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LISTA DE ACRONIME 
 

RTE – Radioterapie Externă 

RT – Radioterapie 

OAR – Organs At Risk (organe la risc) 

IMRT – Intensity Modulated Radiation Therapy (radioterapie cu intensitate modulată) 

QA – Quality Assurance (asigurarea calității) 

3D-CRT – 3D Conformal Radiation Technique (tehnica 3D conformațională) 

VMAT – Volumetric Modulated Arc Therapy (radioterapie cu intensitate modulată volumetric) 

LINAC – Linear Accelerator (accelerator liniar medical) 

SSD – Source Skin Distance (distanta sursă – suprafață) 

HVL – Half Value Layer (strat de înjumătățire) 

PDD – Percentage Deep Dose (distribuția procentuală în profunzime) 

CT – Computed Tomography (computer tomograf) 

HU – Hounsfield Units (unități Hounsfield) 

CT-SIM – computer tomograf dedicat pentru simulare in radioterapie 

PTV – Planning Target Volume (volum de interes pentru planul de tratament) 

MLC – Multi Leaf Collimator (colimator multilamelar) 

GTV – Gross Tumor Volume (volum tumoral primar) 

PET – Positron Emission Tomography (tomografie cu emisie de pozitroni) 

RMN – Rezonanță Magnetică Nucleară  

SPECT – Single Photon Emission Computed Tomography (emisie fotonică unică prin 

tomografie computerizată) 

CTV – Clinical Target Volume (volum clinic de iradiat) 

SRS –Stereotactic Radiosurgery (radioterapie stereotactică) 

TPS – Treatment Planning System (sistem de plan de tratament) 

MU – Monitor Unit (unitate monitor) 

MCS – Monte Carlo Simulation (Simulări Monte Carlo) 

KERMA – Kinetic Energy Released per Mass of Air (energia cinetică eliberată pe masa de aer) 

PB – Pencil Beam (model de calcul) 

QC – Quality Control (controlul calității)  
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TPR – Tissue-Phantom Ratio (raport fantom-țesut) 

TBI – Total Body Irradiation (iradiere corporală totală) 

TAR – Tissue-Air Ratio (raport țesut – aer) 

SAR – Scattering Air Ratio (împrăștierea în aer) 

TMR – Tissue-Maxim Ratio (raport țesut – maxim) 

SPR – Scattering Phantom Ratio (raport împrăștiere fantom) 

SMR – Scattering Maxim Ratio (raport împrăștiere-maxim) 

SAD – Source Axis Distance (distanța sursă – izocentru) 

SCD – Source Calibration Distance (distanța sursă – calibrare) 

IEC – Comisia Internațională de Electrotehnică 
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REZUMAT 
 

Interacțiunea radiației X și a electronilor cu țesuturile vii atât în terapie cât și în 

tratament este un domeniu cu un spectru foarte larg de aplicabilitate si de aceea cercetarea pe 

care am făcut-o în acești 3 ani de activitate doctorală s-a restrâns în domeniul radioterapiei 

externe (RTE). 

Radioterapia (RT) este una din cele 3 metode de tratament pentru pacienții oncologici. 

Scopul RT este livrarea unei doze de radiație într-un volum bine determinat concomitent cu 

protejarea OAR din imediata vecinătate. 

Datorită avansului tehnologic galopant din ultimii ani, tehnicile de tratament utilizate 

în RT tind să devină din ce în ce mai precise și mai țintite către volumul de interes.  

În RTE, la nivel internațional, tehnicile IMRT sunt folosite în mod frecvent de mai bine 

de un deceniu datorită superiorității dovedite în majoritatea localizărilor față de tehnicile 

conformaționale. La nivel național, în ultimii 5 ani centrele noi de RT au aderat în proporție de 

100% la implementarea tehnicilor IMRT iar centrele deja existente sunt pe o pantă ascendentă 

în procesul de aderare la aceste tehnici.  

