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ANOTACE 

Práce se zabývá radiační zátěží z plánovacího 4DCT u pacientů, kteří se léčí s karcinomem plic. 

Teoretická část popisuje problematiku radioterapie spojenou s karcinomem nacházejícím se 

v oblasti hrudníku a jejich možnou kompenzaci. Výzkumná část zaznamenává parametry pro 

stanovení radiační dávky a jejich vyhodnocení u pacientů, kteří podstoupili plánování na 4DCT 

ve fakultní nemocnici Hradec Králové. 
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TITLE 

Radiation load of the patient from planning 4DCT in radiotherapy 

ANNOTATION 

The thesis deals with radiation load from planning 4DCT in patients who are treated with lung 

cancer. The theoretical part describes the issues of radiotherapy associated with cancer located 

in the chest region and their possible compensation. The research part records the parameters 

for determining the radiation dose and their evaluation in patients who underwent planning for 

4DCT at the University Hospital Hradec Kralove. 
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ÚVOD 

Incidence onemocnění karcinomu plic má tendenci stále narůstat. Dnešní moderní medicína 

dbá především na prevenci a screening. Cílem screeningu je vyhledávat asymptomatické 

zhoubné nádory v časném stádiu. V zahraničních studiích je metoda screeningu pomocí nízko 

dávkového CT hrudníku více než úspěšná a přináší pozitivní ohlasy, kdy se pomocí 

screeningového vyšetření podařilo zredukovat úmrtnost o více než čtvrtinu. Proto se v České 

republice také začalo využívat preventivního screeningového vyšetření pomocí výpočetní 

tomografie (CT). Vhodnými kandidáty jsou například aktivní kuřáci či exkuřáci méně než 15 

let. Pacient nepotřebuje žádanku na vyšetření, stačí když ho indikující lékař objedná 

v objednacím formuláři (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2022). 

I přesto je bohužel pacientů, kteří mají diagnostikovanou rakovinu plic stále narůstající počet.  

Při plánování ozařování je nádor, který se nachází v oblasti hrudníku zatížen pohybovými 

artefakty. Tyto pohybové artefakty vznikají hýbáním hrudní stěny. Takový pohyb se ovšem 

nijak neovlivní, proto se klade zvláštní důraz na jejich redukci, protože dýchat potřebujeme 

každý a neustále. Se zvyšující se přesností doručení dávek záření do cílového objemu rostou 

i požadavky na zobrazování anatomie pacienta za účely plánování onkologické léčby.  

Proto během posledních desetiletí došlo u zobrazovacích metod k zásadní technologické 

revoluci. Jednou z možností je metoda čtyřrozměrného CT (4DCT).   

Zobrazovací metoda 4DCT využívá jako čtvrtý rozměr čas. Snímání času umožňuje sledování 

pohybu nádorové masy jako „video“, což je pro nádory v oblasti hrudníku klíčové. I přes to, 

že se nádor může pohybovat v ojedinělých případech až o několik centimetrů, je tato metoda 

i tak schopna zobrazit celou trajektorii pohybu nádorové masy.  

Všeobecně je známo, že CT vyšetření má jako jedno z umělých zdrojů ionizujícího záření 

největší podíl na ozáření populace. Stanovení radiační zátěže z 4DCT je proto velice zajímavým 

a přínosným výzkumem nejen pro radiologického asistenta. A to především z hlediska radiační 

ochrany spojené s výpočtem dávky, jelikož obdržená dávka může být až čtyřnásobná oproti 

klasickému vyšetření na CT. Právě stanovení radiační zátěže z plánovacího 4DCT je tématem 

této bakalářské práce. Pro radiologického asistenta, který má zodpovědnost za správnost 

provedení vyšetření s využitím principu ALARA (As Low As Reasonably Achievable), je dané 

téma zátěže velice poutavé. Jelikož jedním z hlavních pilířů radiační ochrany, která si klade 

za cíl chránit pacienta, je právě princip snížení dávky na co nejmenší přijatelnou mez.  
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1 CÍLE A METODY PRÁCE 

 

1.1 Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je určit radiační zátěž pacienta z 4DCT vyšetření pro plánování 

radioterapie ve vhodném softwaru a následně ji statisticky zpracovat a porovnat se zahraniční 

literaturou.  

1.2 Metody k dosažení cíle 

Metoda literárního přehledu zahraničních i vnitrostátních článků byla zvolena v teoretické části, 

kdy je charakterizována problematika zobrazování pohyblivých anatomických struktur 

v oblasti hrudníku, kde jednou z možností, jak pohyb nejlépe zobrazit a následně určit jeho 

přesný rozsah je metoda 4DCT vyšetření. K objasnění tematické provázanosti teoretické 

a výzkumné části je v části výzkumné zvolena metoda výpočtu dat, spojená s radiační zátěží 

pacienta z 4DCT vyšetření, ve speciálním softwaru a následně jsou tato data statisticky 

zpracována.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část bakalářské práce je rozdělena do 6 kapitol. V úvodu teoretické části jsou 

představeny problémy radioterapie vlivem fyziologického pohybu plíce, kdy se hrudník 

a bránice samovolně pohybují při nádechu a výdechu. Další nedílnou součástí teoretické části 

je kapitola základní anatomie popisující plíce a mechaniku dýchání. Navazující kapitolou je 

kompenzace dýchacích pohybů při CT skenování, kde jsou popisovány metody zahrnující 

dýchací pohyby a zlepšující tak nejen kvalitu obrazu ale také přesnější určení rozsahu nádoru. 

Předposlední kapitola je věnována kompenzaci dýchacích pohybů při ozařování nádorů. 

Poslední kapitola se zabývá problematikou radiační zátěže při 4DCT vyšetření.  

Tyto zobrazovací metody jsou náročnější, jelikož zahrnují celý cyklus dýchání, který způsobuje 

pohyb hrudní stěny. Výsledkem je vyšší radiační zátěž, z důvodu delší skenovací doby 

a zaznamenávání více dechových cyklů, které na sebe navazují.  

2 RADIOTERAPIE  

Na úvod bakalářské práce se první kapitola věnuje tématům vzniku a zavedení radioterapie 

do klinické praxe. Další odstavce se věnují zobrazování pomocí CT v souvislosti s radioterapií. 

2.1 Historie  

Nádorová onemocnění neboli karcinomy (z řeckého karkinôma) obvykle představují jednu 

z hlavních příčin smrti. Podle archeologických nálezů se lidstvo už od prvopočátku potýkalo 

s infekčními chorobami a onemocněním srdce. První objevy svědčící pro nádorová onemocnění 

podobající se dnešním karcinomům dělohy, či ovaria, byly popsány u některých egyptských 

mumií. Egyptské papyry, klínopisné destičky z Mezopotámie, indické védy, odkazy arabských, 

čínských i japonských lékařů a myslitelů, všechny tyto dokumenty civilizačních kultur nesou 

záznamy o uváděné problematice a různá doporučení ohledně léčby nádorů.  

Hippokrates od něhož právě pochází název karcinom, také přispěl do historie počátků 

radioterapie jako takové. Dalším zmíněným zde musí být Galén, který již dokonce popisuje 

rozdílné prognózy časných a pokročilých forem.  Soustavný zájem o problematiku zhoubných 

nádorů lze však sledovat až od 19. století, kdy se podařilo objevit léčebné účinky rentgenových 

paprsků a radia, což přineslo značný obrat v beznadějné prognóze většiny nemocných s nádory. 

Roku 1904 na českém území vznikl Spolek pro zkoumání a potírání rakoviny v Praze, který se 

první léta své existence snažil hlavně o získání potřebných prostředků na realizaci sanatoria. 

Dvě válečná období bohužel činnost spolku značně zasáhla, ale po jejich ukončení tedy po 

letech 1918 a 1945 se s velkým elánem aktivity obnovily. Postupně začali vznik další pobočky 
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spolku v různých městech např. v Brně, Bratislavě, později v Moravské Ostravě a v Uherském 

Hradišti. Spolek se stal členem mezinárodní společnosti UICC (Union for International Cancer 

Control), dále začalo přibývat odborných publikací a začaly se vyvíjet nové léčebné metody. 

Radioterapie procházela od samého začátku významnou evolucí a stala se tak důležitým vědním 

oborem, jak v základním výzkumu, tak i v klinické praxi (Klener, 2002, str. 1-3). 

2.2 Úvod do radioterapie karcinomu plic  

Incidence karcinomů má stále tendenci narůstat. I když v posledních letech můžeme pozorovat 

nepatrné zpomalení růstu. Rostoucí incidence se může zčásti dávat do souvislosti se stárnutím 

populace nebo znečištěním životního prostředí a změnami životního stylu. Nedílnou součástí 

narůstajícího počtu, je také zlepšení diagnostiky zhoubných novotvarů. Udává se, že během 

svého života je postižena třetina lidí a čtvrtina lidí zemře na zhoubný nádor. Předními zástupci 

nádorů postihující značné procento populace jsou karcinom tlustého střeva a konečníku, 

zhoubné nádory plic, karcinom prostaty u mužů a karcinom prsu u žen.   

Jednou z používaných léčebných modalit při léčbě nádorů v oblasti plic je radioterapie, která 

v posledních desetiletích prošla zásadní technologickou revolucí. Současná onkologie dbá na 

prevenci, screening, individualizaci léčebných postupů a na využívání neustále se vyvíjejících 

léčebných metod. Velkou výhodou oproti minulosti, kdy se za jedinou účinnou modalitu 

považoval chirurgický výkon, je nynější využívání tzv. multimodalitní léčby, to je možnost 

kombinace radioterapie s chirurgickou léčbou, chemoterapií, imunoterapií, hormonální terapií 

nebo se spoustou jiných metod. (Binarová, 2010, str. 8) Se zvyšující se přesností doručení dávek 

záření do cílového objemu rostou i požadavky na zobrazování anatomie pacienta pro účely 

plánování radioterapie. Jelikož je oblast hrudníku při zobrazování na CT zatížena pohybovými 

artefakty, je kladen zvláštní důraz na jejich redukci. Jednou z možností je využití 4DCT. 

4DCT sice výrazným způsobem zlepšuje kvalitu obrazu, ale zároveň představuje zvýšenou 

radiační zátěž pro pacienta. Každý člověk je prakticky neustále vystavován radiační zátěži 

z přírodních zdrojů. Mezi umělé zdroje ionizujícího záření patří zejména zdravotnictví 

a průmysl. Ve zdravotnictví je radiační zátěž nedílnou součástí v diagnostice i terapii pacientů. 

Optimalizace radiační zátěže je jedním z pilířů radiační ochrany, a proto by i 4DCT používané 

v radioterapii měla být v tomto směru věnována náležitá pozornost.
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3 PROBLÉMY RADIOTERAPIE ZPŮSOBENÉ DÝCHACÍMI 

POHYBY 

Nachází-li se nádor v oblasti hrudníku, je těžké určit jeho přesnou polohu, jelikož fyziologicky 

se hrudník neustále pohybuje v důsledku dýchacích pohybů. Jelikož je pohyb přítomen pořád 

znemožňuje tak provést přesné skeny na diagnostickém vyšetření. 

3.1 Limity obrazové akvizice  

Při využívání běžné ozařovací techniky na oblast zájmu, v tomto případě hrudník méně často 

břicho, vznikají díky nezapočítání respiračního pohybu během zobrazovací akvizice artefakty. 

