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Përmbledhje
Akseleratorët linearë luanjë një rol shumë të rëndësishëm në sigurimin e tufës së rrezatimit, me
qëllim përdorimin e kësaj tufe në situate klinike. Duke marrë në konsideratë rolin dhe qëllimin
shumë të rëndësishëm për të cilin përdoret akseleratori duhet të interesohemi për performancën e
tij në përmbushjen e këtij qëllimi. Në këtë punim do të paraqesim rolin që luan pyka fizike
dinamike në modulimin e tufave të rrezatimit ne akseleratoret linear te tipit Elekta. Tufat e
rrezatimit që do të përdorim do të jenë me energji 6MV dhe 18 MV përkatësisht. Për të treguar
rolin e pykës fizike dinamike në modulimin e tufës së rrezatimit, ne do të përcaktojme koefiçentin
e pykës për madhësi fushe te ndryshme për të dy llojet e energjive te tufës. Koefiçenti i pykës do
të përcaktohet si raport i sasisë së dozës së marrë në një thëllësi të caktuar, në prezencë të pykës
ndaj sasisë së dozës marrë pa prezencën e pykës. Një element tjetër i rëndësishëm i rolit të pykës
është efekti i saj në profilet e dozës në thellësi, ku ky efekt do të paraqitet duke krahasuar profilet
e dozës në rastin kur kemi përdorur dhe kur nuk kemi përdorur pykën. Ky studim i pykës fizike
dinamike bëhet me qëllim përdorimin e tij në krijimin e planeve te trajtimit dhe sigurimin e
shperndarjes uniforme të dozës së rrezatimit mbi volumin tumoral.

Abstract
The linear accelerators have a very important function in the production of radiation beam, with
purpose to used this beam in clinical situations. Considering the very important role and function
for which we used the accelerator, it is in our interest to control his performance to accomplish
this purpose. In this work we will present the dynamic physics wedge role in modulation of
radiation beams in linear accelerators of Elekta type. The radiation beams that we will use, will be
with energy 6MV and 18 MV respectively. To shown the role of dynamic physics wedge in
modulation of radiation beams, we will determine the wedge coefficient for different field size for
tow different energies of radiation beams. The coefficient of wedge will determine as ratio of
measured dose value in a given depth when the wedge is present in path of rays and when it is not
present. An another important element of wedge role is the her effect on dose profiles in depth,
where this effect will shown comparing the dose profiles when we used wedge and when didn’t
use wedge. This studing of dynamic physics wedge developed with purpose to use in created of
treatment plans and take care of uniform distribution of radiation dose on tumour volume.

IX

Njësitë dhe madhësitë
IP/mm- Çift jonesh për milimetër
LET- Energjia lineare e transferuar
MeV- Mega elektronvolt
MV- Mega Volt
SI- Jonizimi specifik
PET- Tomografi me emetim pozitronik
CT- Tomografia e llogaritur
RT- Radioterapi
WHO- Organizata Botërore e Shëndetësisë
TNM- Sistemi Tumor-Nyje-Metastazë
LD- Doza letale
TCP- Probabiliteti i kontrollit të tumorit
NTCP- Probabiliteti i komplikacioneve të indit normal
OER- Raporti i shtimit të oksigjenit
RBE- Efektiviteti biologjik relativ
HDR- Shpejtësi doze e lartë
TBI- Rrezatimi i plotë i trupit
LDR- Shpejtësi doze e ulët
PDD- Përqindja e dozës në thellësi
SSD- Distanca burim-sipërfaqe
SAD- Distanca burim-aks
MLC- Kolimator shumëfletësh
CF- Faktori i kolimimit
SF- Faktori i shpërhapjes
PSF- Faktori i shpërhapjes në thellësinë maksimale
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AOR- Raporti jasht aksit
X

MU- Njësi monitoruese
HLV- Shtresa gjysmë vlerë
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WF- Faktori i pykës
DBD- Sistemi dinamik i dhënies së dozës
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SSDL- Laborator dytësor i standardeve të dozimetrisë
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KAPITULLI I
BASHKËVEPRIMI I RREZATIMIT ME LËNDËN
Hyrje
Rrezatimet gjatë bashkëveprimit të tyre me një lëndë të çfardoshme depozitojnë në të një
pjesë të energjisë që ato zotërojne. Depozitimi i energjisë së rrezatimeve në lëndë
karakterizohet nga doza e rrezatimeve dhe kur depozitimi ndodh në indet e gjalla,
rezultati i këtij bashkëveprimi gjen shprehjen e vet në efektet e ndryshme bilologjike që
ndodhin në ind. Dozat e rrezatimeve karakterizojnë nga ana sasiore proçeset e
bashkëveprimit të rrezatimit me lëndën duke u mbështetur në energjinë e depozituar dhe
efekte të tjera që rrjedhin nga ky depozitim energjie siç janë ato elektrike, kimike,
termike etj. Bahshkëveprimi i rrezatimeve me lëndën realizohet nëpërmjet mekanizmave
të ndryshme, të cilat luajnë rol të dorës së parë në kalimin e energjisë nga rrezatimi në
lëndë. Llojet e ndryshme të dozave të rrezatimeve ose ndërtimi dhe funksionimi i
detektorëve të rrezatimeve mbështeten pikërisht në proçeset e ndryshme të
bashkëveprimit të rrezatimeve me lëndën. Të përshkruash natyrën e rrezatimit si p.sh. të
një fotoni është e vështirë, ndonëse mbrojtja prej tyre realizohet duke u mbështetur
pikërisht në ligjet dhe mekanizmat e bashkëveprimit të tyre me lëndën. Kështu fotonet
lëvizin me shpejtësinë e dritës dhe bashkëveprojnë me lëndën duke shfaqur krahas vetive
valore edhe veti grimcore (Telhaj, 2013)(Hooshang Nikjoo, Shuzo Uehara, Dimitris
Emfietzoglou, 2012). Energjia e fotonit është h, momenti i tij është h/dhe energjia e tij
jepet nga shprehja E = pc.
Tabelë 1.1: Tabela e mëposhtëme jep disa të dhëna për llojet më kryesore të rrezatimeve.
Rrezatimi

Ngarkesa

Energjia

Depërtimi në
ajër

Depërtimi në
H2O

Grimca α

+2

3-10 MeV

2-10 cm

20-125μm

Grimca β+, β-

±1

0-3 MeV

0-10 m

˂ 1 cm

Neutronet

0

0-10 MeV

0-100m

0-1 m

Rrezatimi X

0

0.1-100 keV

1m-10m

mm-cm

Rrezatimi gama

0

0.01-10 MeV

1cm- 100m

mm-10 cm

Rrezatimi kur bashkvepron me lendën mund të jetë jonizues dhe jo jonizues, në varsi të
energjisë së tij. Me jonizim kuptojm shkëputjen e elektroneve nga atomet qe përbëjnë
lëndën, dhe eksitimin e molekulave. Rrazatimi jo jonizues ndodh në rastin kur rrezatimi
bashkvepron me lëndën dhe i trasmeton asaj një energji të ulët, e pamjaftushme për ta
jonizuar atë ( elektronet nuk shkëputen nga atomet), në të kundërt kur rrezatimi i
trasmeton energji të mjaftushme lëndës dhe e jonizon atë rrezatimi quhet jonizues,
1

energjia e mjaftushme për të jonizuar atomin është disa eV për elementët alkalin
(elementet e grupit të parë të tabelës periodike) dhe 25 eV për heliumin.
Rrezatimi jonizues mund të jetë:



I drejtpërdrejt ( elektronet, protonet, grimcat alfa, jonet e rënda)
Jo i drejtpërdrejt (rrezet X, rrezet ϒ, neutronet)

Rrrezatimi jonizues i drejtpërdrejt depoziton energjinë e tij në lëndë nëpërmjet
bashkveprimeve grimcore midis grimcës jonizuese dhe elektronit të lëndës. Rrezatimi
jonizues jo i drejtpërdrejt depoziton energjinë e tij nëpërmjet dy hapave: fillimisht fotonet
shkëpusin elektronet ndërsa neutronet shkëpusin protonet dhe së dyti elektronet ose
protonet e shkëputura bashkveprojnë me elektronet e atomëve të lëndës. Fizikantët
mjeksorë për të kuptuar bazën fizike të dozimetrisë së rrezatimit dhe mënyrën për tu
mbrojtuar nga ai duhet të kuptojnë mekanizmat me të cilat rrezatimet e ndryshme
bashkëveprojnë me lëndën. Gjatë bashkëveprimit të rrezatim me lëndën ai depërton në
thellësi të saj duke humbur gradualisht energjinë derisa ndalon përfundimisht. Thellësia e
depërtimit varet nga lloj i materjalit dhe i rrezatimit (Ginia, 2009) .
1.1 Rrezatimimi jonizues i drejtpërdrejt
Grimcat e ngarkuara ( elektronet, protonet, grimcat alfa, jonet e rënda) bashkëveprojnë
me lëndën nëpërmjet ndërveprimit elektrostatik( ligji i Kulombit) duke humbur energjinë
kinetike si rezultat i jonizimit, eksitimit dhe humbjes së rrezatimit. Eksitimi dhe jonizimi
ndodh kur grimcat e ngarkuara humbasin energjinë nga bashkveprimi me elektronet
orbitale, pra eksitimi është transferimi i një pjese të energjisë së grimcës tek elektroni që
ndodhet në orbitat më të largëta nga bërthama. Në procesin e eksitimit energjia që merr
elektroni nuk e tejkalon energjinë e lidhjes së elektronit me bërthamën, nuk shkëputet nga
atomi por vetëm kalon në një nivel më të lartë energjie. Elektroni ndodhet në një gjëndje
të paqëndrushme për shkak të energjisë shtesë që ka marrë dhe për tu rikthyer në nivelin
bazë emeton energjinë e eksitimit në formën e rrezatimit elektromagnetik. Nëse energjia
e transferimit është më e lartë se energjia e lidhjes së elektronit me bërthamën ndodh
procesi i jonizimit ku elektroni shkëputet nga atomi. Rezultati i jonizimit është krijimi i
çiftit të joneve negative (elektroni) dhe positive (atomi), zakonisht elektronet e
shkëputura mbartin energji të mjaftushme për të prodhuar jonizim sekondar. Numri i
çifteve të joneve primare dhe sekondare të prodhuara për njesi të gjatsisë përgjatë rrugës
së kalimit të grimcave të ngarkuara quhet jonizimi specifik dhe shprehet në çifte jonesh
për mm (IP/mm). Jonizimi specifik rritet me ngarkesën elektrike të grimcës dhe
zvogëlohet me shpejtësinë e grimcës rënëse, pra një ngarkesë e madhe elektrike (grimcat
alfa +2) prodhon një fushë të fuqishme elektrike, humbet energjinë, ngadalëson, fusha
elektrike e krijuar bashkëvepron me elektonet në një zonë të caktuar për një periudhë
kohe. Për ta kuptuar më mirë efektin, analizojmë jonizimin specifik të grimcës alfa kur
ajo bashkëvepron me ajrin (Boris.I Kharisov, Oxana V. Kharissova, 2013). Si pasojë e
këtij bashkëveprimi formohet kurba e varësisë së gjatësisë së rrugës që përshkon grimca
alfa me jonizim specifik, nga grafiku shohim që kemi një rritje të jonizimit specifik derisa
arrin pikun ( Piku Bragg) dhe mbas arritjes së pikut kemi një rënie të menjëhershme të tij
për shkak të humbjes së energjisë kinetike nga grimca.
2

Figurë: 1.1. Jonizimi specifik si funksion i distancës së depërtimit për grimcën alfa me
energji 7.7 MeV
Piku i Braggut i marrë nga grimcat e ngarkuara ka rëndësi në aplikimet mjeksore në
radioterapi. Duke përshtatur energjinë kinetike të grimcave të ngarkuara, një dozë e lartë
rrezatimi mund të dërgohet në një thellësi të caktuar tek indi që përmban tumorin, duke
rrezikuar shumë pak indet e shëndetshme. Kjo terapi është përdorur në trajtime mjekësore
si mundësi më e mirë trajtimi se sa heqja kirurgjikale dhe terapitë me rrezatim.
1.2 Rrezatimet jonizuese jo të drejtpërdrejta:
Rrezatimet ϒ dhe X jane valë elektomagnetike, ndryshe njihen edhe si rrezatime
elektromagnetike. Rrezatimi ϒ konsiston në fotonet që gjenerohen nga brënda bërthamës
energjia e të cilave është më e lartë se 100 keV, ndërsa rrezatimi X konsiston në fotonet
që gjenerohen jashtë bërthamës dhe kanë energji më të ulët se rrezatimi gama më pak se
100 keV. Fotonet kur përshkojnë lëndën mund të shpërndahen, absorbohen ose të
depërtojnë në të. Bashkveprimi i fotoneve me lëndën sjell disa efekte: (a) shpërndarja
Raileigh-të elastike, (b) Efekti Kompton (c) Efekti fotoelektrik dhe (d) prodhimi i çifteve
ku tre të parat shfytëzohen në radiologjinë diagnostikuese dhe në mjekësinë bërthamore.
Neutronet janë grimca subatomike pa ngarkesë elektrike dhe me masë pak më të madhe
se protonet. Ato klasifikohen në saj të energjisë që zotërojnë (mënyra e bashkveprimit
varet nga enrgjia e tyre), neutronet me enrgji të lartë mbi 0.1 MeV quhen neutrone të
shpejta, neutrone të ndërmjetme energjia e të cileve është nga 0.4 eV -10 keV dhe
termike enrgjia e të cilëve është rreth 0.025 eV. Të gjithë neutronet në momentin e
gjenerimit janë të shpejtë por humbasin energjinë e tyre nga goditjet elastike me atomet e
lëndës dhe kur energjia e tyre zbret në vlerat e neutroneve termikë “kapen” nga bërthamat
e lëndës absorbuese (A.Diana, 2017). Neutronet për shkak të neutralitetit të tyre janë
jonizues indirekt, energjinë në lëndë e depozitojnë në dy hapa (1) energjia trametohet
tek grimcat e rënda të ngarkuara (2) energjia depozitohet në lëndën absorbuse nëpërmjet
bashkëveprimit Kulonian të grimcave të rënda të ngarkuara me atomet e lëndës. Gjatë
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depërtimit në lëndë neutronet mund të pësojnë shpërndarje elsatike ose inelastike si dhe
reaksione bërthamore kapje neutronike apo ndarje. Që të realizohet shpërndarja inelastike
energjia kinetike që duhet të kenë neutronet duhet të jetë e rendit MeV e aftë për të
shkaktuar eksitim të bërthamave. Neutronet me energji më pak se 1 MeV ngadalësohen
nëpërmjet goditjeve elsatike me bërthamat e atomeve në neutron termike. Neutronet
termike absorbohen nga bërthamat e atomeve të lëndës duke sjellë eksitimin e tyre, të
cilat për tu kthyer në gjëndje të qëndrueshme emetojnë energjinë në formën e rrezeve
gama. Neutronet trasmetojnë energjinë e tyre nëpërmjet goditjeve elastike me atomet e
hidrogjenit duke krijuar një vlerë të lartë LET–i në formën e protoneve. Doza e energjisë
që depozitojnë neutronet në lëndë është e lartë për shkak të efektit të lartë biologjik në
organizëm, ato depozitojnë rreth 20-100 herë më shumë energji se rrezatimet e tjera
përgjatë rrugës së kalimit nëpër lëndë duke shkaktuar dëme të mëdha në qeliza. Terapia
me neutrone është një formë shumë efektive e terapisë me rrezatim, përvoja afatgjatë në
trajtimin e tumoreve ka treguar se disa lloje tumoresh janë shumë të vështirë për tu
trajtuar me terapi me akselerator linear, këto patologji janë trajtuar si radiorezistente dhe
terapia me neutrone është efektive për trajtimin e këtyre strukturave radiorezistente.
Neutronet me energji të lartë transferimi (LET) rrezatojnë qelizat tumorale duke iu
eliminuar mundësinë e vetërigjenerimit të qelizave, ndryshe nga fotonet të cilat kanë një
LET të ulët duke ju dhënë mundësinë qelizave tumoriale të vetërigjenerohen.

Figurë: 1.2. Kurbat e dozës për grimca të ndryshme dhe neutronet
Efektiviteti biologjik i neutroneve nuk varet nga koha apo faza e qelizave kancerogjene
siç ndodh tek terapitë me LET të ulët, doza e nevojshme për të goditur qelizat
kancerogjene është sa një e treta e asaj të nevojshme për fotonet, elektronet ose neutronet.
Një seancë terapie zgjat 10-12 ditë në krahasim me trajtimet me LET të ulët që zgjasin
30-40 ditë (Johns, H.E., & Cunningham, J.R, 1985). Neutronet e shpejta përdoren në
radioterapinë me rreze të jashtme duke trajtuar një gamë të gjërë tumoresh ndërsa
neutronet termike përdoren në terapinë e kapjes neutron-bor. Terapia me neutrone ka një
kosto më të lartë se terapitë e tjera me rrezatim dhe kërkon kushte të vecanta dhe larg
zonave të banuara.
1.3 Proçeset e bashkëveprimit të rrezatimit me lëndën
Rrezatimet, qoftë në formën e grimcave të ngarkuara ose të rrezatimeve
elektromagnetike, kanë energji, masë, shpejtësi dhe ngarkesë, të cilat përcaktojnë
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mënyrën e bashkëveprimit të tyre me lëndën. Përthithja e rrezatimit nga lënda ose
shpërhapja e tij prodhojnë jonizim ose eksitim të lëndës, ose rrezatimi mund të
transformohet në lloje të tjera (p.sh. lindja e çiftit elektron pozitron nga përthithja e një
rrezatimi me energji të lartë). Në përgjithësi, grimcat e ngarkuara humbasin sasi energjie
të konsiderueshme gjatë proçesit të jonizimit, kurse fotonet dhe neutronet gjatë
përthithjes dhe shpërhapjes së tyre nga lënda çlirojnë sasi të kufizuara energjie. Për të
përshkruar ndryshimet e energjisë së grimcave gjatë përthithjes së tyre në lëndë përdoren
terma të ndryshme.


Fuqia frenuese S (stopping power) përcaktohet si humbje e energjisë së një
grimce në njësinë e gjatësisë së rrugës, gjatë depërtimit të saj në lëndë:

S=

1.1
Energjia lineare e transferuar (LET), është e njëjtë me fuqinë frenuese por ka një
dallim kryesor , pasi përcaktohet si energjia e depozituar në afërsi të trajektores së
saj në lëndë:

LET=

1.2

Jonizimi specifik (SI) është një term tjetër që vlerëson humbjet e energjisë. Ai
tregon numrin e joneve të formuara në njësinë e gjatësisë dhe jepet me shprehjen:

SI=-

1.3

ku N është numri i çifteve të joneve të formuara në njësinë e gjatësisë të rrugës së
rrezatimit. Energjia mesatare e shpenzuar për të krijuar një çift jonesh në ajër është 33.97
eV, e cila shpesh jepet në vlerën 34 eV / çift jonesh; në gaze të tjera ajo luhatet nga 32
deri në 35 eV (Telhaj, 2013) (D.R. Dance,S. Christofides,A.D.A. Maidment,I.D.
McLean,K.H. Ng, 2014).


Kerma (energjia kinetike e çliruar në lëndë), gjithashtu përdoret për të përshkruar
energjinë e humbur në lëndë. Ajo është njësi e ekspozimit, e cila shprehet në Grey
dhe paraqet energjinë kinetike të transferuar, të grimcave të ngarkuara, në një
mjedis të rrezatuar kur ai përshkohet nga rrezatimi indirekt jonizues siç janë
fotonet ose neutronet. Kështu, kerma është pika fillestare e përcaktimit të
energjisë së depozituar nga një tip rrezatimi i dhënë në një lëndë përthithëse, e
cila ndryshon sipas llojit të rrezatimit dhe lëndës përthithëse.

1.3.1 Efekti Fotoelektrik
Në rastin e efektit fotoelektrik energjia e fotonit rënës, shkon vetëm për shkëputjen e
elektronit nga atomi, ky efekt ndodh me elektronet e shtresave të brendshme të atomit
(K,L,M ose N). Energjia e fotonit rënës (E0 = hυ0 ) duhet të jetë më e madhe se energjia
e lidhjes së elektronit me atomin që të ndodhë shkëputja e tij nga atomi. Energjia kinetike
e elektronit të shkëputur (Ee) është e njëjtë me atë të fotonit rënës (E0) e reduktuar me
energjinë e lidhjes së elektronit me atomin (El) :
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1.4
Elektroni i shkëputur lë një vënd bosh në orbitë i cili plotësohet nga elektrone që vijnë
nga orbita me energji më të ulët lidhjeje me atomin, duke emetuar energji në formën e
kuanteve që njihet si rrezatimi X karakteristik, ky elektron i zhvendosur lë vënd bosh në
atë orbitë i cili plotësohet përsëri nga elektrone që kanë energji akoma më të ulët lidhjeje
me atomin. Energjia e fotoneve e rrezatimit X karakteristik e gjeneruar në organizëm
është e ulët dhe absorbohet në atë zonë që gjenerohet. Probabiliteti i rrezatimit X
karakteristik, zvoglohet me zvoglimin e numrit atomik të lëndës. Për fotone rënëse me
energji të lartë dhe lëndë me numer atomik të lartë fononet X karakteristik kanë energji të
lartë dhe mund të depërtojnë në distancë të konsiderushme jo lokale në lëndë.
Probabiliteti i efektit fotoelektrik rritet me rritjen e energjisë së fotonit rënës dhe me
rritjen e numrit atomik (Z) . Kjo lidhje formon bazën e shumë aplikimeve në radiologjinë
diagnostikuese, dallimet në numër atomik të indeve të ndryshme siç janë: kockat, muskujt
dhe dhjami rritin diferencat në absorbimin e rrezeve X dhe mënyra primare e
bashkëveprimit është ajo e efektit fotoelektrik. Shpërndarja Kompton dominon më së
shumti në diagnostikën e indeve me numër atomik të ulët (Beiser, 2003).

Figurë: 1.3. Diagrama e Efektit Fotoelektrik
Në radiologjinë terapeutike rrezet me energji të ulët të prodhuara në rendin e
ortovoltazhit shkatojnë absorbim të lartë të rrezeve X të panevojshëm në kocka si
rezultat i varësisë nga numri atomik. Këndi i shpërhapjes së elektronit të shkëputur varet
nga energjia e fotonit rënës, për energji të ulët fotoelektroni emetohet më së shumti në
këndin 90ᵒ, me rritjen energjisë zvoglohet këndi i shpërhapjes por asnjëherë zero
(Benmakhlouf, 2015).
1.3.2 Efekti Kompton
Në rastin e efektik Kompton, ky proces karakterizohet nga bashkëveprimi i fotoneve me
elektronet e lidhura dobët në atomet e lëndes ose e thënë ndryshe me elektronet e lira.
Fotoni rënës me energji hν0 dhe impuls p= hν0/c bashkëvepron me një elektron dhe si
rezultat i bashkëveprimit elektroni fiton një energji kinetike Ek dhe shpërhapet në
drejtimin ϕ. Ndërkohë nga ky bashkëveprim lind dhe një foton i ri, i cili do të ketë një
energji hν’ = hν0 – Ek dhe do të shpërhapet në një drejtim me një kënd  në lidhje me
drejtimin fillestar, figura 1.4. Gjatë bashkëveprimit te Komptonit ndodh ruajtja e impulsit
dhe energjisë.
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Figurë: 1.4. Efekti Kompton
Ndryshimi midis energjisë hv ose gjatësisë së valës λ0 të fotonit rënës, me energjinë ose
gjatësinë e valës λ’ të fotonit të shpërhapjes së Komptonit jepet nga formulat e
mëposhtme:

1
1
1


(1  cos  )
'
h h0 m0c 2

1.5



λ’–λ0=

1.6
-10

Gjatësia λc=

cm e valësështë quajtur gjatësia e valës Kompton për

elektronin (Telhaj, 2013) (Parks D. J., 2015). Ajo është e barabartë me gjatësinë e valës
së fotonit, energjia e të cilit është e barabartë me energjinë e elektronit në prehje m0c =
0.511 MeV. Energjia e fotonit të shpërhapur hv’ jepet nga lidhja:
1.7



Ku α është një madhësi pa dimensione.
α=

1.8

Energjia që elektroni fiton nga bashkëveprimi me fotonin është e barabartë me
ndryshimin e energjisë së fotonit rënës dhe fotonit të shpërhapur dhe jepet nga lidhja:

E=hν0-hν’=hν0
1.9

Nga lidhja e mësipërme vërehet se energjia E, që fiton elektroni gjatë bashkëveprimit me
fotonin rënës, ndryshon në mënyrë të vazhdueshme nga zero për =00 deri në një vlerë
maksimale për =1800. 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.
1.3.3 Krijimi i çifteve
Krijimi i çifteve mund të ndodhë vetëm nëse energjia e rrezeve X dhe gama është më e
lartë se 1.02 MeV ( E0= 2m0c2), rrezet X dhe gama bashkëveprojnë nëpërmjet fushës
elektrike me nuklonet e atomeve. Energjia e fotoneve shkon për krijimin e cifteve
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elektron (-) dhe pozitron (+), energjia e nevojshme për krijimin e secilës grimcë është
0.511 MeV prandaj kërkohet që energjia për krijimin e cifteve duhet të jetë më e madhe
se 1.02 MeV. Që grimcat e formuara të jonizojnë lëndën duhet të zotërojnë energji
kinetike, prandaj energjia që ju transferohet është energjia kinetike me vlerë (hυ0 = 1.02
MeV). Procesi i krjimit të cifteve është një shembull ku energjia konvertohet në masë që
jepet nga ekuacioni i Ajnshtajnit E=mc2, ndërsa procesi i kundërt ku masa konvertohet në
energji ku një pozitron kombinohet me elektronin e atomeve duke prodhuar dy fotone
njihet si anhilim. Grimcat e krijuara emetohen në drejtime të ndryshme me drejtimin e
fotonit rënës. Pra, energjia e fotonit rënës E0= hυ0 shkon për krjimin e cifteve dhe
lëvizjen e tyre Ek(-) dhe Ek(+):
1.10
Pozitronet e lindura nga procesi i krijimit të cifteve humbasin energjinë kinetike si pasojë
e depërtimit në lëndë në të njëjtën mënyrë si elektronet duke jonizuar dhe eksituar atomet
(Blinne, 2016). Në fund të rangut të depërtimit, ku energjia dhe shpejtësia e lëvizjes janë
të ulta, kombinohen me elektronet e lira duke u anhiluar dhe emetuar dy fotone me
energji 0.51 MeV në drejtime të ndryshme. Probabileteti i ndodhjes së procesit të krijimit
të çifteve rritet me rritjen e energjisë së fotonit rënës, krijimi i çifteve shrytëzohet në
diagnostikën e rrezeve X për shkak të energjisë së lartë që kërkohet që të ndodhë ky
proces ndërsa procesi i anhilimit shfrytëzohet në teknikën PET.

a)

b)

Figurë: 1.5. (a) Diagrama e krijimit të cifteve, (b) diagrama e anhilimit të grimcave
positron me elektronin

1.3.4 Shpërbërja fotonike
Bashkëveprimi i proçesit të foto-shpërbërjes gjithashtu mund “zbrazë” një tufë fotonike
nëse energjia e fotoneve është mjaftueshmërisht e madhe. Nga një pikëpamje praktike
foto-shpërbërja përgjithësisht mund të neglizhohet në përllogaritjet e energjisë së tufës
fotonike. Që të krijohen reaksionet e fotoshpërbërjes duhet që tufa fotonike të ketë energji
8 MeV ose më shumë. Gjatë këtij proçesi krijohen fusha neutronesh të cilat janë të
miksuara me një numër të madh fotonesh të pa përthithura (U.Reyes, M.Sosa, J.Bernal,
T.Cordova, F.Mesa).
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1.3.5 Konkurenca midis efekteve
Në rastin e energjive që takohen më shpesh sikurse janë, energjitë nga 0,01 MeV në 10
MeV, të gjithë efektet e lart përmendura (Fotoefekti, Efekti Kompton, Efekti i formimit të
çiftit elektron-pozitron) janë konkuruese midis tyre. Në figurën e mëposhtme vihet re
rëndësia relative e këtyre tre bashkëveprimeve kryesore brenda një intervali të gjërë
energjish, hν të fotoneve rënës dhe të numrit atomik Z të materialit, paraqitur ne figurën
1.6.

Figurë: 1.6. Diagrama e bashkëveprimeve bazë të rrezatimit me lëndën
Duke përmbledhur të tri proçeset e bashkëveprimit të fotoneve me lëndën dhe duke
analizuar varësinë e tyre nga energjia sikurse paraqitet qartë edhe nga figura e mësipërme
arrijmë në këto përfundime:
Fotoefekti karakterizohet nga bashkëveprimi i fotoneve me energji më të vogël se 0.8
MeV dhe me lëndë që kanë numër atomik Z të lartë (Adlienė, RADIATION
INTERACTION WITH CONDENSED MATTER, 2009).
Efekti Kompton karakterizohet nga bashkëveprimi i fotoneve me energji midis 0.8 dhe
4 MeV dhe për çdo vlerë të numrit atomik Z, por për Z të ulët ka një interval të gjerë të
zonës energjike.
Për energji të larta mbizotëron efekti i krijimit të çiftit elektron – pozitron që ndodh
gjatë bashkëveprimit të rrezatimit me lëndën që kanë numër atomik Z të lartë.
1.4 Koefiçentët:


Koefiçenti i dobësimit (µ)

Koefiçenti linear i dobësimit (µ) përshkruan dobësimin e tufës fotonike me energji të
caktuar në një mjedis, i cili varet linearisht nga densiteti i mjedisit dhe nga energjia e
fotoneve. Meqënëse koefiçenti µ varet proporcionalisht nga numri i atomeve për njësi të
vëllimit (densiteti i lëndës), një mënyrë për të kompensuar këtë varësi është normalizimi i
µ me densitetin që na jep koefiçentin masor të dobësimit (µ/ρ).
(cm2/g)
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1.11

Pra, koefiçenti (µ/ρ) në bazë të normalizimit nuk varet nga densiteti i lëndës, gjithsesi në
radiologji densiteti dhe masa për një vëllim të caktuar luajnë një rol të rëndësishëm, psh,
mund të vizualizohet radiografikisht akulli në një gote me ujë në sajë të diferencës së
densitetit midis ujit që rrethon akullin dhe akullit. Në bazë të koeficientit (µ/ρ) ekuacioni
për dobësimin e intensitetit të tufës shkruhet:
µ

1.12

Figurë: 1.7. Diagrama përshkruese e koefiçentit linear të dobësimit të tufës fotonike për
një trashësi x të lëndës
Meqenëse koefiçenti masor i dobësimit është më i përdorshëm, shkenctarët tentojnë që
trashësinë e depërtimit të tufës të mos e shohin si distancë lineare x (cm) por si masë për
njesi të zonës/sipërfaqes ρx (g/cm2), produkti ρx njihet si trashësia masë (Parks J. E.).
Koefiçenti i dobësimit përfaqëson fraksionin e fotoneve që zhvendosen për njesi të
trashësisë ( që nuk bashkveprojnë me lëndën), intesiteti I(x) i përshkruar nga ekuacioni
1.12 tregon intensitetin që trasmetohet dhe që nuk bashkëvepron me lëndën. Fotonet që
bashkëveprojnë me lëndën i transferojnë asaj një pjesë të energjisë së tyre duke rezultuar
në absorbimin e saj nga lënda.


