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Streszczenie

W artykule przedstawiono przykłady zasto-

sowań materiałów polimerowych do celów 

klinicznych w  teleradioterapii oraz zwrócono uwa-

gę na potrzebę interdyscyplinarnego podejścia 

i  współpracy pomiędzy jednostkami klinicznymi 

a ośrodkami naukowymi w celu zapewnienia wyso-

kiej jakości realizowanego leczenia.

Słowa kluczowe: teleradioterapia, materiały poli-

merowe, planowanie leczenia, realizacja leczenia, 

dozymetria promieniowania

Abstract

The examples of polymer materials applications 

in teleradiotherapy, were introduced in the 

paper. The necessity of interdisciplinary approach 

and cooperation between the clinical and research 

centers, to ensure high quality of treatment, were 

underlined.
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Wprowadzenie

Rozwój nowych technik leczenia w teleradioterapii, 

opartych na modulacji intensywności dawki pro-

mieniowania, radiochirurgii i  stereotaksji wymaga 

coraz wyższej jakości realizowanego leczenia. 

Zapewnienie odtwarzalności planu leczenia ba-

zującego na obrazie statycznym i  jego realizacja 

w warunkach rzeczywistych wiążą się z konieczno-

ścią zapewnienia nowych narzędzi, które pomogą 

dokładniej zweryfikować i  zrealizować geometrię 

planu terapeutycznego.

Równolegle z  rozwojem technik radioterapeu-

tycznych równie dynamicznie rozwija się chemia 

polimerów, której doświadczenia badawcze w  za-

kresie tworzenia nowych materiałów polimerowych 

coraz częściej wdrażane są jako gotowe produkty 

do użytku terapeutycznego.

Od lat materiały polimerowe stanowią bazę dla 

wielu aplikacji biomedycznych [1-8], m.in. w inżynie-

rii tkankowej, stanowiąc rusztowanie do wzrostu  

komórek, w kardiochirurgii i chirurgii jako implanty  

i części narządów oraz w technologii powlekania le-

ków, aby w sposób kontrolowany uwalniać substan-

cje lecznicze do organizmu w przedłużonym czasie.

W radioterapii, gdzie leczenie pacjentów odbywa 

się przy udziale wysokoenergetycznego promie-

niowania jonizującego, aplikacje materiałów poli-

merowych stosowane są przede wszystkim w  po-

staci akcesoriów wykorzystywanych w planowaniu 

i  realizacji leczenia oraz jako część czynna sprzętu 

dozymetrycznego.

Zastosowania materiałów 
polimerowych

Planowanie i realizacja leczenia

Postęp technologiczny w  teleradioterapii zwią-

zany z  nowymi możliwościami aparatów terapeu-

tycznych i  sprzętu dozymetrycznego, zachęca do 

stosowania leczenia opartego na coraz większej 

liczbie wiązek oraz mniejszych rozmiarów pól tera-

peutycznych. Niesie to ze sobą olbrzymie korzyści 
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w  ochronie tkanek prawidłowych znajdujących się w  bliskim 

sąsiedztwie obszaru tarczowego, ale również zwiększa ryzyko 

niedopromienienia miejsca zmienionego nowotworowo w przy-

padku popełnienia nawet niewielkiego błędu geograficznego.

Dlatego też bardzo ważnym elementem w planowaniu i reali-

zacji leczenia staje się problem odpowiedniej stabilizacji pacjen-

ta, która w znacznym stopniu wpływa na jakość realizowanego 

leczenia.

Istotą stabilizacji jest utrzymanie ułożenia pacjenta na stole 

terapeutycznym w ten sam sposób, w jaki został ułożony na sto-

le tomografu komputerowego – przed rozpoczęciem leczenia. 

Obrazy z  tomografu komputerowego stanowią obraz statycz-

ny pacjenta, na którym planowana jest geometria planu – licz-

ba wiązek, kształty pól terapeutycznych, rozkład przestrzen-

ny dawki. Dlatego też, aby geometria planu była realizowana 

w sposób jak najbardziej odtwarzalny do zaplanowanej, pacjent 

musi znajdować się w takim samym położeniu jak podczas plano-

wania leczenia na tomografie. Nawet niewielki błąd w ułożeniu 

pacjenta (ruchomość pacjenta) może spowodować przeniesie-

nie wysokiej dawki terapeutycznej z  obszaru zainteresowania 

na obszar tkanek prawidłowych (Rys. 1).