Pohybové artefakty jsou právě často pozorovatelné na CT snímku hrudníku. Tyto artefakty 

z CT se projevují zkresleným obrysem tkáně, rozmazáním okolní tkáně a v neposlední řadě její 

chybnou polohou. Hlavním problémem, tedy je snížená kvalita obrazu. Tento jev není 

přijatelným východiskem pro plánování ozařovacího postupu. Důležité je si uvědomit, že CT 

přístroj není jediným typem zobrazovacích modalit, kde se mohou vyskytovat artefakty 

způsobené respiračními pohyby, další takovou může být např. PET (pozitronová emisní 

tomografie) nebo MRI (magnetická rezonance) (Keall et al., 2006, str. 3877). 

3.2 Limity plánování léčby  

Druhým problémem, který může nastat při plánování ozařování v oblasti hrudníku, může být 

špatně zvolený cílový objem nádoru. Mezinárodní organizace ICRU (Inetrnational Comission 

on Radiation Units and Measurements) udává v reportu 50 a 62 nejpoužívanější specifikace pro 

cílový objem, který definuje 3 základní objemy. Pod pojem cílový objem, který si klade za cíl 

porušení co nejvíce nádorových buněk, se řadí: vlastní nádor; lem obklopující samotný nádor 

a oblast zahrnující bezpečnostní lem, který bere v potaz fyziologické pohyby nádoru. Je nutné 

doplnit, že pokud se jedná o pooperační ozáření, pak se za cílový objem považuje lůžko po 

nádoru. Oblast, kde se nachází vlastní nádor a do které se bude aplikovat co nejvyšší dávka 

záření se nazývá GTV (gross tumor volume). V oblasti kolem vlastního nádoru se předpokládá 

mikroskopické šíření nádorových buněk, a tak je nutno tuto oblast do cílového objemu 

zahrnout. Tento lem zahrnující potencionální mikroskopické šíření se nazývá CTV (clinical 

target volume). Poslední část oblasti kolem nádoru se nazývá PTV (planning target volume). 

Tento bezpečnostní lem slouží k předejití pohybu nádoru do prostoru mimo ozařovací pole, 

důsledkem např. trávicích či dýchacích pohybů nebo chybným nastavením pacienta. 
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Bezpečnostní lemy, které zahrnují celý intrafrakční respirační pohyb, však nejsou úplně 

optimálním řešením, jelikož se zvyšuje velikost radiačního pole, kde jsou důsledkem tohoto 

jevu zbytečně vystavovány zdravé tkáně vysokým dávkám záření. Avšak pro obhajobu této 

techniky je nutné uvést, že pokud nebude okolní lem dostatečně velký, nebude část CTV 

vystavena předepsané dávce, což může vést k neúplnému poškození nádorové tkáně  

(Keall et al., 2006, str. 3877). 

3.3 Limity doručení dávky záření do cílového objemu  

V neposlední řadě působí problém přítomnost intrafrakčních pohybů anatomických struktur 

v oblasti hrudníku během jedné frakce. Záření, které je dodáváno do místa v průběhu tohoto 

děje způsobuje rozdělení či průměrování dodávané dávky po dráze pohybu, zatímco pohyb 

mezi frakcemi způsobuje posun v distribuci dávky. Toto posunutí s sebou nese následek 

v podobě odchylky mezi plánovanou a opravdu dodanou dávkou záření. Za předpokladu 

statického paprsku, se považuje za souhrnnou chybu v určování polohy nádoru, ovlivňující 

dávku, složený vektor. Tento složený vektor je tvořený vnitřními a vnějšími posuny, které 

způsobují dýchací pochody pacienta. To se však týká především konvenčních technik, za které 

se považují jiné metody než IMRT (Intesnity modulated radiation therapy), u kterých lze 

přepokládat, že účinek je ve středu každého pole poměrně malý. Takový účinek lze pozorovat 

v podobě roztříštění distribuce dávky, způsobené pohybem koncových okrajů anatomických 

struktur v blízkosti okraje paprsku, čímž se ve skutečnosti zvětšuje jeho polostín.   

Popsaný problém je zřetelnější během IMRT techniky s tzv. interplay efektem, který je 

způsobený souhrou mezi souběžným pohybem mnoholamelového kolimátoru a dýchacího 

cyklu (Keall et al., 2006, str. 3877). 
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4 MECHANIKA DÝCHÁNÍ  

Základní funkcí dýchacího systému je výměna dýchacích plynů, kde dochází k výměně mezi 

vnějším prostředím a plícemi (dýchání vnější) a následnou výměnou mezi krví, tvořící vnitřní 

prostředí, a tkáněmi (dýchání vnitřní). K udržení acidobazické rovnováhy přispívá výměna 

O2 a CO2. Některé obranné reflexy, kterými jsou např. kašlání, kýchání nebo reflexní zástava 

dechu slouží k ochraně před vniknutím cizího tělesa (Naňka, 2009, str. 173).  

Za základní dělení dýchacího ústrojí se považuje rozdělení na dvě cesty dýchací: horní a dolní. 

Horní cesty dýchací tvoří dutina nosní, vedlejší nosní dutiny a hltan, který se dále dělí na tři 

části: horní nosohltan, střední ústní část hltanu a dolní hrtanovou část hltanu. Dolní cesty 

dýchací začínají hrtanem, dále se napojuje průdušnice, která se poté větví na hlavní průdušky 

(bronchy), které se zanořují do levé a pravé plíce (Fiala, 2004, str. 57). 

4.1 Anatomie plic  

Plíce je párový orgán, uložený v dutině hrudní, který pokrývá vazivová blána pleura neboli 

poplicnice, která přechází jako pohrudnice na vnitřní stranu hrudníku. Mezi těmito dvěma 

vrstvami je úzký prostor nazývající se cavitas pleuralis v němž se nachází malé množství vazké 

tekutiny, umožňující volný pohyb plíce. V mládí jsou plíce růžové, později šedé až šedočerně 

mramorované, podle prostředí, kde člověk žije a pracuje. V plíci probíhá vlastní dýchání 

a výměna plynů (okysličování krve a vydechování oxidu uhličitého). Obrys plíce je připisován 

kuželovitému tvaru. Vrchol (apex) vystupuje nad 1. žebro, dolní strana (baze) je přivrácená 

k bránici (diaphragma). Vazivovou mezihrudní přepážkou (mediastinum) jsou oddělené 

na pravou a levou plíci. Uprostřed mediastina je plicní hilus, kudy vedou do plic bronchy 

a tepny, vystupují plicní žíly. Pravá plíce je větší než levá plíce, vzhledem k uložení srdce. 

Na pravé plíci jsou tři laloky: horní (lobus pulmonis superior), střední (lobus pulmonis medius) 

a dolní (lobus pulmonis inferior), které rozdělují zářezy fissura obliqua dx. a fissura 

horizontalis. Levá plíce má pouze dva laloky, horní (lobus pulmonis superior) a dolní (lobus 

pulmonis inferior) rozdělující fissura obliqua sin. Obě plíce se dále dělí na segmenty, každá jich 

má deset. Tato segmentová uspořádání mají význam při plicních resekcích či chirurgických 

výkonech. Plicní segmenty jsou shodné se segmenty bronchů. Segmentární bronchy se větví 

na bronchioli, průdušinky, které mají průměr cca 1 mm.  Bronchioli postupně ztrácí řasinkový 

charakter epitelu a nemají chrupavčitou stěnu. Bronchoili respiratorii jsou nejmenší průdušinky, 

které se otevírají do alveolů, plicních sklípků, přes alveolární kanálky a alveolární váčky. 

Alveoly o velikosti průměru 0,1-0,9 mm tvoří tenká stěna z vrstvy alveolárních buněk I. typu, 
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která umožňuje výměnu plynů mezi vdechovaným vzduchem a plicními kapilárami.  

V alveolách se vykytují také buňky II. typu produkující látku jménem surfaktant. Tato látka 

udržuje plicní sklípky rozepjaté a zabraňuje jejich kolapsu (Fiala, 2004, str.60-61).  

4.2 Kinetika plic  

„Dýchání probíhá automaticky, aniž bychom v klidovém stavu potřebovali volní úsilí, ale 

kdykoliv můžeme volním úsilím dočasně zastavit, modifikovat jeho frekvenci či hloubku“ 

(Naňka, 2009, str. 173.). 

Řízení dýchacích pohybů vykonává dýchací centrum v prodloužené míše, kde vznikají 

rytmické vzruchy. Dále je pohyb řízen také nervově z dostředivých drah bloudivého nervu, 

jehož koncové části jsou drážděny napínáním plicních alveolů. Činnost dýchacího centra 

ovlivňují chemické podněty, kterými jsou: změna pH a koncentrace O2 (kyslík) a CO2 (oxid 

uhličitý) v krvi. Dalšími podněty, které mohou ovlivňovat činnost dýchacího centra jsou emoce 

jako je hněv, smích a pláč nebo vědomé, avšak dočasné zastavení dechu (Jelínek, 2005, str.266). 

 

Obrázek 1 – Pohyby hrudní dutiny při dýchání (Novotný, 2015, str.78) 

Plicní ventilace se realizuje střídáním vdechu – inspiria a výdechu – expiria. V pleurální dutině 

je o trochu nižší tlak než atmosférický, zatímco v plicích je díky komunikaci bronchiálního 

stromu se zevním prostředím tlak vyšší. Tento tlak rozpíná plíci a udržuje ji přitlačenou 

k nástěnné pohrudnici, viz obrázek 1. Při vdechu se zevně rotují a zvedají žebra, čímž 

se zvětšuje objem hrudníku a dochází ke zvětšení podtlaku v pleurální dutině. Tento jev 

umožňuje další rozpínání plíce. Při výdechu, kdy bránice stoupá a relaxuje, žebra klesají a plíce 

zůstává v těsném kontaktu se stěnou pleurální dutiny, se díky své vlastní elasticitě plíce stahuje 

k hilu a zmenšuje se tak dutina hrudní. Svaly inspirační (vdechové) zdvihají žebra a působí 
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zvětšování hrudníku oproti tomu svaly expirační (výdechové) vlastním tahem za žebra 

způsobují jejich sklon, a tedy zmenšení dutiny hrudní. Každá tato skupina se dále dělí na svaly 

hlavní, které jsou aktivní při každém výdechu a vdechu a svaly pomocné, které se zapojují při 

potížích s dechem nebo při intenzivním dýchání (Naňka 2009, str. 189-190).  

Tyto dechové pohyby působí na všechny nádory vyrůstající v oblasti hrudníku a způsobují tak 

obtížnost jejich ozáření.  
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5 METODY KOMPENZACE DÝCHACÍCH POHYBŮ PŘI CT 

SKENOVÁNÍ   

Respirační pohyb nádoru v oblasti hrudníku představuje velkou výzvu při zobrazování 

v radioterapii. Tento pohyb může značně měnit tvar nádoru, snižovat reprodukovatelnost 

přesného nastavení anatomické pozice struktur při zobrazování a může taká vyžadovat větší 

obezřetnost při plánování radioterapie. Respirační pohyby způsobují také nepřesnost v odhadu 

objemové masy nádoru, čímž zabraňují efektivnímu rozložení dávky do cílového objemu. 

Pro zamezení pohybu pacienta se při CT skenování nejčastěji používají vakuované podložky, 

molitanové podpěrky a různé typy polštářů.  

Jelikož je pacient po celou dobu ozařování nucen dýchat, je nutné odhadnout přesnou polohu 

nádoru a jeho rozsah během CT zobrazování. Je důležité si však uvědomit, že dýchání, a tedy 

i respirační pohyb nádoru se mezi jednotlivými léčebnými procesy může změnit.  