Koeficenti i transferimit të energjis (µtr)

Fotonet e tufës bashkëveprojnë me elektronet e materialit ku një pjesë e energjisë së tyre
kthehet në energji kinetike të elektroneve, nëse vetëm nje pjesë e energjisë së fotonit i
jepet elektronit, fotoni shpërndahet duke zvogëluar energjinë e tij. Fotoni i shpërndarë
mund të bashkëveprojë përsëri duke transferuar plotësisht ose pjesërisht energjinë e tij
elektroneve, kështu që një foton mund të bashkëveprojë njëherë ose disa herë me
elektronet ku energjia e humbur e tij i transferohet elektroneve si energji kinetike. Nëse
një tufë fotonike depërton në lëndë, fraksioni i energjisë i transferuar në energji kinetike
të grimcave të ngarkuara për njesi të trashsisë së lëndës njihet si koefiçenti i energjisë së
transferuar (µtr). Ky koefiçent lidhet me koefiçentin e dobësimit nëpërmjet relacionit:
1.13
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ku: Etr është energjia mesatare e transferuar në energji kinetike të grimcave të ngarkuara.
Koefiçenti masor i transferimit të energjisë jepet si (µtr/ρ) (Ginia, 2009)


Koefiçenti i absorbimit të energjisë (µen)

Elektronet që kanë marrë energji nga fotonet e tufës vihen në lëvizje në sajë të energjisë
kinetike që zotërojnë dhe këtë energji e humbasin nëpërmjet goditjeve inelastike (jonizim
dhe eksitim) me elektronet e atomeve të materialit. Disa të tjerë në varësi të numrit
atomik të lëndës humbasin energjinë nga rrezatimi i frenimit (bremsstrahlung) nëpërmjet
bashkëveprimit me nuklonet. Energjia e rrezatimi të frenimit emetohet jashtë vëllimit të
zonës në studim dhe nuk përfshihet në llogaritjet lokale të energjisë së absorbuar.
Koefiçenti i energjisë së absorbuar (µen) përcaktohet si prodhimi i koefiçentit të energjisë
së transferuar me (1-g) ku g është fraksioni i energjisë i grimcave të ngarkuara sekondare
që humbet si pasojë e rrezatimit të frenimit në material.
1.14
ashtu si dy koefiçentët e tjerë dhe koefiçenti masor i energjisë së absorbuar është raporti i
koefiçentit të energjisë së absorbuar me densitetin e lëndës ((µen/ρ). Nëse bashkveprimi
përfshin indet e buta ose materialet me numër atomik të ulët në të cilën elektronet
humbasin energjinë pothuajse plotësisht nëpërmjet goditjeve jonizuese, komponentia e
rrezatimit të frenimit neglizhohet, kështu që
(Stachel, 2015). Koefiçenti i
absorbimit të energjisë është një madhësi e rëndësishme në radioterapi që të jepë
mundësinë e vlersimit të energjisë së absorbuar nga indet, duke parashikuar efektet
biologjike të rrezatimit në inde.
1.5 Energjia e transferuar dhe e përthithur
Energjia e transferuar dhe e përthithur nga një tufë fotonesh në lëndë zhvillohet në dy
faza siç tregohet në figurën 1.8, së pari, një foton i cili është probabilitar, gjatë
bashkëveprimit me lëndën prodhon një elektron ose elektrone me energji kinetike ; dhe së
dyti elektroni i dalë transferon energji në lëndë nëpërmjet eksitimit dhe jonizimit gjatë
gjithë rrugës së tij (Bochorishvili, 2018).
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Figurë: 1.8. Energjia e transferuar dhe e përthithur
Proçesi i parë karakterizohet nga kerma, e cila përcaktohet si energjia kinetike e çliruar në
lëndë dhe proçesi i dytë njihet si doza e përthithur. Kerma i korrespondon energjisë të
transferuar Etr dhe doza e përthithur i korrespondon energjisë së përthithur Eab. Për të dy
energjitë në tabelën e mëposhtme 1.2 tregohen disa vlera të Etr dhe Eab për lëndë të
ndryshme.
Tabelë 1.2: Vlera të Etr dhe Eab për lëndë të ndryshme.
Energjia
keV

Ajër Etr

Ujë Etr

Muskul Etr

Kockë Etr

Dhjamë Etr

Plumb Etr

Eab keV

Eab keV

Eab keV

Eab keV

Eab keV

Eab keV

10

9.23

9.25

9.24

9.37

9.70

9.55

20

13.5

13.2

13.4

17.5

18.0

16.0

50

9.31

8.82

9.13

22.9

24.6

42.2 42

80

11.4

11.2

11.3

20.4

21.7

-

88

-

-

-

-

-

69.2 68.5

100

15

14.8

14.9

21.4

22.3

36.2 35.7

200

43.4

43.3

43.4

45.2

45.2

122

119

300

80.8

80.8

80.8

81.6

81.4

191

185

400

124

124

124

124

124

247

239

500

171

171

171

171

171

298

286

662

252

252

252

252

252

376

360

800

327

327

327

327

327

444

423

1000

440

440

440

440

440

550

520
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-

Kerma lidhet në mënyrë të drejtëpërdrejtë me fluksin e fotoneve dhe me shumë mundësi
me bashkëveprimin (µ / ρ)med, e cila është shkaku kryesor i energjisë së çliruar në zonën e
çdo bashkëveprimi. Ajo është llogaritur nga energjia e transferuar e fluksit të fotoneve:
Kmed=ϕ( )

-6

tr(hν)•1.6022•10

erg/Mev

1.15

Ku është fluksi (fotone/cm2) ( ), koefiçienti i bashkëveprimit për lëndën dhe

(hν)

është sasia mesatare e energjisë së transferuar në lëndë. Siç tregohet edhe në figurën 1.8,
për bashkëveprimin fotoelektrik dhe atë Kompton, energjia e cila transferohet tek një
elektron, por jo e gjitha, depozitohet në lëndë deri sa të ndodhë rrezatimi i frenimit
(gjithashtu një fraksion i vogël energjie mund të humbasë në formën e rrezatimit
karakteristik X e cila nuk mund të përthithet pas bashkëveprimit fotoelektrik) përgjatë
gjithë zonës Re të elektroneve të çliruara në lëndë. Gjatë bashkëveprimi të prodhimit të
çiftit elektron-pozitron, mund të depozitohet në lëndë pjesa më e madhe e energjisë h, e
cila vjen si rrjedhojë e krijimit të një pozitroni dhe të një elektroni të cilët depozitojnë
energjitë e tyre kinetike (h- 1.022 MeV) në proçese të ngjashme edhe nëse të dy fotonet
e krijuara (annihilation) përthithen nga lënda (Ceberg). Koefiçienti i energjisë së
transferuar tr, që paraqet shumën e energjisë së transferuar në lëndë nga fotonet me
energji h, mund të llogaritet nga:
μtr =

1.16

Ku g është pjesëza e energjisë e humbur nga proçeset rrezatuese, e cila është numerikisht
e barabartë me (Etr – Eab) / Etr. Në mënyrë të ngjashme, koefiçienti masor i tranferimit të
energjisë (µtr / ρ) mund të llogaritet nga raporti me densitetin e lëndës përthithëse, dhe
është koefiçienti linear i energjisë së përthithur. Disa vlera të Etr dhe Eab janë identike për
energji më të vogla se 1 MeV dhe janë pothuajse të njëjta për energji më të mëdha së sa
1.5 MeV. Faktorët për një lëndë të dhënë janë gjithashtu identik ose shumë afër me njëri–
tjetrin. Vlera(1-g) zvogëlohet ngadalë me rritjen e energjisë së fotoneve siç tregohet ne
tabelën 1.3.
Tabelë 1.3: Energjia e fotoneve dhe vlera (1-g)
Energjia E (MeV)

1-g

0.662

0.9984

1.25

0.9968

1.5

0.996

2.0

0.995

3.0

0.991

5.0

0.984

10.0

0.964
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1.6 Ekulibri elektronik
Doza e përthithur nuk mund të llogaritet derisa të ekzistojë gjendja e ekuilibrit elektronik,
i cili siç tregohet ne figurën 1.9, mund të ndodhë vetëm nën një thellësi të caktuar të
lëndës, e cila përcaktohet nga zona e çlirimit të elektroneve. Kurba jep një kusht ideal në
të cilin kemi dobësim të fotoneve të cilët kalojnë lëndën. Depozitimi i energjisë nga
jonizimi përgjatë rrugës së çlirimit të elektroneve fillon nga vlera 0 dhe arrin vlerën
maksimale në thellësinë R, e cila quhet zona e rritjes (build up region), përtej thellësisë R
elektronet e shumta ndalen në volume të lëndës (Telhaj, 2013). Kushti i njohur si ekulibri
elektronik vendoset kur kerma është kostante me thellësinë dhe nëse nuk kemi humbje të
saj gjatë rrezatimit të frenimit.

Figurë: 1.9. Gjendja e ekuilibrit elektronik a) Kushti ideal; b)Gjendja reale

Në momentin e vendosjes së ekulibrit elektronik doza e përthithur është e njëjtë me
kermën. Kushti ideal i figurës 1.9 (a) nuk egzsiton në realitet sepse siç tregohet në figurën
1.9 (b) në fakt fotonet dobësohen gjatë kalimit në lëndë. Si pasojë, ekulibri i vërtetë
elektronik nuk arrihet dhe kerma zvogëlohet me thellësinë sepse rrezatimi fillestar
dobësohet në mënyrë eksponenciale. Doza e përthithur rritet në fillim, arrin vlerën
maksiimale në R dhe më pas zvoglohet në mënyrë eksponenciale me kermën. Nëse
humbjet gjatë rrezatimit të frenimit janë minimale, kurba e dozës së përthithur do të jetë
mbi atë të kermës sepse energjia do të përthithet gjatë zhvillimit të procesit të kermës e
cila ndodhë në thellësi të vogla të lëndës. Madje, edhe ky kusht realisht është i thjeshtuar
sepse elektronet në të gjithë spektrin energjitik janë gjithnjë në lëvizje, dhe kjo lëvizje
kryhet në drejtime të ndryshme. Kompleksiteti i lidhjeve ndërmjet kermës dhe dozës së
përthithur rritet edhe më shumë kur përfshihen dy lëndë me densitete të ndryshme, siç
janë p.sh. kockat dhe indi i butë. Elektronet që lëvizin nga njëra lëndë në tjetrën,
depozitojnë energjinë e tyre në lëndën e dytë, kështu kerma dhe doza e përthithur nuk do
të jenë në ekulibër, derisa doza e përthithur gjatë gjithë gjatësisë së rrugës të përcaktohet
nga rendja e elektroneve në secilën prej lëndëve përkatëse. Edhe pse ekulibri i vërtetë
elektronik nuk do të ndodhë, është e zakonshme dhe praktike që zona përtej R-së të
trajtohet si në ekulibër elektronik dhe doza e përthithur të llogaritet duke përdorur ab si
më poshtë:
Dmed=ϕ( )med

-6

ab(hν)•1.6022•10

=K(1-g)

1.17
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ku ab është pjesë e energjisë kinetike mesatare të transferuar të elektroneve të cilat
kontribuojnë në jonizim (ajo përjashton energjinë e humbur gjatë proceseve rrezatuese,
sidomos gjatë proçesit të frenimit) dhe K është kerma. Megjithëse doza e përthithur përtej
ekulibrit është paksa më e madhe sesa kerma, llogaritja e vlerës së kermës është e saktë
në lidhje me dozën e përthithur për fotone me energji më të vogël se 5 MeV ose më të
lartë.
Teoria Bragg – Gray, varet nga disa faktor që lidhen me kermën dhe energjinë e
përthithur. Matja e saktë e dozës së përthithur mund të kryhet vetëm me dozimetra
kalorimetrik. Por teoria Bragg – Gray, lejon që doza e përthithur, të përcaktohet nga
jonizimi i prodhuar nga një tufë fotonike në një volum gazor të vogël, zakonisht ajër, i
përfshirë në një lëndë ekuivalente me indin dhe me trashësi të mjaftueshme për të
stabilizuar ekulibrin elektronik (Charlie). Nën këto kushte, jonizimi do të prodhohet në
zgavër nga elektronet e çliruara nga bashkëveprimi i fotoneve me lëndën dhe nën kushtet
e ekuilibrit elektronik, elektronet e prodhuara nga gazi i zgavrës të cilat e humbasin
energjinë e tyre jashtë zgavrës gazore do të kompesohen nga elektronet të cilat prodhohen
nga lënda dhe përthithen nga gazi. Ngarkesa elektrike e krijuar në gaz është proporcionale
me energjinë e depozituar në të pavarësisht presionit të gazit dhe energjisë së elektroneve
që shkaktojnë jonizimin. Doza e përthithur në zgavër është gjithashtu e lidhur me
jonizimin e prodhuar në gaz;
Dgaz=

•W

1.18

ku Q shprehet në kulon, mgaz në gram dhe W ka një vlerë të barabartë me 33.97 eV / çift
jonesh, ose 33.97 J/C. Teoria Bragg – Gray, jep lidhjen ndërmjet energjisë së depozituar
në gazin e zgavrës, me energjinë e depozituar në materialin e ngurtë që rrethon zgavrën.
Meqënëse përmasat e zgavrës gazore supozohen të jenë shumë të vogla, prania e saj nuk
çon në ndryshimin e spektrit energjitik të elektroneve. Doza në lëndë është e lidhur me
dozën në ajër nga fuqia stopuese relative, ose
Dmed=Srel•Dair

1.19

Për indin, bakelitin, karbonin dhe materialet e ngjashme me indin, vlera e Srel aktualisht
pranohet të jetë 1.12, ndonëse vlera 1.14 e saj përdoret gjerësisht.
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KAPITULLI II
TUMORET DHE RADIOBIOLOGJIA
2.1 Tumoret
Shumimi i qelizave është një proçes normal fiziologjik, që ndodh pothuajse në të gjitha
indet. Normalisht ekziston një ekuilibër midis shumimit dhe vdekjes së qelizave i cili
rregullohet nga mekanizma që sigurojnë integritetin e organeve dhe indeve. Mutacionet
në ADN mund ti ndërpresin këto procese dhe të çojnë në shkaktimin e tumorit. Tumori i
referohet një grupi sëmundjesh që karakterizohen nga ndarja e pakontrolluar e qelizave
që çon në rritjen e parregullt të indeve.Përhapja e pakontrolluar dhe shpesh e shpejtë e
qelizave mund të çojë në shfaqjen e një tumori beninj ose një tumori malinj (kanceri).
Tumoret beninje nuk përhapen në pjesë të tjera të trupit apo të pushtojnë indet e tjera dhe
rrallë janë kërcënuese për jetën (Hejmadi, 2010).
Tumoret malinje në anën tjetër, mund të pushtojnë organet e tjera të përhapen në distancë
në trup nëpërmjet sistemit limfatik ose qarkullimit të gjakut duke u bërë kërcënuese për
jetën. Ka më shumë se 200 lloje të ndryshme kanceri tek njeriu, secili me shkaqe
simptoma dhe trajtime të ndryshme. Rastet e kancerit rriten çdo ditë e më tepër dhe sipas
organizatës botërore të shëndetësisë (WHO). Rastet e reja të diagnostikuar me tumor janë
3.7 milion, ky numër parashikohet të ritet deri në vitin 2030 me 25%. Rreth 90-95% të
sëmundjeve kancerogjene i atribuohen faktorëve të jetesës, dhe 5-10% shfaqen për shkak
të gjenetikës.
Disa lloje tumoresh malinje të zakonshme zhvillohen me rritje të ngadalshme,dhe janë
vënë re në studimet post-mortum në Europë, Azi, duke treguar se rreth 36% e njerëzve
kanë tumor të pa diagnostikuar në tiroide në kohën e vdekjes së tyre, dhe se 80% e
meshkujve kanë të zhvilluar tumorin e prostatës në moshën 80 vjeç. Megjithëse kanceri
mund të shfaqet në njerëz të të gjitha moshave, risku që tumori të zhvillohet rritet me
moshën. Në vitin 2007, tumori ka qenë shkaktari i vdekjeve në njerëz në mbarë botën
duke kontribuar me 13% (7.9 milion). Këto numra janë në rritje për shkak se njerëzit
jetojnë më gjatë dhe për shkak të ndryshimeve në mënyrën e jetesës që ndodhin në botën
në zhvillim. Figura 2.1 paraqet incidencën e tumoreve në Shqipëri në vitin 2018 sipas
Organizatës Botërore të Shëndetit.
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Figurë: 2.1. Incidenca e tumoreve

Tumori e ka origjinën nga një qelizë e vetme, kështu llojet e tij mund të klasifikohen
sipas tipit të qelizës në të cilën prodhohet dhe nga vendndodhja e saj (Percy, 2013).
Karcinoma: Tumor që vjen nga qelizat epiteliale. Ky grup përfshin shumë prej llojeve
më të zakonshme dhe pothuajse të gjithë ato që zhvillohen në gji, prostatë, mushkëri,
pankreas dhe zorrën e trashë. Kanceri në të rritur zakonisht formohet në indet epiteliale.
Sarkoma: Tumor që origjinon nga inde lidhës, (p.sh kocka dhe muskuj).
Limfoma dhe leukemia: Këto dy klasa të tumoreve lindin nga qelizat e gjakut, (të
formimit të gjakut) që largohen nga palca dhe kanë tendencë të maturohen respektivisht
në nyje limfatike ,(indet limfatike) dhe në gjak, (qelizat e palcës së kockave).
Teratoma/Tumori i qelizave terminale (embrionale): Fillon brenda qelizave
embrionale më shpesh në testikuj ose vezore (seminoma dhe dysgerminoma).
Blastoma: Tumor që rrjedh nga qelizat inmature "pararendëse" ose indeve embrionale,
këto janë më të zakonshme te fëmijët.
Melanoma: Lind në qelizat që prodhojnë melaninën, zakonisht ato në lëkurë.
Stadi i tumorit përshkruan përhapjen e tij në trupin e pacientit duke marrë parasysh
madhësinë e një tumori, sa thellë ka depërtuar, sa shumë nyje limfatike ka prekur (nëse
ka), dhe nëse ai është përhapur në organe të tjera në distancë (metastaza).
Sistemi TNM është përdorur për të përcaktuar stadin në tumoret solide, është një akronim
për fjalët "Tumor", "Nyjet", dhe "Metastaza". Për shembull, një tumor T1N2M0 do të jetë
një tumor me një tumor të llojit T1, përfshirja N2 e nyjave limfatike, dhe asnjë metastazë.
Stadifikimi për tumorin është kritik për shkak se stadi në diagnozë është parashikuesi më
i fuqishëm i mbijetesës, mënyrat e trajtimit shpesh bazohen në stadin e tumorit. Kështu,
përcaktimi i gabuar i stadit mund të çojë në trajtim jo të përshtatshëm. Stadi mund të
përdoret gjithashtu për të identifikuar studimet klinike që mund të jenë të përshtatshme
për një pacient të veçantë (L.H.Sobin, 2009).
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Stadi i tumorit mund të ndahet në stad klinik dhe në stad patologjik dhe shënohet me një
"c" të vogël ose "p" para stadit, (p.sh. cT1N1M0 ose pT2N0). Në mungesë të prefiksit p
nënkuptohet prefiksi c. Stadi klinik është bazuar në të gjithë informacionin e
disponueshëm, i marrë para një operacioni për heqjen e tumorit, për këtë arsye ai mund të
përfshijë informacion në lidhje me tumorin i përfituar nga ekzaminimi fizik apo
radiologjik. Stadi patologjik shton një informacion shtesë i përfituar nga shqyrtimi
mikroskopik i tumorit nga një patolog. Duke qenë se ato përdorin informacione të
ndryshme, stadi klinik dhe patologjik janë shpesh të ndryshëm.
Metastazat janë shumë të zakonshme në stadet e vona të tumorit dhe mund të përhapen
nëpërmjet gjakut sistemit limfatik, ose nga të dyja. Vendet më të zakonshme në të cilat
ndodhin metastazat janë mushkëritë, mëlçia, truri, kockat.
Kur qelizat e tumorit krijojnë metastaza, tumori i ri quhet dytësor ose metastazë dhe
qelizat e tij,janë si ato të tumorit fillestar. Kjo do të thotë që nëse një tumor i gjirit lëshon
metastaza në mushkëri, tumori sekondar përbëhet nga qeliza anormale të gjirit.
Kategorizimi i tumorit është i ndryshëm nga stadifikimi në faktin që përshkruan se si
qelizat jonormale tumorale duken nën ekzaminimin mikroskopik. Tumoret kategorizohen
zakonisht nga 1 në 4 në varësi nga sasia e anomalisë, kështu në klasën 1 futen qeliza
kancerogjene të ‘mirë-diferencuara’, d.m.th, qelizat e tumorit janë të organizuara në një
mënyrë të ngjashme me qelizat normale. Në klasën e katërt futen qelizat e
‘padiferencuara’, d.m.th qelizat kanë natyrë të çrregullt, dhe mungon struktura normale e
indeve. Tumoret që i përkasin kategorive më të larta kanë tendencë të rriten dhe të
përhapen më shpejt se klasat e ulëta, kështu që në përgjithësi tregojnë një prognozë më të
keqe (James E.Talmadge And Isaiah J. Fidler, 2010).
Trajtimi i kancerit mund të përfshijë kirurgjinë, kimioterapinë, radioterapinë dhe terapi të
dedikuara (duke përdorur terapi hormonale dhe agjentë biologjikë). Kirurgjia
konvencionale është zakonisht zgjedhja e parë për tumoret, por në praktikë shumica e
pacientëve marrin një kombinim trajtimesh, natyra e saktë e të cilave varet nga lloji i
kancerit, vendndodhja e tij dhe kategoria, stadi i sëmundjes, si dhe gjendja e përgjithshme
shëndetësore e një personi.
Shumica e tumoreve diagnostikohen nga shenja ose simptoma fillestare ose nëpërmjet
fushatave të shqyrtimit (screening), por diagnoza definitive nëse ato janë malinje , duhet
të konfirmohet nga ekzaminimi histologjik i qelizave kanceroze nga një patolog.
Diagnoza e indeve tregon llojin e qelizës që shumohet, kategorinë histologjike, anomalitë
gjenetike dhe karakteristika të tjera të tumorit. Ky informacion i përbashkët është i
dobishëm për të vlerësuar prognozën e pacientit dhe për të zgjedhur kursin e trajtimit më
të mirë.
2.2 Radiobiologjia
Te gjitha gjallesat janë të përbëra nga protoplazmë, e cila përbëhet nga përbëres inorganik
dhe organike që shpërbëhen ose nuk shpërbëhen në ujë. Njësia më e vogël e
protoplazmës që ekziston në gjendje të pavarur është qeliza. Qelizat përmbajnë përbërës
inorganik, ujë dhe minerale, si edhe përbërës organik si, proteina, karbohidrate, acidet
nukleike dhe lipoidet. Dy përbërësit kryesorë të një qelize janë citoplazma, e cila
mbështet të gjitha funksionet metabolike brenda qelizës, dhe bërthama e cila përmban
informacionin gjenetik ADN. Qelizat e njeriut janë qeliza somatike dhe germiniale.
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Qelizat shumohen nëpërmjet ndarjes: ndarja e qelizave somatike është qujtur mitozë,
ndërsa ndarja e qelizave germaniale është qujtur miozë. Kur një qelizë somatike ndahet,
prodhohen dy qeliza të reja të cilat mbartin një komplement kromozomesh identik nga
qeliza origjinale. Qelizat e reja për veten e tyre mund ta pasojnë më tutje ndarjen duke
siguruar vazhdimësinë e procesit (Malkinson). Qelizat somatike janë klasifikuar si:




Qeliza steminale, te cilat ekzistojne të vet-përjetësuara dhe prodhojnë qeliza për
një popullsi qelizore të ndashme.
Qelizat kalimtare, te cilat janë në lëvizje të popullimit tjetër
Qelizat e rritura, te cilat janë plotësisht të ndashme dhe nuk shfaqin aktivitet
mitotik.

Një grupim i qelizave që kryejnë sëbashku një ose më shumë funksione është referuar si
ind. Një grupim i indeve qe kryejnë sëbashku një ose më shumë funksione është quajtur
organ. Një grupim i organeve që kryejnë sëbashku një ose më shumë funksione është një
sistem i organeve ose një organizëm.
2.2.1 Klasifikimi i rrezatimit në radiobiologji
Për përdorim në radiobiologji dhe mbrojtje nga rrezatimi madhësia fizike që është e
dobishme për përcaktimin cilësor të një tufe rrezatimi jonizues është energjia lineare e
transferuar. Në krahasim me enrgjinë e humbur, e cila përqëndrohet mbi energjinë e
humbur nga një grimcë e ngarkuar energjitkisht në lëvizje nëpër një mjedis, energjia
lineare e transferuar përqëndrohet mbi shpejtësinë lineare të absorbimit të energjisë nga
mjedisi absorbues kur grimca e ngarkuar përshkon mjedisin. ICRU përcakton energjinë
lineare të transferuar (LET) si më poshtë.
Energjia lineare e transferuar e grimcave të ngarkuara në një mjedis është përcaktuar si
dE/dl, ku dE është energjia mesatare lokale që i ka kaluar mjedisit nga një grimcë e
ngarkuar me energji të caktuar gjatë përshkimit të distancës dl (Wei Han).
Në dallim nga energjia e humbur, e cila ka një njësi tipike në MeV/cm, njësia e përdorur
zakonisht për LET është keV/μm. Energjia mesatare merret nga veçimi i gjurmës së
grimcës brenda të njëjtës shtesë energjie dhe mesatares së gjatësisë së gjurmës mbi të
cilën këto shtesa energjie depozitohen.
Vlerat tipike për përdorime të zakonshme në rrezatime janë:





250 kev X rays: 2 keV/ μm
Kobalt-60  rays: 0.3 keV/ μm
3 Mev X rays: 0.3 keV/ μm
1 MeV elektrons: 0.25keV/ μm

Vlerat e tjera të LET, që përdoren më pak në rrezatim janë:
14 MeV neutronet: 12 keV/ μm
Grimcat të rënda me ngarkesë: 100-200 keV/ μm
1 keV elektrone: 12.3 keV/ μm
10 keV elektrone: 2.3 keV/ μm
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Rrezet X dhe rrezet  konsiderohen si rrezatime me LET të vogël, ndërsa neutronet
energjetike, protonet dhe grimcat e rënda të ngarkuara janë rrezatime me LET të lartë.
Vlera e kufirit ndarës ndërmjët LET të lartë dhe ulët është rreth 10 keV/ μm.
2.2.2 Cikli dhe vdekja qelizore
Cikli i shumimit qelizor ndahet në dy faza kohore të mirëpërcaktuara:



Mitoza, ku fillon ndarja
Dhe periudha e sintezës së AND

Fazat e mitozës dhe sintezës së ADN të ciklit qelizor ndahen nga dy periudha kohore
respektivisht, kur ADN nuk ka filluar akoma proçesin e sintezës ose kur sinteza është
realizuar por proçeset e tjera metabolike jane duke filluar. Koha ndërmjet dy ndarjeve
përkatëse është quajtur koha e ciklit qelizor. Për qelizat mëmë që rriten të kultivuara faza
e sintezës së ADN është zakonisht nga 6-8 orë, ndërsa faza e mitozës më pak se sa një
orë, periudhat ndërmjetëse për ADN dhe mitozës janë 2-4 orë dhe 1-8 orë, duke e bërë
ciklin qelizor në total të rendit 10-20 orë. Për krahasim, cikli qelizor për qelizat steminale
në inde është rreth 10 ditë. Në përgjithësi qelizat janë shumë të ndjeshme ndaj rrezatimit
në mitozë dhe fazën ndërmjetëse të ADN dhe shumë rezistente në fazën e vonë të
sintezës së ADN. Koha e ciklit qelizor të qelizave malinje është më e shkurtër se sa e
qelizave normale të indit, por gjatë rigjenerimit pas dëmtimit qelizat normale mund të
shumohen më shpejt (Stephen R. Bolsover, 2020). Vdekja qelizore e qelizave qe nuk
shumohen është përcaktuar si humbje e një funksioni specifik, ndërsa për qelizat
steminale dhe qelizat e tjera aftësia ndarëse është përcaktuar si humbje e integritetit
riprodhues. Një qelizë e mbijetuar që ruan integritetin riprodhues të saj dhe shumohet
pothuajse në mënyrë të papërcaktueshme thuhet se është klonogjike.
2.2.3 Rrezatimi i qelizave
Kur qelizat janë të ekspozuara ndaj rrezatimit jonizues, efektet fizike standarde ndërmjet
rrezatimit dhe atomeve ose molekulave të qelizave, që ndeshen fillimisht dhe dëmtimit
biologjik të mundshëm të funksioneve të qelizës do shihen më poshtë. Efektet biologjike
të rrezatimit sjellin kryesisht dëmtime të ADN, e cila është dhe pjesa më e rrezikuar
brenda qelizës, megjithatë, ka pjesë të tjera të qelizës që kur dëmtohem, mund të çojnë
në vdekje të qelizës. Kur rrezatimi jonizues i drejtpërdrejt absorbohet nga materiali
biologjik, dëmtimi i qelizës mund të ndeshet në një nga dy mënyrat: drejtpërdrejtë ose jo
të drejtpërdrejtë (UNSCEAR, 2017).
2.2.4 Veprimi i drejpërdrejtë në qelizën e dëmtuar nga rrezatimi
Në veprimin e drejtpërdrejtë, rrezatimi ndërvepron drejtpërdrejt me pjesën e rrezikume në
qelizë. Atomet e kësaj pjese të qelizës vetëm mund të jonizohen ose ngacmohen
nëpërmjet bashkëveprimit Kulonian, duke çuar në ngjarje fizike dhe kimike zinxhir që
eventualisht japin dëmtim biologjik ( IAEA,1997). Veprimi i drejtpërdrejtë i rrezatimit
është proçes që dominohet nga bashkëveprimi i grimcave me LET të lartë me materialin
biologjik.
2.2.5 Veprimi jo i drejtpërdrejtë në qelizën e dëmtuar nga rrezatimi
Në veprimin jo të drejtpërdrejtë rrezatimi bashkëvepron me molekulat e tjera dhe atomet
(kryesisht ujin, kur dihet që 80% e qelizës përbëhet nga uji) brenda qelizës duke dhënë
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radikale të lira, të cilat mund, të difuzojnë nëpërmjet qelizës, duke sjellë dëmtim të
pjesëve të rrezikuara brenda qelizës. Në bashkëveprimin e rrezatimit me ujin, prodhohen
radikale të lira me jetëgjatësi ekstremalisht të shkurtër të tilla si H2O+ dhe OH. Radikalet
e lira mund të shkaktojnë dëmtim të pjesës brenda qelizës. Radikalet e lira prishin lidhjet
kimike dhe prodhojnë ndryshime kimike që çojnë në dëmtime biologjike, të cilat janë
molekula me veprim të lartë sepse ato kanë një elektron valence të pa çiftuar. Rreth dy të
tretat e dëmtimeve biologjike nga rrezatimi me LET të ulët të tillë si rrezet X ose
elektronet është për shkak të veprimit jo të drejtpërdrejtë. Veprimi jo i drejpërdrejtë mund
të modifikohet nga ndjeshmëritë kimike dhe mbrojtëset e rrezatimit. Hapat e përfshirë në
shkatimin e dëmtimit biologjik nga verpimi jo i drejtpërdrejtë i rrezeve X janë:





Hapi 1: Bashkëveprimi me fotonin pimarë sjell një elektron me energji të lartë.
Hapi 2: Elektronet me energji te lartë që lëvizin përmes indit prodhojnë radikale
të lira në ujë.
Hapi 3: Radikalet e lira mund sjellin ndryshime në ADN nga prishja e lidhjeve
kimike.
Hapi 4: Ndryshimi në lidhjet kimike sjell efekte biologjike (Jean-Pierre
Pouget,2018).

Hapi 1 është pjesë e fushës së fizikës. Hapi 2 i përket kimisë. Hapi i 3 dhe i 4 i
përkasin radiobiologjisë.
2.2.6 Pasojat mbi qelizat e rrezatuara
Rrezatimi i një qelize do të pasohet në një nga nëntë rezultatet e mundshme si më
poshtë:










Pa efekte
Vonesë të ndarjes. Qeliza vonohet nga shkuarja në ndarje.
Apoptoza: Qeliza vdes përpara se ajo mund të ndahet ose më pas nga
fragmentimi në pjesë më të vogla, të cilat janë marrë nga qelizat fqinje
Humbje të riprodhueshmërisë: Qeliza vdes kur përpiqet të realizoje mitozën e
parë ose në fazën pasuese.
Prishja e qëndrueshmërisë gjenomike: Ka një farë vonese ose ndërprerje të
riprodhimit si pasojë e detyruar nga prishja e stabilitetit gjenomik.
Mutacioni: Qeliza mbijeton por përmban një mutacion.
Transformim: Qeliza mbijeton por mutacioni e kthen në një fenotip të
transformuar dhe kancerogjenë të mundshëm.
Efekte kalimtare: Një qelizë e rrezatuar mund të dërgojë sinjale tek qelizat
fqinje të parrezatuara dhe nxisin dëmtimin gjenetik në ato (V.BEIR, 1990).
Reagime përshtatëse: Qeliza e rrezatuar stimulohet të veprojë dhe bëhet
shumë rezistente ndaj rrezatimit pasues.

