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Verifikace metody kvantifikace akumulované aktivity             

ze scintigrafických snímků 

Burešová S. 1, Dudášová K. 2 

1 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze 

2 Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. 

 

Pro správně optimalizovanou cílenou radionuklidovou terapii je stěžejní její důsledné 

plánování a verifikace. K těmto účelům je možné využít simulační programy založené na 

principu Monte Carlo. V rámci práce byla navržena metoda kvantifikace akumulované 

aktivity ze scintigrafických snímků a její verifikace. Dlouhodobým cílem práce je stanovení 

kalibračních koeficientů pro výpočet aktivity podle počtu impulsů v dané ROI na 

scintigrafickém snímku. V rámci výzkumného úkolu byl proveden experiment s Jaszczak 

fantomem plněným 131I, kolem něhož byly přidávány parafínové pláty simulující vrstvy tuku 

u pacientů. Tentýž design experimentu (volba aktivit, parametry gama kamery a Jaszczak 

fantomu, geometrie měření) byl následně použit jako vstup do Monte Carlo simulace v 

programu Gate. Výsledné poměry aktivity a počtu detekovaných impulzů jsou pro data z 

experimentu i simulace v řádové shodě, směrnice lineárních prokladů jsou v dobré shodě. 

Data z experimentu vykazují ovšem systematicky vyšší hodnoty než data ze simulace. Než 

bude provedena statistická analýza shody dat, a tedy řádná verifikace metody, bude třeba 

provést optimalizaci simulace. 
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Automatizovaná kontrola radioterapeutického plánu 

Cubrová M. 1, Dvořák P. 2 

1 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze 

2 Fakultní nemocnice Ostrava 

Výzkumný úkol se zabývá kvalitou a možnostmi automatizované kontroly 

radioterapeutického plánu. Cílem bylo vytvořit přehled aspektů a parametrů ovlivňujících 

kvalitu nejen plánu, ale v širší perspektivě i celého radioterapeutického procesu. Součástí 

práce bylo vytvoření seznamu parametrů, které ke kvalitě plánu a procesu mají přímý vztah. 

U každého z parametrů byla analyzována možnost automatizace pomocí externích programů 

na základě exportovaných dat nebo pomocí vlastních scriptů z dat přímo v databázi. 

Parametry byly vybrány z klinického workflow dvou různých ozařovačů na Onkologické 

klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Workflow se skládá z dílčích fází, během 

nichž je třeba provést či zkontrolovat různé úkony. Závěrem je představena aplikace 

komerčního programu PlanIQ, který umožňuje zhodnotit dosaženou kvalitu hotového plánu i 

možnou dosažitelnou kvalitu plánu již ve fázi příprav a zefektivňuje tak celý proces 

plánování.  
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Dynamics of p53 protein in tumor cells caused by radiation 

Danilova I.1,2, Zíková M.3, Klementová J.1,3, Davídková M.1 

1 Czech Academy of Sciences, Nuclear Physics Institute, Prague, Czech Republic 

2 Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University 

in Prague, Prague, Czech Republic 

3 Czech Academy of Sciences, Institute of Molecular Genetics, Prague, Czech Republic 

 

The p53 protein is customarily called the genome guardian and considered the major tumor 

suppressor. Mutations in this protein are present in more than half of cancers and change the 

normal cell processes, affecting cell motility and invasion. The p53 protein regulates a 

number of key processes, including cell cycle arrest, DNA repair, apoptosis, senescence, and 

cell survival. 

In our research, we investigated the effect of low doses irradiation on the oscillatory dynamics 

of the p53 protein. The breast cancer cell line MCF7 was irradiated Co-60 gamma rays. The 

protein levels in irradiated cells were determined by Western blot analysis. In addition, the 

expression levels of selected p53-responsive genes were measured by means of the 

quantitative real-time PCR. 

The oscillatory dynamics of p53 protein after irradiation at both low and high doses were 

detected. The results were further confirmed by measuring changes in the expression of p53-

regulated genes p21, GADD45A, and MDM2. 

A significant proportion of cancer patients receive radiation as a critical part of their 

treatment. Hence, the goal of our project is to assess the possibility of the p53 oscillation 

determination for prediction the outcome of radiotherapy.  
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Specifikace CT pro plánování radioterapie 

Dlouhý J.1 , Dvořák P.  2 

1 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze 

2 Fakultní nemocnice Ostrava 

Byl studován vliv různých akvizičních parametrů CT sérií na tvar CT kalibrační křivky a 

jejich následný vliv na vypočtenou dávkovou distribuci v plánovacím systému. V rámci práce 

byla pořízena řada CT sérií densitního fantomu, včetně využití kovových materiálů 

simulujících implantáty, na třech CT přístrojích. Pro vybrané klinicky relevantní algoritmy 

(PBS, MC) a radioterapeutické modality (CyberKnife) potom byl kvantifikován rozdíl 

dávkových distribucí příslušných vybraným CT kalibračním křivkám. 
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Rentgenová fluorescenční mikroanalýza biologických vzorků 

Dušková A., Trojek T. 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze 

V této práci bylo ukázáno, že aparatura mikro-XRF přítomná na KDAIZ FJFI ČVUT v Praze 

může úspěšně měřit koncentrace vybraných prvků napříč letokruhy dřeva. Dále bylo ukázáno, 