Ke kompenzaci těchto pohybů slouží celá řada zobrazovacích CT metod, jejichž použitím 

ovšem pacient může obdržet vyšší radiační zátěž než ze standardních CT zobrazení.  

Ke kompenzaci dýchacích pohybů při CT zobrazování lze použít následující tři metody: 

• pomalé CT skenování,  

• zadržení dechu při nádechu či výdechu při CT skenování, 

• čtyřrozměrné CT (4DCT). 

Následující kapitoly popisují tyto 3 základní způsoby náběru CT dat zohledňující pohyb. 

5.1 Pomalé CT skenování  

Jednou z možností, jak získat kvalitní CT vyšetření pro periferní nádory nacházející se v oblasti 

hrudníku je metoda pomalého CT vyšetření. Základním principem je velmi pomalý pohyb CT 

skeneru, což umožňuje zaznamenat celý průběh dýchacího cyklu. Dalším krokem je obrazová 

rekonstrukce více CT vyšetření, které jsou zprůměrovány tak, aby na jednom řezu bylo 

zobrazeno více fází dechového pohybu. Bude-li se předpokládat že skener setrvá v konkrétní 

poloze za současného snímání detektoru déle, než trvá celý jeden dýchací cyklus, měl by 

výsledný obraz ukázat plný rozsah pohybu, alespoň v oblastech s vysokým kontrastem. 

S přihlédnutím k faktu, že se může po celou dobu plánování i ozařování respirační pohyb měnit, 

by měla tato technika vždy pokrýt celý jeho rozsah. Kromě vymezení anatomických struktur je 

pomalejší skenování výhodnější než standartní CT skenování, jelikož výpočet dávky se provádí 

z dat, která zahrnují celý průběh dýchacích pohybů, jak je tomu i v průběhu léčby.  
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Nevýhodou této metody je ztráta rozlišení a rozmazání obrazu v důsledku pohybu bránice, 

což potenciálně vede k větším chybám při popisování a vymezování rozsahu nádoru.  

Vzhledem k pohybu, který způsobuje rozmazání, se tato metoda doporučuje pouze u nádoru 

plic, které nijak nezasahují do hrudní stěny nebo do mediastina. Struktury, pro které není tato 

zobrazovací metoda doporučována jsou např.: játra, slinivka břišní, ledviny atd (Keall et al., 

2006, str.3884). 

5.2 Zadržení dechu při nádechu a výdechu při CT skenování  

Další technikou pro získání dat celé objemové masy nádoru, je metoda zadržení dechu, pomocí 

které lze získat CT v nádechu nebo ve výdechu. Tuto techniku lze pro její jednoduchost 

implementovat na většině klinik. Nevýhodou CT se zadržením dechu v nádechu a výdechu je 

zdvojnásobení doby vyšetření a nutnost spolupráce pacienta. Pacient musí být schopen 

opakovaně zadržet dech po dobu nezbytnou k provedení skenu. Je zde kladen důraz na co 

nejpravidelnější hloubku zadržovaného dechu a jeho frekvenci.  

Pro zobrazení plicních tumorů lze použít i zobrazovací nástroj, který je zobrazen na obrázku 2 

a nazývá se MIP (maximum intensity projection). Obraz pomocí MIP je vytvořen sumací více 

zregistrovaných CT (např. CT ve výdechu a CT v nádechu), kdy do každého pixelu nově 

vzniklého MIP obrazu se umístí pixel s největší hodnotou HU (hounsfieldových jednotek).  

Tyto projekce lze použít pouze u nádorů s ohraničeným tvarem, které neprorůstají do 

mediastina. Pozici nádoru včetně jeho dechem zapříčiněným pohybem pomůže určit právě MIP 

obraz. Výhoda tohoto zobrazení oproti výše zmíněné metodě pomalého skenování spočívá 

v tom, že rozmazání způsobené přítomným pohybem při volném dýchání je významně sníženo.   

 

Obrázek 2 – MIP obraz (Fishman, 2006, str. 916) 
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Výpočet dávky se pak provádí na celém souboru údajů z CT dat. Data jsou využívána pro 

každého pacienta s jeho nejpříznivější fází dýchacího cyklu, např. CT výdechu se bude používat 

u pacientů, u nichž je výdechová fáze dýchacího cyklu dominantní. 

Radiační zátěž pacienta a délku vyšetření lze snížit optimalizací rozsahu vyšetření. CT 

se zadrženým dechem tak stačí provést pouze v rozsahu nezbytném pro určení celého pohybu 

nádoru, zatímco doplňkový CT sken ve volném dýchání lze rozšířit na celu oblast hrudníku. 

U tohoto způsobu skenování je nutné využít jednu z metod monitorování dechu, aby bylo 

zajištěno, že data jsou skenována ve správných částech dýchacího cyklu a se správnou hloubkou 

nádechu nebo výdechu. U spolupracujícího pacienta s kvalitní dýchací křivkou použitelnou pro 

sken se zadržením dechu je tato metoda vždy preferována před skenem ve volném dýchání.  

CT ve volném dýchání je totiž častěji zatíženo různými pohybovými artefakty (Keall et al., 

2006, str. 3884). 

5.3 4DCT 

Překonání vlivu fyziologického dýchání, způsobující pohyb hrudní stěny není snadné.  

Proto bylo nutné inovovat zobrazovací metodu tak, aby umožnila získat snímky v rozmezí času 

a pozice nádoru, aby plán léčby mohl zahrnovat znalost celého rozsahu možných poloh 

důležitých orgánů a samotného nádoru (Li et al, 2005, str. 3650).  

Při ozařování na lineárním urychlovači je nutné ozařovat celou trajektorii nádoru, 

aby se předešlo vzniku skutečnosti, že nádorová masa neobdrží plánovaný cílový objem. 

Důsledkem toho se ozáří velký objem zdravé plicní tkáně, a proto se považuje za nutné snížit 

dávku záření. Bez pochyby je tedy největším problémem při radioterapii plicích nádorů právě 

jejich respirační pohyb (Cole, 2014, str. 74). 

S řešením tohoto problému přišla až metoda čtyřrozměrného CT skenování, která umožňuje 

záznam více snímků v čase. Zobrazení hrudníku se plánuje s využitím klasického 3D-CT 

vyšetření, ale jelikož 3D vyšetření do značné míry představuje pouze snímek těla v určitém 

časovém okamžiku, musíme vzhledem k době pořízení, ve které se pacient pravděpodobně 

nějakým způsobem hýbal, i když pouze dýchal, brát v potaz, že 3D vyšetření bude omezeno 

rozmazáním či zprůměrováním tkáně. Proto se přidal k tradiční 3D počítačové tomografii čas, 

jako čtvrtý rozměr, od kterého je také odvozen název metody 4DCT. Tento záznam více snímků 

v čase se následně může přehrát jako video a slouží tak k pozorování pohybů vnitřních struktur 

a orgánů v čase. Výhodou metody 4DCT je snížení dávek záření do zdravých tkání či orgánů 

jako je srdce nebo plicní tkáň (Korreman, 2012, str. 161-165). 
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Průběh 4DCT vyšetření začíná uložením pacienta ve správné poloze na vyšetřovací lůžko, 

kde se pacientovi na referenční oblast břicha přiloží plastová krabička s infračervenými 

značkami, kterou snímá infračervená kamera. Nainstalovaný program v počítači Respiratory 

gating system je propojen s kamerou ve vyšetřovací místnosti a umožnuje tak sledovat 

a zaznamenat dýchací cyklus pacienta v podobě křivky, na principu sledování pohybu této 

plastové krabičky. Jak takový záznam vypadá je zobrazeno v příloze A. Pro provedení metody 

4DCT je klíčové, aby pacient co nejpravidelněji dýchal, proto je nutné o tom pacienta před 

vyšetřením instruovat. Poté se spustí klasické CT vyšetření za současného spuštění záznamu 

dechové křivky. U CT vyšetření se však upravují některé parametry, jako je například pitch 

faktor, který u běžného vyšetření činí nejčastěji hodnotu 1. Pro 4D vyšetření z důvodu 

zohlednění respiračního pohybu se hodnota pitch faktoru snižuje na hodnotu 0,1, čímž se ovšem 

prodlouží doba skenování. Proto je vyšetření 4DCT zdrojem větší radiační zátěže pacienta.  

Tato metoda proto vyžaduje velké množství projekcí pro každý sken, aby pořízené snímky byly 

s dostatečnou kvalitou (kvalitu ovlivňují artefakty a šum v obraze). Z toho vyplývá, že 

expoziční parametry musí být optimalizovány tak, aby radiační zátěž pacieta byla 

akceptovatelná i za cenu nižší kvality rekonstruovaných snímků. Jednou z nejvyužívanějších 

metod, které tento jev aplikují, je systém pohybové vektorové iterativní techniky, která 

rekonstruuje konkrétní časovou fázi tím, že zahrnuje i projekce sousedních časových fází (Cole, 

2014, str. 68-75). Po dokončení CT skenu je záznam dechové křivky z respiratory gating 

systému odeslán do CT skeneru, kde dojde k propojení a následné rekonstrukci CT dat v každé 

fázi dýchacího cyklu. Roztřídění dat do skupin podle jejich fází dechového cyklu je znázorněno 

na obrázku 3.   

 

Obrázek 3 – Schéma roztřídění dat z 4DCT do skupin podle fází dýchacího cyklu (COLE, 2014, str.72) 
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Nevýhodou 4DCT pro diagnostické účely jsou rozsáhlé datové soubory a zvýšená dávka 

radiační zátěže pro pacienta. Další velkou nevýhodou této technologie je, že pokud pacient trpí 

poruchou plic, dýchání nebo má malé pohyby hrudní stěny, kvalitní analýza pohybu 

jednotlivých objemů v závislosti na dýchacím cyklu není možná (Cole, 2014, str. 68). 

Data z čtyřrozměrné výpočetní tomografie lze získávat dvěma způsoby, prospektivním 

a retrospektivním. Prospektivní gating je úsek (gate, okno) respiračního cyklu, ve kterém se 

bude získávat sekvence CT dat (např. v expiriu). Tento úsek respiračního cyklu, ve kterém bude 

probíhat CT skenování dané oblasti se určuje ještě před získáním CT snímků. Proto jsou CT 

snímky provedeny výhradně v rozmezí tohoto „okna“. Při druhém skenování se pak provádí 

sekvence s opačnou dechovou fází (např. v inspiriu). Po dokončení skenování obou fází se data 

fúzují, aby došlo k zobrazení přesné informace o pohybu. Nevýhodou tohoto způsobu získávání 

CT dat je jejich dlouhá doba pořizování. Principem retrospektivního gatingu je sběr dat v každé 

pozici stolu po dobu trvání alespoň jednoho dýchacího cyklu. Každý z pořízených CT snímků 

je následně přidělen do určité fáze respiračního cyklu, což se nazývá bin.  Výsledkem je obvykle 

10 CT binů, z nichž každý jeden bin odpovídá 10 % dýchacího cyklu. 4DCT provedené pomocí 

retrospektivně uspořádaných skenů trvá poměrně kratší dobu než prospektivní 4DCT,  

neboť data jsou získána pouze jedním vyšetřením. Dá se říci, že provedení jednoho 4DCT trvá 

přibližně 90 s. (Petera a kol., 2009 str. 6).  
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6 METODY KOMPENZACE DÝCHACÍCH POHYBŮ PŘI 

OZAŘOVÁNÍ  

Zobrazování na CT není jediným procesem v radioterapii, který se musí vypořádat s dýchacími 

pohyby. Podobné problémy je nutno řešit i při samotném ozařování na lineárním urychlovači 

či jiném přístroji.  