O degradacji PCL decydują grupy estrowe, które sprawiają, 

że polimer ulega rozpadowi w środowisku wodnym poprzez hy-

drolizę wiązań estrowych (dając nietoksyczne i  rozpuszczalne 

produkty rozpadu) [11], natomiast grupy metylenowe decydują 

o hydrofobowym charakterze polimeru [12].

PCL używany w  teleradioterapii ma postać termoplastycz-

nych arkuszy [13]. Przygotowanie materiału do użycia wymaga 

poddania go obróbce cieplnej, którą przeprowadza się w kąpie-

li wodnej w  temperaturze 65-70°C. Większość materiałów do 

tego rodzaju aplikacji posiada perforowaną powierzchnię, co 

skraca czas oczekiwania na uplastycznienie. Po wyjęciu mate-

riału z nagrzewarki hydrofobowy charakter poli(e-kaprolaktonu) 

umożliwia łatwe i szybkie usunięcie nadmiaru wody, dzięki cze-

mu materiał może być nałożony niemalże bezpośrednio na skórę 

pacjenta, bez narażenia go na uczucie dyskomfortu.

Dodatkową zaletą PCL-u są jego szczególne właściwości me-

chaniczne – bardzo dobra elastyczność, wytrzymałość na rozcią-

ganie czy wytrzymałość na udarność – co w  połączeniu z  jego 

stosunkowo niską temperaturą topnienia pozwala na łatwe 

i precyzyjne modelowanie materiału do szczegółów anatomicz-

nych pacjenta.

Producenci stabilizatorów nie zastrzegają jednorazowego 

użycia maski termoplastycznej, dzięki czemu możliwe jest jego 

powtórne zastosowanie. Należy jednak pamiętać o  degradacji 

polikaprolaktonu, chociażby poprzez wspomnianą hydrolizę 

wiązań estrowych, co przy wielokrotnym użyciu prowadzi do 

osłabienia jego właściwości mechanicznych. W praktyce klinicz-

nej wielokrotne użycie materiału jest niewskazane ze względów 

zapewnienia odpowiednich warunków aseptycznych.

Kolejną cechą charakterystyczną PCL-u jest jego gęstość zbli-

żona do gęstości wody. Wodę przyjmuje się jako ekwiwalent 

tkanki miękkiej podczas pomiarów dozymetrycznych, co wska-

zuje na możliwość osłabienia dawki promieniowania po przejściu 

przez stabilizator pozycji pacjenta. Jednak w  przypadku tego 

rodzaju aplikacji, gdzie materiał posiada perforowaną strukturę 

o średniej grubości ok. 2 mm, wpływ na osłabienie promienio-

wania waha się między 0,4-0,7% dla energii fotonów 6 MeV [13].

Poprzez oddziaływanie promieniowania jonizującego z  cia-

łem pacjenta, na drodze wiązki zaczyna kumulować się pewna, 

w  zależności od rodzaju i  energii promieniowania, dawka po-

chłonięta. Natura oddziaływania promieniowania fotonowego 

i elektronów opisywana jest krzywą jonizacji, z której wynika, że 

dawka deponowana przez cząstki pośrednio jonizujące rośnie 

wraz z głębokością medium do osiągnięcia maksimum, a następ-

nie powoli spada. Bazując na pomiarach krzywych jonizacji i wy-

znaczanych z nich krzywych dawki, planowane są przestrzenne 

rozkłady dawki wokół zmiany nowotworowej. Problem zaczyna 

pojawiać się wówczas, gdy objętości tarczowe znajdują się w ob-

szarze narastania dawki – obszarze buildup (Rys. 3).

Ponieważ w radioterapii wodę przyjmuje się jako ekwiwalent 

tkanki miękkiej, zjawisko buildup można przenieść na materiał 

polimerowy odpowiadający gęstością wodzie – kompensując 

w ten sposób żywą tkankę (Rys. 4).

Rys. 1. Symulacja przeniesienia wysokiej dawki terapeutycznej z obszarów zmienio-

nych nowotworowo na obszar tkanek prawidłowych przy przemieszczeniu się pa-

cjenta na stole aparatu terapeutycznego

Najlepszą stabilizację zapewnia materiał o odpowiednich wła-

ściwościach fizyko-chemicznych i  mechanicznych oraz którego 

czas krystalizacji jest na tyle długi, aby można było go precyzyj-

ne uformować na ciele pacjenta, uniemożliwiając wykonywanie 

ruchów ciała. 