že by tato aparatura byla schopná provádět lokální měření hustoty biologických vzorků 

pomocí rozptýleného charakteristického záření z rentgenové lampy s molybdenovou anodou, 

pokud by k tomu existoval vhodný standard. Navíc je tato aparatura dostatečně citlivá k tomu, 

aby odhalila i špatně viditelné letokruhy a zaznamenala vnitřní strukturu jednotlivých 

letokruhů. Bylo zjištěno, že biologické vzorky je s touto aparaturou lepší měřit bez dodatečné 

filtrace a že u analýzy těžších prvků je třeba provést opravu na lokální hustotu vzorku. Dále 

byl zkoumán poměr intenzit píků koherentně rozptýleného Mo ku comptonovsky 

rozptýlenému Mo a nebylo prokázáno jeho přímé využití v určování hustoty nebo efektivního 

protonového čísla vzorku. Využití polohy píku comptonovsky rozptýleného Mo k určování 

hustoty vzorku bylo negováno. 
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Problém nejistoty měření dávky v radioterapii 

Hanušová T. 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze 

V příspěvku budou představeny a srovnány dva přístupy pro stanovení nejistoty měření dávky 

v radioterapii ionizační komorou (tzv. absolutní nebo referenční dozimetrie). Prvním 

přístupem je doporučení vydané Státním ústavem radiační ochrany (SÚRO) v roce 2016 

,,Vyjádření a používání nejistot v klinické dozimetrii“, které je dostupné například na 

webových stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). V současné době je 

povinné zpracovat rozbor nejistot na každém klinickém pracovišti a naměřenou hodnotu 

dávky je potřeba uvádět v protokolech ze zkoušek provozní stálosti, zkoušek dlouhodobé 

stability apod. včetně její nejistoty. Druhým přístupem je stanovení nejistoty podle 

mezinárodního doporučení IAEA Technical Report Series no. 398 (TRS 398). Podle 

doporučení TRS 398 vychází větší hodnota nejistoty stanovení dávky, než podle doporučení 

SÚRO, protože jsou zahrnuty některé další dílčí nejistoty. Bude také uveden konkrétní příklad 

rozboru nejistot na vybraném klinickém pracovišti. Smyslem příspěvku je vyvolat diskusi na 

toto téma mezi přítomnými radiologickými fyziky a zástupci Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost. 

Tento příspěvek vznikl za podpory projektu Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd reg. č.: 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000778 financovaného z EFRR. 
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Srovnání filmové dozimetrie a systému OCTAVIUS pro 

pseudo-3D verifikaci VMAT plánů se zavedenou chybou 

Hanušová T. 1, Horáková I. 2, Koniarová I. 1,2 

1 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze 

2 Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. 

 

Metoda pseudo-3D filmové dozimetrie vyvinutá autory tohoto příspěvku, která slouží 

především k předléčebné verifikaci IMRT a VMAT plánů, spočívá ve vyplnění 3D prostoru 

plátky radiochromických filmových dozimetrů typu EBT3 tak, aby získaná 3D dávková 

distribuce byla založená pouze na měřených datech. Plastový vodě-ekvivalentní deskový 

fantom (v tomto případě I’mRT Phantom od firmy Scanditronix Wellhöfer) je naplněn vždy 

5ti plátky filmů v jedné dané anatomické rovině (transverzální, sagitální nebo koronální). 

Filmy jsou umístěné 2 cm ode sebe (mezi dvěma sousedními plátky jsou 2 plastové desky o 

tloušťce 1 cm). První film je umístěn v izocentru, další na pozicích +2 cm a +4 cm, -2 cm a -4 

cm od izocentra. Takto je fantom s filmy ozářen léčebným VMAT (popřípadě IMRT) plánem. 

Následně jsou stejným způsobem naměřeny další dvě anatomické roviny. Pro změření 

jednoho léčebného plánu je tak potřeba doručit plán celkem 3x. Filmy jsou s odstupem 72 

hodin skenovány na skeneru EPSON Perfection V700 Photo Scanner a dále zpracovány 

programem MATLAB. Odezva je pomocí kalibrační křivky převedena na dávku, z 15ti 

měřených rovin (5 v každém anatomickém směru) je sestavena 3D dávková distribuce ve 3D 

prostoru. Následně je v programu MATLAB provedena 3D gama analýza pro srovnání s 

předpovězenými dávkami z plánovacího systému. Systém OCTAVIUS je komerční řešení pro 

pseudo-3D předléčebnou verifikaci plánů od firmy PTW Freiburg, které sestává z 

modulárního válcového rotačního fantomu OCTAVIUS a z pole ionizačních komor (v tomto 

případě detektor OCTAVIUS 1500). Dále je k produktu dodáván software VeriSoft, kde je 

možné provést 3D i 2D gama analýzu pro srovnání naměřených dat s předpovědí z 

plánovacího systému. Fantom za pomoci inklinometru připevněného na gantry urychlovače 

rotuje spolu s gantry (např. v případě dodání rotačního VMAT plánu), takže měřený svazek 

dopadá vždy kolmo na pole detektorů. Z takto nabrané sady 2D dat je pomocí matematického 

algoritmu zrekonstruována dávka ve 3D prostoru (v rámci válcového fantomu OCTAVIUS). 

Pro tento účel je potřeba provést nejprve commissioning systému, který spočívá mimo jiné v 

naměření sady hloubkových dávkových křivek. Celkové 3D gama skóre i 2D gama skóre v 

odpovídajících si 15ti 2D rovinách ve 3D prostoru (a další gama statistiky) byly určeny jak 

filmovou metodou, tak systémem OCTAVIUS pro několik léčebných plánů na urychlovači 

Varian TrueBeam v Thomayerově nemocnici. Jednak pro klinický VMAT plán (nádor 

prostaty technikou dvou kyvů s použitím svazku 18 MV), jednak pro ten samý plán s úmyslně 

zavedenými chybami. Byla simulována chyba v pozici lamel – 1mm a 3mm posun celé jedné 

strany lamel v každém kontrolním bodě (CP) plánu. Dále byla simulována chyba v počtu MU 

– počet MU byl snížen o 3% v každém kyvu. Pro klinický VMAT plán dávají obě metody 

podobné výsledky, s ohledem na nejistoty a omezení metod. Pro odhalení zavedených chyb v 

plánech se jeví jako lepší filmová metoda, zejména pro malé chyby v polohování lamel. 

