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A) ÚVOD

Současná obrazově navigovaná radioterapie (IGRT) využívá pro nastavení pacienta, určení 
cílového objemu a usměrňování externího svazku záření řadu zobrazovacích metod. Mezi tyto 
zobrazovací modality lze zařadit portálové MV zobrazování, klasickou kV radiografii, 
výpočetní tomografii v několika variantách (samostatné plánovací CT, jako součást gantry 
lineárního urychlovače kV Cone-beam CT nebo MV Cone-beam CT, jejich respiračně 
korelovaný mód 4D CT), fluoroskopii (C-ramena asistující při brachyterapii, zobrazovací 
systémy tvořící součást gantry lineárního urychlovače ve fluoroskopickém módu) a další 
anatomicko-funkční zobrazovací metody (MRI, PET). Celková dávka doprovázející tyto 
zobrazovací metody s jejich zaváděním do léčebného procesu rovnoměrně stoupá, má 
negativní biologický efekt, může být nezanedbatelná ve srovnání s terapeutickou dávkou a je 
důležité hodnotit její přínos a újmu [1,2].
Cílem této práce je popsat a na konkrétní příklad z klinické praxe aplikovat metody 
kvantitativního odhadu efektivní dávky pro vybrané výše uvedené zobrazovací modality 
využívané při IGRT. Stanovené výsledky porovnat s hodnotami dostupnými z literatury
[3,4,5,6] a provést hodnocení rizika těchto dávek.  

B) METODIKA

1. Planární kV zobrazování

Pro měření dozimetrických veličin bylo použito ověřené kompaktní měřidlo Unfors Xi 
(www.unfors.com) s vyměnitelnými sondami určenými jak pro skiagrafické a skiaskopické 
přístroje, tak i pro CT systémy.
Měřenou dozimetrickou veličinou byla „Dopadající kerma“, Ki [Gy] – kerma ve vzduchu v 
místě vstupu svazku do fantomu bez započtení zpětného rozptylu.
Pro stanovení smysluplného odhadu rizika z radiační zátěže vyjádřenou měřenými veličinami 
musí být tato veličina převedena na efektivní dávku E [mSv] a pak sečtena.   

Konverze na efektivní dávku E [mSv] pro planární kV zobrazování

Konverze na efektivní dávku E byla provedena dle postupů popsaných v publikaci „M. J. 
Murphy et al., „The management of imaging dose during image-guided radiotherapy: Report 
of the AAPM Task Group 75“ [1].
Efektivní dávka pro planární kV projekce byla odhadnuta pomocí změřené dozimetrické 
veličiny vstupní povrchová kerma Ke [mGy] násobená exponovanou plochou cm2 a pomocí 
semiempirického konverzního faktoru F tabelovaného v práci [1]:

FKE eOBI ⋅= (1)

Kde Ke je kerma ve vzduchu v místě vstupu svazku do fantomu se započtením zpětného 
rozptylu faktorem B (back-scatter factor):

BKK ie ⋅= (2)

Byla použita hodnota B ~ 1,3 („…faktory zpětného rozptylu se pro skiagrafická vyšetření 
pohybují v rozmezí 1.1 – 1.5, konkrétní hodnoty jsou tabelovány v publikaci Petoussi-Henss, 
et. al., Calculation of Backscatter Factors for Diagnostic Radiology Using Monte Carlo 
Methods, Phys. Med. Biol. 43, 2237-2250,1998“, viz. Věstník MZ ČR, Národní radiologické 
standardy – radiologická fyzika, strana 17).

Obrázek 1. GGGGeometrie měření v případě AP a LAT kV planárních snímků
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Tabulka 1. Tabulka konverzních faktorů F pro AP projekci při zobrazování pomocí 
OBI, převzato z [1]. Všechny konverzní faktory jsou v mSv/mGy cm2 ×××× 10-5
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Tabulka 2. Tabulka konverzních faktorů F pro LAT projekci při zobrazování pomocí 
OBI, převzato z [1]. Všechny konverzní faktory jsou v mSv/mGy cm2 ×××× 10-5

2. Verifikační kV Cone-beam CT (CBCT) a plánovací CT

Měřenou dozimetrickou veličinou byla „Součin kermy a délky“, DLP [Gy.cm] (dose-length 
product) – integrál kermy ve středu fantomu podél specifikované délky.
Varian OBI® CBCT se skládá z kV zdroje (kilovoltážní rentgenové záření) a kV detektoru 
(technologie s využitím amorfního silikonu, 298mm x 397mm), které jsou ke gantry 
urychlovače připevněny pomocí robotických ramen kolmo na MV terapeutický svazek (viz. 
obrázky).
V CBCT módu jsou pro jednu rotaci 360° získána objemová CT data délky 17cm pomocí 
náběru fluoroskopiských obrazů až v 900-stech projekcích [10].
Řídící softwarová aplikace nabízí dva módy: Standard dose 150cm Bow Tie a Low dose 
150cm Bow Tie a další parametry (viz. OBI Maintenance Manual, sekce „Setting Up CBCT 
Acquisition Modes“). Nastavení použité při měření a zároveň odpovídající klinické praxi při 
ozařování prostat je na obrázku 3.           