2.3 Lloji i dëmtimit nga rrezatimi
2.3.1 Afate kohore
Afati kohorë përfshin kohën ndërmjet prishjes së lidhjeve kimike dhe efekteve biologjike
që mund të jetë nga disa orë në disa vite, në varësi të llojit të dëmtimit. Në qoftë se qeliza
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vdes si rrjedhojë e rrezatimit, kjo mund të ndodhë nga disa orë në disa ditë, kur qeliza
tenton të ndahet. Kjo mund të sjellë bashkëveprim më të hershëm të indit (efektet
deterministike) në qoftë se shumë qeliza janë vrarë. Në qoftë se dëmtimi është
onkogjenik, atëhere pasqyrim i tij mund të jetë vonesa në disa vite. Rrezatimi jonizues ka
vërtetuar të jetë shkatarë i lueçemisë dhe ka qenë i përfshirë në zhvillimin e shumë
kancerave të tjerë në inde të tilla si kocka, mushkëri, lëkurë, tiroide dhe gjoks. Në
vazhdim të kancerogjeneve, efektet e vonuara të rrezatimit përfshijnë, vonesë të reagimit
të indeve të tilla si fibrozat dhe reagime të tjera të ndërmjetësuara nga mungesat e enëve
të gjakut, shkurtimi i kohës së jetës, dëmtime gjenetike, ku dëmtimet mund të paraqiten
në gjeneratat pasuese dhe efektet e mundëshme në embrion (KUZMIĆ, 2018).
2.3.2 Klasifikimi i dëmtimit nga rrezatimi
Dëmtimet nga rrezatimi të qelizave mamë ndahen në tri kategori.




Dëmtimi letal, i cili është i pakthyeshëm, i pandreqshëm dhe çon në
vdekje të qelizës.
Dëmtimi nënletal, i cili mund të riparohet në pak orë ose nëse vazhdon
mund të cojë eventualisht në dëmtim letal.
Dëmtimi letal i mundshëm, i cili mund të manipulohet nga riparimi kur
qelizat janë lejuar të mbeten në një gjendje jo të ndashme (Modification of
Radiation Response , 2004) .

2.3.3 Efektet somatike dhe gjenetike
Efektet e rrezatimit mbi popullatën njerzore mund të klasifikohen si somatike ose
gjenetike.



Efektet somatike janë të dëmshme kështu që individët e ekspozuar provojnë gjatë
jetës së tyre, që rrezatimi nxit kancerat, sterilitetin, turbullim të lentëve të syrit
dhe shkurtim të jetës.
Efektet gjenetike ose të trashëgueshme janë ndryshime të shkaktuara nga
rrezatimi tek gjenet e një individi dhe ADN që mund të kontribuojnë në lindjen e
pasardhësve me defekte.

Kancerogjenët e shfaqin veten si një efekt somatik i vonë në formën e lueçemisë
mieloide akute ose kronike, ose disa tumore të ngurtë, për shembull në lëkurë, kocka,
tiroide ose gjoksit. Të dhënat për njerëzit mbi kancerogjenët merren nga burimet e
mëposhtme:




Ekspozimi profesional në nivel të ulët
Bomba atomike e vëzhguar në Hiroshima dhe Nagasaki
Ekspozimi ndaj rrezatimit mjeksorë nga pacienti dhe stafi mjekësorë (Alexandra
C. Miller, Merriline Satyamitra, Shilpa Kulkarni, And Thomas Walden,).

2.3.4 Efektet stokastike dhe deterministike
Efektet dëmtuese te rrezatimit mund të klasifikohen në dy kategori të përgjithshme:
stokastike dhe deterministe. Këshilli ndërkombëtar mbi mbrojtjen nga rrezatimet i
përcakton këto efekte si më poshtë:
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Një efekt stokastik është ai në të cilin probabiliteti i shfaqjes rritet me rritjen e
dozës por në aspektin individual nuk varet nga doza (nxitja e tumorit,
kancerogjenët nga rrezatimi dhe efektet gjenetike). Nuk ka një prag doze për
efektet që janë vërtet stokastike sepse këto efekte shfaqen në qeliza të veçanta
dhe ky është pretendimi që ka gjithmonë probabilitet sado të vogël që të ndeshet
një ngjarje e tillë edhe për doza shumë të vogla.
Një efekt deterministik është ai që rrit forcën vepruese me rritjen e dozës,
zakonisht mbi një prag doze, me pasoja në individë si (mosfunksionimi i
organeve, fibrozat,mjegullim i shikimit, ndryshim i gjakut dhe rënie të sasisë së
spermës). Këto ngjarje shkaktojnë dëmtim të popullatave qelizore, me prezencë të
një doze prag (Atomic Energy Society Of Japan, Dec. 2016).

2.3.5 Efektet e vona akute kundër indeve ose organeve
Një organ ose ind e shfaq reagimin ndaj një rrezatimi dëmtues si një efekt akut ose si një
efekt kronik. Efektet akute e manifestojnë veten e tyre shpejt pas ekspozimit ndaj
rrezatimit dhe karakterizohen nga inflamacioni, enjtja, gërryerja epiteliale dhe indi
hematopoetik dhe hemoragji. Efektet kronike janë te vonuara dhe janë për shembull
fibrozat, ulcerat, atrofi etj. Efektet e vona mund të jenë të përgjithshme dhe shkaktohen
nga absorbimi i rrezatimit në mënyrë direkte nga indi, ose si pasojë të dëmtimit akut në
indet të tilla si mukoza ose epiderma (Theodore L. Phillips MD Karen K. Fu MD, 27
June 2006).
2.3.6 Reagimi i tërë trupit ndaj rrezatimit
Reagimi i një organizmi ndaj ekspozimit të tërë trupit ndaj rrezatimit është i ndikuar nga
reagimi i kombinuar ndaj rrezatimit të gjithë organeve të organizmit në tërësi. Në varësi
të dozës së tërë trupit mbi 1 Gy, reagimi është përshkruar si një sindromë specifike
rrezatimi.




1 Gy<doza<10 Gy: sindromi i palcës kockore
10 Gy<doza< 100 Gy: sindromi gastrointestinal
Doza > 100 Gy: sindromi i sistemit nervor qendror

Të dhënat njerëzore mbi sindromat specifike të rrezatimit jane marrë nga burimet e
mëposhtme:
Aksidentet në industri dhe laboratorët kërkimore. Ekspozimi ndaj mbeturinave të
rrezatimit nga testet e armëve nukleare ose aksidenti në Çernobil. Ekspozimi i njerzëve
në nivele të larta të rrezatimit në Hiroshima dhe Nagasaki
Ekspozimet mjekësore të njerëzve në tërë trupin (ANDRE DUBOIS, RICHARD I.
WALKER, 1988).
2.3.7 Rrezatimi fetal
Konceptimi dhe lindja e embrionit kalon përmes tri fazave bazë të zhvillimit:




Para-implementimi (1-10 ditë)
Organogjenet (11-42 ditë)
Faza e rritjes ( nga dita 43 deri në lindje)
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Rrezatimi është një teratogjen i njohur. Efektet e rrezatimit mbi embrion varen nga dy
faktorë: doza dhe faza e zhvillimit në kohën e ekspozimit. Efektet kryesore të rrezatimit
mbi një embrion janë vdekja fetale dhe neonatale, keqformimet, rritje të ngadaltë, defekte
të lindura dhe nxitje të kancerit. Për të shmangur mundësinë e rrezatimit që nxit
keqformimet kongjenitale duhet marrë në konsiderate vetëm kur doza fetale ka kaluar 10
cGy (Palma Shaw,A Audra Duncan, B Ageliki Vouyouka, C And Kathleen Ozsvath,
2019).
2.4 Kurba e mbijetesës së qelizës
Një kurbë qelizore mbijetese përshkruan lidhjen ndërmjet fraksionit mbijetues të qelizave
dhe dozës së absorbuar. Mbijetesa e qelizës si funksion i dozës së rrezatimit është
prezantuar grafikisht nga diagrama e fraksionit të mbijetesës mbi një shkallë logaritmike
mbi ordinatë kundrejt dozës mbi një shkallë lineare në abshisë. Fraksionet e mbijetesës
qelizore janë përcaktuar me teknika in vitro ose in vivo. Shembuj të kurbave të
mbijetesës për qelizat e rrezatuara nga tufat e dendura dhe të rralla të rrezatimit jonizues
janë treguar në figurën 2.2. Tipi i rrezatimit ndikon mbi formën e kurbës së mbijetesës
qelizore. Rrezatimet jonizuese të dendura shfaqin një kurbë qelizore mbijetese që është
pothuajse një funksion eksponencial i dozës, paraqitet nga një vijë pothuajse e drejtë mbi
diagramin log-linear. Për një tufë rrezatimi të rrallë, megjithatë, kurbat tregojnë një
pjerrësi fillestare me një zonë të ngritur dhe më pas bëhet afërsisht e drejtë për doza të
larta. Faktorët që bëjnë qelizat më pak të ndjeshme ndaj rrezatimit janë: largimi i
oksigjenit për të krijuar një gjendje hipoksite, vazhdimi i pastrimit të radikaleve kimike,
përdorimi i niveleve të ulta të dozës, dhe sinkronizimi i qelizave në fazën e vonë të
sintezës të ciklit qelizor. Disa metoda matematike të niveleve të ndryshme të komplikuara
u zhvilluan për të përcaktu formën e kurbave qelizore të mbijetesës, të gjitha bazohen
mbi koncepte të natyrës rastësore të depozitimit të energjisë nga rrezatimi. Modeli
kuadratik linear është tani shpesh i përdorur për të përshkruar kurbën qelizore të
mbijetesës, duke pretenduar që ka dy komponente të vrasjes se qelizave nga rrezatimi.
S(D)=

2.1

Ku S(D) është pjesa qelizave të mbijetuara për një dozë të dhënë D. α është një konstante
që përshkruan pjerrësinë fillestare të kurbës qelizore të mbijetesës. β është një konstante
më e vogël që përshkruan përbërsen kuadratike të qelizave të vrara (Mcmahon, 2019).
Raporti α/β jep dozën në të cilën komponetet lineare dhe kuadratike te vrasjes së qelizave
janë të barabarta. Për ta mbyllur, modeli jep shpejt një ide fillestare që përshkruan
pjerrësinë e kubës së mbijetesës për D0 dhe numrin e ekstrapolimit n. Dq ishte një dozë
kuaziprag. Prandaj ky model nuk ka ndonjë bazë korrekte biologjike.
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Figurë: 2.2. Kurbat tipike të mbijetesës qelizore për rrezatim me LET të lartë dhe të ulët.
2.4.1 Kurbat e reagimit ndaj dozës
Një diagram e një efekti biologjik që vrojtohet kundrejt dozës së dhënë quhet kurbë e
reagimit ndaj dozës. Në përgjithësi kur doza rritet edhe efekti rritet. Njihen tri tipe që
lidhen me reagimin ndaj dozës.




Linear
Kuadratik linear
Sigmoide

Kurbat e reagimit ndaj dozës mund ose mund mos të kenë një prag. Një dozë prag është
doza më e lartë për një efekt të dhënë që studiohet më poshtë i cili nuk vihet re. Kurba të
ndryshme të reagimit ndaj dozës janë treguar në figurën më poshtë (Dževad Belkić, And
Karen Belkić, 2013).
A.
B.
C.
D.
E.

Një lidhje lineare pa dozë pragu.
Një lidhje lineare pa dozë pragu.
Një lidhje kuadratike lineare pa dozë pragu.
Një lidhje lineare.
Një lidhje sigmoide me dozë pragu.
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Figurë: 2.3. Kurbat e reagimit për nxitje kanceri (A,B,C,D) dhe e reagimit të indit (E).
Reagimi për inde ose organe të ndryshme ndaj rrezatimeve varion dukshëm, kryesisht
varet nga dy faktorë: ndjeshmëria e trashëguar nga qelizat individuale dhe kinetika e
popullatës. Ka një dallim të dukshëm në reagimin ndaj rrezatimit ndërmjet indeve që janë
me reagim të hershëm (lëkura, mukoza) dhe atyre që janë me reagim të vonuar (shtylla
kurrizore), siç tregohet në figurë për fraksionin e mbijetesës ndaj dozës. Kurba e
mbijetesës qelizore për indet me reagim të vonuar janë më të lakuara se për indet me
reagim të shpejtë. Për efektet e shpejta raporti α/β është më i madh dhe α dominon për
dozat e ulta (Milotti, 2017).

Figurë: 2.4. Kurbat e mbijetesës qelizore për indet me reagim të shpejtë A dhe B për ato
me regim të vonuar.
Për efektet e vonuara α/β është e vogël dhe β ka një ndikim për dozat e vogla se sa për
indet me reagim të shpejt. Komponentet α dhe β për vrasjen e qelizave mëmë janë të
barabarta për α/β = 10 Gy dhe α/β = 3 Gy për efektet e hershme dhe të vonuara
respektivisht.
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2.4.2 Matjet e dëmtimit nga rrezatimi në inde
Matjet e efekteve të rrezatimit mbi ind si një funksion i dozës përcaktohen mbi bazën e
rezultateve të analizuara dhe matura që jepen në formën e kurbave të mbijetesës qelizore
ose kurbave të reagimit ndaj dozës. Tri kategori të analizës së indit janë:





Analiza klonogjenike mat integritetin riprodhues të qelizave steminale
klonogjenike në ind dhe rezultatet e matjeve në kurbat e mbijetesës qelizore.
Analiza funksionale mat funksionalin e pikave kufi për inde të ndryshme dhe
kurbat e përftuara të reagimit ndaj dozës në të cilat reagimi është matur mbi një
shkallë reagimi të caktuar ose mbi një raport të rasteve në të cilat ragimet janë më
të mëdha se sa një nivel specifik (RADIATION, 1996).
Analiza letale përcakton numrin e vdekjeve pas rrezatimit të tërë gjallesës ose të
një organi të caktuar me një dozë të dhënë. Rezultatet e zakonshme
eksperimentale në vlera përfundimtare të parametrit LD50, ku LD gjendet për
dozën letale, përcaktohet si dozë tek gjallesat ose të një organi specifik të gjallesës
që vret 50% të gjallesave.

2.4.3 Qelizat normale dhe tumorale. Raporti terapeutik
Qëllimi i radioterapisë është të shpërndajë rrezatim të mjaftueshëm tek tumori për ta
shkatërruar atë pa rrezatuar indin normal me një dozë qe do shkaktonte probleme serioze
për indin normal. Në figurën më poshtë, ligji është ilustruar me anë të grafikut që
përbëhet nga dy kurba sigmoide, një për probabilitetin e kontrollit të tumorit (TCP) kurba
A dhe tjetra për probabilitetin e komplikacioneve të indit normal (NTCP) kurba B.

Figurë: 2.5. Ligji i raportit terapeutik. Kurba A paraqet TCP dhe kurba B NTCP
Zgjedhja më e favorshme e teknikës së shpërndarjes së dozës së rrezatimit në trajtimin e
një trajtimi të dhënë është e tillë që ajo të maksimizojë TCP dhe ndërkohë të minimizojë
NTCP. Për një trajtim të mirë në radioterapi, TCP0.5 dhe NTCP0.05. Për më tepër
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kurba B (TCP) është në të djathtë të kurbës A (NTCP) në figurën më lart, lehtësisht është
aritur qëllimi radioterapeutik, më i madh është raporti terapeutik dhe ka pak gjasa që të
jetë ky trajtim shkaktarë komplikacionesh. Raporti terapeutik në përgjithësi i referohet
raportit të TCP dhe NTCP tek një nivel i caktuar i reagimit (zakonisht 0.05) për indin
normal. Figura më lart tregon një situatë ideale, në realitet, kurba e TCP dhe NTCP është
shpesh më sipërfaqësorë se sa kurba NTCP, në një farë mase shkak i tumoreve janë më
shumë heterogjenët se sa indet normalë. Për më tepër, kurba TCP për kontrollin
hapësinor të tumoreve të caktuar kurrë nuk arrin vlerën 1, si rezultat i shtrirjes
mikroskopike dhe metastatike të sëmundjes përkatëse në zonën kryesore të tumorit. Është
e domosdoshme që dozat mesatare të indeve normalë mbahen më të ulta se sa dozat e
tumoreve për të minimizuar komplikacionet si rezultat i trajtimit dhe për të patur
trajtimin e dukur. Në radioterapinë moderne kjo arrihet nëpërmjet planit të trajtimit 3D
dhe shpërndarjes së dozës (Karger, 2006). Mëpërpara radioterapia supozonte që qelizat
normale të ishin më pak të ndjeshme për doza të vetme të rrezatimit se sa qelizat
tumorale, prandaj, aktualisht pranohet që të dyja si qelizat malinje edhe ato normale
përgjigjen ndaj reagimeve të hershme të shfaqura me të njëjtat vlera, për D 0 afërsisht 1.3
Gy, me α/β rreth 10 Gy. Për sa u përket reagimeve të vonuara në përgjithësi, që i përkasin
kurbës së mbijetesës qelizore është me efekt më të madh se sa ajo është për qelizat
tumorale ose indet me reagim të shpejtë, me α/β rreth 3Gy, si rrjedhim siguron një
ndryshim që është shfrytëzuar në protokolle për të reduktuar reagimet e vonuara duke
përdorur fraksione të vogla doze. Raporti terapeutik varet nga shumë faktorë, të tillë si
sasia e dozës dhe LET i rrezatimit, prezenca e radiondjeshmërive dhe radiombrojtsëve,
dizenjimi i planit të trajtimit dhe saktësia e zbatimit të planit të trajtimit.
2.4.4 Efekti oksigjen
Prezenca ose mungesa e oksigjenit molekular brenda një qelize influencon efekt biologjik
të rrezatimit jonizues: sa më i madh oksigjenimi i molekulës mbi mungesën e oksigjenit,
aq më i madh është efekti biologjik i rrezatimit jonizues. Veçanërisht për rrezatimet me
LET të ulët, rritja e oksigjenimit qelizor mbi mungesën e oksigjenit, rrit efektin biologjik
deri në ngopje të efektit të oksigjenimit të ndeshur. Siç tregohet në figurën 2.6 më poshtë,
efekti është tërësisht dramatik për rrezatime me LET të ulët, ndërsa për rrezatime me
LET të lartë është shumë më pak e theksuar. Raporti i dozave pa dhe me oksigjen për të
siguruar efekt biologjik të njëjtë është quajtur raport i shtimit të oksigjenit (OER).
OER =
OER për rrezet X dhe elektronet është rreth 3 për dozat e larta dhe bie në rreth 2 për
dozat 1-2Gy. OER zvogëlohet me rritjen e LET dhe afërsisht OER=1 për rreth LET =150
keV/μm siç tregohet në figurën 2.7.
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Figurë: 2.6. Përqindja e mbijetesës qelizore për rrezet X, neutronet dhe grimcat alfa.
Qelizat periferike të tumorit lidhen duke u rritur rreth enëve të gjakut bëhen kronikisht
hypoksite për shkak të konsumimit të shumtë të oksigjenit afër enëve të gjakut. Mbyllja e
përkoshme e enëve të gjakut mundet ta bëjë tërë tumorin në lidhje hipoksite në pak
minuta të kohës. Rioksigjenimi është proces nga i cili qelizat që janë hipoksite bëhen të
oksigjenuara pas rrezatimit, nëpërmjet vrasjes dhe largimit të qelizave oksite të ndjeshme
ndaj rrezatimit (IAEA, RELATIVE BIOLOGICAL EFFECTIVENESS IN ION BEAM
THERAPY, 2008).

Figurë: 2.7. Grafiku i OER kundrejt LET. Vija vertikale me viza të ndërprera ndan zonën
me LET < 10 keV/μm dhe LET > 10 keV/μm

2.4.5 Efektiviteti biologjik relativ
Kur LET i rrezatimit rritet, atësia e rrezatimit për të prodhuar dëmtim biologjik gjithashtu
rritet. Efektiviteti biologjik relativ krahason dozën e rrezatimit provë me dozën e
rrezatimit standard për të dhënë të njëjtin efekt biologjik. Rrezatimi standard merret për
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250 kV për rrezet X për arsye historike, por tani rekomandohet 60Co i rrezeve gama. RBE
përcaktohet nga raporti :
RBE =
RBE nuk varet vetëm nga tipi i rrezatimit por gjithashtu nga tipi i qelizës dhe indit, efekti
biologjik, doza, shpejtësia dhe përqindja e dozës. Në përgjithësi, RBE rritet me LET për
të kapur një maksimum RBE 3-8 për LET = 200keV/μm dhe pastaj zvogëlohet për arsye
të energjisë së lartë, si në figurë 2.8. Një rritje në RBE, në vetvete ofron avantazh jo
terapeutik veç ka një efekt diferencues duke e bërë RBE për indin normal më të vogël se
sa për tumorin, duke rritur nivelin relativ të vrasjes së qelizave tumorale dhe raportit
terapeutik.
2.4.6 Shpejtësia dhe përqindja e dozës
Për të njëjtën dozë rrezatimi, rrezatimi shpërndahet në një dozë me shpejtësi më të ulët që
mund të japë më pak qeliza të vrara se sa rrezatimi i shpërndarë me një dozë me shpejtësi
më të lartë, për arsye se riparimi i dëmtimit nën letal ndodh gjatë ekspozimit të zgjatur.
Kur shpejtësia e dozës zvogëlohet, pjerrësia e kurbës së mbijetesës bëhët më e vogël dhe
pika infeksionit tenton të zhduket, kur në modelin linear kuadratik α nuk ndryshon
dukshëm, β→0 (Lindblom, 2017).
Shpejtësitë tipike të dozës që përdoren në radioterapi janë të tilla:




1 Gy/min në radioterapinë standarde dhe shpejtësi doze të larta (HDR)
brekiterapi.
0.1 Gy/min në TBI
0.01 Gy/min në shpejtësi doze të ulta (LDR) brekiterapi.

Figurë: 2.8. RBE kundrejt LET. Vija vertikale me ndërprerje ndan zonën me LET të ulët ,
ku RBE=1, nga zona me LET të lartë, ku RBE filimisht rritet me LET, arrin një
maksimum në rreth 8 për LET = 200keV/μm dhe pastaj bie me rritjen e mëtejshme të
LET.
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Ndarja e trajtimit me rrezatim që jepet për një periudhe më shumë se disa javë se sa në
një seancë të vetme rezulton në një raport terapeutik më të mirë. Prandaj, për të arritur
nivelin e dëshiruar të dëmtimit biologjik me dozën e plotë në një trajtim të ndarë në kohë
duhet më shumë se sa në një trajtim të vetëm. Ndarja bazohet në pesë faktorë kryesorë
biologjik të quajtur pesë R-të e radioterapisë:






Radiondjeshmëria. Qelizat gjitare kanë radiondjeshmëri të ndryshme
Riparimi. Qelizat gjitare mund të riparojnë dëmtimin nga rrezatimi. Ky është një
proces kompleks që përfshin riparimin e dëmtimit nënletal nga një lloj enzime
riparuese.
Ripopullimi. Qelizat ripopullohen ndërsa marrin dozat e ndara të rrezatimit.
Rishpërndarja. Rishpërndarja në popullatat e qelizave qe shumohen nëpërmjet
fazave të ciklit qelizor rrit vrasjen e qelizave nga një trajtim i ndarë të afërt me një
seancë të vetme trajtimi.
Rioksigjenimi. Rioksigjenimi i qelizave hipoksite ndeshet gjatë një periudhe
trajtimi të ndarë, duke e bërë ato më shumë radiosensitive ndaj dozave pasuese të
rrezatimit.

Ndarja tradicionale shpjegohet si vijon: ndarja e dozës në shumë doza shpëton indin
normal nëpermjet riparimit të dëmtimit nënletal midis dozës së ndarë dhe ripopullimit
të qelizave. Formimi është më i madh për indet me reagim të vonuar dhe më vonë për
indet me reagim të shpejtë. Njëkohësisht, ndarja rrit dëmtimin e tumorit përmes
rioksogjenimit dhe shpërndarjes së qelizave tumorale. Një ekuilibër është arritur
ndërmjet reagimit të tumorit dhe reagimit të vonuar dhe të shpejtë të indeve normalë,
kështu që dozat e vogla për ndarje kursejnë favorizimin e reagimeve të vonuara, dhe
një zgjatje e pranueshme e planifikuar lejon rigjenerimin e indeve me reagim të
shpejtë rioksigjenon tumorin. Ndarja standarde e zakonshme bazohet mbi pesë
trajtime ditore për javë dhe një kohë totale trajtimi prej disa javësh. Ky regjim
pasqyron aspektet praktike të dozës së shpërndarë tek një pacient, përfundim të
susksesshëm të trajtimit të pacientit dhe lehtësi të stafit të trajtimit. Skemat e tjera të
ndarjes jane studiuar me qëllim përmirësimin e raportit terapeutik. Disa nga këto janë
superndarja, ndarja intensive dhe programimi (IAEA, 2008).




Superndarja përdor më shumë se sa një ndarje për ditë me një dozë më të
vogël për ndarje (<1.8 Gy) për të reduktuar komplikacionet në kohë të gjatë
dhe për të lejuar shpërndarjen e dozës së plotë më të lartë në tumor.
Ndarja intensive redukton kohën e plotë të trajtimit, zvogëlon ripopullimin e
qelizave tumorale gjatë periudhës së trajtimit.
Programimi është një program eksperimental që përdoret me tri ndarje për ditë
për 12 ditë në vazhdim.
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KAPITULLI III
TUFA FOTONIKE DHE KARAKTERISTIKAT E SAJ
Hyrje
Proçedurat në radioterapi i klasifikojmë në dy kategori kryesore: radioterapia me tufa të
jashtme ose teleterapia dhe tjetra është terapia e kontaktit. Në radioterapinë me tufa të
jashtme pacienti ndodhet në një distancë të caktuar nga burimi i rrezatimit (rreth 1m) dhe
organi shenjëz rrezatohet nëpërmjet një tufe të jashtme. Radioterapia me tufa të jashtme,
në shumicën e rasteve kryhet me tufa fotonike, ndërsa për trajtime të posaçme kryhet me
tufa elektronike dhe një fraksion shumë i vogël i rasteve trajtohen me protone, neutrone
ose grimca të rënda. Tufat fotonike kanë në përgjithësi të njëjtat parametra fizike dhe
dozimetrik, ndërkohë që ato dallohen nga energjia e tyre dhe nga origjina e prodhimit.
Ekzistojnë dy burime origjine për tufat e fotoneve; rrezatimi gama, i cili përftohet nga
bërthamat e elementëve radioaktive dhe rrezatimi X, i cili e ka origjinën nga një shenjës
metalike (zakonisht volfram) në të cilën frenohen elektronet e përshpejtuara. Rrezatimi X
nga një shenjëz përbëhet nga fotonet e rrezatimit të frenimit dhe në fotonet e rrezatimit
karakteristik (Health.).
3.1 Njësitë e përdorura për përshkrimin e një tufe fotonesh
Dozimetria e rrezatimit shërben për dy çështje të ndryshme: përshkrimi i tufës fotonike të
rrezatimit në vetvete në vlera sasiore dhe energjisë së fotoneve, si dhe përshkrimi i sasisë
së energjisë së tufave që mund të depozitohet në një lëndë të dhënë siç është uji, ajri ose
indi biologjik.
3.1.1 Fotonet, fluksi dhe fuqia e tyre
Fluksi i fotoneve ϕ përcaktohet si raporti i dN, që është numri i fotoneve që hyjnë në një
sferë imagjinare, me dA seksionin tërthor përkatës.
ϕ=

3.1

Njësia e fluksit të fotoneve ϕ është cm-2. Fuqia e fluksit të fotoneve përcaktohet si fluksi i
fotoneve për njësi të kohës (Isaksson, 2011).
3.1.2 Fluksi i energjisë dhe fuqia e fluksit të energjisë
Fluksi i energjisë shërben për të përcaktuar energjinë e një tufe fotonike dhe
përcaktohet si raporti i shumës së energjisë dE për njësi të sipërfaqes së përshkuar dA:
Ψ=

3.2

Njësia matëse e fluksit energjitik është MeV/cm2. Në rastin e tufave monoenergjitike,
dE është numri i fotoneve dN shumëzuar me energjinë e tyre përkatëse hdhe fluksi i
energjisë në varësi të fluksit të fotoneve është:
Ψ=ϕhν

3.3

Raporti i fluksit të energjisë për njësi të kohës përcakton fuqinë e fluksit te energjisë ψ i
cili jepet si:
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Ψ=

3.4

Njësia matëse e fuqisë së fluksit të energjisë është MeV*cm-2 • s-1 (Physics, 1985).
3.1.3 Kuptimi i Kermas
Në rastin e tufat fotonike monoenergjitike kerma në ajër (Kajër)ajër në një pikë të dhënë
ndërmjet saj dhe burimit, është proporcionale me fluksin e energjisë ose me fluksin e
fotoneve si më poshtë:
(Kajër)ajër=ѱ(

ajër=ϕhν

3.5

ajër

paraqet koefiçientin masor të transferimit të energjisë për ajrin për energjinë hν

Ku

të fotoneve.
Kerma paraqitet ne dy raste: kerma e përplasjes Kcol dhe kerma e rrezatimit Krad
K=Kcol+Krad

3.6

Në rastin e fotoneve monoenergjitikë në ajër, kerma e përplasjes Kcol është proporcionale
me ѱ dhe ϕ nëpërmjet lidhjes së mëposhtme:
Kcol=ѱ(
Ku (

ajër=ϕhν

ajer

3.7

ajër

paraqet koefiçientin masor të përthithjes së energjisë për ajrin, për fotone me

energji h. Shpeshherë në literaturë koefiçienti energjitik i përthithjes ab jepet si en.
Koefiçienti masor i transferimit të energjisë (tr/ρ) dhe koefiçienti masor i përthithjes së
energjisë (ab/ρ) lidhen njëri me tjetrin nëpërmjet shprehjes së mëposhtme (Telhaj, 2013)
(C.H. CLEMENTH. FUJITA. Henss, 2018):
=

(1- )

3.8

Ku g eshte fraksioni rrezatimit
3.1.4 Doza në zona të vogla masore të lëndës
Koncepti i dozës për vëllime të vogla masore në ajër, ose siç shprehet ndryshe “doza në
hapësira të lira”, është përcaktuar për herë të parë nga Johns dhe Cunningham për të
karakterizuar daljen e njësisë së rrezatimit (tufës fotonike) dhe për të patur një dozë
reference për llogaritjet dozimetrike të përfshira në konceptet e “raportit ind – ajër” dhe të
faktorit të pikut të shpërhapjes. Kjo dozë në përgjithësi llogaritet dhe bazohet në matjen e
kermës. Koncepti është shumë i përhapur gjatë përdorimit të rrezatimit fotonik në
terapinë me ortovoltazh dhe megavoltazh, ndërkohë që përdorimi i saj është i kufizuar në
tufat fotonike të prodhuara nga akseleratorët mjekësor linear.
3.2 Forma e tufës dhe ligji i katrorit të distancës
Gjatë përdorimit të radioterapisë me tufa të jashtme, burimet e fotoneve janë shpesh
burime pikësore dhe tufat e përftuara prej tyre janë divergjente ashtu siç paraqitet në
figurën 3.1. Le të marrim atëherë një burim fotonesh pikësore S dhe një sipërfaqe katrore
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me brinjë a (sipërfaqja A =a2), në një largësi fa nga burimi. Në një distancë fb nga burimi
merret një fushë katrore me brinjë b dhe të dyja fushat janë gjeometrikisht të lidhura me
njera – tjetrën si më poshtë:
Tgβ=

=

3.9

=

3.10

Ku β është këndi midis aksit qëndror të tufës dhe këndit gjeometrik të tufës.