6.1 Zahrnutí celého pohybu do cílového objemu  

První z možností je technika ITV (internal target volume), kdy se ozařuje celý objem, ve kterém 

se nádor pohybuje. V této technice se naplánuje větší lem okolo nádoru, ve všech směrech 

pohybu, tudíž ozařovaný objem poté připomíná tvar housenky. V tomto případě je známa celá 

trajektorie nádoru, což zajistí, že svazek záření zasáhne požadovaný cílový objem. Novější 

metodou na přístroji Cyberknife je respiratory tracking, která umožňuje pohyb hlavice 

ozařovacího přístroje s pohybem nádoru. Tato technika tedy umožňuje sledovat pohyb 

nádorové masy společně s pohybem hlavice přístroje za současného ozařování.  

Největší pozornost ze zmiňovaných tří metod má metoda gatingu, kdy ozařování tumoru 

probíhá jen v určité fázi respiračního cyklu, kdy je zaručena nejmenší pohyblivost nádoru  

(Li et al, 2005, str.3650).  

6.2 Respiratory gating  

Další možností, jak zohlednit dýchací pohyb při ozařování je technika respiratory gating, kdy 

se snímá dechová křivka a svazek záření se spustí např. pouze ve výdechu, kdy má nádor 

nejmenší tendenci se pohybovat, a tím se zajistí správné doručení svaku záření do cílového 

obejmu a předejde se záření mimo toto místo. 

Metoda respiratory gating se využívá ke sledování dechové křivky. Díky této dechové křivce 

lze sledovat pohyb v reálném čase, což je pro pacienty s nádorem nacházejícím se v oblasti plic 

velice důležité.  Nachází-li se totiž nádor v této oblasti je zasažen jejím rozpínáním, protože 

pohyb hrudní stěny, tvoří dvě extrémní pohybové hodnoty, kterými je právě nádech a výdech 

pohybující hrudní stěnou směrem nahoru a dolu.  

Respiratory gating se provádí dvěma způsoby: méně častěji pomocí implantace zlatých zrn do 

místa nádoru a častěji pomocí plastové krabičky s infračervenými značkami. Důležitým 

faktorem pro výběr techniky respiratory gating je individuální přístup ke každému pacientovi 

(Cole et al., 2014, str. 73). 
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6.2.1 Gating pomocí externí infračervené plastové krabičky  

Nejčastěji se tedy využívá technika vnější plastové krabičky s infračervenými značkami, které 

snímá kamera s infračerveným vybavením. Jakmile se tato plastová krabička umístí do zorného 

pole infračervené kamery začne vytvářet dechovou křivku na monitoru počítače, viz obrázek 4.  

 

Obrázek 4 – Monitoring ukazující křivku dechu 

Podle této křivky se pak řídí celé ozáření. Radiologický asistent dává pokyny k nádechu 

s následným zadržením, kde se právě pacient dostane do určité meze, kde může být svazek 

záření dodáván a v tomto momentě se spustí ozařování, které je na obrázku 5 znázorněno žlutou 

barvou (Cole et al., 2014, str. 73). 

 

Obrázek 5 – Určitá fáze dechu spouštějící ozáření 

Tento způsob sledování dýchací křivky je oproti implantaci zlatých zrn neinvazivní a používá 

se téměř u všech pacientů (cca 90%). Úspěšné dokončení simulačního plánu u této techniky 

obnáší nutnost spolupráce pacienta. Pacient musí trénovat svou kapacitu plic aktivním cvičením 

i mimo onkologickou kliniku. Pacient, který je schopný tomuto cvičení věnovat každý den 

alespoň pár minut ze svých volnočasových aktivit, má větší pravděpodobnost na dokončení 

léčby. Tímto není myšleno, že pacient, který nebude procvičovat dýchání, plán léčby 

nedokončí, je tím myšleno, že pro něj bude obtížnější udýchat ozáření a tím se tak bude 

prodlužovat i celková doba strávená na ozařovně. V současné době je nejvyužívanějším 

zástupcem přístroj značky Varian Medical Systems – Respiratory Gating System Real-time 

position managemant (RPM), který využívá plastovou krabičku. Tato reflexní plastová 



29 

 

krabička s infračervenými vodiči zobrazena na obrázku 6 se přikládá na kůži pacienta v oblasti 

přechodu hrudníku a břicha, obvykle mezi processus xiphoideus (mečovitý výběžek na kosti 

hrudní) a pupek. Tohoto umístění se využívá, aby se zaznamenal maximální pohyb rozpínání 

hrudníku způsobený dýchacím cyklem.  

 

Obrázek 6 – Plastová krabička s infračervenými značkami pro respiratory gating  

Plastová krabička by měla být vždy umístěna téměř vodorovně, aby se zajistilo její detekování 

infračervenou kamerou, umístěnou v blízkosti ozařovacího stolu, obrázek 7. U této metody by 

měla být vždy při plánování na CT simulátoru zakreslena přesná poloha této plastové krabičky, 

aby se zajistilo její stejné lokalizace i během následující léčby (Keall et al., 2006, str. 3885). 

 

Obrázek 7 – Kamera s infračerveným systémem snímající pohyb plastové krabičky 

6.2.2 Gating pomocí vnitřních implementovaných zlatých zrn  

Druhým méně využívaným způsobem snímání pohybu nádorové masy je metoda gatingu 

spojená s vnitřní implantací zlatých zrn do místa nádoru. Tento systém na základě rentgenové 

detekce zlatých zrn v průběhu ozařování umožňuje sledování nádorových mas v reálnem čase. 

Jak už je zde zmíněno tyto referenční značky se v podobě zlatých zrn o průměru 2 mm 

implantují pomocí perkutánní nebo bronchoskopické implantační techniky do místa nádoru 
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nebo do jejich bezprostřední blízkosti. Konečná pozice zlatých zrn je následně sledována ve 

všech třech rovinách pomocí rentgenové zobrazovací metody. Při CT simulaci se naplánuje 

přesná poloha těchto referenčních zrn, která zajistí že lineární urychlovač spustí dodávání 

svazku záření jen tehdy, jsou-li zlatá zrna v přijatelném rozsahu požadované polohy.  

Jelikož se jedná o invazivní zákrok v těle pacienta musí být zajištěn jeho maximální přínos. 

Proto výběr pacientů vhodných pro implantaci zrn je velice pečlivý a jedním ze základních 

kritérii je hodnocení nádorového pohybu. Pacient musí být schopen podstoupit implantaci 

zlatých zrn a zůstat nehybně ležet na lůžku až 45 minut. U pacientů, kteří trpí nádorovým 

onemocněním plic a mají tedy poškozenou plicní funkci se většinou tato metoda řídí na základě 

doporučení jejich indikujících plicních lékařů. Jelikož tato technika má být primárně používána 

pro stereotaktickou radioterapii, většina pacientů má relativně malé léze do 4 cm a méně. 

Každé ozáření začíná tím, že je po dobu několika dýchacího cyklů sledován výchozí pohyb 

hrudní stěny a nádorové masy. Jako další krok se z důvodu efektivity vyšetření provede 

přepolohování pacienta. Přepolohování pacienta se využívá k přiblížení referenčních značek do 

těsné blízkosti polohy naplánované během plánování. Jakmile je pacient přepolohován spouští 

se ozáření. Tato metoda gatingu pomocí implantace zlatých zrn je celkově časově náročnější.  
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7 RADIAČNÍ ZÁTĚŽ Z 4DCT  

7.1 Principy radiační ochrany 

V průběhu několika předešlých desetiletí došlo k podstatnému pokroku v zobrazovacích 

technologiích využívajících ionizační záření. Jedním z hlavních dopadů této inovace 

technologií je získávání diagnostických informací v mnohem větší míře, avšak někdy za cenu 

vyšší dávky pacientům, typicky ve výpočetní tomografii. Jak je známo, v důsledku ozáření 

vznikají deterministické a stochastické účinky, před kterými je třeba se nějakým způsobem 

chránit. Mezi stochastické účinky lze zařadit vznik nádorových onemocnění a genetických 

mutací. Účinky stochastické jsou zcela náhodné a nepředvídatelné. Tyto účinky jsou 

bezprahové a pravděpodobnost výskytu těchto účinků narůstá lineárně s rostoucí dávkou, ale 

závažnost poškození nezávisí na velikosti dávky. To znamená, že i v případě obdržení malé 

dávky, může dojít ke vzniku mutace v důsledku poškození DNA (deoxyribonukleová kyselina), 

které se nepodaří obnovit. Deterministické účinky jsou naopak předvídatelné a mají dávkový 

práh, což znamená, že vznikají při překročení určitého prahu, kde už není možné buňky opravit 

a dochází k usmrcení velké části buněčné populace a vzniká tak např. nemoc z ozáření. 

Závažnost deterministických účinků se zvětšuje s rostoucí dávkou. Dojde-li k obdržení dávky, 

při které je již buněčná populace usmrcena, nezpůsobuje další nárůst této dávky závažnější 

poškození, jelikož jsou už všechny buňky usmrceny. S deterministickými účinky se však 

v radiodiagnostice běžně nesetkáváme (Kubinyi, 2018, str. 82-92). 

Cílem radiační ochrany je vyloučit vznik deterministických účinků a snížit míru rizika vzniku 

stochastických účinků na úroveň přijatelnou pro jednotlivce a společnost. K tomu slouží 

základní principy radiační ochrany, které jsou celkem čtyři. První z nich je princip odůvodnění. 

V tomto principu se uplatňuje základní etický požadavek na vyvážení očekávaného přínosu pro 

pacienta. Tento princip se může chápat jako omezení indikací k vyšetření s ionizujícím zářením 

za účelem snížení počtu vyšetření tak, aby nedocházelo k provádění zbytečných vyšetření. 

Princip optimalizace vycházející z pojmu ALARA má zaručit při co nejnižší radiační zátěži 

pacienta dostatečnou diagnostickou úroveň vyšetření. Předposledním principem je princip 

limitování dávek. Tyto limity dávek se uplatňují pro obyvatelstvo, pro studenty a učně a pro 

pracovníky s ionizujícím zářením. Lékařské ozáření nepodléhá limitům, protože by to značně 

ovlivňovalo přínos pro konkrétního pacienta, proto pro ozáření pacientů nejsou stanoveny 

dávkové limity, ale stanovují se tzv. diagnostické referenční úrovně. Princip bezpečnosti zdrojů 

je posledním pilířem radiační ochrany. Vyžaduje, aby všechny zdroje ionizačního záření 
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podléhaly pravidelné kontrole. Na pracovištích se zdroji ionizujícího záření se stanovují tzv. 

sledovaná a kontrolovaná pásma, kam může vstupovat pouze zdravotnický personál a osoby, 

jejichž přítomnost na vyšetřovně je nezbytná k provedení lékařského ozáření za účelem 

klinického vyšetření a musí být podle legislativy chráněny příslušnými prostředky před 

ionizujícím zářením (Súkupová, 2018, str. 23-26). 

7.2 Dozimetrické veličiny 

Tato kapitola se věnuje vymezení vzorců pro stanovení radiační zátěže z 4DCT. 

Nejdůležitějšími veličinami se vztahem k radiační ochraně pacienta jsou CTDIw, CTDIvol, DLP, 

ekvivalentní a efektivní dávka.  

7.2.1 Vážený CT index (CTDIw) 

Vážený CT index označovaný také jako CTDIw představuje parametr udávající, kolik dávky 

dopadlo na povrch těla pacienta, nikoliv to, jaká bude dávková distribuce uvnitř těla pacienta. 

