së rrezatimit, etj.
Në vitet nga 1970-ta dhe sidomos 1980-të, për lokalizimin e tumorëve,
mënyrat e pozicionit të tufave të rrezatimit, sidomos me përdorimin e kompjuterëve
filloi të bëhej plani i trajtimit, që shënohet aktualisht me TPS (anglisht; Treatment
Planning System). Përparimi i teknologjisë kompjuterike, bëri që në algoritmet e tyre
të TPS-së, të përfshiheshin jo vetëm llogaritjet e shpejta e të sakta të dozave e të
shpërndarjes së tyre, por nëpërmjet teknologjisë digjitale, të mund të vrojtoheshin në
hapësirë trepërmasore, edhe vetë tumorët, përfshirja apo jo e tyre në izosipërfaqet e
dozave të duhura etj. Sot gati çdo qendër e radioterapisë është e pajisur me sistemin e
planit të trajtimit i cili ofron si mundësitë trepërmasore 3D, të veprimeve me imazhe
ashtu edhe mundësitë e lehta të llogaritjes së dozës.
Para se të fillohet me trajtimin e pacientit, është e domosdoshme që të bëhen
matje cilësore dhe sasiore të dozës së rrezatimit që prodhon makina. Matjet duhet të
bëhen për sipërfaqe dhe thellësi të ndryshme, të cilat pastaj do të shfrytëzohen për
trajtimin e tumorëve të sipërfaqeve dhe thellësive përkatëse. Pasi që përshpejtuesit
linearë janë pajisje mjaft të ndjeshme, nuk kanë edhe qëndrueshmëri të dozës,
vazhdimisht kërkohet që matjet e dozës të verifikohen.
Në rastin tonë matjet dozimetrike janë bërë me përshpejtuesin linear (LINAC)
tipi PRIMUS 4031 prodhim i Siemensit – Gjermani. Primusi prodhon rrezatim gama
me energji 6 MV dhe 15 MV dhe rrezatim beta me energji 5 MeV, 7 MeV, 8 MeV,
10 MeV, 12 MeV dhe 14 MeV. Matjet e përfshira në këtë punim doktorature janë
bërë në departamentin e radioterapisë – Instituti i Onkologjisë në kuadër të
SHËRBIMIT SPITALOR KLINIK UNIVERSITAR TË KOSOVËS, kryesisht në
periudhën Maj 2014 – Maj 2016.
Në këtë punim është folur së pari në aspektin teorik për matjet cilësore dhe
sasiore të dozës për të gjitha energjitë që prodhon përshpejtuesi linear PRIMUS 4031.
Në aspektin praktik janë kryer matje cilësore për përqindjen e dozës në thellësi të
ndryshme dhe fusha të ndryshme. Në matjet sasiore është matur doza e grumbulluar
për të gjitha sipërfaqet dhe thellësitë që përdoren në praktikën e përditshme si dhe
është kontrolluar saktësia e këtyre matjeve.
Për fusha të ndryshme është kontrolluar edhe simetria e fushës në të dy anët e boshtit
qëndror të tufës; matjet janë bërë si për fotone (rrezatim gama) ashtu edhe për
elektrone (rrezatim beta).
Qëllimi i këtij hulumtimi është përmirësimi i cilësisë së trajtimit të të
sëmurëve nga kanceri.
Ky punim përfshinë këto objektiva kryesore:
 Njohja me aparaturën – përshpejtuesin linear Primus 4031 i cili përdoret për
radioterapi të pacientëve që janë diagnostikuar me tumore malinje.
 Studimi dhe arritja e dozës optimale për raste të ndryshme të vëllimit dhe
llojeve të tumorit.
 Përshtatja e gradientit të pjesës ngritëse të energjisë së rrezatimit, në mënyrë
që organet e riskut të cilat jënë të pozicionuara para vëllimit tumoral të marrin
doza minimale të rrezatimit.
 Përshtatja e gradientit të energjisë së pjesës zbritëse në mënyrë që organet e
riskut të cilat janë të pozicionuara prapa vëllimit tumoral të mos rrezatohen
pothuajse aspak.
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KREU I
1 STRUKTURA E MATERIES
1.1 Atomi
Njohuritë e para mbi ndërtimin e lëndës (substancës) datojnë që nga antika.
Grekët e vjetër dinin se trupat janë të ndërtuar nga grimca të vogla që i quanin atome.
Fjala “atom” ka prejardhje nga fjala greke “atomos” që do të thotë i pandashëm [1].
Atëherë mendohej se atomi është pjesa më e vogël e lëndës, kurse sot kjo nuk
qëndron. Sa i përket ndërtimit të atomit ekzistojnë mendime të ndryshme, por ne do të
ndalemi në atë të Raderfordit, e cila sot pranohet si më e afërta me realitetin. Kjo
hipotezë doli nga fillimi i shekullit XX dhe u formulua, për herë të parë, nga
shkencëtari Raderford dhe më vonë u modifikua nga Bohri dhe Zomerfeldi. Sipas
kësaj hipoteze atomi është krahasuar me ndërtimin e Sistemit Diellor. Në qendër
ndodhet bërthama e atomit, që ka masë pothuajse të barabartë me masën e atomit,
ndërsa rreth bërthamës rrotullohen nëpër të ashtuquajturat orbita elektronet e atomit.
Atomi i hidrogjenit është më i thjeshti. Në qendër ndodhet bërthama që ka një
ngarkesë pozitive, dhe rreth saj, në një distancë të caktuar, rrotullohet një elektron me
ngarkesë negative (Figura 1.1).

Figura 1.1 Atomi i hidrogjenit
-

Pra, atomi është grimcë shumë e vogël i cili përbëhet nga:
bërthama dhe
mbështjellësi elektronik

1.2 Bërthama e atomit
Duke studiuar shpërhapjen e grimcave α, pas shpërhapjës nëpër fletë shumë të
holla të arit, fizikani anglez Raderfordi, më 1911 përfundoi se atomi i çdo elementi
kimik përbëhet nga bërthama e ngarkuar me elektricitet pozitiv dhe mbështjellësi ele1
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elektronik që e rrethon atë, me elektricitet negativ.

1.2.1 Përmasat e bërthamës
Përmasat e bërthamës kanë vlerën e rendit 5 fm, kurse shpejtësia e protoneve
dhe neutroneve në bërthamë ka vlerën 107 m/s. Gjatë proceseve të ndryshme
bërthamore, mund të ndodh që protoni ose neutroni del nga bërthama brenda
intervalit kohor
 

R



5  10

v

10

7

 15

m

m

 5  10

 22

s

s

Ky interval quhet koha e depërtimit (kalimit) ose kohë karakteristike
bërthamore dhe zakonisht shënohet τbërth . Për bërthamë, kohë e gjatë konsiderohet
koha t >> τbërth dhe e shkurtër t > τbërth.
Në kohën karakteristike bërthamore definohet edhe koha e depërtimit për
grimcat elementare τgr.elem. që përcaktohet në këtë mënyrë:
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ku është,
vgr - shpejtësia e grimcës elementare, e cila në diapazonin e energjive shumë
të mëdha i afrohet shpejtësisë së dritës në vakuum (v→c)
Rgr. – rrezja e grimcës elementare e rendit të një fermi.
Bërthamat nuk kanë kufij të prerë. Është vërtetuar eksperimentalisht se rrezja
rb e bërthamës së atomit varet nga vlera e masës atomike A dhe shprehet me formulën
rb  r 0

3

(1.1)

A

Vlera e saktë empirike e r0 lëkundet mes vlerave r0 = (1.0 – 1.5)  10-15 m.
Gjatësia 10-15 m quhet femtometër (fm), por shpesh fizikanët e quajnë fermi për nder
të fizikanit italiano-amerikan, Enrico Fermit.

1.2.2 Ngarkesa elektrike e bërthamës
Bërthama e atomit është e ngarkur me sasi të elektricitetit pozitiv:


(1.2)

qb  Z e ,

ku janë:
e+ - sasia pozitive elementare e elektricitetit (e+ = 1.6  10  19 C )
Z – numri atomik ( i cili përputhet me numrin rendor të elementeve në
sistemin periodik).
Ngarkesa elementare pozitive e elektricitetit të bërthamës së atomit, e cila
numërikisht është e barabartë me ngarkesën elektrike të elektronit, quhet proton dhe
paraqet bërthamën e atomit të hidrogjenit.
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Deri më sot janë të njohura 118 elemente kimike, ashtu që numri rendor i
ngarkesave pozitive të bërthamave të tyre fillon nga Z = 1 dhe përfundon me Z = 118.
Duke filluar nga Z = 1 deri në Z = 92 janë elemente natyrale, përveç elementeve me
numër rendor Z = 43 (tekniciumi Th) dhe Z = 61 (prometeumi Pm), të cilët janë fituar
në mënyrë artificiale.
Elementet me numër rendor, nga Z = 93 deri në Z = 109, që janë të njohura si
elemente transuranike, janë fituar në mënyrë artificiale me reaksione bërthamore,
përveç poloniumit (Z = 94), i cili së pari është fituar në mënyrë artificiale, kurse më
vonë është zbuluar në sasi të vogla edhe në mineralet natyrore.

1.2.3 Struktura e bërthamës
Bërthama e atomit përbëhet nga:



protonet (p) dhe
neutronet (n)

Grimcat me ngarkesë pozitive në bërthamë quhen protone, ndërsa grimcat
elektroneutrale neutrone. Neutronet dhe protonet kanë masë afërsisht të njëjtë dhe të
gjitha së bashku përbëjnë masën e bërthamës së atomit. Numri i protoneve në
bërthamë përcakton numrin atomik të elementit dhe shënohet me Z. Numri i
neutroneve shënohet me N. Shuma e masave të protoneve dhe masave të neutroneve
në bërthamë quhet numër i masës dhe shënohet me A [1]. Sipas këtij numri emërtohen
izotopet (nuklidet) e elementeve. Ky numër njehsohet sipas barazimit [2] :
A=Z+N

(1.3)

Në figurën 1.2 është ilustruar një model i bërthamës atomike me shumë
nukleone.
Nukleonin duhet kuptuar si grimcë bërthamore e cila ekziston në dy gjendje:
-

protonike me ngarkesë e+ dhe
neutronike me ngarkesë 0

Figura 1.2 Bërthama atomike me shumë nukleone
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Si neutronet ashtu edhe protonet, meqenëse janë grimca që gjenden në
bërthamën e atomit, zakonisht quhen nukleone. Atomi si tërësi është i përcaktuar me
anë të simbolit ZA X ose Z X A ku me X është shënuar simboli i elementit kimik; A
është numri i masës, i cili tregon numrin e nukleoneve në bërthamë dhe Z është numri
atomik i cili tregon numrin e protoneve në bërthamë (ose numrin e elektroneve jashtë
bërthamës). Në bazë të proporcioneve të ndryshme të protoneve dhe neutroneve në
bërthamë, atomet janë klasifikuar si më poshtë:





izotope
izobare
izomere
izotone

Izotopet janë bërthama me numër atomik (Z) të barabartë dhe me numër të
masës (A) të ndryshëm [3]. Për shembull hidrogjeni ka tri izotope 11 H , 12 H , 13 H , prej të
cilave i fundit është radioaktiv (Figura 1.3). Izotopet e ndryshme kanë masa të
ndryshme, prandaj shumë i madh është edhe ndryshimi i vetive të tyre fizike, po ashtu
edhe kimike. Prandaj, për izotopet përdoren simbole të veçanta kimike. Për shembull,
izotopi i rëndë i hidrogjenit 12 H Deuteriumi shënohet me D. Shpesh përdoret termi
“hidrogjen i rëndë”. Bërthama e deuteriumit quhet deuteron ose deuter dhe shënohet
me simbolin d. Bërthama e izotopit “shumë të rëndë” të hidrogjenit quhet triton dhe
shënohet me simbolin t, kurse elementi përkatës quhet tritium dhe shënohet me
simbolin T. Formula e ujit të rëndomtë shkruhet H2O, kurse e ujit të rëndë D2O. Uji i
rëndë e ka dendësinë ρ = 1108 kg/m3, të ndryshëm nga uji i rëndomtë që e ka ρ =
1000 kg/m3, dhe në temperaturë 4 0C, në kushte normale ai vlon në temperaturë
101,42 0C e jo në 100 0C dhe ngrinë në temperaturë 3,82 0C e jo në 0 0C.
Izotope kanë të gjitha elementet e njohura deri me sot. Shumica e elementeve
kimike kanë nga disa izotope. Izotopet kanë të njëjtat veti kimike, por kanë veti të
ndryshme fizike.
Izobaret janë bërthama me numër të masës (A) të barabartë dhe me numër
atomik (Z) të ndryshëm. Ekzistojnë shumë çifte izobaresh të qëndrueshme si p.sh. 1636 S
me

36
18

Ar

40
18

40

me

Ar
96

20
96

Ca

,

54
24

Cr

me

54
26

Fe

96

dhe disa treshe (triada) izobaresh të

qëndrueshme 40 Zr , 42 Mo dhe 44 Ru , si dhe një numër i madh izobaresh radioaktive.
Izomeret janë bërthama radioaktive me Z dhe A të njëjtë por që dallohen me
periodën e gjysmëzbërthimit. Për shembull dy izomere të 3580 Br janë bërthama te të
cilat njëri me periodë të gjysmëzbëthimit 18 min, kurse tjetri 4,4 h.
Izotonet janë bërthama me numër të neutroneve të barabarta.

4

LABINOT KASTRATI – STUDIMI I GRADIENTIT TË RREZATIMEVE GAMA DHE BETA TË
PRODHUARA NË PËRSHPEJTUES DHE SHFRYTËZIMI I TYRE NË TERAPINË E PËRDITSHME

Figura 1.3 Izotopet e atomit të hidrogjenit

1.3 Masa dhe energjia e bërthamës
Masa është një nga karakteristikat më të rëndësishme të bërthamës.
Praktikisht, masa e bërthamës përafërsisht përputhet me masën e atomit, sepse masa e
elektroneve në atom është e papërfillshme [4]. Në botën makroskopike njësia më e
vogël se kilogrami, e mijëta pjesë e tij grami, është njësi tepër e madhe për të shprehur
masat e bërthamave të grimcave. Sa për ilustrim po paraqesim masat e disa prej
grimcave të shprehura në njësi të sistemit ndërkombëtar (SI). Për shembull, masa e
elektronit e shprehur në kilogram është me = 9,1  10-31 kg, e protonit është mp = 1.7 
10-27 kg, kurse bërthama më të rënda të sistemit periodik të Mendeljevit nuk e kalojnë
vlerën 5  10-25 kg. Përdorimi i tyre në fuqi është i papërshtatshëm, prandaj për arsye
praktike përdoret një njësi tjetër që quhet njësi atomike e masës (u) [5]. Si njësi
atomike e masës (nga viti 1961 e tutje) përdoret 1/12 pjesë e masës së izotopit të
qëndrueshëm të karbonit 126 C pra
1u 

1

m



12

12

6

C



1
12



12
N


A

1
6 . 025  10

23

 1 . 66  10

 27

kg

NA – është numri i Avogadros
Një kuptim më të gjërë dhe më të thellë për masën dhe energjinë e jep teoria
relativiste e Ajnshtajnit (A. Einstein), sipas së cilës midis masës (m) dhe energjisë (E)
të një sistemi të izoluar ekziston ky korrelacion:
E = m c2

(1.4)

c – është shpejtësia e përhapjes së dritës në vakuum (boshllëk)
që është një konstantë universale. Duke shfrytëzuar këtë formulë mund të përcaktohet
energjia sipas masës dhe anasjelltas. Kështu masës prej 1 kg i përgjigjet energjia 5 
1016 J. Kjo teori pohon se kur ndryshon energjia e trupit ΔE, ndryshon edhe masa e tij
në Δm, në mënyrë që të plotësohet relacioni:
ΔE = c2 Δm
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Ndryshime të ndjeshme të masës lindin, kur grimcat hyjnë në bashkëveprime
shumë të forta, siç janë ato që karakterizojnë bashkëveprimet e forta bërthamore. Kur
protonet dhe neutronet kalojnë nga një konfiguracion në tjetrin, ku ato janë të lidhura
më fort ose më dobët, ndryshimi i masës matet me metoda specifike
masëspektroskopike. Formula e Ajnshtajnit (1.4) përdoret pa asnjë kufizim, prandaj
ajo është e drejtë edhe për mikrobotën, bile për këtë fushë ajo paraqet një nga
relacionet më themelore.
Pasi që shpejtësia e dritës (c) është një konstante universale, atëherë rritja e
energjisë së grimcës shpie në rritjen e masës së saj. Ky problem është i njohur pasi
nga teoria e relativitetit e dimë varësinë e kësaj rritjeje të masës së bërthamës
(grimcës) në varësi nga shpejtësia e saj (v), që shprehet me formulën [5]:
m0

m 

1

v
c



m0



1 

2

2

 m0 1 



2

1

(1.5)

2

2

ku
m0 - është masa e gjendjës së qetësisë (prehjes) së bërthamës.
Duke zëvendësuar shprehjen e masës (1.5) në formulën (1.4) dhe duke e
zbërthyer atë sipas binomit të Njutonit do të kemi shprehjen [6]:
E  mc

m0



2

1

c
v
c

m 0v

E  m 0c 
2

2



m 0c

2

1

2

2



v
c

2



2

3 m 0v

2
8 c

m 0c

2
2

1 

2

2



 m 0c 1 

2



1

2

1
2 
 m 0 c 1  
2


2



3
8



4


 ... 


2

4

 ...  E 0  E k

(1.6)

ku është:
E 0  m 0c

Ek 

m 0v
2

2

energjia e prehjes (gjendjes së qetësisë) dhe

2



3 m 0v
8

c

2

4

 ...

energjia kinetike e grimcës së shqyrtuar.

Shpesh, në literaturë e hasim shprehjen më të përshtatshme për energjinë kinetike në
formën [6]:
E k  mc

2

 m 0c

2


2
 m 0c 



1
1 

2


 1



Ky është një përkufizim epokal dhe shumë i guximshëm i Anjshtajnit.
Në disa raste energjia shprehet në funksion të sasisë së lëvizjës ( impulsit – p)
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E

2



 m 0c

2



2



 p c
2

2



(1.8)

ku është
m 0v

p 

1 

m0c



1 

2

2

Formulat (1.5), (1.6), (1.7) dhe (1.8), kur shpejtësia e bërthamës (v) është
shumë më e vogël se ajo e dritës (v << c, β = v/c << 1), reduktohen në formulat
klasike të masës, energjisë kinetike dhe sasisë së lëvizjës.
m0

m 



1 

Ek 

m 0v

2

2



2

 m0

1 

2

- masa e gjendjës së qetësisë

1

3



4

 ... 

8

m 0v

p 

m0

 m 0v

m 0v

2

- energjia kinetike klasike

2

- sasia e lëvizjës klasike

Kriteri që përcakton se kur një grimcë mund të konsiderohet relativiste dhe kur
klasike bazohet në krahasimin e energjisë kinetike (Ek) me atë të prehjes (m0c2) së
grimcës.
Në fizikën bërthamore, për tu shprehur energjia, përdoret edhe njësia
elektronvolt, që është njësi jashtë sistemit SI.
Një elektronvolt (eV) paraqet energjinë që e merr ngarkesa njësi (sa e
elektronit) kur ajo kalon fushën me ndryshim potenciali prej një volti, pra në sistemin
ndërkombëtar kemi:
1 eV = 1,6

 10

 19

J

Shumëfishat e kësaj njësie janë:
kiloelektronvolti 1 keV = 103 eV = 1,6  10  16 J
megaelektronvolti 1 MeV = 106 eV = 1,6  10  13 J
gigaelektronvolti 1 GeV = 109 eV = 1,6  10  10 J
teraelektronvolti 1 TeV = 1012 eV = 1,6  10-7 J
petaelektronvolti 1 PeV = 1015 eV = 1,6  10-4 J
exaelektronvolti 1 EeV = 1018 eV = 1,6  10-1 J
Shprehja që lidh njësinë atomike të masës (u) me atë të energjisë, të shprehur
në njësi MeV në bazë të formulës (1.4) është
u = 931,44 MeV ≈ 932 MeV.
Energjia e prehjes në MeV për elektronin ka vlerë 0.5 MeV, kurse për
nukleonin 940 MeV.
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1.4 Energjia e lidhjes së bërthamës dhe defekti i masës
Sot ekzistojnë spektrografë të masës, me anë të të cilëve mund të dallojmë
ndryshime shumë të vogla të masës së gjendjes së qetësisë së nukleoneve. Kjo ka
mundësuar të vrojtohet se një nukleon në gjendje të lirë e ka masën më të madhe se po
ai nukleon i lidhur në bërthamë. Pra, po të marrim shumën e masave të nukleoneve të
lira ( të veçuara) që përbëjnë bërthamën e dhënë, do te vëmë re se ajo është më e
madhe se masa e po këtyre nukleoneve të lidhura në bërthamë, do të thotë më e
madhe se masa e bërthamës. Kështu krijohet përshtypja, sikur një pjesë e masës së
nukleonit në bërthamë zhduket, pra sikur cenohet një nga ligjet themelore të ruajtjes,
siç është ai i ruajtjes së masës. Gjatë formimit të bërthamës një pjesë e masës së
puqjes së nukleoneve çlirohet në formën e energjisë, e del jashtë sistemit të
bërthamës. Kuptohet që masa nuk është zhdukur, por ka kaluar nga një formë e
materies, në një formë tjetër, konkretisht nga forma e masës në atë të energjisë. Në
qoftë se bërthamën duhet ta shpërbëjmë përsëri në nukleone të lira, detyrimisht nga
jashtë duhet të shpenzohet po ajo energji, e cila e kthyer në masë është e barabartë me
ndryshimin midis shumës së masave të nukleoneve të lira të asaj bërthame dhe masës
së vetë asaj bërthame [6]. Të shqyrtojmë një bërthamë me masë ZA M . Nga simboli,
kjo masë duket se përmbanë Z protone dhe (A-Z) neutrone. Duke shënuar me mp
masën e protonit dhe me mn masën e neutronit, masa e gjithë nukleoneve të lira të
kësaj bërthame do të jetë:
Zm

p

 ( A  Z )m n

e që është më e madhe se masa e bërthamës

A
Z

M

.

Madhësia
E l  Zm

  A  Z m n  Z M
A

p

quhet energjia e lidhjes së bërthamës në raport me të gjitha nukleonet që përbëjnë atë.
Kuptimi fizik i shprehjes së fundit, i energjisë së lidhjes së bërthamës në raport
me të gjitha nukleonet e saj, paraqet punën që duhet të kryhet mbi bërthamën për t’i
veçuar të gjitha nukleonet që e përbëjnë atë.
Shpeshherë për të karakterizuar qëndrueshmërinë e bërthamave, nëpër tabela,
në vend të energjisë së lidhjes vendosen vlerat e defekteve të masave.
Defekti i masës (Δ) paraqet madhësinë që jepet nga diferenca e masës së
atomit asnjanës – ( ZA M at ) në njësi atomike të masës dhe të numrit të masës (A):


A
Z

M

at

 A

1.5 Forcat bërthamore
Ekzistimi i vlerës shumë të madhe të energjisë së lidhjes në bërthamën
atomike tregon se ndërmjet nukleoneve ndodhin bashkëveprime shumë të fuqishme.
Ky bashkëveprim ka karakter të tërheqjes dhe nukleonet i mbanë në distancë të rendit
10-15 m, përkatësisht vetëm në bërthamë, edhe pse ndërmjet protoneve ekziston një
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shtyerje e fuqishme elektrostatike. Këto bashkëveprime ndërmjet nukleoneve
sqarohen përmes fushave të forcave bërthamore.













Forcat bërthamore kanë rreze të shkurtër veprimi. Në distanca më të mëdha se
2 fermi, ndërmjet nukleoneve nuk vërehet veprimi i tyre. Në distanca më të
vogla se 1 fermi, karakteri i tyre tërheqës zëvendësohet me atë refuzues.
Nga të gjitha bashkëveprimet, sa njihen deri me sot, forcat bërthamore janë më
të fuqishmet, pra forcat bërthamore janë shumë intensive.
Forcat bërthamore janë forca tërheqëse gjë që shpjegon ekzistencën e
bërthamave të përbëra prej protonesh dhe neutronesh.
Forcat bërthamore veprojnë në largësi të shkurtra.
Forcat bërthamore kanë karakter shkëmbimi.
Forcat bërthamore në largësi shumë të shkurtra 2 · 10-16 m pra në zemër të
bërthamës që quhet KERN, kthehen nga forcat tërheqëse, që veprojnë në
largësi 10-15 m në forca shumë të mëdha shtyese.
Forcat bërthamore varen nga orientimi reciprok i spineve të nukleoneve.
Forcat bërthamore nuk varen prej ngarkesave elektrike. Ato paraqiten
ndërmjet dy protoneve, ndërmjet dy neutroneve, si dhe ndërmjet protoneve
dhe neutroneve.
Forcat bërthamore kanë veti ngopjeje, që do të thotë se çdo nukleon
bashkëvepron vetëm me numër të kufizuar të nukleoneve të afërt në bërthamë.
Forcat bërthamore nuk janë qendrore. Për to nuk mund të thuhet se veprojnë
përgjatë drejtëzes, e cila i bashkon qendrat e grimcave që bashkëveprojnë.
Forcat bërthamore varen shumë nga shpejtësitë e grimcave në goditje mes
vete.
Forcat bërthamore janë forca të veçanta, të cilat në tërësi dallohen prej të
gjitha forcave që njihen në natyrë.

1.6 Mbështjellësi elektronik i atomit
Mbështjellësi elektronik përbëhet nga elektronet (e), të cilat gjenden nëpër
nivele energjetike të atomit, në lëvizje të përhershme rreth bërthamës.
Elektronet janë grimca me ngarkesë elektrike negative. Sasia e ngarkesës
elektrike e elektronit është e barabartë me sasinë e ngarkesës elektrike të protonit (q(e)
= q(p) = 1,602  10-19 C). Njësia për të shprehur sasinë e elektricitetit është kuloni (C).
Përderisa bërthama është e ngarkuar pozitivisht, elektronet janë të ngarkuara
negativisht. Numri i ngarkesave pozitive të bërthamës për një atom në gjendje
normale është i barabartë me numrin e ngarkesave negative të elektroneve, kështu që
në përgjithësi atomi nga pikëpamja elektrike është neutral. Masa e elektronit është
rreth 1836 herë më e vogël se masa e protonit.
Struktura e mbështjellësit elektronik shpjegohet përmes numrave kuantikë.

1.6.1 Numrat kuantikë
Për të karakterizuar plotësisht gjendjen e një elektroni në atom janë të
nevojshëm katër parametra, të cilët në mekanikën kuantike janë quajtur numra
kauntikë dhe i kanë simbolizuar me shkronjat n, l, m dhe s.
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 Numri kuantik kryesor n
Numri kuantik kryesor tregon numrin e nivelit energjetik në atom [7]. Ka vlera
të numrave të plotë, më të mëdhenj se zero, pra 1, 2, 3... Gjer më tani njihen shtatë
nivele energjetike të atomit që përmbajnë elektrone. Kalimi i elektronit prej një niveli
në tjetrin pa këmbim energjie është i pamundur. Nivelet energjetike të atomit
shënohen sipas vlerave të numrit kuantik kryesor, ose me shenja, respektivisht me
shkronja. Vlerave të numrave kuantikë kryesorë iu përgjigjen shenjat që janë në të
njëjtën kolonë vertikale, (Tabela 1.1).
Tabela 1.1 Numri kuantik kryesor dhe shenjat përkatëse
Vlerat e numrit kuantik n

n=1

n=2

n=3

n=4

n=5

n=6 n=7

Shenja

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

Shkronja

K

L

M

N

O

P

Q

Niveli më i ulët energjetik në atom është niveli E1 ose K, për n = 1, ndërsa
niveli më i lartë, që përmban elektrone është E7 ose Q, për n = 7.
Për shembull, kalimi i elektronit nga niveli E1 në nivelin E2 kërkon energji;
kalimi i kundërt liron energji.
Numri më i madh i elektroneve që mund të gjenden në një nivel energjetik të
atomit, njehsohet sipas barazimit
N(e)En = 2n2

(1.9)

N(e)En – është numri maksimal i elektroneve që mund të gjenden në nivelin
energjetik E me vlerë të dhënë të numrit kuantik kryesor n;
n – është vlera e numrit kuantik kryesor për nivelin E.
Zgjidhjet përmes barazimit (1.9) janë reale për vlerat n = 1, 2, 3 dhe 4; për
vlerat 5,6 dhe 7 zgjidhjet janë vetëm teorike, sepse ende nuk njihen atomet që
tërësisht do t’i kenë të plotësuara nivelet E5, E6 dhe E7 me elektrone.
 Numri kuantik orbital l
Ky numër përcakton llojin e orbitaleve (nënniveleve) në kuadër të nivelit
energjetik E, si dhe formën e orbitaleve për një numër kuantik të dhënë n. Numri
kuantik sekondar ka vlerat prej zero deri në vlerën më të madhe (maksimale) n – 1,
prandaj:
l(max) = n-1

(1.10)

Vlera maksimale e njohur për numrin kuantik sekondar është 3 ( l = 3) dhe
mjafton për të shpjeguar strukturën e atomeve të njohura gjer me tani.
Me orbitale kuptohet hapësira në kuadër të nivelit energjetik, në të cilën
besueshmëria e ndodhjes së elektronit është më e madhe. Grafikisht orbitalen e
paraqesim përmes një katrori □.
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Në tabelën e mëposhtme (Tabela 1.2) tregohet varësia e numrit kuantik
sekondar nga vlera e numrit kuantik kryesor
Tabela 1.2 Varësia e numrit kuantik sekondar nga vlera e numrit kuantik kryesor
Niveli
energjetik

Numri i
nënniveleve

Vlerat për l

Lloji i orbitales

Shënimi i
orbitales

E1 ose K; n = 1

1

l=0

s

1s

E2 ose L; n = 2

2

l=0
l=1

s
p

2s
2p

E3 ose M; n = 3

3

l=0
l=1
l=2

s
p
d

3s
3p
3d

E4 ose N; n = 4

4

l=0
l=1
l=2
l=3

s
p
d
f

4s
4p
4d
4f

E5 ose O; n = 5

5

l=0
l=1
l=2
l=3
l = 4 (teorike)

s
p
d
f
g

5s
5p
5d
5f
5f

Nga tabela 1.2 vërehet se për l = 0 orbitalja është s; për l = 1 orbitalja është p;
për l = 2 orbitalja është d dhe për l = 3 orbitalja është f.
Orbitalet karakterizohen me energji, formë dhe orientim. Në kuadër të një
niveli energjetik orbitalet me energji më të ulët janë më stabile. Stabiliteti i tyre bie
sipas radhës: s → p → d→ f → g... . Orbitalja s është më stabile.
Orbitalet s kanë formë sferosimetrike, orbitalet p kanë formë të numrit 8, kurse
orbitalet d dhe f kanë forma më të ndërlikuara.
Orbitalet s nuk janë të orientuara në hapësirë. Orbitalet p janë të orientuara
sipas tri boshteve ( px, py dhe pz ), orbitalet d sipas 5 boshteve, ndërsa ato f sipas 7
boshteve.
Paraqitja skematike e orbitaleve dhe e elektronit bëhet si vijon:
-

orbitalet s

-

orbitalet p
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-

orbitalet d

-

orbitalet f



Numri kuantik magnetik m

Ky numër tregon numrin e gjendjeve magnetike të orbitaleve, kur ato ndodhen
nën ndikimin e fushës së jashtme magnetike [7]. Është vërtetuar se kur orbitalet p, d
dhe f gjenden nën ndikimin e fushës magnetike, ato edhe vet janë të zbërthyeshme në
nën nënnivele energjetike, të cilat në aspektin energjetik janë barasvlerëse, por që
dallojnë në orientimet e tyre në hapësirë. Se në sa gjendje do të zbërthehet një orbitale
varet nga numri kuantik sekondar. Numri i gjendjeve magnetike për një l të dhënë
(N(m)l) jepet me barazimin:
N(m)l = 2l +1

(1.11)

Secila nga gjendjet magnetike karakterizohet me nga një vlerë numërike. Ato
vlera janë – l, zero (0) deri në + l. Pra numri kuantik magnetik paska dy lloj vlerash:
-

vlerat që tregojnë numrin e gjendjeve dhe
vlerat e veçanta (- l, 0, + l). Një vlerë i përgjigjet një boshti.

Secila orbitale më së shumti mund të pranoj dy elektrone, prandaj numrin më
të madh të elektroneve, të cilin e pranon cilado lloj orbitale mund të njehsohet me
barazimin
N(e)o = 2 (2 l + 1)


(1.12)

Numri kuantik spin s

Tregon kahjen e rrotullimit të elektronit rreth boshtit të vet (të paramenduar)
në krahasim me kahjen e fushës së jashtme magnetike. Ky numër ka vetëm dy vlera
numërike:
+ 1/2 kahja e boshtit të rrotullimit të elektronit – paralel me kahjen e fushës
magnetike;
- 1/2 kahja e boshtit të rrotullimit të elektronit është e kundërt (antiparalel) me
kahjen e fushës magnetike.
Secili elektron në atom karakterizohet me katër vlera të numrave kuantikë. Në
tabelen e mëposhtme (Tabela 1.3) është paraqitur ndërlidhja e numrave kuantikë.
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Tabela 1.3 Ndërlidhja e numrave kuantikë n, l dhe m
n

l

Numri i gjendjeve magnetike
(2l + 1)

Vlerat e veçanta, m
(- l, 0, + l)

Lloji dhe
shënimi i
orbitaleve

0

1

0

1s

0

1

0

2s

1

3

-1, 0, +1

2p

0

1

0

3s

1

3

-1, 0, +1

3p

2
0

5
1

-2, -1, 0, +1, +2
0

3d
4s

1

3

-1, 0, +1

4p

2

5

-2, -1, 0, +1, +2

4d

3

7

-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3

4f

K1

L2

M3

N4

1.6.2 Parimi i Paulit dhe rregulla e Hundit
Parimi i Paulit thotë:
Në një atom nuk gjenden dy elektrone, të cilët do t’i kishin të katër numrat kuantikë
me vlera të njëjta.
Për shembull, atomi i natriumit (Na) ka 11 elektrone. Së pari caktohet se në cilat
nivele energjetike vendosen 11 elektronet. Sipas barazimit (1.9) nëpër nivele
vendosen:
N(e)K = 2n2 = 2·12 = 2 sepse për K

n=1

N(e)L = 2n2 = 2 · 22 = 8 sepse për L n = 2
Pra në nivelin e parë vendosen 2 elektrone, në të dytin 8 elektrone d.m.th. se në të dy
nivelet janë vendosur 10 elektrone, ndërsa për nivelin e tretë (M) ka mbetur të
vendoset vetëm një elektron. Vlerat e numrave kuantikë për elektronet e natriumit i
paraqesim në tabelën në vijim (Tabela 1.4). Nga tabela 1.4 qartë mund të vërehet se
asnjëri nga 11 elektronet nuk mund t’i ketë të katër numrat kuantikë me vlera të
njëjta.
.
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Tabela 1.4 Vlerat e numrave kuantikë për 11 elektronet e natriumit
Niveli energjetik

Numri rendor i
elektroneve

E1
(K)

1

1s2

1

0

0

-1/2

2

0

0

+1/2

4

2

0

0

-1/2

2s2

5

2
2

1
1

+1
0

+1/2
+1/2

2p6

2

1

-1

+1/2

2

1

+1

-1/2

2

1

0

-1/2

10

2

1

-1

-1/2

11

3

0

0

+1/2

7
8
9

E3
(M)

Numri maksimal i
elektroneve në
orbitale

2
3

6

E2
(L)

Vlerat e numrave
kuantikë
n
l
m
s
1
0
0
+1/2

3s1

Rregulla e Hundit ka të bëj me plotësimin me elektrone të orbitaleve që kanë
energji të njëjtë.
Rregulla e Hundit thotë:
Në orbitalet me energji të njëjtë së pari vendoset nga një elektron me spin paralel e
pastaj bëhet çiftëzimi i tyre me spin antiparalel.
Kjo rregullë ka të bëj me orbitalet p, d dhe f.
Parimisht orbitalet me energji të ulët plotësohen më parë me elektrone.
Plotësim i orbitaleve me elektrone në kundërshtim me rregullën e Hundit
↑↓

↑

Plotësim i orbitaleve me elektrone sipas rregullës së Hundit

↑↓

↑

↑
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1.7 Vështrim mbi grimcat elementare
Deri në vitin 1932, ishin zbuluar vetëm elektroni, protoni dhe neutroni, për të
cilët mendohej se janë grimca elementare, në aspektin se ato ishin blloqet themelore,
prej të cilave ndërtohen të gjitha substancat. Mirëpo të dhënat e mëvonshme
eksperimentale tregojnë se ekzistojnë disa qindra grimca tjera, ndaj shkencëtarët nuk
besojnë më se protoni dhe neutroni janë grimca elementare.
Shumica e këtyre grimcave të reja kanë masën më të madhe se masa e
elektronit, kurse shumë prej tyre e kanë edhe më të madhe se masa e protonit ose
neutronit. Përveç kësaj, gati të gjitha grimcat e reja elementare janë jostabile dhe
zbërthehen për një interval kohe ndërmjet 10-6 deri 10-23 s.
Grimcat e reja, shpesh krijohen me lejimin që protonet ose elektronet e
nxituara, të cilat kanë energji të madhe, të goditen me ndonjë bërthamë si shenjë.
Janë të njohura dy familje të grimcave: leptonet dhe hadronet.
Leptonet përbëhen prej grimcave që bashkëveprojnë me ndihmën e forcës së
dobët bërthamore. Në familjen e leptoneve numri i grimcave është gjashtë [8].
Hadronet përbëhen prej grimcave që bashkëveprojnë me forcë të fuqishme
bërthamore dhe me forcë të dobët bërthamore. Ndër më të njohurat në këtë familje
janë protoni, neutroni dhe pionet. Hadronet janë të ndara në dy grupe, mezone dhe
barione.
Neutrino (neutrino elektronike νe) është një grimcë elektroneutrale me masë
të qetësisë baras me zero, që përhapet me shpejtësi të dritës. Këtë grimcë e ka
paraparë shkencëtari Pauli në vitin 1930 gjatë studimit të zbërthimit radioaktiv β,
ndërsa Fermi e quajti neutrino, e cila eksperimentalisht është zbuluar në vitin 1956.
Mionet (μ+ dhe μ-) janë grimca me masë 207 me që mund të jenë të
elektrizuara pozitivisht apo negativisht, me ngarkesë sa të elektronit përkatësisht
pozitronit, por nuk mund të jenë elektroneutrale. Spini i mioneve është gjithmonë ½,
sikurse tek elektroni.
Ngarkesa elektrike e mioneve mund të jetë vetëm elementare. Këto grimca u
zbuluan nga shkencëtarët Anderson dhe Nidermajer, më 1936 [9]. Këto mione
krijohen gjatë formimit të rrezatimit kozmik sekondar, si dhe gjatë reaksioneve
bërthamore, te të cilat projektilet kanë energji të madhe.
Koha e gjysmëzbërthimit të mioneve është t1/2 = 2.2 × 10-6 s. Pi-mezoni
zbërthehet në mi-mezon dhe neutrino.
Mionet mund të përfitohen, gjithashtu, edhe gjatë zbërthimit të K-mezoneve
apo kaoneve.
Pionet ( π+ π- dhe π0) - π-mezonet, mund të jenë të elektrizuar pozitivisht apo
negativisht, me ngarkesë elektrike sa të elektronit, respektivisht të pozitronit e po
ashtu mund të jenë edhe elektroneutrale. Pioni pozitiv dhe negativ i kanë masat e
barabarta dhe ajo 273 herë më të mëdha se masa e elektronit. Masa e pionit neutral
është diç më e vogël se masa e pioneve të ngarkuara me elektricitet dhe atë 264 me.
Edhe pionet paraqesin grimca elementare jostabile. Koha e gjysmëzbërthimit të
pioneve (π+ - mezoneve) është t1/2 = 2.6 ×10-8s.
Pioni pozitiv zbërthehet sipas skemës:
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Pra, me zbërthimin spontan të pioneve fitohen mionet dhe neutrinot. Në këtë
rast lirohet energjia E = 34 MeV. Pioni neutral zbërthehet, ashtu që si produkte të
zbërthimit fitohen dy fotone:


0

   

Koha e gjysmëzbërthimit, në këtë rast është shumë më e shkurtër sesa te
pionet e ngarkuara dhe e ka vlerën t1/2 = 10-14 s.
Pionet mund të fitohen edhe gjatë reaksioneve të caktuara bërthamore, si dhe
gjatë zbërthimit të K-mezoneve, madje në mjaft kombinime të ndryshme. I ka zbuluar
Pauli, më 1947.
Kaonet ( K+, K- dhe K0) – K-mezonet janë grimca elementare me masë rreth
1000 herë më të madhe se masa e elektroneve, që mund të jenë elektropozitive,
elektronegative apo elektroneutrale. Për herë të parë janë zbuluar në rrezatimin
kozmik, ndërsa për herë të parë eksperimenti në të cilin është futur kaoni është
realizuar në vitin 1953. Për eksperimente është përdorur dhoma pulsive, në të cilën
ishte gazi i hidrogjenit. Bërthama e hidrogjenit është bombarduar me π- - mezone dhe
reaksioni mund të paraqitet në këtë formë:




 p  K

 

0

0

ku  0 paraqet lambda hiperonin. Prej reaksionit shihet se K0 – mezonet dhe
hiperon-et formohen së bashku
0
K  mezonet
dhe  0  hiperonet zbërthehen në këtë mënyrë:
K


0

 





 p 

0



0

-





Janë të mundshme edhe këto zbërthime të K0 – mezoneve:

K

0



 




0



0



 e





 








Kaonet pozitive eksperimentalisht janë fituar në vitin 1954 në çifte me  hiperonet dhe atë sipas kësaj skeme:




 p  



 K



.