Figurë:3.1. Tufa e fotoneve
Burimi pikësor S jep fotone me një fluks fotonik ϕA në distancë fa dhe një fluks fotonesh
ϕB në distancën fb. Numri i plotë i fotoneve Ntot që depërtojnë zonën A është i njëjtë me
numrin total të fotoneve që kalojnë në zonën B (pranohet se nuk kemi bashkëveprim të
fotoneve në ajër midis zonës A dhe asaj B), kështu që mund të shkruajmë:
Ntot=ϕAA=ϕBB

3.11

= = =

3.12

Fluksi i fotoneve në këtë rast është inversproporcionlë me katrorin e distancës nga
burimi, nëse p.sh. fb = 2fa atëherë fluksi i fotoneve në B do të jetë ekzaktësisht sa 1/4 e
fluksit të fotoneve në A(ϕB=ϕA/4). Dihet që në një pikë të caktuar P në ajër, ekspozimi X
, kerma dhe doza për vëllime të vogla masore në ajër D'med janë proporcionale me fluksin
e fotoneve në këtë pikë (E.B. Podgorsak, 2006). Kështu që mund të arrijmë në
përfundimin që të tre njësitë X, kerma dhe D'med i binden ligjit të katrorit të distancës si
më poshtë:
3.13
3.3 Kalimi i tufës fotonike në fantom ose pacientë
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Tufa e fotoneve e cila përhapet në ajër ose vakum plotëson ligjin e katrorit të distancës.
Për të njëjtën tufë e cila mund të përhapet në një fantomë ose pacient, do të ndikohet jo
vetëm nga ligji i katrorit të distancës por edhe nga shpërhapja dhe dobësimi i tufës
fotonike brenda fantomës ose pacientit. Ndikimi i këtyre tre efekte bëjnë që akumulimi i
dozës brenda një fantome ose pacienti të jetë një proçes jo i lehtë dhe përcaktimi i saj
gjatë matjeve dozimetrike të jetë një punë e ndërlikuar. Përcaktimi i drejtpërdrejt i
shpërhapjes së dozës brenda pacientit është në parim i pa mundur. Megjithatë për të
arritur rezultate të suksesshme në trajtimin e pacientit shpërndarja e dozës në një vëllim të
rrezatuar duhet të realizohet në mënyrë të saktë. Gjatë ralizimit të trajtimit kjo arrihet
nëpërmjet përdorimit të disa relacioneve që lidhin dozën e dhënë në një pikë çfardo
brenda vëllimit të pacientit me dozën e njohur në pikën referuese të fantomës (C.
BORCIA, 2007). Matjet në përgjithësi kryhen me detektor të përshtatshëm në fantoma
ekuivalente me indin dhe fuqia e dozës përcaktohet në një pikë referencë, siç janë
madhësia e tufës dhe distanca burim-sipërfaqe (SSD). Rasti tipik i përhapjes së dozës në
aksin qëndror të një tufe fotonike që rrezaton një pacient tregohet si në figurën 3.2.

Figurë: 3.2. Përdorimi i një tufe fotonike dhe akumulimi i dozës në një pacient. Ds është
doza në sipërfaqe. Dmax është maksimumi i dozës, duke rezultuar si një kurbë e dozës së
thellësis në shpërndarjen e përqindjes së saj në thellësi (PDD). Zona midis z = 0 dhe z =
zmax është zona e ngritjes R.
3.4 Doza në sipërfaqe
Doza në sipërfaqe është në përgjithësi mjaft më e vogël se maksimumi i saj në rastin e
tufave fotonike me energji të larta (MeV ose MV), ky maksimum arrihet në thellësinë
maximale zmax ose R që ndodhet nën sipërfaqen e pacientit (nën lëkurë). Doza e
sipërfaqes varet nga energjia e tufës dhe madhësia e fushës për tufat fotonike me energji
të larta. Sa më e madhe të jetë energjia e tufës aq më e ulët është doza në sipërfaqe, në
rastin e një madhësie fushe tipike 10 x 10 cm2 për tufat fotonike të përftuara nga burimi i
Co60 rreth 30% e dozës mbetet në sipërfaqe, për tufat fotonike me energji 6 MV rreth
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15% e dozës mbetet në sipërfaqe dhe për tufat me energji 18 MV rreth 10% e dozës
mbetet në sipërfaqe. Për tufa me energji të larta MV, doza e sipërfaqes e krahasuar me
maksimumin e saj paraqet një avantazh të rëndësishëm, e cila quhet efekti i dozës së ulët
në lëkurë, kundrejt tufave me energji të ulta ose sipërfaqësore në trajtimin e tumoreve të
thellësisë.
Këtë efekt, tufat me energji te rendit të keV ose të sipërfaqes nuk e shfaqin sepse
maksimumi i dozës së tyre ndodh në sipërfaqe të lëkurës (doza e sipërfaqes është e njëjtë
me dozën maksimale). Në këtë rast zakonisht ndodh një irritim i lëkurës së pacientit.
Përdoren dhoma jonizimi plan-paralele për të dyja polaritetet e dhomës, pozitive dhe
negative, gjatë matjes së dozës së sipërfaqes. Gjatë matjeve të kësaj doze merret në
konsderatë vlera mesatare e matur nga të dy polaritetet (Tatsiana A Reynolds , Patrick
Higgins, 2015). Doza e sipërfaqes vlerësohet mbi bazën e kontributit të dozës nga:




Shpërhapja e fotoneve nga kolimatori, filtrat dhe shtresa e ajrit;
Shpërhapja nga pacienti;
Prodhimi i elektroneve me energji të lartë. Si rezultat i bashkëveprimit të
fotoneve me ajrin dhe me materialet mbrojtëse në afërsi të pacientit.

3.5 Zona e rritjes dozës
Ekziston një Zonë ndërmjet sipërfaqes dhe thellësisë z = zmax ku arrin maksimumin doza
për tufa me energji të larta të rendit MV, e cila referohet si zona e rritjes. Nga
bashkëveprimi i fotoneve me pacientin ( efekti fotoelektrik, efekti Compton, prodhimi i
çiftit) në këtë zonë çlirohen grimcat energjitike të ngarkuara (elektronet dhe pozitrone)
dhe më pas ato depozitojnë energjinë e tyre tek pacienti.






Në sipërfaqen e pacientit, nuk plotësohet kushti i ekulibrit elektronik kështu
kerma e përplasjes është shumë më e madhe sesa doza e përthithur. Megjithatë,
me rritjen e thellësisë z, ekulibri elektronik pothuajse arrihet përfundimisht në
thellësinë ku kemi matjen e dozës maksimale, z = zmax. Duke ju larguar kësaj
zone, doza fillon të zvogëlohet dhe arrin të bëhet e krahasueshme me kermën e
përplasjes (Javedan, 2010).
Për z>zmax të dyja, si doza dhe kerma e përplasjes, zvogëlohen sepse me thellësinë
ndodh dobësimi i tufës së fotoneve.

3.6 Thellësia maksimale e dozes, zmax
Thellësia ku doza arrin vlerën maksimale varet nga energjia e tufës dhe madhësia e saj
ndodhet nën sipërfaqen e lëkurës së pacientit. Energjia e tufës është varësia kryesore e
këtij efekti. Për shkak se ajo paraqet vetëm një efekt të parëndësishëm, varësia ndaj
madhësisë së tufës nuk merret në konsideratë. Vlera nominale për këtë thellësi zmax, ka
një diapazon i cili fillon nga 0 për tufat e rrezatimit X me energji të rendit keV
(ortovoltazhi), 0.5 cm për tufat fotonike të Co60 dhe deri në 5 cm për tufat me energji
5MV. Thellësitë tipike për arritjen e dozës maksimale për vlera të ndryshme të energjisë
jepen në tabelën 3.1.
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Tabelë 3.1: Thellësitë tipike për arritjen e dozës maksimale për tufat fotonike me energji
të ndryshme dhe madhësi tufe 5 x 5 cm2

Zmax

Sipërfaqesore Ortovoltazhi Co60 4 MV 6 MV
0
0
0.5 1
1.5

10 MV
2.5

18 MV
3.5

25 MV
5

3.7 Doza në pikën dalëse
Në pikën dalëse të tufës doza që merr pacienti njihet si doza në pikën dalëse. Siç tregohet
skematikisht në figurën 3.2 më sipër, afër pikës dalëse të tufës, kurba e dozës dalëse
është pak më poshtë nga kurba ekstrapoluese e dozës. Mungesa e shpërhapjes së tufës në
pikën e daljes bën që ky efekt të jetë i vogël (Darmaki., 2016). Në mënyrë të ngjashme
me dozën e sipërfaqes, doza e daljes mund të matet me dhoma jonizimi plan-paralele dhe
në këtë rast dhoma e jonizimit orientohet në drejtim të burimit.
3.8 Parametrat bazë të tufës fotonike të trajtimit
Tufat e jashtme fotonike që nevojiten në radioterapi sigurohen nga tre tipe makinash:
njësi të rrezatimit X, njësi teleterapie me radioizotop (kryesisht Co60) dhe akselerator
linear. Si parametra kryesorë të një tufe fotonike përcaktohen: (a) thellësia e trajtimit; (b)
madhësia e tufës; (c) pozicionimi kundrejt burimit SSD ( distanca burim-sipërfaqe) ose
SAD (distanca burim-aks); (d) energjia e tufës fotonike.
3.8.1 Madhësia e fushës
Në radioterapi tufat që përdoren kanë forma nga më të ndryshmet, kjo për arsye sepse
duhet një përshtatje midis formës së shenjëzës dhe domosdoshmërisë së thjeshtësisë dhe
efiçensës së tufës. Format më të përdorura të tufës në radioterapi zakonisht janë: katrore,
rrethore, drejkëndore dhe e çrregullt. Format e fushës katrore dhe drejtkëndore zakonisht
prodhohen nga kolimatorët e instaluar në makinat e prodhimit të rrezatimit. Në makinat e
rrezatimit X gjatë trajtimit vendosen kolimator special të cilët bëjnë të mundur sigurimin
e fushave rrethore dhe format e çrregullta krijohen nëpërmjet blloqeve të plumbit (në
rastin e Co60) dhe kolimatorëve shumëfletësh (multileaf - MLC) si në rastin e
akseleratorëve linear mjekësor. Për ndonjë fushë të posaçme mund të gjenden fusha
rrezatimi ekuivalente, të ngjashme me fushën që kërkohet, e cila duhet të karakterizohet
nga parametra të ngjashëm.
Një fushë arbitrare drejtkëndore me brinjë a dhe b do të jetë afërsisht ekuivalente me një
fushë katrore të rrezatimit me brinjë aek kur të dyja fushat të kenë të njëjtën sipërfaqe
(Podgorsak E. B., 2003) (Telhaj, 2013):
3.14
aek=

3.15
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Një fushë arbitrare katrore me brinjë aek do të jetë ekuivalente me një fushë rrethore me
rreze rek kur të dyja fushat të kenë të njëjtën sipërfaqe:
3.16
3.17
3.8.2 Faktori i kolimimit
Në një pikë të caktuar P në ajër kerma, ekspozimi X dhe doza në volume të vogla,
përmbajnë kontributin e dy komponentëve; rrezatimit primar dhe atij të shpërhapur.
 Rrezatimi primar vjen dretpërdrejt nga burimi dhe nuk varet nga madhësia e
fushës së rrezatimit, dhe është kontribues kryesorë.


Rrezatimi i shpërhapur nuk mund të neglizhohet edhe pse është më i vogël se
rrezatimi primar. Ai ka të bëjë me shpërhapjen e fotoneve në ajër në pikën P,
kryesisht nga kolimatorët por me probabilitet edhe nga filtrat e sheshimit të tufës
së montuar në makinën e rrezeve X. Madhësia e fushës së rrezatimit ndikon në
faktorin e rrezatimit të shpërhapur në mënyrë të tillë; sa më e madhe të jetë
madhësia e fushës aq më e madhe është sipërfaqja e kolimatorit për shpërhapjen
dhe po kështu aq më i madh do të jetë dhe rrezatimi i shpërhapur.

Ekspozimi X, kerma dhe doza për volume të vogla në ajër, varen nga madhësia e fushës
A dhe një parametër i cili u referohet atyre si faktori i kolimimit (CF collimator factor).
Faktori i kolimimit përcaktohet si:
CF(A,hυ)=SC(A,hυ)=REF(A,hυ)=

=

=

3.18

Gjeometria për matjen e faktorit të kolimimit CF tregohet si ne figurën 3.3 të mëposhtme:

Figurë: 3.3. Gjeometria e vlerësimit të faktorit të kolimimit CF
Thellësia e dozes për fotone me energji të ulët është zero , kjo bën që pika P të jetë afër
sipërfaqes dhe PSF referohet si faktor i shpërhapjes (Heydarian, 1996). Faktori i PSF-s
varet nga energjia e tufës së fotoneve hν si dhe nga madhësia e fushës A. Ky faktor
ndikon në rritjen e dozës së rrezatimit në pikën P në ajër e cila vjen si pasojë e rrezatimit
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të shpërhapjes nga ana e pacientit. Vlerat e PCF-s janë të tilla që për fusha të vogla gjatë
terapisë me tufa energjitike të rendit MV marrin vlerën 1, 1.054 për madhësi fushe 10 x
10 cm2 për tufa të prodhuara nga Co60 dhe marrin vlerën 1.50 për madhësi fushe 20 x 20
cm2 për tufa të prodhuara nga ortovoltazhi.
3.8.3 Faktori i shpërhapjes ne thellësinë maksimale
Doza në volum të vogël në mjedis, Dp’ matet saktë rreth një pike të caktuar P në lëndë
për të siguruar ekuilibrin elektronik. Dp’ lidhet me Dp dhe me dozën në thellësinë
maksimale zmax në një fantom në pikën P, nëpërmjet PSF si mëposhtë:
PSF(A,hν)=

ν
’

3.19

ν

Me gjeometri të paraqitur në figurën 3.4. Figura 3.4(a) paraqet matjen e Dp’ dhe figura
3.4 (b) paraqet matjen e Dp. Dhoma e jonizimit ne pjesën a është vendosur në një distancë
f+zmax nga burimi.

Figurë: 3.4. Gjeometria për matjen e PSF në pikën P. (a) Matja e Dp’ (b) Matja e Dp.
Madhësia e fushës A, është e njëjtë si në a dhe b.
Për fotonet me energji të ulta zmax =0 , pika P është mbi sipërfaqe dhe PSF referohet si
faktori i passhpërhapjes. PSF varet nga madhesia e fushës A si dhe nga tufa e fotoneve
me energji hν, dhe jep faktorin nga i cili doza e rrezatimit tek pika P në ajër rritet nga
rrezatimi i shpërhapur në pikën P nga fantoma ose pacienti (Trauernicht, 2009). Vlerat
tipike për PSF varjojnë nga 1 për fushat e vogla të tufave megavoltazhe,1.054 për një
fushë 10 x 10 cm2 në një tufë kobalti në 1.1 për një fushë 50 x 100 cm2 në një tufë kobalti
dhe 1.5 për një fushë të ortovoltazhit të rrezeve X.
Ndërsa passhpërhapja është më e madhe tek fotonet me energji shumë të ulta( shpërhapja
klasike) , energjia e fotoneve të passhpërhapura është më e vogël tek fotonet me energji të
ulët , duke shkaktuar një absorbim të menjëhershëm të fotoneve të shpërhapur në mjedis.
Për fotonet me energji mesatare dhe të lartë passhpërhapja dhe shpërhapja anësore
zvogëlohen me energjinë, megjithatë, fotonet e shpërhapur kanë një energji të lartë dhe
fuqi të madhe depërtuese. Raporti ndërmjet sasisë së passhpërhapjes dhe depërtimit të
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fotoneve të shpërhapur bën që PSF fillimisht të rritet me rritjen e energjisë së tufës, duke
arritur një maksimum rreth HLV 1mm për Cu, dhe pastaj zvogëlohet me një rritje të
mëtejshme të tufës së energjisë. Cilësia e tufës për të cilën kemi passhpërndarje
maksimale varet nga madhësia e fushës , duke sjell ndryshim të lehtë në fortësinë e
rrezatimit me një rritje të madhësisë së fushës. Për një tufë me energji të dhënë hν, PSF
rritet me madhësinë e fushës, ashtu siç paraqitet në figurën 3.5 për një tufë 60Co. Faktori i
shpërhapjes SF (ndonjëherë i referohemi si PSF relative) për fushën A është i përcaktuar
si raporti :
SF(A,hν)=

ν

3.20

ν

Figurë: 3.5. PSF si një funksion i madhësisë së fushës për një tufë rrezesh  ,60Co.
dhe kështu kjo formulë riparaqet PSF e normalizuar në 1 për një fushë 10 x 10 cm2. Në
nocionin e Khanit faktori i shpërhapjes referohet si faktori i shpërhapjes në fantomë dhe
është shënuar si Sp(A).
3.8.4 Faktori i dozës relative
Kur rrezatimi kalon në një mjedis të caktuar, në pika të ndryshme kemi depozitim të
dozës në varësi të thellësisë. Për një tufë të dhënë fotonesh me SSD te caktuar, fuqia e
dozës në pikën P (në thellësin zmax në fantom) varet nga madhësia e fushës së tufës A
(PARKER, 2012). Njohja e faktorit të dozës relative ka rëndësi në radioterapi (RDF –
relative dose factor), ai përcaktohet nga raporti i dozës në pikën P të fantomës,
Dp(zmax,A,f,hν) për një madhësi fushe A, me dozën në pikën P të fantomës për madhësi
fushe të njohur 10 x 10 cm2, Dp(zmax,10,f,hν):
RDF(A,hν)=SCP(A,hν)=

3.21

Forma gjeometrike për matjen e RDF(A, hν) paraqitet në figurën e mëposhtme 3.6 (a)
gjeometria për matjen e Dp(zmax,A,f,hν) dhe (b) gjeometria për matjen e Dp(zmax,A,f,hν).
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Figurë:3.6. Gjeometria për matjen e RDF(A). Doza në pikën P në zmax në një fantomë e
matur në madhësi fushe A pjesa (a) dhe për fushë 10 x 10 cm2 pjesa (b)
Nga përcaktimet bazë të CF dhe SF ne mund të shkruajmë se RDF është raporti:
RDF(10,hν)=SCP(A,hν)=

CF(A,hν)SF(A,hν)

=

3.22

ose, sipas nocionit të Khan-it :
SC,p=SC(A,hν)Sp(A,hν)

3.23

kjo tregon se faktori i dozës relative përbëhet nga dy komponentë: shpërhapja nga
kolimuesi dhe shpërhapja nga fantoma (MAKURAZA, 2019) (Telhaj, 2013). Figura 3.7
tregon vlerat tipike për RDF(A,hν),CF(A,hν) dhe SF(A,hν) kundrejt madhësisë së fushës
A. Të tre funksionet normalizohen në 1 për madhësi fushe A = 10 x 10 cm2; ato janë më
të mëdha se sa 1 për madhësi fushe A > 10 x 10 cm2, dhe më të vogla se sa 1 për madhësi
fushe A < 10 x 10 cm2.
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Figurë: 3.7. Vlerat tipike për RDF(A), CF(A) dhe SF(A) për një tufë rrezatimit  60Co si
funksion i një madhësie fushe katrore.
Kur përdoren aksesor të tjerë shtesë siç është rasti i MLC-ve (Multi Leaf Collimator), në
formimin e tufës së rrezatimit në sipërfaqen e pacientit, e cila ka një formë dhe jo të
rregullt B, atëherë RDF(B,hν) ,jepet si një përafrim i ekuacionit të mëposhtëm.
RDF(B,hν)=CF(A,hν)SF(B,hν)

3.24

ku, A-ja paraqet fushën e formuar nga kolimuesi i makinës dhe B është fusha jo e rregullt
e aplikuar mbi sipërfaqen e pacientit. Mund të nënvizojmë se krijimi i tufës varet nga
ndërtimi i blloqeve kolimuese ose i MLC-ve (M.RAVIKUMAR). Në rastin e
akseleratorëve MLC-të zëvendësojnë diafragmat e poshtëme ose të sipërme të kolimatorit
figurë 3.8.

Figurë: 3.8. Pamja e akseleratorit me MLC perkatës
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3.9 Përqindja e Dozës së Thellësisë
Shpërndarja e dozës së aksit qendror në brendësi të pacientit ose fantomës, zakonisht
normalizohet në Dmax = 100% në thellësinë e maksimumit të dozës zmax dhe referohet si
shpërndarja PDD. PDD-ja përcaktohet si më poshtë:
PDD(z,A,f,hν)=

=

3.25

Ku DQ dhe
janë respektivisht doza dhe fuqia e dozës në pikën Q të thellësisë z në
aksin qendror të fantomës DP dhe
janë respektivisht doza dhe fuqia e dozës në pikën P
të zmax në aksin qendor të fantomës (R. N. Sruti, M. M. Islam , M. M. Rana , M. M. H.
Bhuiyan , K. A. Khan M. K. Neëaz And M. S. Ahmed, 2015). Gjeometria për matjen e
PPD-ve jepet si në figurën e mëposhtme 3.5. Pika Q është një pikë arbitrare në thellësin z
nën aksin qendror të tufës së rrezatimit ; pika P paraqet pikën referuese të dozës specifike
në z = zmax nën aksin qendror të tufës. PPD-të varen nga katër parametra:
i) thellësia në fantomë;
ii) madhësia e fushës A;
iii) distanca burim – sipërfaqe f (SSD);
iv) energjia hυ e tufës fotonike.

Figurë: 3.9. Gjeometria e matjes dhe e vleresimit te PDD-ve
Diapzoni i vlerave të PPD-s fillon nga 0 për z→∞ deri në 100 për z = zmax. Doza në pikën
Q përmban dy komponentë: primare dhe shpërhapëse.
 Komponenti primar shprehet si:
PDDpri=100

100

3.26

ku, μeff është koefiçienti efektiv linear i përthithjes për tufën primare për materialin e
fantomës.
 Komponenti i shpërhapjes reflekton kontributin relativ të rrezatimit të shpërhapjes
për dozën në pikën Q.
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Siç tregohet në figurën e mësipërme, për një madhësi fushe A kostante, gjeometri f, dhe
energji hυ, PDD-të fillimisht rriten nga sipërfaqja deri në thellësin z = zmax dhe më pas
zvoglohen me rritjen e thellësisë z. Doza maksimale e thellësisë dhe doza e sipërfaqes
varen nga energjia e tufës; sa më e madhe të jetë energjia aq më e madhe është thellësia
ku mirret doza maksimale dhe aq më e vogël është doza e sipërfaqes.
- Për z, f dhe hυ kostante, PDD-t do të rriten me rritjen e madhësis së fushës A, sepse
kemi rritje të kontributit të shpërhapjes në pikat e aksit qendror të tufës.
- Për z, A dhe hυ kostante, PDD-t do të rriten me rritjen e f-s sepse kemi një zvoglim të
efektit të faktorit të katrorit të distancës në thellësin z, e cila rregullon komponentin
primar të tufës fotonike (OSEI, 2009).
- Për z,A dhe f kostante, PDD-t përtej zmax rriten me rritjen e energjisë sepse kemi zvoglim
të përthithjes së tufës.
Një shembull i shpërndarjes së PDD-ve për madhësi fushe 10 x 10 cm2 dhe për energji të
ndryshme jepet në figurën 3.10.

Figurë: 3.10. Kurbat e PDD-ve për energji të ndryshme
3.10 Profili i tufës për qëllime klinike
Shpërndarja e dozës përgjatë aksit qendror të tufës jep vetëm një pjesë të informacionit të
kërkuar për shpërndarjen e saktë të dozës brenda pacientit. Shpërndarja e dozës në 2-D
dhe 3-D jepet nga të dhënat e aksit qendror dhe në përputhje me profilet dozës së offaxis.
Në formë të thjeshtë, të dhënat e off-axis jepen nga matjet e profilit të kësaj tufe e cila
është pingul me boshtin qendror të tufës për një thellësi të caktuar të fantomës.
Kombinimi i shpërndarjes së dozës së aksit qendror me shpërndarjen e dozës së off-aksit
japin informacionin e dozës matricore për shpërndarjen e dozës në kushtet e planit të
trajtimit në 2-D dhe 3-D. Raporti off-axis (OAR) zakonisht përcaktohet si raporti i dozës
në një pikë jashtë aksit me dozën në aksin qendror të tufës në të njëjtën thellësi të
fantomës. Profilet e tufave të rrezatimit X me energji të larta konsiston në tre zona të
dallueshme: zona qendrore, gjysmë hija (penumbra) dhe hija (umbra).
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Zona qendrore paraqet pjesëzën qendrore të shtrirjes së profilit nga boshti qendror
i tufës deri 1-1.5cm brenda buzëve të tufës. Madhësia gjeometrike e tufës jepet
nga fusha optike e cila zakonisht përcaktohet si 50% e nivelit të dozës së profilit
të tufës. Për akseleratorët zona qendrore e profilit të tufës influencohet nga
energjia e elektroneve që godasin shenjëzën, nga numri atomik Z i shenjëzës, nga
numri atomik i filtrit sheshues dhe nga forma gjeometrike.



Në zonën e penumbrës doza ndryshon në mënyrë të shpejtë dhe varet nga
kolimimi i tufës. Doza bie në afërsi të buzëve të tufës gjeometrike ka formë
sigmoide dhe zgjatet përtej difragmave deri në zonën e bishtit të penumbrës.
Penumbra totale varet nga energjia e tufës, madhësia e burimit, distanca burimkolimator dhe thellësia në fantomë. Penumbra gjeometrike varet nga energjia e
tufës, madhësia e tufës, SSD-ja, distanca burim – kolimator dhe thellësia në
fantomë.



Umbra është zona e jashtëme e fushës së rrezatimit, përtej buzëve të fushës. Doza
në këtë zonë është përgjithësisht e ulët dhe jepet nga rrezatimi i transmetuar
nëpërmjet kolimatorit dhe mbrojtëses së kokës së akseleratorit (M. Kachelriess, S.
Schaller, W. A. Kalender).
Unformiteti i profilit të dozës zakonisht matet nga skanimi përgjatë akseve kryesore të
tufës për thellësi të ndryshme në fantomë. Dy parametrat që përcaktojnë uniformitetin e
tufës janë: a) platoja dhe b) simetria.
3.10.1 Platoja e Tufës
Platoja e tufës F, vlerësohet duke gjetur maksimumin e vlerave Dmax dhe minimumin
Dmin, të dozës në profilin e tufës deri në 80% të gjerësisë së saj dhe më pas përdoret
relacioni i mëposhtëm:
F=100x

3.27

Në përgjithësi për akseleratorët standart F-ja është më pak se 3% kur matet në një thellësi
prej 10 cm në ujë, SSD të barabartë me 100 cm si dhe për madhësi fushe deri 40 x 40
cm2.
3.10.2 Simetria e tufës
Simetria e tufës S, zakonisht përcaktohet në thellësinë zmax, e cila paraqet thellësinë më të
ndjeshme për vlerësimin e këtij parametri të uniformitetit të tufës. Një specifikim tipik i
simetrisë, është që çdo dy pika të matjes së dozës, në profilin e tufës, të jenë të
barazlarguara nga pika e aksit qendror, me 2% nga njëra - tjetra.
Zona e profilit të tufës nën zmax, në secilën prej krahëve të profilit (majtas dhe djathtas) të
aksit qendror, shtrihen deri në 50% të nivelit të dozës dhe S-ja përllogaritet si më poshtë:
S=100x

3.28

Zona nën zmax për simetrin e tufës, shpesh mund të përcaktohet duke përdorur një
program të posaçëm (sotfware) dhe një paisje të skanimit automatik 3-D.
45

3.10.3 Shpërndarja e izodozave
Karakteristikat fizike të tufës së rrezatimit zakonisht maten në fantoma nën kushte
standarde, të cilat janë të listuara si më poshtë:
• Fantoma të jetë me densitet homogjen;
• Fantoma të ketë sipërfaqe të sheshtë;
• Tufa goditëse të jetë pingule me fantomën.
Të dhënat e dozës së thellësisë të aksit qendor në ndërthurje me të dhënat e profilit të
dozës japin informacionin në 2-D dhe 3-D të tufës së rrezatimit (W. PARKER, 2005).
Sidoqoftë kyinformacion është shumë i vështirë për tu vizualizuar për një tufë të vetme
dhe akoma më i vështirë për kombinimin e disa tufave të ndryshme. Ndyshimet planare
dhe volumetrike për dozën e thellësisë janë zakonisht të shprehura nga kurbat e
izodozave ose nga isodoza e sipërfaqes, e cila bashkon pikat e secilës dozë të matur në
volumet me interes të lëndës. Kurbat e isodozave ndërtohen nga intervale të rregullta të
dozës së përthithur dhe shprehen si përqindje e dozës në një pikë specifike reference. Një
diagramë e isodozave, për një tufë të vetme, konsiston në një familje të kurbave të
izodozave e cila ndërtohet sipas rregullit rritës së PDD-ve. Zakonisht përdoren dy
normalizime:
-

Për gjeometrin SSD të gjitha vlerat normalizohen në 100, në pikën P të aksit
qendror.

-

Për gjeometri SAD (Source to Axis Distance), vlerat e izodozave
normalizohen në 100 në izoqendër.