Systém OCTAVIUS neodhalil chybu v poloze lamel o velikosti 1 mm. Tato chyba však, na 

rozdíl od ostatních dvou, nebyla klinicky významná. 3D gama skóre jako jediný hodnocený 

parametr není dobře použitelný pro odhalení těchto chyb. 

 
Tento příspěvek vznikl za podpory projektu Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd reg. č.: 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000778 financovaného z EFRR.  
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První zkušenosti se CyberKnife v ÚVN Praha 

Jakubcová I.1, Veselský T. 1,2 

1 Ústav radiační terapie, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha 

2 Samostatné oddělení lékařské fyziky, Fakultní nemocnice v Motole 

V Ústřední vojenské nemocnici v Praze byl na podzim loňského roku do klinického provozu 

uveden robotický ozařovač CyberKnife M6. Jedná se o novější typ zařízení, které již řadu let 

slouží také ve Fakultní nemocnici Ostrava. V prezentaci bude představena základní 

konstrukce zařízení s důrazem na specifika, kterými se CyberKnife odlišuje od běžných 

ozařovačů, a to především v oblasti metod trackingu a možností využití. Prezentovány budou 

rovněž hlavní body uvádění do provozu a první zkušenosti z pražského pracoviště. 
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Odezva glioblastomových buněčných linií na ozáření v 

přítomnosti boru 

Jamborová Z.1,2, Pachnerová Brabcová K.1, Davídková M.1, Jelínek Michaelidesová 

A.1, Danilova I. 1,2 

1 Oddělení dozimetrie záření, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 

2 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze 

 

Nedávno publikované výsledky experimentálních studií potvrzují účinnost protonové borové 

záchytové terapie pro buňky lidského adenokarcinomu prostaty DU145, karcinomu pankreatu 

PANC-1 a epitelu mléčné žlázy MCF-10A. Na druhou stranu jiná laboratoř, která také 

používala buňky DU145, uveřejnila kontroverzní poznatky, že bor působí jako 

radiosenzitizátor jak po ozáření protony, tak také fotony. Možný diskutovaný mechanismus 

spočívá ve fúzní reakci protonů s 11B, ke které dochází zejména při nízkých energiích 

protonů v Braggově píku, nebo sekundárních neutronů s 10B. V obou případech jsou 

produkovány nabité částice krátkého dosahu s vysokou hustotou ionizací a odpovídající 

vysokou radiobiologickou účinností. 

Naše skupina v současné době pracuje s buňkami glioblastomových linií U-87 MG a U-251 

MG. Abychom otestovali možné zvýšení letálního poškození buněk po ozáření za přítomnosti 

boru, byly buňky U-87 MG a U-251 MG ozářeny svazky fotonů nebo protonů. Buněčné 

monovrstvy byly ozařovány bez a nebo v přítomnosti klinicky relevantní koncentrace 40 ppm 

11B obsaženého ve sloučenině merkaptododekaborát sodný (BSH). BSH snížilo klonogenní 

přežití buněk po ozáření klinickým svazkem 190 MeV protonů v Braggově píku, ale ne v 

oblasti plata. U 6 MV fotonů nebyl pozorován žádný účinek. U 18 MV fotonů byl zjištěn 

trend ke zvýšené účinnosti pomocí BSH, účinek boru nicméně není statisticky významný. 

Výsledky podporují očekávání aplikačního potenciálu boru v protonové terapii a umožňují 

opatrný optimismus ohledně obecné platnosti radiosenzitizace borem pro různé buněčné linie. 
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Problematika cizích těles v radioterapii 

Jindráková M.1,2 , Dvořák P. 3 

1 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze 

2 Ústřední vojenská nemocnice Praha 

3 Fakultní nemocnice Ostrava 

 

Zpracování přehledu nejčastěji vyskytujících se cizích těles, která se v radioterapii mohou 

nacházet v blízkosti cílového objemu (protézy, prsní implantáty, …). Popis materiálového 

složení, funkcí a chemicko-fyzikálních vlastností vybraných těles. Posouzení vlivu 

přítomnosti cizího tělesa během plánování v radioterapii, kde pozorujeme změnu dávkové 

distribuce při použití různých algoritmů výpočtu, různém nastavení ozařovacích parametrů 

apod. Dále pak možnost ovlivnění funkce tělesa a jeho vlastností vzhledem k okolní tkáni. V 

případě zjištění potenciálně významného klinického efektu návrh doporučení, které by 

eliminovalo nebo alespoň minimalizovalo nežádoucí klinický efekt.  