Hiperoni zbërthehet në këtë mënyrë:




   



.

K+ - mezoni mund të zbërthehet në disa mënyra, ndër to janë:
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K



  
 
  
 

0
    
0
 
e    
0

Kaonet negative, K- - mezonet fitohen gjatë këtij reaksioni:






 p  K

 

0

 



 

0

Edhe në këtë rast, formimi i K- - mezonit është i përcjellë me hiperon. K- - mezoni
mund të zbërthehet në disa mënyra, ndër to janë:

K






 












0



0















0



Si produkte të zbërthimit paraqiten pionet, mionet dhe neutrinot.
Hiperonet janë grimca elementare jostabile masa e të cilave është më e madhe
se masa e nutroneve dhe e protoneve. Hiperonet me nukleone përbëjnë grupin e
grimcave elementare, barionet. Hiperonet së pari u zbuluan në rrezet kozmike në vitin
1947. Dihen tri lloje hiperonesh:
lambda hiperonet ( 

0

)



,

0
sigma hiperonet (  ,  dhe 



) dhe



ksi-hiperonet (   ).
0

Lambda hiperonet (  0 ) formohen në shumë mënyra, por më së shpeshti kur
pioni bashkëvepron me protonin dhe në atë rast do të formohet lamda-hiperoni dhe Kmezoni:




 p    K

0

Lambda hiperonet janë grimca elektroneutrale. Masa e tyre është më e madhe
se masa e protonit dhe masa e neutronit, të marra së bashku. Lambda hiperonet më së
shpeshti zbërthehen në njërën prej këtyre dy mënyrave:
 

p  



ose
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Sigma hiperonet (  ,  dhe  ) janë grimca elektroneutrale,
elektropozitive dhe elektronegative. Masat e tyre janë diç më të mëdha se masat e
lambda-hiperoneve. Zbërthimet e sigma hiperoneve mund të paraqiten me këto
reaksione:





p  
 

n  

0

0




,

-

 n  





0

   

Ku γ paraqet kuantin e energjisë. Zbërthimi i sigma – hiperoneve neutrale është
shumë më i shpejtë se zbërthimi i sigma-hiperoneve pozitive dhe negative.
Ksi-hiperonet (  0   ) mund të jenë grimca elektroneutrale apo
elektronegative. Masa e tyre është më e madhe se masa e lambda dhe sigma
hiperoneve. Zbërthimet e ksi-hiperoneve mund të paraqiten me këto relacione:




   



dhe



   

0

0

[10].

1.8 Rrezatimi elektromagnetik
Mund të përfaqësohet nga një fushë e ndryshme elektrike dhe magnetike, e
cila mund të përshkruhet në mënyrë të përshtatshme duke përdorur modelin e valës
sinusoidale. Vala sinusoidale përbëhet nga dy parametra: frekuenca, e cila shënohet
me simbolin grek υ dhe gjatësia e valës, që shënohet me simbolin λ. Gjatësia e valës
është distanca nga njëra kreshtë e valës sinusoidale te kreshta tjetër; frekuenca është
numri i cikleve të plota ose i oshilacioneve në sekondë dhe matet me Hertz (Hz).
Produkti i prodhimit të frekuencës dhe gjatësisë së valës është shpejtësia me të cilën
vala e dritës përhapet, që në vakum njihet si shpejtësia e dritës ( c = 3  10 8

m

).

s

Gjatësia e valës së rrezatimit elektromagnetik shtrihet nga afërsisht 107 – 10-13 m.
Frekuencat e lidhura me këtë rrezatim janë afërsisht 101 – 1021 Hz.
Energjia e fotonit është në përpjestim të drejtë me frekuencën dhe lidhet me të
nëpërmjet konstantës së përpjesëtueshmërisë, e njohur si konstantja e Plankut (h), e
cila ka një vlerë numërike prej

6 . 625  10

 34

J

. Marrëdhënia ndërmjet energjisë E

s

dhe frekuencës υ, jepet nëpërmjet ekuacionit të mëposhtëm:
E=hυ
Lidhja ndërmjet energjisë së fotonit dhe gjatësisë valore të fotonit paraqitet nëpërmjet
ekuacionit të poshtëshënuar
E = hc/λ
Ky raport tregon që me shkurtimin e gjatësisë valore ose me rritjen e frekuencës,
energjia e fotonit sa vjen e rritet [11].
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KREU II
2 RREZET X
2.1 Zbulimi i rrezeve X
Në vitin 1895 Wilhelm Röntgen duke hulumtuar vetitë e rrezeve katodike
zbuloi një lloj rrezatimi të ri, të cilin në fillim e quajti X, kurse më vonë, për nder të tij
u quajt rrezatim rëntgen [12]. Ai arriti që deri në vitin 1897 të bëj një përshkrim të
hollësishëm të këtij rrezatimi. Falë vetive që ka ky rrezatim, ky zbulim shkaktoi një
revolucion të vërtetë në shkencat ekzakte dhe në mjekësi dhe për këtë zbuluesit
Röntgen në vitin 1901 i ndahet çmimi i parë Nobel për Fizikë. Rrezet-X janë rreze të
natyrës elektromagnetike me gjatësi valore të shkurtër, pra me energji mjaft të madhe,
që nënkupton se kanë aftësi të madhe depërtuese në materie. Gjatësia valore e tyre
është për shumë herë më e vogël se e dritës së dukshme, shtrihet diku mes (80 – 10-5)
nm [13]. Në spektrin elektromagnetik, këto rreze pjesërisht mbulohen me rreze
ultravjollce UV ( rrezet - X me gjatësi valore më të madhe) dhe në anën tjetër me
rreze γ ( rreze – X me gjatësi valore të vogël). Në (Figurën 2.1) është paraqitur spektri
i rrezatimit elektromagnetik.
Ky lloj rrezatimi prodhohet në gypin rëntgen prej qelqi në të cilin gjenden të
vendosura katoda e skuqur dhe anoda në një vakum mjaft të lartë.

Figura 2.1 Spektri i rrezatimit elektromagnetik
Pra këto rreze i zbuloi Rëntgeni ( më 1895) duke i shqyrtuar rrezet katode dhe i quajti
rreze-X ose rreze të panjohura.

2.2 Përfitimi i rrezeve X
Rrezatimi X fitohet duke bombarduar shenjëzën metalike me elektrone të
shpejta, të cilat emetohen prej katodës së skuqur (emetimi termojonik) dhe nxitohen
nga anoda pozitive dhe shenjëza (Figura 2.2). Nga katoda e skuqur me emetim
termojonik lirohen elektronet në enë të zbrazët ku vakumi është më i thellë se 1.33 
10-5 Pa. Këto elektrone shpejtohen nga tensioni Ua ndërmjet katodës dhe anodës (
shenjëzës). Për këtë qëllim katoda nxehet deri në 1000 K, dhe kështu rritet energjia e
elektroneve në katodë ( bëhet më e madhe se puna e daljes së elektroneve nga metali).
Pra, rrezet-X janë rrezatim elektromagnetik me sasi të lartë të energjisë (>1 keV).
Gjatë goditjes së shenjëzës, elektronet e humbin energjinë (afro 99 %), për shkak të
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ligjit të shpërhapjes së energjisë së tyre në atomet e shenjëzës [14]. Për këtë arsye
anoda nxehet shumë shpejt. Ftohja e anodës bëhet gjatë rrymimit të ujit ose vajit
nëpër të. Zakonisht anoda rrotullohet rreth boshtit të vet, në mënyrë që të ekspozoj pj-

Figura 2.2 Skema e gypit të Kulixhit
esën tjetër të sipërfaqës ndaj elektroneve të shpejtë. Pjesa e mbetur e energjisë së
elektroneve (zakonisht më e vogël se 1%) shkon për emetim të rrezeve-X. Elektronet
dalin nga metali me energji kinetike Ek = E – A, ku janë E energjia e elektroneve dhe
A puna e daljes. Si rrjedhim i tensionit të lartë Ua këto elektrone nxitohen në drejtim
të anodës, përkatësisht antikatodës. Antikatoda zakonisht punohet nga metalet të cilët
shkrihen vështirë dhe kanë numër të madh rendor (volfram, tantal, molibden, etj.). Si
u tha më sipër, midis anodës dhe katodës vendoset një tension i lartë (5 – 200) kV, i
cili përfitohet nga transformatori ose nga njësia drejtuese me tension të lartë. Fusha e
fuqishme elektrike i nxiton elektronet e emetuara në mënyrë që ato, kur të bien në
anodë, do të arrijnë energjinë Ee = eU prej 5 – 200 keV. Se çfarë rreze rëntgen
përfitohen varet nga materiali i anodës dhe nga lartësia e tensionit në gypin e Kuligjit.
Këto madhësi përcaktojnë gjatësinë valore dhe frekuencën e rrezeve-X të fituara.
Shenjëza e anodës mund të demontohet dhe të ndërrohet; kjo mundëson hulumtimin e
materialeve të ndryshme. Aparatet rëntgen që përdoren në mjekësi, përdorin
shenjëzën prej volframi.

2.3 Spektri i rrezeve X
Dy lloje të rrezeve X prodhohen në gypat e rrezeve X [15]. Në procesin e
goditjes së elektroneve me materialin e anodës vjen deri te frenimi i madh i
elektroneve dhe si pasojë emetohen fotonet e rrezeve-X, domethënë si pasojë e
ndaljes së elektroneve në anodë, elektronet e humbin energjinë e vet. Në të vërtetë si
rezultat i veprimit të fushës së bërthamave atomike të atomeve të anodës, elektronet
që godasin anodën frenohen, me ç’rast një pjesë e energjisë së “humbur” shndërrohet
në rrezatim X. Ky rrezatim njihet si frenues, kurse rrezatimi i tillë është vet rrezatimi
X. Spektri i rrezeve X të fituara me këtë rast quhet spektër kontinual i rrezeve-X,
(Figura 2.3).
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Figura 2.3 Spektri i vazhdueshëm i rrezeve-X
Spektri kontinual fillon nga një vlerë minimale e gjatësisë valore λmin, të cilës i
përgjigjet vlera e humbjes maksimale të energjisë kinetike të elektroneve. Pra spektri
kontinual është rezultat që disa elektrone e zvogëlojnë shumë shpejt shpejtësinë në
shenjëz duke e transformuar energjinë e tyre në fotone të veçanta. Ky “rrezatim
frenues” emetohet në formë të kuanteve elementare të energjisë dhënë me formulën e
Planck-ut
E = hν

(2.1)

ku ν është frekuenca
 

c



,

(2.2)

prandaj rrjedh se energjia maksimale e kuanteve është [16]:
E max  h

c

 min

,

(2.3)

Nga ana tjetër energjia maksimale e elektroneve është e barabartë me punën që
kryejnë elektronet në fushën elektrike me diferencë potencialesh U .
E = A = eU

(2.4)

Barazojmë ekuacionet e fundit dhe gjejmë se:
h

c

 m in

 eU

Nga barazimi i fundit mund të nxirret gjatësia më e vogël e valës së rrezatimit λmin:
 m in 

hc

,

(2.5)

eU

ku janë:
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- gjatësia valore minimale,
h – konstantja e Plankut
U – tensioni ndërmjet elektrodave
c – shpejtësia e dritës
e – ngarkesa elektrike e elektronit
A – puna
 m in

Nga përpjesëtimi i zhdrejtë i gjatësisë valore dhe i tensionit kuptojmë se me
rritjen e tensionit ndërmjet elektrodave, kur intensiteti i rrymës mbahet konstant, vjen
deri te:
 rritja e maksimumit të spektrit kontinual,
 zhvendosja e pozitës së maksimumit të spektrit kontinual kah pjesa e gjatësive
të shkurtra valore, sipas ligjit të Vinit,
 zhvendosja e kufirit të gjatësive valore të shkurtra kah gjatësitë valore të
shkurtra dhe
 zmadhimi i dendësisë së përgjithshme të fluksit energjetik (zmadhimi i
sipërfaqës nën lakore), ku fluksi energjetik është energjia e valëve që depërton
nëpër ndonjë sipërfaqe në njësi të kohës.
Pozicionimi i gjatësive valore minimale λmin është i pavarur nga lloji i anodës,
kurse dendësia e përgjithshme e fluksit energjetik Φ është proporcionale me numrin
rendor të materialeve Z, katrorin e tensionit U2 midis anodës dhe katodës dhe
intensitetit të rrymës I në gypin e rëntgenit:
Φ = k U2 I Z

(2.6)

ku me k kemi shënuar koeficientin e proporcionalitetit.
Pjesa e spektrit frenues me gjatësi valore të shkurtra të rrezatimit rëntgen ka
energji dhe aftësi depërtuese më të madhe sesa pjesa e spektrit me gjatësi valore të
gjata dhe për këtë arsye quhet rrezatim i fortë rëntgen, për dallim nga rrezatimi i
butë rëntgen i gjatësive të gjata valore [17].
Në qoftë se në gypin e rëntgenit ekziston tensioni mjaft i lartë, atëherë spektrit
kontinual i bashkangjitet edhe spektri karakteristik ose linear (Figura 2.4).

Figura 2.4 Spektri diskret i rrezatimit rëntgen
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Ato janë maksimume të ashpra, të cilat varen nga vetitë fiziko-kimike të materialit
nga i cili është ndërtuar anoda. Kjo dukuri e paraqitjes së maksimumeve të ashpra në
spektër sqarohet me faktin se disa elektrone të shpejta që godasin anodën kanë energji
të mjaftueshme që të depërtojnë në brendi të atomeve të materialit, nga i cili është
ndërtuar anoda dhe të nxjerrin elektronin nga shtresat e ulëta elektronike (K, n =1; L,
n = 2; ose M, n = 3).
Gjatë mbushjes së vendit të zbrazur me elektron nga niveli më i lartë energjetik
shkaktohet emetimi i një kuanti të energjisë, i cili i përgjigjet një vije të spektrit të
rrezeve rëntgen. Fotoni i emetuar hυ ka gjatësi valore, e cila varet nga diferenca e
energjisë në mes të niveleve energjetike. Nëse atomi ka numër rendor Z mjaft të
madh, ky ndryshim i energjive i përgjigjet energjisë së rrezeve rëntgen dhe është
karakteristikë për llojin e dhënë të atomeve. Një bashkësi e kalimeve të tilla, e cila
paraqitet gjatë nxjerrjes së elektroneve nga shtresat e brendshme të atomeve, shkakton
spektrin karakteristik apo linear të rrezatimit rëntgen të materialit nga i cili është
ndërtuar anoda. Maksimumet e spektrit karakteristik mund të grupohen në seri.
Serisë-K i përgjigjen gjatësitë valore të fotoneve që emetohen gjatë mbushjes së
vendeve të zbrazura në shtresën-K të atomit. Kα i përgjigjet kalimit të elektronit nga
shtresa L në shtresën K (L → K); rrezatimi Kβ i përgjigjet kalimit të elektronit nga
shtresa M në shtresën K (L → K) etj. ( Figura 2.5).

Figura 2.5 Vijat spektrale karakteristike
Frekuencat e vijave në spektrin karakteristik janë proporcionale me katrorin e
numrit rendor Z2, përkatësisht me katrorin e numrit rendor të elementit i cili e ka
emetuar dhe mund të shprehet përmes ligjit të Mozlit
  A(Z  B )

( 2 .7 )

ku janë:
Z – numri rendor
A dhe B konstante
Kur elektronet nxirren nga shtresat e brendshme, atomi është në gjendje të
ekscituar dhe anasjelltas, kur elektronet kalojnë në vendet e zbrazëta të niveleve të
ulëta energjetike, atomi kthehet në gjendje normale. Energjia e ekscitimit, gjatë
kalimit të elektronit nga shtresa L në shtresën K, llogaritet me relacionin
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Eexc = EL – EK = hυ

(2.8)

Formula (2.8) mund të përgjithësohet dhe në këtë rast krijohet seria e kuanteve
të energjisë:
hυ = EN – EA

(2.9)

ku EA është niveli karakteristik në të cilin vjen elektroni gjatë deekscitimit, kurse EN
paraqet nivelin më të lartë energjetik në të cilin ka qenë elektroni.

2.4 Vetitë e rrezeve X, bashkëveprimi i tyre me materien dhe
përthithja
Rrezet X ndryshojnë nga drita e zakonshme, pasi gjatësia valore e tyre është
shumë më e vogël se ajo e dritës së zakonshme.
Gjatësia e valës, pra edhe energjia e rrezeve X, është ajo që sjell ndryshimin e
parë rrënjësor midis tyre dhe dritës së zakonshme. Përveç gjatësisë valore dhe
energjisë, janë edhe vetitë tjera që i bëjnë rrezet X të dallohen nga rrezet e dritës së
zakonshme. Disa nga vetitë kryesore të rrezeve X janë:
a) rrezet X që lindin në një vend të caktuar përhapen në të gjitha drejtimet e
hapësirës, për dallim nga rrezet katodike që përhapen vetëm në një drejtim të
caktuar.
b) lëvizin në mënyrë drejtvizore me shpejtësi 300 000 km/s.
c) nuk devijojnë nga lëvizja e tyre drejtvizore nën veprimin e fushave
magnetike dhe elektrike.
d) përthithen nga trupa të cilët i hasin në rrugën e tyre, por në sasi shumë më të
vogël se rrezet katodike.
e) duke bashkëvepruar me materien prodhojnë:
- rreze X sekondare,
- grimca elektrike (elektrone),
- fluoreshencë të trupave (radioskopia),
- efekte kimike ( radiografia),
- jonizim të gazeve,
- veprime biologjike specifike mbi qelizat e gjalla.
Studimi i përthithjës së rrezeve X nga materia, njohja e ligjeve themelore dhe
e faktorëve që rregullojnë dhe ndikojnë këtë fenomen, ka rëndësi shumë të madhe
praktike. Konkretisht, për radiologjinë, pra për atë degë të mjekësisë ku zbatohen
rrezet X për të vrojtuar në thellësi të organeve të ndryshme të trupit të njeriut, një
rëndësi të dorës së parë ka njohja e ligjeve të përthithjes së rrezeve X nga materia.
Radiologu duhet të dijë se sa të forta duhen zgjedhur rrezet ( pra sa duhet të jetë
tensioni i aplikuar në llambën rëntgen) për të bërë një vrojtim rëntgenologjik të një
indi të fortë (kocke), gjysmë të butë (kartilag) dhe të butë (mushkëri). Duhet të njohë
përhapjen e tyre në hapësirë, rrezikshmërinë, si dhe një sërë vetishë të tjera për t’i
përdorur rrezet më me efikasitet si dhe për të mbrojtur pacientët dhe për t’u mbrojtur
vetë nga rrezatimet.
Këto rreze janë shumë depërtuese dhe kalojnë nëpër shumë trupa. Absorbimi i
rrezeve rëntgen nuk varet aspak nga vetitë optike të materies. Kështu për shembull,
gjatë rënies së rrezeve rëntgen mbi një trup, një pjesë e vogël e tyre reflektohet nga
sipërfaqja, ndërsa pjesa më e madhe tyre depërton nëpër të. Qelqi me plumb pa
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ngjyrë, që është i tejdukshëm, i absorbon rrezet rëntgen dhe për këtë arsye përdoret
për mbrojtje nga rrezatimi, për dallim nga një pllakëz e hollë e aluminit jo
transparente për dritën, e cila absorbon shumë më pak rreze rëntgen.
Mekanizmi i absorbimit përfshin bashkëveprimet e fotoneve me elektrone të
atomeve [17]. Ky paraqet një lloj të efektit fotoelektrik. Si rezultat paraqitet
shpërhapja e rrezeve X dhe jonizimi i lëndës. Në optikë, si pasojë e bashkëveprimit të
fotoneve me atome, paraqitet absorbimi dhe shpërhapja e dritës, kurse fotonet humben
nga tufa e dritës. Absorbimi fotoelektrik i rrezatimit paraqitet për shkak të goditjeve të
elektroneve të atomit me ndonjë nivel energjetik. Mirëpo, pasi energjia e elektroneve
nuk është e njëjtë në ndonjë nivel energjetik, atëherë edhe energjia e nevojshme për
t’u paraqitur fotoefekti, nuk do të jetë e njëjtë. Në qoftë se zvogëlohet gjatësia valore,
energjia e rrezatimit do të rritet derisa një kuant i energjisë të mos arrijë vlerën që i
përgjigjet energjisë së nevojshme që me anë të fotoefektit të largoj një elektron nga
niveli i caktuar. Është me rëndësi që përmes procesit të efektit fotoelektrik absorbohet
pjesa më e madhe e rrezeve rëntgen, te të cilat energjitë janë më të vogla se 1 MeV.
Nëse energjia e rrezatimit rëntgen është afërsisht sa puna e daljes e elektronit,
atëherë fotoni që goditet me elektron e lëshon atomin ( goditje elastike). Por nëse
ndodh goditja e fotonit të rrezeve rëntgen me elektronin, i cili është i lidhur fort,
atëherë fotoni nuk do ta ndërroj gjatësinë valore (shpërhapja koherente). Kemi edhe
rastin e tretë, kur bëhet shpërhapja e fotonit duke i dhënë një pjesë të energjisë së vet
elektronit ( efekti i Komptonit). Në këtë rast energjia zvogëlohet, kurse gjatësia valore
rritet.
Absorbimi është një dukuri e pastër atomike dhe varet vetëm nga natyra e
atomeve të substancës absorbuese dhe nuk varet nga kombinimi i atomeve në
molekula. Gjatë kalimit të tufës së rrezeve rëntgen nëpër një shtresë të hollë me
trashësi x, ajo do të dobësohet (intensiteti i saj zvogëlohet prej vlerës Io në I) si
rrjedhim i absorbimit dhe shpërhapjes [18]. Shpërhapja sqarohet pasi që një pjesë e
rrezeve rëntgen shmanget nga sipërfaqja e pllakës. Dobësimi i intensitetit të rrezeve
rëntgen gjatë kalimit nëpër lëndë ndodh për shkak se energjia e tyre absorbohet nga
substanca (Figura 2.6).

Figura 2.6 Absorbimi i rrezeve X
Në qoftë se tufa e rrezeve rëntgen me intensitet Io kalon nëpër trashësinë x, ajo
do të dobësohet sipas ligjit:

25

LABINOT KASTRATI – STUDIMI I GRADIENTIT TË RREZATIMEVE GAMA DHE BETA TË
PRODHUARA NË PËRSHPEJTUES DHE SHFRYTËZIMI I TYRE NË TERAPINË E PËRDITSHME

 dI    I  dx

(2.10)

dhe pasi të ndajmë variablat, do të kemi
dI

    dx

I

E integrojmë shprehjen dhe do të fitohet
 x

I  I0e

(2.11)

prej nga shihet se rrezatimi zvogëlohet sipas ligjit eksponencial. Me  kemi shënuar
koeficientin linear të absorbimit. Koeficienti linear i absorbimit përbëhet prej tre
anëtarëve, të cilët karakterizojnë tri efekte themelore të dobësimit;
  

f

 c  ç

(2.12)

me domethënie:
μf - karakterizon efektin fotoelektrik
μc – karakterizon efektin e Komptonit
μç – karakterizon krijimin e çiftit elektron-pozitron
Pasi që dobësimi i tufës bëhet për arsye të absorbimit të vërtetë (τ) po ashtu
edhe për shkak të shpërhapjes (σ), atëherë mund të shkruajmë:
μ=τ+σ

(2.13)

Të tre koeficientët janë proporcional me masën e lëndës, prandaj shpesh përdoret
shprehja e njohur si “koeficient i masës” μm = μ/ρ.
Nga barazia (2.11) shihet se sa më i madh që është koeficienti i absorbimit, aq më i dobët
është intensiteti rrezatimit depërtues rëntgen dhe ky dobësim është ligjshmëri eksponenciale (
Figura 2.7).

Figura 2.7 Lakorja eksponenciale për absorbimin e rrezeve X
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Absorbimi i rrezeve X varet nga disa faktorë. Eksperimentet kanë vërtetuar se për
materiale të njëjta, rrezet rëntgen me gjatësi valore 2 nm, dobësohen përafërsisht tetë herë më
shumë se rrezet me gjatësi valore 1 nm. Po ashtu, dobësimi varet edhe nga trashësia e pllakës
që rrezet X e përshkojnë. Prandaj shihet se vlera e koeficientit të dobësimit rritet me
zvogëlimin e energjisë së fotoneve te rrezeve X.
Nga kjo përcaktohet edhe trashësia e filtrave përdorimi i të cilëve luan rol qendror tek
zbatimi i rrezeve X. Për shembull filtri prej bakri me trashësi 1 mm, e përgjysmon për 50%
intensitetin e rrezeve X që e përshkojnë atë, e pastaj filtri tjetër që ka trashësi po ashtu 1 mm e
përgjysmon intensitetin e mbetur, kështu që do të thotë se intensiteti i mbetur është 25% e
intensitetit të fillimit. Ndërsa shtresa e tretë e filtrit prej 1mm lëshon vetëm 12.5% të
intensitetit në hyrje.
Në rëntgenologji përdoren filtra të “gjysmëvlerave (Half Value Layer - HVL)". HVL
është filtër që intensitetin e rrezeve rëntgen e përgjysmon gjatë kalimit nëpër të [19]. Te
aparatet rëntgen, që përdoren për terapi, që punojnë në tension 120 kV, për HVL përdoren
pllakat e aluminit, ndërsa për rëntgen terapinë në thellësi, përdoren HVL pllaka prej bakri.
Kur një tufë rrezesh rëntgen homogjene do të bien në një material me sipërfaqe
planparalele dhe intensiteti përgjysmohet, atëherë ajo pllakë paraqet filtër (shtresën
gjysmëdobësuese), trashësinë e të cilit e llogarisim sipas kushteve I= Io/2 , dhe x= x1/2, dhe
gjejmë:
ln

1
2

   x1 / 2

përkatësisht
x1 / 2 

ln 2





0 . 693



Kjo madhësi e re përdoret gjerësisht në punën e përditshme me rrezet X për të
karakterizuar cilësinë e rrezatimit. Zakonisht shtresa gjysmëdobësuese shprehet në milimetra
alumin, bakër dhe plumb.

2.5 Rrezatimi sekondar
Përthithja është marrja e një pjese të energjisë së tufës rënëse të rrezeve X
(tufës primare) nga ana e lëndës mbi të cilën ajo bie. Energjia e tufës primare
harxhohet për të prodhuar rrezatime të tjera. Këto lloje rrezatimesh, që lindin si
rezultat i bashkëveprimit të një tufe primare rrezesh X me lëndën, quhen rrezatime
sekondare.
Rrezatimet sekondare ndahen në tri lloje:
a) rrezatim sekondar karakteristik (rrezet X sekondare karakteristike).
b) rrezatim sekondar difuz
c) rrezatim sekondar korpuskular
a) Rrezatimi sekondar karakteristik (rrezet X sekondare karakteristike).
Nëse rrezet X rënëse kanë energji të mjaftueshme për të shkëputur një elektron nga
një orbitë atomike, atëherë atomi pas “gëlltitjes” në një nga orbitat e tij të një sasie
energjie, pas zhvendosjes së elektronit mbetet i ekscituar. Gjatë kthimit në gjendje
normale ai emeton rrezet X karakteristike që janë edhe rrezet sekondare karakteristike
[20]. Tufa X e rrezeve karakteristike sekondare për çdo substancë mund të lindë
vetëm nga një rrezatim primar rënës që ka energji më të madhe ose të barabartë me
energjinë që duhet harxhuar për të shkëputur një elektron nga orbita e dhënë. Sa më i
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madh të jetë numri atomik i lëndës mbi të cilën bie tufa primare e rrezeve X, aq më të
forta dhe më depërtuese janë rrezet X sekondare karakteristike që lindin nga kjo
lëndë.
b) Rrezatimi sekondar difuz ( rrezet X sekondare të shpërhapura). Këto
rreze lindin atëherë kur nën veprimin e lëkundjeve elektromagnetike që bartin në
vetvete rrezet X, elektronet e atomeve hyjnë në rezonancë dhe fillojnë kështu të
luhaten rreth pozicionit të tyre duke prodhuar rrezatim sekondar X. Ky rrezatim ka
gjatësi vale të njëjtë me rrezatimin primar X dhe quhet difuz, sepse përhapet në të
gjitha drejtimet. Sipas Komptonit, vetëm një pjesë e vogël e energjisë së tufës primare
të rrezeve X harxhohet për të prodhuar rreze sekondare difuze nëpërmjet rezonancës.
Me fjalë të tjera, vetëm një pjesë e vogël e rrezeve X primare gjatë goditjes me
elektronet e atomeve, ua jep atyre të gjithë energjinë e vet. Kështu që luhatjet e
elektroneve në shumicën e rasteve prodhojnë rreze X sekondare difuze me energji më
të vogël se rrezet primare, pra me gjatësi vale më të madhe. Rrezet X sekondare
difuze kanë të njëjtat veti si dhe rrezet X primare.
c) Rrezatimi sekondar korpuskular (grimcor). Përbëhet nga grimcat
elektrike të ngarkuara, që janë elektronet. Ky lloj i rrezatimit prodhohet në dy mënyra:
1. kur fotoni rënës ka një gjatësi vale kritike, të mjaftueshme për ta shkëputur
elektronin nga orbita e tij duke e nxjerr atë jasht atomit dhe
2. kur fotoni rënës gjatë goditjes me elektronin i jep atij vetëm një pjesë të
energjisë, duke e bërë të kaloj nga një orbitë në tjetrën. Në rastin e parë kemi të bëjmë
me fotoelektronet, prodhimi i të cilave shoqërohet me lindjen e rrezatimit X sekondar
karakteristik. Në rastin e dytë rrezatimi korpuskular shoqërohet me lindjen e
rrezatimit X difuz. Rrezatimi korpuskular sekondar nga ana e tij, duke kaluar nëpër
lëndën e dhënë, mund të prodhoj të njëjtat fenomene nga të cilat lindi ai vetë.
Rrezatimi korpuskular është aq më i madh, sa më e madhe të jetë pesha atomike e një
lënde që goditet nga rrezet primare X. Me fjalë të tjera, sa më i rëndë të jetë atomi i
një lënde të dhënë, aq më shumë shtresa elektronike dhe elektrone ka ai atom. Mirëpo
është pikërisht kjo goditje, ky bashkëveprim i rrezeve X me elektronet orbitale, që
shkakton lindjen e rrezatimit sekondar duke përfshirë edhe atë korpuskular. Pra aq më
i madh do të jetë ky rrezatim sekondar korpuskular.
Pra përfundimisht mund të themi se një tufë rrezesh X dobësohet gjatë kalimit
nëpër një lëndë të dhënë. Ky dobësim i rrezatimit primar, që vjen si rezultat i
përthithjës së tufës nga atomet e lëndës së dhënë bëhet nëpërmjet dy rrugëve:
përthithja e energjisë që shkakton lindjen e rrezatimit sekondar karakteristik dhe
përthithja që shkakton lindjen e rrezatimit sekondar difuz.

2.6 Efektet biologjike të rrezeve rëntgen
Fizika dhe shkencat biomjekësore kanë dhënë një kontribut fundamental në
njohjen e bashkëveprimit të rrezeve rëntgen me materien dhe efektet biologjike te
njeriu si edhe njohjen e relacioneve dozë-efekt. Duhet të jetë i njohur mirë edhe
rezultati i rrezatimeve që bëhen në diagnostikim dhe terapi si dhe efektet e dëmshme
të rrezatimit. Prandaj, në mënyrë të veçantë është studiuar doza e rrezatimeve të
përdorura në segmentet që shpjeguam më lartë.
Shkencat, fizika-kimia kanë dhënë një kontribut bazik te njohja e mekanizmit të

bashkëveprimit të rrezeve rëntgen me materien, veçmas te segmenti i mbrojtjes nga
rrezet rëntgen. Pa këtë njohuri, përdorimi i rrezeve rëntgen do të kishte shkallë rreziku
të pa parashikuar [21].
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Prandaj është bërë përpjekje që të studiohen fenomenet e bashkëveprimit të
rrezeve rëntgen me sistemet biologjike. Meqenëse, qeliza është bazë e gjithë
sistemeve biologjike, atëherë këtu duhet njohur efektet që ajo i pëson, si rezultat i
rrezatimit me rreze rëntgen. Sidomos këtu është me rëndësi njohja e sasisë së dozës,
sepse efekti ndërron si rezultat i sasisë së dozës. Qeliza mund të pësoj dëmtim
strukturor ose i shkaktohen ndërrime të aktiviteteve themelore, ku mund të ndërroj
edhe ndonjë funksion i saj.
Efektet e rrezeve rëntgen në qeliza dhe inde janë të ndryshme. Sistemet
biologjike që rrezatohen fillojnë një fazë të përshpejtuar të proceseve fiziko-kimike që
janë bartës të ndërrimeve të proceseve biologjike.
Rrezet rëntgen përdorën në lëmenj të ndryshëm për hulumtim të strukturës së
materialeve; në mjekësi për diagnostikim dhe terapi të sëmundjeve, në biologji, në
doza përkatëse për përshpejtimin e ndarjes së qelizave dhe zhvillimin e tyre.
Por, përdorimi i rrezeve rëntgen duhet të jetë i njohur mirë, sepse dozat e
tepruara shkaktojnë pasoja të pariparueshme për sisteme biologjike. Prandaj, kur
qelizat i rrezatojmë me doza të tepruara, ato nuk stimulohen por shkatërrohen. Pastaj,
ndjeshmëria e qelizave ndaj rrezeve rëntgen ndryshon nga lloji i qelizave. Qelizat
kanceroze janë më tepër të ndjeshme në rrezet rëntgen, dhe ato shkatërrohen me doza
të vogla, ndërsa qelizat e shëndetshme i përballojnë dozat e njëjta.
Kur energjia e rrezeve X ( mbi 1 keV) përcillet në njërën nga mënyrat e
sqaruara më lart, në sisteme biologjike, krijohen efekte të reja. Kur dihet se strukturat
biologjike kryesisht janë me përbërje ujore, atëherë kur goditet molekula e ujit, nxirret
elektroni nga lidhja molekulare dhe vjen deri të formimi i joneve H+ dhe OH- që
është mjaft aktiv kimikisht dhe fillon të shkatërroj lidhje të tjera kimike, duke krijuar
efekte të dëmshme biologjike.