Stabilizowanie pozycji pacjenta uzyskuje się poprzez nałoże-

nie na ciało termoplastycznej powłoki, wykorzystującej najczę-

ściej syntetyczny polimer – poli(e-kaprolakton) (Rys. 2).

Rys. 2. Struktura poli(e-kaprolaktonu)

Poli(e-kaprolakton) (PCL) jest biodegradowalnym, semikry-

stalicznym poliestrem o  dość niskiej temperaturze topnienia 

(59-64°C) i  temperaturze zeszklenia (od -60°C). Jego czas bio-

degradacji określa się na 2 lata, choć sam proces można przy-

śpieszyć poprzez syntezę kopolimerów z udziałem fragmentów 

laktydowych lub glikolidowych [9-10].
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Rys. 3. Obszar narastania dawki wraz z  głębokością oddziaływanego ośrodka. 

W  obszarze buildup umieszczona jest zmiana nowotworowa. Zmax odpowiada głę-

bokości, na której deponowana jest dawka maksymalna zależna od rodzaju i energii 

promieniowania jonizującego. Zo odpowiada powierzchni na skórze pacjenta. W tej 

sytuacji zmiana nowotworowa otrzymywałaby ok. 50-60% przypisanej dawki.

też zaplanowany rozkład dawki w systemie planowania leczenia 

przy pomocy odpowiednich algorytmów symulujących zjawiska 

oddziaływania, wymaga weryfikacji z  jej rzeczywistym rozkła-

dem w ciele pacjenta. 

Odpowiedzią na ilość zaabsorbowanej energii promieniowa-

nia może być ilość nowo powstałego polimeru wytworzonego 

z  monomeru w  pewnej objętości czynnej, umieszczonego na 

drodze terapeutycznej wiązki promieniowania. 

Polimeryzacja jest zjawiskiem wieloetapowym, w którym jed-

nym z etapów jest zainicjowanie reakcji. Ponieważ w radioterapii 

takim inicjatorem może być promieniowanie jonizujące, zjawisko 

polimeryzacji zostało wykorzystane w  konstrukcji dozymetru 

ilości dawki pochłoniętej – dozymetru żelowego [14-16].

Dozymetr jest fantomem pacjenta, w którym objętość czyn-

ną stanowi matryca i rozpuszczone w niej monomery. Pod wpły-

wem promieniowania monomery ulegają polimeryzacji i siecio-

waniu, tworząc usieciowane struktury polimerowe (Rys. 5).

Rys. 4. Obszar narastania dawki zmodyfikowany bolusem. O grubości bolusa decy-

duje wielkość obszaru buildup, który z kolei zależy od rodzaju i energii promieniowa-

nia jonizującego. W tej sytuacji zmiana nowotworowa otrzymywałby dawkę rzędu 

95-100% przypisanej dawki.

Materiał polimerowy powinien posiadać właściwości tkanko-

podobne, ww. odpowiednią gęstość czy ze względu na odzia-

ływanie efektu Comptona – porównywalną liczbę elektronów 

z  molekułą tkanki. Co ważne, materiał powinien mieć również 

odpowiednie właściwości fizyko-chemiczne pozwalające na 

sprawne modelowanie go na skórze pacjenta, jak i właściwości 

mechaniczne decydujące o trwałości struktury. 

Ponieważ PCL posiada tego rodzaju właściwości, znalazł za-

stosowanie również w tej aplikacji radioterapeutycznej. W tym 

przypadku również wykorzystywano termoplastyczny PCL 

w  formie granulatu. Granulki polimeru pod wpływem obróbki 

cieplnej wiążą się ze sobą, tworząc zbitą i  jednolitą strukturę 

o grubości zdeterminowanej przez energię i  rodzaj promienio-

wania. Pod wpływem ciepła polimer staje się bardziej plastycz-

ny, co pozwala na jego łatwe modelowanie i  dopasowanie do 

struktur anatomicznych bądź wypełnienia nim nierówności czy 

jam ciała pacjenta, np. jamy nosowej czy małżowiny usznej, dzię-

ki czemu mamy możliwość pozbycia się przestrzeni powietrz-

nych na drodze wiązki – „niekontrolowanemu” rozproszeniu 

elektronów i możliwości otrzymania bardziej jednorodnej dawki 

wokół zmiany.