Una din problemele majore în RT ține de reproductibilitatea poziționării pacientului 

astfel încât de-a lungul tuturor ședințelor de tratament să fie îndeplinite toate condițiile din 

timpul simulării. Pe lângă problematica de poziționare fizică a pacientului, trebuie ținut cont 

de structura atomică și moleculară a organismului care suferă mici modificări de la o zi la alta 

și anticiparea influenței pe care aceste modificări le pot avea asupra distribuției de doză 

calculată inițial în simularea tratamentului radioterapeutic. Odată cu perfecționarea tehnicilor 

de iradiere, prin modularea intensității fasciculului crește și probabilitatea de eroare. Astfel a 

apărut necesitatea de QA în RT, o ramură cu scopul bine determinat de a asigura corelația între 

planul calculat și tratamentul administrat atât din punct de vedere tehnic cât și din punct de 

vedere dozimetric. Această sarcină îi revine fizicianului medical, care pe lângă efectuarea 

calculului dozei absorbite trebuie să anticipeze impactul pe care îl poate avea modificarea 

oricărei variabile din plan asupra tratamentului. 

La nivel național există un deficit major în RT. Pe lângă efectul clinic resimțit de 

pacienții oncologici, acest deficit limitează accesul la aparatura utilizată în domeniu și astfel 

apare o lipsă acută de cercetare la nivel național comparativ cu cercetarea la nivel internațional 

în același domeniu de interes.  
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Interogând baza de date SCOPUS se poate observa diferența ca număr de lucrări în 

domeniul fizică care conțin în titlu, rezumat sau cuvinte cheie termenul “radiotherapy”. În 

Figura 1 este urmărită evoluția ca număr de lucrări între lucrările de cercetare la nivel național 

și numărul de lucrări la nivel internațional între anii 2010-2017. 

 

 

Figura 1 – Număr de lucrări publicate care conțin termenul “radiotherapy” în titlu, în 

rezumat sau cuvinte cheie în domeniul fizică 

 

În Figura 2 am extras tot din baza de date SCOPUS situația României în raport cu țările 

de top în cercetare în anul 2017 după același model de căutare al termenului “radiotherapy”. 
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Figura 2 – Numărul publicațiilor în România după cuvântul cheie “radiotherapy” în 2017 

 

Din punct de vedere al modalității de livrare a radiației, RT poate fi clasificată în 3 

categorii: RTE, brahiterapia și RT metabolică. 

Obiectivul acestei teze îl constituie cercetarea care vizează creșterea calității actului 

medical în RT externă, precum și implementarea tehnicilor IMRT. Am realizat această 

cercetare în cadrul Asociației OncoHelp, care mi-a pus la dispoziție toată infrastructura 

laboratorului de RT, în cadrul căruia am realizat toate măsurătorile experimentale. 

În primul capitol am prezentat tipurile de RT externă din punct de vedere al tipurilor de 

radiație utilizate și al aparaturii existente, cu accent pe RT externă de energii înalte cu fascicule 

de raze X sau fascicule de electroni. Tot aici am prezentat problematica tranziției de la tehnicile 

de tratament 3D-CRT la tehnicile de tratament IMRT. 

Cel de-al doilea capitol cuprinde o prezentare a algoritmilor matematici utilizați în 

calculul planurilor de tratament cu diferite tehnici și importanța înțelegerii acestora pentru 

reducerea erorilor în practica clinică, în special în utilizarea tehnicilor de tratament în care 

intensitatea este modulată cu scopul de a omogeniza doza în volumul iradiat. 

În capitolul 3 am prezentat procesul de comisionare al acceleratorului liniar, proces bine 

definit, prin care se determină parametrii de funcționare ai aparatului, se implementează 
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algoritmii astfel încât toate tehnicile de iradiere să poată fi utilizate în deplină siguranță. Tot 

aici am prezentat procesul de QA în practica clinică, proces prin care fizicianul medical are 

rolul de a se asigura că livrarea dozei se face în conformitate cu simularea tratamentului 

ținându-se cont în același timp de limitările și incertitudinile care intră în calculul dozei 

absorbite. Toate datele achiziționate în acest capitol sunt utilizate în prezent în modul clinic și 

stau la baza tuturor planurilor calculate în această lucrare de cercetare. 

În capitolul 4 am prezentat o tehnică specială de RT (tehnica cranio-spinală) cu accent 

pe tranziția de la tehnica 3D-CRT la iradierea cu tehnicile IMRT sau VMAT și avantajele 

acestei tranziții. 

Capitolul 5 conține cuprinde cercetarea influenței erorilor de poziționare asupra 

distribuției de doză prin simulări efectuate în fantoma 4D. Am studiat erori de rotație și de 

translație aplicate simulărilor de tratament utilizând tehnica VMAT. 