2.7 Përdorimi i rrezeve X në mjekësi
Që nga zbulimi i rrezeve rëntgen, ato janë përdorur me sukses në
diagnostikimin dhe kurimin e shumë sëmundjeve. Vrojtimi i organeve të ndryshme të
organizmit përmes rrezeve X paraqet diagnostikim të tyre. Meqenëse organet e
organizmit kanë densitet të ndryshëm edhe absorbimi i rrezeve X në këto organe nuk
është i njëjtë. Në mjekësi është ngritë disiplinë e veçantë shkencore – radiologjia, që merret
me mundësinë e përdorimit të rrezeve rëntgen.
Radiologjia me ndihmën e rrezeve rëntgen bënë diagnostikimin e sëmundjeve të
ndryshme në organizëm të njeriut, duke përcaktuar natyrën e tyre. Kjo arrihet falë mundësisë
së depërtueshmërisë dhe të përthithjes së rrezeve X në struktura biologjike. Më këtë rast
formohen inçizime të veçanta fotografish, në ekran ose film, të organeve të caktuara
paraprakisht, për diagnostikim.
Një element shumë i rëndësishëm te këto metoda është kontrasti që jep ndryshimin e
absorbimit të rrezeve rëntgen duke kaluar nëpër struktura të ndryshme biologjike. Pa kontrast
të mjaftueshëm shumë herë nuk arrihet qëllimi i diagnostikimit në organe të caktuara.
Kur hulumtohet struktura e ashtit, atëherë “kontrasti i subjektit” natyror është i
mjaftueshëm për prodhimin e radiografisë dhe përdorimin për diagnostikimin e frakturës, të
dislokimit etj. Materialet e tjera, përfshirë muskujt, tumorët dhe enët e gjakut, nuk është e
lehtë të hulumtohen, prandaj përdoren kontraste artificiale të mjedisit.
Terapia me rrezatim, në përgjithësi përdoret për të marrë në shenjë dhe për të
shkatërruar qelizat malinje në trup pa e dëmtuar indin që e rrethon. Trajtimi bëhet disa javë
me radhë.
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KREU III
3 RADIOAKTIVITETI
3.1 Radioaktiviteti natyror
Radioaktiviteti është dukuri fizike, e cila u zbulua në vitin 1896 nga fizikani
francez Bekerel gjatë studimit të lumineshencës tek kripërat e uranit [22].
Më vonë, duke analizuar mineralet e uranit janë ndarë edhe dy elemente të
tjera (radiumi dhe poloniumi). U tregua se intensiteti dhe vetitë e rrezatimit radioaktiv
nuk varen nga faktorët e jashtëm, siç janë temperatura, shtypja, ndriçueshmëria, e të
tjera, çka tregon se ai është proces, i cili zhvillohet brenda bërthamës atomike. Kjo
dukuri e emetimit spontan të rrezatimit nga bërthama atomike quhet radioaktivitet,
kurse elementet që kanë këtë veti quhen elemente radioaktive.
Pas zbulimit të radioaktivitetit të uranit, Maria dhe Pjer Kiri, duke bërë
eksperimente, treguan se si radioaktiv nuk karakterizohet vetëm urani, por veti
radioaktive kanë edhe toriumi dhe komponimet e tij. Gjithashtu, ata konstatuan se
radioaktiviteti i çfarëdo komponimi është i barabartë me radioaktivitetin e uranit apo
të toriumit të pastër që i përmbajnë ato komponime.
Si pasojë e zbërthimit apo dezintegrimit të bërthamave atomike, elementi
kalon në një element tjetër, përkatësisht transmutohet dhe me atë rast emeton grimca
α dhe β ose fotone-γ. Zbërthimi radioaktiv kryhet duke u mbështetur në ligjin mbi
ruajtjen e ngarkesës elektrike dhe në ligjin mbi ruajtjen e energjisë dhe masës në
formë relativiste.

Figura 3.1 Rrezet α, β dhe γ
Rrezet γ nuk devivojnë nën veprimin e fushës elektrike ( Figura 3.1), pra janë
rreze që nuk kanë ngarkesë elektrike, ndërsa rrezet α dhe β kanë ngarkesë elektrike
dhe konkretisht grimcat α janë të ngarkuara pozitivisht, kurse grimcat β negativisht.
Hulumtimet e mëtejshme që bënë bashkëshortët Kiri dhe shkencëtarët tjerë
sqaruan përfundimisht natyrën dhe vetitë e rrezeve radioaktive α, β dhe γ.
Grimcat α janë grimca të elektrizuara pozitivisht. Ngarkesa e një grimce α
është në vlerë absolute dy herë më e madhe se ngarkesa elementare elektrike
(ngarkesa e elektronit). Ngarkesë të njëjtë me atë të grimcës α ka bërthama e atomit të
heliumit. Me anë të eksperimenteve të ndryshme u përcaktua se masa e grimcës α
është katër (4) herë më e madhe se masa e bërthamës së atomit të hidrogjenit. Dihet se
një masë të këtillë ka edhe bërthama e heliumit. Këto dy cilësi të rrezeve α bënë që të
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mendohej se ato nuk ishin gjë tjetër veç se bërthama heliumi. Eksperimentet e
mëvonshme e vërtetuan plotësisht këtë hipotezë. Pra grimcat α janë bërthama heliumi.
Në (Figurën 3.2) është paraqitur pamja figurative e grimcave α. Shpejtësia e këtyre
grimcave mbas daljes nga lënda radioaktive është relativisht e madhe. Meqenëse
grimcat α kanë masë të madhe del që energjia kinetike e tyre është shumë e madhe.
Pikërisht kjo është arsyeja që grimcat α duke u ndeshur në rrugën e tyre me atome dhe
molekula të lëndeve të tjera i jonizojnë ato, dhe numri i joneve të prodhuara prej tyre
është i madh. Këto jone prodhohen në kurriz të energjisë së grimcave α. Që këtej del
se këto

Figura 3.2 Grimcat α
grimca e humbasin shumë shpejt energjinë e tyre, pra përthithen nga lënda shumë
shpejt. Pasi që grimcat α kanë dy ngarkesa elektrike pozitive, mundësia e
bashkëveprimit me lëndën shtohet shumë, pra rritet mundësia e dhënies nga grimca α
e energjisë së saj ambientit rrethues. Aftësia depërtuese e këtij rrezatimi nuk është e
madhe [23]. Kështu një fletë letre me trashësi prej disa milimetrash absorbon
plotësisht grimcat α, (Figura 3.3).

Figura 3.3 Përthithja e grimcave α nga një fletë letre
Grimcat β janë grimca të ngarkuara me një ngarkesë elektrike elementare
negative. Ashtu si edhe grimcat α ose rrezet γ, grimcat β, megjithëse janë elektrone,
dalin nga bërthamat e atomit, (Figura 3.4).
Bërthama atomike ka Z protone dhe N neutrone. Pra që të dy këto lloje
grimcash që ndodhen në bërthamë nuk janë elektrone. Sipas konceptit klasik grimca
të tjera përveç këtyre, në bërthamë nuk ka. Mirëpo fizika moderne ka vërtetuar se
rrezet β dalin nga bërthama e atomit si rezultat i disa ndryshimeve në strukturën e
nukleoneve. Elektroni apo grimca β, megjithëse del nga bërthama, nuk dryshon nga
elektronet orbitale atomike.
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Figura 3.4 Grimcat β
Masa e grimcave β është shumë më e vogël se ajo e grimcave α, ndërsa
shpejtësia me të cilën ato lëvizin është shumë më e madhe. Grimcat β zotërojnë
energji kinetike mjaft të madhe në çastin e daljes së tyre nga bërthamat e atomeve.
Aftësia depërtuese e grimcave β është më e madhe se ajo e grimcave α. Kështu
për të përthithur plotësisht një tufë të rrezeve β duhet një fletë alumini me trashësi
disa milimetra (Figura 3.5). Shpejtësia e grimcave β mund të arrij deri 90 % të
shpejtësisë së dritës. Zbërthimi i grimcave β është „izobarik“ [24].

Figura 3.5 Përthithja e grimcave β nga një fletë alumini
Rrezet γ janë valë elektromagnetike që përhapen me shpejtësinë e dritës.
Natyra e rrezeve γ është e njëjtë me atë të rrezeve X. Dallimi i rrezeve X dhe γ është
se, ndërsa rrezet X lindin si rezultat i fenomeneve në orbitat atomike, rrezet γ lindin
direkt nga bërthama atomike (Figura 3.6). Është pikërisht ky ndryshim që i bën ato të
kenë gjatësi vale më të vogël se rrezet X. Sikurse është thënë më parë, rrezet X lindin
si rezultat i kthimit të atomit nga gjendja e ekscituar në gjendje normale. Po kështu
ndodh për rrezet γ, vetëm se tashmë kemi të bëjmë me bërthamën e atomit. Kjo e
fundit pas emetimit të një grimce α ose β mund të ndodhet në gjendje të ekscituar dhe
për t’u kthyer në gjendje normale, duhet të emetoj një ose disa kuante energjie në
formën e një ose më shumë rrezeve γ. Zbërthimi i rrezeve γ është „izomerik“ [25].

Figura 3.6 Rrezet γ
Rrezet γ kanë energji shumë të madhe dhe përveç kësaj nuk kanë ngarkesë
elektrike. Pikërisht për këto arsye ato kanë aftësi jonizuese të madhe dhe aftësi
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depërtuese shumë të madhe. Kështu për të përthithur plotësisht një tufë rrezesh γ që
prodhon kobalti radioaktiv, nuk mjaftojnë më disa milimetra alumin, por duhen disa
centimetra plumb.
Lëndë të këtilla siç janë: ajri, muret e zakonshme të ndërtesave apo druri, për
këtë lloj rrezatimi janë transparente, pra kalohen me lehtësi. Për të frenuar rrezet γ, aty
ku ato janë të padëshirueshme, përdoren konstruksione speciale betoni të pasuruara
me plumb ose me lëndë të tjera me numër atomik të madh (Figura 3.7).

Figura 3.7 Përthithja e rrezeve γ nga betoni i pasuruar me plumb
Izotopet radioaktive në gjendje të pastër nuk i emetojnë njëkohësisht të trija
llojet e rrezatimeve. Kështu disa izotope si urani, radiumi, poloniumi etj. emetojnë
praktikisht vetëm grimca α. Në qoftë se më parë u tha se kripërat e uranit emetonin
njëkohësisht rreze α, β dhe γ, duhet nënkuptuar që në ato kripëra, përveç uranit, ka
edhe izotope të tjera radioaktive që emetojnë grimca β dhe rreze γ.
Pikërisht për arsye se procesi i emetimit të rrezeve radioaktive në këto
substanca zhvillohet në mënyrë të vetëvetishme, natyrale, ky lloj radioaktiviteti u
quajt radioaktivitet natyral dhe elemente të tilla si urani, poloniumi, radiumi etj. u
quajtën elemente radioaktive natyrale.

3.2 Radioaktiviteti artificial
Dukuria e radioaktivitetit është bërë e mundur që të „induktohet“ edhe tek
bërthamat e elementeve të qëndrueshme, duke krijuar të ashtuquajturin radioktivitet
artificial [26]. Në vitin 1934 bashkëshortët Irenë dhe Frederik Zholio-Kyri zbuluan se
duke bombarduar aluminin me grimca alfa, ai transformohej në izotopin radioaktiv të
fosforit që lëshonte rrezatim beta pozitiv. Reaksioni bërthamor, i cili mund të
zhvillohet, paraqitet në këtë formë:
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Izotopi i fosforit paraqet llojin e burimit të radioaktivitetit bërthamor i cili
manifestohet duke emetuar pozitrone dhe procesi i zbërthimit të fosforit mund të
paraqitet me relacionin
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ku si produkt fitohet izotopi stabil i silicit, i cili gjendet në natyrë. Pra dukuria e zbër-
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thimit të bërthamave të fituara në mënyrë artificiale paraqet radioaktivitetin artificial.
Elementi radioaktiv, i cili fitohet me reaksion bërthamor, quhet me emrin përkatës të
elementit, por me parashtesë „radio“ p.sh radiofosfori, radiosilici e të tjera. Meqë një
element mund t’i ketë disa izotope radioaktive, atëherë përcaktohet që përveç simbolit
të elementit, së bashku me numrin përkatës të masës dhe numrit rendor, në kllapa të
shkruhet edhe koha e gjysmëzbërthimit të radioelementit përkatës, p.sh.
min).

14
7

N (T = 10,1

3.3 Ligji i zbërthimit radioaktiv
Ky ligj mund të aplikohet për çdo lloj bërthame jostabile. Gjatë zbulimit të
bërthamave të njëjta radioaktive mund të konstatojmë se numri i bërthamave të
zbërthyera (dN) në një interval të shkurtër kohor (dt) është çdo herë proporcional me
numrin (N) e bërthamave të pranishme në kohën t
dN    Ndt
dN

(3.1)
(3.2)

 N

dt

λ – konstantja e proporcionalitetit e cila quhet konstante e zbërthimit radioaktiv
shenja – në anën e djathtë të ekuacionit tregon se me zgjatjen e kohës dt , numri
i atomeve radioaktive zvogëlohet.
Pas ndarjes së variablave, ekuacionin (3.1) mund ta shkruajmë në këtë formë:
dN

(3.3)

   dt

N

Për dt = 1 s del se
dN

(3.4)

 

N

  

dN

(3.5)

N

Kur shprehjen (3.2) e integrojmë



dN



dN

N

N



(3.6)

   dt

 

(3.7)

 dt

fitojmë
ln N    t  C

(3.8)

Konstantja e integrimit C, përcaktohet nga konditat fillestare. Kur t = 0, (në fillim), N
= N0 , fitojmë
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ln N

0

 C

(3.9)

Pas zëvendësimeve del se
ln N    t  ln N
ln N  ln N

N

ln

N

0

0

(3.10)

 t

(3.11)

 t

(3.12)

0

Ekuacionin (3.12) e shkruajmë në formë eksponenciale
N
N

 t

(3.13)

0

ose
N  N 0e

 t

(3.14)

Shprehja (3.14) paraqet ligjin e zbërthimit radioaktiv në formë eksponenciale [27].
Numri i atomeve të pazbërthyera N, është në varshmëri eksponenciale me kohën t. Në
fillim, kur (t=0), numri i atomeve të pazbërthyera është maksimal (N = N0), ndërsa
pas kohës së çfarëdoshme t, numri i atomeve të pazbërthyera do të jetë N [27].
N0 – numri i atomeve të pazbërthyera në kohën t = 0
N – numri i atomeve të pazbërthyera në kohën t
λ – konstantja e zbërthimit radioaktiv
e – baza e logaritmit natyral
t – koha

3.4 Aktiviteti
Nga ligji i zbërthimit radioaktiv shihet se raporti i atomeve të zbërthyera dN
dhe elementit të kohës dt, paraqet shpejtësinë e zbërthimit ose aktivitetin A [28].
A 

dN
dt

A 

dN

(3.15)
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Për t = 0, kemi
A0    N

A  N 0e

0

 t

ku pas zëvendësimeve përkatëse, kemi:
A  A0e

 t

(3.16)

e – baza e logaritmit natyral
A0 – aktiviteti i elementit radioaktiv në fillim të kohës t ( t = 0)
A – aktiviteti pas kohës t
λ – konstantja e zbërthimit
Aktiviteti zbret sipas ligjit eksponencial të karakterizuar me konstanten e zbërthimit.

3.5 Koha e gjysmëzbërthimit të substancave radioaktive
Zbërthimi përcaktohet nëpërmes një madhësie karakteristike e njohur si koha e
gjysmëzbërthimit që shënohet me T1/2 [29].
Le të jetë N0 numri i bërthamave të pazbërthyera në fillim të shqyrtimit kur t =
0. Numri i bërthamave radioaktive në mënyrë permanente zvogëlohet gjatë kohës t.
Pas një kohe t = T1/2, numri është N = N0/2 që është numri i bërthamave që ende nuk
janë zbërthyer. Kur këto të dhëna zëvendësohen në formulën themelore të
radioaktivitetit
N  N 0e

 t

fitojmë


T1
2

ln 2



Koha e gjysmëzbërthimit T1/2 për elemente të ndryshme radioaktive, ka vlera të
ndryshme, të cilat shtrihen në një interval të gjatë kohor. Grafiku i zbërthimit
radiokativ për elemente të ndryshme dhe kohë të ndryshme të gjysmëzbërthimit
ndryshon për nga pjerrtësia.
Për shndërrimin e tërësishëm të bërthamave të një elementi në elementin tjeter,
nevojitet kohë pambarimisht e gjatë, p.sh koha e gjysmëzbërthimit të radiumit (Ra)
është 1620 vjet.

3.6 Prodhimi i izotopeve radioaktive artificiale
Për të kthyer një element joradioaktiv në një element radioaktiv mjafton që me
anën e një „predhe“ (rreze alfa, beta, gama , iks etj) të goditen bërthamat e atomeve të
të parit dhe të kthehen ato në gjendje të ekscituar. Kështu duke goditur me neutrone
bërthamat e atomeve të kobaltit natyror joradioaktiv (Co59), ndodh reaksioni
bërthamor që konsiston në kapjen nga ana e bërthamës së Co59 të një neutroni (n1).
Pas kësaj masa e bërthamës së kobaltit rritet me një njësi dhe përftohet kështu
bërthama e kobaltit radioaktiv Co60. Ky izotop është i aftë të emetojë dy lloje
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rrezatimesh: rreze γ dhe rreze β. Më saktë, çdo bërthamë e kobaltit Co 60 emeton dy
rreze γ ( γ1 me energji 1,33 MeV dhe γ2 me energji 1,17 MeV) dhe rreze β me energji
më të vogël (0.31 MeV). Pas kësaj bërthama e atomit të kobaltit transformohet në
bërthamë të atomit të nikelit (joradioaktiv). Rrezet γ të kobaltit radioaktiv janë ato që
shfrytëzohen në mjekësi për qëllime kurimi. Rrezet β përkundrazi, meqë kanë energji
relativisht të vogël, paraqiten të dëmshme pasi, duke u përthithur kryesisht në lëkurë,
shkaktojnë djegie të saj.
Kthimi i lëndeve joradioaktive në lëndë radioaktive bëhet në reaktorët atomikë
apo bërthamorë dhe në përshpejtuesit (akceleatorët) e fuqishëm. Me mënyra të
ndryshme në to përftohen tufa grimcash të ngarkuara α, β, protone etj, ndërsa në
reaktorët atomikë përftohen tufa neutronesh, rrezesh γ etj. Pastaj në rrugën e këtyre
tufave vendoset elementi që duhet aktivizuar (një pllakë e vogël kobalti 59 për
shembull). Duke vepruar mbi bërthamat e atomeve të kobaltit, grimcat ose rrezet
„predhat“ shkaktojnë transformimet që shpiejnë në përftimin e kobaltit radioaktiv.
„Predhat“ bombarduese duhet të kenë energji të mjaftueshme për të shkaktuar
reaksionet e nevojshme bërthamore. Pra jo çdo rrezatim jonizues mund të shërbej si
aktivizues. Kjo energji, zakonisht duhet të jetë mjaft e madhe për të mposhtur forcat
elektrike të orbitave elektronike si dhe forcat bërthamore, për të rënë kështu në
bërthamë ( në rastin e „predhave“ të ngarkuara elektrikisht), ndërsa në rastin e
„predhave „ të pangarkuara, siç janë neutronet, energjia duhet të mjaftoj për t’i
mposhtur forcat bërthamore.
Rrezatimet jonizuese që prodhohen nga elementet radiaoktive natyrale në
përgjithësi nuk mund të luajnë rolin e „predhave“ që prodhojnë elemente radioaktive
artificiale, pasi kanë energji të vogël ose dendësia e rrezatimeve të tyre nuk mjafton
për të transformuar një numër të konsiderueshëm atomesh joradioaktivë në atome
radioaktivë. „Predhat“ të cilat janë më të rëndësishmet për prodhimin e elementeve
radioaktive artificiale janë neutronet. Për një tufë të dhënë „predhash“ (p.sh.
neutrone), sa më e gjatë të jetë koha e bombardimit, aq më i madh është numri i
bërthamave të lëndës që kthehen në bërthama radioaktive. Kështu, në qoftë se
kobaltin 59 (joradioaktiv) e bombardojmë me neutrone vazhdimisht për 5,3 vjet ( pra
për T vjet, ku T është periudha e përgjysmimit) rreth 50 % e bërthamave të tij kthehen
në bërthama radiokative Co60. Sado e gjatë të jetë koha e bombardimit të një elementi
joradioaktiv, asnjëherë nuk do të arrinim t’i kthenim të gjitha bërthamat e tij në
bërthama radioaktive. Burimi i kobaltit - 60 përdoret për qëllime kurimi gjatë një
periudhe prej 5,3 vjetësh. Pas kësaj ai duhet zëvendësuar me burim të ri, pasi gjysma e
bërthamave të tij radioaktive është transformuar në bërthama nikeli joradiaktiv dhe si
rezultat aftësitë e tij kuruese për shumë arsye nuk i kënaqin nevojat e radioterapisë
[30].

3.7 Bashkëveprimi i rrezatimit me lëndën
Të gjitha llojet e rrezatimit, siç janë rrezet α, β, γ, neutronet e të tjera, qofshin ato me
ngarkesë elektrike apo jo, bashkëveprojnë me lëndën. Nga pikëpamja e
bashkëveprimit me lëndën rrezatimi ndahet në dy kategori [31]:
Rrezatim direkt jonizues, me të cilin kuptohet një grimcë e ngarkuar elektrikisht, e cila e transmeton drejtpërdrejt energjinë e saj tek lënda, si rezultat i bashkëveprimit
elektrostatik (kulonian). Në këtë kategori bëjnë pjesë grimcat e rënda (alfa, protonet
etj), dhe ato të lehta (elektron, pozitron).
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Rrezatimi indirekt jonizues, i cili nga pikëpamja elektrike është neutral, por që
ka aftësinë për ta kaluar energjinë e tij tek lënda në mënyrë të pjesshme ose të plotë,
nëpërmjet bashkëveprimit me grimcat e ngarkuara. Këtu bëjnë pjesë rrezatimi
elektromagnetik ( gama, X) dhe rrezatimi neutronik.
Bashkëveprimi i grimcave të ngarkuara me lëndën. Grimcat e ngarkuara duke
kaluar nëpër një lëndë të dhënë, humbasin gradualisht energjinë e tyre fillestare.
Grimca e ngarkuar në lëvizje zotëron një fushë elektrike. Është pikërisht kjo fushë që
vepron mbi elektronet që ndodhen në afërsi të trajektores së grimcës. Kur
bashkëveprimi është i fortë, energjia që i kalon elektronit është e mjaftueshme për ta
shkëputur atë nga atomi ku ai ndodhet; në këtë rast shfaqet dukuria e jonizimit
nëpërmjet formimit të një çifti jonesh: jonit pozitiv dhe elektronit. Kur bashkëveprimi
është i dobët ( i pamjaftueshëm për jonizim) ndodh dukuria e ngacmimit që
shoqërohet me ndryshimin e gjendjes së elektronit në atom. Në rastin kur energjia që
grimca i transmeton elektronit është shumë më e madhe se energjia që e mban të
lidhur elektronin në atom, ky i fundit mund të shkaktoj jonizim dhe ngacmim tek
atomet e tjera për shkak të energjisë së lartë që zotëron. Këto elektrone dytësore
energjetike quhen elektrone delta dhe përfaqësojnë një mënyrë indirekte të
transmetimit të energjisë së grimcës së ngarkuar në lëndë. Për grimcën e rëndë të
ngarkuar, jonizimi dhe ngacmimi i atomeve ose molekulave të lëndës me të cilën
bashkëvepron janë mënyrat e vetme të ngadalësimit të saj. Këto procese shoqërohen,
gjithashtu me një ndryshim të gjendjës energjetike të atomeve që bashkëveprojnë dhe
që kryhet nëpërmjet goditjeve joelastike [32]. Procesi i ngadalësimit të grimcës së
rëndë realizohet nëpërmjet një numri të madh bashkëveprimesh me kalime të vogla
energjie dhe trajektorja e tyre mund të konsiderohet si një vijë e drejtë. Forca e
bashkëveprimit kulonian duke qenë në përpjesëtim të zhdrejtë me largësinë, i krijon
grimcës mundësinë e bashkëveprimit të njëkohëshëm me shumë elektrone dhe si
rrjedhim humbjen graduale dhe të vazhdueshme të energjisë përgjatë trajektores së saj
[33]. Humbja e energjisë së grimcës së rëndë gjatë bashkëveprimit do të jetë e
barabartë me energjinë që fiton elektroni në këtë proces.
Grimca e lehtë qoftë pozitive ose negative gjatë lëvizjës së saj nëpër lëndë
bashkëvepron me elektronet e lëndës nëpërmjet forcave kuloniane. Gjatë këtij
bashkëveprimi (goditje joelastike) ajo jonizon dhe ngacmon elektronet e lëndës ashtu
sikurse vepron edhe grimca e rëndë.
Gjatë procesit të bashkëveprimit mund të evidentohen këto ndryshime:
-

Grimca e lehtë i nënshtrohet një devijimi të konsiderueshëm nga trajektorja e
saj fillestare.
Gjatë bashkëveprimit ajo mund të humb një pjesë të energjisë edhe vetëm
gjatë një goditjeje joelastike [34].

Grimca e lehtë gjatë kalimit në lëndë bashkëvepron edhe me fushën elektrike
të bërthamës atomike me ngarkesë Ze, por gjatë këtij bashkëveprimi ajo humb një
pjesë tepër të vogël të energjisë (goditje elastike) për shkak të ndryshimit shumë të
madh ndërmjet masave të tyre. Probabiliteti i shpërhapjes së grimcës nga bërthama
është në përpjesëtim të drejtë me katrorin e numrit atomik (Z2) të lëndës me të cilën
grimca bashkëvepron, dhe për një kënd të dhënë të shpërhapjes, ai është në
përpjesëtim të zhdrejtë me energjinë e grimcës. Kur një elektron kalon në afërsi të
bërthamës atomike ai i nënshtrohet një përshpejtimi të madh. Kur një grimcë e
ngarkuar i nënshtrohet një përshpejtimi, grimca e humb energjinë nëpërmjet lëshimit
prej saj të fotoneve.
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Pjesa e energjisë së elektronit, që lirohet në formën e të ashtuquajturit rrezatim
i frenimit (bremsstrahlung), rritet me energjinë e elektronit dhe është më e shprehur
në një lëndë me numër atomik të madh. Spektri energjetik i fotoneve të lëshuara si
rezultat i frenimit të elektroneve në fushën e bërthamës është i vazhduar dhe energjia
e tyre maksimale është e barabartë me energjinë kinetike të elektroneve [35].
Bashkëveprimi i pozitroneve me lëndë është pothuajse identik me
bashkëveprimin e elektroneve. Pozitroni gjatë bashkëveprimit me lëndën e humb
shumë shpejt energjinë e tij. Pas humbjes së energjisë, pozitroni shpërhapet në lëndën
dhe duke u bashkuar me një elektron të lirë i nënshtrohet procesit të „asgjësimit“ duke
çliruar dy fotone me drejtime të kundërta në qoftë se spinet e elektron-pozitronit janë
antiparalele dhe tri fotone, nëse orientimet e spineve të tyre janë paralele. Pozitronet
më dobët shpërhapen gjatë kalimit nëpër lëndë se sa elektronet.
Bashkëveprimi i rrezeve γ me lëndën. Rrezet gama (γ) përbëhen nga fotonet
(grimca të pangarkuara me elektricitet), me masë të prehjes të barabartë me zero dhe
të cilat lëvizin me shpejtësi të dritës c. Pra rrezet γ janë një grumbullim valësh
elektromagnetike me gjatësi vale shumë të vogël.
Gjatë kalimit të rrezeve γ nëpër një ambient të dhënë, nuk mund të ketë
bashkëveprim elektrik midis tyre dhe fushave elektrike të atomeve të lëndës. Ky fakt
përbën një nga ndryshimet rrënjësore të bashkëveprimit të grimcave të ngarkuara
elektrike me atomet e një lënde dhe rrezeve që nuk kanë ngarkesë elektrike.
Megjithatë gjatë kalimit nëpër lëndën e dhënë rrezet gama humbasin energjinë e tyre.
Proceset kryesore të bashkëveprimit të rrezatimit elektromagnetik me lënden
janë tre [36].
- efekti fotoelektrik
- efekti Kompton
- efekti i prodhimit të çiftit
Efekti fotoelektrik. Qëndron në bashkëveprimin e një fotoni me energji E = hυ
me një atom të lëndës. Procesi i dorëzimit të energjisë së fotonit mbi elektronin e
lidhur për atom me qëllim të shkëputjës së tij nga atomi quhet efekt fotoelektrik [37] .
Me rastin e kësaj ndeshjeje fotoni (gamakuanti) tërë energjinë e vet ia dorëzon
elektronit i cili një pjesë të kësaj energjie e shfrytëzon për t’u liruar nga atomi (
energjia e lidhjes), ndërsa pjesen tjetër të energjisë elektroni e merr me vete si energji
kinetike (Figura 3.8).
E  El  Ek

(3.17)

Figura 3.8 Efekti fotoelektrik
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Madhësia e energjisë së lidhjes së elektronit për bërthamë varet nga fakti se
nga cila shtresë del elektroni. Kur elektroni del nga shtresa K, ai shpenzon pjesën më
të madhe të energjisë, sepse në këtë shtresë ai është i lidhur më fort me bërthamën e
atomit. Kur elektroni largohet nga shtresat tjera L, M, N, O etj. energjia e lidhjës çdo
herë pranon vlera më të vogla. Kjo do të thotë se elektronet e larguara nga shtresa K,
kanë vlera të vogla të energjisë kinetike, meqë pjesën më të madhe të energjisë e kanë
shpenzuar për t’u liruar nga lidhja e elektronit me bërthamën.
Vlera më e madhe e efektit fotoelektrik arrihet kur energjia e fotonit është diç
më e madhe se energjia e lidhjes së elektronit në bërthamë. Afro 80 % të elektroneve
që dalin nga atomi, ato dalin nga shtresa K, ku elektronet janë më së shumti të lidhura.
Pra efekti fotoelektrik ndodh më së shumti te elektronet, të cilat janë shumë të lidhura
me bërthamën.
Probabiliteti i efektit fotoelektrik varet si nga numri rendor i elementit, po
ashtu edhe nga energjia e gamakuanteve (fotoneve) rënëse. Probabiliteti i efektit
fotoelektrik zbret me rastin e zmadhimit të energjisë së fotoneve, ndërsa ai zmadhohet
me rritjen e numrit atomik.
Efekti i Komptonit. Është procesi i bashkëveprimit të fotonit me elektronet e
lidhura dobët të një lënde. Gjatë këtij efekti fotoni me energji hν shpërhapet në një
drejtim θ në lidhje me drejtimin rënës dhe humb një pjesë të energjisë së tij, që i jepet
elektronit me të cilin ai bashkëvepron [37] (Figura 3.9).

Figura 3.9 Efekti Kompton
Energjia e fotonit të shpërhapur hν’ jepet nga lidhja [38]
h

'
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1   1  cos 



ku:
 

h
m 0c

2

Ndërsa energjia që fiton elektroni nga bashkëveprimi me fotonin, është e barabartë me
ndryshimin e energjisë së fotonit rënës dhe fotonit të shpërhapur dhe jepet nga lidhja:
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Nga lidhja e mësipërme shihet se energjia, që fiton elektroni gjatë
bashkëveprimit me fotonin rënës, ndryshon në mënyrë të vazhdueshme nga vlera zero
për   0 0 deri në një vlerë maksimale për   180 0 . Gjatë bashkëveprimit
kompton fotonet me energji të vogël, shpërhapen thuajse njëtrajtësisht në të gjitha
drejtimet, kurse fotonet me energji të lartë shpërhapen kryesisht në drejtimin e rënies
së tyre.
Efekti i prodhimit të çiftit. Qëndron në krijimin e një çifti elektron-pozitron kur
një foton me energji të mjaftueshme bashkëvepron me atomin në fushën elektrike të
bërthamës (Figura 3.10). Vetë fotoni “zhduket” (anihilimi), ndërkohë që energjia e tij
shkon për krijimin e çiftit si dhe për energjinë kinetike që fitojnë elektroni dhe
pozitroni.

Figura 3.10 Krijimi i çifteve
Nëse energjia e fotonit do të jetë hν, sipas ligjit të ruajtjes së energjisë merret lidhja:
hν = 2m0c2 + Ee- + Ee+

(3.18)

në të cilin m0c2 = 551 keV është ekuivalenti energjetik i masës së elektronit dhe
pozitronit, Ee- energjia kinetike e elektronit dhe Ee+ energjia kinetike e pozitronit.
Lidhja e mësipërme tregon gjithashtu se prodhimi i çiftit nuk mund të realizohet nëse
energjia e fotonit nuk është e barabartë ose më e madhe se 2m0c2 = 1022 keV.
Efekti i prodhimit të çiftit nuk mund të kryhet pa praninë e bërthamës atomike, sepse
nuk mund të përmbusheshin njëkohësisht ligjet e ruajtjes së energjisë dhe sasisë së
lëvizjes. Roli i bërthamës shërben pikërisht për të përmbushur plotësimin e
njëkohshëm të të dy ligjeve të mësipërme.
Efekti i formimit të çiftit lidhet me krijimin e dy grimcave dytësore, të cilat
janë të afta të jonizojnë lëndën. Pozitroni pas humbjes së energjisë së tij bashkohet me
një elektron duke dhënë dy fotone me energji 511 keV.
Probabiliteti i formimit të çiftit rritet me energjinë (më të madhe se 1,022
MeV) si logaritmi i energjisë (log hν) dhe zvogëlohet me rritjen e numrit atomik të
lëndës si Z2.
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KREU IV
4 DOZIMETRIA
4.1 Dozimetria e rrezatimeve jonizuese
Pjesa e fizikës së rrezatimeve jonizuese, e cila merret me matjen e cilësisë dhe
sasisë së rrezatimeve që marrin pjesë në bashkëveprimin me organizmat e gjalla dhe e
cila bën lidhjen midis rrezatimit dhe veprimit të tij mbi këta organizma quhet
dozimetri e rrezatimeve jonizuese.
Qëllimi i fundit i dozimetrisë është vlerësimi cilësor dhe sasior i veprimit të
rrezatimeve jonizuese mbi materien e gjallë, pra mbi organizmat e gjalla ose mbi disa
pjesë përbërëse të tyre.
Ky vlerësim bëhet duke matur energjinë e rrezatimeve jonizuese të përthithur
në indet e gjalla. Kjo energji e përthithur shkakton me anë të jonizimit ndryshime të
shumëllojshme në strukturën dhe funksionimin e qelizave, indeve dhe organizmave të
gjalla.
Problemi i veprimit të rrezatimeve mbi organizmat e gjalla, përveç anës së tij
sasiore, ka edhe anën cilësore. Kështu pasojat që lënë dy rrezatime të ndryshme (α
dhe β për shembull) në një ind të gjallë mund të jenë të ndryshme, megjithëse energjia
e përthithur nga indi në të dyja rastet është e njëjtë. Pra këto rrezatime nga ana sasiore
janë të njëjta, por nga ana cilësore ndryshojnë. Shembull i mirë për të sqaruar këtë
është ai i rrezeve X. Rrezet X me energji të vogël kanë aftësi depërtuese më të vogël
se rrezet X me energji të madhe. Në qoftë se dora e njeriut rrezatohet me rreze X të
energjisë së vogël me një dozë prej 50 Gy, lëkura do të skuqet. Pra, do të filloj djegia
e indit të lëkurës. Nënkuptohet që në thellësi këto rreze nuk arrijnë. Në qoftë se e
njëjta dozë 50 Gy jepet me rreze X të energjisë së lartë, lëkura do të pësoj një skuqje
të lehtë, ndërsa në thellësi do të pësoj ndryshime që nuk na i jep e njëjta dozë me
energji të vogël. Është pikërisht ndryshimi cilësor i këtyre dy tufave që përcakton
ndryshimin në pasojat e lëna nga bashkëveprimi i rrezeve X (në sasi të barabartë) në
dorën e njeriut.
Ndryshimi vjen nga që, ndërsa në rastin e dytë energjia që tufa e vet rrezeve X
i jep dorës, përhapet në një vëllim më të madh ( rrezet X të forta depërtojnë në gjithë
dorën), në rastin e parë e njëjta energji (meqë doza është po ajo) përhapet në një
vëllim shumë më të vogël, dhe praktikisht vetëm në atë pjesë të lëkurës mbi të cilën
bie. Kështu që në rastin e dytë, duke qenë numri i qelizave të dëmtuara më i madh se
në të parin, dëmi që ka pësuar çdo qelizë është më i vogël. Pra, për të njohur mirë një
tufë rrezesh dhe ajo që është më e rëndësishmja, për të vlerësuar mirë bashkëveprimin
e saj me organizmat e gjalla, duhet njohur dhe matur kjo tufë jo vetëm nga ana
sasiore, por edhe nga ana cilësore.
Cilësia e rrezatimit përcaktohet nga natyra e tij (rrezet X, α, β, e, γ etj.) dhe
nga energjia (fortësia e tij) e shprehur në elektronvolt; kur është fjala për tufa që në
përbërjen e tyre kanë rrezatime me energji të ndryshme, cilësia përcaktohet nga
spektri i rrezatimit.
Për të sqaruar më mirë dozimetrinë do të flasim për madhësitë fizike që
përdoren për t’i shprehur ato, që quhen madhësi dozimetrike.
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4.2 Energjia mesatare e jonizimit të lëndës
Energjia mesatare e jonizimit simbolikisht shënohet me W dhe përfaqëson
raportin e energjisë kinetike të elektroneve që krijohen në lëndë, me numrin e
përgjithshëm të joneve që formohen në të. Shprehja matematikore e energjisë
mesatare të jonizimit është:
W 

Ek
N

(4.1)

j

Energjia mesatare e jonizimit për elektronet me energji të ndryshme dhe për
gaze të ndryshëm, luhatet në kufijtë nga 27 eV deri në 42 eV.
Energjia e përthithur nga rrezatimet në lëndë transformohet në energji kinetike
të elektroneve, energjia mesatare e jonizimit e rrezatimit gama dhe e rëntgenit është e
barabartë me energjinë mesatare të jonizimit të elektroneve, të formuara nga ky
rrezatim. Energjia mesatare e jonizimit e rrezatimit gama dhe e rëntgenit për ajrin
është e pandryshueshme dhe e barabartë me 34 eV, në një interval të energjive që
shkon nga 20 keV në 3 MeV. Pra, energjia mesatare është energjia e humbur e
rrezatimit rënës, energjia e cila harxhohet në formimin e një çifti jonesh në lëndën e
rrezatuar.