Jednotkou váženého CT indexu je miligray [mGy].  

 
CTDIw =  

2

3
∗ 𝐷 (𝑝𝑒𝑟𝑖𝑓) +  

1

3
∗ 𝐷 (𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟) (1) 

Kde, 

D(perif) – je dávka, která je 2 cm pod povrchem těla, 

D(centr) – je dávka, která je ve středu těla.  

7.2.2 Objemový CT index (CTDIvol)  

Objemový CT index se značí CTDIvol a udává dávku na 1 řez. Jednotkou objemového CT 

indexu je mGy. 

 
CTDIvol =

𝐶𝑇𝐷𝐼𝑤

𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ
 (2) 

 

Kde,  

CTDIw – je vážený CT index, 

pitch – je posun stolu na 1rotaci.  

Pokud bude pitch faktor zvolen větší, než jedna bude objemový CT index menší než vážený. 

Zvolí-li se pitch faktor menší, než jedna tak objemový CT index bude vždy větší než vážený 

CT index.  
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7.2.3 Součin dávky a délky (DLP) 

Součin dávky a délky značný jako DLP vyjadřuje celkovou dávku. Jednotkou součinu dávky 

a délky je mGy*cm. 

 𝐷𝐿𝑃 = 𝐶𝑇𝐷𝐼𝑣𝑜𝑙 𝑥 𝑙 (3) 

Kde,  

CTDIvol – je objemový CT index, 

l – je délka skenovaného objemu. 

7.2.4 Ekvivalentní dávka  

Ekvivalentní dávka se značí HT a její základní jednotkou je Sievert [Sv]. V praxi se však spíše 

používá jednotka milisievert [mSv]. Touto dávkou lze vyjádřit stochastické účinky ve tkáni 

nebo orgánu. Vypočítá se jako součin střední absorbované dávky v orgánu nebo tkáni 

a radiačního váhového faktoru. Vyjadřuje riziko deterministických účinků. Radiační váhový 

faktor má hodnoty bezrozměrné veličiny a určuje se pro daný druh záření. V tabulce 1 je 

zobrazen přehled hodnot radiačního váhového faktoru podle ICRP (International Commission 

on Radiological Protection) 103 s výjimkou údajů pro neutrony, které jsou z ICRP 60. 

(Kubinyi, 2018, str. 82-92)  

 𝐻𝑇 = ∑ 𝑤𝑅

𝑅

. 𝐷𝑇,𝑅 (4) 

Kde, 

WR– je radiační váhový faktor,  

DT,R– je dávka v orgánu či ve tkáni.  

Tabulka 1 – Hodnoty radiačního váhového faktoru wR pro jednotlivé druhy záření a jejich energie (Kubinyi, 2018, 

str. 88)  

Druh a energie záření Radiační váhový faktor wR 

fotony gama a X (všechny energie) 1 

elektrony a mezony (všechny energie) 1 

neutrony o energii En  
• En < 10 keV 5 

• 10 keV ≤ En ≤ 100 keV 10 

• 100 keV < En ≤ 20 MeV 20 

• En > 20 keV 5 

protony (jiné než odražené, energie > 2 MeV 2 

částice alfa, štěpné produkty, těžká jádra  20 
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7.2.5 Efektivní dávka  

Efektivní dávka se značí E a jednotkou je Sv. V radiační ochraně je tato veličina nejdůležitější, 

z hlediska přiblížení biologických stochastických účinků. Vztah těchto účinků závisí na 

celkovém ozáření jedince s přihlédnutím k radiosenzitivitě jednotlivých orgánů či tkání.  

Proto se zavedla tato veličina vycházející z ekvivalentní dávky a tkáňového váhového faktoru.  

Součet hodnot tkáňového váhového faktoru se rovná jedné. V tabulce 2 jsou zobrazeny hodnoty 

tkáňového váhového faktoru pro určité orgány z obecných doporučení ICRP (Kubinyi, 2018, 

str. 82-92). 

 𝐸 =  ∑ 𝑤𝑅

𝑇

. 𝐻𝑇 = ∑ 𝑤𝑇

𝑇

∑ 𝑤𝑅

𝑅

. 𝐷𝑇,𝑅 (5) 

Kde,  

HT– je ekvivalentní dávka,  

WT– je tkáňový váhový faktor,  

DT,R– je dávka v orgánu či ve tkáni.  

Tabulka 2 – Hodnoty tkáňového váhového faktoru wT podle ICRP 103 (Kubinyi, 2018, str. 89) 

Tkáň nebo orgán 

Tkáňový váhový 

faktor wT 

gonády 0,08 

mléčná žláza 0,12 

červená kostní dřeň 0,12 

plíce 0,12 

štítná žláza 0,04 

povrch kostí 0,01 

tlusté střevo 0,12 

močový měchýř 0,04 

játra 0,04 

jícen 0,04 

kůže 0,01 

žaludek 0,12 

mozek 0,01 

slinné žlázy 0,01 

zbytek tkání a 

orgánů* 0,12 

*zbytek zahrnuje srdce, ledviny, žlučník, horní cesty dýchací, slinivku, svalstvo, lymfatické 

uzliny, sliznici dutiny ústní, brzlík, slezinu, tenké střevo, prostatu (muži) a děložní hrdlo (ženy) 

(Kubinyi, 2018, str. 82-92). 
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7.3 Použití dozimetrických veličin k posouzení radiační zátěže pacienta 

Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky (ČR) uvádí dle Národních radiologických 

standardů, postup pro stanovení dávky, kde se ze zaznamenaných fyzikálně – technických 

parametrů zdroje ionizujícího záření použitého k ozáření pacienta, stanoví hodnota veličiny, 

díky které lze hodnotit dávku, kterou pacient obdržel, např. porovnáním s příslušnou DRÚ.  

Pro vyšetření výpočetní tomografií, ke stanovení DRÚ, doporučuje Věstník veličiny „součin 

kermy a délky pro CT“, v CT protokolech označovaný jako DLP, a „objemový kermový index 

výpočetní tomografie“ značený CTDIvol (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2015, str. 10-11). 

Ačkoliv jsou tyto dvě veličiny doporučovány samotnou institucí Ministerstva zdravotnictví ČR 

a používány ke stanovení dávek, mají i ony svůj limit, mělo by dojít k jejich korekci, jelikož 

nezohledňují nijak skutečnou velikost pacienta, nýbrž pouze radiační výstup CT skeneru. 

Správné vysvětlení a použití CTDIvol a DLP pro konkrétního pacienta musí zohledňovat i jeho 

reálnou velikost. CTDIvol je stanoven pouze pro cylindrický polymetylmetakrylátový (PMMA) 

fantom o průměru 32 cm, používaný pro vyšetřovací protokol těla. Jeho hodnota nijak 

nezohledňuje aktuální velikost těla skenovaného pacienta. Proto pokud se použije u všech CT 

skenerů stejný referenční fantom, pak hodnota CTDIvol bude kvantifikovat dávku, kterou by byl 

ozářen pacient, kdyby měl referenční velikost, ale neudává již nic o tom, jakou dávku způsobí 

toto záření v pacientovi, který nemá referenční velikost (Súkupová, 2015, str. 194-195).  

CTDIvol a DLP se zvětšují se zvyšujícím se zorným polem – field of view (FOV). Vzhledem 

k tomu, že FOV je zvolen tak, aby zahrnoval celou problémovou partii pacienta, je větší FOV 

spojován s většími pacienty, kteří by získali vyšší CTDIvol. Pro faktor DLP nebyl zjištěn žádný 

významný rozdíl pro různé indikace, ať se jedná o vyšetření prsu, ledvin, jater nebo plic. 

Parametry dýchání, kterými jsou rychlost dechu a způsob dýchání, dávku až tak neovlivňují, 

ačkoliv čím pomaleji pacient dýchá, tím nižší se musí zvolit pitch faktor, aby sken zahrnul 

všechny fáze dýchacího cyklu (Hubbard et al, 2015. str. 346-351). 

Výzkum na stanovení parametru, který bude zohledňovat různé velikosti pacienta, provedly  

4 skupiny fyziků a nazvaly jej Size-Specific Dose Estimate (SSDE). Pro úpravu CTDIvol na 

odpovídající velikost pacienta byl využit konverzní faktor. Tento nový parametr má však také 

svůj limit. Jelikož rozměr pacienta se v různých oblastech skenovaného objemu může lišit, 

může nastat problém při volbě vhodného konverzního faktoru (Súkupová, 2015, str. 198). 

Všechny diagnostické metody využívající zdroje ionizačního záření jsou spojeny s následnou 

radiační zátěží pacienta. Při využívání moderní diagnostické multislice CT techniky za účelem 
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klinického vyšetření, se dávka, kterou pacient obdrží může pohybovat pro hrudník či břicho 

okolo 10 mSv. Při 4DCT akvizici může být radiační zátěž pacienta až čtyřnásobná v porovnání 

s klasickým 3D-CT vyšetřením, jelikož pacient je během zobrazování vícekrát skenován 

v každé pozici stolu. Efektivní snížení dávky je tedy velmi žádoucí pro klinickou aplikaci 

špičkové technologie 4DCT skenování (Li, 2005, str. 3650). 

Pro posouzení radiační zátěže lze také použít veličiny určené k limitování ozáření, kterými jsou 

ekvivalentní a efektivní dávka.   
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

8 ÚVOD 

8.1 Cíl výzkumné části  

Výzkumná část této bakalářské práce se zabývá stanovením a vyhodnocením dozimetrických 

veličin souvisejících s radiační zátěží z vyšetření 4DCT na souboru pacientů léčených 

s karcinomem plic ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (FNHK).     

8.2 Výzkumná hypotéza  

V bakalářské práci je stanovena následující hypotéza (H). Předpokládá se, že:  

H: Pacienti, kteří podstupují 4DCT vyšetření získají větší radiační zátěž než pacienti, kteří 

podstoupí vyšetření na běžném CT.  

8.3 Metodika výzkumné části  

Metodika této bakalářské práce je založena na kvantitativním výzkumu. Jednou z výhod 

kvantitativního výzkumného šetření je relativně rychlý a přímočarý sběr dat, prospěšný při 

zkoumání velkých skupin. Výsledky kvantitativního šetření jsou zcela nezávislé na 

výzkumníkovi. Nevýhodou pak může být opomenutí rozvoje teorie, kdy se výzkumník 

soustředí pouze na určitou teorii a její testování, ne však na její rozvoj. Následující výzkumná 

část charakterizuje zkoumaný soubor, popisuje metodiku sběru dat, stanovuje radiační zátěž ve 

speciálním softwaru a uvádí výsledky šetření.  

9 MATERIÁLY A METODY  

Základní charakteristikou pro vymezení zkoumaného souboru byl výběr pacientů, kteří se léčili 

s rakovinou plic ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a byli určeni k plánování léčby na 

zobrazovací metodě 4DCT. Pacienti ze zkoumaného souboru podstoupili vyšetření na skeneru 

výpočetní tomografie značky Siemens Sensation Open. Celkový počet pacientů, kteří byli 

vybráni do výzkumné části, činil 43. Z toho bylo 13 žen a 30 mužů. Vybraní pacienti byli ve 

věku od 55 let do 88 let. Celkem 19 pacientů podstoupilo prospektivní 4DCT.  U prospektivního 

4DCT se obdržená dávka dělí na dvě skupiny. První skupinu tvoří dávka obdržená při 

nadechování pacienta, která je označena jako „in“. Druhá je tvořena dávkou získanou pouze při 

vydechování pacienta a označena zkratkou „ex“. Celková efektivní dávka se získala součtem 

hodnot pro nádech a výdech. Zbylých 24 pacientů podstoupilo retrospektivní sběr dat pro 

4DCT. Tento sken zahrnuje všechny části dýchacího cyklu a může se tak provést rekonstrukce 
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pro jakoukoliv fázi dechového cyklu. U obou skupin náběru dat bylo také pořizováno běžné CT 

vyšetření, pokud by se 4D sken nedal z nějakého důvodu použít.  