Capitolul 6 cuprinde un studiu retrospectiv. În acest studiu am inclus pacienții tratați în 

Clinica OncoHelp în anul 2016. În acest studiu am urmărit doza de radiație încasată de 

plămânul ipsilateral și de inimă în iradierea neoplasmului mamar. Scopul acestui studiu a fost 

de a determina un tipar prin care, în funcție de dimensiunea și localizarea volumului de iradiat 

să se poată determina cea mai bună tehnică care poate fi folosită în calculul dozei absorbite. 

În ultimul capitol am prezentat o cercetare în curs care are ca scop îmbunătățirea 

iradierii în cancerul mamar în spitalele cu buget redus și care nu beneficiază de sistem de 

control al respirației. Această cercetare derivă din studiul retrospectiv pe care l-am prezentat în 

capitolul 6 și se referă la pacientele cu neoplasm mamar în partea stângă.  
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CONCLUZII GENERALE ȘI CONTRIBUȚII ORIGINALE 
 

În primul capitol am prezentat dispozitivele utilizate în practica curentă în RTE cu 

accent pe LINAC-ul utilizat în această lucrare. Tot aici am prezentat tehnicile terapeutice 

utilizate în prezent, precum și importanța tranziției de la radioterapia convențională la 

radioterapia IMRT, alături de riscurile și avantajele care vin odată cu aceasta. 

În cel de-al doilea capitol am prezentat modele de calcul și algoritmii care stau la baza 

calculului dozimetric pentru realizarea planului de tratament. Importanța acestora în practica 

clinică, limitările si avantajele lor. 

În capitolul 3 am prezentat procesul de comisionare al LINAC-ului „Clinac iX” de la 

Varian, cu energie duală de raze X și 4 energii diferite de electroni. În această etapă am 

determinat parametrii de funcționare ai aparatului, am implementat algoritmii astfel încât toate 

tehnicile de iradiere să poată fi utilizate în deplină siguranță. Tot aici am prezentat procesul de 

QA în practica clinică, proces prin care fizicianul medical are rolul de a se asigura că livrarea 

dozei se face în conformitate cu simularea tratamentului, ținându-se cont în același timp de 

limitările și incertitudinile care intră în calculul dozei absorbite. Toate datele achiziționate în 

acest capitol sunt utilizate în prezent în modul clinic și stau la baza tuturor planurilor calculate 

în această lucrare de cercetare. Am efectuat aceste măsurători în conformitate cu recomandările 

internaționale și respectând legislația națională în vigoare.  

În capitolul 4 am prezentat tehnica specială de iradiere cranio-spinală. Aici am pornit 

de la tehnicile 3D-CRT de realizare a planului de tratament, unde provocarea este de a elimina 

suprapunerea joncțiunii câmpurilor ortogonale și avantajele implementării cu succes a 

tehnicilor IMRT/VMAT cu multiple izocentre în practica clinică. Tranziția de la tehnica 3D-

CRT la tehnica IMRT s-a concretizat în Timișoara, prin tratarea cu succes a unui pacient în 

vârstă de 12 ani în anul 2016 în departamentul de radioterapie al Asociației OncoHelp. Am 

prezentat această lucrare la conferința internațională TIM 14, cu titlul “Craniospinal 

irradiation techniques” și publicată în AIP Conference Proceedings. 

În capitolul 5 am prezentat rezultatele cercetării influenței erorilor de poziționare asupra 

distribuției de doză, simulând în fantomul 4D erori de rotație și de translație aplicate diferitelor 
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planuri de tratament utilizând tehnica VMAT. În urma rezultatelor analizei conform criteriului 

𝛾 am concluzionat că: 

Pentru erori de poziționare de până la 1 cm sau 5 grade, (care de altfel pot fi frecvente 

dacă nu se folosesc sisteme de contenție sau metode imagistice de verificare la fiecare ședință 

de tratament) sub 50% din punctele măsurate trec criteriul 𝛾 (3% sau 3 mm). 

Pentru obținerea unei corespondențe reale între planul de tratament calculat în TPS și 

tratamentul efectuat pacientului, este necesară o analiză reala a tuturor factorilor perturbatori 

care pot interveni în timpul tratamentului. 

La efectuarea planului de tratament 3DCRT acești factori au o influență mai redusă în 

eficacitatea tratamentului decât planurile IMRT. 

La planurile IMRT, datorită variației fluenței fasciculului, orice eroare de poziționare 

are o influență crescută în eficacitatea tratamentului. 

Este de asemenea necesar un sistem de QA din care să nu lipsească dispozitive de 

contenții, verificări imagistice periodice și sisteme dozimetrice de verificare. 

