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Abstrakt:
V  radioterapii  se  pro  zabezpečení  plného  zničení  nežádoucí  tkáně  a 
pro ochranu pacientových orgánů před poškozením používají pole často velmi 
složitých tvarů. Před použitím radioterapie na pacientovi je však žádoucí ověřit 
správný tvar  pole,  tedy určit  co  nejpřesněji  dávku  přijatou  každým bodem 
tkáně. Jednou ze současných metod je použití tzv. gelových dozimetrů. V naší 
práci  proměříme  změnu  spektra  radiochromních  gelových  dozimetrů 
v závislosti na změřené dávce.

1 Úvod
Mezi  současné  metody  ověřování  radioterapeutického  postupu  patří  použití  ionizačních 
komor.  Tento  způsob  má  však  evidentní  nevýhody,  spočítající  hlavně  v  nepřesnostech 
aproximace pole z naměřených hodnot. Další způsob detekce tvaru pole je použití filmových 
dozimetrů, které však dovedou poskytnout dobrý přehled o poli pouze ve dvou rozměrech, 
nastávají  tedy  opět  problémy s  trojrozměrnou  aproximací.  Jedním  ze  způsobů  stanovení 
rozložení dávky ve třech rozměrech jsou tzv. gelové dozimetry.

2A Gelový dozimetr
Gelové dozimetry fungují na principu změn v molekulách vyvolaných ionizujícím zářením. 
To se může projevit  například  změnou monomeru  na polymer,  změnou Fe+2 na  Fe+3 atd. 
Informace o rozložení  radiace se  pak z  dozimetru  získává  obvykle pomocí  zobrazovacích 
metod, například magnetické rezonance nebo optického tomografu.

V naší práci jsme použili modifikované Frickeho dozimetry, které fungují právě na změně 
železnatého iontu na železitý. Tato metoda má však nevýhodu v difuzi Fe, což rozmazává 
výslednou informaci o rozložení. 



Složení námi použitého dozimetru bylo následující:

2B Výsledky měření

Dozimetry jsme ozařovali v přibližně homogenním zdroji radiace Gammacell 2200 v suterénu 
pracoviště FJFI ČVUT Břehová. Ionizací železa v Mohrově soli způsobenou radiační expozicí 
se mění barva vzorku od světle žluté po fialovou, což je dobře patrné na klesajícím peaku 
žluté a na stoupajícím peaku fialové v závislosti na dávce.

3 Shrnutí
Experimentálně jsme ověřili, že závislost absorbance gelu závisí na dávce v rozsahu 3~14 Gy 
přibližně lineárně.
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