Dozymetria promieniowania

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią – ciałem 

człowieka jest opisywane metodami statystycznymi. Dlatego 

Rys. 5. Dozymetr żelowy po napromienieniu (pierwszy z lewej) oraz wizualizacja 3D 

zaabsorbowanej dawki (środkowy i pierwszy z prawej)

Źródło: D.SC., Ph.D. Marek Kozicki.

Ponieważ usieciowane struktury polimerowe odbijają światło 

widzialne, skumulowana dawka promieniowania jest widzialna 

w jego objętości czynnej, jednak rozkład jej wartości można oce-

nić dopiero przy użyciu jądrowego (najczęściej protonowego) 

rezonansu magnetycznego. Odczytany w  ten sposób rozkład 

dawki odpowiada wartości czasów relaksacji spin-spin, który 

następnie przetworzony, porównywany jest z dawką otrzymaną 

w systemie planowania leczenia. 

Najczęściej używanym monomerem do tego rodzaju aplikacji 

jest monomer dwuwinylowy N,N-metylenobisakryloamid [17]. 

Monomer pod wpływem promieniowania jonizującego ulega po-

limeryzacji z powstaniem usieciowanego hydrożelu stanowiące-

go niemalże wierne środowisko imitujące masę ciała człowieka. 

Promieniowanie jonizujące nie jest w tym przypadku jedynym 

inicjatorem [14, 15, 18]. Cechą dozymetru jest jego duża roz-

dzielczość, która jest bardzo pożądana przy weryfikacji rozkła-

du dawki z planem leczenia, jednak wadą ograniczenie czasowe 

związane z czasem odczytu informacji z dozymetru.

W pozostawionym dozymetrze, pod wpływem temperatury, 

w części czynnej mogą zachodzić kolejne reakcje polimeryzacji 

prowadzące do utraty informacji o  rozkładzie dawki, dlatego 

istotną rolę odgrywają warunki przechowywania dozymetru 

i dostępność jądrowego rezonansu magnetycznego.

Zastosowanie zjawiska polimeryzacji w  dozymetrii pro-

mieniowania jonizującego, nie zawsze jest jednak efektem 
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pożądanym, dającym precyzyjną informację o ilości zaabsorbo-

wanej energii. 

W licznikach gazowych z czasem pod wpływem oddziaływa-

nia promieniowania jonizującego w  materiale czynnym detek-

tora zaczynają tworzyć się rodniki, które oddziałując z  innymi 

rodnikami lub związkami chemicznymi, prowadzą do syntezy po-

limerów, lokalnie zwiększając średnicę anody, powodując tym 

samym zmiany pola elektrycznego i  współczynnika wzmocnie-

nia gazowego [19].

Przykładem mogą być liczniki proporcjonalne wykorzystywa-

ne jako sygnalizatory progowe do monitoringu poziomu mocy 

dawki w pracowni akceleratorowej, gdzie we wnętrzu objętości 

czynnej detektora mogą zachodzić efekty starzeniowe związa-

ne z tworzeniem się tzw. wąsów spolimeryzowanych cząstek – 

whiskersów wzdłuż anody, wpływając na zaburzenia wzmocnie-

nia gazowego przekładającego się na sygnał detektora.

Podsumowanie

Artykuł stanowi przegląd wybranych zastosowań i  doświad-

czeń chemii polimerów przeniesionych do klinicznego użytku 

w teleradioterapii.

Różnorodność materiałów polimerowych i możliwość ich do-

mieszkowania lub tworzenia nowych kopolimerów ma ogromny 

potencjał i przyszłość w aplikacjach teleradioterapeutycznych. 

Dążenie do podnoszenia jakości realizowanej teleradioterapii 

wymaga coraz nowszych i bardziej precyzyjnych rozwiązań tech-

nologicznych – co dzięki współpracy ośrodków radioterapeu-

tycznych z oddziałami badawczymi w zakresie chemii polimerów 

pozwoli na dokładniejszą ocenę i realizację leczenia u pacjentów 

z chorobami nowotworowymi.
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