Prvním krokem, který napomohl k samotnému sběru dat bylo vypisování příjmení a jmen 

respondentů z objednací knihy. V této knize bylo velké množství údajů o objednaných 

pacientech přes všechny možné indikace k plánování onkologické léčby. Bylo potřeba všechna 

tato data projít a vytřídit pouze ta, která splňují kritéria pro zařazení do výzkumu. Značná část 

pacientů byla sice indikována k metodě 4DCT, avšak nevyhovovaly zařazovacím kritériím, 

jelikož jejich indikací k vyšetření nebyl karcinom plic ale např. karcinom jater.   

9.1 Sběr dat  

Samotný sběr dat probíhal retrospektivně a zahrnoval pacienty léčené od roku 2019 do února 

roku 2022. Ke sběru dat byl využit software JiveX (VISUS Health IT GmbH, Bochum, 

Germany), který je základní komponentou PACS (Picture Archiving and Communication 

System) systému ve FNHK. V JiveX systému byl vyhledán dávkový protokol pacienta z CT 

vyšetření na základě jeho příjmení, jména a ročníku narození, které bylo vypsáno z objednací 

knihy. Poté bylo vyhledáno jedno konkrétní vyšetření s názvem RespLowBreathRate u pacienta 

s retrospektivním sběrem dat z CT vyšetření nebo GatingSeq u pacienta s prospektivním 

náběrem dat. Při nalezení konkrétního vyšetření byla provedena kontrola, zda se jedná 

o požadovaného pacienta a zda toto vyšetření bylo provedeno na onkologii ve FNHK. 

Následným krokem bylo pořízení printscreenu počátečního a končícího bodu skenování.  

Na obrázku 8 jsou znázorněny červené šipky, které ukazují rozsah skenované oblasti, čehož 

bylo využito v další části výzkumné práce.     

 

Obrázek 8 – Ukázka rozsahu CT vyšetření  

Další bod, který byl později využit, bylo pořízení printscreenu protokolu z daného CT 

vyšetření. Protokol zobrazený v příloze B obsahuje osobní údaje pacienta, zobrazovací metodu, 
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čas, kdy bylo vyšetření provedeno a hodnoty veličin souvisejících s radiační zátěží jako jsou 

CTDIvol a DLP.  

9.2 Výpočet radiační zátěže  

K výpočtu radiační zátěže byl použit speciální software ImPACT (Imaging Performance 

Assessment of CT scanners - CT Patient Dosimetry Calculator). Tento software je nástrojem 

pro výpočet orgánových a efektivních dávek pacienta na základě vyšetření CT skenerem. 

Struktura této kalkulačky je zobrazena v příloze C. ImPACT kalkulačka je pouze jednou 

z mnoha částí daného software. Dále se v software také nachází část se základními informacemi 

o systému (instalace, autorská práva, kontakty) a také informace o používané verzi. Byla 

použita verze 1.0.4., která byla vydána v květnu roku 2011 a je zatím nejnovější verzí, která se 

doposud používá. Aby tento software pro výpočet fungoval správně, musí být v souboru také 

zahrnuty datové sady Monte Carlo z reportu SR250 od společnosti NRPB (National 

Radiological Protection Board). Kalkulačka také používá (nepodepsaná) makra, proto se musí 

nastavení zabezpečení programu upravit, aby mohlo správně fungovat. Jsou zde k dispozici 

údaje o široké škále různých typů skenerů a jim odpovídající tabulky s CTDI hodnotami. Nesmí 

chybět ani uvedené efektivní dávky pro dětské pacienty a dávky na jednotlivé orgány v lidském 

těle. Další nedílná součást ve speciálním softwaru popisuje informace o různorodosti kolimací 

při CT skenování. Záložka s fantomem pro správné nastavení rozsahu CT vyšetření je pro tuto 

bakalářskou práci stěžejní. Poslední nedílná součást softwaru obsahuje informace o všech 

výrobcích a typech skeneru, které je možné v softwaru používat. Také umožňuje zadání 

vstupních dat pro výpočet jako jsou napětí, elektrické množství, kolimace, pitch faktor, čas 

rotace, CTDIw a rozsah skenu.  Zásluhou propojení všech těchto údajů z jednotlivých částí je 

kalkulačka schopna vypočítat správné hodnoty orgánových dávek a efektivní dávky. 

Ve zvoleném programu bylo nejprve potřeba v levém sloupci vyplnit údaj o skeneru, respektive 

o jakého výrobce a typ přístroje se jedná. Tyto informace jsou na obrázku 9 zobrazeny 

v červeném obdélníku.  
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Obrázek 9 – Volba výrobce a typu přístroje v ImPACT kalkulačce 

Dalším krokem při výpočtu radiační zátěže bylo zadání expozičních parametrů z vyšetřovacího 

protokolu do tabulky v programu Excel, která pomocí zadané funkce vypočítala, jaká hodnota 

proudu je potřeba zadat do ImPACT kalkulačky. Tato tabulka není součástí softwaru ImPACT. 

Tabulku vytvořil radiologický fyzik na klinice onkologie a radioterapie ve FNHK. S využitím 

této tabulky není výpočet dávky tak zdlouhavý. Do takto vytvořené tabulky se vždy zadalo 

požadované CTDIvol, které se přepočítalo na hodnotu mA. Přepočítaná hodnota mA se poté 

zadala do ImPACT kalkulačky. Tento krok je znázorněn na obrázku 10 v červeném obdélníku 

s ukazující šipkou.   

 

Obrázek 10 – Vložení hodnoty mA do ImPACT kalkulačky 

Zadáním správné hodnoty mA se přepočítala tabulka s dozimetrickými hodnotami, která je 

zobrazena v červeném dolním rámečku na obrázku 11.  
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Obrázek 11 – Přepočítání dozimetrických veličin  

Tyto dozimetrické veličiny musí být shodné s hodnotami, které jsou uvedeny v protokolu 

konkrétního pacienta, u kterého probíhal výpočet. 

Jelikož hodnota DLP závisí na CTDIvol a délce skenu, bylo u každého pacienta nutné zadat 

správný rozsah skenované oblasti. Toto nastavení se provádí v listu s názvem „Phantom“, kde 

se pomocí horní lišty (červený obdélník s šipkou na obrázku 12) upravovalo umístění 

skenované oblasti a její délka, která je na obrázku 12 zobrazena v černém rámečku s názvem 

DLP. Růžový obdélník umístěný na těle fantomu ukazuje rozsah skenované oblasti a také 

polohu, ve které části hrudníku byl CT sken pořizován. K zadání správné polohy byly využity 

právě uložené printscreeny z průběhu CT vyšetření.  

 

Obrázek 12 – Fantom 
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Po zvolení délky DLP a správného umístění růžového pole na těle fantomu, který zobrazuje, 

jaká část těla byla skenována se mohlo opět v dolní liště vrátit zpět na list s názvem 

„ScanCalculation“, kde proběhla ještě poslední kontrola požadovaných dozimetrických hodnot. 

Dokončením všech výše zmiňovaných bodů se v ImPACT kalkulačce vypočítala efektivní 

dávka, která zohledňuje radiační zátěž pacienta. Na obrázku 13 je zobrazena v dolní části 

obrázku v červeném obdélníku vypočítaná efektivní dávka. Efektivní dávka je rozdělena na 

mužské a ženské pohlaví. Toto rozdělení se využívá primárně jedná-li se o skenování v oblasti 

pánve, kde jsou uloženy pohlavní orgány.  Tabulka na obrázku 13 ukazuje také rozložení dávky 

v jednotlivých orgánech.   

 

Obrázek 13 – Efektivní dávka  

Výpočet dávky se podle zvoleného postupu prováděl u všech pacientů, kteří splňovali kritéria 

pro zařazení do výzkumu. Dozimetrické veličiny byly poté zapsány do společných tabulek, 

které byly následně statisticky zpracovány. Společně s výsledky byla vždy stanovena 

směrodatná odchylka.  „Směrodatná odchylka podobně jako rozptyl, určuje, jak moc jsou 

hodnoty rozptýleny či odchýleny od průměru hodnot“ (Havrlant, 2005).  

Výše uvedená hypotéza byla testována za pomocí statistického programu NCSS (Number 

Cruncher Statistical Systems) (Hintze, 2007). Normalita dat byla testována pomocí Omnibus 

testu. Pro testování hypotézy na hladině významnosti p < 0.05 byl použit T-test.  

10 VÝSLEDKY    

Tato kapitola se věnuje popisu výsledků pro posouzení radiační zátěže pacienta z výpočetní 

tomografie. Tento přehled se nejprve věnuje charakteristice výsledků dozimetrických veličin 
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z běžného CT vyšetření. Dále se rozděluje na podkapitolu s prospektivním a retrospektivním 

náběrem dat, kde jsou popsány výsledky pro tyto jednotlivé metody náběru dat.  

10.1 Běžné CT  

V rámci této bakalářské práce byla stanovena efektivní dávka pro běžné CT z důvodu možnosti 

porovnání. Průměrná hodnota efektivní dávky byla stanovena na 6,2 ± 2,5 mSv. Průměrná 

hodnota DLP pro běžné CT byla stanovena na 318 ± 142 mGy. Průměrná hodnota pro 

dozimetrickou veličinu CTDIvol činila 8,5 ± 2,9 mGy.  

Celkový počet respondentů, kteří postoupili běžné CT činil 43. Přehled s hodnotami pro běžné 

CT je zobrazen v tabulce 3. Poslední dva řádky tabulky prezentují průměr a směrodatnou 

odchylku dané veličiny.   

Tabulka 3 – Přehled hodnot dozimetrických veličin pro běžné CT 

CT 

Číslo 
pacienta 

E 
[mSv] 

DLP 
[mGy] 

CTDIvol 
[mGy] 

1 6,8 350 9,9 

2 8,3 428 12,0 

3 4,5 229 6,2 

4 3,7 189 5,3 

5 18,3 1056 17,0 

6 4,1 207 5,5 

8 6,3 318 7,8 

9 3,4 171 4,6 

10 5,3 272 7,6 

11 6,4 326 7,6 

12 5,5 282 7,9 

14 5,6 284 8,0 

16 7,9 395 10,5 

17 6,1 308 10,1 

18 4,8 249 7,5 

19 3,6 184 5,8 

20 7,2 372 10,5 

21 7,3 377 10,6 

22 5,3 268 6,9 

23 6,4 329 11,6 

24 3,3 166 4,2 

25 4,2 213 6,0 

26 7,3 371 9,0 

27 6,9 357 12,8 

28 9,1 460 14,0 

29 7,6 385 10,8 

30 11,0 555 14,9 

31 4,9 250 7,0 
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CT 

Číslo 
pacienta 

E[mSv] 
DLP 
[mGy] 

CTDIvol 
[mGy] 

32 3,5 181 5,1 

33 7,0 354 8,9 

34 8,5 431 12,1 

35 4,8 250 8,1 

36 4,1 214 4,9 

37 5,0 255 5,9 

38 5,3 268 7,9 

39 6,8 351 7,8 

40 4,4 221 6,2 

41 6,7 346 10,2 

42 4,2 215 6,1 

43 5,8 290 7,5 

44 6,8 340 9,3 

45 7,0 359 7,5 

46 4,8 248 6,7 

Průměr  6,2 318 8,5 

Směr. 
odchylka 2,5 142 2,9 

 

10.2 Prospektivní náběr dat  

Efektivní dávka z 4DCT, kterou respondenti obdrželi při nádechu a výdechu byla absolutně 

identická. Průměrná hodnota tedy činila u obou skupin dechu („in“ a „ex“) 7,1 ± 1,5 mSv.  

