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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IN VIVO ДОЗИМЕТРИИ В ТЕРАПИИ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

Реферат 

Дипломная работа страниц 58: 17 рисунка, 8 таблиц, 19 источников. 

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ, ЛИНЕЙНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ, IMRT, ГАРАНТИЯ 

КАЧЕСТВА, ВЕРИФИКАЦИЯ ДОЗОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, IN VIVO 

ДОЗИМЕТРИЯ, ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ, КАЛИБРОВКА. 

 

Цель дипломной работы - разработка метода проведения верификации 

планов лучевой терапии онкологических пациентов   с модуляцией 

интенсивности, позволяющего учесть величину абсолютной дозы облучения, 

установленную с использованием in vivo дозиметра. 

В ходе дипломной работы были изучены особенности облучения 

онкологических пациентов с использованием методов лучевой терапии с 

модуляцией интенсивности излучения.  

Был проведен анализ методов верификации дозового распределения 

планов облучения с модуляцией интенсивности излучения.  

Проанализированы используемые в лучевой терапии методы in vivo 

дозиметрии. 

Проведена калибровка in vivo дозиметра. 

Проведена верификация дозовых распределений с модуляцией 

интенсивности излучения с использованием коэффициента кросс-калибровки, 

полученного с помощью in vivo дозиметрии. 

 

 

  



ВЫКАРЫСТАННЕ IN VIVO ДАЗІМЕТРА У ТЭРАПІІ ЗЛАЯКАСНЫХ 

НАВАТВОРАЎ 

Рэферат 

Дыпломная работа старонак 58: 17 малюнкаў, 7 табліц, 19 крынiц. 

 

ПРАМЯНЁВАЯ ТЭРАПІЯ, ЛІНЕЙНЫ ПАСКАРАЛЬНІК, IMRT, 

ГАРАНТЫЯ ЯКАСЦІ, ВЕРЫФІКАЦЫЯ ДОЗАВЫЯ РАЗМЕРКАВАННЯ, IN 

VIVO ДАЗІМЕТР, ПАЎПРАВАДНІКОВЫ ДЫЁД, КАЛІБРОЎКІ. 

  

Мэта дыпломнай працы - распрацоўка метаду правядзення верыфікацыі 

планаў прамянёвай тэрапіі анкалагічных пацыентаў з мадуляцыяй 

інтэнсіўнасці, які дазваляе ўлічыць велічыню абсалютнай дозы 

апраменьвання, устаноўленую з выкарыстаннем in vivo дазіметра. 

У ходзе дыпломнай працы былі вывучаны асаблівасці апрамянення 

анкалагічных пацыентаў з выкарыстаннем метадаў прамянёвай тэрапіі з 

мадуляцыяй інтэнсіўнасці выпраменьвання. 

Быў праведзены аналіз метадаў верыфікацыі дозавыя размеркавання 

планаў апраменьвання з мадуляцыяй інтэнсіўнасці выпраменьвання. 

Прааналізаваныя метады in vivo дазіметрыі, якія выкарыстоўваюцца ў 

прамянёвай тэрапіі. 

Праведзена каліброўка in vivo дазіметра. 

Праведзена верыфікацыя дозавых размеркаванняў з мадуляцыяй 

інтэнсіўнасці выпраменьвання з выкарыстаннем каэфіцыента крос-каліброўкі, 

атрыманага з дапамогай in vivo дазіметрыі.  



USE OF IN VIVO DOSIMETRY IN THE THERAPY OF MALIGNANT 

NOVELTIES 

Abstract 

Graduate work 58 pages: 17 pictures, 7 tables, 19 references. 

RADIATION THERAPY, LINEAR ACCELERATOR, IMRT, QUALITY 

GUARANTEE, VERIFICATION OF DOSAGE DISTRIBUTION, IN VIVO 

DOSIMETRY, SEMICONDUCTOR DIODES, CALIBRATION. 

 

The purpose of the thesis is to develop a method for verifying plans for 

radiotherapy of oncological patients with intensity modulation, allowing to take into 

account the magnitude of the absolute radiation dose established with the use of an 

in vivo dosimeter. 

In the course of the thesis, the features of irradiation of oncological patients 

with the use of radiation therapy with modulation of radiation intensity were studied. 

An analysis was made of methods for verifying the dose distribution of 

irradiation plans with modulation of radiation intensity. 

In vivo dosimetry methods used in radiotherapy have been analyzed. 

Calibration in vivo dosimeter. 

Verification of dose distributions with modulation of radiation intensity was 

carried out using the cross-calibration coefficient obtained by in vivo dosimetry. 
 