Për tufat e fotoneve me energji të larta doza e off-axis në thellësi të vogla është zakonisht
më e madhe sesa doza e aksit qëndror në të njëjtën thellësi, kjo si pasojë e ndërtimit të
filtrit i cili kryen sheshimin e tufës. Këta filtra sigurojnë që në thellësin 10 cm tufa të jetë
e sheshtë.
Afër buzëve të tufës në zonën e penumbrës, anash aksit qendror, doza zvogelohet në
mënyrë të shpejtë. Rënia e kësaj doze nuk shkaktohet vetëm nga forma gjeometrike e
penumbrës por edhe nga zvoglimi i shpërhapjes anësore të pareteve të fantomës. Jashtë
limiteve gjeometrike të tufës dhe penumbrës, ndryshimi i dozës është rezultat i tre
komponentëve:
 Shpërhapja nga rrezatimi i tufës;
 Rrjedhja nëpërmjet kolimatorit dhe mbulesës së kokës së akseleratorit;
 Shpërhapja nga sistemi i kolimimit.
Parametrat që ndikojnë në shpërhapjen e izodozave të një tufe të vetme janë cilesia e
tufës, madhësia e burimit, kolimimi i tufës, madhësia e fushës dhe gjeometritë përkatëse
SSD dhe SAD. Diagrama e izodozave për matje në ujë, kryhet me dhoma jonizimi, filma
radio-kromik si edhe filma standart radiografie, etj. Për më tepër në përpunimin e
matjeve, diagrama e izodozave, mund të gjenerohet edhe nëpërmjet algoritmeve të planit
të trajtimit TPS (treatment planning system).
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KAPTULLI IV
NDËRTIMI I PËRSHPEJTUESIT LINEAR DHE PYKAT FIZIKE
Hyrje
Radioterapia (RT) është një modalitet mjeksorë që shfrytëzon rrezatimin jonizues me
energji të lartë (MeV) për të trajtuar sëmundjet tumorale. Rrezatimi dëmton ADN e
qelizave tumoriale duke i bërë ato të pa afta për tu ndarë dhe riprodhuar, qelizat
kanceroze janë më të ndjeshme ndaj rrezatimit për shkak se ata ndahen më shpejt se
qelizat normale. Me kalimin e kohës qelizat jo normale dëmtohen nga rrezatimi, por ata
mund ta riparojnë veten në mënyrë më efikase ashtu si lëkura jonë shëron veten pas
djegies nga dielli (një formë e butë e ekspozimit ndaj rrezatimit). Qëllimi i radioterapisë
është të maksimizojë dhënien e dozës së rrezatimit për qelizat tumoriale ndërkohë të
minimizoj ekspozimin e qelizave normale. Faktorët kryesorë që ndikojnë në rezultatet e
radioterapisë janë tipi i tumorit, pozicionimi anatomik i tij, përmasat gjeometrike të
tumorit si dhe saktësia gjeometrike me të cilën një dozë e llogaritur rrezatimi i
trasmetohet tumorit. Rezultatet e rrezatimit nuk janë të menjëhershme por arrihen me
kalimin e kohës, në përgjithësi sa më agresiv të jetë tumori, qelizat e të cilit ndahen më
shpejt aq më shpejt reagon ndaj rrezatimit. Radioterapia është modalitet që operon pa
shkaktuar dhimbje tek pacienti dhe nuk e kthen atë si burim radioaktiv. Rrezatimi në
përgjithësi jepet me qëllim për të shkatërruar tumorin dhe kurimin e sëmundjes,
megjithatë jo të gjitha sëmundjet kanceroze mund të shërohen me rrezatim. Ndonjëherë
rrezatimi përdoret për lehtsimin e dhimbjeve, ose për të ndaluar përhapjen e mëjteshme
të tumoreve. Rrezatimi mund të përdoret si teknik e vetme ose e kombinuar me teknika të
tjera si kirurgjia, kimoterapia, imunoterapia (Council, 2017). Ai mund të përdoret para
operacionit duke zvogëluar përmasat e tumorit dhe duke e bërë më të lehtë heqjen e
tumorit ose rrezatimi mund të përdoret mbas operacionit duke shkatërruar qelizat e
tumoriale të mbetura.
4.1 Akseleratori linear
Pajisja më e përdorur me tufë rrezatimi të jashtme në trajtimin e pacientëve me kancer
është akseleratori linear. Akseleratorët linear përdoren për të trajtuar të gjitha organet e
trupit, duke dërguar rreze X me energji të lartë në tumorin e pacientit. Trajtimi me rreze
X projektohet në mënyrë që të shkatërroj qelizat kanceroze, por duke mbrojtur qelizat
normale. Akseleratorët linear janë pajisje që përdorin valë elektromagnetike me
frekuencë të lartë për përshpejtuar elektronet në energji të lartë nëpërmjet tubit linear.
Tufa e elektroneve me energji të lartë zakonisht 6 MeV por edhe më shumë mund të
përdoret në mënyrë direkte në terapi në trajtimin e tumorëve nga sipërfaqja deri në
thellësinë 70 mm por për tumoret e pozicionuar në thellësi më të madhe përdoren rrezet
X. Në operimin me tufën e rrezeve X, elektronet e fokusuara godasin shenjëzën me
numër atomik të lartë ku energjia e tyre e humbur konvertohet në rrezatim frenimi
(Bremsstrahlung), pra prodhohen rrezet X (Gahbauer, A.Wambersie and R.A.). Në
mënyrë që tufa e rrezatimit që dërgohet për të rrezatuar trupin e pacientit, pra të dërgohet
nga çdo kënd, është e nevojshme që tufa e rrezeve të përkulet . Elektronet përkulen lehtë
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në një fushë magnetike e cila është e përshtatshme për ti përthyer ato në këndin 90 ᵒ.
Pacientët shtrihen në shtratin e trajtimit të lëvizshëm dhe me anë të lazerave shihet nëse
pacienti është në pozicionin e duhur. Tufa vjen nga jashtë nga një pjesë e akseleratorit e
quajtur gantri i cili rrotullohet rreth pacientit, rrezatimi dërgohet te tumori nga cdo lloj
këndi duke rrotulluar gantrin dhe duke lëvizur shtratin. Sfida për dizenjuesit e
përshpejtuesit linear është prodhimi i një tufe elektronike monoenergjitike me energji të
lartë që fokusohet në shenjëz në mënyrë që të prodhojë rreze X me fokusim të lartë.
Intensiteti i rrezeve X modulohet në mënyrë që rrezatimi të jetë uniform në organin që
trajtohet, hapja e fushës së rrezatimit ndryshon nga një zonë shumë e vogël deri në
maksimum në 40 40 cm2. Në vijim trajtohen komponentët kryesor të akseleratorit
linear.

Figurë: 4.1. Pamje e përgjithëshme e ndërtimit të një akseleratori
4.2 Ndërtimi i Akseleratorit linear


Burimi i mikrovalëve:

Fuqia e nevojshme për përshpejtimin elektroneve në akseleratorët linear është nga 2 MW
deri në 10 MW, e cila mund të gjenerohet nga dy burime radiofrekuence: magnetroni dhe
klistroni. Në makinat me energji të ulët nga 4 MeV në 6 MeV magnetronet prodhojnë
energji deri 3 MV ndërsa në akseleratorët linear me operim me të dy tufat (elektron dhe
rreze X) energjia e radiofrekuencës e kerkuar është 5 MW e cila gjenerohet nga klistroni.
Akseleratorët linear operojnë në brezin S të frekuencave 2856 MHz ose 2998 MHz,
gjatësia e valës respektive është 10.5 cm dhe 10cm.


Magnetroni:

Magnetroni është një pajisje që gjeneron mikrovalët, funksionon si një oshilator me fuqi
të lartë duke gjeneruar pulse mikrovalësh me kohëzgjatje disa mikrosekonda me një
shkallë përsëritje prej disa qindra pulse për sekond. Frekuenca e mikrovalëve brenda çdo
impulsi është rreth 3.000 MHz. Magnetroni ka një ndërtim cilindrik, në qendër është
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katoda e rrethuar nga anoda e cila është një bllok prej bakri me kavitet midis anodës dhe
katodës, katoda ngrohet nga një filament i brendshëm duke sjellë emetimin e elektroneve.
Një fushë magnetike homogjene aplikohet pingul me seksionin tërthorë të kavitet të
magnetronit. Elektronet e emetuar nga katoda përshpejtohen drejt anodës si pasojë e
fushës elektrike të vazhdushme (DC) që zbatohet me impulse midis anodës dhe katodës.
Nën veprimin e fushës magnetike të fuqishme, elektronet lëvizin në formë spirale drejt
kavitetit rezonues duke emetuar rrezatim elektromagnetik në formën e mikrovalëve
(Thwaites, David I.; Tuohy, John B., 2006). Pulset e mikrovalëve të gjeneruar nëpërmjet
valëdrejtusit drejtohen për tek përshpejtuesi. Magnetronet tipik operojnë me 2 MW fuqi
dalje për energji të ulta të akseleratorit (6MeV), ndërsa për energji të larta 20 MeV ose
më shumë në akseleratoret linearë përdoret klystroni (nuk është gjenerues mikrovalesh
por përforcues i tyre).

Figurë: 4.2. (a) Diagrama e një magnetroni i vendosur në një fushë magnetike , (b) një
seksion i magnetronit në diagramën (a) që tregon polet e magnetit, (c) një fotografi e
magnetromit

 Klistroni
Klistroni i parë i ndërtuar ishte nga vëllezërit Varian më 1937, por që atëherë dizenjimi
dhe shkalla e aplikimit të tij është zgjeruar shumë. Në ndryshim nga magnetroni klistroni
nuk është një gjenerues i radofrekuencës por përforcues i saj, operon duke marrë një
sinjal radiofrekuence nga një dB e pakë, të cilën e përforcon deri në 100 dB në varësi të
funksionit. Nga ana funksionale klistroni mund të konsiderohet si përshpejtues invers
meqenëse transferon energjinë e një rrezeje elektronike duke modeluar shpejtësinë e
tyre në valë radiofrekuence me fuqi të lartë. Në figurën e më poshtme tregohet
skematikisht komponentët kryesor të tij, prodhuesi i elektroneve i pozicionuar vertikalisht
në strukturën e klistronit emeton elektrone përmes një hapje në anodë në zonën e
radiofrekuencës, në fund të prodhuesit të elektroneve, këto elektrone fokusohen në një
rreze të ngushtë nga veprimi i fushave elektrike dhe magnetike dhe mbahen në strukturën
e radioferkuencës nga mbështjellat e bobinave. Operimi i klistronit fillon me futjen e
sinjalit mikrovalë me fuqi të ulët në inputin e tij, si pasojë e aplikimit të fushave elektrike
dhe magnetike një grup elektronesh përshpejtohen pak dhe disa jo. Ky njihet si modulimi
i shpejtësisë, pas kalimit nga zona e fushave ose tubit të përshpejtimit disa elektrone
sjellin lëkundje radiofrekuence si kaviteti rezonues, së fundmi vala radiofrekuencës i
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drejtohet valë udhëzuesit. Për një klistron modern pulset e tensionit qëndrojnë nga 100kV
në 150kV, rryma e elektroneve gjatë këtyre pulseve është rreth 100A dhe konvertimi në
valë radiofrekuence është 50%. Në ndryshim nga magnetroni që montohet në pjesën e
gantrit klistroni pozicionohet në një vënd të caktuar në makinë për shkakë se kërkon
mbrojte të veçantë.

Figurë: 4.3. Paraqitja skematike e klistronit
 Valë udhëzuesi:
Valë udhëzuesi është një tubë prej bakri, brenda së cilit gjenden disqe rondelesh që e
ndajnë strukturën në kavitet përgjatë gjithë gjatësisë së tij. Valët radiofrekuecë të
fuqishme hyjnë në drejtues, në kavitetin e formuar në tubë ushtrohet fushë elektrike dhe
magnetike, këto fusha që përshpejtojnë elektronet përgjatë boshtit udhëzues krijohen nga
rrymat e induksionit të formuara në sipërfaqen e mureve të kaviteteve. Fuqia e
mikrovalëve P e shpërndarë nga muret e udhëzuesit për një energji elektronesh V dhe
gjatësi udhëzuesi L jepet si:
4.1
Ku: Z është rezistenca e plotë e shuntit për njesi të gjatësisë së përshpejtuesit dhe ofron
një matje të thjeshtë të efiçencës së udhëzuesit.
Ekzistojnë dy tipe valëudhëzuesish: valëudhëzuesi i përdorur nga Elekta dhe valë
udhëzuesi i përdorur nga Mitsubishi, Siemens dhe Varian. Në të dy sistemet elektronet
emetohen nga prodhuesi i elektroneve në strukturën përshpejtuese fillestare (magnetron)
në valë radiofrekuence. Në rastin e parë vala shumfishohet përgjatë aksit të valë
udhëzuesit, ndërsa në rastin e dytë ajo është e qëndryeshme/fikse.
 Valë udhëzuesi në lëvizje (travelling waveguide)
Ky udhëzues ka një rezistencë të ulët shunti në krahasim me sistemin valëudhëzues të
qëndrushëm, prandaj ky udhëzues duhet të jetë fizikisht i gjatë për të arritur të njejtin
rezultat. Ata ishin në përdorim klinik dhe ndërtimi i tyre është shumë i thjeshtë. Në
figurën e mëposhtme tregohet një valëudhëzues në lëvizje i Elektas. Elektronet të
prodhuara nga prodhuesi i tyre hyjnë me një shpejtësi 0.8 c ( c është shpejtësi e dritës)
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mbas 30 cm elektronet lëvizin me shpejtësi afër shpejtësisë së dritës (2.8 108 m/s). Kjo
pjesë e parë udhëzuesi quhet seksioni grupë (buncher) që nënkupton elektronet janë në
fazë dhe shpejtësi të njejtë si dhe ata fitojnë energjinë nga fushat elektromagnetike. Këto
janë formuar nga impulse radiofrekuence sinkronizuese që hyjnë në udhëzues nëpërmjet
një transformatori pranë prodhuesit të elektroneve (Choroba, 2006). Në të majtën e tubit
valëdrejtues gjendet prodhuesi i elektroneve ndërsa në të djathtë shenjëza, prodhuesi i
elektroneve i përshpejton grimcat në një energji prej 20 keV, ndërsa tubi valëdrejtues i
përshpejton grimcat në rang energjie nga 4 MeV- 25 MeV.

Figurë: 4.4. (a) pamje e vale udhëzuesit në lëvizje i akseleratorit Elekta, (b) seksioni në
formë disku i vale udhëzuesit

 Topi/ prodhuesi i elektroneve:
Prodhuesi i elektroneve është burimi ku gjenerohen elektronet, elektronet emetohen nga
katoda (është një tel filament i lidhur me tension të ulët 6-3V përmbëhet nga material me
numër të lartë atomik, tungsteni, i cili zgjidhet për të operuar në temperaturë nga 8001100 C) e cila nxehet duke emetuar elektronet. Një puls i tufës së elektroneve gjenerohet
nga aplikimi i një tensioni pulsiv me vlerë prej 10kV duke sjellë lindjen e menjëhershme
të një rryme elektrike e rendit miliamper. Nëse katoda vendoset në vakum atëherë
elektronet e shkëputur janë në gjëndje të lëvizin, ato shtyhen nga katoda si pasojë e
vendosjes së një anode ( përmban ngarkesa positive, është e e ndarë nga katoda) në afërsi
të katodës. Anoda lidhet me terminalin pozitivë të një burimi energjie elektrike ndërsa
katoda me terminalin negativë, pra zbatohet një diferencë potenciali midis anodës dhe
katodës rreth 100-120 V. Elektronet e përshpejtuara godasin anodën, anoda ka një vrimë
të vogël e cila lejon që disa elektrone të kalojnë duke formuar një tufë elektronesh e cila
drejtohet për tek valëdrejtuesit. Fokusimi i elektroneve të prodhuara nga prodhuesi i tyre
varet e gjitha nga kjo hapje e vogël e anodës, për një kontroll më të mirë të tufës
elektronike një element shtesë mund të shtohet në katodë duke krijuar një triodë. Për një
operim normal piku i rrymës së tufës e dhënë nga prodhuesi fiksohet në një nivel të
saktë, kjo sëbashku me dizenjimin e valëudhëzuesit, faza dhe niveli i fuqisë së
radofrekuencës përcaktojnë energjinë e prodhimit (PODGORSAK, TREATMENT
MACHINES FOR EXTERNAL BEAM). Në të dy sistemit si në atë lëvizës dhe të
qëndrueshëm të valëudhëzuesit është e rëndësishme të kuptohet se ndryshime të vogla në
prodhimin e elektroneve ndikojn në energjinë e tufës së përshpejtuar. Figura e
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mëposhtme tregon se si energjia e elektroneve bie si rezultat i rritjes së rrymës, çdo
ndryshim në nivelin e rrymës do sjelli një ndryshim rrjedhimor në vlerat e energjisë dhe
kjo tregon se sa e rëndësishme është një parametër për tu kontrolluar.

Figurë:4.5. Lidhja midis rrymës se tufës elektronike, energjisë së elektroneve dhe outputit
të rrezeve X ne akseleratorin linear

 Sistemi i magnetëve
Në mënyrë ideale tubi përshpejtues duhet të montohet paralel me aksin qëndrorë të tufës
së rrezatimit, por me përjashtim të akseleratoreve linear me enrgji të ulët me
valëudhëzues të qëndrueshëm lartësia e akseleratorit është pengues, është e nevojshme të
montohet valëudhëzuesi përshpejtues përafërsisht në kënd të drejtë me drejtimin e tufës
së rrezeve X. Kjo kërkon që tufa e elektroneve të pëkulet në një kënd afërsisht 90ᵒ.
Elektronet lëvizin në një fushë magnetike duke u përkulur në një trajektore e varur nga
energjia individuale e elektroneve. Prodhimi i një tufe rrezatimi varet nga të gjithë
elektronet që dalin nga tubi përshpejtues nga një vend i vogël dhe në këndin e saktë.
Idealisht tufa elektronike në inputin e dhomës së përkulur do të kenë një përhapje shumë
të ngushtë të energjisë në mënyrë që të gjithë elektronet në mënyrë automatike do të
ndjekin të njejtën trajektore. Kontrolli i saktë i energjisë së rrezes është e vështirë për tu
arritur dhe një zgjidhje më e pranushme është projektimi i një sistemi akromatik i
përkuljes ku elektronet me energji të ndryshme dalin nga e njejta pikë në të njëjtin
drejtim pavarësisht se ata kanë trajektore të ndyshme. Sistemi jo akromatik i përkuljes ka
avantazhin se magnetët përkulës veprojnë si një sistem preçis për të siguruar energjinë e
saktë. Për të gjitha sistemet është e rëndësishme të vendosen rrymat magnetike në një
vlerë shumë të saktë dhe të qëndrueshme në varësi të energjisë sepse ndikon në mënyrë
të drejpërdrejt në trajektoren elektronike.
 Sistemi devijues me kënd 90ᵒ
Sistemi devijues më i thjeshtë ofron një përkulje në 90ᵒ duke përdorur një magnet të
thjesht dypolësh, ky sistem shfrytëzohej nga prodhuesit e hershëm të akseleratoreve
linear. Një sistem i tillë nuk është akromatik, në figurën e mëposhtme tregohet efekti i
shpërndarjes së energjisë në një zhvendosje anësore, dhe divergjenca e rrezes në
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trajektoren elektronike përmes një magneti. Kontrolli i saktë i energjisë së rrezes është
vështirë për ta arritur dhe si rezultat diametri i shenjëzës ishte më i madh se 2 cm madje
edhe me filtra të mëdha të sheshtë, luhatjet në uniformitetin e rrezeve X ishin të
konsiderushme. Një dritare dalje u implementua në mënyrë që të shkurtojë rrezen e
elektroneve, por kjo u bë një burim dytësor i rrezeve X duke zgjeruar më shumë përmasat
e shenjëzës.

Figurë:4.6. Sistemi devijues i thjeshtë me kënd 90ᵒ
 Sistemi devijues me kënd 270ᵒ duke përdorur faqet hiperbolike të poleve të
magnetit.
Me formsimin e faqeve të poleve të magnetit më shumë elektrone me energji të lartë
hyjnë në hapsirën ndarëse me fusha të larta devijuese, elektronet me energji të ulët
ndeshen me fusha të ulta midis hapsirës së poleve (SCHUETZ, 2017). Në parim të gjithë
elektronet që hyjnë në aks në 0ᵒ duhet të konvergojnë në të njëjtën pikë në këndin 270ᵒ,
devijimi realizohet pa shpërndarje energjie (akromatik).

Figurë:4.7. Dhoma e devijimit me faqet hiperbolikr të poleve të magnetit

 Koka e akseleratorit linear dhe formimi i tufës
Koka e akseleratorit konsiston në një skelet të trashë prej materiali me densitet të lartë si
plumbi, tungsten ose aljazh tungsten-plumb, përmban shenjëzën e rrezeve X, fletën
shpërndarse, filtrin e rrafshët, dhoma e jonizimit, pykat, kolimatorët statik dhe të
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lëvizshëm, sistemin optik lokalizues dhe sistemin e magnetëve. Koka ofron mbrojtje të
mjaftushme nga rrezatimi rrjedhës

Figurë:4.8. Diagramë skematike e kokës së akseleratorit
Tufa e elektroneve pas tubit përshpejtues është horizontale, drejtimi i kërkuar për tufën që
të godas shenjëzën e rrezeve X është vertikale, ky kthim realizohet me anë të magnetëve
akromatik që mund të vendosen në 90ᵒ ose 270ᵒ siç e përmëndëm më lartë. Tufa
elektroneve e kthyer godet shenjëzën e cila përbëhët nga material me numer atomik të
lartë siç është tungsteni, shenjëza është mjaftushëm e trashë për të absorbuar tufën e
elektroneve rënëse duke prodhuar tufën e rrezeve X të rrezatimit të frenimit. Si pasojë e
rrezatimit të frenimit, energjia e elektroneve konvertohet në spektër energjie me vlerë
maksimale të njëjtë me energjinë e elektroneve rënëse. Energjia mesatare e tufës
fotonike është afarësisht sa një e treta e energjisë maksimale. Zakonisht disa prodhues të
akseleratorëve linear caktojnë për akseleratorët përfshirjen e të dy llojeve të trajtimit atë
me elektrone dhe atë me rreze X, për shëmbull, një akselerator prodhon tufë elektronesh
me energji 6,9,12,15 dhe 18 MeV dhe rreze X me energji 4 MeV-25 MeV. Tufa
elektronike është homogjene ndërsa ajo fotonike është heterogjene. Tufa e rreze X
fillimisht kolimohet nga kolimatori primar statik i pozicionuar menjëherë mbas shenjëzës
së rrezeve X, më pas rrezja e kolimuar kalon për te filtri i rrafshët në rastin e tufës
elektronike filtri i sheshtë largohet nga rruga e tufës. Tufa e rrezeve X e rrafshët ose tufa
e elektroneve vazhdojnë rrugën për te dhoma monitoruese e dozës e cila ka për detyrë të
monitoroj shkallën e dozës , simetrinë e fushës dhe dozën e integruar (Rhys Anderson,
Mike Lamey, Miller Macpherson, Marco Carlone, 2015). Tufa mbasi kalon dhomën e
jonizimit i nënshtrohet kolimimit nga kolimatorët e lëvizshëm të cilët konsistojnë në dy
blloqe plumbi ose tungsteni të cilët ofrojnë fusha drejtkëndore me madhësi nga 0 x 0 cm
deri në 40 x 40 cm të vendosur në largësinë 100 cm larg sipërfaqes së trajtimit .
Përcaktimi i madhësisë së fushës sigurohet nga sistemi i dritave i pozicionuar në kokën e
akseleratorit linear. Tufa e elektroneve në dalje të tubit të akseleratorit ka një diametër
prej 3 mm. Kur linaku operon sipas elektroneve, tufa e elektroneve nuk godet shenjëzën,
por drejtohet për te një fletë metalike e cila e shpërndan tufën për ta bërë atë uniforme në
të gjithë fushën e trajtimit. Fleta shpërndarëse është fletë metalike prej plumbi, trashësia e
së cilës është e tillë që pjesa më e madhe elektroneve ti nështrohen shpërndarjes në
mënyrë që të shmanget rrezatimi i frenimit, por megjithatë një pjesë e vogël e energjisë së
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elektroneve shkon për rrezatimin e frenimit duke kontaminuar tufën elektronike me rreze
X.
 Gantri:
Në përgjithësi akseleratorët e prodhuar janë projektuar të tillë që burimi i rrezatimit të
rrotullohet rreth një aksi horizontal, për ti dhënë mundësinë pacientit të trajtohet me rreze
në drejtime të ndryshme për këtë arsyje lind nevoja e rrotullimit të kokës së akseleratorit
në këndë 360ᵒ rreth pacientit. Struktura valëudhëzuese dhe koka e akseleratorit duhet të
montohen në një strukturë “vinç” e quajtur gantri i cili rrotullohet rreth pacientit. Kur
gantri rrotullohet aksi i kolimatorit ( supozohet që përputhet me aksin qendror të rrezes)
rrotullohet rreth një aksi vertikal. Pika ku bashkohet boshti i kolimatorit dhe ai i gantrit
njihet si izoqendër.
4.3 Pykat
Pykat në radioterapinë me tufa të jashtme, aplikohen prej shumë kohësh si modeluese të
tufave të rrezatimeve. Pykat fizike nuk kryejnë vetëm rolin e dobësimit të tufave
fotonike, por ato veprojnë edhe si burim shtesë në shpërhapjen e rrezatimit, e cila në
ekuacionin e treguar më lartë paraqitet me Ѱpw . Kjo është një ndër arsyet kryesore që
fluksi në dalje ose doza për njësi monitoruese MU, për tufat në të cilat janë të përfshira
pykat fizike kanë luhatje të mëdha. Ndryshe ndodh me tufat e hapura në të cilat nuk janë
të përfshira pykat, ku fluksi në dalje apo doza e dhënë për njësi monitoruese nuk ndyshon
gjatë trajtimit për një tufë të caktuar. Futja e pykës në rrugën e tufës së rrezatimit rrit
ndryshimet në fluksin e daljes ose të MU-s me 5 deri 10%. Kjo varet nga madhësia e
pykës, trashësia dhe materiali i ndërtimit të saj.
Një shpërhapje e përafërt e fluksit të rrezatimeve, i cili kalon përmes pykës Ѱpw varet nga
mënyra e vendosjes së burimit, nga intensiteti i tij I dhe η, ; ku η është koefiçienti i
modelimit të tufës. Ky relacion jepet në bazë të një rezultati analitik dhe eksperimental.
Në bazë të të dhënave maksimumi i shpërhapjes së rrezatimit nga pyka për një tufë të
dhënë fotonesh është η = 0.368 kur trashësia e pykës i korrespondon një grade. Ky
koncept i thjeshtë mund të kombinohet me një gamë të gjerë të faktorëve korrigjues për
efektet spektrale dhe këndore të shpërhapjes së rrezatimit kur tufa e kalon tejpërtej pykën.
Lidhur me kalkulimet e saktësisë, situatat më problematike janë ato të cilat lidhen me
vlerat e mëdha të fushave, distancën e shkurtër midis pykës dhe pikës së përllogaritjes
dhe sidomos me modelimin e rëndë të saj.
Modelimi i rëndë i pykës ka të bëjë me këndin e hyrjes së pykës në fushë, ku këndet
variojnë nga 00 deri në 600. Sa më i madhë të jetë këndi i hyrjes së pykës, aq më e
vështirë është përllogaritja e dozës qe do t’i jepet pacientit. Në princip pyka fizike mund
të vendoset në çdo vend të rrugës së tufës fotonike, që ndodhet midis pikës fokale dhe
pacientit (Podgorsak E. , 2005). Në punën praktike ka vetëm dy mënyra për vendosjen e
pykës:
i) pyka vendoset midis dhomës së jonizimit dhe sipër kolimatorit dytësor dhe kjo njihet
me termin pykë e brendëshme,
ii) pyka vendoset poshtë kolimatorit dytësor dhe njihet me termin pykë e jashtme.
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4.4 Modelimi i pykës fizike
Në bazë të Komisionit Nërkombëtar Elektroteknik (International Electrotechnical
Commission - IEC), këndi i një pyke për tufën fotonike përcaktohet si në figurën e më
poshtëme. Këndi i pykës α jepet me formulën e më poshtme:

D


ln( 1 )


D2
4.2
  artg 

 0.5  ( F /10)   


ku, D1, D2 dhe F janë të përcaktuara në figurën e mëposhtme. Supozojmë që dozat në
pikat a dhe b janë të lidhura me njëra - tjetrën vetëm nëpërmjet dobësimit të fotoneve
primarë dhe që koefiçienti i dobësimit (μ) dhe fluksi i pa modeluar i energjisë të jetë i
njëjtë në pikat 1 dhe 2, raporti i koefiçientit të tufës modeluese (η) ndërmjet pikave 1
dhe 2 jepet sikurse është treguar në figurën 4.9.

Figurë: 4.9. Formimi i izodozës kur në të ndërhyn pyka fizike
4.3
Ky ekuacion i thjeshtë gjithashtu është shfrytëzuar për të krijuar modelimin e kurbës
për tufën me energji 6 MV sikurse është treguar në figurën e mësipërme. Për më tepër
vetë pyka fizike, kur futet në tufën fotonike vepron si një filtër duke ndikuar në
zbutjen e efekteve të tufës fillestare si edhe duke sjellë ndryshime në faktorin e
cilësisë së tufës fotonike (Telhaj, 2013) (Anna Kowalik And Marcin Litoborski., 2013).
Në figurën e mëposhtme jepet grafiku eksperimental i formës së tufës fotonike kur në të
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është vendosur pyka fizike. Grafiku eksperimental ka të dhënat e mëposhtme:

Grafiku: 4.10. Forma e izodozës pas futjes së pykës fizike

 Faktori i pykës
Prania e filtrit pykë në rrugën e rrezës rezulton në proçese të ndryshme dobësimi të cilat
reduktojnë intensitetin e fotoneve dhe më pas ulin outputin e rrezes që matet në aksin
qendrorë në thellësinë referencë dmax në lidhje me tufën e hapur. Ky dobësim duhet të
merret parasysh në llogaritjen e dozës. Termi koefiçent i pykës përdoret për të përcaktuar
sasinë e intensitetit që reduktohet nga prania e saj. Për një madhësi fushe të caktuar
faktori pykë përcaktohet si raporti i dozës i marrë në fantomë në prani të pykës me pa
praninë e saj në thellsinë ku merret doza maksimale, pra dmax në aksin qendrorë të tufës.
Matematikisht përshkruhet nga ekuacioni i mëposhtëm:

WF 

Ddwedge
max
open
Dd max

4.4

Ku: Ddwedge
është doza në thellësinë dmax në aksin qendrorë të rrezes në prani të filtrit
max
pykë, ndërsa Ddopen
max është doza në thellsin dmax në aksin qendrorë të rrezes pa praninë e
filtrit pykë. Prandaj, faktori pykë është i barabartë me faktorin i cili llogarit numërin e
njësive monitoruese që duhen hequr në mënyrë që të dërgohet e njëjta dozë në aksin
qendrorë të rrezes në thellsinë dmax si në prani të pykës në rrugën e rrezes dhe pa pranin e
saj. Meqenëse filtri pykë redukton fotonet e tufës primare dhe kontribuon në një shumë
domethënëse në shpërndarjen e fotoneve në tufën e trajtimit faktori pykë është funksion i
madhësisë së fushës dhe i thellësisë në fantom ku realizohet matja.
 Profili i tufës në prani të pykës
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Kur filtri pykë futet në rrugën e rrezes, një rënie drastike e outputit të makinës dhe
ndryshime në profilin e tufës së rrezeve fotonike vihet re. Figura 4.11 ilustron ndryshimet
në tufën e rrezes për tufën e hapur dhe atë në prani të pykës (Barry, DYNAMIC WEDGE
DOSIMETRY ON A DUAL ENERGY LINEAR ACCELERATOR., 1996). Fotonet që
kalojnë përmes pjesës së trashë të pykës përshkojnë distancë më të madhe në materialin e
saj për të arritur të njejtën thellësi në fantom, si fotonet në aksin qendrorë të pykës. Si
rezultat fotonet me energji më të ulët do të filtrohen nga tufa nëpërmjet pykës e cila
shkakton rënie në dozën e absorbuar në aksin qëndrorë në bazë të trashësisë së pjesës së
fundit të pykës. Në ndryshim pjesa e hollë redukton më pak fotone me energji të ulët se
sa pjesa e trashë e pykës meqenëse nuk ka aq material të pranishëm në të. Prandaj, doza e
absorbuar në pjesën e hollë te pykës rritet në krahasim me dozën e matur në aksin
qëndrorë të pykës.

Figurë: 4.11. Krahasimi i profilit të tufës së hapur me atë në prani të pykës me këndë 45ᵒ.
4.4.1 Pyka automatike
Pyka automatike është një pykë e vetme fizike (60°) që gjeneron këndet e dëshiruara nga
0° deri në 60° duke kombinuar tufën e rrezeve X me pranië të pykës dhe pa praninë e saj.
Ajo pozicionohet brenda ose jashtë tufës së rrezatimit dhe vendoset mbi kolimatorët
shumëfletësh (MLC) . Në figurën e mëposhtme ilustrohet mënyra e pozicionimit të pykës
në kokën e akseleratorit(a) e vendosur në qendrën e rrezes duke berë qe fusha të hapet në
cdo madhësi dhe vetëm një pjesë e e vogël e pykës ABC është efektive në prodhimin e
këndit të saj (b). Parimi i kësaj metode është që të përcaktoi raportin e përqindjes së
dozës së thellsisë në pika të ndryshme për fushat e hapura dhe me praninë e
pykës.Trashësia e materialit të filtrit pykë në këto pika përcaktohet nga raportet, njohja e
shtresës së gjysëm vlerës ose nga njohja e koefiçentit të dobësimit për një tufë të caktuar
të materialit të filtrit (Brahme, 2009). Në figurë ilustrohet formimi i pykës automatike,
ku një vijë tërhiqet në thellsinë e caktuar përgjatë fushës së hapur në këndë të drejtë me
aksin qendrorë.
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Figurë:4.12. (a) pozicionimi pykës automatike në kokën e akseleratorit, (b) qendra e
pykës vendoset në aksin qendrorë të tufës.
Kjo thellësi duhet të korrespendoi me thellësinë referencë të përdorura për përcaktimin e
këndit të pykës. Linjat “tifoze” përfaqësojnë rrezet nga burimi të tërhequra në intervale
të caktuara (p.sh 1 cm) në të dy anët e aksit qendrorë. Një seri vijash paralele tërhiqen
duke formuar një kënd me aksin qendrorë të barabartë me këndin e dhënë nga pyka dhe
pikat e kryqëzimit të aksit qendrorë janë të njëjta me pikat kryqëzimit të linjave të
izodozave pa pykë (Sasa Mutic, Jacqueline Esthappan, And Eric E. Klein., 2002). Një
tabelë me të dhënat e përqindjes së dozës së thellësisë në pikat e kryqëzimit të linjave
“tifoze” dhe linjave të thellësisë referencë për kurbat e izodozës pa pykë dhe me pykë
(linjat pjerrësi).