4.3 Madhësitë dozimetrike
4.3.1 Doza e përthithur
Madhësia fizike themelore dozimetrike, që shërben për vlerësimin e shkallës
së veprimit të rrezatimit jonizues në një lëndë është doza e përthithur ose thjeshtë
doza. Doza e përthithur është raporti i energjisë së përthithur të rrezatimit në një
element vëllimor të caktuar lënde, dhe masës së lëndës së këtij vëllimi [39]. Më 1953,
Komisioni Ndërkombëtar për Njësitë dhe Matjet Radiologjike (ICRU) përcaktoi
njësinë e saj rad-in [40].
Në qoftë se elementi vëllimor që rrezatohet ka masën e lëndës të barabartë me
dm dhe në të është përthithur energjia mesatare e rrezatimit e barabartë me dE, doza e
përthithur përcaktohet nga lidhja e mëposhtme:
D 

dE

(4.2)

dm

Në sitemin SI, njësia matëse e dozës së përthithur shprehet në xhaul për
kilogram (J/kg).
Kjo njësi quhet grei (Gy), për nder të fizikanit anglez Harold Gray ( 1905 –
1965).
1 Gy  1

J
kg

Doza e përthithur vlen për të shprehur çfarëdo lloj rrezatimi dhe për çfarëdo
lloj lënde.
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4.3.2 Fuqia e dozës së përthithur ( D )
Me këtë madhësi kuptohet raporti i dozës së përthithur dD me intervalin e
kohës dt, brenda së cilës është dhënë kjo dozë:


D 

dD

(4.3)

dt

Fuqia e dozës së përthithur shprehet në njësinë Gy/s.

4.3.3 Doza e ekspozimit (X)
Madhësia e parë nga pikëpamja historike në fushën e dozave të rrezatimit
jonizues është doza e ekspozimit ose thjeshtë ekspozimi, e cila shërben vetëm për
dozimin e rrezatimit gama dhe rrezet X në ajër [41].
Ekspozimi që shënohet me X, është raporti i ngarkesës elektrike dq, e cila
formohet në një vëllim elementar të ajrit të rrezatuar me rrezatim gama (γ) ose rëntgen
(X), me masën e këtij vëllimi dm, ku dq është vlera absolute e ngarkesës elektrike të
joneve të një shenje të prodhuar në vëllimin e ajrit.
Ekspozimi jepet nga lidhja:
X 

dQ

(4.4)

dm

Njësia matëse e ekspozimit përcaktohet si sasi e rrezatimit gama ose të
rëntgenit, të cilat prodhojnë në 1 kg ajër në kushte normale ( 0 0C dhe 101,3 MPa),
jone me ngarkesë të përgjithshme prej një C për secilën shenjë.
Në sistemin SI, njësia e ekspozimit shprehet në kulon për kilogram (C/kg).
Njësia e ekspozimit mund të konvertohet në njësi të dozës së përthithur për
ajrin, duke ditur ngarkesën elektrike të një elektroni e = 1,6  10 C dhe energjinë
mesatare për formimin e një çifti jonesh në ajër Wa = 34 eV.
Mbi bazën e këtyre të dhënave mund të gjendet ekuivalenti energjetik i njësisë
së ekspozimit, pra doza e përthithur nga ajri kur vlera e ekspozimit është 1 C/kg:
 19

1 njësi ekspozimi =

1 C / kg
1 . 6  10

 19

 34 eV  1 . 6  10

 19

J

eV  1

Gy
J kg

C

 34 Gy

(në ajër) (4.5)

Si njësi e posaçme e ekspozimit për një kohë shumë të gjatë është përdorur
rëntgeni (R).
Kjo njësi përcaktohet si sasi e rrezatimit γ ose të rrezeve X, e cila prodhon në
3
1 cm ajër në kushte normale, jone me ngarkesë të përgjithshme prej 3,3  10  10 C për
secilën shenjë.
Duke u bazuar në përkufizimin e dhënë për njësinë e rëntgenit, mund të
llogaritet ekuivalenti energjetik i tij ose doza e përthithur në ajër kur ai ekspozohet me
dozen prej 1 R. Me llogaritje të thjeshta del se :
1 R = 8,8 mGy = 0,0088 Gy

(4.6)

Njësia rëntgen (R), lidhet me njësinë e ekspozimit në sistemin SI si më poshtë:
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1 R = 2, 58  10-4 C/kg

(4.7)


4.3.4 Fuqia e dozës së ekspozimit ( X )


Me fuqi të ekspozimit X kuptohet raporti i ekspozimit dX me intervalin e
kohës dt, brenda të cilit është kryer ky ekspozim:


X 

dX

(4.8)

dt

Njësia matëse e fuqisë së ekspozimit është C/kg s.
Nëpërmjet ekspozimit realizohet matja e energjisë së rrezatimit gama dhe e
rëntgenit e përthithur nga ajri, ndërkohë që në shumë raste kërkohet të përcaktohet
energjia e këtyre rrezatimeve e përthithur nga indi biologjik. Meqenëse përthithja e
energjisë së rrezatimit është afërsisht në përpjesëtim të drejtë me densitetin e
elektroneve të lëndës, mund të tregohet që doza e përthithur në ind ndryshon nga doza
e përthithur në ajër. Për shembull nëse pranohet që indi muskulor ka densitetin 1
g/cm3 dhe është i përbërë nga oksigjeni, hidrogjeni, azoti dhe karboni në përpjesëtime
të caktuara, mund të llogaritet që densiteti i tij elektronik është i barabartë me 3,28 
1023 elektrone për gram. Ndërkohë për ajrin, i cili e ka densitetin 1,293  10-3 g/cm3
dhe që përbëhet nga azoti dhe oksigjeni në raporte 5:1, mund të llogaritet që densiteti i
tij elektronik është i barabartë me 3,01  1023 elektrone për gram. Energjia e përthithur
(J/kg) në indin muskulor, që i korrespondon ekspozimit prej 1C/kg në ajër, do të jepet
nga raporti i densiteteve elektronike të lëndëve përkatëse i barabartë me:
3 , 28

 34 Gy  37 Gy (në ind)

(4.9)

3 , 20

Në mënyrë analoge mund të gjendet se ekspozimi prej 1 R, të cilit i
korrespondon doza e përthithur prej 0,88 mGy në ajër, krijon në indin muskulor dozën
e përthithur prej 0, 95 mGy, që është shumë e afërt me dozën prej 1 rad.
Nëpërmjet njohjes së dozës së ekspozimit në një lëndë të çfarëdoshme, është e
mundshme llogaritja e dozës së përthithur në të.

4.3.5 Kerma
Madhësia fizike kerma përdoret për të shprehë rrezatimin indirekt jonizues, si
për shembull rrezatimi elektromagnetik dhe neutronik. Ajo përfaqëson raportin e
shumës së energjive kinetike fillestare të grimcave jonizuese (elektroneve për
rrezatimin elektromagnetik dhe bërthamave të zmbrapsjes për neutronin) që çlirojnë
këto rrezatime në një vëllim të caktuar të lëndës, me masën e këtij vëllimi [42].
Kerma është shkurtimi i emërtimit energji kinetike e liruar në lëndën (kinetic energy
released in material) dhe shënohet me K:
K 

dE

(4.10)

dm

Nga përkufizimi i dhënë, kuptohet që njësia e matjes së kermës është e njëjtë me atë
të dozës së përthithur (J/kg). Por siç mund të kuptohet, kerma lidhet me enrgjinë
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kinetike fillestare të grimcave jonizuese, e çliruar në lëndë nga rrezatimi, ndërkohë që
doza e përthithur karakterizon energjinë e përthithur në lëndë nga rrezatimi.
Vlera e kermës mund të ndryshoj nga ajo e dozës së përthithur, në varësi të
faktit nëse grimcat jonizuese të krijuara në lëndë, e shpenzojnë energjinë e tyre brenda
vëllimit të lëndës në të cilën ato u krijuan ose jashtë saj. Në rastin e parë vlera e
kermës do të ishte e njëjtë me atë të dozës së përthithur, kurse në rastin e dytë kjo
vlerë do të ishte më e madhe nga ajo e dozës së përthithur.


Fuqia e kermës K përfaqëson raportin e sasisë elementare të kermës dK që
krijohet gjatë intervalit të kohës dt me këtë interval:


K 

dK

(4.11)

dt

Njësia matëse e fuqisë së kermës është Gy/s.
Lidhjet ndërmjet dozës së ekspozimit X (C/kg), dozës së përthithur D (J/kg)
dhe kermës K (J/kg) janë si më poshtë:
D  X 

W

(J/kg),

(4.12)

(C/kg)

(4.13)

e
X 

K e
W

4.3.6 Doza ekuivalente
Eksperimentet e kryera për veprimin biologjik të rrezatimit nxorën në dukje
faktin që e njëjta dozë e përthithur (Gy) e rrezatimit nga organizmat e gjalla,
shkaktonte efekte të ndryshme biologjike në ta, në varësi të llojit të rrezatimit të
përdorur.
Ndërkohë, sikurse u vërejt më sipër, veprimi biologjik i rrezatimit i detyrohet
dëmtimeve në nivel qelizor që ato shkaktojnë si rezultat i bashkëveprimit me indet
dhe organet e ndryshme.
“Kontradikta“ e mësipërme shpjegohet me faktin që llojet e ndryshme të
rrezatimit gjatë bashkëveprimit me indet krijojnë në këto të fundit jone me
shpërndarje jo uniforme në hapësirë. Kështu p.sh. grimcat e rënda duke pasur aftësi të
larta jonizuese, krijojnë në inde hapësira elementare me jonizim tepër të lartë,
ndërkohë që rrezatimi elektronik ose gama duke zotëruar aftësi të vogël jonizuese
krijon hapësira me jonizim të ulët. Rrjedhimisht dëmtimet e lokalizuara në inde, të
shkaktuara nga grimcat e rënda do të jenë më të mëdha nga ato të elektroneve ose
rrezatimit gama për të njëjtën dozë të përthithur nga këto rrezatime. Në këto kushte
lindi nevoja e futjes së një madhësie të re, që karakterizon shpërndarjen hapësinore të
energjisë së përthithur të rrezatimet e ndryshme në inde. Kjo madhësi quhet
transmetim linear i energjisë (TLE) dhe përcakton energjinë që transmetohet nga
rrezatimi në ind për njësi të gjatësisë. Kur dy rrezatime i kanë vlerat e TLE-së të
përafërta, atëherë edhe shpërndarjet hapësinore të energjisë së këtyre rrezatimeve në
inde do të jenë të përafërta, gjë e cila nuk ndodh kur vlerat e TLE-së ndryshojnë
shumë. Kështu madhësia TLE mund të shërbej si karakteristikë cilësore e rrezatimit
përsa i përket dëmtimeve që ai shkakton në organizmat e gjalla.
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Madhësia TLE qëndron në bazën e përcaktimit të faktorit ponderues të
rrezatimit wr. Me faktor ponderues të rrezatimit kuptohet faktori, i cili përcakton
shkallen e dëmtimit të indeve nga lloje të ndryshme rrezatimi, për të njëjtën dozë të
përthithur prej tyre.
Rrethanat e paraqitura më sipër shtruan përpara fizikanëve dhe biologëve
nevojën e futjes së një madhësie të re dozimetrike, e cila mban parasysh shkallën e
dëmtimit të indeve jo vetëm në varësi të dozës por edhe të llojit të rrezatimit.
Për këtë qëllim u propozua madhësia e dozës ekuivalente që shënohet me H,
dhe që përcaktohet si produkt i dozës së përthithur me faktorin ponderues të rrezatimit
wr [43]. Në këtë mënyrë doza ekuivalente jepet nga lidhja:
H  wr  D

(4.14)

Meqenëse faktori ponderues i rrezatimit është numër, doza ekuivalente matet
me të njëjtën njësi sikurse edhe doza e përthithur, pra xhaul për kilogram (J/kg). Por
për ta dalluar nga kjo dozë, njësia matëse e dozës ekuivalente quhet zivert (Sv), në
nderim të biologut suedez Rolf Sievert (1896 – 1967), i cili kontribuoi mjaft për
sqarimin e mekanizmave të veprimit të rrezatimit në organizmat e gjalla. Nga sa u
tregua më sipër njësia e dozës ekuivalente është e barabartë me:
1 Sv  1

J

(4.15)

kg


4.3.7 Fuqia e dozës ekuivalente ( H )
Me këtë madhësi kuptohet raporti i dozës ekuivalente dH me intervalin e
kohës dt, brenda së cilës është dhënë kjo dozë.


H 

dH

(4.16)

dt

Njësia matëse e fuqisë së dozës ekuivalente është Sv/s.
Si njësi e vjetër matëse e dozës ekuivalente ka shërbyer rem-i, që shprehet në
erg për gram:
1 rem = 100 erg/g

(4.17)

Edhe për dozën ekuivalente, vërtetohet lehtë që lidhja ndërmjet njësisë së re
dhe asaj të vjetër është:
1 Sv = 100 rem

(4.18)

Vlerat e faktorit ponderues të rrezatimit për llojet e ndryshme të këtij rrezatimi
jepen në tabelën 4.1
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Tabela 4.1 Vlerat e faktorit ponderues të rrezatimit
Lloji dhe intervali i energjisë
Fotonet e të gjitha energjive
Elektronet dhe myonet e të gjitha energjive
Neutronet: < 10 keV
10 keV – 100 keV
100 keV – 2 MeV
2 MeV – 20 MeV
>20 MeV
Protonet
Grimcat alfa

Faktori i kualitetit
1
1
5
10
20
10
5
5
20

4.3.8 Doza kolektive
Efekti i përgjithshëm i ekspozimit ndaj rrezatimit, varet nga numri i individëve
që janë ekspozuar dhe nga doza që ata kanë marrë. Kjo kërkon futjen e një madhësie
të re në fushën e dozave të rrezatimit dhe pikërisht të dozës kolektive, S. Doza
kolektive është shuma e të gjitha dozave ekuivalente të marra nga secili pjesëtar i një
publiku të caktuar dhe shprehet në njeri. zivert (nj. Sv).
S 

n

i

Hi

(4.19)

ku ni është numri i njerëzve që kanë marrë dozën ekuivalente Hi.
Doza kolektive shërben si masë e dëmtimit të një grupi të caktuar të publikut
që i nënshtrohet rrezatimit [44]. Ajo tregon se për një vlerë të dhënë të kësaj doze, do
të shkaktohet i njëjti dëmtim nga rrezatimi, pavarësisht nga numri i njerëzve të
ekspozuar dhe nga shpërndarja e dozave.

4.3.9 Doza efektive (E)
Doza, e cila karakterizon dëmtimin e gjithë organizmit si rezultat i rrezatimit
të një ose disa indeve ose organeve quhet dozë efektive. Jepet me formulën:
E   T wT H

(4.20)

T

E – është doza efektive
w T - faktori ponderues i indeve
HT – doza ekuivalente në indin ose organin e dhënë.
Njësia matëse e dozës efektive është zivert (Sv).

4.4 Ekspozimi i pacientit
Në të gjitha metodat e imazhit mjekësor kemi depozitimin e një forme të
energjisë në trupin e pacientit. Megjithëse sasia e kësaj energjie është relativisht e
vogël, ajo duhet marrë në konsideratë kur kryhen ekzaminime diagnostike dhe

48

LABINOT KASTRATI – STUDIMI I GRADIENTIT TË RREZATIMEVE GAMA DHE BETA TË
PRODHUARA NË PËRSHPEJTUES DHE SHFRYTËZIMI I TYRE NË TERAPINË E PËRDITSHME

terapeutike në angiografi [45]. Pacientët që kryejnë ekzaminime me rrezatim X i
nënshtrohen një diapazoni të gjerë nivelesh të rrezatimit. Faktorët kryesorë që
ndikojnë në ekspozimin e pacientit në procedurat radiografike, janë trashësia dhe
dendësia që varen nga pacienti, tensioni, rryma, koha dhe distanca fokus – lëkurë.
Shumica e faktorëve me ndikim në ekspozimin e pacientëve, ndikojnë gjithashtu
edhe në cilësinë e imazhit të marrë.

4.5 Lidhja midis dozës së absorbuar dhe dozës së ekspozimit
Duke u bazuar në të dhënat e mëparshme, mund të bëhet lidhshmëria midis
dozës së absorbuar dhe dozës së ekspozimit. Nga prodhimi midis energjisë së
shpenzuar për krijimin e një çifti jonesh ( 34 eV) dhe numrit të çifteve 2.8 × 109 të
krijuara në të njëjtën masë të ajrit fitojmë energjinë e përthithur prej 7.08 × 108 eV në
1.293 × 10-6 kg ajër. Në masën e njëjtë të ajrit përthithet energjia prej 0.114 × 107 J.
Nga këto të dhëna del se në 1 g ajër përthithet energjia prej:
5.45 × 10-13 eV = 87.7 × 10-7 J
Prandaj, numri ekuivalent i një rëntgeni është:
1 R = 87.7 × 10-4 J/kg ajër
Në këtë mënyrë del se doza e ekspozimit prej 1 R i përgjigjet dozës së përthithur në
ajër prej
1 R = 97.7 × 10-4 J/kg = 0.877 rad
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KREU V
5. EFEKTET BIOLOGJIKE TË RREZATIMEVE J
ONIZUESE
5.1 Veprimi direkt dhe indirekt i rrezatimit
Një ndër efektet e para të veprimit të rrezatimeve jonizuese mbi organizmat e
gjalla, që u vrojtua thuajse menjëherë pas zbulimit të këtyre rrezatimeve, ishte efekti
biologjik i tyre. Shkencëtarë, eksperimentatorë dhe punonjës që u morën me studimin
dhe aplikimin e rrezatimeve jonizuese, patën fatin e keq të provonin në trupin e vet
veprimin dëmtues biologjik të rrezatimeve.
Raste dëmtimi nga rrezet X dhe nga rrezatimet radioaktive natyrale pati
sidomos shumë në vitet e para të shekullit XX, kur shkencëtarët nuk njihnin ende mirë
rrezikshmërinë e rrezatimeve. Duke parë pasojat që linte rrezatimi pas goditjes mbi
organizmat, u bënë dhe vazhdojnë të bëhen shumë studime për të sqaruar proceset
elementare të veprimit të rrezatimit mbi qelizat e gjalla. U shfrytëzuan për këtë
qëllim, krahas të dhënave teorike, rastet e dëmtimeve aksidentale, të dëmtimeve
profesionale dhe natyrisht, ajo që është më e mundshmja dhe më e rëndësishmja në
praktikë, u studiua veprimi i rrezatimeve jonizuese mbi indet e gjalla të gjitarëve që
nga ndërtimi anatomik janë më afër njeriut.
Të dhëna më të sakta për mekanizmin e këtij veprimi do të jepnin
eksperimentet në indet e njeriut, gjë që është e pamundur, prandaj këto të dhëna
merren nga eksperimentimi në kafshët, por në këtë rast konkluzionet janë të përafërta
me realitetin. Duke filluar nga proceset elementare të veprimit të rrezatimit mbi
qelizat e gjalla e deri në dëmtimet e dukshme që lindin si rezultat i këtij veprimi,
mbeten shumë probleme të pazgjidhura ose të zgjidhura në mënyrë jopërfundimtare.
Në themel të indeve dhe organeve të organizmave të gjalla qëndron qeliza.
Shkenca e cila merret me studimin e qelizës është citologjia [46]. Ajo shqyrton
formën e saj, detajet morfologjike, përmbajtjen kimike, proceset biofizike dhe
biokimike si dhe ligjshmëritë të cilave u nënshtrohet qeliza. Pra, shkurtimisht mund të
themi se qeliza është njësia themelore e ndërtimit dhe funksionit të një qenie të gjallë
[46,47]. Të gjitha gjallesat përbëhen nga qeliza të cilat përmbajnë organoide të
rrethuara nga membrana (eukariotet), si kloroplastet, mitokondriet, bërthama, vakuoli
etj, ose përbëhen nga qelizat që nuk kanë organoide të rrethura me membrana (qelizat
prokariote) [48].
Të gjitha qelizat në përgjithësi kanë struktura të ngjashme. Struktura bazë e të
gjithë organizmave është e ndërtuar nga këto qeliza [49]. Tek njerëzit gjenden
përafërsisht 1014 qeliza [50].
Qeliza përbëhet nga
 Cipa qelizore
 Citoplazma dhe
 Bërthama

50

LABINOT KASTRATI – STUDIMI I GRADIENTIT TË RREZATIMEVE GAMA DHE BETA TË
PRODHUARA NË PËRSHPEJTUES DHE SHFRYTËZIMI I TYRE NË TERAPINË E PËRDITSHME

Figura 5.1 Qeliza eukariote 1. bërthamëza; 2. bërthama; 3. ribozomi; 4. vezikula; 5.
retikulumi endoplazmatik kokrrizor; 6. aparati i Golxhit; 7. citoskeleti; 8. retikulumi
endoplazmatik jokokrrizor; 9. mitokondriet; 10. vakuola; 11. citoplazma; 12.
lizozomi; 13. centriolet

5.1.1 Cipa e qelizës
Kjo pjesë mbështjell qelizën nga jashtë duke e kufizuar atë nga mjedisi i
jashtëm ndërqelizor. Ajo nuk është një cipë e thjeshtë kufizuese, por një strukturë
tepër komplekse, si për nga ndërtimi ashtu edhe nga funksioni. Cipa ruan tërësinë e
qelizës, si dhe e mbron atë nga forcat e ndryshme të mjedisit. Ajo është një barrierë
dinamike që lejon kalimin e zgjedhur të lëndëve të ndryshme nga jashtë brenda në
qelizë dhe e kundërta.

5.1.2 Citoplazma
Kryen shumicën e funksioneve të qelizës. Veprimtaria e saj varet dhe drejtohet
nga bërthama. Në citoplazmë kryhet i gjithë metabolizmi intermediar, si dhe sinteza e
proteinave, të cilat janë të nevojshme për rritjen dhe ruajtjen e funksioneve të qelizës.
Citoplazma përbën rreth 55 % të vëllimit të përgjithshëm të qelizës. Pjesën kryesore të
saj, rreth 85 % e përbën uji, ndërsa 15 % të peshës e përbëjnë proteinat. Nga
citoplazma varen viskoziteti i qelizës, lëvizjet brendaqelizore, elasticiteti,
tkurrshmëria e saj, etj. Në të janë të vendosura organthet e qelizës [51].
o
o
o
o
o
o

Në organthet e qelizës bëjnë pjesë:
mitokondriet,
rrjeta endoplazmatike
ribozomet
kompleksi i Golxhit
lizozomet
centriolat etj.
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Mitokondret - janë parë për herë të parë nga Altman (1890). Ai i quajti
„biobllaste“. Më pas u përshkruan me emrin mitokondre (1990), (nga greqishtja mitos
– fije, kondrion – kokrrizë). Kanë gjatësi 1 – 4 μm dhe gjerësi 0.5 – 1 μm.
Mitokondriet në përgjithësi janë të shpërndara në mënyrë uniforme në citoplazmë,
megjithatë ai varet nga lloji i qelizës; hepatociti përmban 1000 – 2000 mitokondre. Në
mikroskop elektronik mitokondret kanë pamjen e një cilindri, i cili është i rrethuar nga
dy cipa koncentrike të cilat dallohen qartë:
cipa e jashtme (membrana mitochondrialis externa) dhe
cipa e brendshme (membrana mitochondrialis interna).
Midis tyre gjendet një hapësirë e cila quhet dhomëza e jashtme e mitokondrit,
ndërsa hapësira qendrore që kufizohet nga cipa e brendshme quhet dhomëza e
brendshme e mitokondrit. Në dhomëzen e brendshme vendoset shtroja e mitokondrit.
Mitokondret marrin pjesë në frymëmarrjen qelizore në prani të O2 si dhe në
prodhimin e energjisë që çlirohet gjatë saj. Mitokondret ndikojnë edhe në ndarjen e
qelizës si dhe marrin pjesë në metabolizmin e aminoacideve.
Rrjeta endoplazmatike (REP = reticulucum endoplasmaticum) - është e
pranishme në të gjitha qelizat. REP ekziston në dy forma:
REP kokrrizorë
REP jokokrrizorë
Mbi cipat e REP-it, si dhe mbi të gjitha cipat brendaqelizore vendoset një
numër i madh enzimash. Këto marrin pjesë në reaksionet që ndodhin midis cipave dhe
matriksit citoplazmatik. Në cipat e REP-it vendosen enzima që marrin pjesë në
sintezën e fosfatideve, polisaharideve, lipideve, glikolipideve. Cipat e REP-it kanë
raporte të ngushta dinamike me cipat e tjera brendaqelizore. Nëpërmjet cipave kryhen
shkëmbime të lëndëve të ndryshme midis REP-it dhe citoplazmës.
Ribozomet – janë organthe tepër të vogla, që nuk duken me mikroskop me
dritë; dallohen mirë vetëm me zmadhime të mikroskopisë elektronike. Në
mikroskopin elektronik ribozomet duken si pjesëza të ngjeshura citoplazmatike të
shpeshta ose sferike me përmasa 150 – 200 Å. Ribozomet shpesh vendosen në grupe
duke formuar polizomet. Çdo polizom përmban zakonisht 5 – 10 ribozome.
Ribozomet marrin pjesë aktive në sintezen e proteinave [51].
Kompleksi i Golxhit – KG. Ky organ u pa për herë të parë në qelizat nervore
me mikroskop optik nga Camillo Golgi (1898). Hollësirat mbi ndërtimin e tij u
sqaruan vetëm nëpërmjet mikroskopit elektronik. Zakonisht vendoset afër dhe karshi
bërthamës. Ai ndërtohet nga cisterna dhe vezikula. KG përfaqëson organthin kryesor
ku kryhet “trafiku“ më i madh i makromolekulave. Ky organ është shumë i
rëndësishëm për stadet përfundimtare të sintezës së shumë proteinave. Në KG
rregullohet (modifikohet) edhe struktura e karbohidrateve nëpërmjet të një numri të
madh enzimash. Në KG ndodh edhe bashkimi i lipideve me proteina në formën e
lipoproteinave.
Lizozomet – ( nga greqishtja lysis = tretje dhe soma = trup) përfaqësojnë
organthet tretëse të qelizës, që shërbejnë për tretjen brendaqelizore të
makromolekulave të ndryshme. Ato janë vezikula citoplazmike të mbështjella me
cipa, të cilat mbajnë brenda vetes rreth 50 enzima. Enzimat e lizozomeve janë enzima
glikoproteinike. Lizozomet kanë funksinon tretës, marrin pjesë në zbërthimin e
glikogjenit nëpërmjet enzimës glikozidazë. Lizozomet luajnë rol edhe në rregullimin e
prodhimit të hormoneve nëpërmjet autofagisë së kokrrizave sekretore.
Centriolat – përfaqësojnë pjesën e dukshme të aparatit mitotik gjatë interfazës.
Përgjithësisht centriola është e prirur të vendoset në qendër të qelizës, afër bërthamës,
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në një zonë të citoplazmës të varfër me organthe, pa vakuola apo inkluzione dhe
shpesh në afërsi të zonës së Golxhit.

5.1.3 Bërthama
Është qendra e kontrollit e qelizës. Bërthama përmban sasi të mëdha ADN-je e
cila përfshinë gjenet. Gjenet përcaktojnë karakteristikat e proteinave qelizore, duke
përfshirë strukturën proteinike, si dhe enzimet brendaqelizore që kontrollojnë dhe
nxisin riprodhimin e qelizës [52]. Bërthama nuk është një formacion i qëndrueshëm.
Ajo ndryshon në raport me fazën e ciklit të ndarjës, në të cilin gjendet qeliza. Forma e
bërthamës zakonisht përkon me atë të qelizës, por ka edhe raste kur ajo është fare e
çrregullt dhe nuk respekton formën e qelizës. Vendosja e bërthamës brenda qelizës
gjithashtu është e ndryshme në lloje të ndryshme qelizash. Pjesa më e madhe e
qelizave përmbajnë një bërthamë, megjithatë në raste të veçanta vihen re qeliza me dy
(hepatociti, qelizat e kërcit, qelizat mezoteliale të veshkës), ose me shumë bërthama
(megakariociti, osteoklastet).
Rrezatimi jonizues nëpërmjet bashkëveprimit me qelizën shkakton jonizimin
dhe ngacmimin e atomeve dhe molekulave që e përbëjnë atë, duke shkaktuar
ndryshime në strukturat biologjike të përshkruara më lart. Ndryshimet e ndodhura
shkaktojnë çrregullime të funksionimit të qelizës. Shkalla e dëmtimit të qelizës varet
si nga energjia e përthithur e rrezatimit, ashtu edhe nga mekanizmi i përthithjes së
kësaj energjie.
Dëmtimi i qelizës nga veprimi i rrezatimit jonizues kryhet të paktën me dy
mënyra [53]:
Mënyra direkte – me të cilën kuptohet ngacmimi dhe jonizimi i atomeve dhe
molekulave që përbëjnë qelizën. Dëmtimi i ADN-së është mekanizmi kryesor
nëpërmjet të cilit rrezatimi jonizues vret qelizat [54,55]. Shpërbërja e atomeve që
ndodhen në strukturën molekulare të ADN-së, si rezultat i ngacmimit ose jonizimit të
tyre bëhet pengesë për transmetimin e rregullt të informacionit që përmbahet në këto
struktura tek qelizat e reja, që krijohen si rezultat i procesit të ndarjes qelizore.
Mënyra indirekte – me të cilën kuptohet veprimi dëmtues i komponimeve
kimike që formohen në mjedisin qelizor nga rrezatimi jonizues. Duke qenë se qelizat
përbëhen prej ujit (85 %), shumica e dëmtimit ndaj molekulave biologjike, të
shkaktuara nga rrezet X (ndoshta 65 % ose më shumë) ndërmjetësohet nga radikalet e
lira, të formuara nga uji i aktivizuar dhe veçanërisht nga radikalet hidrokside, dhe në
këtë mënyrë, pjesa më e madhe e dëmtimit të ADN-së është jo e drejtpërdrejtë.
Reaksionet e veprimit të rrezatimit me molekulën e ujit janë si më poshtë:
H 2 O  r r e z a tim  H 2 O



e



(5.1)

Joni pozitiv i formuar shpërbëhet menjëherë në:
H 2O



 H



 OH

(5.2)

ndërkohë që elektroni kapet nga një molekulë neutrale e ujit:


H 2O  e  H 2O



(5.3)

e cila nga ana e saj shpërbëhet në:
H 2O



 H  OH



(5.4)
Radikalet e lira H dhe OH mund të rikombinohen me radikale tjera ose mund
të veprojnë mbi molekulat përreth. Në rastet kur TLE është i lartë mundësia e
zhvillimit të reaksionit:
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(5.5)

është mjaft e lartë dhe pasojat e veprimit mbi mjedisin biologjik janë të rëndësishme,
pavarësisht nga përqendrimi i oksigjenit të tretur [56].
Përfundimisht, rrezatimi shkakton efekte biologjike nëpërmjet dy rrugëve:
nëpërmjet rrugës direkte, që shkakton modifikimin e molekulave dhe atomeve si
rezultat i ngacmimit dhe jonizimit të tyre, dhe nëpërmjet rrugës indirekte, që
konsiston me krijimin e radikaleve të lira.
Të dy rrugët e mësipërme plotësojnë njëra tjetrën dhe nëpërmjet alternimit të
tyre japin zinxhirë reaksionesh kimike me efekte dëmtuese mbi qelizat e organizmit.
Qeliza e dëmtuar nga rrezatimi i nënshtrohet tri proceseve të mundshme:
- riparimit të dëmtimit të shkaktuar në qelizë;
- vdekjes së qelizës (apoptosis);
- modifikimit të qelizës.
Ndërkohë që të dy rastet e para mund të kalojnë pa ndonjë pasojë për
organizmin, rasti i tretë, ai i modifikimit të qelizës, i cili shoqërohet me ndryshime
molekulare specifike të ADN-së, mund të shënoj lindjen e një qelize të re jonormale,
që mund të shërbej si bazë e induktimit në të ardhmen e një sëmundje malinje në
organizmin e rrezatuar.
Në rastin e modifikimit të qelizave riprodhuese, është e kuptueshme që
dëmtimi i shkaktuar do të shfaqet në gjeneratat pasardhëse. Këto shfaqje përbëjnë
efektet gjenetike të rrezatimeve, në ndryshim nga efektet somatike që ndodhin në vetë
individin e rrezatuar [57].

5.2 Efektet stokastike dhe deterministike
Efektet shëndetësore të rrezatimit tek organizmat e gjalla ndahen në dy grupe
të mëdha:
në efekte stokastike dhe
në efekte deterministike [58].
Efektet stokastike mund të ndodhin gjatë rrezatimit të organizmit me çfarëdo
doze duke përfshirë edhe dozat e vogla. Në procesin e bashkëveprimit të rrezatimit me
qelizën, është e mundshme që një energji e mjaftueshme e rrezatimit të depozitohet në
një vëllim kritik të qelizës, duke shkaktuar modifikimin e saj. Modifikimi i qelizave të
veçanta mund të çoj deri në induktimin e një tumori në organizmin që rrezatohet ose
në shfaqjen e një efekti gjenetik.
Këto efekte quhen efekte stokastike ose probabilitare, sepse ndodhja e tyre ka
karakter probabilitar. Kjo mundësi ekziston edhe për doza shumë të vogla të
rrezatimit. Me rritjen e dozës së rrezatimit mundësia e shfaqjes së këtij efekti rritet.
Efektet deterministike ndodhin gjatë rrezatimit të organizmit me doza të larta.
Në këtë rast ndodh dëmtimi i një numri shumë të madh qelizash, i cili shkakton nga
ana e tij shfaqjen e efekteve të vrojtueshme klinike në organizmin e rrezatuar. Këto
efekte emërtohen si efekte deterministike, mbasi ato shfaqen vetëm në rastet kur doza
e rrezatimit është mbi një prag të caktuar, ndërkohë që nuk ndodhin me siguri kur
doza është nën këtë prag.
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5.3 Efektet akute dhe të vonshme të rrezatimit:
Efektet e rrezatimit gjithashtu mund të ndahen në
efekte akute dhe
efekte të vonshme
Efektet akute të rrezatimit shfaqen gjatë rrezatimit të organizmit me doza të
larta. Këto doza ndikojnë fuqishëm në keqfunksionimin e të gjitha sistemeve të
organizmit. Por meqenëse jo të gjitha organet dhe sistemet e organeve janë njëlloj të
ndjeshëm ndaj rrezatimit, sindromi i shfaqur i organizmit gjatë një rrezatimi me doza
të larta, do të varet nga vlera e kësaj doze. Duke u nisur nga ashpërsia e sindromave
klasifikimi i tyre është: sindromi hemopoetik, sindromi gastrointestinal dhe sindromi i
sistemit nervor qendror [59].
Disa efekte janë të njëjta për të gjitha kategoritë dhe konkretisht:
-

të përziera dhe vjellje,
dobësi të përgjithshme dhe shenja lodhjeje
hipertermi si dhe
ndryshime hemopoetike.