Praktická část je zacílena na totální endoprotézu kyčelního kloubu (TEP – total 

endoprosthesis), kde se u konkrétního pacienta vyskytuje cílový objem právě v blízkosti 

struktury s TEP. Výsledkem jsou DVH křivky (PTV, kritických struktur, …) z různých 

dávkových výpočetních algoritmů v plánovacím systému Accuray Precision na Cyber Knife 

(Pencil Beam, Monte Carlo, Ray-Tracing) v dané kombinaci s MLC/fixním kolimátorem a 

další ozařovací parametry jednotlivých kombinací. DVH křivky budou sloužit k porovnání 

jednotlivých algoritmů a nalezení optimálního řešení plánovacího postupu pro další pacienty s 

podobnou problematikou.   
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Mionová radiografie na blízkém detektoru experimentu 

NOvA 

Jirutka V., Smolík J. 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze 

V této prezentaci jsou shrnuty hlavní vlastnosti kosmického záření, kterému je vystavena 

planeta Země. Toto záření po interakci s atmosférou generuje různé druhy částic. Jedním z 

nich jsou i miony. Jedná se o kladně nebo záporně nabité částice s hmotností dvěstěsedmkrát 

větší, než je hmotnost elektronu, které se snadno detekují a díky své vysoké schopnosti 

pronikat látkovým prostředím mohou být detekovány i po průchodu mocnou vrstvou 

materiálu. Tato vlastnost umožňuje pro měření mionů generovaných kosmickým zářením 

využít blízký detektor experimentu NOνA (NuMI Off-axis electron-neutrino Appearance), 

který je umístěn ve stometrové hloubce pod povrchem. Tento detektor je díky své vnitřní 

struktuře s to rozlišit směr, odkud jednotlivé miony přicházejí. Díky této schopnosti a 

postupnému zeslabování toku mionů při průchodu horninou nad detektorem je možné 

sledovat i změny georeliéfu nad detektorem. 
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Novinky v EPR dozimetrii a jejich možné aplikace 

John D.1,2, Buryi M.1, Pachnerová Brabcová K.1, Světlík I.1 

1 Oddělení dozimetrie záření, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 

2 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze 

 

Elektronová paramagnetická rezonance, někdy též označovaná jako elektronová spinová 

rezonance, je unikátní metoda měření charakteristik paramagnetických struktur. Již desetiletí 

se využívá např. v havarijní dozimetrii pro rekonstrukce ozáření obětí radiačních nehod či 

obětí nasazení jaderných zbraní. EPR měření dávek v zubní sklovině je někdy dokonce 

označováno za zlatý standard retrospektivní dozimetrie. 

V přednášce budou přiblíženy fyzikální principy této metody, její přednosti a slabiny, 

potenciální možnosti využití EPR v dalších oblastech, jako je např. in vivo dozimetrie, 

radiometrické datování či analýza struktur pevných látek. Představeny budou i nové, námi 

testované experimentální postupy, jak snad dále posunout hranice současné EPR dozimetrie. 
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Dozimetrie 131I-mIBG u pacientů s neuroendokrinním 

onemocněním 

Keňová A. 1,2 

1 Fakultní nemocnice v Motole 

2 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze 

Příspěvek se věnuje orgánové dozimetrii u pacientů s neuroendokrinním onemocněním, kteří 

podstupují terapii využívající látku metaiodobenzylguanidin značenou 131I. Jsou 

prezentovány střední absorbované dávky v játrech a v nádorových lézích stanovené pomocí 

formalismu MIRD u celkem 14 pacientů podstupujících terapii na Klinice nukleární medicíny 

a endokrinologie 2. LF Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Metodami 

voxelové dozimetrie jsou získány prostorové distribuce dávky s využitím voxelového S-

faktoru za předpokladu lokální depozice energie. Prostorová distribuce absorbované dávky na 

úrovni voxelů je reprezentována diferenciálními a integrálními dávkově objemovými 

histogramy. 
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Particle identification in proton boron fusion reaction  

using Timepix 3 detector 

Khassenova I.1,2,3,4, Sommer M.2, Havránek V.2, Štěpán V.1,2, Jelínek Michaelidesová 

A.1,2, Granja C.5, Mytsin G.3, Davídková M.2 

1 Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University in Prague, 

Prague, Czech Republic, khassenovavincere@gmail.com 

2Nuclear Physics Institute of the CAS, Řež, Czech Republic, sommer@ujf.cas.cz, davidkova@ujf.cas.cz, 

michaelidesova@ujf.cas.cz 

3 Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russian Federation, mytsin@mail.ru 

4 The Institute of Nuclear Physics, Almaty, Kazakhstan  

5 Advacam, Prague, Czech Republic, carlos.granja@advacam.com 

 

Proton-Boron Capture Therapy (PBCT) is a novel approach of radiation therapy aimed at 

enhancing proton biological effectiveness to cancer cell killing. PBCT uses a nuclear fusion 

reaction between low-energy protons and 11B atoms, which produces highly DNA-damaging 

α-particles. As a result of the interaction of low energy proton with 11B nucleus, three alpha 

particles are generated, which eventually stop inside the tumor and release all their energy in 

cancer cells: 

p + 11B → 3 α + 8.68 MeV 

Experimental measurements have been performed at the Nuclear Physics Institute of the CAS, 

CANAM laboratory in Řež using 3 MV Tandetron accelerator. Low energy proton beams 

(2.5, 1.5 and 1.25 MeV) were incident on 11B and natural boron isotope mixture targets. 

Generated particles were detected using pixel Timepix3 detector with 300 mm silicon layer. 

This device enregistered not only alpha particle emission from the nuclear reactions of 

protons with boron, but also backscattered protons. Python scripts and data processing engine 

(DPE engine) have been applied to analyze the obtained data. The proton incidence angle was 

0⁰ and the Si Timepix3 detector was placed at 170⁰ laboratory angle. The applied experimental 

setup and obtained results will be described and discussed. 
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Predikce toxicity radioterapie nádorů hlavy a krku 

Kořínek T.1,2,5, Koniarová I.1, Pechačová Z.3, Jirkovská M.4 

1 Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. 