Konverze na efektivní dávku E [mSv] pro CBCT a plánovací CT

Byla použita metodika stanovená evropským doporučením „EUROPEAN GUIDELINES ON
QUALITY CRITERIA FOR COMPUTED TOMOGRAPHY“
 (http://www.drs.dk/guidelines/ct/quality/index.htm)
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Kde DLP je dose-length product (mGy.cm) z celého vyšetření, EDLP je efektivní dávka 
normalizovaná na DLP (mSv mGy-1.cm-1) pro danou oblast vyšetření (viz. tabulka 3), N je 
celkový počet CT řezů z celého vyšetření a ni je počet CT řezů ve vyšetřované části těla 
pacienta se specifickou hodnotou veličiny EDLP. Celková dávka ECBCT z CBCT vyšetření je 
proto dána jako součet přes všechny vyšetřované části těla pacienta. Hodnoty veličiny EDLP

jsou závislé na vyšetřované oblasti a do výše uvedeného vztahu se dosazují podle tabulky 3.
Stejný postup byl použit i pro odhad radiační zátěže z plánovacího CT:
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Obrázek 2. GGGGeometrie měření v případě CBCT

Vyšetřovaná oblast
EDLP

[mSv mGy-1cm-1]

Hlava 0,0023

Krk 0,0054

Hrudník 0,017

Břicho 0,015

Pánev 0,019

Tabulka 3. Koeficienty pro přepočet DLP na efektivní dávku v závislosti na vyšetřované 
oblasti. 

Obrázek 3. Parametry CBCT módu

3. Portálové MV zobrazování

Plánovací systém (Eclipse, firma Varian) byl použit pro modelování svazku při portálovém 
zobrazování za účelem vyjádřit efektivní dávku na jednu monitorovací jednotku (MU) [6]
(viz. obrázek 4).
V plánovacím systému byly u daného pacienta konturovány orgány stanovené v příloze č. 5 
vyhlášky 307 SÚJB o radiační ochraně, pro které známe tkáňový váhový faktor wT a které 
jsou v poli portálového zobrazovače – byl získán VoI (volume of interest) s tím, že části 
objemů orgánů, které byly součástí léčebného pole byly vyloučeny z VoI, protože nepřispívají 
k efektivní dávce, nýbrž k dávce léčebné. Byla spočtena střední dávka *DT,R [mGy/MU] 
v orgánech (resp. příslušných VoI) exponovaných při konkrétním portálovém snímku ve 
známé geometrii portálového zobrazování a byly generovány dávkové objemové histogramy 
(DVH). DT,R vyjadřující střední dávku v celém orgánu byla spočtena násobením dávky *DT,R

poměrem VoI/Vtotal, kde Vtotal vyjadřuje celkový objem orgánu.
Pro odhad efektivní dávky pro daného pacienta byl pak použit její definiční vztah:   
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4. Komplexní radiační zátěž

Odhad celkové radiační zátěže je dán součtem efektivních dávek z jednotlivých 
zobrazovacích modalit použitých v daném IGRT scénaři:

portálOBICBCTCTIGRT EEEEE +++= (6)

Obrázek 4. Geometrie portálové AP projekce v plánovacím systému Eclipse

2. Verifikační CBCT a plánovací CT

Z tabulky 3 byl zvolen koeficient pro přepočet DLP na efektivní dávku pro pánev EDLP

[mSv.mGy-1.cm-1]: 0,019.
Hodnota změřeného DLP [mGy.cm] byla pro CBCT 650 mGy.cm, resp. 65 mGy vyjádřeno 
veličinou CTDI (viz. kalibrace měřidla Unfors Xi).
Výsledný odhad efektivní dávky pro CBCT prostaty je: ECBCT = 657 mGy.cm * 0,019
mSv.mGy-1.cm-1 = 12,5 mSv. Při měření nebyl nasazen tzv. bow-tie filter, což je mechanická 
součást (filtr), který může být nasazen před rentgenkou a mimo jiné absorpcí záření snižuje 
dopadající kermu (viz. On-Board Imager, OBI Reference Guide). Výše uvedená hodnota tedy 
poskytuje konzervativní odhad.
Hodnota změřeného DLP [mGy.cm] byla pro plánovací CT 225 mGy.cm (parametry CT 
akvizice: napětí U = 120kV, proud I = 100 mA, čas t = 3s, elektrické množství Q = 300 mAs, 
šířka řezu 5 mm).
Výsledný odhad efektivní dávky pro plánovací CT prostaty je: ECT = 225 mGy.cm * 0,019
mSv.mGy-1.cm-1 = 4,3 mSv.    