Gjatë sindromit hemopoetik efektet lidhen kryesisht me indet e formimit të
gjakut. Në disa raste ndryshime në gjak janë vërejtur edhe për doza të rendit 0,2 – 0,5
Gy. Ky sindrom karakterizohet nga zvogëlimi i funksionimit të palcës së kockave dhe
nga pasojat e dëmtimit të saj. Kështu p.sh. limfocitet pësojnë një rënie të
menjëhershme pas rrezatimit dhe mbeten të tilla për disa muaj. Sindromi
gastrointestinal shfaqet pas rrezatimit të organizmit me dozë rreth 10 Gy dhe është
pasojë direkte e dëmtimit të indeve epiteliale së bashku me dëmtimet hemopoetike.
Sindromi i sistemit nervor qendror (SNQ) shfaqet për doza mbi 20 Gy krahas
dëmtimeve tjera të organizmit. Në këtë rast ndodh humbja e ndërgjegjes vetëm pak
minuta pas rrezatimit. Efekte të tjera akute të rrezatimit me doza të larta vërehen në
lëkurë gjatë rrezatimit me rreze X ose me rrezatim beta. Rrezatimi me dozë 0,3 Gy të
rrezeve X shkakton eritemë. Gonadet janë gjithashtu të ndjeshme ndaj rrezatimit.
Rrezatimi me dozë prej 0,3 Gy i gonadeve shkakton sterilitet të përkohshëm tek
burrat. Sytë janë gjithashtu të ndjeshëm ndaj rrezatimit. Rrezatimi lokal i tyre me doza
të rendit të Gy shkakton konjuktivit dhe keratit. Trajtimi mjekësor i personave të
mbiekspozuar realizohet në përputhje me llojet e simptomave të përmendura më sipër.
Efektet e vonshme shfaqen si gjatë rrezatimeve të vetme me doza mesatare,
ashtu edhe gjatë rrezatimeve të vazhdueshme me doza të ulëta.
Ndër efektet e vonshme të rrezatimit, më të rëndësishme janë shfaqja e
sëmundjeve malinje dhe efektet gjenetike [60].
Sëmundjet malinje shfaqen për doza të rendit të Gy. Ndonëse format malinje
mund të shfaqen në çdo organ pas rrezatimit të tyre, disa prej organeve dhe indeve
janë më të ndjeshme ndaj rrezatimit se të tjerat. Sëmundjet malinje më tepër mund të
shfaqen në sistemin hemopoetik, në gjëndren tiroide, në kocka dhe në lëkurë. Në të
gjitha rastet , koha e shfaqjes së formave malinje pas rrezatimit është relativisht e
gjatë dhe shkon deri në 10 ose 15 vjet.
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KREU VI
6 PËRDORIMI I RREZATIMEVE JONIZUESE PËR
QËLLIME MJEKIMI
6.1 Radioterapia
Njëra ndër fushat e përdorimit të rrezatimeve jonizuese në mjekësi është ajo e
përdorimit të tyre për kurimin e sëmundjeve të ndryshme. Në luftën e saj të
përditshme kundër sëmundjeve, mjekësia ndjek një vijë të përgjithshme, fazat
kryesore të së cilës janë: studimi i proceseve biologjike që shkaktojnë një sëmundje,
diagnostikimi i saj dhe mjekimi i sëmundjes në fjalë.
Pas zbulimit të mekanizmit të prodhimit të rrezeve X dhe pas studimit
eksperimental të efekteve biologjike të këtyre rrezeve në organizmat e gjalla, u vu re
se ato mund të përdoren me sukses për kurimin e sëmundjeve tumorale. Kjo degë e re
e mjekësisë u quajt radioterapi. Jo shumë më vonë u pa që të njëjtat efekte pozitive në
kurimin e këtyre sëmundjeve mund t’i jap edhe përdorimi i rrezatimeve jonizuese të
emetura nga izotopet radioaktive natyrore dhe artificiale. Kështu përdorimi i kobaltit
60
Co radioaktiv artificial për qëllime kurimi quhet kobaltoterapi etj. Të gjitha
përdorimet e rrezatimeve jonizuese për qëllime kurimi, qofshin këto rreze X, α, e, β,
γ apo ndonjë rrezatim tjetër, përfshihen në atë degë të mjekësisë që quhet radioterapi.
Baza mbi të cilën mbështeten parimet themelore të radioterapisë qëndron në dallimin
e ndërtimit dhe të funksionimit të qelizave të sëmura nga qelizat e shëndosha. Është
fjala këtu për sëmundjet tumorale të indeve dhe organeve, qelizat e të cilave, duke
qenë më pak të diferencuara, kanë vetinë që për dallim nga qelizat e shëndosha, t’i
nënshtrohen më lehtë veprimit shkatërrues të rrezatimit jonizues. Pikërisht ky fakt bën
që rrezatimet jonizuese të jenë një armë e fortë në bashkëpunim me degë të tjera të
mjekësisë në luftën kundër sëmundjeve tumorale.
Përderisa radioterapia merret me kurimin e sëmundjeve, dozat e rrezatimit që
përdoren në të janë relativisht të mëdha. Jo shumë vite më parë, kur radioterapia ishte
në hapat e saj të parë, përcaktimi i dozës së rrezatimit, e mjaftueshme për të
shkatërruar një proces tumoral në një pjesë të dhënë të trupit të njeriut, ishte një
problem i madh i pazgjidhur. Për këtë qëllim u desh një kohë e gjatë që të përcaktohej
një dozë e këtillë me anë të së cilës, duke rrezatuar vatrën tumorale, të bëhet
shkatërrimi i saj pa dëmtuar në mënyrë të ndjeshme indet dhe organet përreth. Më
parë është dashur të përcaktohen dozat e lejuara për organet dhe indet e ndryshme të
trupit të njeriut, duke i nxjerrë këto të dhëna në mënyrë eksperimentale nga kafshët si
dhe nga përvoja e dëmtimeve aksidentale të punonjësve që merren me manipulimin e
rrezatimeve jonizuese.

6.2 Aparaturat radioterapeutike
6.2.1 Njësitë kilovoltazh
Përpara vitit 1951, shumica e njësive të trajtimit me radioterapi ishin
aparaturat e kilovoltazhit me rreze X, të afta për të prodhuar tufa fotonesh, të cilat
kishin një penetrancë të kufizuar. Në ditët tona shumë klinika të radioterapisë
onkologjike moderne përdorin ende këto lloj aparaturash për trajtimin e kancerit të
lëkurës. Në këto lloj aparaturash, elektronet përshpejtohen nëpërmjet një fushe
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elektrike të prodhuar nga një tension i lartë, i cili sigurohet nga një transformues që
aplikohet drejtpërdrejt ndërmjet filamentit (katoda) dhe shënjestrës së rrezeve (anoda).
Diferenca potenciale (kVp) është e ndryshueshme dhe mund t’i shtohen filtra metalik,
që të absorbojnë në mënyrë preferenciale fotonet e tufës që kanë energji të ulët.
Kombinimi i kVp-ve të nryshueshme me forma të ndryshme filtrimi bën të mundur
përfitimin e tufave multiple me rreze X. Shkalla e penetrimit është përdorur për të
kategorizuar njësitë si aparatura rrezesh X kontakti, sipërfaqësore dhe ortovoltazhi
(terapi që përshkon thellësi më të mëdha). Një shqyrtim i hollësishëm i këtij tipi
aparaturash trajtimi është bërë nga Biggs et al [61].

 Njësitë e kontaktit
Një aparaturë radiografike me kontakt operon në mënyrë tipike në potenciale
prej 40 – 50 kVp dhe një intensitet tubi prej 2 – 5 mA. Për të krijuar një distancë
burim-lëkurë ( Source to Skin Distance - SSD), prej 2 cm ose më pak, përdoren
struktura konike të ngjitura me lëkurën. Filtrat prej alumini 0.5 – 1.0 mm përdoren për
të krijuar HVL tipike të aluminit prej 0.6 mm. Tubi i rrezeve X është në formë cilindri
me një dritare shumë të hollë silikatesh beriliumi, me një filtrim të përshtatshëm që
realizohet nëpërmjet një alumini 0.03 mm dhe rrezatimi emetohet në drejtim të
boshtit. Aplikimi kryesor i radioterapisë së një njësie rrezesh X me kontakt përdoret
për rrezatim endokavitar të karcinomave rektale selektive [62, 63].


Njësitë sipërfaqësore

Një njësi sipërfaqësore është një aparaturë rrezesh X, që punon me potenciale
prej 50 – 150 kVp dhe 5 – 10 mA. Zakonisht përdoren strukturat konike që vendosen
ngjitur me trupin; maskat prej plumbi përdoren për të përcaktuar fushat e çrregullta.
SSD tipike është 15 ose 20 cm. Këto aparatura përdoren kryesisht për të trajtuar
lezionet kutane dhe vazhdojnë të përdoren ende masivisht ( Figura 6.1).

Figura 6.1 Aparatura e rrezeve X me njësi sipërfaqësore
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 Njësitë e ortovoltazhit (terapia në thellësi)
Aparaturat me rreze X me ortovoltazh punojnë me një tension prej 150 - 500
kV, shumica e tyre punojnë me 200 dhe 300 kV dhe me një intensitet të tubit prej 10 –
20 mA. Zonat që do të trajtohen zakonisht kufizohen nëpërmjet përdorimit të
strukturave konike të shkëputshme. SSD është tipike prej 50 cm. Në ditët e sotme
shumë pak prej këtyre aparaturave përdoren klinikisht (Figura 6.2).

Figura 6.2 Aparatura e rrezeve X me ortovoltazh

6.2.2 Njësi trajtimi supervoltazhi dhe megavoltazhi me elektrone
dhe fotone
Aparaturat me rreze X të trajtimit që punojnë në vlera tensioni prej 500 – 1000
kV ishin krijuar si aparatura terapie supervoltazhi [64]. Aparatura me rreze X me
transformator rezonance është shembull i këtij tipi aparaturash kilovoltazhi.
Aparaturat e trajtimit me rreze X, të cilët mund të prodhojnë tufa prej 1 MV ose më të
mëdha, janë ndërtuar si aparatura terapie megavoltazhi. Një nga aparaturat e para të
megavoltazhit ishte gjeneratori i Van De Graff-it, i cili punonte me një tension 1 – 2
MV. Një aparaturë tjetër megavoltazhi më i hershëm ishte betatroni, i ndërtuar për
herë të parë në vitin 1941 nga Kerst [65]. Tashmë të gjitha këto aparatura të hershme
janë të vjetra dhe nuk përdoren në klinika. Hollësitë në lidhje me historinë dhe
zhvillimin e këtyre përshpejtuesve të hershëm të përdorur në radioterapi, mund të
gjenden në traktatin e Karzmark et al [66].

 Teleterapia me kobalt
Atomet e kobaltit natyral përbëhen nga 27 protone, 32 neutrone, dhe 27
elektrone. Për të kthyer një element joradioaktiv në një element radioaktiv mjafton që
me anën e një „predhe“ të goditen bërthamat e atomeve të të parit dhe të kthehen ato
në gjendje të ekscituar. Kështu, duke goditur me neutrone bërthamat e tomeve të
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kobaltit natyral joradioaktiv (Co59), ndodh reaksioni bërthamor që konsiston në kapjen
nga ana e bërthamës së Co59 të një neutroni n1. Pas kësaj masa e bërthamës së kobaltit
rritet me një njësi dhe përfitohet kështu bërthama e kobaltit radioaktiv Co60. Aparatura
e parë e teleterapisë me kobalt 60 u ngarkua me burimin e tij të energjisë me 60Co në
gusht të vitit 1951 në Kanada, për trajtimin e kancerit dhe pacienti i parë u trajtua me
8 nëntor të po atij viti [67]. Një përmbledhje e hollësishme e aparaturës së teleterapisë
me 60Co është bërë nga Glasgow [68]. Avantazhet e aparaturës së teleterapisë me 60Co
janë aftësia e tij për të emetuar një tufë rrezatimi relativisht të pandryshueshme dhe
me parashikueshmëri të zbërthimit për shkak të një gjysmëjete të përcaktuar mirë
(Figura 6.3).

Figura 6.3 Aparati telekobaltik
Aparaturat izocentrike të teleterapisë moderne me 60Co, kanë një distancë burim-aks,
përkatësisht 80 ose 100 cm. Disavantazhet e njësive 60Co janë nevoja për ta
zëvendësuar burimin afërsisht çdo 4 – 5 vjet.


Gamma knife

Një lloj i dytë aparature trajtimi që përdor burim 60Co, është Gamma Knife
Elekta, e cila është një pajisje kirurgjike stereotaktike e ndërtuar në vitin 1986 nga Dr.
Lars Leksell, një neurokikrug Suedez [69]. Kjo aparaturë bëri të mundur aplikimin në
mënyrë të saktë të një doze të vetme, të madhe të një forme rrezatimi shumë të
përshtatshme ( rreze – γ ) në çdo zonë intrakraniale, duke përdorur burime të
shumëfishta 60Co, që kanë si synim të veprojnë në një pikë qendrore ( Figura 6.4).
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Figura 6.4 Aparatura Gamma knife
Gamma knife ka tre përbërës bazë:




një strukturë sferike ku vendoset burimi,
katër helmeta për kolimatorët dhe
një strukturë që përmbanë pajisjet e kontrollit elektronik.

Struktura ku vendoset burimi ka 201 burime 60Co, të vendosura në formën e
një gjysmësfere. Rrezet γ nga secili pre burimeve konvergjojnë drejt Pikës Qendrore
të Njësisë (UCP), e cila është e vendosur në një distancë prej 40 cm nga burimi. Disa
qindra mijëra pacientë i janë nënshtruar rrezatimit nëpërmjet përdorimit të kësaj
aparature trajtimi.

6.3 Dozimetria e rrezatimit
Kur tufa e rrezatimit bie në një pjesë të organizmit të pacientit, doza e
shpërndarë në ndonjë pikë brenda elementit të vëllimit varet nga disa parametra si:
thellësia e pikës së llogaritur nën sipërfaqe, aftësia e depërtimit të tufës respektivisht
energjia, lloji i indit (që mund të jetë muskulor, kockor, dhjamor), të cilin tufa duhet
ta përshkoj, distanca nga burimi i rrezatimit deri te sipërfaqja e lëkurës (SSD),
madhësia e fushës, dhe, pjesërisht nga konstruksioni i kolimatorit. Të gjithë këta
parametra merren në konsiderim gjatë llogaritjes së dozës të cilës i nënshtrohet
pacienti [70].
Një nga hapat themelor të planit të trajtimit të pacientit është krijimi i tabelave
me matjet e bëra për fuqinë e dozës që emeton aparati, për regjime të ndryshme pune,
për tubusa, fusha, tensione e të tjerë parametra të rëndësishëm, që përdoren pastaj për
trajtimin e pacientëve në lidhje me të dhënat e matjeve që janë bërë më parë, e të cilat
pastaj mund të përdorën që të skicohen planet e trajtimit të pacientëve.
Llogaritja e dozës, duke u bazuar vetëm në bazë të rezultateve të tabelave të
përgatitura më parë, nuk mjafton që të jemi të sigurt se është duke u realizuar
shpërndarja e dozës përkatëse për pacientin. Pikë së pari, duhet të jemi të sigurt se
parametrat e impiantit (fuqia e rrezatimit, energjia e tufës, simetria e tufës, etj.), janë
të njëjtë kur pacienti trajtohet duke u bazuar në të dhënat tabelore të përgatitura më
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parë dhe gjatë trajtimit real. Qëndrueshmëria (stabiliteti) e impiantit duhet
vazhdimisht të kontrollohet, sepse mund të shkaktohen dëme të pakthyeshme si në
mbidozim, që mund të shpie në dëmtime të indeve, po ashtu edhe në nëndozim, që
mund të rezultoj me dështim për mjekim, madje edhe nëse të gjitha llogaritjet e planit
të trajtimit janë tepër të sakta. Kontrolli i zakonshëm kontinual i stabilitetit të makinës
është njëra nga përgjegjësitë kryesore të fizikanit që merret me çështje të rrezatimit
gjatë trajtimit të pacientit.
6.3.1 Fantoma
Fantomat (Figura 6.5) janë modele të ndërtuara nga materiali i cili është
ekuivalent me indin, që përdoren për përcaktimin e absorbimit të rrezatimit dhe
karakteristikave reflektuese të trupit të njeriut apo të ndonjë organi të veçantë.
Materialet fantomike janë ekuivalente me indet e trupit të njeriut për sa u përket
karakteristikave të tyre gjatë rrezatimit X dhe rrezatimit me elektrone. Indet e buta,
eshtrat dhe mushkëritë janë ekuivalente me densitetet reale. Indet e buta imitohen nga
materiale plastike të ngurta. Numri atomik efektiv i indit të butë është 7.30 ± 1.25%
dhe dendësia e tij është 0.985 ± g/cm3. Po ashtu edhe mushkëritë kanë numër atomik
të njëjtë me indet e buta (7.30), dendësia e tyre është 0.32 ± 0.01 g/cm3.

Figura 6.5 Fantoma e trupit të njeriut

6.3.2 Përcaktimi i gjeometrisë së tufës
Shpërndarja e saktë e dozës së rrezatimit në pacient, varet nga pozicionimi i
saktë i pacientit dhe nga burimi i rrezatimit. Parametrat gjeometrik që ndërlidhen me
burimin dhe shenjëzen (tumorin) janë përshkruar më poshtë (Figura 6.6).
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Figura 6.6 Parametrat gjeometrikë ndërmjet burimit dhe shenjëzës
SSD (Skin to source distance) – distanca prej burimit deri në sipërfaqe
SAD (Skin to axis distance) – distanca prej burimit deri në bosht
DSD (diaphragm to skin distance) – distanca prej diafragmes deri në
sipërfaqe
A0 – fusha mbi lëkurë
Ad - fusha në thellësinë ku ndodhet tumori
Adm – madhësia e fushës në pikën e dozës maksimale
d (depth) – thellësia (thellësia e tumorit)
dm – thellësia në dozën maksimale (Dmax)
A0 dhe Adm mund të gjinden matematikisht duke përdorur parametrat gjeometrikë
ndërmjet burimit dhe shenjëzes:
Ad 

A 0   SSD  d

A dm  A 0



SSD

 SSD

 dm

 A0 

SAD

(6.1)

SSD



(6.2)

SSD

SSD dhe SAD janë parametra gjeometrikë që mund të ndryshohen, dhe aftësia për t’i
ndryshuar ato shpie në dy teknika të ndryshme (Figura 6.7):
Teknika SSD. Këtu, izoqendra (pika ku kryqëzohen të gjitha tufat e rrezatimit) e
aparaturës për trajtim (ose simulatorit) është mbi lëkurën e pacientit (teknika
joizocentrike).
Fusha dhe doza janë përcaktuar sipas A0.
Teknika SAD. Këtu, izoqendra (pika ku kryqëzohen të gjitha tufat e rrezatimit) e
aparaturës për trajtim (ose simulatorit) është brenda trupit të pacientit (në tumor); (
teknika joizocentrike).
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Fusha dhe doza janë përcaktuar sipas Ad-së.

Figura 6.7 Lakoret e izodozës sipas teknikave SSD dhe SAD

6.3.3 Zona e ngritjes
Zona ndërmjet lëkurës dhe thellësisë ku arrihet doza maksimale ( Dmax) quhet
zona e ngritjes [71] (Figura 6.8). Zona ndërmjet sipërfaqes dhe thellësisë d referohet
si zona e ngritjes, për tufat me energji të larta, të rendit MV, dhe kjo rezulton nga
energjia kinetike e depozituar në pacient, e grimcave sekondare të elektrizuara dhe
nga bashkëveprimi i fotoneve.

Figura 6.8 Zona e ngritjes së PDD-së
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6.3.4 Shtresa gjysmëdobësuese (Half Value Layer – HVL)
Kur një tufë rrezesh gama homogjene do të bien në një material me sipërfaqe
planparalele dhe intensiteti përgjysmohet, atëherë ajo pllakë paraqet filtër (shtresën
gjysmëdobësuese)[72].
Kjo madhësi e re përdoret gjerësisht në punën e përditshme me rrezet gama për të
karakterizuar cilësinë e rrezatimit. Zakonisht shtresa gjysmëdobësuese shprehet në milimetra
alumin, bakër dhe plumb.

6.3.5 Përqindja e dozës në thellësi ( Percentage Depth Dose – PDD)
PDD-ja është raporti që shprehet si një përqindje e dozës së përthithur në
boshtin qendror në një thellësi d ndaj dozës së përthithur në pikën referencë d0 (Figura
6.9). Përqindja e dozës në thellësi jepet me formulën:
PDD

d , d 0 , S ,

f ,E

Dd
Dd

 100

(6.3)

0

Simbolet funksionale janë futur në shprehjen e mësipërme për të bërë të qartë
se PDD-ja ndikohet nga një numër parametrash, përfshirë këtu d, d0, përmasat e
fushës S, distancën ndërmjet burimit dhe sipërfaqes f dhe energjinë e tufës rrezatuese (
ose cilësitë e saj) E.
PDD për një SSD është e lidhur me PDD-në e një SSD-je të dytë nëpërmjet
ekuacionit të mëposhtëm:
 f1  d
f 2  d max
PDD (d, S, f 2 )  PDD (d, S, f 1 ) 


f 1  d max
 f2d






2

(6.4)

Figura 6.9 Përqindja e dozës në thellësi (PDD) në fantomen me ujë

6.3.6 Lakoret e izodozës
Një lakore izodoze përfaqëson pika që kanë të njëjtën dozë. Një model i kësaj
lakoreje, normalisht i dhënë në një rritje doze 10 %, e normalizuar për dozen
përkatëse në thellësinë referencë, mund të hidhet në një grafik, për të bërë të mundur
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një paraqitje vizuale të shpërndarjes së dozës në një plan të vetëm [73] (Figura 6.10
dhe Figura 6.11).

Figura 6.10 Lakoret e izodozës për rreze X me energji të ndryshme

Figura 6.11 Lakoret e izodozës për elektrone me energji të ndryshme
Lakoret e izodozave japin të dhënat lidhur me dozën përtej boshtit qendror.
Për tufa pa filtër të rrafshët, doza nga përshpejtuesi linear në boshtin qendror duhet të
jetë më e lartë se ajo përtej boshtit qendror. Filtri i rrafshët redukton dozën përgjatë
boshtit qendror dhe prodhon një tufë të rrafshët në një thellësi të caktuar, zakonisht 10
cm.
Në grafikët e izodozave për teknikën e trajtimit me SSD të fiksuar, pika
referente e zakonshme është në Dmax..
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Doza në këtë pikë zakonisht është e fiksuar në 100 % (e normalizuar në 100
%). Në një grafik të izodozës për teknikën izocentrike (SAD të fiksuar), pika referente
është në izoqendër. Është tepër e lehtë të përcaktojmë dozën në një pikë të dhënë në
ind nëse njihet doza në pikën e normalizuar. P.sh. nëse 100 cGy shpërndahet në Dmax.
në një fushë A atëherë është e qartë se 50 cGy shpërndahet në një pikë të dhënë
përgjatë vijës së izodozës 50 % .
Ndryshimi i dozës përgjatë një fushe në një thellësi të dhënë mund të
përcaktohet nga lakoret e izodozave përkatëse dhe është më së miri të paraqiten me
anë të një profili të dozës. Profili i dozës paraqet dozat përkatëse përgjatë një fushe
ose përgjatë një plani të trajtimit që përbëhet nga tufa të shumëfishta.

6. 3.7 Profili i dozës
Karakteristikat e rrezatimit të dhënë mund të përcaktohen duke kryer matjet
me dhomë jonizuese brenda fantomes me ujë (Figura 6.12). Profili i dozës paraqet
dozat përkatëse përgjatë një fushe ose përgjatë një plani të trajtimit që përbëhet nga
tufa të shumëfishta. Po ashtu mund të themi se profili i dozës përfaqëson dozën në një
vëllim të caktuar [74]. Profilet e dozës janë përshtatur në mënyrë të veçantë me
shkallën e njëtrajtësimit të fushës dhe me gjysmëhijen (penumbren).

Figura 6.12 Matja e profilit të dozës në fantomen me ujë
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6.3.8 Penumbra (Gjysmëhija)
Penumbra definohet si vendi i pjerrët në të cilin bie përqindja e dozës, duke
vënë në dukje se përqindja e dozës zvogëlohet në funksion të distancës nga boshti
qendror (Figura 6.13).
Penumbra mund të llogaritet me ekuacionin i mëposhtëm
P 

S  SSD  d  SCD



(6.5)

SCD

P: Penumbra
S: diametri i burimit
SCD: distanca burim-kolimator
D: thellësia
Madhësia e fushës nuk ka ndikim në penumbren.
Faktorët që e rrisin penumbren janë:
Rritja e SSD-së
Rritja e diametrit të burimit
Rritja e SCD-së

Figura 6.13 Penumbra (Gjysmëhija)

6.3.9 Ligji i katrorit invers
Sipas këtij ligji, intensiteti i rrezatimit bie me katrorin e distancës ( Figura
6.14) [75].
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Figura 6.14 Lidhja ndërmjet intensitetit dhe distancës
Për ligjin e katrorit invers mund të shkruajmë barazimin:
I1
I2

2



D2

(6.6)

2

D1

6.3.10 Faktori i shpërhapjes prapa
Faktori i shpërhapjes prapa jepet me formulën:
BSF 

D max

(6.7)

D ajër

Faktori i shpërhapjes prapa rritet me rritjen e energjisë dhe madhësisë së
fushës, ndërsa është i pavarur nga SSD-ja. [76].

6.3.11 Raporti ajër - ind
Raporti ajër - ind (TAR) është përkufizuar si raporti i dozës së përthithur Dd në
një pikë të caktuar të fantomës, me dozën e përthithur në hapësirën e lirë Dfs, e cila do
të matej në të njëjtën pikë, por në mungesë të një fantome, nëse të gjitha kushtet tjera
të rrezatimit ( p.sh., kolimatori, distanca nga burimi) janë të njëjta. TAR jepet
nëpërmjet shprehjes:
TAR  d , S d , E  

Dd

(6.8)

D d  ajër

ku është
d thellësia,
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E energjia e tufës rrezatuese dhe
Sd përmasat e tufës, të matura në thellësinë d
TAR është e pavarur nga distanca prej burimit

6. 4 Përcaktimi i dozës së përthithur
Në kushtet e matjeve në mjediset me ajër, zakonisht ne jemi të detyruar të
masim dozën e absorbuar në ajër (që quhet ndryshe, dozë ekspozimi), dhe pastaj,
duhet bërë kthimi (konvertimi) në dozë të absorbuar në ind. Këto lloj kthimesh bëhen
sipas rastit, në mënyrë automatike, ose duke futur një koeficient konvertimi.
Janë tri pajisje që zakonisht përdorën për përcaktimin e dozës gjatë terapisë së
pacientit me anë të rrezatimit:
dhomat e jonizimit,
dozimetrat termoluminishent (TLD), dhe
filmi radiologjik.
Dhomat e jonizimit. Pjesët kryesore të dhomës (kamerës) së jonizimit janë dy
elektrodat: anoda dhe katoda (anoda, si zakonisht, është e elektrizuar pozitivisht në
krahasim me katodën). Në të shumtën e rasteve muri i jashtëm i kamerës shërben si
katodë. Ndryshimi i potencialit në mes të katodës dhe anodës shpesh shtrihet në
intervalin 100 V– 500 V. Tensioni varet shumë nga madhësia e dhomës së jonizimit;
në rast se dhoma e jonizimit është më e madhe kërkon ndryshim potenciali më të
madh. Format e elektrodave në dhomën jonizuese janë shumë më të ndryshueshme se
ato të detektorit Geiger-Mueller ose të numëruesit proporcional.
Në përgjithësi, muri i jashtëm i dhomës (katoda) është në formë cilindrike ose
sferike kurse anoda është një fije që kalon nëpër qendrën e cilindrit, kur katoda ka
formë cilindrike, ose në formën e një rrethi të vogël, të vendosur në qendër të sferës,
kur katoda ka formë sferike. Anoda mund të ketë edhe forma të tjera si p. sh.: formë
konike etj.
Me dhomat e jonizimit bëhet matja e dozës së rrezatimit në një pikë të
caktuar, në mënyrë jo të drejtpërdrejtë. Kamerat e jonizimit që përdoren sot në
radioterapi kanë dimensione prej disa milimetrave por ato mund të jenë edhe më të
vogla, gjë që mund të depërtojnë pa pengesë nëpër kateter (gjilpërë), apo të futen në
kavitete (zgavra) të trupit.
Parimi i punës, i dhomave të jonizimit. Gjatë kalimit nëpër dhomë të jonizimit
të rrezatimit, ky i fundit bashkëvepron me ajrin (kur dhomat janë të mbushura me
ajër), dhe me muret e tyre (që zakonisht janë prej ebaniti, ose prej lëndësh të lehta),
duke i jonizuar ato. Jonet negative, zakonisht janë elektrone që shkëputen nga atomet
e lëndëve të përmendura më sipër, dhe jonet pozitive, që janë mbetjet e atomeve.
Kuptohet që jonet negative, pra elektronet, janë mijëra herë më të lehta se sa jonet
pozitive, kështu që, duke qenë se fija qendrore ka potencial pozitiv, (100 - 500 )V,
elektronet fillojnë të lëvizin në mënyrë të drejtuar, të tërhequr nga anoda, ndërkohë që
jonet pozitive, megjithëse tërhiqen nga katoda, pra nga mbështjellja cilindrike
negative, nuk arrijnë të zhvendosën, për shkak të peshës së tyre të madhe, dhe pasi
kapin një elektron të lirë (apo disa elektrone, kur jonizimi ka qenë i shumëfishtë),
kthehen në atome neutrale, siç ishin. Sa më i madh të jetë numri i elektroneve (që
varet nga intensiteti i rrezatimit, dhe është përpjesëtimor me të), aq më shumë ulet
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numri i ngarkesave pozitive të anodës, dhe për rrjedhojë, aq më shumë ulet diferenca
e potencialeve midis elektrodave të dhomës së jonizimit.
Lëvizja e joneve përgjatë elektrodave do të shkaktoj impulse elektrike, të cilat
për shkak të intensitetit shumë të vogël, vështirë detektohen. Një përafrim më i
përshtatshëm, për detektimin e atyre impulseve, është që të matet rryma e kamerës së
jonizimit e cila prodhohet si rezultat i bashkëveprimeve të shumta të rrezatimit me
gazin në detektor.
Vlera e intensitetit të rrymës së matur, me pajisje të ndjeshme, do të tregon
vlerën e jonizimit që është prodhuar në gazin i cili ndodhet në kamerën e jonizimit.
Kur dhoma e jonizimit futet në material absorbues, që i nënshtrohet rrezatimit, njohja
e sasisë së jonizimit të prodhuar në gaz, së bashku me disa të dhëna të tjera të vetive
absorbuese të gazit dhe mjedisit rrethues, mundëson që të llogaritet energjia që është
duke u përcjellë në mjedis, e që në fakt është doza e absorbuar.
Për ta llogaritur dozën me kamerën e jonizimit së pari është e domosdoshme
që të kemi një kamerë jonizimi të kalibruar nga NIST-National Institute of Standards
and Technology (Instituti Kombëtar i Standardeve dhe Teknologjisë) apo nga një
laborator i akredituar për kalibrime. Shumëzimi i vlerave të lexuara nga instrumenti
me faktorin e kalibrimit, të siguruar nga një prej këtyre laboratorëve, dhe me disa
vlera të tjera të sakta të paraqitura në tabela jep dozën e absorbuar në një vëllim në të
cilin është vendosur dhoma e jonizimit.
Dozimetrat termoluminishent (TLD). TLD zakonisht përbëhen nga
materiale kristalore të cilat akumulojnë dhe ruajnë, për një kohë bukur të gjatë,
energjinë e absorbuar kur i nënshtrohen rrezatimit jonizues. Energjia e akumuluar më
vonë, nën veprimin termik, lirohet në formë të dritës së dukshme - dukuria e
termoluminishencës kristalore. Drita e emetuar, me atë rast, mund të matet dhe bazuar
në kalibrimin e mëparshëm, ajo mund të shprehet në termat e dozës së rrezatimit.
Materiali termolunishent i përdorur në këtë mënyrë paraqitet elementi kryesor për
dozimetrin termoluminishent (TLD). Materialet e përdorura si TLD janë: fluorur
litiumi (LiF) dhe fluorur kalciumi (CaF2). TLD gjenden në forma dhe madhësi të
ndryshme (shufër, monedhë, pluhur, disk, etj.) të cilat janë praktike për matjen e
dozës gjatë aplikimit të pacientët në klinika. Reagimi i TLD–së në rastin e rrezatimit
është i veçantë, kështu që secili duhet të kalibrohet para se të përdoret për matjen e
dozës së panjohur. Reagimi i TLD-së provohet duke e ekspozuar atë në një dozë të
njohur të rrezatimit e pastaj gjatë procedurës se mëtutjeshme bëhet përcaktimi i vlerës
së intensitetit të dritës së prodhuar në rastin e veprimit termik në detektor. Pasi që
është përcaktuar intensiteti i dritës së prodhuar nga doza e njohur e një lloji të
rrezatimit, pastaj është një procedurë e thjeshtë të përcaktojmë dozën e panjohur duke
përcaktuar intensitetin e dritës që e shkakton doza e panjohur.
Filmi radiologjik. Përbëhet nga një foli transparente e mbuluar me emulsion i
cili përmban kristale të bromurit të argjendit. Kur filmi i nënshtrohet veprimit te dritës
ose rrezatimit, kristalet e ekspozuara formojnë një shëmbëllim (imazh). Pas trajtimit
kimik të filmit, grimcat e padëmtuara largohen, duke mbetur vetëm folia e pastër,
kurse kristalet e dëmtuara kthehen në argjend qe shkakton nxirjen e filmit. Nxirja e
filmit është e lidhur direkt me rrezatimin e absorbuar.
Ndryshimet sa i përket errësimit (nxirjes) të filmit mund të maten duke e përdorur një
densitometër. Densitometri përbëhet nga një burim drite dhe një detektor drite i cili
përcakton intensitetin e dritës së transmetuar nëpërmjet filmit. Kuantiteti relativ i
dozës fitohet duke zbritur vlerën e lexuar për një mostër (model) e cila më parë nuk i
është ekspozuar rrezatimit e që është zhvilluar nën të njëjtat kushte (rrethana), sikurse
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filmi që më parë është përdorur si dozimetër. Densiteti përfundimtar (diferenca në
mes të filmit të ekspozuar dhe paekspozuar) paraqet dozën e matur.
Dozimetria e filmit nuk është praktike për përcaktimin e dozës absolute, për
shkak të ndjeshmërisë se filmit, afiniteti i tij që të ndryshoj gjatë kushteve të
zhvillimit, ndikimeve në film dhe ndryshimeve në emulsionin e filmit, kështu që
dozimetria me film nuk është e përshtatshme në radioterapi. Megjithatë, është i
përdorshëm për nxjerrjen e konkluzave në lidhje me shpërndarjen e dozës relative,
përputhjen tufë - dritë, simetritë e tufës etj.