2 Ústřední vojenská nemocnice Praha 

3 Fakultní nemocnice Bulovka 

4 Fakultní nemocnice v Motole 

5 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze 

 

Hodnocení a predikci poozařovací toxicity kritických tkáňových struktur lze provádět 

analytickými i statistickými metodami, ze kterých jsou v současnosti nejvíce využívány 

metody strojového učení, např.: neuronové sítě. Standardní modely využívají pro výpočet 

pravděpodobnosti zdravotní komplikace (veličina NTCP – normal tissue complication 

probability) jako vstup informace z dávkově-objemových histogramů. Rozšíření o dostupné 

diskrétní biologické indikátory (kouření, pití alkoholu, věk, komorbidity), informace z 

lékařských záznamů (staging tumoru, lokalizace, …) nebo radiomické znaky z předléčebných 

a poléčebných CT snímků a ověření, zda jsou signifikantním ukazatelem při projevu daných 

poozařovacích toxicit, přináší do analýzy ucelenější pacientskou informaci, a tudíž kvalitnější 

možnosti predikce toxicity. 

Konkrétní analýza byla provedena vlastními skripty vytvořenými v Python 3.8 na souboru 

pacientů s tumorem v oblasti hlavy a krku léčených ve FN Motol a na souboru pacientů s 

karcinomem laryngu z FN Bulovka. Byly nalezeny signifikantní ukazatele, které lze využít 

jako vstup pro predikce toxicity na daných strukturách (parotidy – dysfagie, mukositida). Pro 

využití obrazové informace v podobě DVH křivek byla vytvořena konvoluční neuronová síť, 

která redukuje dimenzi obrazu (DVH křivky), který lze následně použít také jako vstup pro 

další analýzu. 
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Dlouhovlnné scintilátory 

Kotyková M., Průša P. 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze 

S rozvojem polovodičových fotodetektorů se otevřel prostor pro vývoj scintilátorů emitujících 

v dlouhovlnné oblasti. E-poster shrnuje hlavní výhody a nevýhody dlouhovlnných scintilátorů 

a jejich možná využití. Jsou zmíněny způsoby dosažení dlouhovlnné emise a na závěr je 

představen scintilátor Cs3Cu2I5:In, který byl měřen v rámci bakalářské práce Nové scintilátory 

s emisí v dlouhovlnné oblasti. 
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Optimalizace expozičních parametrů cone-beam CT pro 

urychlovač TrueBeam Varian 

Nechvíl K., Mynařík J., Pavlíček M. 

Multiscan s.r.o. 

 

Zobrazovací modalita kilovoltážní cone-beam CT (kV CBCT) je v současnosti jedním z hlavních 

nástrojů pro ověřování polohy pacienta na ozařovacím stole a změn jeho vnitřní morfologie před 

doručením jednotlivých léčebných ozařovacích frakcí. Pro moderní vysoce konformní ozařovací 

techniky (VMAT, tomoterapie) závisí správné dodání dávky do cílového objemu zejména na 

přesnosti polohy pacienta a jeho orgánů. Radioterapeutický proces se stále více opírá o IGRT 

(obrazem řízená radioterapie) scénáře a zejména objemové zobrazování kV CBCT, které zvyšuje 

přídatnou dávku pacientovi. Tato přídatná dávka je nezanedbatelná, proto by měla být radiační 

zátěž, která z ní vyplývá, odpovídajícím způsobem hodnocena a redukována, resp. 

optimalizována.  

Cílem této práce je optimalizovat expoziční parametry jednotlivých zobrazovacích CBCT 

protokolů ve vztahu ke kvalitě obrazu, radiační zátěži pacienta a s tím souvisejících přídatných 

dávek. Prostor k této optimalizaci je dán tím, že řídící software CBCT poskytnutý výrobcem 

obsahuje pouze základní předdefinované akviziční režimy (hlava, hrudník, pánev), které 

nezohledňují rozměry pacienta. Zároveň má uživatel k dispozici editor expozičních parametrů 

umožňující tvorbu individuálních CBCT protokolů. Záměrem je tedy vytvoření specifických 

akvizičních protokolů, které berou v úvahu velikost pacienta. 

Za účelem optimalizace byla v CBCT editoru vytvořena sada již publikovaných uživatelských 

protokolů pro oblast pánve, u které se předpokládá, že může pokrýt škálu různých velikostí 

pacienta: Pelvis_S (100 kV, 40 mA, 12 ms, 317 mAs); Pelvis_M (100 kV, 63 mA, 20 ms, 832 

mAs); Pelvis_L (125 kV, 80 mA, 16 ms, 845 mAs); Pelvis_XL (125 kV, 80 mA, 25 ms, 1320 

mAs). Z parafínových desek obklopujících fantom Catphant™ byla vyrobena sada fantomů 

různých velikostí (S, M, L, XL, XXL) tak, aby jejich kermový index CTDIvol [mGy] z 

plánovacího CT odpovídal hodnotám tohoto parametru u typických klinických pacientů. Pro 

každou velikost vytvořeného fantomu byla nasnímána kompletní sada výše zmíněných 

uživatelských protokolů spolu s předdefinovanými protokoly Varian Spotlight (125 kV, 60 mA, 

25 ms, 750 mAs) a Pelvis large (140 kV, 75 mA, 25 ms, 1688 mAs). Protokol Spotlight je v 

dosavadní klinické praxi pracoviště používán téměř pro všechny CBCT skeny pánve, je tudíž 

předmětem optimalizace. V případě zjevně nadstandardně velkého pacienta je používán protokol 