Průměrná hodnota DLP činila 380 ± 79 mGy. A průměrná hodnota pro CTDIvol byla 10,9 ± 0 

mGy. Zde je směrodatná odchylka nejmenší ze všech měřených skupin. Poukazuje tedy na to, 

že tato skupina má nejmenší proměnlivost, co se týká velikosti hodnoty. 

Celková efektivní dávka pro prospektivní náběr dat poté v tabulce představuje součet dávek ze 

skenování v nádechu a výdechu pacienta („in“ + „ex“). Sečtou-li se tyto dávky pro náběr dat, 

aby se získal celý dýchací cyklus pacienta stanoví se průměrná efektivní dávka na 14,2 ± 2,9 

mSv. Průměrná hodnota pro dozimetrickou veličinu DLP byla 720 ±157 mGy. Průměrná 

hodnota pro CTDIvol činila 21,7 ± 0 mGy.  

Metodu prospektivního náběru dat podstoupilo celkem 19 pacientů. Přehled s hodnotami je 

zobrazena v tabulce 4. Poslední dva řádky tabulky prezentují průměr a směrodatnou odchylku 

dané veličiny.   
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Tabulka 4 - Přehled hodnot dozimetrických veličin pro prospektivní náběr 4DCT 

Prospektivní 

Číslo 
pacienta 

In Ex Součet  (in,ex) 

E 
[mSv] 

DLP 
[mGy] 

CTDIvol 
[mGy] 

E 
[mSv] 

DLP 
[mGy] 

CTDIvol 
[mGy] 

E 
[mSv] 

DLP 
[mGy] 

CTDIvol 
[mGy] 

3 6,7 341 10,9 6,7 341 10,9 13,4 681 21,7 

5 11,8 619 10,9 11,8 619 10,9 23,6 1238 21,7 

9 6,7 341 10,9 6,7 341 10,9 13,4 681 21,7 

12 6,2 310 10,9 6,2 310 10,9 12,4 619 21,7 

16 6,7 341 10,9 6,7 341 10,9 13,4 681 21,7 

18 6,1 310 10,9 6,1 310 10,9 12,2 619 21,7 

19 5,7 279 10,9 5,7 279 10,9 11,4 557 21,7 

24 7,3 372 10,9 7,3 372 10,9 14,6 743 21,7 

34 6,0 310 10,9 6,0 310 10,9 12,0 619 21,7 

35 5,5 279 10,9 5,5 279 10,9 11,0 557 21,7 

36 8,6 433 10,9 8,6 433 10,9 17,2 867 21,7 

37 7,6 372 10,9 7,6 372 10,9 15,2 743 21,7 

38 6,1 310 10,9 6,1 310 10,9 12,2 619 21,7 

39 8,6 433 10,9 8,6 433 10,9 17,2 867 21,7 

40 6,1 310 10,9 6,1 310 10,9 12,2 619 21,7 

43 6,7 341 10,9 6,7 341 10,9 13,4 681 21,7 

44 6,8 341 10,9 6,8 341 10,9 13,6 681 21,7 

45 9,1 464 10,9 9,1 464 10,9 18,2 929 21,7 

46 6,7 341 10,9 6,7 341 10,9 13,4 681 21,7 

Průměr 7,1 360 10,9 7,1 360 10,9 14,2 720 21,7 

Směr. 
odchylka  1,5 79 0,0 1,5 79 0,0 2,9 157 0,0 

 

10.3 Retrospektivní náběr dat  

Při akvizici dat pro retrospektivní 4DCT probíhá náběr dat jedním skenováním. Průměrná 

efektivní dávka, kterou pacienti obdrželi z retrospektivního 4DCT vyšetření činila hodnotu 24,4 

± 1,1 mSv. Průměrná hodnota DLP byla stanovena na 1248 ± 70 mGy. Průměrná hodnota pro 

dozimetrickou veličinu CTDIvol činila 44,5 ± 0 mGy.  

Hodnoty efektivní dávky pro retrospektivní CT mají na souboru 24 pacientů relativně malý 

rozptyl. Hodnoty se pohybovali mezi 21,0 mSv a 25,0 mSv. Důvodem je, že všichni pacienti 

měli stejnou hodnotu CTDIvol a velice podobnou délku skenu. Příčinou bylo technické omezení 

přístroje, který kvůli tepelné zátěži rentgenky neumožňuje provedení delšího skenu. 
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Retrospektivní 4DCT vyšetření podstoupilo celkem 24 pacientů. Hodnoty pro toto skenování 

jsou zobrazeny v tabulce 5. V posledním řádcích tabulky jsou uvedeny průměrné hodnoty  

a směrodatná odchylka pro jednotlivé dozimetrické veličiny. 

Tabulka 5 - Přehled hodnot dozimetrických veličin pro retrospektivní náběr 4DCT 

Retrospektivní 

Číslo 
pacienta 

E 
[mSv] 

DLP 
[mGy] 

CTDIvol 
[mGy] 

 

1 23,0 1151 44,5  

2 25,0 1287 44,5  

4 25,0 1287 44,5  

6 25,0 1287 44,5  

8 25,0 1287 44,5  

10 23,0 1183 44,5  

11 25,0 1287 44,5  

14 25,0 1287 44,5  

17 25,0 1254 44,5  

20 23,0 1169 44,5  

21 25,0 1287 44,5  

22 25,0 1287 44,5  

23 21,0 1020 44,5  

25 25,0 1287 44,5  

26 25,0 1287 44,5  

27 22,0 1111 44,5  

28 25,0 1287 44,5  

29 25,0 1287 44,5  

30 25,0 1287 44,5  

31 25,0 1287 44,5  

32 25,0 1287 44,5  

33 25,0 1287 44,5  

41 25,0 1274 44,5  

42 24,0 1191 44,5  

Průměr  24,4 1248 44,5  

Směr. 
Odchylka  1,1 70 

         
0,0  

 

 

10.4 Komparace dat  

Tato podkapitola se věnuje porovnání dozimetrických veličin běžného CT, prospektivního CT 

a retrospektivního CT. 
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Srovnáním efektivní dávky z běžného CT (6,2 mSv) s efektivní dávkou z prospektivního 4DCT 

(14,2 mSv) se zjistilo, že obdržená efektivní dávka z prospektivního 4D byla vyšší o 132%. 

Radiační zátěž z prospektivního CT je tedy rovna 2,3násobku radiační zátěže z běžného CT. 

Rozdíl mezi průměrnými hodnotami se pomocí T-testu ukázal jako statisticky významný. 

Srovnáním efektivní dávky z běžného CT (6,2 mSv) s efektivní dávkou z retrospektivního 

4DCT (24,4 mSv) se zjistilo, že obdržená efektivní dávka z retrospektivního 4D byla vyšší 

o 294%. Radiační zátěž z retrospektivního CT je tedy rovna 3,9násobku radiační zátěže 

z běžného CT. Rozdíl mezi průměrnými hodnotami se pomocí T-testu ukázal jako statisticky 

významný. 

 

Obrázek 14 – Graf s průměrnou efektivní dávkou z CT 

Porovnáním dozimetrické veličiny DLP z běžného CT (318 mGy) s prospektivním 4DCT (720 

mGy) a retrospektivním 4DCT (1248 mGy) lze konstatovat že: hodnota DLP pro prospektivní 

sken byla v průměru 2,3x větší než hodnota pro DLP pro běžné CT; a hodnota DLP pro 

retrospektivní 4DCT vyšetření byla téměř 3,9x větší než průměrná hodnota DLP u běžného CT. 

Rozdíl mezi průměrnými hodnotami se pomocí T-testu ukázal jako statisticky významný. 

Podobná situace je i pro další dozimetrickou veličinu. Porovnáním dozimetrické veličiny 

CTDIvol z běžného CT (8,5 mGy) s prospektivním 4DCT (21,7 mGy) a retrospektivním 4DCT 

(44,5 mGy) lze konstatovat že: hodnota DLP pro prospektivní sken byla v průměru 2,3x větší 

než hodnota pro DLP pro běžné CT; a hodnota DLP pro retrospektivní 4DCT vyšetření byla 
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téměř 3,9x větší než průměrná hodnota DLP u běžného CT. Rozdíl mezi průměrnými 

hodnotami se pomocí T-testu ukázal jako statisticky významný. 

10.5 Porovnání výsledků s přírodním pozadím  

V České republice dostane každý člověk efektivní dávku z přírodního pozadí 3,4 mSv za rok 

(Státní ústav radiační ochrany, 2001).  Radiační zátěž pacienta spojená s běžným vyšetřením 

CT hrudníku je srovnatelná s radiační zátěží z přírodního pozadí za 1,8 let. Trvalo by tedy téměř 

dva roky, než by pacient obdržel dávku, kterou obdrží za podstoupení jednoho běžného CT 

vyšetření. Radiační zátěž pacienta, který podstoupí plánování léčby za pomocí prospektivního 

náběru 4DCT dat je srovnatelná s radiační zátěží z přírodního pozadí za 4,2 let a radiační zátěž 

pacienta, který podstoupí retrospektivní 4DCT je srovnatelná s radiační zátěží z přírodního 

pozadí za 7,2 let.   
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11 DISKUZE 

Lékařské ozáření tvoří významnou část z celkového ozáření obyvatelstva. I přes zlepšování 

diagnostické přístrojové techniky využívající rtg záření dochází ke zvyšování radiační zátěže 

pacientů. Rovněž narůstá výskyt nádorových onemocnění v populaci. Jedním z nejčastějších 

nádorů v naší populaci je nádorové onemocnění plic. Jednou z nejlepších používaných 

zobrazovacích modalit při plánování léčby nádorů v oblasti plic je metoda 4DCT. Zpočátku 

byla tato metoda zobrazování používána jen pro málo klinických studií, a především se 

používala u diagnóz s karcinomem prsu. Avšak nyní se 4DCT v praxi ukázalo jako základní 

nástroj radioterapie pro plánování léčby nádorů zasažených dýchacími pohyby v oblasti 

hrudníku a břicha. 4DCT může mít však za následek vyšší radiační expozici pacienta. Tato 

vyšší radiační zátěž vzniká dopadem nadměrného skenování v určité pozici měnící se anatomie 

(zvedání hrudní či břišní stěny) pacienta. Proto je také všeobecně známo, že obdržená radiační 

zátěž z 4D vyšetření na CT je mnohdy až několikanásobně vyšší. Problematikou radiační zátěže 

z čtyřrozměrné výpočetní tomografie se zabývalo několik zahraničních institucí. Avšak mnoho 

z publikovaných článků hodnotí jen některé dozimetrické veličiny. Nenašla se žádná volně 

přístupná práce, která by porovnávala všechny dozimetrické veličiny potřebné ke zhodnocení 

radiační zátěže. V následujících odstavcích budou porovnány výsledky této bakalářské práce 

s již publikovanými daty jiných autorů. 