Am prezentat rezultatele preliminarii la conferința internațională SRROM 2015 cu 

titlul: “Verificare dozimetrică asupra distribuției de doză în Radioterapia modernă” ca 

prezentare orală.  

Rezultatele finale le-am prezentat în cadrul conferinței RAD 23-27 mai 2016 având 

titlul “Experimental dosimetric checkup of dose distribution under positioning errors”.  

Această lucrare a fost acceptata pentru publicare în revista “Scientific Bulletin, Series 

A, Applied Mathematics and Physics” 2018. 

Pe lângă problemele legate de reproductibilitatea poziției pacientului la fiecare ședință 

de tratament și influența erorilor asupra tratamentului radioterapeutic, o altă problemă de 

actualitate este tehnica utilizată pentru administrarea tratatamentului pacientelor cu neoplasm 

mamar. Aici intră în discuție utilizarea tehnicilor 3D-CRT în detrimentul tehnicilor moderne 

IMRT. Există argumente pro și contra pentru fiecare tehnică în parte în ceea ce privește 

tratamentul mamar, în principal din cauza mișcării pacienților, mișcări datorate respirației.  

În simularea tratamentelor care utilizează tehnici IMRT rezultatele sunt promițătoare, 

dar la o analiză detaliată intervine modificarea distribuției de doză odată cu mișcarea dată de 
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respirație, modificare inexistentă la câmpurile statice care au aceeași intensitate a radiației în 

toată aria secțiunii fasciculului.  

Limitele de doză pentru OAR din imediata vecinătate a sânului, recomandate de 

standardele internaționale diferă între cele două tehnici, tocmai datorită riscului semnificativ 

crescut de a administra tratamentul în mod eronat în cazul fasciculelor utilizate în tehnicile 

IMRT. Acesta se utilizează în principal doar în cazurile excepționale în care există o diferență 

semnificativă între rezultatul obținut cu tehnica 3D-CRT vs tehnica IMRT.  

Pentru planurile de tratament fără utilizarea IMRT, ci doar prin tehnica 3D-CRT am 

efectuat un studiu retrospectiv pe toți pacienții cu neoplasm mamar în clinica OncoHelp în 

cursul anului 2016. În studiu am urmărit doza încasată de plămânul ipsilateral, de plămânul 

contralateral, inimă, sânul contralateral, precum și indicele de conformitate și de omogenitate 

pentru analiza distribuției izodozei de 95% în volumul țintă. Am analizat planuri atât pentru 

partea dreaptă, cât și pentru partea stângă, paciente cu sân sau mastectomie, PTV-uri care 

includ ganglioni spraclaviculari sau fără. 

După analiza datelor colectate am concluzionat: 

Tehnica de tratament 3D conformațională rămâne în continuare standardul utilizat în 

iradierea cancerului mamar, tehnicile IMRT fiind utilizate doar când riscul asociat mișcărilor 

cauzate de respirația pacientului sunt semnificativ mai mici decât avantajul unei doze mult mai 

conformate în PTV.  

În această categorie a cazurilor în care tehnicile IMRT sunt superioare tehnicilor 

standard 3D-CRT intră cazurile excepționale a pacienților reiradiați local, sau în general 

pacienți pentru care medicul radioterapeut responsabil urmărește limite de doză mult mai mici 

pentru țesuturile sănătoase din diverse considerente.  

Rezultatele preliminarii ale acestui studiu le-am prezentat în cadrul conferinței 

internaționale SRROM 3-6 noiembrie 2016, in lucrarea prezentată oral, având ca titlu “IMRT 

sau 3D conformațional în iradierea cancerului mamar?”. 

Rezultatele finale le-am prezentat în cadrul conferinței internaționale TIM 17 “IMRT 

vs 3D conformațional în iradierea cancerului mamar” ca prezentare orală.  

Importanța acestor rezultate a fost confirmată prin publicarea lor în revista 

interdisciplinară indexată BDI “Oncolog-Hematolog.ro” în octombrie 2017. 
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Cu ajutorul rezultatelor pe care le-am obținut în acest studiu retrospectiv se pot tria 

cazurile care nu se pretează tehnicilor 3D-CRT, astfel economisind timp și resurse (atât umane 

cât și financiare) în cadrul unei secții de RT.  