6.5 Fazat kryesore të trajtimit të pacientit
6.5.1 Simulatorët klasikë dhe CT simulatorët
Në artikullin përmbledhës të Van Dyk dhe Munro gjenden hollësi të
mëtejshme rreth historisë së zhvillimit të simulatorëve të radioterapisë, si dhe për
përzgjedhjen, testet e pranimit dhe për sigurimin e cilësisë së tyre [77]. Simulatori
konvencional modern ka të njëjtat funksione dhe lëvizje të mundshme të një njësie
terapie dhe përdor gypin diagnostik me rreze X, për të simuluar veçoritë e rrezatimit
të një tufe që përdoret për trajtim (Figura 6.15). Një simulator bën të mundur
përcaktimin e drejtimit të tufës dhe fushave trajtuese, në mënyrë që të përfshijnë
projektimin e vëllimit të shënjestruar. Vizualizimi radiografik i strukturave të
brendshme në lidhje me një pikë referimi të jashtme bën të mundur përdorimin e
pajisjeve specifike mbrojtëse, të cilat ndihmojnë në minimizimin e dozës që mund të
marrin strukturat normale jetësore. Krahët e montaturës janë mjaft të qëndrueshme, sa
që mund të mbajnë blloqet e mëdha mbrojtëse dhe konet e simuluara të elektroneve;
përmasat e tavolinës së trajtimit janë të ngjashme me ato të tavolinës së njësisë
terapeutike; platforma operatore përmban ekrane digjitale për parametrat dhe opsione
për të programuar distancën burim-aks, këndet e montaturës dhe përmasat e fushave.
Simulatorët konvencionalë janë të pajisur me fluorospkopi me rreze X, për të bërë
planifikimin e fushës dhe këndin që do të formoj tufa dhe kanë sisteme kontrolli
automatike për ekspozimin, për teknika radiografike të përmirësuara. Një nga
ndryshimet më të mëdha në skicimin e zinxhirit imazherik për simulatorët
konvencionalë është zëvendësimi me detektorë me silikon prej amorfi i përforcuesit të
imazhit dhe të sistemit të videokamerës [78]. Pajisjet e reja imazherike bëjnë të
mundur përfitimin e imazheve shumë të mira tredimensionale dhe me rezolucione
kontrasti që i afrohen cilësisë së filmit.
Në fillim të vitit 1990, studimet çuan në integrimin e një CT skaneri
diagnostik, për të cilin ishte thelbësore përfshirja e një sistemi planifikimi
tredimensional (3D) të trajtimit, i cili çon në konceptin e simulimit virtual [79, 80, 81,
82, 83]. Një sistem i tillë njihet si simulatori CT dhe përbëhet nga një CT skaner, me
pjesën e përparme të tavolinës të sheshtë, sistemin rregullues, përfshirë edhe një
sistem laseri ortogonal, një njësi qendrore simulimi virtual dhe një pajisje që i printon
rezultatet. Një simulator CT bën të mundur disa manipulime të përparuara të imazhit
dhe elemente për përfitimin e pamjeve, përfshirë këtu pamjet në drejtim të tufës, gjë
që bën të mundur vlerësimin e anatomisë nga perspektiva e tufave rrezatuese, si dhe
përcaktimin në mënyrë elektronike të formës së fushës së punës në zonën që bën
paraqitjen grafike dhe përfitimin e radiografive me rindërtim digjital. Sistemet
moderne të simulimit në CT, që përmbajnë skanerë CT të mëdhenj të krijuara
posaçërisht pë radioterapinë onkologjike [84], kanë aftësi për të bërë shumë prerje,
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kanë sisteme laser me cilësi të lartë për markimin dhe pozicionimin e pacientit dhe
elemente të sofistikuara të programeve të simulimit virtual.

Figura 6.15 CT Simulatori (Instituti i Onkologjisë, Prishtinë, Kosovë)

6.5.2 Procesi klinik i planit të trajtimit
Procesi klinik i terapisë me rrezatim është mjaft kompleks dhe përmban në
vete shumë etapa. Procesi fillon me diagnostikimin e pacientit, i pasuar me vendimin
se a do të trajtohet me anë të rrezatimit apo jo. Vendimi se pacienti duhet të trajtohet
me anë të rrezatimit të shpie në procesin e planit të trajtimit duke përdorur teknika të
posaçme, protokole standarde, që pastaj të pasohet me teknikat e pozicionimit të
pacientit [85].
Sistemi i planit të trajtimit përdoret në terapinë me rrezatim të jashtëm për të
nxjerrë format e tufës së rrezatimit dhe shpërndarjet e dozës që të rritë kontrollin e
tumorit dhe të minimizoj komplikimet në indet e shëndosha. Anatomia e pacientit dhe
shenjëza e tumorit mund të paraqiten si modele tre përmasore - 3D. Procesi i plotë i
planit të trajtimit përfshinë shumë hapa dhe fizikani mjekësor është përgjegjës për
integritetin e plotë të TPS-së që të nxjerr shpërndarje të saktë të dozës dhe llogaritje të
sakta lidhur me tufën e jashtme.
Vetë plani i trajtimit zakonisht bëhet nga fizikani mjekësor dhe duhet të
aprovohet nga onkologu-radioterapeut para se ai të implementohet në trajtimin e
pacientit.
Me zhvillimin e teknologjisë së CT-së pas viteve 1970-ta u dha mundësia për
ta parë shpërndarjen e dozës direkt të mbivendosur në boshtin e anatomisë së pacientit
me anë të sistemit të kompjuterizuar të planit të trajtimit.
Procesi i tërë i planit të trajtimit përfshinë shumë hapa, duke filluar nga
përvetësimi i të dhënave të tufës dhe futja e tyre në TPS, me anë të përvetësimit të të
dhënave të pacientit, në gjenerimin e planit të trajtimit dhe transferimin përfundimtar
të të dhënave në makinën e trajtimit. Përmirësimi i vazhdueshëm në harduerin dhe
softuerin e planit të trajtimit ka qenë i dukshëm në përmirësimin e paraqitjes së
grafikëve, llogaritjen e të dhënave dhe aspektet tjera të sistemit. Paraqitja virtuale e
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pacientit jep mundësinë që të shihen me sy tufat e rrezatimit, këndet nga të cilat
shpërndahet doza dhe i tërë simulimi i trajtimit.
Optimizimi i dozës është i mundshëm duke bërë DVH-në (Dose Volume
Histogram) të bazuar në CT, MRI (Magnetic Resonance Imaging) dhe teknika tjera të
nxjerrjes së imazheve në formë digjitale.

 Etapat e planifikimit për procedurën e trajtimit
Me rastin e trajtimit të një pacienti me kancer, kryesisht duhet të pasohen këto
faza:
1. diagnostikimi me anë të (CT-së), Rezonancës Magnetike Bërthamore (NMR)së apo pajisjeve tjera;
2. përcaktimi i vendndodhjes së tumorit;
3. planifikimi për trajtim dhe
4. trajtimi i pacientit.
Diagnostikimi. Është hapi i parë në rastin e planifikimit për rrezatim të
pacientit. Diagnostikimin e tumorit e kryen radiologu në bashkëpunim me onkologun
me anë të pamjeve të realizuara me anë të CT-së, NMR-së, etj.
Sa më i hershëm të jetë diagnostikimi, aq më i lehtë dhe më i suksesshëm do të
jetë trajtimi. Në figurën e mëposhtme (Figura 6.16) është paraqitur një rast i
diagnostikimit me anë të CT-së.

Figura 6.16 Diagnostikimi me anë të CT-së
Përcaktimi i vendit ku ndodhet tumori. Kufizimin e vëllimit tumoral
(Figura 6.17), pas diagnostikimit me anë të metodave të lartëpërmendura, e realizon
onkologu i cili në këtë rast përkufizon (konturon) vëllimin e planifikuar të tumorit
PTV (Planning Tumor (Target) Volume).
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Figura 6.17 Përcaktimi i vendit ku ndodhet tumori
Vëllimi i Planifikuar i Tumorit - (PTV) - Planning Tumor (Target) Volume
është vëllimi maksimal i cili duhet të rrezatohet. Brenda PTV-së gjendet GTV
(vëllimi i përgjithshëm i tumorit) dhe CTV (vëllimi klinik shenjëz),(Figura 6.18).

Figura 6.18 Pamje e PTV-së, CTV-së dhe GTV-së
Organet e rrezikut. Vëllimi tumoral në shumicën e rasteve është i rrethuar me
inde apo/edhe me organe të shëndosha, që nuk duhet të rrezatohen dhe duhet
mbrojtur. Të gjitha organet e indet rreth tumorit, duhet mbrojtur nga veprimi dëmtues
i rrezatimeve, por në mënyrë të veçantë e të detyrueshme, duhen mbrojtur më shumë
organet e riskut, apo siç është pranuar të quhen, organet kritikë. (Themi në shumicën e
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rasteve, sepse në rastin e tumoreve të lëkurës, rrethimi i tyre me inde të shëndoshë
është i pjesshëm pasi nga ana e sipërfaqes, kufizohen me ajër).
Gjithashtu duhet të kemi parasysh se masa tumorale mund të lëviz
gjatë trajtimit dhe në këtë rast mund të goditet nga rrezatimi edhe organi që ndodhet
afër masës tumorale.P.sh. tek rasti i tumorit në mushkëri si organ në rrezik
që ndodhet afër saj është zemra e cila do të pranoj gjithsesi një sasi të dozës.
Planifikimi për trajtim. Pas diagnostikimit dhe lokalizimit të organit që
duhet të trajtohet, pastaj fizikani ka për detyrë të bëj planin e trajtimit si dhe
shpërndarjen e dozave në mënyrë të njëtrajtshme brenda organit që do të rrezatohet.
Gjithashtu detyrë e fizikanit është që të përpiqet të siguroj mbrojtje maksimale të
organeve përreth vëllimit tumoral që janë në rrezik. Në figurën e mëposhtme (Figura
6.19) është paraqitur një rast i planifikimit për trajtim (rrezatim) i një tumori malinj.

Figura 6. 19 Planifikimi i fushave (kampeve) për rrezatim
Problemi më i madh gjatë përpilimit të një plani të trajtimit (rrezatimit) është
se si të mbrojmë organet të cilat ndodhen përreth tumorit. Zgjedhja e fushave të
përshtatshme duhet të bëhet në atë mënyrë, që tumori t’i nënshtrohet dozës përkatëse
për trajtim dhe organet e shëndosha që e rrethojnë atë t’i ekspozohen sa më pak dozës
rrezatuese. Përdorimi i blloqeve të plumbit mbron në masë të madhe organet në
rrezik, mirëpo ato do të absorbojnë një dozë të caktuar.
Trajtimi i pacientit. Pas gjithë hapave të mësipërm, pacienti, më në fund i
nënshtrohet trajtimit me përshpejtuesin linear (Figura 6.20). Kohët e fundit përdoret
edhe metoda tjetër p. sh. Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT) e cila është
jashtëzakonisht e saktë dhe përdoret tek rastet gjatë trajtimit të kancerit kur masa
tumorale lëviz. Për shembull, tek rasti i kancerit në mushkëri, i cili vazhdimisht lëviz
gjatë frymëmarrjes apo tek rasti i kancerit të gjëndrës tiroide, metoda IMRT mund të
përcjellë vetëm vëllimin tumoral i cili duhet të rrezatohet. Në bazë të protokolleve
standarde ndërkombëtare është e kufizuar doza maksimale dhe ajo minimale, të cilën
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lejohet ta pranoj vëllimi tumoral varësisht nga lloji i indeve që e përbëjnë masën
tumorale.

Figura 6.20 Trajtimi i pacientit
Në rastet kur doza është më e madhe se ajo e lejuar me protokolle
ndërkombëtare në vend të mjekimit të kancerit mund të shkaktohen dëme dhe
komplikime më të mëdha tek pacienti, po ashtu kur doza është më e vogël se ajo e
nevojshme për trajtim e përcaktuar nga protokollet standarde nuk do të arrihet efekti i
duhur për trajtim.
Në mënyrë që të kemi një pasqyrë të qartë se sa është doza të cilën e ka
marrë masa tumorale dhe secili organ në rrezik i cili e rrethon vëllimin tumoral këto të
dhëna paraqiten në diagramin e quajtur Dose Volume Histogram (DVH) (Figura 6.21
në të cilin në përqindje shihet se sa është doza të cilën e ka pranuar masa tumorale
dhe doza të cilën e ka pranuar secili organ në rrezik që ndodhet përreth tumorit. DVH
është një nga të dhënat themelore përfundimtare në planin e trajtimit i cili nxjerrët
pas përfundimit të secilit plan të trajtimit.

Figura 6.21 Grafiku DVH
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6.6 Siguria dhe standardet gjatë trajtimit të pacientit
6.6.1 Siguria e cilësisë
Siguria e cilësisë në radioterapi përfshin të gjitha procedurat që sigurojnë
përputhje të përshkrimit mjekësor dhe përmbushjes së sigurt të këtij përshkrimi, sa i
përket dozës në vëllimin shenjëz, se bashku me dozën minimale në indet e shëndosha,
ekspozimit minimal të personelit punonjës dhe kontrollit përkatës të pacientit me
qëllim të përcaktimit sa më përkatës të rezultatit në fund të trajtimit. Përveç kësaj,
duhet të theksohet se siguria e cilësisë në radioterapi ka lidhje me të gjitha aspektet e
procesit të radioterapisë dhe duhet të përfshij të gjitha grupet e stafit gjegjës në
bashkëpunim të afërt edhe pse aktivitetet e cilësisë në përgjithësi janë të pavarura
[86].

6.6.2 Kontrolli i cilësisë
Kontrolli i cilësisë është një proces i rregullt me anë të të cilit matet efikasiteti
real i cilësisë duke e krahasuar me standardet ekzistuese. Njëherazi, kontrolli i cilësisë
paraqet edhe veprimet e nevojshme për të ruajtur ose rikthyer përputhshmërinë me ato
standarde. Kontrolli i cilësisë është pjesë e përgjithshme e sigurisë së cilësisë dhe ka
të bëj me teknikat operative dhe aktivitetet e përdorura:
 për të verifikuar se kërkesat e cilësisë janë përmbushur;
 të rregulloj dhe korrigjoj efikasitetin nëse kërkesat nuk janë plotësuar.

6.6.3 Standardet e cilësisë
Standardet e cilësisë paraqesin strukturat e kritereve të pranuara ndaj të cilave
mund të vlerësohet cilësia e aktivitetit në fjalë. Organizata të ndryshme shtetërore dhe
ndërkombëtare, si p.sh. Organizata botërore e shëndetësisë (OBSH, 1988), Shoqata
Evropiane për Onkologji dhe Terapi me Rrezatim (ESTRO, 1995), dhe (COINClinical Oncology Information Network, 1999) kanë nxjerrë rekomandimet për
standardet në radioterapi. Organizatat tjera, si IEC më 1989 dhe Instituti i fizikës dhe
Inxhinierisë në mjekësi (IPEM) më 1999, kanë përpiluar rekomandimet për disa pjesë
të caktuara të procesit gjatë radioterapisë. Në vendet ku standardet e rekomanduara
nuk janë në dispozicion, nevojitet të zhvillohen standardet lokale, bazuar në kërkesat e
vlerësimit lokal.

6.7 Pajisjet përshtatëse
Filtrat Kompensuese. Qëllimi i përdorimit të filtrave është të ndryshoj e të
përshtatë shpërndarjen e dozës sipas formës, vendndodhjes, e përmasave të tumorit e
të pjesëve rreth tij që duhen mbrojtur nga rrezatimi.
Shtimi i filtrave do të prodhoj shpërhapje shtesë e cila rritet me rritjen e
trashësisë së filtrit. Vlera përkatëse e rrezatimit të shpërhapur i cili e prek pacientin do
të varet nga pozicioni i filtrit dhe madhësia e fushës. Filtri që zakonisht përdoret për
modifikimin e tufës është ai i formës së pykës i përbërë nga një material me dendësi
shumë të madhe, që më së shpeshti është plumbi, i cili e dobëson përparimin e tufës
përgjatë fushës. Ana e hollë e pykës dobëson më pak tufën se ana e trashë e saj, duke
rezultuar në pjerrësinë e lakoreve të izodozave. Shkalla e pjerrësisë së izodozave varet
nga forma dhe përbërja e pykës.
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Këndi i pykës ka lidhje me këndin përgjatë të cilit lakorja e izodozës
pjerrësohet në boshtin qendror të tufës në një thellësi të caktuar. Saktësimi i thellësisë
është vendimtar për shkak se shkalla e pjerrësisë ndryshon me thellësinë. Pjerrësia
zvogëlohet në thellësitë më të mëdha për shkak të rritjes së efektit të rrezatimit të
shpërhapur .
Filtrat e formës së pykës që zakonisht përdoren në praktikë kanë kënde 15o,
o
o
30 , 45 dhe 60o (Figura 6.22). Pyka dobëson përparimin e tufës përgjatë tërë fushës,
kështu që

Figura 6.22 Filtrat pykë
si rrjedhim pyka e zvogëlon vlerën e dozës përgjatë boshtit qendror. Faktori i
transmetimit të pykës gjithashtu duhet të futet në llogaritjen e dozës. Ky faktor jep
raportin e vlerës së dozës për rastet përgjatë boshtit qendror me pykë dhe pa pykë.
Blloqet dhe tabakët. Për disa trajtime, blloqet shtesë të metalit apo nga
aliazhet me densitet të lartë përdoren që të kufizojnë fushën e trajtimit dhe t’ia
përshtatin atë vëllimit shenjëz, duke bërë mbrojtjen e indeve të shëndosha që ndodhen
përreth vëllimit shenjëz.
Blloqet e ndërtuara nga plumbi vendosen mbi disa tabakë nga plastika të cilët
e dobësojnë tufën prandaj gjatë llogaritjes së dozës duhet të merret parasysh edhe
koeficienti i tabakut.
Përdorimi i blloqeve gjithashtu ndryshon komponentin e rrezatimit të
shpërhapur, duke prodhuar shpërhapje shtesë të fotoneve dhe elektroneve nga tabaku i
blloqeve.
Kompensatoret. Kur sipërfaqja e pacientit është shumë e pjerrët sikurse në
regjionin e kokës dhe të qafës, do të jetë shumë e vështirë të arrihet një dozë e
njëtrajtshme mbi vëllimin shenjëz, meqenëse tufa dobësohet dhe shpërhapet jo njëlloj
në regjione të ndryshme. Kompensatori në këtë rast përdoret që të balancoj këtë efekt
duke futur materiale të dendësive të ndryshme në pjesë të ndryshme të tufës.
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Kompensatorët gjithashtu përdoren që të modifikojnë shpërndarjen e dozës për shkak
të strukturës së brendshme të trupit (ajër apo kockë).
Boluset. Materiali ekuivalent me indin, i vendosur drejtpërdrejt në sipërfaqen
e lëkurës së pacientit për të pakësuar mosprekjen kutane nga tufa fotonike me
megavoltazh, quhet bolus. Një bolus ekuivalent me indin duhet të ketë densitet
elektronik, densitet fizik, dhe numër atomik të ngjashëm me atë të indeve apo të ujit,
si dhe duhet të jetë i përpunueshëm në mënyrë që të përkoj me kufijtë e sipërfaqës së
lëkurës. Materialet jo të shtrenjta, pothuajse ekuivalente me indet, të përdorura si
bolus në radioterapi, përfshijnë pllakën me dyll parafine, qeset e orizit të mbushura
me sodë, gazrat e mbuluara ne vazelinë dhe substancat sintetike [87].

79

LABINOT KASTRATI – STUDIMI I GRADIENTIT TË RREZATIMEVE GAMA DHE BETA TË
PRODHUARA NË PËRSHPEJTUES DHE SHFRYTËZIMI I TYRE NË TERAPINË E PËRDITSHME

KREU VII
7 MATERIALI DHE METODAT
Pajisjet e përdorura për këtë hulumtim janë:









Përshpejtuesi linear Siemens-Primus 4031
Konet për kolimim të tufës së elektroneve
Fantomë uji, me hap automatik të rregullueshëm për të lëvizur dhomën e
jonizimit
Dozimetri universal PTW UNIDOS E
Dhoma e jonizimit PTW Farmer, tipi TM30010 – 0385
Softweri MEPHYSTO verzioni 7.4
Barometri dhe
Termometri

Nga matjet e bëra janë fituar lakoret e PDD-ve dhe profileve të dozave për
fotone dhe elektrone për energji të ndryshme, të cilat i prodhon përshpejtuesi linear,
Siemens Primus 4031.
Është bërë llogaritja e ndryshimit të gradientit të energjisë së rrezeve γ dhe
grimcave β me anë të funksionit matematik.
Rezultati ndryshon në varësi të thellësisë së fantomës. Lakoret dhe profilet e
dozave për energji dhe fusha të ndryshme janë analizuar duke shfrytëzuar programin
softwerik MEPHYSTO 7.4.

7.1 Përshpejtuesi linear (Linac) Siemens Primus 4031
Përshpejtuesi i parë linear i elektroneve për përdorim mjekësor u vu në gjendje
pune më 1953 në Londër [88].
Modeli i një montature me hyrje izocentrike për përshpejtuesin u krijua për
herë të parë nga P. Howard Flanders [89]. Pak kohë pas kësaj, Ginzton et al [90],
ndërtuan një përshpejtues linear izocentrik 6 MV mjekësor në Standford (linac –
linear accelerator).
Që atëherë janë bërë përparime të vazhdueshme në projektimin dhe në
ndërtimin e përshpejtuesve, dhe në ditët e sotme përshpejtuesit linearë mjekësorë (që
njihen edhe si linakë) përbëjnë shumicën e njësive të trajtimit me megavoltazh që
përdoren klinikisht [91].
Figura 7.1 paraqet përshpejtuesin linear mjekësor (Instituti i Onkologjisë –
Departamenti i Radioterapisë, Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës –
SHSKUK, Prishtinë, Kosovë).
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Figura 7.1 Përshpejtuesi linear mjekësor (Instituti i Onkologjisë –
Departamenti i Radioterapisë, Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës,
Prishtinë, Kosovë)
Përshpejtuesi linear përdor fusha jokonservative të mikrovalëve me radiofrekuencë në
kufijtë e tyre prej 103 MHz deri në 104 MHz për të prodhuar një fushë elektrike [92].
Rrezatimi mikrovalor forcohet nëpërmjet një pajisjeje që quhet struktura
përshpejtuese (Figura 7.2). Elektronet e futura brenda kësaj strukture përshpejtohen
nëpërmjet fushës elektrike në një vijë të drejtë. Struktura përshpejtuese përbëhet nga
një tërësi kavitetesh cilindrike metalike, të cilat kanë një boshllëk në boshtin qëndror,
nëpër të cilin kalojnë elektronet e përshpejtuara.

Figura 7.2 Struktura përshpejtuese
Fusha elektrike e strukturave përshpejtuese e prodhuar nga mikrovalët mund të jetë e
formës së valës së lëvizshme ose të valës së qëndrueshme. Në formën e valëve të
lëvizshme, elektronet zhvendosen së bashku me fushën elektrike ndërkohë që fusha
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qarkullon brenda strukturës me kalimin e kohës, në një formë të ngjashme me sërfistin
që ecën mbi kreshtën e një vale oqeanike. Në një përshpejtues me valë të
qëndrueshme, fuqia mikrovalore e reflektuar përdoret për të prodhuar një fushë
elektrike me valë të qëndrueshme. Në këtë rast fuqia mikrovalore dyfishohet brenda
strukturës së përshpejtuesit nga kavitetet çiftuese anësore.
Struktura e përshpejtuesit në linakët me energji të ulët (4 – 6 MV) në
shumicën e rasteve montohet në drejtim vertikal në kolinearin e kokës trajtuese, me
struktura që janë përgjegjëse për prodhimin, kontrollin dhe monitorimin e tufës së
rrezeve X. Linakët me energji të lartë (15 – 18 MV) përdorin një strukturë
përshpejtuesi të montuar në drejtim horizontal me një sistem magnetik, që përkul
tufën e rrezeve.
Përbërës të tjerë të rëndësishëm të një linaku janë modulatori, burimet
energjetike me mikrovalë, burimi që lëshon elektrone dhe përbërësit që i japin tufës
formën e duhur (Figura 7.3).

Figura 7.3 Ilustrim i bllok diagramit të një përshpejtuesi linear. 1. Prodhimi dhe
përshpejtimi i elektroneve, 2. Përkulja e elektroneve nën këndin 2700, 3. Shenjëza dhe
filtri primar, 4.Kolimatorët primarë, 5. Filtri kryesor, 6. Dhoma e jonizimit, 7.
Kolimatori me shumë shtresa, 8. Aplikatori për elektrone.
Modulatori është burimi i energjisë DC pulsuese (rrymë e vazhdueshme –
Direct Current), e cila nevojitet për prodhimin e fuqisë mikrovalore. Energjia DC
pulsuese furnizon gjithashtu edhe burimin e elektroneve (një filament teli i nxehur që
shërben si burim për elektronet e përshpejtuara). Përpara se të përshpejtohen
elektronet grupohen për të formuar një tufë nëpërmjet një pajisjeje të quajtur
tufëzuesi. Pra tufa e elektroneve përbëhet nga pulse elektronesh, të tufëzuara në
formën e një tufe të ngushtë të ngjashme me lapsin. Magnetroni është një pajisje që
shërben si burim i mikrovalëve dhe si një përforcues i fuqisë (Figura 7.4).
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Figura 7.4 Magnetroni
Klistroni është pajisje që përdoret për të amplifikuar energjinë e mikrovalëve,
e cila prodhohet nga një burim i ndarë mikrovalësh, (Figura 7.5).

Figura 7.5 Klistroni
Energjia mikrovalore që buron nga magnetroni ose nga klistroni, transportohet
në strukturë përshpejtuese, një tub metalik i quajtur drejtuesi i valëve. Një pajisje
tjetër e njohur si rrethuesi, përdoret për të izoluar klistronin/magnetronin nga energjia
e reflektuar mikrovalore.
Përbërës tjerë të rëndësishëm të një linaku ndodhen në kokën trajtuese. Këtu
bëjnë pjesë shënjestra ku do të veprojnë rrezet X, kolimatorët kryesorë të fiksuar,
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fletët shpërndarëse, filtrat njëtrajtësues, dhomëza e monitorimit të joneve, nofullat e
kolimatorëve dytësorë të lëvizshëm, lokalizuesi dritor i fushës ku do të aplikohen
rrezet dhe treguesi i distancës optike.
Në dritaren dalëse të strukturës përshpejtuese, elektronet me energji të lartë
dalin në formën e një tufe lapsash, me një diameter prej 2 – 3 mm. Në rastet e një
linaku me energji të ulët ( 4 – 6 MeV), elektronet e përshpejtuara përshkojnë një rrugë
të drejtë dhe godasin një shenjë të caktuar, duke prodhuar rreze X bremstrahlung. Në
rastet e linakëve me energji të lartë, meqenëse struktura e përshpejtuesit është më e
gjatë dhe vendoset në mënyrë horizontale ose në njëfarë këndi krahasuar me drejtimin
horizontal, elektronet duhet të përkulen me një kënd të përshtatshëm, zakonisht 90 –
270 gradë, që formohet ndërmjet strukturës përshpejtuese dhe objektit shenjë të
rrezeve X. Kjo bëhet e mundur nga sistemi i transportit të tufës, i cili përbëhet nga një
magnet akromatik që fokuson dhe e përkul tufën, si dhe nga bobina orientuese dhe
fokususese.
Kolimatori kryesor është një kolimator i fiksuar, i cili ndodhet nën objektin
shenjë të rrezeve X dhe përdoret për të kolimuar tufën e rrezeve X në drejtim të
pacientit që do të trajtohet dhe redukton shpërhapjen e rrezatimit nga niveli i burimit.
Shpërndarja këndore e rrezeve X bremstrahlung të prodhuara nga elektronet e
megavoltazhit që veprojnë në një objekt shenjë, arrin kulmin në drejtim anterograd.
Për ta bërë të njëtrajtshëm intensitetin e tufës së elektroneve përgjatë fushës së tyre,
në tufën e rrezeve futet një filtër njëtrajtësues metalik në formë koni. Filtrat përbëhen
nga plumbi, volframi, uraniumi, hekuri dhe alumini ( ose nga disa kombinime të
këtyre metaleve), në varësi të energjisë së rrezeve X. Më pas tufa e rrezeve X e
njëtrajtësuar kalon nëpër një dhomëz që monitoron jonizimin. Në shumicën e rasteve,
ky sistem përbëhet nga disa dhomëza jonizuese me pllaka paralele të tipit transmetiv,
të cilat rrethojnë të gjithë tufën, shkallën e dozës dhe dozën e integruar për çdo njësi.
Pas kalimit nëpër dhomëzen monitoruese, tufa mund të kolimohet më tej nga
kolimatorët e rrezeve X që lëvizin në mënyrë të vazhdueshme, të cilët përbëhen nga
dy çifte nofullash plumbi ose volframi, që bëjnë të mundur krijimin e një fushe
drejtkëndore me përmasa që variojnë nga 0 – deri në formën tipike (40  40) cm, në
një distancë prej 100 cm. Përmasat e fushës përcaktohen nga një lokalizues me dritë
dhe një tërësi pasqyrash. Në njësitë moderne është i mundur funksionimi i pavarur i
nofullave. Ky fleksibilitet bën të mundur një pozicionim më të lehtë të pacientëve dhe
përmirësim të sigurisë, duke shmangur përdorimin e mburojave me mbivendosje të
fushave, pa pasur nevojë për të përdorur blloqe të rënda që ndajnë tufën [93]. Për të
krijuar një model izodoze në formë pyke mund të përdoret teknologjia e nofullave
të pavarura e shoqëruar me kontrollin kompjuterik të ritmit të dozës [94].
Shumica e përshpejtuesve mjekësorë modernë janë të pajisur që në prodhim
me sisteme kolimatorësh me shumë shtresa (MLC), (Figura 7.6) [95,96].
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Figura 7.6 Kolimatorët shumështresorë
Kolimatorët me shumë shtresa përbëhen nga një numër i madh i çifteve të
shufrave të ngushta me motor, të cilët i lëvizin shufrat në fushën e trajtimit ose jasht
saj, kështu që krijojnë forma të dëshiruara të fushës. Gjerësia e këtyre shufrave
ndryshon varësisht prej prodhuesve, por zakonisht ato ndërtohen të formojnë një hije
prej 0.5 cm deri në 1.0 cm në izoqendër (100 cm) (Figura 7.7). Orientimi i fletëve për
secilën nga fushat kontrollohet nga kompjuterët .

Figura 7.7 Paraqitje gjeometrike e kolimatorëve me shumë shtresa
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Është shumë e qartë se një diapazon i gjerë i energjive është i nevojshëm për
trajtimin e tumorëve në thellësi të ndryshme, e më atë rast pa kompromis të ruhen
indet e shëndosha. Trajtimi i tumorëve sipërfaqësorë të lëkurës kërkon një tufë me
energji e cila prodhon dozën më të madhe në sipërfaqe duke rënë vlera e saj shumë
shpejt brenda pak milimetrave të thellësisë, kështu që, bëhet ruajtja e indeve të
shëndosha në thellësi. Trajtimi i tumorëve që janë menjëherë nën lëkurë kërkon një
tufë, e cila prodhon dozën maksimale në sipërfaqe dhe mbetet doza e lartë brenda pak
centimetrave të parë duke rënë shumë shpejt, që të ruhen indet e shëndosha që
shtrihen nën tumor. Trajtimi i tumorëve të cilët shtrihen thellë kërkon një tufë, e cila
ka një fuqi të madhe të depërtimit dhe siguron ruajtje të indeve të shëndosha që
shtrihen përreth tumorit [97].
Përshpejtuesi linear me të cilin është punuar pjesa eksperimentale, është i
instaluar në Repartin e Radioterapisë - Institutin e Onkologjisë, Shërbimin Spitalor
Klinik Universitar të Kosovës - SHSKUK, është model Siemens – Primus (4031);
prodhon fotone me energji 6 MV dhe 15 MV, si dhe elektrone me energji 5 MeV, 7
MeV, 8 MeV, 10 MeV, 12 MeV dhe 14 MeV
Përshpejtuesi linear Primus 4031 mund të rrotullohet për 3600 rreth pacientit,
dhe në këtë mënyrë, tufa e rrezeve që del prej tyre mund të orientohet në çfarëdo
këndi në drejtim të vendndodhjes së tumorit (Figura 7.8 dhe Figura 7.9).

Figura 7.8 Pozita e përshpejtuesit nën këndin 45o
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Figura 7.9 Pozita e përshpejtuesit nën këndin 315o
Shtrati e trajtimit është i pajisur në të dy anët me dorëza që mundësojnë
lëvizjet e tij para-prapa, djathtas-majtas dhe poshtë-lartë. Gjithashtu shtrati i trajtimit
mund të rrotullohet për 360o rreth një boshti i cili përputhet me boshtin qendror të
tufës (Figura 7.10).

Figura 7.10 Shtrati i trajtimit
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Në figurën 7.11 është treguar skema e përshpejtuesit linear.

Figura 7.11 Skema e përshpejtuesit linear në SHSKUK

7.2 Konet për kolimim të tufës së elektroneve
Tufat e elektroneve të orientuara, nga burimi, shpërhapen pa vështirësi në ajër.
Që tufa e elektroneve të bie në vendin e duhur në sipërfaqen e lëkurës së pacientit, ajo
duhet të kolimohet, duke iu përshtatur sa më mirë përmasave dhe formës së zonës që
duhet rrezatuar. Konet e elektroneve, të madhësive të ndryshme, të lidhura me
kolimator, dhe të zgjatura deri në sipërfaqen e lëkurës së pacientit përdoren për
qëllime të fokusimit të tufave të elektroneve. Në rastin e përdorimit të elektroneve
gjatë matjeve eksperimentale, janë përdorur konet e madhësive të ndryshme (5 cm, 10
cm, 15 cm dhe 20 cm).

Figura 7.12 Konet për kolimim të tufës së elektroneve
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7.3 Fantoma me ujë
Fantomat janë pajisje që përdoren për matjet fizike radiologjike, në vend të
indeve të organizmit. Është përdorur Fantoma 3D e motorizuar, me ujë, me madhësi
mesatare, e cila shërben për matjen automatike të distribuimit të dozave të tufës së
rrezeve për terapi. Mekanizmi 3D i lëvizshëm, i përbërë nga çeliku i pandryshkshëm,
shërben për lëvizjen e dhomës së jonizimit nëpërmjet motorit me hap automatik të
rregullueshëm. Rezervuari i ujit MP3-M me detektorin e tij, i cili lëviz në drejtim
horizontal në kufijtë 500 mm × 500 mm dhe në drejtim vertikal 407.5 mm, është i
përshtatshëm për matjen e shpërndarjes së dozës në terapinë me rrezatim për fushat
me madhësi standarde me dimensione deri 40 cm × 40 cm. Muret e trasha prej
akriliku (20 mm) dhe fundi i fantomit, nuk bymehen gjatë periudhës së zgjatur të
përdorimit. Motorët të cilët lëvizin dhomën e jonizimit me hap automatik të
rregullueshëm, janë të montuar mbi rezervuar, duke mundësuar rregullimin e
distancës midis kokës së linakut dhe sipërfaqës së ujit. Ata sigurojnë shpejtësi të lartë
të lëvizjes së detektorit me vlerë 50 mm/s dhe me siguri të lartë pozicionimi prej ± 0.1
mm. Këta motorë nuk kërkojnë rikalibrime të rregullta. Rezervuari është i pajisur me
një rubinet për të fiksuar tubin plastik të rezervuarit MP3-M, për mbushje dhe zbrazje
të ujit. Për të komanduar rezervoarin kërkohet softveri MEPHYSTO verzioni 7.4.
Lëndët nga të cilat mund të ndërtohen fantomat duhet të plotësojnë disa kushte, si për
shembull: dendësia, numri mesatar atomik dhe numri i elektroneve për gram të
materies, duhet të jenë sa më të përafërta me vlerat që u përkasin indeve të buta.
Uji është materiali më i mirë fantomik për arsye se më së miri i plotëson
kushtet e duhura. Në (Figurën 7.13) është paraqitur fantoma e ujit i tipit PTW MP3-M
T41002.1.016. Dimensionet e brendshme të saj janë 59.5 cm × 49.5 cm × 48 cm. Ana
e sipërme e fantomës është e hapur. Pra, siç thamë edhe më lartë, përgjatë brinjëve të
saj rrëshqet “ura”, në të cilën është përforcuar bartësi, ku mund të vendoset sonda
matëse e hollë. Në skaj të sondës kemi dhomën jonizuese. Ajo në fantomë duhet të
vendoset në atë mënyrë që, mesi i saj të jetë në lartësinë e rrezes qendrore të tufës së
rrezeve gama (γ) ose të grimcave beta (β). Gjatë matjes koka e përshpejtuesit duhet të
vendoset në atë pozitë që tufa të jetë vertikale dhe se distanca prej burimit deri te
sipërfaqja e jashtme të ketë madhësinë e preferueshme. Kur tufa e rrezeve gama ose
grimcave beta hyn në fantomë, ajo do të prodhon jonizim, dhe atëherë, me rritjen e
thellësisë gradualisht do të bjerë intensiteti, d.m.th. do të bjerë shpejtësia e rritjes së
dozës (ekspozuese dhe përthithëse). Me anë të fantomës së shqyrtuar janë matur
ndryshimet që paraqiten në thellësi të mëdha. Me lëvizjen e urës, dhoma jonizuese
është sjellur në çdo thellësi të fantomës dhe në këtë mënyrë janë kryer matjet, me
vlera pikë për pikë. Pas kryerjes së matjes, përgjatë rrezes qendrore gama dhe beta me
energji të ndryshme ( 6 MV,15 MV për fotone dhe 5 MeV, 7 MeV, 8 MeV, 10 MeV
për elektrone) për fusha me madhësi të ndryshme ( 5 cm × 5 cm, 10 cm × 10 cm, 15
cm × 15 cm dhe 20 cm × 20 cm) janë fituar të dhënat e dobësimit të rrezatimit me
thellësinë. Vlerat e matura janë shprehur në përqindje nga ajo në sipërfaqe Ds të
lëkurës deri tek vlera maksimale Dmax = 100 %. Pas arritjes së vlerës maksimale doza
fillon të bie në mënyrë eksponenciale, derisa del nga trupi. Këto të dhëna janë
paraqitur përmes lakoreve të ashtuquajtura PDD (Percentage Depth Dose). Po ashtu
janë bërë matjet edhe për profilet e dozës përtej boshtit qëndror për rrezet gama me
energji 6 MV,15 MV dhe grimcat beta me energji (5, 7, 8 dhe 10) MeV për fushat me
dimensione ( 5 cm × 5 cm, 10 cm × 10 cm, 15 cm × 15 cm dhe 20 cm × 20 cm).