Pelvis large. Všechna obrazová CBCT data a parametry kvality obrazu (šum, kontrast, poměr 

signál-šum, homogenita, rozlišení při vysokém kontrastu, přesnost HU) byla kvantitativně 

vyhodnocena a analyzována pomocí komerčního softwaru DoseLab™. Na základě rozboru 

nasnímaných dat byly jednotlivým velikostem fantomu, resp. jednotlivým velikostem pacientů, 

resp. jim odpovídajícím určitým intervalům kermových indexů CTDIvol [mGy] z plánovacího CT 

přiřazeny konkrétní uživatelské protokoly. Zároveň byly jednotlivé uživatelské CBCT protokoly 

proměřeny ionizační komorou ve standardizovaném plastovém fantomu o průměru 32 cm 

(kalibrovaný systém MagicMax™ od firmy IBA) a tím byly kvantifikovány jejich kermové 

indexy CTDIw [mGy], resp. radiační výstup jednotlivých uživatelských protokolů.  
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Radiologičtí fyzici a SÚJB 

Papírník P. 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

 

Měli by být radiologičtí fyzici a inspektoři SÚJB oponenty nebo partnery? 

Jaké povinnosti radiologického fyzika vychází z atomové legislativy? O jaké další jeho 

povinnosti se zajímá SÚJB? 

V demokratické společnosti může státní úřad používat své pravomoci striktně za účelem 

zlepšení nebo udržení kvality nebo za účelem předcházení škodlivých jevů. Použití moci by 

mělo být výjimečným jevem určeným jen pro případy, že je to opravdu věcně potřeba. Je 

z tohoto náhledu SÚJB demokratickou institucí? 

Jak se tvoří zákony, vyhlášky, pravidla, regulace, standardy, doporučení v oblasti radiační 

ochrany? Je to libovůle několika náhodně vyvolených, kteří mají to štěstí, že jsou zrovna 

v pozici, kdy to mohou ovlivňovat, bez ohledu na jejich kompetence? Jak ovlivňovat policy-

making? Co dělat, když se ukáže, že znění pravidla je v rozporu s myšlenkou, která za ním 

stála? Jaké postavení vůči tvorbě pravidel v radiační ochraně mají v ČR radiologičtí fyzici? 

Co má radiologický fyzik udělat, když mu opravdu záleží na nějaké změně nějakých pravidel? 

Když chce, aby hlas praxe zněl při tvorbě pravidel hlasitěji? 

 
  



19 

 

Třísezónní monitorování odvalu č. 15 poblíž Brodu                   

u Příbrami 

Strnad D., Štěpán V., Thinová L. 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze 

Odval š. č. 15 na Příbramsku je díky své velikosti a blízkosti k okolním obcím velmi 

významný z hlediska radiační ochrany. V návaznosti na předchozí cca měsíční monitorování 

objemové aktivity radonu provedené v rámci bakalářské práce na přelomu května a června 

2021 na tomto odvalu bylo provedeno nové monitorování během zimy, jara a léta 2022.             

Za účelem kontinuálního měření hodnot objemové aktivity radonu bylo do předem 

vytipovaných míst umístěno celkem 9 sond TSR4S/4M, přičemž více sond bylo vždy 

umístěno v oblastech předpokládaného výdechu plynu z odvalu, čili v zimním období na 

koruně odvalu a v letním období u paty odvalu. Kromě toho byla pro znalost 

meteorologických podmínek na těžní věž umístěna meteostanice zapůjčená SÚJCHBO, v.v.i. 

a bylo také podniknuto několik výjezdů na odval, během nichž byly provedeny pochůzky po 

odvalu, měření anemometry, iontometry, infrakamerou nebo podrobné noční monitorování 

části stěny odvalu. Výsledky přinesly zajímavé srovnání hodnot objemové aktivity radonu 

mezi ročními obdobími v různých částech odvalu a poukázaly mj. na velmi vysoké hodnoty 

koncentrací radonu v letním období u paty odvalu, které pravidelně dosahují několika desítek 

tisíc Bq/m3. Naměřené hodnoty objemové aktivity radonu byly diskutovány ve vztahu k 

meteorologickým parametrům a byla zkoumána jejich vzájemná korelace. V budoucnu je 

možné porovnání hodnot koncentrací radonu naměřených sondami TSR4 s hodnotami 

půdních koncentrací radonu naměřených detektory CR39. 
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Celotělová dozimetrie v radionuklidové terapii 

Šimůnková S.1,2, Kráčmerová T.1 

1 Samostatné oddělení lékařské fyziky, Fakultní nemocnice v Motole 

2 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze 

 

Text abstraktu Celotělová dozimetrie slouží ke stanovení odhadu celotělové absorbované 

dávky v těle pacienta. Dozimetrická měření je možné provádět pomocí detektorů intenzity 

záření (1D) a gamakamer (2D), jejichž porovnání bylo jedním z cílů této práce. Obě metody 

jsou zatíženy nezanedbatelnou nejistotou výpočtu. Tu lze v případě dodržení podmínek 

měření a korekcí naměřených hodnot minimalizovat, ale ne úplně odstranit, jelikož se jedná o 

pacient-specifická měření. 1D měření jsou nepřesná díky polohování pacienta. Kdežto u 2D 

dozimetrie je nejistota stanovení dávky ovlivněna nejen měřením, ale i kalibrací a korekcemi. 

Výhoda 2D snímků je ovšem ta, že kromě celotělové dávky je možné určit také absorbovanou 

dávku v cílových a kritických orgánech a tkáních. 