Figurë:4.13. Përshkruhet ndërtimi i vijave paralele me njëra tjetrën, të kryqëzuara në
aksin qendrorë në të njejtat pika të kryqëzimit të linjave izodozë pa praninë e pykës.
4.4.2 Pykat dinamike
Filtri pykë fizike paraqet disa probleme fizike dhe dozimetrike, janë: të kufizuar në
madhësi, relativisht të rëndë, montohen manualisht në kokën e akseleratorit, bllokojnë
treguesin e distancës optike, ose efekti i tyre gjatë trajtimit mund të jete i ulët. Nëse
vendoset pak jashtë qendrës nga pozicioni i duhur tufa fotonike përshkon më shumë ose
më pak material duke sjell ndryshim të dukshëm në faktorin pykë, pykat dinamike i
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shmangin këto probleme. Përdorimi i kontrolluesit kompjuterik në lëvizjen e kolimatorit
për të formësuar pykën në akseleratorët linear modern nuk është një ide e re, fillimet e saj
datojnë në vitet 1990 kur kompjuteri u lidh me njesinë e kontrollit të akseleratorit duke
bërë të mundur që pykat dinamike të kishin aplikim klinik. Akseleratorët linearë kanë
aftësinë të lëvizin në mënyrë të pavarur një nga 4 nofullat e kolimatorit ( dy të poshtmet
nofullat X dhe të të sipermet nofullat Y) që gjenden në kokën e kaseleratorit. Këto
lëvizje të nofullave mund të aktivizohen jo vetëm gjatë set up- it të pacientit në makinën e
trajtimit por edhe gjatë dhënies së dozës. Për të përfituar një profil rrezeje me pykën
dinamike, një nga nofullat e sipërme të kolimatorit lëviz në mënyrë të vazhdushme për të
krijuar vazhdimisht rënie në gjersinë e fushës ndërkohë që tufa fotonike është në punë.
Për shkak të kësaj lëvizje të nofullës së kolimatorit segmente të ndryshme të fushës së
trajtimit ekspozohen ndaj tufës primare për periudha të ndryshme kohore. Për më tepër
gjatë zvoglimit të madhsisë së fushës shpejtësia e lëvizjes së nofullës dhe shkalla e dozës
rregullohen/modulohen. Sasia e dozës që është dhënë si pasojë e mbylljes së njërës nga
nofullat e sipërme të kolimatorit përcaktohet në mënyrë unike nga një trajtim tabelë i
segmetuar (SST). Një tabelë unike SST ekziston për çdo kënd nominal të pykës
dinamike( 15 °,30 °,45 ° dhe 60 °) dhe për cdo gjerësi fushe (4.0 cm në 20.0 cm me rritje
me 0.5 cm) e cila rezulton në 256 tabela për energji 6 MeV dhe 180 MeV të tufës
fotonike. Procesi i zvogëlimit të gjerësisë së fushës duke moduluar shpejtësinë e lëvizjes
së njerës prej nofullës të kolimatorit dhe shkallës së dozës krijohet gradienti i dëshiruar i
izodozës të formuar nga pyka përgjatë fushës së trajtimit në indin shenjëz të pacientit.
Mënyra e dhënies së dozës
Në mënyrë që pyka dinamike të gjenerojë shpërndarje të dozës tek pacienti doza e dhënë
në pika të veçanta të referimit në fushën e trajtimit duhet të njihen në mënyrë preçise.
Këto pika referimi të cilat përcaktojnë rëndësinë e tufës të shpërndarë nga pyka dinamike
duhet të llogariten me saktësi, kjo kërkon njohuri në ndryshimet e intesitetit të tufës,
shpërndarjes nga kolimatori, shpërndarjes nga fantoma dhe trasmentimin primarë pa
pranin e pykës. Në fillim të trajtimit me pykë dinamike kolimatori hapet në gjerësinë
maksimale të madhësisë së fushës dhe njesitë e monitorimit MU janë dhënë derisa doza
bazë i është dhënë të gjithë pikave të referimit. Kur doza e kërkuar është arritur, njëra nga
nofullat e sipërme Y1 ose Y2 të kolimatorit fillon të mbyllet në varësi të orientimit të
zgjedhur. Shkalla e dozës dhe shpejtësia e mbylljes së nofullës modulohen në një mënyrë
të tillë që doza e dëshiruar është dhënë në pikën e parë të referencës. Kur kolimatori arrin
një pozicion të caktuar MU dhe shpejtësia e mbylljes së nofullës janë modeluar përsëri në
mënyrë që japin diferencën midis dozës së plotë të kërkuar të pikës së dytë të referimit
me dozën pothuajse të marrë deri tani nga ajo pikë (XIANG, 2015). Ky proçes përsëritet
për të gjitha pikat e referimit deri në pikën e fundit të referencës. Për fushat me gjërësi
nga 10 cm deri 20 cm pikat e referencës pozicionohen me rritje me 0.5 cm.
Sistemi dinamik i dhënies së tufës
Sistemi dinamik i dhënies së tufës (DBD) modulon shkallën e dozës dhe shpejtësinë e
lëvizjes së nofullës të kolimatorit në të njejtën kohë për të krijuar profilet e rrezes, të
formsuar nga pyka dinamike. Për të përmbushur këtë detyrë sistemi DBD kërkon që
fusha e trajtimit të zbërthehet në segmente lineare në mënyrë që doza të jetë specifikuar
në mënyrë unike për një pikë të veçant referimi në cdo segment. Këto segmente
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përcaktohen si drejtues motorik i pozicionit të aksit të nofullës së kolimatorit që
monitorohen nga vendosja e një potenciometri të ndjeshëm në kokën e akseleratorit.
Këto drejtues të pozicionit të aksit përcaktojnë momentin kur shkalla e dozës duhet të
ndryshojë, segmentet janë të parapërcaktuar në sistemin STT për pykën dinamike të
zgjedhur nga operatori, dhe STT-të janë të ruajtur në kompjuterin e makinës
(Hasen¨oder-Kantz, 2018). Funksionimi i pykës dinamike mund të përgjithësohet në
hapat e mëposhtme:
1. Operatori zgjedh mënyrën e trajtimit me pykë dinamike me anë të kompjuterit, e
cila është e lidhur me sistemin softuer DBD
2. Operatori zgjedh parametrat e dëshiruara si energjia e tufës, madhësia e fushës,
këndi i pykës dhe numërin e dhënies së MU- së
3. Nga tastjera e kopjuterit zgjidhet STT-ja korrekte nga hard disku. Njësitë e
monitoruara (MU) për segment fushe llogariten dhe i dërgohen procesorit të
kontrollit.
4. Mbas fillimit të tufës në gjendje pune (beam on) procesori i kontrollit modulo
shkallën e dozës dhe shpejtësinë e lëvizjes së nofullës së kolimatorit njëkohësisht
duke minimizuar kohën e trajtimit.

Figurë: 4.14. Bllokë diagram e sistemit dinamik të dhënies së dozës
 Koefiçenti efektiv i i pykës:
Edhe pse pyka dinamike nuk e dobëson tufën fotonike ashtu si pyka fizike ekziston
koefiçenti efektiv i pykës (EWF) i cili duhet të llogaritet, për një plan të veçantë trajtimi
që kërkon dhënien e dozës nëpërmjet pykës dinamike. Gjatë lëvizjes së nofullës së
kolimatorit fushat janë të mbrojtura duke shkaktuar reduktim të përgjithshëm në dalje të
rrezes. Koeficenti EWF për pykën dinamike përcaktohet si raporti dozës së marrë për
thellësin 10 cm në aksin qendrorë të tufës me planin e pykës dinamike me dozën e marrë
D10wedge
cm
në po këtë thellësi por pa praninë e pykës dinamike. EWF  open
D10cm
Koefiçenti EWF varet nga madhësia e fushës, energjia e tufës dhe këndi i pykës.
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 Këndi i pykës dinamike:
Këndi i pykës dinamike përcaktohet nga një vijë e drejtë e hequr midis dy pikave, njëra
në një të katërtën e linjës së izodozës për atë madhësi fushe dhe tjetra në çdo anë të aksit
qendrorë. Të dy pikat janë një linje izodoze e ndryshushme që kalon në boshtin qendrorë
në thellësinë fikse 10cm, në ndryshim me pykën fizike këndi i së cilës përcaktohet si një
tangent për 80% ose 50% të konturit të izodozës në thellësi të ndryshme përgjatë aksit
qendrorë të tufës.

Figurë:4.15. Përcaktimi i këndit të pykës dinamike
3.4.3 Pyka dhe kolimatori dinamik shumëfletësh
Një metodë tjetër e shpërndarjes së dozës është nëpërmjet kolimatorit dinamik
shumëfletësh i cili me anë të një algoritmi i zvilluar për të llogaritur levizjet e nofullës së
kolimatorit në mënyrë që të gjeneroj fusha me intensitete të modeluara në radioterapi.
Teknika dinamike lejon profilet me intensitet arbitrarë të gjenerohen duke përdorur një
spastrim të vetëm në një drejtim të kolimatorit. Nofullat e kolimatorit kryejnë lëvizje të
pavarura në mënyrë që një hapje në gjerësi të ndryshueshme skanon gjithë fushën,
lëvizjet e nofullave janë optimizuar në mënyrë të tillë që koha e trajtimit për një
madhësie fushe dhe për një shkallë doze të jetë sa më minimale. Kjo teknikë ka treguar
se siguron një zbatim efikas dhe praktik të planeve të trajtimit në radioterapi bazuar në
shfrytëzimin e fushave me intensitet të modeluar. Kjo teknikë mbështetet në përdorimin e
fushave në të cilën intensiteti i rrezatimit ndryshon. Duke përdorur fusha të tilla me
intensitet të modeluar bëhet e mundur korrigjimi jo vetëm i parregullsive të kontureve të
sipërfaqes së indit dhe johomogjiniteti të tij por mund të formësojmë në mënyrë të
konsiderushme shpërndarjen e dozës brenda pacientit në mënyrë të tillë që zona ku ka
dozë më të lartë të përputhet me atë më të ulët. Një mënyrë e mirë e realizimit të kësaj
teknike është kolimatori dinamik, ku ndodh lëvizja e nofullave të kolimatorit gjatë
rrezatimit. Kjo në mënyrë të qartë ofron mundësinë e modulimit të intensitetit përgjatë
fushës duke lëvizur nofullat e kolimatorit, shkalla në të cilën kjo është e mundur në varësi
të lëvizjes së lejuar. Metoda fillon me llogaritjen e profilit të rrezes të formësuar nga pyka
për një kënd të dëshiruar të pykës. Rezultatet e profilit të rrezes pykë kalojnë më pas në
terapinë e rrezatimit me intesitet të moduluar (IMRT), gjenerimi i sekuncave të fletëve
për të krijuar segmentet e kolimatorit shumëfletësh (MLC) për dhënjen e dozës (Matjaž
Jeraj, Vlado Robar, 2004). Shpërndarja e dozës nga pyka arrihet nëpërmjet dhënies së
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dozës nga kolimatori dinamikë MLC i udhëhequr nga segmentet të gjeneruar në MLC.
Kjo teknikë është e ndryshme nga pyka dinamike apo fizike, mund të implementohet në
çdo makinë që përmban kolimatorin MLC. Avantazhet e kësaj teknike janë se ajo mund
të gjenerojë fushë pykë në çdo orjentim arbitrat ashtu siç krijon pyka dhe formë fushash
duke përdorur vetëm MLC-në. Teknika MLC u prezantua fillimisht për të zëvëndësuar
bllokun e formimit të rrezeve, ndërsa vitet e fundit është zgjeruar në dhënien e dozës në
terapinë e rrezatimit me inetensitet të moduluar (IMRT). Në sajë të përdorimit intesiv në
IMRT-ë karakteristikat mekanike dhe dozimetrike të MLC-së janë përmisuar në masë.
Procedurat përfshijnë llogaritjen e profilit të rrezes për një këndë të dëshiruar të pykës
sipas parimeve të pykës, krijimi i sigmenteve MLC-së bazuar në llogaritjet e profilit të
pykës dhe dhënien e dozës duke përdorur Linak me kolimatorë dinamikë shumëfletësh
teknikë e udhëhequr nga segmentet e MLC-së. Avantazhet e kësaj teknike janë (1) nuk
është i kufizuar në Linak të vaçantë, (2) mund të gjenerojë fushë pykë në çdo orjentim
arbitrar (3) krijon pyka dhe formë fushe duke përdorur vetëm MLC-në.
Llogaritja e profileve pykë për një kënd të caktuar pyke.
Gjenerimi i shpërndarjes së dozës nga pyka nëpërmjet teknikës së segmenteve MLC
IMRT-të kërkon një profil pyke për një kënd të caktuar. Sipas përkufizimit të komisionit
ndërkombëtarë për njesitë dhe matjet e rrezatimit (ICRU) këndi pykë referohet si këndi
nëpërmjet të cilit një kurbë izodoze është sipas aksit qendrore në një thellësi specifike 10
cm, prandaj profili pykë për kënd të dëshiruar të pykës llogaritet nga kurbat e izodozës.
Llogaritja e profilit pykë nga kurbat e izodozës realizohet në dy hapa: hapi i para
llogaritet faktori i trasmetimit pykë (WF) bazuar në kurbën e izodozës në këndin e
dëshiruar të pykës për një madhësi fushe. Hapi i dytë është që shumohen WF për profile
të fushës së hapur për të marrë profilet e pykës. Metoda e dizenjimit të filtrit pykë fizike
është përshruar nga Aron dhe Scapicchio e cila llogarit WTF. Parimi i kësaj metode është
të përcaktojë raportin e përqindjes së dozës së thellësisë në prani të pykës dhe pa praninë
e saj në pika të ndryshme. Në këtë mënyrë merren dy profile të dozës në prezencë të
pykës dhe pa prezencën e sajë . Një seri vijash paralele paraqiten duke formuar një kënd
me aksin qendrorë të fushës të barabartë me këndin e dëshiruar të pykës. Këto vija
ndërpriten me aksin qendrorë të tufës në pikat e kryqëzimit të fushës së hapur për një
linjë izodoze me aksin qendrorë të tufës (Zhu, Generation of wedge-shaped dose
distributions through dynamic multileaf collimator dose delivery, 2005). Raporti i
përqindjes së dozës së thellësisë me prani të pykës dhe pa praninë e saj në pikat e
takimit/kryqëzimit e linjave të izodozës në thellësinë referencë përfaqëson WF.
Llogaritjet e WF-së shumëzohen nga profili i tufës për fushën e hapur në thellësinë
referencë për të marrë këndin e dëshiruar të pykës. Figura e mëposhtme ilustron një sërë
llogaritjesh për WTF-në për një kënd pyke 30° me energji të tufës 6 MeV dhe madhësi
fushe 20x20 cm2.
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Figurë: 4.16. Disa vlera të koefiçentit të trasmetimit të pykës (WTF)

Krijimi i segmenteve MLC
Algoritmi rrëshqitje dritare i bazuar në punën e Bortfeld-it shfrytëzohet për të gjeneruar
segmentet MLC. Algoritmi zbërthen profilet e dozës nga shpërndarja e dozës për të
krijuar sekuenca fletë të qëndrueshme që operojnë sipas një drejtimi për dhënien e dozës.
Profili i intensitetit për çdo çift fletësh shqyrtohet në mënyrë të pavarur, siç paraqitet në
figurën 4.17, një profil intensiteti i vazhdushëm është i ndarë nga një seri vijash paralele
që përfaqsojnë një seri vlerash diskrete të intesitetit. Pikëtakimet e linjave paralele në
profilin e intensitetit veçohen në dy grupe rritës dhe zbritës në varësi të intensiteti nëse
është në rritje apo në zbritje në pikëtakimin. Kryqëzimet e ngritjes dhe zbritjes rënditen
nga e majta në të djathtë, numri i kryqëzimeve në ngjitje është i barabartë me numrin e
kryqëzimeve në zbritje e cila është e barabartv me numrin e segmenteve MLC të krijuar
për të prodhuar profilin e intensitetit. Për cdo segment MLC-je pozicionet kryesore dhe
fletët zvarritëse korrespendojnë me pozicionet e çifteve të kryqëzuara me ato të ngjitjes të
cilat perputhen me ato të zbritjes Figura e ilustron trajektoren e një çifti fletësh të
krijuara në proflin e intensitetit. Fushat e përgjithshme MLC janë të krijuara duke
kombinuar pozicionet e fletëve të krijuara në mënyrë të pavarur për çdo çift fletësh.
Teknika e dhënies së dozës
Dhënia e dozës kryhet nga teknika me kolimator dinamik shumëfletësh (DMLC),
segmentët MLC-ë të krijuar në hapin b sigurojnë kontrollin e punës në linak, MLC
nëpërmjet rrjetit ose disketate të lëvizshme bëjnë ruajtjen e të dhëave. Të dhënat e marra
nëpërmjet MLC të krijuara për IMRT-në ruhen në dosjet e segmentëve MLC të krijuara
për çdo fushë pykë përmbajnë informacion mbi numrin e segmentëve, pjesë të njësive të
monitorimit të cilat u dërgohen çdo segmenti si dhe pozicioni i fletëve MLC të ëdo
segmenti. Këto të dhëna transferohen në stacionet e punës të MLC-së për të udhëhequr
lëvizjen dinamike të MLC-së për të arritur shpërndarjen e dozës nga pyka.
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Figurë: 4.17. (a) profili i intensitetit të vazhduar, pikat tregojnë kryqëzimin e profilit të
inetnsitetit të vazhduar me vija paralele në rritje këto pika janë të grupuara në pika në
ngjitje dhe në zbritje të renditura nga e majta në të djathtë. (b) Trajektorja e një çifti
fletësh krijuar për të dhënë një profil të vazhdushëm. Pozicionet e fletëve zvarritëse
korrespondojnë me pikat në ngjitje dhe në zbritje në figurë.
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KAPITULLI V
PJESA EKSPERIMENTALE
Hyrje
Radioterapia moderne mbështetet mbi një shpërndarje të saktë të dozës tek vëllimi i
duhur tumoral. Komisioni ndërkombëtarë i njësive matëse të rrezatimit (ICRU) ka
rekomanduar një saktësi kufi në tumor të dozës së shpërndarë  5% bazuar mbi një
analizë të dhënash të dozës dhe mbi një vlerësim të gabimeve në dozën e dhënë në një
ambient klinik. Duke marrë në konsideratë të gjitha papërcaktueshmëritë që përfshihen në
dozën e dhënë tek pacienti , saktësimi i rekomanduar prej  5% është jo lehtësisht i
realizueshëm. Përpara përdorimit klinik, prodhimi i tufave fotonike dhe elektronike të
prodhuara nga makinat radioterapeutike me tufa të jashtme duhet të jenë të kalibruara. Ky
kalibrim bazik i tufës dalëse është shumë i rëndësishëm në sigurimin e të dhënave zinxhir
duke siguruar një dozë të saktë të shpërndarë tek pacienti. Hapat e tjerë u referohen a)
procedurave për matjen e të dhënave të dozës relative, komisionimi i aparaturave dhe
sigurimi i cilësisë b) plani i trajtimi c) vendosja e pacientit në makinën e trajtimit.
Qëllimi kryesor për një makinë në radioterapi është zakonisht formimi i sasisë së dozës
duhur, për një pikë P, në një thellësi referencë zref, në një fantomë uji për një distancë të
caktuar burim-sipërfaqe ose burim-aks (SSD ose SAD) dhe një madhësi fushe referencë
mbi sipërfaqen e fantomës ose izoqendrës. Tufa për njësitë e gjeneratorëve të rrezatimit X
të rendit kV dhe teleterapisë janë zakonisht të dhëna në Gy/min, ndërsa për akseleratorët
klinik ai është i dhënë në Gy për njësi monitoruse (Gy/MU). Për tufat sipërfaqësore dhe
ortovoltazhe dhe nganjëherë për tufat e prodhuara nga makinat radioizotope të
teleterapisë, tufa kryesore mundet gjithashtu të jetë e formuar si sasi e kermas në ajër
(Gy/min) në një distancë të dhënë nga burimi dhe për një kolimator të dhënë ose pajisje.
5.1 Dozimetria
Kalibrimi i tufës kryesore të fotoneve dhe tufave elektronike është bërë me dozimetra
rrezatimi dhe teknika speciale te dozimetrisë së rrezatimit.
Dozimetria e rrezatimit i referohet përcaktimit me anë të matjeve ose llogaritjeve të dozës
së absorbuar ose disa madhësive të tjera fizike të lidhura me atë, të tilla si kerma në ajër,
fluksi, doza ekuivalente etj, në një pikë të dhënë për një mjedis të dhënë (P. Andreo, J.P.
Seuntjens, and E.B. Podgorsak, 2012).
Një dozimetër rrezatimi është i përcaktuar si një pajisje që është e aftë të sigurojë një
lexim M që është një matje e dozës D të depozituar në vëllimin e ndjeshëm të dozimetrit
V ndaj rrezatimit jonizues. Një dozimetër që prodhon një sinjal nga i cili doza në vëllimin
e ndjeshëm të tij mund të përcaktohet pa kërkuar kalibrim në një fushë të njohur të
rrezatimit i referohemi si dozimetër absolut. Dozimetrat që kërkojnë kalibrim në një
fushë të njohur të rrezatimit quhen dozimtra relativë. Kalibrimi i tufës kryesore të një tufe
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rrezatimi klinike, duke u mbështetur në një matje direkte të dozës ose shpejtësisë së dozës
në ujë nën kushte specifike referuese, i referohemi si dozimetri referencë. Tri llojet e
teknikave të dozimetrisë referencë janë përkatësisht të njohura:




Kalorimetrike
Dozimetria Fricke
Dozimetria e dhomës së jonizimit

Këto dozimetra mund të përdoren si dozimetra absolutë por janë me përdorim të rrallë si
të tillë në klinika sepse përdorimi i tyre në dozimetrinë absolute është i pavolitshëm,
gjithashtu, kalibrimi në një fushë të njohur të rrezatimit ofron avantazhe të caktuara të
tillë si gjurmueshmëria në një laborator standardesh. Kur një dozimetër absolut është
përdorur në mënyrë të pavarur, ai bazohet mbi saktësinë e tij në vend të referimit të një
standardi në përgjithësi me përdorues të tjerë të rrezatimit.
5.1.1 Teknika kalorimetrike
Teknika kalorimetrike është absolutisht një nga tri teknikat e dozimetrisë referencë, qysh
kur u mbështet mbi përcaktime bazike të energjisë elektrike ose temperaturës. Në parim
dozimetria kalorimetrike është e thjeshtë, por në praktikë nevojiten matje ekstremalisht të
vogla të ndryshimit të temperaturës çka e bën këtë teknikë shumë komplekse dhe e
drejton atë tek laboratorët e standardeve të sofistikuara. Dy llojet e dozimetrave të matjes
së dozës së absorbuar janë përdorur përkatësisht në laboratorët e standardëve janë:
1- Kalorimetrat grafitë
2- Kalorimetrat e mbyllur të ujit
Në kalorimetrat grafitë rritja e temperaturës mesatare matet në një trup që është i veçuar
termikisht nga trupat e tjerë rreth e rrotull i vendosur në hapësirë vakumi. Proçedurat e
korigjimit të hapësirës dhe transferimit të dozës janë përdorur në lidhje me kalorimetrat
grafitë,për të lejuar transferimin e dozës së absorbuar nga grafiti në ujë. Në kalorimetrat e
mbyllur me ujë të ndenjur, përdorimi është bërë me difuzion termik të ulët të ujit që
mundëson matjen e temperaturës në mënyrë direkte në një pikë brenda në ujë (A. Krauss,
M. Bambynek, H.-J. Selbach ). Procedurat e transferimit të dozës nuk janë të nevojshme
por matja dhe analiza është e komplikuar nga prezenca e humbjeve të përçueshmërisë së
nxehtësisë dhe nga humbje të nxehtësisë për shkak të radiolizës.
5.1.2 Dozimetria Fricke
Energjia e rrezatimit jonizues e absorbuar në një mjedis të caktuar jep një ndryshim kimik
në mjedisin absorbues dhe sasia e këtij ndryshimi kimik mund të përdoret si një matje për
dozën e absorbuar. Dozimetri i rrezatimit kimik më të njohur është dozimetri Fricke i cili
mbështetet mbi oksidimin e joneve të metaleve në jone hekur në një përzierje të sulfatit të
hekurit të rrezatuar. Sasia e joneve të hekurit të prodhuar në përzierje matet nga
spektrometri i absorbimit me dritë ultravjollcë në 304 nm që është shumë e absorbueshme
nga jonet hekur. Dozimetria Fricke varet nga njohja e saktë e krijimit të rrezatimit kimik
nga jonet hekur, matet në mol i prodhuar për një sasi energjie 1J të absorbuar në solucion.
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Prodhimi kimik lidhet me parametrin më të vjetër, vlera e G-së, që përcaktohet si numër
e prodhimit të molekulave të hekurit në një përzierje sulfati hekuri nga 100 eV energji e
absorbuar. Vlera e saktë e prodhimit kimik është vështirësisht e përcaktueshme sepse
prodhimi kimik vlerësohet nga niveli përcaktimit të energjisë së rrezatimit, shpejtësisë së
dozës dhe temperaturës së solucionit gjatë rrezatimit dhe vlerësimi (Schreiner, 2004).
Vlera më e mirë e G-së për rrezatimin gama të Co60 është 15.6 molekula për energji 100
eV që i korrespondon një vlere të prodhimit kimik 1.607 x 10-6 mol/J. Rendi tipik për
dozimetrat Fricke me sulfate hekuri është nga disa Gy deri në 400 Gy duke e bërë
dozimetrinë Fricke jo praktike për përdorime klinike të zakonshme.
5.1.3 Dozimetria e dhomës së jonizimit
Dhoma e jonizimit është më e përdorura praktikisht dhe më e përhapura si dozimetër për
matje të sakta të tufës së prodhuar të rrezatimit nga makinat në radioterapi. Ajo mund të
përdoret si dozimetër absolut ose relativ. Vëllimi i ndjeshëm i saj është zakonisht i
mbushur me mjedis ajër dhe madhësitë e matshme që lidhen me dozën ose shpejtësinë e
dozës janë përkatësisht ngarkesa e jonizuar Q ose rryma e jonizimit I, prodhuar nga
rrezatimi në masën e ndjeshme të ajrit në dhomë majr. Ngarkesa Q dhe masa e ajrit majr
janë të lidhura me dozën e absorbimit në ajër Dajr nga:
Dajr 

Q
majr

 Wajr 
 e 



5.1

ku Wajr/e është energjia e kërkuar për të prodhuar një çift jonik në ajër për njësi të
ngarkesës. Kthimi pasues i dozës në ajër Dajr në dozë të mjedisit (zakonisht në ujë) Duj
bazohet në teorinë Bragg-Gray ose Spencer-Attix.
Vëllimi ose masa e ndjeshme e ajrit të një dhome të jonizimit përcaktohet:



Drejtpërdrejt nga matjet
Në mënyrë jo të drejpërdrejtë përmes kalibrimit të dhomës në një fushë rrezatimi
të njohur.

Energjia mesatare e shpenzuar për formimin e një çifti jonik është në përgjithësi e
pranuar si një vlerë konstante e (Wajr/e) që mund të përdoret për energjinë e plotë të
fotonit ose elektronit në dozimetrinë e radioterapisë. Megjithatë, nuk ka baza
eksperimentale direkte për një supozim të tillë meqë të dhenat e disponueshme kanë qenë
siguruar vetëm nga matjet me tufa të rrezatimit gama të Co60 dhe Cs137, rrezeve X 2 MV.
Vlera (Wajr/e) = (33.85 ± 0.15) J/C rekomandohet nga ICRU rrjedhin nga një vlerësim i të
dhënave eksperimentale të disponueshme kryesisht të siguruara nga matjet e dozës së
absorbimit duke përdorur një kalorimetër grafiti dhe një dhomë grafiti jonizimi në një
fantomë grafiti. Dy metodat për për përftimin e dozës së absorbuar në grafit mund të
japin të njëjtën vlerë të dozës:
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5.2

ku Q/majr është ngarkesa Q e grumbulluar në masën e ajrit majr dhe e korrigjuar nga
madhësitë ndikuese dhe Sgrafit-ajër është raporti i fuqia frenuese për grafitin dhe ajrin e
llogaritur për energjinë e përdorur të tufës fotonike ose elektronike. Kjo metodë vlerësimi
kërkon një ndryshim në (Wajr/e) kur raporti i fuqisë frenuese Sgrafit-ajër ndryshon. Në
vijimësi të futjes së të dhënave të reja të fuqisë frenuese për elektronin nga ICRU në
1984, vlera (Wajr/e) ka qenë ndryshuar në (33.97  0.06) J/C për ajrin e thatë (Ross,
2015). Analiza e të dhënave eksperimentale të disponueshme për energjitë e larta,
kryesisht për tufat elektronike, ka sugjeruar që varësia e energjisë në (Wajr/e) nuk mund të
përjashtohet, por papërcaktueshmëria eksperimentale dhe përdorimi i raporteve të
ndryshme të fuqisë frenuese për gjatë viteve nuk lejon një konluzion përfundimtarë për të
arritur në këtë pytje. Dihet që vlera (Wajr/e) për ajrin në një temperaturë 200 C, në presion
101.325 kPa dhe 50% lagështi relative është 0.6% më e vogël se sa për ajër të thatë në të
njëjtën temperaturë dhe presion, duke rezultuar në një vlerë 33.77 J/C në vend të 33.97
J/C. Si rrjedhim, për të njëjtën sasi të energjisë së disponueshme për krijimin e
ngarkesave, 0.6% më shumë ngarkesë do të krijohet në ajër në 50% lagështi relative se sa
në ajër të thatë.
5.2 Dozimetria referencë me dhomat e jonizimit
Tri llojet e dhomave të jonizimit që mund të përdoren në dozimetrinë referencë si
dozimetra absolut janë:




Dhoma standarde jonizimit me ajër.
Dhoma jonizimit me zgavër
Fantomë- dhomë jonizimi

Dhoma standarde jonizimit me ajër mat kerman në ajër sipas përcaktimit të saj nga
grumbullimi i të gjithë joneve të prodhuara nga tufa rrezatimit si rezultat i transferimit të
drejtpërdrejtë të energjisë nga fotonet tek elektronet parësorë në një vëllim të caktuar me
ajër. Përcaktimi i kermas në ajër ose shpejtësisë së kermas në ajër kërkon njohje të saktë
të (Wajr/e).
Dhoma jonizimit me zgavër mat kerman në ajër për energjitë në rendet nga 0.6 Mev deri
në 1.5 MeV sipas lidhjes Bragg-Gray. Në anologji me dhomën standarde të jonizimit me
ajër, jonet depozitohen në ajër, por këtë herë brenda një zgavre me një vëllim të njohur
rrethuar nga një mur i trashë grafiti i mjaftueshëm për të siguruar një shtim të elektroneve
dytësorë. Ekuacioni Bragg-Gray tregon dozën në ajër brenda zgavrës me vëllim të njohur,
të dozës në mjedis në të cilën spektri i elektroneve dytësor përmban zonë ngritjeje të tillë
si muri gafitit (grumbullimit). Doza e absorbimit tek muri lidhet me përplasjen e ajërkerma në ajër nëpërmjet raportit të koefiçentit të absorbimit të sasisë së energjisë, nga
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muri në ajër. Përplasja ajër-kerma në ajër lidhet me korrigjimin e plotë të ajër-kerma në
ajër për energjinë e pjeshme të harxhuar në bashkëveprimet rrezatuese. Në vazhdim të
nevojës për një njohje të saktë të vëllimit të ndjeshëm të ajrit, faktorët korrigjues të murit
kërkohet të llogariten për efekt të rrallimit fotonik dhe shpërhapjes në murin e dhomës.
Një njohje e saktë e (Wajr/e) si edhe vëllimit zgavrës dhe fraksionit të frenimit kërkon të
përcaktohet shpejtësia e kermas në ajër (Ravotti, 2020). Përfundimisht, faktorët
korrigjues në laboratorët standard të tillë si faktori korrigjues i jouniformitetit të burimit
dhe faktorëve që llogariten për shmangiet nga teoria Spencer-Attix.
Fantom-dhomë jonizimi. Të pakalibruara, dhomat me vëllim ajri të ndryshueshëm,
ndërtohen si pjesë integrale e një fantome ujë-ekuivalente në të cilën matet doza, mund të
përdoren si dozimetra rrezatimi në matje të dozës së absorbuar për tufat megavoltazhe
fotonike dhe elektronike. Protokollet e dozimetrisë standartë bazohen mbi teoritë e
Bragg-Gray ose Spencer-Attix që sigurojnë një lidhje lineare të thjeshtë ndërmjet dozës
në një pikë të dhënë në mjedis dhe raportit Q/m ku Q është ngarkesa e grumbulluar në
masën m të ajrit në zgavrën matëse brenda mjedisit. Në dhomat ekstrapolimit, raporti
Q/m është konstant dhe mund të zëvendësohet nga derivati dQ/dm që mund të matet
saktësisht nëpërmjet një ndryshimi të kontrolluar në elektrodë. Shndërrimi i dozës në
zgavër në dozën në mjedis bazohet mbi teorinë Spencer-Attix. Në mënyrë të ngjashme në
dhomat e jonizimit me ajër më standard të lirë dhe në dhomat e jonizimit me zgavër,
dozimetria me dhoma ekstrapolimi mbështetet mbi një njohje të saktë të vlerës së
(Wajr/e).
5.2.1 Kalibrimi i tufës klinike dhe zinxhiri i matjeve
Aspekti teorik i tre teknikave të dozimetrisë referencë që u diskutuan më lart janë
plotësisht të kuptueshme, megjithatë, asnjëra nga tre teknikat, për një arsye ose tjetër, nuk
është praktike për përdorim rutinë klinik. Për këtë tufat klinike të fotoneve dhe
elektroneve janë përgjithësisht të kalibrueshme me anë të dhomave të jonizimit që
përdoren si dozimetra relativë dhe kanë koefiçentë kalibrimi që përcaktohen në ujë ose
ajër dhe gjurmuese të një laboratori kryesorë të standardeve kombëtare të dozimetrisë.
Koefiçenti i kalibrimit të dhomës para së gjithash shmang nevojën për një njohje të saktë
të vëllimit të ndjeshëm të ajrit të dhomës. Standardi ISO 31-0 mbi madhësitë dhe njësitë
ka siguruar udhëzues përkatës për tu përdorur në terma koefiçentësh dhe faktorësh.
Fillimisht duhet të përdoret për një posedues për shumëfishim madhësish, më vonë duhet
të ruhet për një shumëfishues jo madhësish. Për përputhje praktike me përdorim të gjërë
termi i faktorit të kalibrimit përditësohet tek koefiçenët e kalibrimit. Kapja e një faktori të
kalibrimit tek një laborator kryesor të standardeve kombëtare të dozimetrisë (PSDL)
nënkupton që:



Dhoma kalibrohet drejtpërdrejt tek PSDL në terma të kermas në ajër ose dozës së
absorbuar në ujë
Dhoma kalibrohet drejtpërdrejt tek një laborator kalibrimi i akredituar i
dozimetrisë (ADCL) ose laborator dytësor i standardeve të dozimetrisë (SSDL) që
kërkon kalibrim të tyre tek një PSDL.
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Koefiçenti i kalibrimit të dhomës arrihet nëpërmjet një kalibrimi tërthor me
dhomë tjetër jonizimi, koefiçent kalibrimi i cili matet drejtpërdrejt tek një
PSDL,ADCL ose SSDL.