11.1 Retrospektivní 4DCT 

V části zabývající se radiační zátěží z retrospektivního 4DCT byly sledovány hodnoty týkající 

se efektivní dávky, CTDIvol a DLP. Průměr pro naměřené hodnoty byl stanoven u efektivní 

dávky na 24,4 ± 1,1 mSv, u CTDIvol na 44,5 ± 0 mGy a pro DLP 1248 ± 70 mGy.  

11.1.1 Efektivní dávka  

Matsuzaki (2013) ve své práci stanovil průměrnou efektivní dávku retrospektivního 4DCT 

hrudníku podle ICRU 103 na 33,1 mSv. Dávka byla stanovena na antropomorfním fantomu 

modelující lidské tělo o výšce 164 centimetrů a vážící 54 kilogramů (Matsuzaki, 2013, str.  

963-967). Hodnota stanovená v této bakalářské práci také podle ICRU 103 činila 24,4 ± 1,1 

mSv. Rozdíl mezi průměrnými efektivními dávkami tedy činil 8,7 mSv. Kdyby měla být tato 

rozdílná dávka nějakým způsobem zhodnocena, dala by se k tomu využít dávka obdržená 

z přírodního pozadí. Radiační dávka, kterou pacient obdrží z přírodního pozadí je 3,4 mSv za 

rok. Z toho vyplývá, že pacient by v případě zhodnocení rozdílu těchto dvou hodnot obdržel 
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navíc dávku jako za 2,6 let z přírodního pozadí. Lze konstatovat, že data v této bakalářské práci 

jsou v dobré shodě s Matsuzakiho výsledky.  

11.1.2 Objemový CT index (CTDIvol)  

Hubbard (2015) ve své práci uvádí, že vypočítaná průměrná hodnota pro dozimetrickou 

veličinu CTDIvol u pacientů s rakovinou plic, kteří podstoupili plánování na retrospektivní 

4DCT metodě činila průměrně 19.6 ± 9.3 mGy. Tato průměrná hodnota byla stanovena na 

celkovém souboru 168 pacientů (Hubbard, 2015, str. 350). Z této bakalářské práce však 

vyplývá, že průměrná hodnota pro CTDIvol z retrospektivního 4DCT vyšetření činila průměrně 

44,5 ± 0 mGy. Tato hodnota byla stanovena celkem u 24 pacientů. Porovnáním veličiny ze 

zahraniční studie Hubbarda (2015) s veličinou stanovenou v této bakalářské práci je stanoven 

rozdíl mezi těmito hodnotami. Rozdíl rozhodně není nijak zanedbatelný a činí 24,9 mGy. 

Srovnáním celkového počtu pacientů v obou výzkumech budou mít větší váhu výsledky práce 

Hubbarda (2015), jelikož výsledky jsou stanoveny u početnější skupiny respondentů. Vzhledem 

k výsledkům této bakalářské práce lze konstatovat, že hodnota CTDIvol je ve FNHK poměrně 

vysoká.  

Jednou z možností, jak vysvětlit variabilitu velikosti těchto hodnot je použití rozdílných CT 

skenerů. V této práci se používal CT skener značky Siemens model Sensation Open, zatímco 

v odborném článku Hubbarda (2015) se využíval CT skener značky Philips model Brilliance 

Wide Bore CT (Hubbard, 2015, str. 346). Důvodem může být stáří CT skeneru použitého v naší 

práci a nemožnosti použití iterativní rekonstrukce obrazu, která významným způsobem snižuje 

radiační zátěž pacienta.  

Noid (2017) ve své práci stanovuje hodnotu CTDIvol pro sken z retrospektivního 4DCT náběru 

dat. S využitím iterativní techniky je hodnota stanovena na 17 mGy. Bez použití této techniky 

je hodnota CTDIvol stanovena na 29 mGy (Noid, 2017, str. 521). Stanovená hodnota bez použití 

iterativní techniky se blíží výsledku v této bakalářské práci. Přesto ale lze konstatovat,  

že hodnota CTDIvol ve FNHK je výrazně vyšší i s přihlédnutím k nemožnosti využití iterativní 

techniky.  

11.1.3 Veličina DLP 

Porovnáme-li hodnoty pro dozimetrickou veličinu DLP, dojdeme k podobným poznatkům. 

V zahraniční práci Hubbarda činí tato hodnota průměrně 750 mGy (Hubbard, 2015, str. 350). 

Avšak v této práci byla stanovena na průměrnou hodnotu o velikosti 1248 ± 70 mGy. Opět zde 

lze konstatovat, že ve FNHK jsou stanovené hodnoty pro veličinu DLP poměrně vysoké.  



51 

 

11.2 Běžné CT  

V části zabývající se radiační zátěží z běžného CT byly sledovány hodnoty týkající se efektivní 

dávky, CTDIvol a DLP. Průměr pro naměřené hodnoty byl stanoven u efektivní dávky na 6,2 ± 

2,5 mSv, u CTDIvol na 8,5 ± 2,9 mGy a pro DLP 318 ± 142 mGy.  

K 4DCT skenu se vždy pořizoval také běžný CT sken, který byl v rámci této bakalářské práce 

rovněž vyhodnocen. Jedním z aspektů variability obdržené efektivní dávky u běžného CT je 

hmotnost a BMI (body mass index) pacienta. Tato bakalářská práce ale nevyužívá třídění 

pacientů podle hmotnosti či BMI pacienta, nýbrž zahrnuje všechny pacienty bez rozdílu. Proto 

jsou ve výsledcích této bakalářské práce pro běžné CT patrné rozdíly v obdržených efektivních 

dávkách. Na co by zde ale mělo být poukázáno je, že ačkoliv se efektivní dávky z běžného CT 

značně mění, obdržené dávky z 4DCT se u respondentů v této bakalářské práci neliší.  

Např. dva pacienti obdrželi efektivní dávku z běžného CT 9,1 a 3,5 mSv. Oba tito pacienti 

obdrželi z 4DCT skenování stejnou efektivní dávku 25 mSv i přes viditelný rozdíl dávek 

z běžného CT. Jedním z aspektů, které by mohly tuto skutečnost vysvětlovat je, že běžné CT 

nezobrazí tak dokonale plicní strukturu v pohybu jako 4DCT sken. Může se tedy říci, že sice 

za cenu vyšší radiační zátěže, vyšetření podává mnohem podrobnější a dokonalejší zobrazení 

pohybujících se struktur. 

11.3 Prospektivní 4DCT  

V části zabývající se radiační zátěží z prospektivního 4DCT byly sledovány hodnoty týkající 

se efektivní dávky, CTDIvol a DLP. Průměr pro naměřené hodnoty byl stanoven u efektivní 

dávky na 14,2 ± 2,9 mSv, u CTDIvol na 21,7 ± 0 mGy a pro DLP 720 ± 157 mGy.  

V žádném dostupném článku se nepodařilo najít hodnoty pro prospektivní náběr dat z 4DCT 

vyšetření. Jedním z aspektů, proč tomu tak je může být je menší využívání tohoto náběru dat, 

než náběru dat pomocí retrospektivního skenování. Nevyužívání této metody působí zcela jistě 

značnou nevýhodu pro pacienty, kteří díky tomuto náběru dat získají mnohem menší radiační 

zátěž, než je tomu v případě podstoupení retrospektivní 4DCT metody. Pokud by se porovnali 

hodnoty CTDIvol z prospektivního náběr 4DCT stanovené v této bakalářské práci s hodnotami 

od Hubbarda (2015) pro retrospektivní náběr dat, mohlo by se konstatovat, že hodnoty jsou 

téměř shodné s rozdílem pouze 2,1 mGy. Radiační zátěž z prospektivního 4DCT ve FNHK se 

tedy jeví jako rozumný kompromis mezi kvalitou pořízených obrazových dat a radiační zátěží 

pacienta.  
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11.4 Optimalizace ve FNHK 

Z porovnání výsledků s ostatními autory vyplívá, že je potřeba provést ve FNHK optimalizaci 

expozičních parametrů pro 4DCT vyšetření.  

11.5 Posouzení hypotézy  

H: Pacienti, kteří podstoupí 4DCT vyšetření získají větší radiační zátěž než pacienti, kteří 

podstoupí vyšetření na běžném CT.  

Výzkumný soubor tvořilo 43 respondentů. Dozimetrické šetření veličin stanovující radiační 

zátěž z 4DCT stanovilo výsledky, které se následně vložily do statistického souboru, kde se 

pomocí T-testu potvrdila stanovená hypotéza. Rozdíl mezi průměrnými hodnotami všech 

dozimetrických veličin byl statisticky významný. Pacienti obdrželi z metody 4DCT mnohem 

větší radiační zátěž.  

Hypotéza byla potvrzena.  

V české literatuře nebyla prozatím nalezena žádná bakalářská práce, která by se věnovala 

radiační zátěži z plánovacího 4DCT. Jelikož se většina zahraničních prací věnuje pouze 

retrospektivnímu náběr dat, bylo by dobré zaměřit se i na ten prospektivní. Dle mého názoru 

by se tomuto tématu měla věnovat větší pozornost než doposud.   
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12 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývala problematikou radiační zátěže z čtyřrozměrné počítačové 

tomografie. V teoretické části byla zvolena metoda popisování problematiky v rámci tématu 

bakalářské práce za pomoci literárních článků nejen ze zahraničí. Pro správné plánování 

ozařování v radioterapii je velice důležité znát přesnou polohu nádoru. Samostatnou kapitolou 

bakalářské práce proto byla kompenzace pohybů při CT skenování. Nejvýhodnější metodou 

pro zobrazování v hrudní dutině je bezkonkurenčně 4DCT, které je však spojováno s vyšší 

radiační zátěží pacienta. Metoda 4DCT umožňuje zpřesnění zakreslení objemu, velikosti  

a lokalizace daného nádoru. Důsledkem je potom v samotné aplikaci radioterapie větší 

efektivita ozáření, menší ozáření okolní tkáně a lepší zaměření nádorové tkáně. Toto téma je 

velice aktuální, a to nejen z důvodu častějšího výskytu indikace k této metodě, ale i z hlediska 

radiační ochrany, jejímž cílem je snížit dávku na co nejmenší přijatelnou mez a zamezit ozáření 

do zdravých tkání.  

Radiační zátěž ze 4DCT byla podrobněji zkoumána ve výzkumné části. Výzkumná část byla 

založena na kvantitativním výzkumu a věnovala se sběru dat a výpočtu radiační zátěže pacientů 

z metody 4DCT, což bylo také zároveň primárním cílem této bakalářské práce. 

K vyhodnocení radiační zátěže byly zvoleny dozimetrické veličiny CTDIvol, DLP a efektivní 

dávka. Hlavním výstupem práce tedy bylo vyhodnocení těchto dozimetrických veličin pro 

hodnocení radiační zátěže u pacientů léčených s karcinomem plic ve FNHK. A následné 

porovnání výsledků s již publikovanými daty. Výsledky této bakalářské práce byly s ohledem 

na efektivní dávku pacienta z 4DCT v dobré shodě s ostatními publikacemi. Hodnoty CTDIvol 

a DLP byly významně vyšší a vyžadují optimalizaci.  

Do současné doby nebyla v rámci bakalářských prací věnována náležitá pozornost radiační 

zátěže z 4DCT. Bylo by dobré i nadále pokračovat ve studiu dané problematiky či případně 

pokračovat ve výzkumu. 

Radiační zátěž z plánovacího 4DCT je ve srovnání s běžným CT relativně vysoká. Ve Fakultní 

nemocnici Hradec Králové bylo zjištěno, že je potřeba optimalizovat parametry 4DCT 

vyšetření.   
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