3. Portálové MV zobrazování

Pro účely odhadu efektivní dávky byl jako příklad použit modelový pacient podstupující 
ozařování prostaty (oblast malé pánve). Typická izocentrická IMRT technika vyžadovala AP 
a LAT portálový obraz o velikosti 18cm 15,6cm, SSD 89,9cm.   

Tabulka 4. Odhad efektivní dávky pro AP verifikační portálovou projekci při ozařování 
prostaty pro modelového pacienta. 

Kritický orgán Střední dávka 
v kritickém orgánu

   [mGy/MU]

Poměr VoI/Vtotal
viz. [6]

Tkáňový váhový 
faktor wT

Příspěvek 
k efektivní dávce

[mSv/MU]
Červená kostní dřeň 4,2 0,155 0,12 0,08

Tlusté střevo (TS) 6,0 0,042 0,12 0,03
Povrchy kostí 4,4 0,016 0,01 0,00

Kůže AP 4,8 0,013 0,01 0,00
Kůže PA 3,7 0,019 0,01 0,00

Močový měchýř 9,7 0,25 0,05 0,12
Gonády 10,3 0,25 0,20 0,52

Ostatní orgány*) 5,8 0,102 0,05 0,03

Celková efektivní dávka v mSv/MU 0,78
Efektivní dávka pro 5 MU (klinická praxe v ORO Pardubice ): 3,9 mSv

*) Vzestupná část tlustého střeva, tenké střevo, další kritické orgány jsou mimo oblast malé 
pánve
Stejným postupem byla efektivní dávka odhadnuta pro LAT projekci: 0,59 mSv/MU, pro 5
MU používaných v klinické praxi tedy 2,95 mSv.

4. Komplexní radiační zátěž a odhad stochastických účinků

Radiační zátěž v citlivých orgánech mimo cílový objem může vést ke zvýšení 
pravděpodobnosti vzniku fatální rakoviny. ICRP stanovila koeficient pravděpodobnosti pro 
odhad vzniku fatální rakoviny z jednotlivých radiografických expozic jako 0,005% na 1 mSv. 
[2,6,8]. Pro pacienta podstupujícího IGRT prostaty je celková radiační zátěž například 63,1
mSv (plánovací CT: 4,3mSv + tři portálová nastavení: 20,5 mSv + tři verifikační CBCT: 37,5 
mSv + dvacet planárních kV snímků: 0,8 mSv). S využitím ICRP koeficientu získáme odhad, 
že s pravděpodobností 0,3% bude mít tento pacient během zbývajícího života radiačně 
indukovanou sekundární rakovinu.    

C) VÝSLEDKY

Výše popsaná metodika byla aplikována jako modelový příklad pro IGRT scénář při 
ozařování prostat v Multiscan RC Pardubice.

1. Planární kV zobrazování 

Z tabulky 1 byl získán konverzní faktor ze vstupní povrchové kermy Ke [mGy] na efektivní 
dávku [mSv] pro AP projekci pánve obdélníkovým polem 27cm x 21cm = 567cm2 : pro 
80kVp a 2mm filtraci (viz. Tabulka 1, pánev) byl tabulkový koeficient vynásoben 
exponovanou plochou a získáme konverzní faktor 20 mSv/mGy cm2 × 10-5 * 567cm2 =
0,1134 mSv/mGy.  
Hodnota změřené dopadající kermy Ki [mGy] byla pro jednu AP projekci pánve 180 µµµµGy.
Se započtením zpětného rozptylu byl odhad efektivní dávky pro jednu verifikační AP projekci 
pánve APEOBI = 0,234 mGy * 0,1134 mSv/mGy =  0,027 mSv.
Hodnota změřené dopadající kermy Ki [mGy] byla pro jednu LAT projekci pánve 211 µµµµGy.
Pro LAT projekci pánve byla použita tabulka 2: 8,1 mSv/mGy cm2 × 10-5 * 567cm2 = 0,0459 
mSv/mGy. Se započtením zpětného rozptylu byl odhad efektivní dávky pro jednu verifikační 
LAT projekci pánve LATEOBI = 0,273 mGy * 0,0459 mSv/mGy =  0,013 mSv.
Celkový odhad pro AP a LAT projekci kV planárního zobrazování (OBI) byl 0,04 mSv.
Dávkový příkon byl ve fluoroskopickém režimu s využitím expoziční automatiky ve výše 
popsané geometrii změřen s výsledkem 130 µµµµGy/s pro AP projekci a 147 µµµµGy/s pro LAT 
projekci.   