Proçedurat që ndiqen kur kalibrohet një tufë fotonike ose elektronike klinike janë
përshkruar në protokollet e dozimetrisë ndërkombëtare ose kombëtare ose kodet e
dozimetrisë në praktikë dhe zgjedhja se cili protokoll do të përdoret është lënë
departamenteve të caktuara të radioterapisë (Adlienė, 2017). Protokollet dozimetrike
janë në përgjithësi cështje e organizmave kombëtare ose rajonale të tilla si APPM
(Amerika Veriut), IPEMB (Mbretëria e Bashkuar), DIN (Gjermania), NCS (Hollanda dhe
Belgjika) dhe NACP (Skandinavia) ose nga organizata ndërkombëtare të tilla si IAEA.
5.3 Dhoma e jonizimit dhe sistemet bazë dozimetrike
Ashtu siç tregohet skematikisht në figurën 5.1, dhoma e jonizimit dhe sistemet bazë të
dozimetrisë janë në parim dukshëm të thjeshta dhe konsistojnë ne tre elementë kryesorë:




Dhoma e jonizimit
Elektrometri
Furnizuesi i energjisë

Qarku i një dhome jonizimi dhe sistemeve bazë dozimetrike të thjeshtë i ngjan një
kondensatori (dhoma e jonizimit) në kontakt me një bateri (furnizuesi i energjisë) me
elektrometrin që mat rrymën e ngarkimit ose të shkarkimi të “kondensatorit”.
5.3.1 Dhomat e jonizimit
Dhomat e jonizimit përmbajnë tre elektroda që përcaktojnë vëllim e ndjeshëm të ajrit.
Vëllimi i ndjeshëm është në mënyrë tipike i rendit nga 0.1 deri në 1 cm3 në dhomat e
jonizimit që përdoren për kalibrimin e tufave fotonike dhe elektronike klinike. Tri
elektrodat janë:





Elektroda polarizimit e cila është në kontakt direkt me furnizuesin e energjisë
Elektroda matëse e cila është në kontakt me mjedisin nëpërmjet elektrometrit me
rezistencë të vogël për të matur ngarkesën e prodhuar në në vëllimin e ndjeshëm
të dhomës.
Elektroda kontrolluese e cila është direkt në mjedis dhe shërben për dy qëllime a)
të përcaktojë vëllimin e ndjeshëm të dhomës b) dhe ajo parandalimit me anë të
majteve të humbjeve të rrymave në dhomë.
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Figurë: 5.1. Diagrami skematik i qarkut për një dhomë jonizimi dhe sistemit bazë të
dozimetrisë. Një paraqitje e elektrometrit, furnizuesit të energjisë V. Dhoma e jonizimit
është zakonisht në kontakt me elektrometrin nëpërmjet nje kabëlli triaksial të mbrojtur,
me zhurmë të ulët (J. IZEWSKA G. RAJAN).

Dy llojet e dhomave të jonizimit që përdoren në kalibrimin rutinë të tufës janë:



Dhomat cilindrike
Dhomat pllakë paralele

Dhomat cilindrike zakonisht përdoren në kalibrimin e tufave të rrezeve X ortovoltazhe
dhe megavoltazhe si dhe tufave elektronike 10 MeV e lart, ndërsa dhomat pllakë paralele
përdoren në kalibrimin e tufave të rrezeve X sipërfaqësore, në kalibrimin e tufave
elektronike me energji të ulët, dhe në matjet e dozës së sipërfaqes për tufat fotonike
megavoltazhe.
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Figurë: 5.2. Shembuj të dhomave tipike të jonizimit që përdoren në radioterapi. (a)
Dhomat cilindrike të jonizimit përdoren për dozimetrinë relative, (b) mini-dhoma me
majë të vogël, (c) dhoma cilindrike e tipit Farmer me kapak (d) dhoma e jonizimit pllakë
paralele e tipit Roos për tufën e elektroneve

Ajri përdoret zakonisht si gaz i ndjeshëm në një dhomë jonizimi. Ngjarja themelore e
bashkëveprimit të rrezatimit jonizues jodrejpërdrejtë me dhomën është karakterizuar nga
një çlirim i elektroneve me energji të lartë në murin e dhomës ose fantomë nëpërmjet
efektit fotoelektrik, efektit Kompton ose prodhimit të çiftit. Disa nga këto elektrone futen
në vëllimin e ndjeshëm të dhomës së jonizimit dhe jonizojnë molekulat e ajrit duke
prodhuar jone pozitive dhe elektrone me enegji të ulët në gazin e ndjeshëm të dhomës.
Elektronet me energji të ulët lidhin veten e tyre me molekulat elektronegative të
oksigjenit në ajër duke formuar jone negative . Në këtë mënyrë, në një dhomë jonizimi
me ajër grimcat e ngarkuara që grumbullohen janë jone pozitive dhe negative
ndonjëherë më tepër se sa jone pozitive dhe elektrone.
5.3.2 Elektrometri dhe furnizuesi i energjisë
Një dhomë jonizimi është në thelb një kondensator në të cilin rryma ose ngarkesat që
rrjedhin është e nxitur nëpërmjet veprimit të tufës së rrezatimit. Ngarkesa ose rryma që
është shkaktuar në dhomë është shumë e vogël dhe duhet të matet nga një pajisje matëse
shumë e ndjeshme ndaj rrymës ose ngarkesës (elektrometri). Furnizuesi energjisë në
dhomën e jonizimit është gjithashtu një njësi më vete ose pjesë përbërse e elektrometrit.
Në të dy rastet, është i rëndësishëm ndryshimi i magnitudës ose polaritetit të voltazhit të
prodhuar nga furnizuesi energjisë, kështu që efiçensa e grumbullimit të joneve në dhomë
mund të përcaktohet për një tufë rrezatimi të caktuar.
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Figurë: 5.3. Elektrometër PTW Unidos që përdoret në radioterapi
5.3.3 Fantomat
Uji është lënda standarde e fontomës për matjet dozimetrike të tufave fotonike dhe
elektronike , megjithatë, matjet dozimetrike shpesh kryhen në materiale solide shumë
praktike të tilla si plastika, Lucite, A-150 ind ekuivalent plastik, ujë solid (WT1), ujë
solid (RMI-457), ujë plastik , ujë virtual etj që imiton ujin në terma të dendësisë së
masës, numrit të elektroneve për gram dhe numrit atomik (Larry A. DeWerd ,Michael
Kissick, 2014)..



Numri atomik efektiv Zef varet nga kompozimi atomik i përzierjes si edhe nga
tipi dhe cilësia e tufes së rrezatimit
Për fotonet me energji të ulët ku efekti fotoelektrik është dominant mbi efektin
Kompton, Zef e një përzierje është përcaktuar nga:

zef  3.5  ai Zi3.5

5.3

i

Ku ai është fraksioni masës dhe Zi numri atomik. Duke përdorur këtë ekuacion ne
gjejmë një Zef me vlerë 7.8 për ajrin dhe 7.5 për ujin.


Për tufat e fotoneve dhe elektroneve megavoltazhe Zef është përcaktuar nga:

Z i2
Ai
zef  i
Z
i ai Ai
i

 ai

5.4
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Ku ai është fraksioni masës Zi është numri atomik dhe Ai është masa atomike e lementit i.
Në figurën më poshtë paraqitet një fantomë e cila përdoret për matjen e dozës në një
thellësi të caktuar.

Figurë: 5.4. Fantomë uji që përdoret për matjen e dozës në thellësi
Uji është material shumë universal si zëvendësues i indeve të buta, i dobishëm në matjet e
të dy tufave fotonike dhe elektronike. Materialet plastike të ngurta përdoren shpesh në
matjet në fantomë, megjithëse, ato nuk janë zëvendësues universal të indit, pasi jo të tre
parametrat e ekuivalencës mund të përputhen në mënyrë adekuate me ato të ujit.








Për tufat fotonike, ind-ekuivalencë ose ujë-ekuivalencë nënkupton një krahasim
në sasi të koefiçentit të absorbimit të energjisë, sasisë së nergjisë frenuese dhe
sasisë së energjisë së shpërhapur.
Që një fantomë të jetë ujë-ekuivalente për dozimetrinë elektronike, ajo duhet të
krahasojë fuqinë frenuesë lineare dhe energjinë e shpërhapur lineare në ujë. Kjo
është pothuajse e arritshme, në qoftë se materiali fantomës ka të njëjtin densitet
elektronik dhe të njëjtin numër atomik si uji .
Në përgjithësi, uji rekomandohet si lëndë e fantomës për kalibrimin e tufave
fotonike dhe elektronike megavoltazhe. Thellësia e kalibrimit për tufën e rrezeve
X megavoltazhe është 10 cm, ndërsa për tufat e elektroneve ajo ështsë një thellësi
referencë Zref. Kufiri mbi fantomë rreth madhësisë së fushës duhet të jetë e pakta 5
cm ujë në të gjitha drejtimet dhe aty do të jetë e pakta 10 cm ujë mbi dhomë.
Për tufat e rrezeve X kilovoltazhe, plastikat e përdorura në dozimetri nuk mund të
konsiderohen më të vërtet ujë-ekuivalente dhe përdorimi i tyre për kalibrimin e
tufave të rrezeve X të prodhuara duhet të trajtohet me kujdes.

5.4 Matja e e dozës sipas aksit qëndror në fantomë
Kalibrimi i tufave fotonike dhe elektronike realizohet në fantoma të cilat përdorin si
lëndë ujin, pra mbushen deri në një nivel të caktuar uji dhe në një thellësi të përcaktuar
realizohet matja e dozës. Për të realizuar matjen e dozës në thellësi sipas aksit qëndror të
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tufës për një madhësi fushe të caktuar dhe një thellësi të përcaktuar, duhet të vëmë në
punë akseleratorin linear të tipit Elekta, me anë të cilit sigurojmë tufën e rrezatimit të
dëshiruar. Pas sigurimit të tufës së rrezatimit me anë të akseleratorit Elekta bëhet
vendosja e fantomës së ujit në stativin mbajtes të saj, më pas mbushet fantoma me ujë
deri në nivelin e dëshiruar ku me anë të mekanizmit të lëvizjes vertikalisht kontrollohet
distanca burim-sipërfaqe. Një aksesor shumë i rëndësishëm është edhe dhoma e jonizimit
me anë të së cilës realizohet matja e dozës në thellësinë e caktuar. Dhoma e jonizimit
lidhet me anë të kabullit përkatës me elektrometrin ku ky i fundit është lidhur me
kompjuterin për të dërguar të dhënat tek softi kompjuterit. Dhoma e jonizimit shërben si
detektor për kapjen e dozës në këtë thellësi dhe lëviz nga njëri skaj në tjetrin në thellësinë
e përcaktuar. Në sipërfaqen e fantomës bëhet vendosja e dhomës së jonizimit referencë.
Parametrat e tufës përcaktohen në softin kompjuterik duke komanduar në këtë mënyrë
akseleratorin në përputhje me karakteristikat e tufës që dëshirojmë të ketë tufa e prodhuar
nga akseleratori. Në figurën e mëposhtme paraqitet skematikisht lidhja e aksesorëve dhe
akseleratorit për realizimin e matjeve të dozës në thellësi pa prezencën e pykës dinamike
dhe me prezencën e saj. Matjet realizohen për madhësi fushe të ndryshme dhe për dy lloje
tufash me energji 6 MV dhe 18 MV.

Figurw: 5.4. Paraqitja skematike për realizimin e matjes së dozës në thellësi.

Më poshtë do paraqesim disa tabela ku jepen vlerat e matura të dozës së rrezatimit në një
thellësi të caktuar për madhësi fushe të ndryshme dhe për dy lloje tufe me energji 6 MV
dhe 18 MV. Rezultatet e paraqitura në tabelë merren për disa njësi monitoruese të tufës së
rrezatimit dhe për një distacë burim-sipërfaqe 90 cm, ku detektori është i lidhur me
elektrometrin dhe ai i kryen matjen në një thellësi 8.7 cm duke lëvizur horizontalisht në
fushën e rrezatimit. Matjet e paraqitura mëposhtë janë zhvilluar pranë: Spitalit Hygeia,
Tiranë.
76

Tabelë 5.1: Rezultatet e matjeve të dozës në thellësi për madhësi fushe 3x3 cm2
Energjitë
6 MV

18 MV

Këndi

Pa pykë (nC)

Me pykë (nC)

900

46.49

46.48

46.47

11.95

11.93

11.94

2700

46.71

46.7

46.71

11.88

11.88

11.87

900

54.42

54.44

54.42

14.12

14.10

14.11

2700

54.57

54.56

54.57

14.02

14.02

14.02

Tabelë 5.2: Rezultatet e matjeve të dozës në thellësi për madhësi fushe 5x5 cm2
Energjitë
6 MV

18 MV

Këndi

Pa pykë (nC)

Me pykë(nC)

900

45.85

45.87

45.89

11.83

11.84

11.85

2700

46.11

46.12

46.13

11.97

11.97

11.98

900

54.02

53.99

54.01

13.99

13.99

14.00

2700

54.45

54.46

54.45

14.12

14.12

14.11

Tabelë 5.3: Rezultatet e matjeve tw dozës në thellësi për madhësi fushe 10x10 cm2
Energjitë
6 MV

18 MV

Këndi

Pa pykë (nC)

Me pykë (nC)

900

44.72

44.75

44.73

11.81

11.81

11.80

2700

44.68

44.73

44.7

11.91

11.91

11.92

900

52.28

52.3

52.29

13.96

13.97

13.96

2700

52.35

52.37

52.36

14.02

14.03

14.02

Tabelë 5.4: Rezultatet e matjeve të dozës në thellësi për madhësi fushe 15x15 cm2
Energjitë
6 MV

18 MV

Këndi

Pa pykë (nC)

Me pykë (nC)

900

44.79

44.78

44.77

11.96

11.96

11.96

2700

44.65

44.64

44.66

11.87

11.88

11.88

900

51.35

51.33

51.33

14.07

14.08

14.08

2700

51.41

51.39

51.4

13.97

13.97

13.97
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Tabelë 5.5: Rezultatet e matjeve të dozës në thellësi për madhësi fushe 20x20 cm2
Energjitë
6 MV

18 MV

Këndi

Pa pykë (nC)

Me pykë (nC)

900

43.09

43.07

44.08

11.89

11.88

11.88

2700

43.25

44.27

44.24

11.87

11.87

11.87

900

50.05

50.08

50.06

13.99

14.00

14.00

2700

50.31

50.34

50.33

13.92

13.92

13.92

Tabelë 5.6: Rezultatet e matjeve të dozës në thellësi për madhësi fushe 10x10 cm2
900 , t=24.70C, FS=10*10 cm 2 300 mu, P=1013.5 kpa, SSD=90/8.7 cm
Pa pykë (nC)

Me pykë (nC)

6 MV

18 MV

6 MV

18 MV

45.44

52.83

11.95

14.05

45.44

52.84

11.95

14.05

45.44

52.86

11.95

14.05

Tabelë 5.7: Rezultatet e matjeve të dozës në thellësi për madhësi fushe 10x10 cm2
900 , t=22.80C, FS=10*10 cm 2 300 mu, P=1003.3 kpa, SSD=90/8.7 cm
Pa pykë (nC)

Me pykë (nC)

6 MV

18 MV

6 MV

18 MV

44.63

52.37

11.92

14.06

44.65

52.37

11.93

14.07

44.68

52.37

11.92

14.07
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Tabelë 5.8: Rezultatet e matjeve të dozës në thellësi për madhësi fushe 10x10 cm2
900 , t=23.90C, FS=10*10 cm 2 300 mu, P=1011.2 kpa, SSD=90/8.7 cm
Pa pykë (nC)

Me pykë (nC)

6 MV

18 MV

6 MV

18 MV

44.59

51.83

11.84

14.11

44.58

52.85

11.85

14.11

44.59

52.84

11.85

14.12

Tabelë 5.9: Rezultatet e matjeve të dozës në thellësi për madhësi fushe 10x10 cm2
2700 , t=24.70C , FS=10*10 cm 2 300 mu, P=1013.5 kpa, SSD=90/8.7 cm
Pa pykë (nC)

Me pykë (nC)

6 MV

18 MV

6 MV

18 MV

44.29

52.93

12.13

14.23

45.26

52.9

12.14

14.23

45.25

52.9

12.13

14.24

Tabelë 5.10: Rezultatet e matjeve të dozës në thellësi për madhësi fushe 10x10 cm2
2700 , t=22.10C , FS=10*10 cm 2 300 mu, P=1002.9 kpa, SSD=90/8.7 cm
Pa pykë (nC)

Me pykë (nC)

6 MV

18 MV

6 MV

18 MV

44.7

52.55

11.9

13.9

44.7

52.55

11.9

13.95

44.7

52.7

11.9

13.95
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Tabelë 5.11: Rezultatet e matjeve të dozës në thellësi për madhësi fushe 10x10 cm2
2700 , t=23.90C , FS=10*10 cm 2 300 mu, P=1011.2 kpa, SSD=90/8.7 cm
Pa pykë (nC)

Me pykë (nC)

6 MV

18 MV

6 MV

18 MV

44.61

52.84

11.94

11.21

44.65

82.83

11.93

14.23

44.65

82.85

11.95

14.21

5.4.1 Matja e faktorit të pykës për dy vlera të ndryshme të energjisë në varësi të
madhësisë së fushës.
Qëllimi i radioterapisë është të maksimizojë dozën e rrezatimit për qelizat tumorale,
ndërkohë duke minimizuar ekspozimin për qelizat e gjalla (P. Mayles, A. Nahum, J. C.
Rosenwald, 2007). Faktorët kryesorë ndikues në rezultatet e radioterapisë jane tipi i
tumorit, pozicioni anatomik i tij, gjeometria e tumorit dhe saktësia me të cilin llogaritet
doza rrezatimit që është transmetuar tek tumori (Claude Leroy,Pier-Giorgio Rancoita,
2004). Rrezatimi mund të jetë përdorur si një teknike e vetme ose e kombinuar me të tjera
teknika të tilla si kirurgjia dhe kimoterapia. Ajo mund të jetë përdorur përpara kirurgjisë
për të reduktuar madhësinë e tumorit dhe duke e bërë më të lehtë heqjen e tumorit ose
rrezatimi mund të përdoret pas operacionit duke shkatërruar qelizat tumorale
përfundimisht. Pajisja më e përdorur me rrezatim të jashtëm në trajtimin e pacientëve me
kancer është akseleratori linear (Barry, Dynamic Wedge Dosimetry On Dual Energy
Linear Accelerator, 1996). Akseleratorët linearë janë përdorur për të trajtuar të gjitha
pjesët e trupit me dërgimin e rrezeve X me energji të lartë tek tumori i pacientit. Trajtimi
me rreze X ka shumë energji të lartë e mjaftueshme për të shkatërrur qelizat
kancerogjene, por duke mbrojtur qelizat normale. Pyka fizike duhet të jetë në kokën e
akseleratorit për të ndryshuar formën e profilit të rrezatimit. Pyka në përgjithësi konsiston
në një aliazh me 4% stibium, dizenjuar në mënyrë të tillë që të shkaktojë një rënie
progresive të fotoneve përgjatë fushës së tyre duke dhënë një pjerrësi te vijave të
konfigurimit të izodozës së tyre nga fusha origjinale. Këndi i pjerrësisë varet nga
dizenjimi i pjerrësisë së sipërfaqes dhe materiali i pykës. Kur një plan trajtimi kërkon
përdorimin e pykës, pyka e duhur është e vendosur në kokën e akseleratorit. Pyka e
dizenjuar për tu përdorur në akseleratorin linear njihet si një sistem pykë universale, në
sisteme të tilla pyke, te cilat janë me kënde të ndryshme pjerrësie, janë të disponushme
për gjatësi dhe gjerësi maksimale të rrezes (D B Hughes, C J Karzmark, R M Levy,
1972). Pyka karakterizohet nga këndi i saj, i cili përcaktohet si këndi ndërmjet vijave të
izodozës së shpërdarë sipas boshtit pingul me boshtin qëndror të tufës, sipas ICRU
(komisioni ndërkombëtar i njësive matëse të rrezatimit) ky kënd duhet të përcaktohet në
një thellësi 10cm (P K Kijewski, L M Chin, B E Bjärngard, 1978). Karakteristika tjetër e
pykës është koefiçienti i pykës, i cili është përcaktuar si raport ndërmjet dozës së marrë
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në prezencë të pykës me atë pa prezencën e tij, për një hapësirë të caktuar dhe për një
thellësi të caktuar në boshtin qendror të tufës. Prezenca e pykës në rrugën e rrezatimit
ndikon në disa procese dobësimi qe ulin intensitetin e fotoneve dhe pastaj reduktojnë
tufen përfundimtare që është matur në boshtin qëndror në thellësinë e caktuar, në
krahasim me matjen e kryer për një tufë të hapur ose më mirë mund të themi një tufë pa
ndonjë pykë në rrugën e saj. Ky dobësim duhet të merret në konsideratë në llogaritjen e
dozës. Termi koefiçient pyke është përdorur për të përcaktuar sasine e intensitetit që është
reduktuar nga prezenca e pykës (Zhu, 2005). Për një madhësi fushe të dhënë, faktori
pykës është përcaktuar si raport i dozës së marrë në fantomë në prezencë dhe pa prezencë
të pykës në thellësinë ku përftohet maksimumi i dozës, në thellësinë maksimale sipas
boshtit qëndror të tufës. Prandaj, faktori i pykës është i barabartë me faktorin i cili llogarit
numrin e njësive monitoruese të transmetura për të shpërndarë të njëjtën dozë në boshtin
qëndror të tufës në një thellësi të caktuar në prezencë të pykës në rrugën e tufës dhe pa
prezencë të pykës. Atëherë pyka redukton fotonet e tufës kryesore dhe kontribuon
dukshëm në shpërndarjen e fotoneve për trajtim, faktori i pykës është një funksion i
madhësisë së fushës dhe thellësisë së fantomës ku janë kryer matjet (J.J.M. Gasteren, van,
S Heukelom, H.N. Jager, B.J. Mijnheer, R. Laarse, van der, H.J. Kleffens, van, J.L.M.
Venselaar, C.F. Westermann, 1998). Pyka automatike është një pykë fizike e vetme me
kënd 600 që gjeneron këndin e dëshiruar nga 00-600 duke kombinuar njësite monitoruese
te shpërndara me prezencë të pykës dhe pa prezencë të saj. Ajo është e pozicionuar
brenda në kokën e akseleratorit linear dhe është vendosur mbi kolimatorin shumëfletësh.
Doza e absorbuar është matur në një fantomë PMMA nëpërmjet dhomës së jonizimit si
një funksion i madhësisë së fushës. Distanca sipërfaqe burim është 90 cm. Në këtë
trajtim, madhësitë e fushave të marra në konsideratë janë: 3x3 cm2, 5x5 cm2, 10x10 cm2,
15x15 cm2, 20x20 cm2 për të dy llojet e energjive. Ajo vendoset në 8.7 cm mbi detektorin
në sipërfaqe të fantomës PMMA (Andreo, P.; Cunningham, J.R.; Hohlfeld, K.; Svensson,
H., 1987). Detektori lidhet me elektrometrin. Të dhenat merren për disa njësi monitoruese
të rrezatimit me prezencë të pykës në tufë dhe pa prezencë të tij.

Figurë: 5.5. Një paraqitje e Akseleratori linear.
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Tabelë 5.12: Rezultatet e faktorit të pykës të llogaritura për madhësi fushe të ndryshme.
Fusha (cm2)

3x3

5x5

10x10

15x15

20x20

6 MV

0.257

0.258

0.264

0.267

0.276

18 MV

0.259

0.259

0.267

0.274

0.28

Nga të dhënat e tabelës më lart ndërtojmë grafikun e mëpopshtëm i cili paraqet vlerat e
llogaritura të faktorit të pykës për dy tufa të ndryshme të energjisë 6 MV dhe 18 MV në
varësi të madhësisë së fushës.

Grafiku: 5.1 Vlerat e faktorit të pykës në varësi të madhësisë së fushës.

5.4.2 Roli i pykës në krijimin e homogjenitetit të dozës në planet e trajtimit të
kancerit të gjirit.
Qëllimi i radioterapisë është ti japë dozën e rekomanduar nga doktori tumorit dhe të
mbrojë në maksimum organet e riskume të cilët rrethojnë indin. Vëllimi tumoral duhet të
mbulohet me vijën e saktë të izodozës. Ne disa raste është e veshtirë të sigurohet ky
homogjenitet, si në rastin e planeve te kancerit të gjirit. Në këtë rast për arsye të formës
së gjirit , izodozat nuk janë të njëjta në pjesë të ndryshme të gjirit. Pyka në një rast të tillë
ndihmon për të krijuar një izodozë më uniforme për gjirin. Ajo ndërtohet në dy plane për
të njëjtën zonë tumorale të gjirit, një pa përdorimin e pykës në fushë dhe tjetra me
përdorimin e pykës. Vihet re diferenca në formën e izodozës e cila ishte e rregullt në
rastin e fushës me përdorim pyke dhe jo uniforme në rastin kur pyka ishte jashtë fushës
së tufës së rrezatimit.
Kanceri i gjirit është tumori më i zakonshëm tek gratë. Radioterapia ka zvogëluar
dukshëm vdekjet që vijnë për këtë arsye (J Cuzick 1, H Stewart, L Rutqvist, J Houghton,
R Edwards, C Redmond, R Peto, M Baum, B Fisher, H Host,, 1994) (B Fisher, S
Anderson, C K Redmond, N Wolmark, D L Wickerham, W M Cronin, 1995). Planet e
trajtimit të pacienteve janë studiuar për të vënë në dukje rolin e pykës në keto raste, ku do
të paraqitet roli i përdorimit të pykës në shpërndarjen e dozës në volumin tumoral. (P L
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Davis , K S McCarty Jr, 1994) Në fillimet e radioterapisë efekti pykë arrihej nga
përdorimi i një flete fizike ose nga zvogëlimi i madhesisë së fushës gjatë fazës së trajtimit
nëpërmjet kolimatorit dytësor. Ne ditët e sotme akseleratorët linear përdorin pykën fizike
si një aksesor standard. Pacientët skanohen në simulatorin CT dhe imazhet dërgohen ne
Monaco , sistem ku përcaktohen kufinjtë radioterapeutik të tumorit dhe organeve te
riskume (F L Flanagan, M B McDermott, P T Barton, T K Pilgram, F Dehdashti, M R
Wick, B S Monsees, 1996) (Mr P. Forouhi J. S. Walsh T. J. Anderson U. Chetty, 1994).
Në rastin e tumoreve të gjirit organet e riskume janë mushkëritë, zemra, ezofagu, kockat
e supeve, shtylla kurrizore. Hapi tjetër është krijimi i planeve në sistemin e planit të
trajtimit. Plani i parë krijohet pothuajse me dy fusha të kundërta në drejtimin mesor dhe
anësor. Doza e plotë ditore ishte 200 cGy. Zgjidhet një pikë për të normalizuar të dyja
tufat bashkë. Ne rastin e figurës së më poshtme nuk është përdorur pyka. Mund te vihet re
ekzistenca e dozës 107% në një pjesë të madhe të gjirit e cila nënkupton 107% më shume
doze se sa rekomandohet. Ne disa pika madje është më shume se sa 107% e dozës së
rekomanduar.

Figurë: 5.6. Plani i trajtimit për kancerin e gjirit pa pykë.

Plani i dytë është i ngjashëm me të parin por ka pykat që përdoren në këtë rast. Siç mund
të vihet re në këtë rast doza 107% është zhdukur. Gjiri është mbuluar me 100% izodozë, e
cila do të thotë mbulim me dozën e rekomanduar. Në këtë mënyrë kontrollohet më mirë
tumori i gjirit. Pyka ka një kënd efektiv 600 ( i matur në thellësinë 10 cm në ujë) dhe
mund të përdoret me madhësi fushe 30 cm x 40 cm. Nga kombinimi i dozave të
shpërndara me një fushë të hapur dhe me pykë me të njëjtën madhësi, është e mundur të
sigurohet këndi i pykës nga 00 në 600.
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Figurë: 5.7. Plani i trajtimit për kancerin e gjirit me pykë.
Planet krahasohen sipas histogramave të volumit të dozës. Vihet re që plani ku nuk
përdoret pyka (vija me pika) ka më shumë vëllim të rrezatimit të gjirit, më shumë se doza
rekomanduar dhe njëtrajtshmëri jo të mirë të dozës.