89

LABINOT KASTRATI – STUDIMI I GRADIENTIT TË RREZATIMEVE GAMA DHE BETA TË
PRODHUARA NË PËRSHPEJTUES DHE SHFRYTËZIMI I TYRE NË TERAPINË E PËRDITSHME

Figura 7.13 Fantoma me ujë
Matjet e rrezatimit janë bërë duke e vendosur gentrin e përshpejtuesit nën
këndin 00 (Figura 7.14)

Figura 7.14 Pozicioni i gentrit në 00
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Figura 7.15 Pamje e aplikatorit rrethor në rastin e matjeve të bëra me
elektrone

7.4 Dozimetri univerzal PTW UNIDOS E
Dozimetri PTW UNIDOS E T10008 – 80277, (100-230 V, 0.05 A, 50-60 Hz),
(Figura 7.16) është dozimetër komjuterik universal që zbatohet për matjet e dozës dhe
shpejtësisë së dozës në radioterapi dhe në radiologjinë diagnostike. Dozimetri
UNIDOS E përdoret vetëm për qëllime matjeje dhe nuk mund të përdoret për të
kontrolluar ose për të rregulluar një pajisje radioterapie. Dozimetri Unidos E nuk
mund të funksionoj në prani të pacientëve. Ai duhet të përdoret vetëm nga stafi i
kualifikuar. Lidhet me dhoma jonizimi dhe me detektorë në gjendje të ngurtë. Është
dozimetër i klasës dozimetër ose elektrometër pra, Unidos E jep rezultate si në njësi
radiometrike Gy, R, Gy/min, po ashtu edhe në njësi elektrometrike, Kulon (C).
Tensioni i lartë ndërmjet elektrodave të dhomës së jonizimit vendoset në mënyrë
automatike. Është një dozimetër i një cilësie të lartë.
Unidos E është një pajisje matëse shumë e ndjeshme, e cila ka nevoj për
kontrolla dhe kalibrime të vazhdueshme. Dozimetri Unidos E duhet të kalibrohet në
laboratore të kualifikuara, të paktën çdo 2 vite. Dozimetri Unidos E nuk duhet të
vendoset në drejtim të tufës primare apo sekondare të rrezatimit. Ka saktësi të lartë
dhe aftësi ndarëse të lartë si dhe shkallë të gjerë dinamike të matjeve.
Kjo pajisje është zbatuar për të matur energjinë e rrezeve gama dhe grimcave
beta në diapazonet e energjive dhe të fushave të përmendura më lart.
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Figura 7.16 Dozimetri PTW UNIDOS E

7.5 Dhoma e jonizimit PTW Farmer tipi 30010
Dhoma e jonizimit tipi 30010 përdoret për matje të dozës ose vlerën e dozës
gjatë matjes së sasive të dozës së absorbuar në ujë, të energjisë kinetike të liruar në
ajër, ose ekspozimit gjatë matjeve për kalibrime të terapisë me rrezatim në ajër ose në
fantomët e ngurtë. Për dhomën e jonizimit tipi 30010, përshtatjet tjera të nevojshme
janë bërë fabrikisht. Këto mundësojnë ruajtjen e dhomës së jonizimit nga dëmtimet e
jashtme. Dhoma e jonizimit është e dizajnuar për tu përdorur me dozimetrin PTW
UNIDOS E. Intensiteti maksimal i rrymës elektrike limitohet në Imax < 0.5 mA.
Kablloja e cila lidh dhomën me elektrometrin nuk duhet të jetë mbi 100 m (Figura
7.17).

Figura 7.17 Dhoma e jonizimit PTW Farmer tipi 30010
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7.6 Softveri Mephysto verzioni 7.4
Softveri me të cilin janë bërë matjet quhet MEdical PHYsics Toll ose
shkurtimisht “MEPHYSTO mc2”. Shërben për analizimin e tufave të rrezatimeve
jonizuese me një sistem skanimi të ujit. Përdoret për të gjitha qëllimet dozimetrike në
radioterapi. Përdorimi i modeleve të ndryshme të këtij softueri mundëson kontrollimin
e skanimit të dozës së PDD-ve, formën dhe simetrinë e fushës së rrezatimit; po ashtu
lehtëson kalibrimin e përshpejtuesit gjatë matjeve në dozimetrinë absolute.

Figura 7.18 Softveri MEPHYSTO verzioni 7.4

7.7 Termometri
Termometri është përdorur për matjen e temperaturës para fillimit të punës
eksperimentale (Figura 7.19).

Figura 7.19 Termometri
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7.8 Barometri
Po ashtu para fillimit të matjeve është përdorur edhe barometri, i cili shërben
për matjen e shtypjes (Figura7.20).

Figura 7.20 Barometri
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KREU VIII
8 REZULTATE DHE DISKUTIME
Matjet janë bërë për tufa fotonesh me energji të ndryshme, përkatësiaht me
energji 6 MV dhe 15 MV dhe për elektrone me energji 5 MeV, 7 MeV, 8 MeV, 10
MeV. Rezultatet e fituara janë dhënë dhe diskutuar në vazhdim.

8.1 Matjet për fotonet me energji 6 MV
Shpërndarja e dozës përgjatë boshtit qendror të një tufe të fotoneve me energji
të lartë mund të paraqitet me anë të një lakoreje të quajtur PDD (Percentage Depth
Dose). Në këtë lakore mund të identifikohen pika dhe regjione të rëndësishme. Tufa
fillon në lëkurën e pacientit në të cilën shpërndanë një dozë të caktuar sipërfaqësore
Ds. Nën sipërfaqe doza fillon të rritet shumë shpejt, arrin një vlerë maksimale në
thellësinë dmax dhe pastaj zvogëlohet pothuajse eksponencialisht përderisa arrin vlerën
Dex në një pikë dalëse të pacientit. Pikërisht këto pika kanë qenë në interes në matjet
tona që do t’i diskutojmë në vazhdim nga lakoret e fituara (PDD-të ), nga matjet për
energjinë e fotoneve 6 MV.
Në figura janë dhënë vlerat e dozës relative, për katër pika referimi kryesore.
Për të nxjerrë në pah rolin e madhësisë së fushës, që në rastin e dhënë ndryshon nga (5
x 5) cm në (10 x 10) cm në (15 x 15) cm dhe në (20 x 20) cm, krahasojmë të dhënat e
figurës 8.1, figurës 8.2, figurës 8.3 dhe figurës 8.4. Të dhënat i vendosim në tabelën
8.1.
Tabela 8.1 Pikat kryesore të referimit për fotonet me energji 6 MV
Dimensionet

E(MV)

e fushës (cm)

zmax

D0

D100

D200

(mm)

(%)

(%)

(%)

Dmax(%)

Dex(%)

S
(cm2)

A ( 5 x 5)

6

15

57.37 63.34 34.92

100

14.84

25

B (10 x 10)

6

15

59.81 66.88 38.62

100

17.00

100

C (15 x 15)

6

15

63.48 68.85 41.10

100

18.65

225

D (20 x 20)

6

14

66.87 70.01 42.67

100

19.89

400
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Tabela 8.2 Dozat krahasuese për fotonet me energji 6 MV
Diferenca e dimensioneve
të fushës
B–A

D0 (%)

D100 (%)

D200 (%)

S (cm2)

2.44

3.54

3.7

75

C–A

6.11

5.51

6.18

200

C-B

3.67

1.97

2.48

125

D–A

9.52

6.67

7.75

375

D–B

7.08

3.13

4.05

300

D-C

3.41

1.16

1.57

175

Përveç kolonës së tretë (Tabela 8.1), ku tregohen thellësitë në të cilat arrihen
vlerat maksimale të dozës, në kolonat e tjera, del që rritja e sipërfaqës së fushës së
rrezatimit sjell në rritjen e dozës krahasimore në përqindje, për të njëjtën thellësi. Para
se të komentojmë këto vlera, po japim këtu kuptimin e secilës madhësi sipas renditjes,
që tregohet në tabelën 8.1
 D○ - tregon vlerën e dozës në thellsinë 0 cm, pra në sipërfaqe të lëkurës së
pacientit. Në grafik kjo sipërfaqe përputhet me pikën ku lakorja ndërpret
boshtin e ordinatave;
 D100 - tregon vlerën krahasimore (relative) të dozës në thellësinë 10 cm;
 D200 - tregon të njëjtën gjë në thellësinë 20 cm;
Sikurse shihet, me rritjen e sipërfaqes së fushës, rritet edhe vlera e dozës
krahasimore, dhe për sipërfaqe me formë të njëjtë, standarde, që në rastin e dhënë
është katrore, rritja e kësaj të fundit sjell rritjen thuajse përpjestimore me të, të dozës
krahasimore. Kështu, për katër fushat e paraqitura në tabelë, që janë: (5 x 5) cm = 25
cm2, (10 x 10) cm = 100 cm²; (15 x 15) cm = 225 cm² dhe (20 x 20) cm = 400 cm2, i
krahasojmë vlerat për të njëjtat thellësi. Gjatë krahasimit të dozës në sipërfaqe kemi:
për rritjen nga 25 cm² në 100 cm², rritja e dozës krahasimore është 2.44 %, për rritjen
nga 25 cm2 në 225 cm2 , rritja e dozës krahasimore është 6.11 % nga 25 cm² në 400
cm², rritja e dozës krahasimore është 9.52 %. Për rritjen nga 100 cm² në 225 cm2
kemi 3.67 %; për rritjen nga 100 cm² në 400 cm2 kemi 7.08 %, ose rreth 2 herë më
shumë. Për rritjen nga 225 cm² në 400 cm2 kemi 3.41% (Tabela 8.2). Në qoftë se, për
të thjeshtuar llogaritjet, do ta merrnim që në rritjen e dozës në sipërfaqe nuk do të
kishte ndikime të tjera, veç rritjes së sipërfaqes, pra nëse nuk do të merrnim parasysh
rritjen e dozës në sipërfaqe nga ndikimi i rrezatimit dytësor të prodhuar gjatë
bashkëveprimit të tufës parësore me ajrin (pengesat e tjera në rastin e matjeve që po
shqyrtojmë, nuk merren parasysh, pasi matjet për ndërtimin e lakoreve janë bërë pa
objekte shtesë) atëherë, me një përafrim të parë, rritja e sipërfaqes, të themi, me 4
(katër) herë do të sillte rritjen prej 7% të dozës në thellësi, ndërkohë që rritja nga 100
cm² në 225 cm², do të sillte një rritje rreth 2 herë më të vogël. Kjo nuk ndodh për
shkak se: dozat për një fushë të caktuar, maten në një pikë, që të jetë sa më simetrike
kundrejt hapjes së fushës. Kuptohet që për një fushë katrore, boshti që kalon nëpër
qendrën gjeometrike të katrorit është vendi gjeometrik i këtyre pikave. Pikat që
formojnë fushën e rrezatimit, shërbejnë si burime thuajse pikësore, dhe si të tilla japin
kontributin e tyre në dozën e mbledhur, apo në fuqinë e dozës, pra të dozës së
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mbledhur në njësinë e kohës, në përpjestim të zhdrejtë me largësinë e tyre nga pika ku
matet doza, atëherë falë simetrisë boshtore, pikat e barazlarguara japin dozë të njëjtë,
apo më saktë pikat e barazlarguara ndikojnë e kontribuojnë në mënyrë e në sasi të
njëjtë për dozën e matur në boshtin gjeometrik të katrorit. Rrjedhimisht, katrori me
brinjë 20 cm përmban plotësisht brenda vetes, katrorin me brinjë 15 cm, i cili nga ana
e tij përmban brenda vetes katrorin me brinjë 10 cm e ky i fundit përmban brenda
vetes katrorin me brinjë 5 cm. Kështu që për të njëjtat kushte rrezatimi, doza, qoftë
absolute apo relative, e fushës (5 x 5) cm është më e vogël se ajo e fushës (10 x 10)
cm, është më e vogël se ajo e fushës (15 x 15) cm, e po ashtu më e vogël se ajo e
fushës (20 x 20) cm. Varësia e dozës nga ndryshimi i sipërfaqës së fushës nuk mund
të jetë plotësisht linear, për arsye se sa më larg boshtit të jetë burimi pikësor i marrë
në konsideratë, aq më e madhe bëhet largësia e tij nga pika e matjeve në boshtin
qëndror. Dihet që nisur nga ndërtimi i një fushe rrezatimi, fusha dritore, zakonisht
duhet të përputhet me izodozën 50%. Kjo vlerë arrihet rreth centimetrit të fundit, me
gjërësi rreth 1 cm. Jashtë fushës dritore vlera e dozës bije më ngadalë, deri sa në
ekstremet e saj përfundon vetëm me rrezatim të sjellë nga gjysmëhija fizike.
Pavarësisht nga hapja e fushës, falë ndikimit që kanë zonat e ndryshme të fushës në
pikën e zgjedhur në boshtin qëndror, duke u zhvendosur nga qendra gjeometrike e
fushës drejt brinjëve të saj, do të kemi një zbritje simetrike me gradient të njëjtë, të
vogël, në të gjitha anët njëlloj, gjithmonë për arsye simetrie, që zbret nga vlera
qëndrore 100% deri në vlerën 90%, dhe pastaj në centimetrin e fundit, zbritja bëhet
më e shpejtë nga 90% në 50%. Pra, për pjesën e tufës para hyrjes në trupin e pacientit,
mund të themi se zbatohet thuajse plotësisht varësia e dozës nga sipërfaqja, me ndonjë
luhatje të vogël nga rrezatimi dytësor që krijohet në pjesën mbështjellëse të lëkurës,
kurse brenda indeve komenti do të jetë më i hollësishëm, për shkak të pranisë brenda
tufës kryesisht të dy gjasive, që për nga kontributi i tyre në dozën e tufës kanë
ndikime të kundërta (jo gjithmonë të barabartë në vlerë numerike) dhe pikërisht:
1.Gjasia e përthithjes së tufës parësore, e të rrezatimeve të tjerë dytësorë të pranishëm
në të dhe që ndihmon në rënijën e dozës dhe
2. Gjasia e prodhimit të rrezatimit dytësor, që bën të kundërten, pra që ndikon në
mbajtjen apo ngadalësimin e rënies së dozës ose gjasia e rrezatimit dytësor që ndikon
ndjeshëm në shkallën e ndotjës së tufës parësore [98].
Duke vazhduar përafrimin, duhet të marrim parasysh faktin që largësia e
trajtimit të pacientit,100 cm, është shumë më e madhe se përmasat e fushave të
rrezatimit (me përjashtim të fushave të rendit mbi (20 x 20) cm kështu që, deri në këto
largësi doza krahasimore varet nga ndryshimi i sipërfaqës, thuajse në mënyrë
përpjestimore, ndërkohë që për largësi më të mëdha nga pika e zgjedhur në bosht,
ndikimi do të jetë fare i parëndësishëm, pasi largësia bëhet e madhe). Lakorja është
fituar nga matjet e bëra për fushën me dimensione (5 x5) cm dhe për energjinë 6 MV,
për fotone, pra për rreze γ. Prej saj del që, doza në thellësinë 0 cm është rreth 57,37 %
e vlerës maksimale. Siç shihet nga grafiku, doza e çliruar nga rrezatimi në milimetrat
e para, të trupit të pacientit vjen duke u rritur me shpejtësi, praktikisht sipas një vije të
drejtë shumë të pjerrët, pra me një gradient mjaft të madh të dozës. Kjo ndodh nga që
rrezatimi rënës fotonik, duke pasur energji të lartë (6 MV), bashkëvepron fuqishëm
me atomet e indeve të pacientit duke prodhuar rreth një herë më shumë rrezatim
dytësor se sa rrezatimi i përthithur nga tufa parësore. Meqenëse rrezatimi dytësor
është më i butë se ai parësor, vjen një moment (në thellësinë, rreth 1.3 cm), që
përthithja e rrezatimit nga tufa e punës, e cila përmban edhe rrezatim dytësor,
mbizotëron ndaj gjasisë së prodhimit të rrezatimit dytësor. Ky moment pasqyrohet në
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kthesën që merr lakorja, që i përgjigjet zvogëlimit mjaft të shpejtë të gradientit, për tu
barazuar me zero në pikën ku doza arrin vlerën maksimale (në thellësinë rreth 1.5
cm), për tu kthyer pastaj në një gradient me shenjë negative; pra për të filluar pastaj
mbizotërimi i plotë i gjasisë së përthithjes së energjisë së tufës nga indet. Gradienti
nuk ka madhësinë e gradientit të rritjes, pra pjerrësia e lakorës në ngritje është shumë
më e madhe se sa ajo e zbritjes. Nëse për të arritur vlerën maksimale për fushën (5 x
5) cm (nga vlera 57,37 % ) që ishte në sipërfaqe të pacientit, duhen rreth 1.5 cm,
atëherë gradienti është :
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atëherë, gradienti i pjesës zbritëse të lakores, do të jetë :
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Sikurse shihet gradienti i pjesës zbritëse të lakorës, është rreth 7 herë më i
vogël se ai i pjesës ngritëse. Kjo tregon që intensiteti i rrezatimit, apo fuqia e dozës në
thellësi, bëhet sa fuqia e dozës në portën hyrëse të tufës rënëse, në thellësinë, afërsisht
11.6 cm. Kjo shpjegohet me faktin që ndërsa, si pasojë e përthithjes, tufa parësore
dobësohet, sipas ligjit eksponencial; kjo ligjësi “prishet” apo, të themi zbutet nga që
rrezatimi dytësor do të përbëj, një përqindje, pra do të përbëj një pjesë relativisht më
të madhe se sa në pjesën ngritëse të lakorës.
Për fushën me dimensione (5 x 5) cm doza në sipërfaqe Ds është 57.37 %,
arrin maksimumin Dmax në thellësinë 15 mm dhe duke u zvogëluar eksponencialisht
deri në pikën dalëse Dex (në centimetrin e 35-të të thellësisë) , ku vlera e dozës
mbetet mbi 13%.
Nëse për të arritur vlerën maksimale për fushën (10 x 10) cm (nga vlera 59.81
% ) që ishte në sipërfaqe të pacientit, duhen rreth 1.5 cm, atëherë gradienti është :
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atëherë, gradienti i pjesës zbritëse të lakores, do të jetë:
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Gradienti i pjesës zbritëse të lakores, është rreth 7 herë më i vogël se ai i
pjesës ngritëse. Kjo tregon që intensiteti i rrezatimit, apo fuqia e dozës në thellësi,
bëhet sa fuqia e dozës në portën hyrëse të tufës rënëse, në thellësinë, afërsisht 12 cm.
Për fushën me dimensione (10 x 10) cm doza në sipërfaqe Ds është 59.81 %,
arrin maksimumin Dmax në thellësinë 15 mm, duke u zvogëluar eksponencialisht deri
në pikën dalëse Dex (në centimetrin e 35-të të thellësisë) ku vlera e dozës mbetet 16
%.
Nëse për të arritur vlerën maksimale për fushën (15 x 15) cm (nga vlera 63.42 % ) që
ishte në sipërfaqe të pacientit, duhen rreth 1.4 cm, atëherë gradienti është:
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atëherë, gradienti i pjesës zbritëse të lakores, do të jetë:
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Gradienti i pjesës zbritëse të lakores, është rreth 7 herë më i vogël se ai i
pjesës ngritëse. Kjo tregon që intensiteti i rrezatimit, apo fuqia e dozës në thellësi,
bëhet sa fuqia e dozës në portën hyrëse të tufës rënëse, në thellësinë, afërsisht 11.6
cm. Për fushën me dimensione (15 x 15) cm doza në sipërfaqe Ds është 63.42 %, arrin
maksimumin Dmax në thellësinë 15 mm, duke u zvogëluar eksponencialisht deri në
pikën dalëse Dex (në centimetrin e 35-të të thellësisë) ku vlera e dozës mbetet mbi 17
%.
Për të arritur vlerën maksimale për fushën (20 x 20) cm (nga vlera 66.87 % )
që ishte në sipërfaqe të pacientit, duhen rreth 1.4 cm, me një gradient prej:
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atëherë, gradienti i pjesës zbritëse të lakores, është:
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Për fushën me dimensione (20 x 20) cm doza në sipërfaqe Ds është 66.87 %,
arrin maksimumin Dmax në thellësinë 14 mm, duke u zvogëluar eksponencialisht deri
në pikën dalëse Dex (në centimetrin e 35-të të thellësisë) ku vlera e dozës mbetet mbi
18 %.
Në tabelën 8.3 janë paraqitur vlerat e gradientit.
Tabela 8.3 Vlerat e gradientit për fotonet me energji 6 MV
Rrezet

E (MV)

Dimensionet e
fushës (cm)

G+(%/cm)

G-(%/cm)

γ

6

5×5

28.42

4.22

γ

6

10 × 10

26.79

3.82

γ

6

15 × 15

24.38

3.62

γ

6

20 × 20

23.66

3.45
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Figura 8.1 PDD për fotone me energji 6 MV për fushën (5 x 5) cm
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Figura 8.2 PDD për fotone me energji 6 MV për fushën (10 x 10) cm
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Figura 8.3 PDD për fotone me energji 6 MV për fushën (15 x 15) cm
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Figura 8.4 PDD për fotone me energji 6 MV për fushën (20 x 20) cm
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8.2 Matjet për fotonet me energji 15 MV
Edhe këtu për të nxjerr në pah rolin e madhësisë së fushës, që në rastin e
dhënë ndryshon nga fusha me dimensione (5 x 5) cm, në (10 x 10) cm, në (15 x 15)
cm dhe në (20 x 20) cm, krahasojmë të dhënat e figurës 8.5, figurës 8.6, figurës 8.7
dhe figurës 8.8. Të dhënat i vendosim në tabelën 8.4
Tabela 8.4 Pikat kryesore të referimit për fotonet me energji 15 MV
Dimensionet
e fushës (cm)

E(MV)

zmax
(mm)

A ( 5 x 5)
B (10 x 10)
C (15 x 15)
D (20 x 20)

15
15
15
15

29
29
29
26

D0
(%)

D100
(%)

D200
(%)

Dmax(%)

Dex(%)

S
(cm2)

33.51
40.91
44.95
50.56

75.35
76.88
77.32
77.51

47.49
49.82
51.22
51.97

100
100
100
100

24.45
26.29
27.57
28.30

25
100
225
400

Tabela 8.5 Dozat krahasuese për fotonet me energji 15 MV
Diferenca e
dimensioneve të fushës
B–A
C–A
C-B
D–A
D–B
D-C

D0 (%)
7.4
11.44
4.04
17.05
9.65
5.61

D100 (%)

S (cm2)

D200 (%)

1.53
1.97
0.44
2.16
0.63
0.19

2.33
3.73
1.4
4.48
2.15
0.75

75
200
125
375
300
175

Për katër fushat e paraqitura në tabelë, që janë: (5 x 5) cm = 25 cm2, (10 x 10)
cm = 100 cm²; (15 x 15) cm = 225 cm² dhe (20 x 20) cm = 400 cm², i krahasojmë
vlerat për të njëjtat thellësi.
Gjatë krahasimit të dozës në sipërfaqe kemi: për rritjen nga 25 cm² në 100
cm², rritja e dozës krahasimore është 7.4 %, për rritjen nga 25 cm2 në 225 cm2 , rritja e
dozës krahasimore është 11.44 % nga 25 cm² në 400 cm², rritja e dozës krahasimore
është 17.05 %. Për rritjen nga 100 cm² në 225 cm2 kemi 4.04 %; për rritjen nga 100
cm² në 400 cm2 kemi 9.65 %, ose rreth 2 herë më shumë. Për rritjen nga 225 cm² në
400 cm2 kemi 5.61 %.
Rritja e sipërfaqes, të themi, për 4 (katër) herë do të sillte rritjen prej 10 % të
dozës në thellësi, ndërkohë që rritja nga 100 cm² në 225 cm², do të sillte një rritje
rreth 2 herë më të vogël.
Nëse për të arritur vlerën maksimale për fushën (5 x 5) cm (nga vlera 33.51 %
) që ishte në sipërfaqe të pacientit, duhen rreth 2.9 cm, atëherë gradienti është :
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Sikurse shihet gradienti i pjesës zbritëse të lakores, është rreth 9 herë më i
vogël se ai i pjesës ngritëse. Kjo tregon që intensiteti i rrezatimit, apo fuqia e dozës në
thellësi, bëhet sa fuqia e dozës në portën hyrëse të tufës rënëse, në thellësinë, afërsisht
27.8 cm.
Për fushën me dimensione (5 x 5) cm doza në sipërfaqe Ds është 33.51 %,
arrin maksimumin Dmax në thellësinë 2.9 mm dhe duke u zvogëluar eksponencialisht
deri në pikën dalëse Dex (në centimetrin e 35-të të thellësisë), ku vlera e dozës
mbetet mbi 23 %.
Nëse për të arritur vlerën maksimale për fushën (10 x 10) cm (nga vlera 40.91
% ) që ishte në sipërfaqe të pacientit, duhen rreth 2.9 cm, atëherë gradienti është :
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ndërkohë që, gradienti i pjesës zbritëse të lakores, do të jetë:
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Sikurse shihet gradienti i pjesës zbritëse të lakores, është rreth 9 herë më i
vogël se ai i pjesës ngritëse. Kjo tregon që intensiteti i rrezatimit, apo fuqia e dozës në
thellësi, bëhet sa fuqia e dozës në portën hyrëse të tufës rënëse, në thellësinë, afërsisht
24.6 cm.
Për fushën me dimensione (10 x 10) cm doza në sipërfaqe Ds është 40.91 %,
arrin maksimumin Dmax në thellësinë 29 mm, duke u zvogëluar eksponencialisht deri
në pikën dalëse Dex (në centimetrin e 35-të të thellësisë) ku vlera e dozës mbetet mbi
25 %.
Për të arritur vlerën maksimale për fushën (15 x 15) cm (nga vlera 44.95 % )
që ishte në sipërfaqe të pacientit, duhen rreth 2.9 cm, atëherë gradienti është:
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ndërkohë që, gradienti i pjesës zbritëse të lakores, do të jetë:
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Sikurse shihet gradienti i pjesës zbritëse të lakores, është rreth 8 herë më i
vogël se ai i pjesës ngritëse. Kjo tregon që intensiteti i rrezatimit, apo fuqia e dozës në
thellësi, bëhet sa fuqia e dozës në portën hyrëse të tufës rënëse, në thellësinë, afërsisht
23.2 cm.
Për fushën me dimensione (15 x 15) cm doza në sipërfaqe Ds është 44.95 %,
arrin maksimumin Dmax në thellësinë 29 mm, duke u zvogëluar eksponencialisht deri
në pikën dalëse Dex (në centimetrin e 35-të të thellësisë) ku vlera e dozës mbetet mbi
26 %.
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Nëse për të arritur vlerën maksimale për fushën (20 x 20) cm (nga vlera 50.56
% ) që ishte në sipërfaqe të pacientit, duhen rreth 2.7 cm, me një gradient prej:
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atëherë, gradienti i pjesës zbritëse të lakores, është:
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Sikurse shihet gradienti i pjesës zbritëse të lakores, është rreth 7 herë më i
vogël se ai i pjesës ngritëse. Kjo tregon që intensiteti i rrezatimit, apo fuqia e dozës në
thellësi, bëhet sa fuqia e dozës në portën hyrëse të tufës rënëse, në thellësinë, afërsisht
20.6 cm.
Për fushën me dimensione (20 x 20) cm doza në sipërfaqe Ds është 50.56 %,
arrin maksimumin Dmax në thellësinë 26 mm, duke u zvogëluar eksponencialisht deri
në pikën dalëse Dex (në centimetrin e 35-të të thellësisë) ku vlera e dozës mbetet mbi
27 %.
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Figura 8.5 PDD për fotone me energji 15 MV për fushën (5 x 5) cm
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Figura 8.6 PDD për fotone me energji 15 MV për fushën (10 x 10) cm
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Figura 8.7 PDD për fotone me energji 15 MV për fushën (15 x 15) cm
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Figura 8.8 PDD për fotone me energji 15 MV për fushën (20 x 20) cm
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8.3 Profilet e dozës për fotonet me energji 6 MV dhe 15 MV
Shpërndarjet e dozës përgjatë boshtit qendror japin vetëm pjesën e
informacionit të kërkuar për një përshkrim të saktë të dozës brenda pacientit.
Shpërndarjet e dozës në dy dhe tri dimensione përcaktohen me të dhënat e boshtit
qendror se bashku me profilet e dozës përtej boshtit qendror. Në formën më të
thjeshtë, të dhënat përtej boshtit qendror jepen me profilet e tufës, të matura normal
me boshtin qendror të tufës në një thellësi të dhënë në fantomë. Thellësitë e matjeve
zakonisht merren në zmax dhe në 10 cm për verifikim në pajtim me karakteristikat e
makinës. Kombinimi i shpërndarjes së dozës përgjatë boshtit qendror me ato përtej
boshtit në një vëllim të dozës siguron informata për shpërndarjen e dozës në dy dhe tri
dimensione.
Profilet e dozës për tufat e fotoneve dhe elektroneve përbëhen nga tri regjione
të veçanta të definuara si: regjioni qendror, gjysmëhija dhe hija.
Regjioni qendror paraqet pjesën qendrore të profilit të shtrirë nga boshti
qendror i tufës deri në jo më larg se (1-1.5) cm nga skajet gjeometrike të tufës së
rrezatimit. Madhësia gjeometrike e fushës, e sinjalizuar nga fusha optike e dritës,
zakonisht definohet si një ndarje në mes të pikave të dozës në nivel 50 % në profilin e
tufës. Në regjionin qendror, profili i tufës për tufat e kobalt-60 varet nga katrori invers
i rënies së dozës, kurse për pikat më larg boshtit edhe nga trashësia e fantomes. Në
anën tjetër, për përshpejtuesit linear, regjioni qendror i profilit të tufës varet nga
energjia e elektroneve që godasin shenjëzën, numri atomik i shenjëzës, si dhe nga
numri atomik i filtrit të rrafshët dhe forma gjeometrike e tij.
Në regjionin e gjysmëhijes së profilit të dozës, doza ndryshon shumë shpejt
dhe varet nga kolimatorët e definimit të tufës dhe madhësia e burimit të tufës.
Gjysmëhija totale konsiderohet si gjysmëhije fizike dhe është shuma e tri
gjysmëhijeve të veçanta: transmisionit, gjeometrike dhe e shpërhapjes. Gjysmëhija
fizike varet nga energjia e tufës, madhësia e burimit, distanca nga burimi deri në
sipërfaqen e pacientit, distanca nga kolimatori deri në sipërfaqe dhe thellësia në
fantomë.
Hija është regjioni jasht fushës së rrezatimit, e zhvendosur larg nga skajet e
fushës. Doza në këtë regjion është përgjithësisht e ulët dhe rrjedh nga rrezatimi i
transmetuar nga kolimatori dhe mburoja e kokës së burimit.
Këto regjione të diskutuara më lart mund të fitohen nga profilet e matura të
dozës për fotonet me energji 6 MV dhe 15 MV, për fushat e hapura me madhësi (5 x
5) cm, (10 x10) cm dhe (15 x 15) cm dhe për fushën (20 x 20) cm, të paraqitura në
vijim.
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Figura 8.9 Profili i dozës i fotoneve me energji 6 MV për fushën (5 × 5) cm
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Figura 8.10 Profili i dozës i fotoneve me energji 6 MV për fushën (10 × 10)
cm
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Figura 8.11 Profili i dozës i fotoneve me energji 6 MV për fushën (15 × 15) cm
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Figura 8.12 Profili i dozës i fotoneve me energji 6 MV për fushën (20 × 20) cm
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Figura 8.13 Profili i dozës i fotoneve me energji 15 MV për fushën (5 × 5) cm
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Figura 8.14 Profili i dozës i fotoneve me energji 15 MV për fushën (10 × 10) cm
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Figura 8.15 Profili i dozës i fotoneve me energji 15 MV për fushën (15 × 15) cm
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Figura 8.16 Profili i dozës i fotoneve me energji 15 MV për fushën (20 × 20) cm
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8.4 Matjet për elektronet me energji 5 MeV
Përqindja e dozës së absorbuar (PDD), përveç nga thellësia, varet edhe nga
energjia dhe dimensionet e fushës. Për energjinë e elektroneve 5 MeV, varësisht nga
madhësia e fushës mund të arrihet maksimumi i dozës së absorbuar përafërsisht në
thellësinë 1,1 cm. Në vijim do të diskutohen PDD-të për disa fusha të elektroneve me
energji 5 MeV. Këtu do të diskutojmë PDD-të për elektronet me energji 5 MeV, për
fushat (5 x 5) cm, (10 x 10) cm, (15 x 15) cm dhe (20 x 20) cm. Për të nxjerrë në pah
rolin e madhësisë së fushës, që në rastin e dhënë, për elektrone, ndryshon nga (5 x 5)
cm në (10 x 10) cm në (15 x 15) cm dhe në (20 x 20) cm, krahasojmë të dhënat e
figurës 8.17, figurës 8.18, figurës 8.19 dhe figurës 8.20.
Pikat kryesore të referimit për elektronet me energji 5 MeV janë paraqitur në
tabelën 8.6
Tabela 8.6 Pikat kryesore të referimit për elektronet me energji 5 MeV
Dimensionet e E(MeV)
fushës (cm)

dmax
(mm)

D0(%)

R50(mm)

R90(mm)

S(cm2)

A ( 5 x 5)

5

11

80.69

19.08

14.29

25

B (10 x 10)

5

11

81.65

18.98

14.04

100

C (15 x 15)

5

10

83.33

19.09

14.26

225

D (20 x 20)

5

10

83.67

19.13

14.21

400

Tabela 8.7 Dozat krahasuese për elektronet me energji 5 MeV
Diferencat
fushës

e

D0 (%)

S ( cm2)

B–A

0.96

75

C–A

2.64

200

C-B

1.68

125

D–A

2.98

375

D–B

2.02

300

D-C

0.34

175

dimensioneve

të

Siç shihet nga lakorja e PDD-së për fushën me dimensione më të vogla (5 x 5)
cm, doza në sipërfaqe për këtë madhësi të fushës është 80.69 %. Me rritjen e thellësisë
rritet edhe vlera e dozës ku në thellësinë 0.6 cm doza rritet shumë shpejt dhe arrin
vlerën 90 % kurse maksimumin e arrin në thellësinë 1.1 cm. Në rastin e elektroneve
rënia e dozës është shumë e shpejtë dhe diku në thellësinë 1.4 cm doza përsëri bie në
vlerën 90 % kurse me një rënie të shpejtë në thellësinë 1.9 cm arrin në vlerën 50%.
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Pas centimetrit të dytë doza është mjaft e ulët dhe meqë nuk ka efekt në terapi nuk na
intereson ( Figura 8.17).
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Figura 8. 17 PDD për elektrone me energji 5 MeV për fushën (5 x 5) cm
Për fushën me dimensione (10 x 10) cm doza në sipërfaqe është më e madhe
dhe ka vlerën 81.65 % kurse në thellësinë 0.5 cm arrin vlerën 90%. Maksimumi i
dozës për fushën me madhësi (10 x 10) cm arrihet në thellësinë 1,0 cm. Në thellësinë
1.4 cm doza bie shpejt në vlerën 90 %. Vlera 50 % e dozës arrihet në thellësinë 1.9
cm kurse pas centimetrit të dytë rënia e dozës është e shpejtë. Vlera e dozës mbetet
teorikisht konstante pas centimetrit të tretë të thellësisë ku lakorja e PDD-së është
paralel me boshtin e thellësisë (Figura 8.18).
Nga figura shihet se maksimumi i dozës për fushën me madhësi (15 x 15 ) cm
arrihet në thellësinë 1,0 cm. Vlera e dozës në sipërfaqe është 83.33 % kurse në
thellësinë 0.5 cm dhe atë 1.4 cm ka vlerën 90 %. Doza ka vlerën 50 % në thellësinë
1.9 cm dhe zvogëlohet shpejtë pas centimetrit të tretë (Figura 8. 19)
Për fushën me dimensione më të mëdha (20 x 20) cm maksimumi i dozës
arrihet në thellësinë 1.0 cm. Vlera e dozës në sipërfaqe është 83.67 %, ndërsa në
thellësinë 0.5 cm dhe 1.4 cm ka vlerën 90 %. Në thellësinë 1.9 cm doza arrin vlerën
50 % (Figura 8.20).
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Figura 8.18 PDD për elektrone me energji 5 MeV për fushën (10 x 10) cm
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Figura 8.19 PDD për elektrone me energji 5 MeV për fushën (15 x 15) cm
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Figura 8.20 PDD për elektrone me energji 5 MeV për fushën (20 x 20) cm
Tabela 8.8 Vlerat e gradientit për elektronet me energji 5 MeV
Rrezet

E (MV)

Dimensionet e
fushës (cm)

G+(%/cm)

G-(%/cm)