Jedním z cílů práce bylo vytvoření uživatelského rozhraní pro výpočet celotělové 

absorbované dávky. Toto rozhraní bylo vytvořeno v programu Matlab, následně byly pomocí 

něj vypočítány celotělové absorbované dávky u dvou skupin pacientů. První skupinu tvořilo 

52 pacientů (27 žen, 25 mužů) o průměrném věku 37 let, kteří podstoupili terapeutickou léčbu 

pomocí radiofarmak značených 131I (37 pacientů [131I] I-NaI a 15 pacientů [131I] I-mIBG). 

Průměrná aplikovaná aktivita byla 5633 MBq (rozmezí 3633–11247 MBq). Druhá skupina 

byla složena z 22 pacientů (14 žen, 8 mužů) o průměrném věku 68 let, kterým byla 

aplikována radiofarmaka značená 177Lu (20 pacientů [177Lu] Lu-DOTA-TATE a 2 pacienti 

[177Lu] Lu-DOTA-TOC). Průměrná aplikovaná aktivita byla 7127 MBq (rozmezí 3788–7796 

MBq). Bylo zjištěno, že průběhu celotělové aktivity v čase pro tato data nejlépe odpovídá bi-

exponenciální proklad. Na datech získaných od skupiny 52 pacientů bylo provedeno 

porovnání celotělových absorbovaných dávek stanovených na základě 1D a 2D dozimetrie, 

kdy jako zlatý standard byla brána metoda 1D dozimetrie. Bylo ukázáno, že v 81 % případů 

dochází k podhodnocení celotělové absorbované dávky stanovené pomocí 2D dozimetrie. 

Navíc průměrná relativní nejistota stanovení celotělové absorbované dávky touto metodou je 

téměř dvojnásobná. Na základě těchto získaných informací bylo pomocí databáze 

pacientských celotělových absorbovaných dávek a jejich nejistot navržen optimální časový 

harmonogram pro provedení 1D a 2D dozimetrie. 

Z našeho pozorování jsou rozdíly mezi dávkami průměrně 14 %, výsledky budou podrobněji 

prezentovány. Z hlediska metodiky měření a výpočtu, se provedení 1D dozimetrie prokázalo 

jako výhodnější, neboť je zajištěno větší množství dat pro stanovení exkrece, čímž je také 

zpřesněn výpočet celotělové absorbované dávky. Do budoucna bude provedeno vylepšení 

vytvořeného uživatelského rozhraní a také navrženého časového schématu měření. 
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Vliv individuální radiosenzitivity tumoru na výsledky 

radioterapie 

Šmerková M.1, Jelínek Michaelidesová A. 1,2 

1 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze  

2 Oddělení dozimetrie záření, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 

 

Individuální radiosenzitivita tumorů může výrazně ovlivnit výsledky radioterapie. 

Radiosenzitivitu glioblastomů lze porovnat provedením klonogenního testu několika 

buněčných liniích. Klonogenní test je technika buněčné biologie, kdy se za specifických 

podmínek porovnává přežití buněk. V této práci bylo k tomuto účelu použito ionizující záření. 

Buňky byly ozářeny různými dávkami a bylo sledováno jejich přežití a schopnost proliferace. 
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Astrofyzikální jaderné reakce na urychlovačích lehkých iontů 

Špíšek P.1 , Mrázek J.2 

1 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze  

2 Oddělení jaderných reakcí, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 

Byly předloženy některé koncepty z oblasti jaderné astrofyziky a diskutována některá 

charakteristická prostředí nukleosyntézy a základní procesy v nich probíhající. Popsány byly 

některé základní používané termíny jako astrofyzikální S-faktor a Gamowův pík. Byla 

nalezena vhodná funkce pro fitování spekter alfa částic v křemíkových detektorech použitých 

v experimentálních měřeních reakce 22Ne(d,p) na svazku cyklotronu v ÚJF AVČR, Řež. 
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Měření EURADOS WG9  

– výsledky a určení korekce na mezní úhel 

Štika J.1,2,3, Davídková M.4,5, Abrožová I.4, Jelínek Michaelidesová A.2,3,4 

1 Samostatné oddělení lékařské fyziky, Fakultní nemocnice v Motole 

2 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze 

3 Oddělení radiační ochrany, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

4 Oddělení dozimetrie záření, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 

5 Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. 

Skupinou institucí spolupracujících v rámci pracovní skupiny EURADOS WG9  byl v 

protonových centrech v Trentu a Krakově proveden experiment pro 3D zmapování dávek 

mimo cílový objem za použití terapeutického protonového tužkového svazku ve vodním 

fantomu o velikosti 300 × 300 × 600 mm3. Cílový objem o velikosti 100 x 100 x 100 mm3 byl 

ozařován dávkou 100 Gy. Absorbovaná dávka v různých místech mimo cílový objem byla 

měřena termoluminiscenčními detektory (TLD): MTS-7 (7LiF:Mg,Ti), MTS-6 (6LiF:Mg,Ti), 

MTS-N (natLiF:Mg,Ti) a TLD700 (7LiF:Mg,Ti), radiofotoluminiscenčními detektory (RPL): 

GD-352M a GD-302M, a stopovými detektory v pevné fázi HARZLAS TD-1 (C12H18O7) 

(Stolarczyk L. et al. Phys. Med. Biol. 2018 63(8): 085017). Díky kalibracím stopových 

detektorů ve svazcích iontů na urychlovači HIMAC v Japonsku, je možné tyto detektory 

použít pro stanovení LET spekter částic v místě měření.  