Lanțul RT poate întâmpina o serie de erori umane, precum și modificări la nivel 

molecular în pacient între faza de simulare și faza de tratament (modificări întâlnite în mod 

frecvent, precum conținutul sistemului digestiv sau cantitatea de aer în plămâni), iar calculul 

dozei absorbite ține cont în primul rând de structura materialului iradiat, în înregistrarea datelor 

de input.  

În orice verificări privind caracterizarea fasciculului radioterapeutic nu există loc de 

erori. 
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CERCETĂRI VIITOARE 
 

Odată cu încheierea acestei teze, voi continua să abordez activități de cercetare legate 

de perfecționarea activităților ca fizician medical în radioterapia externă. În acest scop am 

dedicat ultimul capitol al acestei teze pentru a prezenta pe scurt o cercetare în curs, care are ca 

scop îmbunătățirea iradierii în cancerul mamar în spitalele cu buget redus, spitale care nu 

beneficiază de sistem de control al respirației. Această cercetare derivă din studiul retrospectiv 

pe care l-am prezentat în capitolul 6 și se referă la pacientele cu neoplasm mamar în partea 

stângă.  

După ce am analizat rezultatele preliminarii am concluzionat că: din punct de vedere al 

dozei de radiație încasată de inima, tratamentul în modul inspir profund este mult superior celui 

în modul respir normal. Problematica în practica clinică rămâne în continuare deficitul 

financiar și lipsa sistemelor de control al respirației. În lipsa acestor sisteme există două soluții 

posibile, și anume: Tratamentul efectuat în respir normal cu supradozarea arterei coronare, sau 

efectuarea tratamentului în inspir profund fără a beneficia de un sistem de control al respirației.  

Pentru siguranța unui conturaj corect și eliminarea posibilelor erori datorate mișcării 

respirației, în simularea CT, pacienții cu neoplasm mamar sunt scanați atât în inspir profund 

cat și în inspir normal, conturajul PTV-ului se efectuează de către medic cu marja de eroare 

care poate fi dată de respirația pacientului. Am efectuat planuri de tratament 3D pentru fiecare 

caz în parte, atât în respir normal cât și în inspir profund și am analizat beneficiile vs riscurile 

între tratamentul în respir normal vs tratamentul în inspir profund, fără un sistem de control al 

respirației.  

După ce am comparat cazurile analizate se poate certifica (teoretic) că eroarea dată de 

diferența de amplitudine a respirației de la o ședință de tratament la alta poate fi compensată 

prin aplicarea penelor de aer în câmpurile de iradiere. Condiția principală este ca tratamentul 

să fie unul convențional 3D-CRT fără tehnica (câmp în câmp). Astfel, se poate trata pacientul 

în inspir normal în deplină siguranță, atâta timp cât sunt respectate condițiile de mai sus. Pentru 

a testa aceasta teorie este necesară o verificare imagistică pe masa de tratament și de analizat 

daca erorile date de incertitudinea volumului de aer din plămâni pot fi anticipate din diferența 

de amplitudine dintre poziția “respir normal” si poziția “inspir profund.”  
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Din punct de vedere al dozei absorbite în plămânul ipsilateral, tratamentul în modul 

inspir profund (fără sistem de control al respirației) poate fi recomandat doar pentru cazurile 

excepționale, decizia aparținându-i medicului curant și doar utilizând zilnic metode imagistice 

de verificare.  

Fiind o metodă acceptată doar în cazurile excepționale nu am colectat încă suficiente 

date pentru a concluziona raportul beneficiul/risc în iradierea neoplasmului mamar în modul 

inspir-profund fără sistem de control al respirației, dar rezultatele actuale sunt promițătoare. 

Pe lângă aceste cercetări cu caracter experimental voi întreprinde și unele cercetări cu 

caracter teoretic. Acestea vizează cercetări privind spectrele de absorbție și cele de emisie ale 

radiației X, investigând în special materialele care conțin ioni ai metalelor de tranziție. Acești 

ioni joacă un rol important în spectroscopia radiației X care permite obținerea unor informații 

precise despre structura și comportarea electronică a ionilor metalelor de tranziție. Voi folosi 

două metode de investigare, și anume: prima dintre acestea este o metodă clasică și se bazează 

pe aproximația multielectronică a teoriei multipleților câmpului cristalin. Cea de a doua este o 

metodă cuantică și se bazează pe teoria densității de funcțională (DFT). Rezultatele obținute în 

ambele metode vor fi comparate cu date experimentale și rezultate similare din literatura de 

specialitate, pentru validarea și folosirea lor ulterioară. 
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