β

5

5×5

17.55

38.62

β

5

10 × 10

16.68

36.7

β

5

15 × 15

16.67

33.34

β

5

20 × 20

16.33

32.66

Për katër fushat e paraqitura në tabelë, që janë: (5 x 5) cm = 25 cm2, (10 x 10)
cm = 100 cm²; (15 x 15) cm = 225 cm² dhe (20 x 20) cm = 400 cm2, i krahasojmë
vlerat për të njëjtat thellësi. Gjatë krahasimit të dozës në sipërfaqe kemi: për rritjen
nga 25 cm² në 100 cm², rritja e dozës krahasimore është 0.96 %, për rritjen nga 25
cm2 në 225 cm2 , rritja e dozës krahasimore është 2.64 % nga 25 cm² në 400 cm²,
rritja e dozës krahasimore është 2.98 %. Për rritjen nga 100 cm² në 225 cm2 kemi
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1.68 %; për rritjen nga 100 cm² në 400 cm2 kemi 2.02 %. Për rritjen nga 225 cm² në
400 cm2 kemi 0.34 % (Tabela 8.7).
Do të analizojmë figurën 8.17, pra lakorën e ndërtuar për fushën (5x5) cm, për
elektronet me energji 5 MeV. Në pjesën e hyrjes së tufës së elektroneve, këto të fundit
nuk shënojnë rritje të dukshme të rrezatimit të plotë, pasi e humbasin shumë shpejt
energjinë e tyre.
Kjo vjen për arsye se elektronet bashkëveprojnë në mënyrë më intensive se sa
rrezet γ (aktivitetin specifik jonizues e kanë më të lartë se sa fotonet, numri i joneve të
prodhuara si rezultat i bashkëveprimit të rrezeve beta me lëndën është më i madh,
nderkohë që kohëzgjatja e vet procesit eshte e vogël, kemi eksplozione energjetike
thuajse te plota në vendin ku ndodhet tumori), pasi bashkëveprojnë edhe nëpërmjet
fushës elektrostatike, nga që në ndryshim nga rrezet γ, ato veprojnë edhe në mënyrë
elektrike. Për të nxjerrë në pah, në mënyrë më të qartë këtë ndryshim, këtu po
llogarisim vlerën e gradientit në rastin e lakores për elektronet. Kështu ky gradient do
të jetë, nëse matematikisht ndjekim të njëjtën rrugë arsyetimi, pra dozën maksimale e
marrim si dozë referimi, nga lakorja e figurës 8.17, del që nëse doza në thellësinë zero
është 80.69 %, vlera maksimale merret si 100%, largësia e tyre, është 1,6 cm, atëherë
gradienti është :
100  80 . 69  % 19 . 31 % 19 . 31 %
%


1 . 1 cm



1 . 1 cm

 17 . 55

1 .1

cm

cm

ndërkohë që, gradienti i pjesës zbritëse do të jetë:
80 . 69

 100

0 . 5 cm

%

 

19 . 31 %
0 .5

cm

  38 . 62

%
cm

Shihet që në pjesën ngritëse të lakores, për elektronet, gradienti është rreth 17.55
%/cm, kurse në pjesën rënëse është 38.62 %/cm. Krahasuar me njëra tjetrën, duket
qartë që gradienti i rënies së dozës së rrezatimit është rreth 2 herë më i madh se ai i
rritjes. Ky fakt shpjegon më së miri që tufa e elektroneve qofshin ato edhe me energji
të lartë, e humb shumë më shpejt energjinë e saj, se sa tufa e fotoneve γ, pasi
bashkëvepron me indet e pacientit, edhe nëpërmjet fushës elektrike. Rënia e
menjëhershme e dozës së elektroneve, qofshin ato edhe me energji të lartë, i bën tufat
e elektroneve të prodhuara në përshpejtuesit linearë, më tërheqës e më të përshtatshëm
për t’i përdorur në teleterapi. Ky fakt na ndihmon shumë për t’i përdorur me sukses,
elektronet me energji të lartë, në formën e një “shpërthimi” që e çliron, thuajse gjithë
energjinë e vet në atë vend e atë thellësi ku duam ne, duke dëmtuar pak indet para
tumorit, e thuajse aspak, indet që ndodhen prapa tumorit.
Rritja më e ngadalshme e gradientit, në rastin e elektroneve, në krahasim me
atë të fotoneve, të paraqitur, tregon që elektronet e humbasin energjinë e tyre, më
shpejt, ndërkohë që fotonet ruajnë për një kohë e për një rrugë më të gjatë, aftësinë e
tyre bashkëvepruese e jonizuese. Shkëmbimi i energjisë së elektroneve me indet bëhet
më i vrullshëm në shtresat e para të nënlëkurës, në krahasim me rastin e fotoneve γ.
Rrjedhimisht energjia e humbur prej tyre në njësinë e rrugës është më e madhe, dhe
kësisoj për këtë shkak gradienti do të duhej të ishte i madh, por nga ana tjetër, ky
bashkëveprim i vrullshëm sjell në shkëputjen e një numri të madh elektronesh të rinj,
të cilët, nuk e lenë të bjerë lakorja, apo të zvoglohet gradienti, e për rrjedhojë, deri sa
të arrihet vlera maksimale e dozës, tufa e elektroneve parësorë, ”mbahet” nga prurjet e
reja të elektroneve dytësorë. Duhet nënvizuar, se elektronet apo/edhe fotonet dytësorë,
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që krijohen nga ky bashkëveprim i vrullshëm, zotërojnë energji relativisht të lartë,
krijojnë kësisoj, mundësi të reja për të jonizuar, dhe përfundimisht trashësia e zonës
së nënlëkurës në të cilën arrihet vlera maksimale e dozës, është krahasimisht më e
madhe se ajo e fotoneve.
Nisur nga kjo që sapo u tha, e sidomos, nisur nga fakti që elektronet e
përshpejtuar arrijnë të zotërojnë energji të larta, ata përdoren, madje, aktualisht
përdoren gjërësisht në trajtimin e tumoreve sipërfaqësorë, gjysëm të thellë e në
mënyrë të veçantë, për tumore të vegjël të thellë, apo/ edhe të vegjël e që ndodhen në
zona me vëllim jo të madh e ku ka organe delikate e të ndjeshme ndaj rrezatimit, siç
janë zona dhe tumoret e kokë-qafës [98].
Për elektronet me energji 5 MeV dhe për fushën me dimensione (10 x 10) cm
doza në sipërfaqe është 81.65 % dhe e arrin maksimunin në thellësinë 10 mm, atëherë
gradienti është
100  81 . 65  % 18 . 35 % 18 . 35 %
%




1 . 0 cm

1 . 0 cm

 18 . 35

1 .0

cm

cm

ndërkohë që, gradienti i pjesës zbritëse do të jetë:
81 . 65

%

 100

 

18 . 35 %

0 . 5 cm

0 .5

  36 . 7

cm

%
cm

Për elektronet me energji 5 MeV dhe për fushën me dimensione (15 x 15) cm
doza në sipërfaqe është 83.33 % dhe e arrin maksimunin në thellësinë 10 mm, atëherë
gradienti është
100

 83 . 33  %



16 . 67 %

1 . 0 cm



1 . 0 cm

16 . 67 %
1 .0

 16 . 67

cm

%
cm

ndërkohë që, gradienti i pjesës zbritëse do të jetë:
83 . 33

 100

%

 

16 . 67 %

0 . 5 cm

0 .5

  33 . 34

cm

%
cm

Për elektronet me energji 5 MeV dhe për fushën me dimensione (20 x 20) cm
doza në sipërfaqe është 83.67 % dhe e arrin maksimunin në thellësinë 10 mm, atëherë
gradienti është
100  83 . 67  % 16 . 33 % 16 . 33 %
%


1 . 0 cm



1 . 0 cm

 16 . 33

1 .0

cm

cm

ndërkohë që, gradienti i pjesës zbritëse do të jetë:
83 . 67

 100

0 . 5 cm

%



16 . 33 %
0 .5
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8.5 Matjet për elektronet me energji 7 MeV
Këtu do të diskutojmë PDD-të për elektronet me energji 7 MeV, për fushat (5
x 5) cm (10 x 10) cm, (15 x 15) cm (20 x 20) cm. Për të nxjerr në pah rolin e
madhësisë së fushës, që në rastin e dhënë, për elektrone, ndryshon nga (5 x 5) cm në
(10 x 10) cm në (15 x 15) cm dhe në atë (20 x 20), krahasojmë të dhënat e figurës
8.21, figurës 8.22 figurës 8.23 dhe figurës 8.24.
Të dhënat i vendosim në tabelën 8.9
Tabela 8.9 Pikat kryesore të referimit për elektronet me energji 7 MeV
Dimensionet e
fushës (cm)

E(MeV)

dmax
(mm)

D0(%)

R50(mm)

S(cm2)

R90(mm)

A ( 5 x 5)

7

15

83.04

26.61

20.21

25

B (10 x 10)

7

15

84.65

26.45

19.99

100

C (15 x 15)

7

15

85.64

26.60

20.10

225

D (20 x 20)

7

15

86.35

26.64

20.17

400

Tabela 8.10 Dozat krahasuese për elektronet me energji 7 MeV
Diferencat e dimensioneve të fushës

D0(%)

S(cm2)

B–A

1.61

75

C–A

2.6

200

C-B

0.99

125

D–A

3.31

375

D–B

1.7

300

D-C

0.71

175

Siç shihet nga lakorja e PDD-së për fushën me dimensione më të vogla (5 x 5)
cm doza në sipërfaqe për këtë madhësi të fushës është 83.04 %. Me rritjen e thellësisë
rritet edhe vlera e dozës ku në thellësinë 0.7 cm doza rritet shumë shpejt dhe arrin
vlerën 90 % kurse maksimumin e arrin në thellësinë 1.5 cm (Figura 8.21). Diku në
thellësinë 2.0 cm doza përsëri bie në vlerën 90 % kurse me një rënie të shpejtë në
thellësinë 2.7 cm arrin në vlerën 50%.
Për fushën me dimensione (10 x 10) cm doza në sipërfaqe është më e madhe
dhe ka vlerën 84.65 % (Figura 8.22), kurse në thellësinë 0.6 cm arrin vlerën 90%.
Maksimumi i dozës për fushën me madhësi (10 x 10) cm arrihet në thellësinë 1.5 cm.
Në thellësinë 2 cm doza bie shpejtë në vlerën 90 %. Vlera 50 % e dozës arrihet në
thellësinë 2.6 cm.
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Figura 8.21 PDD për elektrone me energji 7 MeV për fushën (5 x 5) cm
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Figura 8.22 PDD për elektrone me energji 7 MeV për fushën (10 x 10) cm
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Figura 8.23 PDD për elektrone me energji 7 MeV për fushën (15 x 15) cm
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Figura 8.24 PDD për elektrone me energji 7 MeV për fushën (20 x 20) cm
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Nga figura shihet se maksimumi i dozës për fushën me madhësi (15 x 15 ) cm
arrihet në thellësinë 1,5 cm. Vlera e dozës në sipërfaqe është 85.64 % kurse në
thellësinë 0.6 cm dhe atë 2.0 cm ka vlerën 90 %. Doza ka vlerën 50 % në thellësinë
2.7 cm dhe zvogëlohet shpejt pas centimetrit të tretë (Figura 8.23).
Për fushën me dimensione më të mëdha (20 x 20) cm maksimumi i dozës
arrihet në thellësinë 1.5 cm. Vlera e dozës në sipërfaqe është 86.35 %, ndërsa në
thellësinë 0.6 cm dhe 2.0 cm ka vlerën 90 %. Në thellësinë 2.7 cm doza arrin vlerën
50 % (Figura 8. 24).
Për katër fushat e paraqitura në tabelë, që janë: (5 x 5) cm = 25 cm2, (10 x 10)
cm = 100 cm²; (15 x 15) cm = 225 cm² dhe (20 x 20) cm = 400 cm², i krahasojmë
vlerat për të njëjtat thellësi. Gjatë krahasimit të dozës në sipërfaqe kemi: për rritjen
nga 25 cm² në 100 cm², rritja e dozës krahasimore është 1.61 %, për rritjen nga 25
cm2 në 225 cm2 , rritja e dozës krahasimore është 2.6 % nga 25 cm² në 400 cm², rritja
e dozës krahasimore është 3.31 %. Për rritjen nga 100 cm² në 225 cm2 kemi 0.99 %;
për rritjen nga 100 cm² në 400 cm2 kemi 1.7 %. Për rritjen nga 225 cm² në 400 cm2
kemi 0.71 % (Tabela 8.10).
Nga lakorja e figurës 8.21, del që nëse doza në thellësinë zero është 83.04 %,
vlera maksimale merret si 100%, kjo vlerë arrihet në thellësinë 1.5 cm, largësia e tyre
është 2.1 cm, atëherë gradienti është :
100

 83 . 04  %

16 . 96 %



1 . 5 cm



16 . 96 %

1 . 5 cm

1 .5

 11 . 30

cm

%
cm

ndërkohë që, gradienti i pjesës zbritëse do të jetë:
83 . 04

%

 100



16 . 96 %

0 . 6 cm

0 .6

 28 . 26

cm

%
cm

Për elektronet me energji 7 MeV dhe për fushën me dimensione (10 x 10) cm
doza në sipërfaqe është 84.65 % dhe e arrin maksimunin në thellësinë 1,5 cm, largësia
e tyre është 2.1 cm, atëherë gradienti është :
100

 84 . 65  %



1 . 5 cm

15 . 35 %



15 . 35 %

1 . 5 cm

1 .5

 10 . 23

cm

%
cm

ndërkohë që, gradienti i pjesës zbritëse do të jetë:
84 . 65

 100

%

 

15 . 35 %

0 . 6 cm

0 .6

  25 . 58

cm

%
cm

Për elektronet me energji 7 MeV dhe për fushën me dimensione (15 x 15) cm
doza në sipërfaqe është 85.64 % dhe e arrin maksimunin në thellësinë 1.5 cm, largësia
e tyre është 2.1 cm, atëherë gradienti është :
100

 85 . 64  %
1 . 5 cm



14 . 36 %
1 . 5 cm

125



14 . 36 %
1 .5

cm

 9 . 57

%
cm
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85 . 64

 100

%

 

14 . 36 %

0 . 6 cm

0 .6

  23 . 93

cm

%
cm

Për elektronet me energji 7 MeV dhe për fushën me dimensione (20 x 20) cm
doza në sipërfaqe është 86.35 % dhe e arrin maksimunin në thellësinë 10 mm, largësia
e tyre është 2.1 cm, atëherë gradienti është :
100

 86 . 35  %



1 . 5 cm

13 . 65 %



13 . 65 %

1 . 5 cm

1 .5

 9 .1

cm

cm

ndërkohë që, gradienti i pjesës zbritëse do të jetë:
86 . 35

 100

0 . 6 cm

%

 

13 . 65 %
0 .6

.
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8.6 Matjet për elektronet me energji 8 MeV
Në vijim do të diskutohen PDD-të për disa fusha të elektroneve me energji 8
MeV. Këtu do të diskutojmë PDD-të për elektronet me energji 8 MeV, për fushat (5 x
5) cm (10 x 10) cm, (15 x 15) cm dhe (20 x 20) cm. Për të nxjerr në pah rolin e
madhësisë së fushës, që në rastin e dhënë, për elektrone, ndryshon nga (5 x 5) cm në
(10 x 10) cm në (15 x 15) cm dhe në atë (20 x 20) cm, krahasojmë të dhënat e figurës
8.25, figurës 8.26, figurës 8.27 dhe figurës 8.28.
Të dhënat i vendosim në tabelën 8.11
Tabela 8.11 Pikat kryesore të referimit për elektronet me energji 8 MeV
Dimensionet e
fushës (cm)

E(MeV)

dmax
(mm)

D0(%)

R50(mm)

S(cm2)

R90(mm)

A ( 5 x 5)

8

18

85.02

31.12

23.73

25

B (10 x 10)

8

17

85.9

30.94

23.52

100

C (15 x 15)

8

17

87.01

31.04

23.62

225

D (20 x 20)

8

18

87.71

31.17

23.78

400

Tabela 8.12 Dozat krahasuese për elektronet me energji 8 MeV
D0(%)

S(cm2)

B–A

0.88

75

C–A

1.99

200

C-B

1.11

125

D–A

2.69

375

D–B

1.81

300

D-C

0.7

175

Diferenca e dimensioneve të fushës

Për fushën me dimensione më të vogla (5 x 5) cm doza në sipërfaqe për këtë
madhësi të fushës është 85.02 %. Me rritjen e thellësisë rritet edhe vlera e dozës ku në
thellësinë 0.7 cm doza rritet shumë shpejtë dhe arrin vlerën 90 % kurse maksimumin e
arrin në thellësinë 1.8 cm (Figura 8.25). Diku në thellësinë 2.4 cm doza përsëri bie në
vlerën 90 % kurse me një rënie të shpejtë në thellësinë 3.1 cm arrin në vlerën 50%.
Për fushën me dimensione (10 x 10) cm doza në sipërfaqe është më e madhe
dhe ka vlerën 85.9 % (Figura 8.26) kurse në thellësinë 0.6 cm arrin vlerën 90%.
Maksimumi i dozës për fushën me madhësi (10 x 10) cm arrihet në thellësinë 1.7 cm.
Në thellësinë 2.4 cm doza bie shpejt në vlerën 90 %. Vlera 50 % e dozës arrihet në
thellësinë 2.6 cm.
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Figura 8. 25 PDD për elektrone me energji 8 MeV për fushën (5 x 5) cm
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Figura 8. 26 PDD për elektrone me energji 8 MeV për fushën (10 x 10) cm
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Figura 8. 27 PDD për elektrone me energji 8 MeV për fushën (15 x 15) cm
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Figura 8. 28 PDD për elektrone me energji 8 MeV për fushën (20 x 20) cm
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Nga figura shihet se maksimumi i dozës për fushën me madhësi (15 x 15 ) cm
arrihet në thellësinë 1,7 cm. Vlera e dozës në sipërfaqe është 87.01 % kurse në
thellësinë 0.5 cm dhe atë 2.4 cm ka vlerën 90 %. Doza ka vlerën 50 % në thellësinë
3.1 cm (Figura 8. 27).
Për fushën me dimensione më të mëdha ( 20 x 20) cm maksimumi i dozës
arrihet në thellësinë 1.8 cm. Vlera e dozës në sipërfaqe është 87.71 %, ndërsa në
thellësinë 0.5 cm dhe 2.4 cm ka vlerën 90 %. Në thellësinë 3.1 cm doza arrin vlerën
50 % (Figura 8.28 ).
Për katër fushat e paraqitura në tabelë, që janë: (5 x 5) cm = 25 cm2, (10 x 10)
cm = 100 cm²; (15 x 15) cm = 225 cm² dhe (20 x 20) cm = 400 cm², i krahasojmë
vlerat për të njëjtat thellësi. Gjatë krahasimit të dozës në sipërfaqe kemi: për rritjen
nga 25 cm² në 100 cm², rritja e dozës krahasimore është 0.88 %, për rritjen nga 25
cm2 në 225 cm2 , rritja e dozës krahasimore është 1.99 % nga 25 cm² në 400 cm²,
rritja e dozës krahasimore është 2.69 %. Për rritjen nga 100 cm² në 225 cm2 kemi
1.11 %; për rritjen nga 100 cm² në 400 cm2 kemi 1.81 %. Për rritjen nga 225 cm² në
400 cm2 kemi 0.7 % (Tabela 8.12)
Nga lakorja e figurës 8.25, del që nëse doza në thellësinë zero është 85.02 %,
vlera maksimale merret si 100% dhe kjo vlerë arrihet në thellësinë 1.8 cm, largësia e
tyre është 2.1 cm, atëherë gradienti është :
100
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cm

%
cm

ndërkohë që, gradienti i pjesës zbritëse do të jetë:
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Për elektronet me energji 8 MeV dhe për fushën me dimensione (10 x 10) cm
doza në sipërfaqe është 85.9 % dhe e arrin maksimumin në thellësinë 1.7 cm, largësia
e tyre është 2.4 cm, atëherë gradienti është :
100

 85 . 9  %
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14 . 1 %

 8 . 29
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%
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ndërkohë që, gradienti i pjesës zbritëse do të jetë:
85 . 9

 100

%

0 . 7 cm

 

14 . 1 %

  20 . 14

0 . 7 cm

%
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Për elektronet me energji 8 MeV dhe për fushën me dimensione (15 x 15) cm
doza në sipërfaqe është 87.01 % dhe e arrin maksimunin në thellësinë 1.7 cm, largësia
e tyre është 2.4 cm, atëherë gradienti është :
100

 87 . 01  %
1 . 7 cm



12 . 99 %
1 . 7 cm



12 . 99 %
1 .7

ndërkohë që, gradienti i pjesës zbritëse do të jetë:
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Për elektronet me energji 8 MeV dhe për fushën me dimensione (20 x 20) cm
doza në sipërfaqe është 87.71 % dhe e arrin maksimunin në thellësinë 1.8 cm, largësia
e tyre është 2.4 cm, atëherë gradienti është :
100
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12 . 29 %
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12 . 29 %
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ndërkohë që, gradienti i pjesës zbritëse do të jetë:
87 . 71
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8.7 Matjet për elektronet me energji 10 MeV
Në vijim do të diskutohen PDD-të për disa fusha të elektroneve me energji 10
MeV. Këtu do të diskutojmë PDD-të për elektronet me energji 10 MeV, për fushat (5
x 5) cm (10 x 10) cm, (15 x 15) cm dhe (20 x 20) cm. Për të nxjerr në pah rolin e
madhësisë së fushës, që në rastin e dhënë, për elektrone, ndryshon nga (5 x 5) cm në
(10 x 10) cm në (15 x 15) cm dhe në atë (20 x 20) cm, krahasojmë të dhënat e figurës
8.29, figurës 8.30, figurës 8.31 dhe figurës 8. 32.
Të dhënat i vendosim në tabelën 8.13
Tabela 8.13 Pikat kryesore të referimit për elektronet me energji 10 MeV
Dimensionet e
fushës (cm)

E(MeV)

dmax
(mm)

D0(%)

R50(mm)

S(cm2)

R90(mm)

A ( 5 x 5)

10

21

89.86

40.00

30.00

25

B (10 x 10)

10

20

90.33

39.5

30.5

100

C (15 x 15)

10

22

90.94

40.00

30.5

225

D (20 x 20)

10

22

91.54

40.00

30.5

400

Tabela 8.14 Dozat krahasuese për elektronet me energji 10 MeV
D0(%)

S(cm2)

B–A

0.47

75

C–A

1.08

200

C-B

0.61

125

D–A

1.68

375

D–B

1.21

300

D-C

0.6

175

Diferenca e dimensioneve të fushës
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Për fushën me dimensione më të vogla (5 x 5) cm doza në sipërfaqe për këtë
madhësi të fushës është 89.86 %. Me rritjen e thellësisë rritet edhe vlera e dozës ku në
thellësinë 0.3 cm doza rritet shumë shpejt dhe arrin vlerën 90 % kurse maksimumin e
arrin në thellësinë 2.1 cm (Figura 8.29). Diku në thellësinë 3 cm doza përsëri bie në
vlerën 90 % kurse me një rënie të shpejtë në thellësinë 4 cm arrin në vlerën 50%.

Figura 8. 29 PDD për elektrone me energji 10 MeV për fushën (5 x 5) cm
Për fushën me dimensione (10 x 10) cm doza në sipërfaqe është më e madhe
dhe ka vlerën 90.33 % (Figura 8.30) kurse në thellësinë 0.2 cm arrin vlerën 90%.
Maksimumi i dozës për fushën me madhësi (10 x 10) cm arrihet në thellësinë 2.0 cm.
Në thellësinë 3.1 cm doza bie shpejt në vlerën 90 %. Vlera 50 % e dozës arrihet në
thellësinë 3.9 cm

Figura 8. 30 PDD për elektrone me energji 10 MeV për fushën (10 x 10) cm
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Për fushën me dimensione (15 x 15) cm doza në sipërfaqe është më e madhe
dhe ka vlerën 90.94 % (Figura 8.31) kurse në thellësinë 0.1 cm arrin vlerën 90%.
Maksimumi i dozës për fushën me madhësi (15 x 15) cm arrihet në thellësinë 2.2 cm.
Në thellësinë 30.5 cm doza bie shpejt në vlerën 90 %. Vlera 50 % e dozës arrihet në
thellësinë 4 cm.

Figura 8. 31 PDD për elektrone me energji 10 MeV për fushën (15 x 15) cm

Figura 8. 32 PDD për elektrone me energji 10 MeV për fushën (20 x 20) cm
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Për fushën me dimensione (20 x 20) cm doza në sipërfaqe është më e madhe
dhe ka vlerën 91.54 % (Figura 8.32). Maksimumi i dozës për fushën me madhësi (20
x 20) cm arrihet në thellësinë 2.2 cm. Në thellësinë 30.5 cm doza bie shpejt në vlerën
90 %. Vlera 50 % e dozës arrihet në thellësinë 4 cm.
Për katër fushat e paraqitura në tabelën 8.13, që janë: (5 x 5) cm = 25 cm2, (10
x 10) cm = 100 cm²; (15 x 15) cm = 225 cm² dhe (20 x 20) cm = 400 cm², i
krahasojmë vlerat për të njëjtat thellësi. Gjatë krahasimit të dozës në sipërfaqe kemi:
për rritjen nga 25 cm² në 100 cm², rritja e dozës krahasimore është: 0.47 %, për
rritjen nga 25 cm2 në 225 cm2 , rritja e dozës krahasimore është 1.08 % nga 25 cm² në
400 cm², rritja e dozës krahasimore është 1.68 %. Për rritjen nga 100 cm² në 225 cm2
kemi 0.61 %; për rritjen nga 100 cm² në 400 cm2 kemi 1.81 %. Për rritjen nga 225
cm² në 400 cm2 kemi 0.6 % (Tabela 8.14).
Nga lakorja e figurës 8.29, del që nëse doza në thellësinë zero për fushën me
dimensione (5 x 5) cm është 89.86 %, vlera maksimale merret si 100% dhe kjo vlerë
arrihet në thellësinë 2.1 cm, largësia e tyre është 3 cm, atëherë gradienti është :
100
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ndërkohë që, gradienti i pjesës zbritëse do të jetë:
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Nga lakorja e figurës 8.30, del që nëse doza në thellësinë zero për fushën me
dimensione (10 x 10) cm është 90.33 %, vlera maksimale merret si 100% dhe kjo
vlerë arrihet në thellësinë 2.0 cm, largësia e tyre është 3 cm, atëherë gradienti është :
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Nga lakorja e figurës 8.31, del që nëse doza në thellësinë zero për fushën me
dimensione (15 x 15) cm është 90.94 %, vlera maksimale merret si 100% dhe kjo
vlerë arrihet në thellësinë 2.2 cm, largësia e tyre është 3 cm, atëherë gradienti është :
100
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2 . 2 cm

9 . 06 %
2 . 2 cm

ndërkohë që, gradienti i pjesës zbritëse do të jetë:
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Nga lakorja e figurës 8.32, del që nëse doza në thellësinë zero për fushën me
dimensione (20 x 20) cm është 91.54 %, vlera maksimale merret si 100% dhe kjo
vlerë arrihet në thellësinë 2.2 cm, largësia e tyre është 3 cm, atëherë gradienti është :
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8.8 Profilet e dozës për elektronet me energji 5 MeV, 7 MeV, 8
MeV dhe 10 MeV
Profilet e dozës për elektronet e katër energjive 5 MeV, 7 MeV, 8 MeV dhe 10
MeV janë paraqitur në figurat e mëposhtme.
1. Energjia e elektroneve (E) 5 MeV

Figura 8. 33 Profili i dozës për elektrone me E 5 MeV me aplikator d = 5 cm
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Figura 8. 34 Profili i dozës për elektrone me E 5 MeV me aplikator d = 10 cm
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Figura 8. 35 Profili i dozës për elektrone me E 5 MeV me aplikator d = 15
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Figura 8. 36. Profili i dozës për elektrone me E 5 MeV me aplikator d = 20 cm
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2. Energjia e elektroneve (E) 7 MeV

Figura 8. 37 Profili i dozës për elektrone me E 7 MeV me aplikator d = 5 cm
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Figura 8. 38 Profili i dozës për elektrone me E 7 MeV me aplikator d = 10 cm
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Figura 8. 39 Profili i dozës për elektrone me E 7 MeV me aplikator d = 15 cm
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Figura 8. 40 Profili i dozës për elektrone me E 7 MeV me aplikator d = 20 cm

144

LABINOT KASTRATI – STUDIMI I GRADIENTIT TË RREZATIMEVE GAMA DHE BETA TË
PRODHUARA NË PËRSHPEJTUES DHE SHFRYTËZIMI I TYRE NË TERAPINË E PËRDITSHME

3. Energjia e elektroneve (E) 8 MeV

Figura 8. 41 Profili i dozës për elektrone me E 8 MeV me aplikator d = 5 cm

145

LABINOT KASTRATI – STUDIMI I GRADIENTIT TË RREZATIMEVE GAMA DHE BETA TË
PRODHUARA NË PËRSHPEJTUES DHE SHFRYTËZIMI I TYRE NË TERAPINË E PËRDITSHME

Figura 8. 42 Profili i dozës për elektrone me E 8 MeV me aplikator d = 10 cm
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Figura 8. 43 Profili i dozës për elektrone me E 8 MeV me aplikator d = 15 cm
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Figura 8. 44 Profili i dozës për elektrone me E 8 MeV me aplikator d = 20 cm
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4. Energjia e elektroneve (E) 10 MeV

Figura 8. 45 Profili i dozës për elektrone me E 10 MeV me aplikator d = 5 cm
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Figura 8. 46 Profili i dozës për elektrone me E 10 MeV me aplikator d = 10 cm
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Figura 8. 47 Profili i dozës për elektrone me E 10 MeV me aplikator d = 15 cm
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Figura 8. 48 Profili i dozës për elektrone me E 10 MeV me aplikator d = 20 cm
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
Përshpejtuesi linear SIEMENS 4031, i shqyrtuar në punim, prodhon elektrone
me energji 5 MeV, 7 MeV, 8 MeV, 10 MeV, 12 MeV dhe 14 MeV dhe fotone me
energji 6 MV dhe 15 MV. Kemi hulumtuar dhe analizuar gradientin vetëm për
elektronet me energji. 5 MeV, 7 MeV, 8 MeV dhe 10 MeV, pasi që ato përdoren më
shpesh për trajtimin e tumoreve sipërfaqësorë dhe tumoreve jo të thellë, kurse për
fotone kemi analizuar energjinë 6 MV dhe 15 MV.
Nga matjet e bëra mund të përfundohet se përqindja e dozës në thellësi, për
fusha dhe energji të ndryshme të fotoneve është mjaft e lartë si në sipërfaqe, po ashtu
edhe në pikat më të thella brenda trupit të pacientit, si dhe në pikën dalëse (jashtë
trupit të pacientit).
Rezultatet nga matjet e bëra për rastin e elektroneve tregojnë se doza është e
lartë në sipërfaqe dhe më e vogël në brendi të organizmit, por ajo bie shumë shpejt në
vlera të ulëta, pas thellësisë ku arrihet vlera 100% e dozës.
Bazuar në rezultatet e fituara nga llogaritjet e gradientit të energjisë së pjesës
ngritëse dhe zbritëse të lakoreve të të gjitha energjive të grimcave beta dhe rrezeve
gama, si dhe nga llogaritjet e gradientit të energjisë për fusha me dimensione të
ndryshme, kemi ardhur në disa përfundime kryesore.
 Vëllimet tumorale të cilët gjenden në thellësinë 0.7 cm deri 1.3 cm, bazuar në
vlerat e përllogaritura të gradientit, duhet të rrezatohen me elektrone të cilët
posedojnë energji 5 MeV pasi që maksimumi i dozës për këtë energji është në
thellësitë 1.1 cm dhe bie shumë shpejt pas kësaj thellësie.


Për tumorët të cilët shtrihen në thellësitë 1 cm – 1.8 cm është më e
përshtatshme përdorimi i energjisë së elektroneve 7 MeV, pasi që maksimumi
i dozës për këtë energji është në thellësitë 1.5 cm dhe bie shumë shpejt pas
kësaj thellësie.



Tumorët të cilët shtrihen në thellësi më të mëdha se 1.2 cm dhe më të vogla se
2.2 cm, është mirë të rrezatohen me elektrone me energji 8 MeV, pasi në këtë
thellësi arrihet vlera optimale e energjisë në vendin në të cilin ndodhet tumori.



Me energjinë 10 MeV duhet të rrezatohen tumorët të cilët ndodhen në
thellësinë nga 1.3 cm deri 2.7 cm.



Gjatë trajtimit të tumorëve me elektrone, vëllimi tumoral merr dozen optimale
të rrezatimit.



Organet të cilat ndodhen para tumorit marrin dozë minimale.



Organet të cilat ndodhen prapa vëllimit të tumorit, nuk rrezatohen pothujase
fare.



Përdorimi i rrezeve beta në radioterapi, të prodhuara nga përshpejtuesi linear,
të cilat janë të së njëjtës energji me rrezet gama, ka përparësi të madhe në
krahasim me rrezet gama, për arsye se në rastin kur këto përdoren për
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rrezatimin e tumoreve jo të thellë, organet e riskut të cilat ndodhen para
vëllimit tumoral marrim doza minimale të rrezatimit, kurse organet të cilat
ndodhen prapa pjesës tumorale nuk rrezatohen pothuajse fare. Në bazë të
matjeve të gradientit një gjë e tillë nuk ndodh kur për trajtimin e tumoreve të
tilla përdoren rrezet gama.






Grimcat beta duhet të përdoren për trajtimin e tumorëve malinjë të organeve të
cilat ndodhen përreth regjionit të qafës, meqë ato janë më në sipërfaqe.
Përdorimi i rrezeve gama në këtë rast do të ishte mjaft i dëmshëm për organet
e riskut.
Nga përfundimet e arritura mund të nxjerren rekomandimet e mëposhtme:
Mendoj se do të ishte me rëndësi të veçantë të shqyrtohet mundësia e
pasurimit të laboratorit me pajisje dhe instrumente më të sofistikuara që
garantojnë efikasitet më cilësor tek terapia me rrezatime gama dhe beta me
energji ndërmjet diapazoneve të përmendura më lart.
Në vende të ndryshme të botës aplikohet edhe terapia me protone. Mendoj që
kjo terapi do të hapte mundësi të reja të hulumtimeve shkencore me interes për
zhvillimin dhe arritjen e kualiteteve të reja në shëndetësinë e Kosovës.
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Përmbledhje
Puna eksperimentale e kësaj teze të doktoraturës është bërë në Institutin e Onkologjisë,
Departamenti i Radioterapisë, pranë Qendrës Klinike Universitare të Kosovës (QKUK). Në këtë
institut trajtohen pacientë që diagnostikohen me sëmundje malinje. Rrezatimet kryesore që përdoren
për të luftuar tumorët malinjë janë: rrezet γ dhe grimcat β. Janë bërë studime me qëllim të gjetjes së
mundësive optimale për përmirësim të cilësisë së punës me të sëmurët nga kanceri, përkatësisht
përmirësimi i cilësisë së trajtimit të pacientëve të cilët janë diagnostikuar me tumor malinj. Janë
studiuar raste gjatë trajtimit të përditshëm të pacientëve. Janë shfrytëzuar të dhënat reale të pacientëve
të trajtuar gjatë punës dhe të parametrave të rrezatimit. Janë shfrytëzuar dozimetri universal UNIDOSE dhe dhoma e jonizimit PTW Farmer. Po ashtu, janë realizuar matjet in vitro me fantomë uji me hap
automatik të rregullueshëm për të lëvizur dhomën e jonizimit, që imiton pjesë të ndryshme anatomike
të trupit të njeriut. Gjatë këtij hulumtimi është llogaritur funksioni G (gradienti i rrezatimit) për fusha
dhe lloje të ndryshme të rrezatimit jonizues duke përdorur kryesisht lakoret e izodozave të aparatit.
Rezultatet e fituara janë diskutuar në lidhje me të gjitha llojet e rrezatimeve që prodhon LINAC-u
(Primus 4031) dhe janë analizuar të gjitha vlerat e energjive për këto rrezatime. Gjatë krahasimit dhe
analizës së rezultateve të fituara, është arritur përfundimi se rrezet β, mundësojnë përdorim me
efikasitet më të madh se rrezet γ për disa karcinoma, sepse mundësojnë ruajtjen më të mirë të organeve
të riskut, të cilat gjenden para dhe prapa tumorit.
Fjalë kyçe: rrezet γ, grimcat β, tumor malinj, fantomë uji, funksioni G

Abstract
The experimental work of this doctoral thesis was done at the Institute of Oncology,
Department of Radiotherapy, at the University Clinical Center of Kosovo. In this institute patients
diagnosed with malignant disease are treated. Ionising irradiation, used mostly in the treatment of
tumoral diseases are: γ- rays and β- particles. Studies have been conducted with the aim of finding the
optimal opportunities for improving the quality of work with cancer patients, namely improving the
quality of treatment of patients who are diagnosed with a malignant tumor. The studies were done
using daily treatment of patients. Every day typical treatment cases were done, using real data of
patients as well, real data of radiations’ parameters. Universal Dosimeter Unidos-E and PTW Farmer
ionization chamber were used for typical treatment cases. Also, measurements were carried out in vitro
using water phantom, with automatic adjustable step to move the ionisation chamber, that mimics the
anatomical parts of the human body. During this investigtaion G – FUNCTION (gradient of radiation)
was calculated for different fields and types of ionising radiation using mostly isodose curves of
apparatus. The results obtained in this work were discussed regarding to all types of radiation that
produce LINAC (Primus 4031) and all the energies values for these radiations were analysed. During
comparing and analysing the obtained results, it has been concluded that β rays, can be used with
greater efficiency than γ rays for several carcinomas, because they provide the best protection of risk
organs, which are located before and after the tumor.
Key words: γ rays, β particles, malign tumor, water phantom, G- function
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