Grafiku: 5.2. Krahasimi i planeve të trajtimit sipas histogramave të volumit të dozës.
5.4.3 Sigurimi i profileve të dozës për dy tufa me energji të ndryshme 6 MV dhe 18
MV, pa prezencë dhe me prezencë të pykës.
Në radioterapinë me tufa të jashtme fotonike ose elektronike është shumë e rëndësishme
kontrolli i njëpasnjëshëm i performancës së makinës që prodhon tufën e rrezatimit.
Pajisjet që sigurojnë rrezatimin që përdoret për qëllime klinike janë akseleratorët linearë,
kontrolli i performancës së tyre ka shumë rëndësi për sigurimin e dozës së duhur të
rrezatimit. Për të realizuar kontrollin dozimetrik të makinës, makina ka nevojë dhe për
disa aksesorë që përdoren për këtë qëllim si dhoma e jonizimit, elektrometri dhe fantoma.
Me anë të akseleratorit linear sigurohet tufa e rrezatimit sipas aksit qendror e cila kalon
nëpër lëndën ujë të fantomës pingul me sipërfaqen. Fantoma e cila është e mbushur me
ujë deri në një nivel të caktuar vendoset në distancën 100 cm nga burimi i rrezatimit. Për
të matur rrezatimin në një thellësi të caktuar në fantomë përdoret dhoma e jonizimit e cila
lidhet me elektrometrin si dhe dhoma e jonizimit referencë që vendoset në fantomë mbi
sipërfaqen e ujit në rrugën e tufës së rrezatimit. Matja e dozës në thellësi matet për dy
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raste kur në rrugën e tufës nuk kemi prezencën dhe kur kemi prezencën e pykës. Në këtë
mënyrë realizohet marrja e profileve të dozës në thellësi me dhe pa pykë në rrugën e tufës
së rrezatimit. Në figurën më poshtë tregohet skematikisht mënyra e marrjes së profileve
të dozës në thellësi për një madhësi fushe të caktuar.

Figurë: 5.8. Paraqitja skematike e matjes së dozës në thellësi.

Sheshtësia e tufës.
Sheshtësia e tufës F vlerësohet nga gjetja e pikës me vlerë të dozës maksimale Dmax dhe
dozës minimale Dmin mbi profilin e tufës brenda 80% qendror të gjerësisë së tufës dhe
pastaj përdoret lidhja:
F  100 

Dmax  Dmin
Dmax  Dmin

Në kushte specifike standarde për akseleratorët linearë kërkohet që F të jetë më pak se sa
3% kur matet në një fantomë ujë në një thellësi 10 cm dhe në distancë 100 cm burimsipërfaqe për madhësi fushe më të madhe të disponushme (zakonisht 40 x 40 cm2). Në
pajtim me kushtet specifike të sheshtësisë në një thellësi 10 cm në ujë rezulton në “mbisheshtësi” tek zmax , e cila manifeston veten e saj në formën e “cepave” në profil dhe në
“nën-sheshtësi”, e cila bie në mënyrë progresive me rritjen e thellësisë z nga 10 cm në
thellësi më të madhe se sa 10 cm, siç evidentohet nga profilet për fushë 30 x 30 cm 2 në
figurën 5.8. Limiti tipik mbi cepat e tufës në zmax të tufës është 5 % për një fushë 40 x 40
cm2 në 100 cm. Mbi-sheshtësia dhe nën-sheshtësia e profileve të tufës shkaktohet nga
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tufat me energji efektive të ulët në drejtimet jasht aksit krahësuar me ato në drejtimin e
aksit qendror.

Figurë:5.8. Profilet e dozës për thellësi të ndryshme.

Simetria e tufës S zakonisht është e përcaktuar në zmax , e cila paraqet thellësinë më të
ndjeshme, për vlerësimin e parametrit të njëtrajtshmërisë të tufës. Kushti i një simetrie
tipike është që ndonjë nga dy pikat e dozës mbi një profil tufe, baraslarguar nga pika
qëndrorë e aksit, janë brenda 2% të njëra tjetrës [102]. Nga alternimi i zonave nën
profilin e tufës së zmax mbi secilën anë (majtas dhe djathtas) të aksit qëndrorë për nivel
doze 50% përcaktohet dhe S që llogaritet nga:

S  100 

Sipmajtas  Sipdjathtas
Sipmajtas  Sipdjathtas

Zonat poshtë profileve të zmax shpesh mund të përcaktohen duke përdorur një mënyrë
automatike, pajisje skanuese në enën me ujë nga merret grafiku 3-D i izodozës.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 5 cm për madhësi
fushë 10 x 10 cm2 dhe për tufë me energji 6 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit nuk kemi
vendosur pykë. Grafiku 5.3 paraqet profilin e dozës pa pykë në fantomë në një thellësi 5
cm.
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Tabelë 5.13: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozës
Sheshtësia (%)

101.78

Simetria (%)

100.23

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

10x10

Thellësia (mm)

50

Grafiku: 5.3. Profili i dozës pa pykë për energji 6 MV
Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 5 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur nuk kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e
shpërndarë brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje është pothuajse uniforme
dhe siç vihet re bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra
grafikisht ne arrijmë të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së
fushës së rrezatimit, ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të
trajtimit të pacientit.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 5 cm për madhësi
fushë 10 x 10 cm2 dhe për tufë me energji 6 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
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dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit kemi vendosur
pykë. Grafiku 5.4 paraqet profilin e dozës me pykë në fantomë në një thellësi 5 cm.
Tabelë 5.14: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozës
Sheshtësia (%)

182.37

Simetria (%)

181.87

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

10x10

Thellësia (mm)

50

Grafiku: 5.4. Profili i dozës me pykë për energji 6 MV
Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 5 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e shpërndarë
brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje nuk është uniforme dhe siç vihet re
bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra grafikisht ne arrijmë
të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së fushës së rrezatimit,
ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të trajtimit të pacientit dhe
në dhënien e sasisë së duhur të rrezatimit.
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Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 10 cm për madhësi
fushë 10 x 10 cm2 dhe për tufë me energji 6 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit nuk kemi
vendosur pykë. Grafiku 5.5 paraqet profilin e dozës pa pykë në fantomë në një thellësi 10
cm.
Tabelë 5.15: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozës
Sheshtësia (%)

104.39

Simetria (%)

101.17

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

10x10

Thellësia (mm)

100

Grafiku: 5.5. Profili i dozës pa pykë për energji 6 MV
Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 10 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur nuk kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e
shpërndarë brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje është pothuajse uniforme
dhe siç vihet re bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra
grafikisht ne arrijmë të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së
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fushës së rrezatimit, ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të
trajtimit të pacientit.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 10 cm për madhësi
fushë 10 x 10 cm2 dhe për tufë me energji 6 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit kemi vendosur
pykë. Grafiku 5.6 paraqet profilin e dozës me pykë në fantomë në një thellësi 10 cm.
Tabelë 5.16: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozës
Sheshtësia (%)

178.17

Simetria (%)

177.76

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

10x10

Thellësia (mm)

100

Grafiku: 5.6. Profili i dozës me pykë për energji 6 MV
Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 10 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e shpërndarë
brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje nuk është uniforme dhe siç vihet re
bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra grafikisht ne arrijmë
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të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së fushës së rrezatimit,
ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të trajtimit të pacientit dhe
në dhënien e sasisë së duhur të rrezatimit.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 20 cm për madhësi
fushë 10 x 10 cm2 dhe për tufë me energji 6 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit nuk kemi
vendosur pykë. Grafiku 5.7 paraqet profilin e dozës pa pykë në fantomë në një thellësi 20
cm.
Tabelë 5.17: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozës
Sheshtësia (%)

104.51

Simetria (%)

100.13

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

10x10

Thellësia (mm)

200

Grafiku: 5.7. Profili i dozës pa pykë për energji 6 MV
Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 20 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur nuk kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e
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shpërndarë brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje është pothuajse uniforme
dhe siç vihet re bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra
grafikisht ne arrijmë të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së
fushës së rrezatimit, ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të
trajtimit të pacientit.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 20 cm për madhësi
fushë 10 x 10 cm2 dhe për tufë me energji 6 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit kemi vendosur
pykë. Grafiku 5.8 paraqet profilin e dozës me pykë në fantomë në një thellësi 20 cm.
Tabelë 5.18: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozës
Sheshtësia (%)

173.38

Simetria (%)

173.12

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

10x10

Thellësia (mm)

200

Grafiku: 5.8. Profili i dozës me pykë për energji 6 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 20 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e shpërndarë
brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje nuk është uniforme dhe siç vihet re
bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra grafikisht ne arrijmë
të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së fushës së rrezatimit,
ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të trajtimit të pacientit dhe
në dhënien e sasisë së duhur të rrezatimit.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 5 cm për madhësi
fushë 10 x 10 cm2 dhe për tufë me energji 18 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit nuk kemi
vendosur pykë. Grafiku 5.9 paraqet profilin e dozës pa pykë në fantomë në një thellësi 5
cm.
Tabelë 5.19: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozës
Sheshtësia (%)

103.07

Simetria (%)

100.38

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

10x10

Thellësia (mm)

50

Grafiku: 5.9. Profili i dozës pa pykë për energji 18 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 5 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur nuk kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e
shpërndarë brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje është pothuajse uniforme
dhe siç vihet re bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra
grafikisht ne arrijmë të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së
fushës së rrezatimit, ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të
trajtimit të pacientit.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 5 cm për madhësi
fushë 10 x 10 cm2 dhe për tufë me energji 18 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit kemi vendosur
pykë. Grafiku 5.10 paraqet profilin e dozës me pykë në fantomë në një thellësi 5 cm.
Tabelë 5.20: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozës
Sheshtësia (%)

183.58

Simetria (%)

182.24

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

10x10

Thellësia (mm)

50

Grafiku: 5.10. Profili i dozës me pykë për energji 18 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 5 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e shpërndarë
brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje nuk është uniforme dhe siç vihet re
bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra grafikisht ne arrijmë
të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së fushës së rrezatimit,
ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të trajtimit të pacientit dhe
në dhënien e sasisë së duhur të rrezatimit.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 10 cm për madhësi
fushë 10 x 10 cm2 dhe për tufë me energji 18 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit nuk kemi
vendosur pykë. Grafiku 5.11 paraqet profilin e dozës pa pykë në fantomë në një thellësi
10 cm.
Tabelë 5.21: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozës
Sheshtwsia (%)

103.73

Simetria (%)

100.46

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

10x10

Thellësia (mm)

100

Grafiku: 5.11. Profili i dozës pa pykë për energji 18 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 10 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur nuk kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e
shpërndarë brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje është pothuajse uniforme
dhe siç vihet re bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra
grafikisht ne arrijmë të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së
fushës së rrezatimit, ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të
trajtimit të pacientit.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 10 cm për madhësi
fushë 10 x 10 cm2 dhe për tufë me energji 18 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit kemi vendosur
pykë. Grafiku 5.12 paraqet profilin e dozës me pykë në fantomë në një thellësi 10 cm
Tabelë 5.22: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozës
Sheshtësia (%)

181.61

Simetria (%)

179.53

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

10x10

Thellësia (mm)

100

Grafiku: 5.12. Profili i dozës me pykë për energji 18 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 10 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e shpërndarë
brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje nuk është uniforme dhe siç vihet re
bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra grafikisht ne arrijmë
të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së fushës së rrezatimit,
ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të trajtimit të pacientit.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 20 cm për madhësi
fushë 10 x 10 cm2 dhe për tufë me energji 18 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit nuk kemi
vendosur pykë. Grafiku 5.13 paraqet profilin e dozës pa pykë në fantomë në një thellësi
20 cm
Tabelë 5.23: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozës
Sheshtësia (%)

105.32

Simetria (%)

100.21

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

10x10

Thellësia (mm)

200

Grafiku: 5.13. Profili i dozës pa pykë për energji 18 MV
97

Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 20 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur nuk kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e
shpërndarë brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje është pothuajse uniforme
dhe siç vihet re bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra
grafikisht ne arrijmë të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së
fushës së rrezatimit, ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të
trajtimit të pacientit.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 20 cm për madhësi
fushë 10 x 10 cm2 dhe për tufë me energji 18 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit kemi vendosur
pykë. Grafiku 5.14 paraqet profilin e dozës me pykë në fantomë në një thellësi 20 cm
Tabelë 5.24: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozë
Sheshtësia (%)

170.32

Simetria (%)

176.64

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

10x10

Thellësia (mm)

200

Grafiku: 5.14. Profili i dozës me pykë për energji 18 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 20 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e shpërndarë
brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje nuk është uniforme dhe siç vihet re
bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra grafikisht ne arrijmë
të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së fushës së rrezatimit,
ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të trajtimit të pacientit si
dhe në dhënien e dozës së duhur.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 5 cm për madhësi
fushë 20 x 20 cm2 dhe për tufë me energji 6 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit nuk kemi
vendosur pykë. Grafiku 5.15 paraqet profilin e dozës pa pykë në fantomë në një thellësi 5
cm
Tabelë 5.25: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozë
Sheshtësia (%)

103.37

Simetria (%)

101.21

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

20x20

Thellësia (mm)

50

Grafiku: 5.15. Profili i dozës pa pykë për energji 6 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 5 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë 20 cm x 20 cm kur nuk kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e
dozës e shpërndarë brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje është pothuajse
uniforme dhe siç vihet re bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të
marra grafikisht ne arrijmë të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda
madhësisë së fushës së rrezatimit, ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin
e planit të trajtimit të pacientit.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 5 cm për madhësi
fushë 20 x 20 cm2 dhe për tufë me energji 6 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit kemi vendosur
pykë. Grafiku 5.16 paraqet profilin e dozës me pykë në fantomë në një thellësi 5 cm
Tabelë 5.26: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozë
Sheshtësia (%)

292.63

Simetria (%)

292.63

Madhesia e fushes tek SID (cm)

18.009

Madhësia e fushës (cm2)

20x20

Thellësia (mm)

50

Grafiku: 5.16. Profili i dozës me pykë për energji 6 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 5 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë 20 cm x 20 cm kur kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës
e shpërndarë brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje nuk është uniforme dhe
siç vihet re bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra
grafikisht ne arrijmë të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së
fushës së rrezatimit, ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të
trajtimit të pacientit dhe në dhënien e dozës së duhur.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 10 cm për madhësi
fushë 20 x 20 cm2 dhe për tufë me energji 6 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit nuk kemi
vendosur pykë. Grafiku 5.17 paraqet profilin e dozës pa pykë në fantomë në një thellësi
10 cm
Tabelë 5.27: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozë
Sheshtësia (%)

104.31

Simetria (%)

101.19

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

20 x 20

Thellësia (mm)

100

Grafiku: 5.17. Profili i dozës pa pykë për energji 6 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 10 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur nuk kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e
shpërndarë brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje është pothuajse uniforme
dhe siç vihet re bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra
grafikisht ne arrijmë të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së
fushës së rrezatimit, ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të
trajtimit të pacientit.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 10 cm për madhësi
fushë 20 x 20 cm2 dhe për tufë me energji 6 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit kemi vendosur
pykë. Grafiku 5.18 paraqet profilin e dozës me pykë në fantomë në një thellësi 10 cm
Tabelë 5.28: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozë
Sheshtësia (%)

282.18

Simetria (%)

282.18

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

20x20

Thellësia (mm)

100

Grafiku: 5.18. Profili i dozës me pykë për energji 6 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 10 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e shpërndarë
brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje nuk është uniforme dhe siç vihet re
bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra grafikisht ne arrijmë
të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së fushës së rrezatimit,
ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të trajtimit të pacientit si
dhe në dhënien e dozës së duhur.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 20 cm për madhësi
fushë 20 x 20 cm2 dhe për tufë me energji 6 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit nuk kemi
vendosur pykë. Grafiku 5.19 paraqet profilin e dozës pa pykë në fantomë në një thellësi
20 cm.
Tabelë 5.29: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozë
Sheshtësia (%)

106.28

Simetria (%)

101.36

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

20x20

Thellësia (mm)

200

Grafiku: 5.19. Profili i dozës pa pykë për energji 6 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 20 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur nuk kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e
shpërndarë brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje është pothuajse uniforme
dhe siç vihet re bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra
grafikisht ne arrijmë të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së
fushës së rrezatimit, ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të
trajtimit të pacientit.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 20 cm për madhësi
fushë 20 x 20 cm2 dhe për tufë me energji 6 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit kemi vendosur
pykë. Grafiku 5.20 paraqet profilin e dozës me pykë në fantomë në një thellësi 20 cm.
Tabelë 5.30: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozë
Sheshtësia (%)

262.57

Simetria (%)

262.57

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

20x20

Thellësia (mm)

200

Grafiku: 5.20. Profili i dozës me pykë për energji 6 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 20 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e shpërndarë
brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje nuk është uniforme dhe siç vihet re
bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra grafikisht ne arrijmë
të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së fushës së rrezatimit,
ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të trajtimit të pacientit.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 5 cm për madhësi
fushë 20 x 20 cm2 dhe për tufë me energji 18 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit nuk kemi
vendosur pykë. Grafiku 5.21 paraqet profilin e dozës pa pykë në fantomë në një thellësi 5
cm.
Tabelë 5.31: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozë
Sheshtësia (%)

105.51

Simetria (%)

101.74

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

20x20

Thellësia (mm)

50

Grafiku: 5.21. Profili i dozës pa pykë për energji 18 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 5 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur nuk kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e
shpërndarë brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje është pothuajse uniforme
dhe siç vihet re bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra
grafikisht ne arrijmë të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së
fushës së rrezatimit, ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të
trajtimit të pacientit.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 5 cm për madhësi
fushë 20 x 20 cm2 dhe për tufë me energji 18 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit kemi vendosur
pykë. Grafiku 5.22 paraqet profilin e dozës me pykë në fantomë në një thellësi 5 cm.
Tabelë 5.32: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozë
Sheshtësia (%)

301.78

Simetria (%)

301.64

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

20x20

Thellësia (mm)

50

Grafiku: 5.22. Profili i dozës me pykë për energji 18 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 5 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur kemipërdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e shpërndarë
brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje nuk është uniforme dhe siç vihet re
bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra grafikisht ne arrijmë
të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së fushës së rrezatimit,
ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të trajtimit të pacientit si
dhe në dhënien e dozës së duhur të rrezatimit në masën tumorale.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 10 cm për madhësi
fushë 20 x 20 cm2 dhe për tufë me energji 18 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit nuk kemi
vendosur pykë. Grafiku 5.23 paraqet profilin e dozës pa pykë në fantomë në një thellësi
10 cm.
Tabelë 5.33: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozë
Sheshtësia (%)

103.48

Simetria (%)

101.35

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

20x20

Thellësia (mm)

100

Grafiku: 5.23. Profili i dozës pa pykë për energji 18 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 10 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur nuk kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e
shpërndarë brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje është pothuajse uniforme
dhe siç vihet re bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra
grafikisht ne arrijmë të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së
fushës së rrezatimit, ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të
trajtimit të pacientit.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 10 cm për madhësi
fushë 20 x 20 cm2 dhe për tufë me energji 18 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit kemi vendosur
pykë. Grafiku 5.24 paraqet profilin e dozës me pykë në fantomë në një thellësi 10 cm.
Tabelë 5.34: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozë
Sheshtësia (%)

292.56

Simetria (%)

292.56

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

20x20

Thellësia (mm)

100

Grafiku: 5.24. Profili i dozës me pykë për energji 18 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 10 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e shpërndarë
brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje nuk është uniforme dhe siç vihet re
bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra grafikisht ne arrijmë
të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së fushës së rrezatimit,
ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të trajtimit të pacientit.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 20 cm për madhësi
fushë 20 x 20 cm2 dhe për tufë me energji 18 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit nuk kemi
vendosur pykë. Grafiku 5.25 paraqet profilin e dozës pa pykë në fantomë në një thellësi
20 cm.
Tabelë 5.35: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozë
Sheshtësia (%)

104.56

Simetria (%)

101.41

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

20x20

Thellësia (mm)

200

Grafiku: 5.25. Profili i dozës pa pykë për energji 18 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 20 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur nuk kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e
shpërndarë brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje është pothuajse uniforme
dhe siç vihet re bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra
grafikisht ne arrijmë të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së
fushës së rrezatimit, ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të
trajtimit të pacientit.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 20 cm për madhësi
fushë 20 x 20 cm2 dhe për tufë me energji 18 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit kemi vendosur
pykë. Grafiku 5.26 paraqet profilin e dozës me pykë në fantomë në një thellësi 20 cm
Tabelë 5.36: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozë
Sheshtësia (%)

278.12

Simetria (%)

278.21

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

20x20

Thellësia (mm)

200

Grafiku: 5.26. Profili i dozës me pykë për energji 18 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 20 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e shpërndarë
brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje nuk është uniforme dhe siç vihet re
bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra grafikisht ne arrijmë
të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së fushës së rrezatimit,
ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të trajtimit të pacientit dhe
dhënien e dozës së duhur.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 5 cm për madhësi
fushë 40 x 40 cm2 dhe për tufë me energji 6 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit nuk kemi
vendosur pykë. Grafiku 5.27 paraqet profilin e dozës pa pykë në fantomë në një thellësi 5
cm.
Tabelë 5.37: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozës
Sheshtësia (%)

145.17

Simetria (%)

101.23

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

40x40

Thellësia (mm)

50

Grafiku: 5.27. Profili i dozës pa pykë për energji 6 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 5 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur nuk kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e
shpërndarë brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje është pothuajse uniforme
dhe siç vihet re bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra
grafikisht ne arrijmë të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së
fushës së rrezatimit, ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të
trajtimit të pacientit.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 5 cm për madhësi
fushë 30 x 40 cm2 dhe për tufë me energji 6 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit kemi vendosur
pykë. Grafiku 5.28 paraqet profilin e dozës me pykë në fantomë në një thellësi 5 cm.
Tabelë 5.38: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozës
Sheshtësia (%)

345.28

Simetria (%)

345.35

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

30x40

Thellësia (mm)

50

Grafiku: 5.28. Profili i dozës me pykë për energji 6 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 5 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e shpërndarë
brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje nuk është uniforme dhe siç vihet re
bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra grafikisht ne arrijmë
të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së fushës së rrezatimit,
ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të trajtimit të pacientit dhe
në dhënien e dozës së duhur.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 10 cm për madhësi
fushë 30 x 40 cm2 dhe për tufë me energji 6 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit kemi vendosur
pykë. Grafiku 5.29 paraqet profilin e dozës me pykë në fantomë në një thellësi 10 cm.
Tabelë 5.39: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozës
Sheshtësia (%)

335.23

Simetria (%)

335.13

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

30x40

Thellësia (mm)

100

Grafiku: 5.29. Profili i dozës me pykë për energji 6 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 10 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e shpërndarë
brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje nuk është uniforme dhe siç vihet re
bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra grafikisht ne arrijmë
të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së fushës së rrezatimit,
ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të trajtimit të pacientit dhe
në dhënien e dozës së duhur.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 10 cm për madhësi
fushë 40 x 40 cm2 dhe për tufë me energji 6 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit nuk kemi
vendosur pykë. Grafiku 5.30 paraqet profilin e dozës pa pykë në fantomë në një thellësi
10 cm.
Tabelë 5.40: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozës
Sheshtësia (%)

106.34

Simetria (%)

101.13

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

40x40

Thellësia (mm)

100

Grafiku: 5.30. Profili i dozës pa pykë për energji 6 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 10 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë 40 cm x 40 cm kur nuk kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e
dozës e shpërndarë brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje është pothuajse
uniforme dhe siç vihet re bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të
marra grafikisht ne arrijmë të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda
madhësisë së fushës së rrezatimit, ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin
e planit të trajtimit të pacientit.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 20 cm për madhësi
fushë 40 x 40 cm2 dhe për tufë me energji 6 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit nuk kemi
vendosur pykë. Grafiku 5.31 paraqet profilin e dozës pa pykë në fantomë në një thellësi
20 cm.
Tabelë 5.41: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozës
Sheshtësia (%)

112.857

Simetria (%)

101.63

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

40x40

Thellësia (mm)

200

Grafiku: 5.31. Profili i dozës pa pykë për energji 6 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 20 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur nuk kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e
shpërndarë brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje është pothuajse uniforme
dhe siç vihet re bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra
grafikisht ne arrijmë të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së
fushës së rrezatimit, ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të
trajtimit të pacientit.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 20 cm për madhësi
fushë 30 x 40 cm2 dhe për tufë me energji 6 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit kemi vendosur
pykë. Grafiku 5.32 paraqet profilin e dozës me pykë në fantomë në një thellësi 20 cm.
Tabelë 5.42: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozës
Sheshtësia (%)

304.37

Simetria (%)

304.26

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

30x40

Thellësia (mm)

200

Grafiku: 5.32. Profili i dozës me pykë për energji 6 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 20 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e shpërndarë
brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje nuk është uniforme dhe siç vihet re
bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra grafikisht ne arrijmë
të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së fushës së rrezatimit,
ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të trajtimit të pacientit dhe
në dhënien e dozës së duhur.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 5 cm për madhësi
fushë 40 x 40 cm2 dhe për tufë me energji 18 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit nuk kemi
vendosur pykë. Grafiku 5.33 paraqet profilin e dozës pa pykë në fantomë në një thellësi 5
cm.
Tabelë 5.43: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozës
Sheshtësia (%)

106.22

Simetria (%)

101.32

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

40x40

Thellësia (mm)

50

Grafiku: 5.33. Profili i dozës pa pykë për energji 18 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 5 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur nuk kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e
shpërndarë brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje është pothuajse uniforme
dhe siç vihet re bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra
grafikisht ne arrijmë të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së
fushës së rrezatimit, ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të
trajtimit të pacientit.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 5 cm për madhësi
fushë 30 x 40 cm2 dhe për tufë me energji 18 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit kemi vendosur
pykë. Grafiku 5.34 paraqet profilin e dozës me pykë në fantomë në një thellësi 5 cm
Tabelë 5.44: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozës
Sheshtësia (%)

358.72

Simetria (%)

358.58

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

30x40

Thellësia (mm)

50

Grafiku: 5.34. Profili i dozës me pykë për energji 18 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 5 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e shpërndarë
brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje nuk është uniforme dhe siç vihet re
bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra grafikisht ne arrijmë
të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së fushës së rrezatimit,
ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të trajtimit të pacientit dhe
në dhënien e dozës së duhur.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 10 cm për madhësi
fushë 40 x 40 cm2 dhe për tufë me energji 18 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit nuk kemi
vendosur pykë. Grafiku 5.35 paraqet profilin e dozës pa pykë në fantomë në një thellësi
10 cm
Tabelë 5.45: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozës
Sheshtësia (%)

105.73

Simetria (%)

101.47

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

40x40

Thellësia (mm)

100

Grafiku: 5.35. Profili i dozës pa pykë për energji 18 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 10 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur nuk kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e
shpërndarë brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje është pothuajse uniforme
dhe siç vihet re bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra
grafikisht ne arrijmë të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së
fushës së rrezatimit, ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të
trajtimit të pacientit.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 10 cm për madhësi
fushë 30 x 40 cm2 dhe për tufë me energji 18 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit kemi vendosur
pykë. Grafiku 5.36 paraqet profilin e dozës me pykë në fantomë, në një thellësi 10 cm.
Tabelë 5.46: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozës
Sheshtësia (%)

346.24

Simetria (%)

346.24

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

30x40

Thellësia (mm)

100

Grafiku: 5.36. Profili i dozës me pykë për energji 18 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 10 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e shpërndarë
brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje nuk është uniforme dhe siç vihet re
bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra grafikisht ne arrijmë
të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së fushës së rrezatimit,
ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të trajtimit të pacientit dhe
në dhënien e dozës së duhur.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 20 cm për madhësi
fushë 40 x 40 cm2 dhe për tufë me energji 18 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit nuk kemi
vendosur pykë. Grafiku 5.37 paraqet profilin e dozës pa pykë në fantomë në një thellësi
20 cm.
Tabelë 5.47: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozës
Sheshtësia (%)

112.81

Simetria (%)

101.27

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

40x40

Thellësia (mm)

200

Grafiku: 5.37. Profili i dozës pa pykë për energji 18 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 20 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur nuk kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e
shpërndarë brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje është pothuajse uniforme
dhe siç vihet re bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra
grafikisht ne arrijmë të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së
fushës së rrezatimit, ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të
trajtimit të pacientit.
Parametrat dhe kushtet nën të cilat merret profili i dozës në thellësinë 20 cm për madhësi
fushë 30 x 40 cm2 dhe për tufë me energji 18 MV jepen në tabelën e mëposhtme. Profili i
dozës në thellësi për këtë rast merret kur në rrugën e tufës së rrezatimit kemi vendosur
pykë. Grafiku 5.38 paraqet profilin e dozës me pykë në fantomë në një thellësi 20 cm
Tabelë 5.48: Parametrat mbi të cilat merret profili i dozës
Sheshtësia (%)

324.87

Simetria (%)

324.53

Distanca burim-sipërfaqe (cm)

100

Madhësia e fushës (cm2)

30x40

Thellësia (mm)

200

Grafiku: 5.38. Profili i dozës me pykë për energji 18 MV
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Nga grafiku vihet re shpërndarja e dozës në thellësinë 10 cm të fantomës për një madhësi
fushe të dhënë kur kemi përdorur pykë në rrugën e rrezeve. Sasia e dozës e shpërndarë
brenda madhësisë së fushës e shprehur në përqindje nuk është uniforme dhe siç vihet re
bie shpejt jashtë madhësisë së fushës. Me anë të rezultateve të marra grafikisht ne arrijmë
të vlerësojmë dozën për cdo milimetër gjatësi brenda madhësisë së fushës së rrezatimit,
ky informacion është shumë i rëndësishëm në krijimin e planit të trajtimit të pacientit dhe
në dhënien e dozës së duhur.
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Konkluzione
Nga të dhënat eksperimentale vihet re që me rritjen e madhësisë së fushës së rrezatimit
rriten edhe vlerat e koefiçentit të pykës.
Faktorët kryesorë ndikues në vlerat e larta të pykës janë shpërndarja e fotoneve nga
kolimatori i akseleratorit linear dhe shpërndarja e fotoneve në fantomë.
Cilësitë e pykës të tilla si modifikimi i dozës në trupin e pacientit dhe kompensimi i
shpërndarjeve jo të rregullta nga konturet e sipërfaqes jo të rregullt të tumorit janë
përdorur nga tipe të ndryshme të akseleratorëve linearë për të siguruar shpërndarje
homogjene të dozës në tumor që të kemi një trajtim efektiv në radioterapi.
Përcaktimi i koefiçentit të pykës është bazuar në raportin e dozës së matur në fantomë në
prezencë të pykës në tufë ndaj dozës së matur pa prezencën e tij, i cili varet nga madhësia
e fushës dhe energjia e tufës.
Vlera e intensitetit të energjisë fotonike që zvogëlohet për tufat me energji 6 MV dhe 18
MV si rezultat i aplikimit të pykës në rrugën e tufës përcaktohet nga koefiçenti i pykës.
Rezultatet e marra përdoren në llogaritjet e dozës që do i jepet pacientit.
Nga profilet e dozës në një thellësi të caktuar të përftuara me anë të akseleratorit Elekta
në një fantomë uji, vihet re diferenca në shpërndarjen e dozës si rezultat i përdorimit të
pykës fizike.
Vendosja dhe përdorimi i pykave në rrugën e rrezeve ka një ndikim shumë të
rëndësishëm në modulimin e tufës së rrezatimit, duke sjellë një rregullim të shpërndarjes
së dozës gjatë pregatitjes apo ndërtimit të një plani tajtimi.
Përdorimi i pykave fizike sjell një shpërndarje më uniforme te dozës dhe ndihmon në
ndërtimin e planeve te trajtimit tek pacientët duke sjellë mbrojtjen e organeve të
shëndosha të riskuara nga rrezatimi gjatë trajtimit.
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