D) DISKUSE A ZÁVĚR

Výsledky se ukazují jako konzistentní s výsledky dostupnými z literatury. Typická hodnota 
efektivní dávky pro CT vyšetření pánve je 8.2 mSv [2,7]. Odhad provedený popsanou 
metodikou pro plánovací CT v této práci byl 4,3 mSv, což je v dobré shodě s uvedenou 
průměrnou hodnotou pro vyšetření pánve. Odlišné parametry CT akvizice, jiný fantom apod.
mohou být aspekty ovlivňující přesnost a výsledky popsané metodiky je nutné považovat 
pouze za odhad. Hodnota dávky na centrální ose byla pro akvizici objemových dat u Varian
OBI – CBCT stanovena v práci [10] jako 30-80 mGy. Změřená hodnota 65 mGy odpovídá 
horní hranici tohoto intervalu pravděpodobně proto, že během měření nebyl na rentgence 
nasazen absorpční filtr (bow-tie filter).
Výsledky pro portálové MV zobrazování jsou konzistentní s výsledky publikovanými v práci 
[6]. Je ovšem nutné brát v úvahu to, že poměr VoI/Vtotal byl v práci [6] publikován pro 
referenčního člověka. Zde byl použit pro modelového pacienta, u kterého se mohou lišit nejen 
objemy orgánů, ale i zmíněný poměr. Proto je nutné stanovit vlastní metodiku pro výpočet 
poměru VoI/Vtotal. Hodnoty [mGy/MU] (tabulka 4) spočtené v plánovacím systému Eclipse 
jsou téměř shodné s výsledky v práci [6], která ovšem při výpočtu efektivní dávky nevychází 
z tkáňových váhových faktorů wT, ale z koeficientů relativní pravděpodobnosti vzniku fatální 
rakoviny. Tyto koeficienty přebírá z ICRP 60 [8], přičemž koeficient pro gonády je 0,020 
zatímco tkáňový váhový faktor wT je pro gonády 0,2. Toto je důvod, proč vyšla efektivní 
dávka (0,78 mSv/MU pro AP projekci) vyšší než v publikaci [6] (0,34 mSv/MU pro AP 
projekci).
Pro planární kV zobrazování byly výsledky porovnány s hodnotami spočtenými v programu 
PCXMC [9], který pro odhad efektivní dávky doporučuje MZ ČR v návrhu Věstníku
„Národní radiologické standardy – radiologická fyzika“. Pro AP a LAT projekci byly 
v programu nastaveny parametry podobné jako při měření a spočtené hodnoty efektivní dávky 
0,0295 mSv, resp. 0,003 mSv jsou v dobré shodě s výsledky stanovenými metodikou použitou 
v této práci. Pro LAT projekci byla dávka spočtená programem PCXMC nižší. Program 
PCXMC počítá se softwarovým fantomem a poskytuje také odhad orgánových dávek.    
Dávka ze zobrazovacích metod během radioterapie bývá často diskutována v souvislosti 
s celkovou terapeutickou cílovou dávkou nebo konkomitantní dávkou z terapeutického
svazku, vyjádřenou v Gy. Toto přímé srovnání je zavádějící kvůli odlišným biologickým 
efektům spojeným s rozdílnými scénáři depozice dávky při zobrazování a terapii. Přibližným 
východiskem pro srovnání zobrazovací dávky a terapeutické dávky je konverze na obecnou 
veličinu charakterizující radiobiologický efekt – efektivní dávku. Proces této konverze závisí 
na distribuci záření v souvislosti s anatomií pacienta, na jeho lokální depozici energie a na 
tom, jak tato deponovaná energie ovlivňuje příslušné biologické objekty.
Postupy pro konverzi zobrazovací dávky na dávku efektivní jsou v literatuře detailně 
zpracované, méně podobných studií bylo provedeno v oblasti převodu terapeutické dávky na 
efektivní dávku a diskutuje se, zda takový převod má vůbec smysl [1,2]. Hlavním problémem 
při analýze efektivní terapeutické dávky je fakt, že zatímco zobrazovací postupy většinou 
podléhají určitým standardním scénářům, terapeutické ozáření je specifické pacient od 
pacienta (různorodé ozařovací geometrie vs. standardní projekce apod.). Další otázkou je, zda 
modely biologických efektů založené na populačních skupinách, které se používají při 
hodnocení rizika v diagnostickém zobrazování jsou vhodné pro vysoce selektivní podskupinu 
pacientů podstupujících radiační terapii [1].                 
Z uvedené metodiky a použité literatury vyplývá, že v praxi lze efektivní dávku z jednotlivých 
zobrazovacích metod získat převedením dávky dodané při zobrazování, vyjádřené jako 
dopadající kerma, vstupní povrchová kerma, CTDI (computed tomography dose index), resp. 
DLP (dose-lenght product) nebo MU určitým konverzním faktorem, který závisí na věku 
pacienta, pohlaví a na zobrazované anatomické oblasti [2].
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