Pro porozumění experimentálním výsledkům byly provedeny Monte Carlo simulace kódem 

FLUKA. Spočteny byly absorbovaná dávka, LET a energetická spektra a jejich dílčí 

příspěvky od nejvíce zastoupených částic. Pro energetická a LET spektra byly napočítány i 

jejich úhlové distribuce. Porovnáním naměřených dat s napočítanými úhlovými spektry byly 

zpětně stanoveny korekce na mezní úhel pro detektory stop v pevné fázi. Budou prezentovány 

získané simulované výsledky a porovnány s experimentálními daty. 
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Problematika oční dozimetrie v praxi 

Tamášová J., Siková L., Balogová Z. 

Nemocnice Na Homolce 

 

Dozimetrie oční čočky je stále diskutovaným tématem. S vývojem nových technologií se sice 

radiační zátěž personálu během výkonů snižuje, ale na druhou stranu se ZIZ v diagnostice 

používají stále více a častěji. Zároveň se také zvyšuje složitost prováděných výkonů. Odhad 

dávky na oko z celotělového dozimetru, tak jak je v současné době řešen, je již obecně 

považován za nedostatečný, a tak je personál pohybující se na operačních sálech se ZIZ 

dovybavován očními dozimetry. 

Nošení dalšího dozimetru se ukazuje pro řadu lékařů jako nekomfortní a na základě již 

provedených měření je zřejmé, že nemusí být zaručen ani přesnější odhad dávky na oční 

čočku. Snahou je stanovit vhodné místo pro nošení očního dozimetru v závislosti na pozici 

operatéra v rámci geometrie výkonu. Dále naměřit hodnoty dávek a dávkových ekvivalentů 

Hp(10) a Hp(3) v referenčním místě a v místě oka operatéra a z naměřených hodnot získat 

přepočtové koeficienty mezi celotělovým a očním dozimetrem. 

Financováno z IG204701 Nemocnice Na Homolce. 
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Vlastnosti obrazů v gravitačním čočkování 

Trakslová N.1, Heyrovský D.2 

1 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze  

2 Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova 

 

Při gravitačním čočkování dochází k odklonu paprsků ze vzdáleného zdroje světla vlivem 

gravitace jiného astrofyzikálního objektu ležícího v jeho popředí. V předložené práci jsme po 

uvedení základních principů gravitačního čočkování zkoumali vlastnosti jím vytvořených 

obrazů zdroje. Tyto vlastnosti lze zjistit jednak standardně řešením čočkové rovnice, jednak 

novou metodou odečtením z diagramu konvergence a shearu čočky (Karamazov a Heyrovský 

2022). V této práci jsme sestavili diagramy pro různé jednoduché modely gravitačních čoček 

a ověřili indikované vlastnosti obrazů na konkrétních příkladech. K porovnání jsme použili 

nejprve sféricky symetrická rozložení hustoty gravitační čočky: hmotný bod, model Navarro-

Frenka-Whitea (NFW), radiálně omezený NFW model, Hernquistův model a izotermální 

modely. Dále jsme prozkoumali vlastnosti obrazů dvou nesymetrických gravitačních čoček: 

modelu s konstantní konvergencí a shearem a modelu hmotného bodu s vnější konvergencí a 

shearem. 
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Použití scintilačního detektoru AIRDOS-C k měření 

vysokoenergetického záření za různých podmínek 

Velychko O.1,2, Kákona M. 1, Ambrožová I. 1, Ploc O. 1 

1 Oddělení dozimetrie záření, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 

2 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze 

 

Zemská atmosféra je přirozenou ochranou organismů žijících na Zemi proti kosmickému 

záření. Lidé, kteří stoupají do horních vrstev atmosféry, jsou této ochrany zbaveni. Takovému 

nebezpečí jsou vystaveni zejména cestující a posádky moderních letadel. U osobních letadel 

je výškový koridor obvykle 9-12 km nad mořem. Kromě trvalého radiačního pozadí, které lze 

předem odhadnout, se na ozáření podílí i jevy způsobené výkyvy kosmického počasí a jinými 

vysokoenergetickými jevy v atmosféře. Tyto události se nevyskytují pravidelně, jejich výskyt 

a intenzitu není možné nebo je obtížné předem předvídat. Proto je tak důležité neustále 

sledovat záření na palubě letadla. Přístroje používané pro tyto účely musí pro úplnější analýzu 

účinků záření určit nejen počet částic, ale také jejich energie. Je zřejmé, že za stejných 

podmínek budou mít lehčí detektory a detektory s nízkou spotřebou výhodu. 

Vývojem takových detektorů se zabývá skupina vědců v rámci projektu CRREAT. Příkladem 

takových detektorů jsou detektory řady AIRDOS-C. Nyní používáme dva typy s různými 

scintilačními krystaly - NaI(Tl) a CRY19. 

Detektory musí být před použitím zkalibrovány, protože použité součástky vykazují výrobní 

odchylky. To znamená, že musíme zjistit, kterému energetickému rozsahu každý kanál 

odpovídá. A pokud bude detektor používán při výrazně odlišných teplotách, pak se také musí 

zjistit jeho tepelná závislost. Kromě toho je nutné zjistit pracovní oblast detektoru. Jak 

ukázaly experimenty, detektory AIRDOS-C lze použít k detekci vysokoenergetických jevů, 

zejména TGEs (Thunderstorm Ground Enhancements) a TGFs (Terrestrial Gamma Flashes) 

až do desítek MeV. 

AIRDOS-C byl použit v experimentu REFLECT3 během letu ve výšce 12 km po dobu 30 

minut. Tento detektor byl také použit v referenčním neutronovém poli CERF (CERN) s 

charakteristikami blízkými poli pozorovanému ve výškách letu letadel. V prezentaci budou 

uvedeny výsledky experimentů a jejich diskuse. 

 


