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Obecně:
RADIOLOGIE = věda o záření

Speciálně v medicíně:
RADOLOGIE = využití záření pro diagnostiku a terapii

IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ V  RADIOLOGII

RTG diagnostika Nukleární medicína Radioterapie



SPOJUJÍ SVÉ SÍLY V  BOJI  PROTI  NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM:
 Diagnostika nádorového onemocnění
s použitím klasických (klinických) i  zobrazovacích metod  - RTG (planárních a 

CT), ultrasonografických, zobrazení nukleární magnetickou rezonancí, gamagrafie 
planární, SPECT a PET.
 Přesná lokalizace a zacílení nádorového ložiska, stanovení jeho povahy.
 Anatomický rozsah - staging - (TNM) - odhalení metastáz (scinti skeletu)
 Rozhodnutí o způsobu léčby, v případě radioterapie stanovení požadované
kanceroletální radiační dávky v cílové tkáni, vypracování ozařovacího plánu.
 Vlastní aplikace záření v naplánovaných frakcích.
Monitorování radiačních dávek a odezvy tkání.
 Diagnostika výsledků terapie (podobnými prostředky jako v první etapě).

Do asi r.2000 tyto oblasti spolupracovaly jen "off-line", "na dálku", bez přímého propojení
(pouze s příp. fúzí obrazů z různých modalit)

Technický a metodický pokrok v každém radiologickém oboru probíhal 
do značné míry  nezávisle:



RTG diagnostika Nukleární medicína Radioterapie



TECHNICKÝ  POKROK  V  RTG  DIAGNOSTICE

Digitální subtrakční angiografie

Rotující anoda      Rentgenka Straton

Poslední vývoj: CT s 2 rentgenkami - DSCT : Dual Source a Dual Energy CT - diferenciální densitní analýza



TECHNICKÝ  POKROK  V  RTG  DIAGNOSTICE
Elektronické digitální zobrazení - „flat - panely“

Poslední vývoj: CT s 2 rentgenkami - DSCT : Dual Source a Dual Energy CT - diferenciální densitní analýza



DSCT : Dual Source a Dual Energy CT

Další technické zdokonalení CT spočívá v konstrukci přístrojů, které mají 2 rentgenky - dva 
systémy rentgenka/detektor (uložené kolmo k sobě), které mohou snímat současně. Zařízení se 

označuje jako Dual Source CT (DSCT). Může pracovat ve dvou základních režimech, 
poskytujících dvě výhody:

 1. Obě rentgenky pracují při stejném napětí
 "zdvojený systém" - zvýšení rychlosti a zkrácení akvizičního času se snížením časového rozlišení na cca 
80ms. To má význam zvláště u CT srdce (s vyšší tepovou frekvencí).
  Obě rentgenky pracují při různém anodovém napětí (např. 140kV a 80kV)
 možnost snímání s dvojí energií (DECT - Dual Energy CT): každá z obou rentgenek vytváří X-záření o 
rozdílné energii. Získáme tak dva různé denzitní obrazy téhož místa. To umožňuje nejen lépe kvantifikovat 
distribuci density, ale navíc stanovovat složení tkání pomocí diferenciální densitní analýzy - podobné
analýzy densitních obrazů, jako u metody DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry, viz níže "Kostní
densitometrie"). Poskytuje to nejen detailní snímky anatomie, ale perspektivně to umožní rozlišovat různé
druhy tkáně (odlišit např. kosti, cévy, tkáň tukovou), či kvantifikovat distribuci kontrastní látky v myokardu 
(a posoudit funkční ovlivnění při morfologickém postižení věnčitých tepen).



TECHNICKÝ  POKROK  V  ZOBRAZOVACÍCH  METODÁCH
- neradiační modality -

Nukleární magnetická rezonance NMRI (MRI) 

Ultrazvuková sonografie



TECHNICKÝ  POKROK  V  NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

Gamakamera PET - pozitronová emisní tomografie

Pohybový scintigraf

Scintilační gama-kamera



Stereotaktická
radioterapie
Gama - nůž

Tomoterapie

TECHNICKÝ  POKROK  V  RADIOTERAPII

Mnoholamelový multi-leaf kolimátor MLC

Micro- MLC
Binární MLC

Hadronová
radioterapie

Počítačové plánování
radioterapie

Izocentrická
tele - radioterapie

60Co,137Cs  urychlovač



POKROK V OBLASTI  ELEKTRONIKY A PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY


HYBRIDNÍ KOMBINACE

- fúze  radiologických  technologií -

1.  FÚZE  ZOBRAZOVACÍCH  MODALIT
- hybridní zobrazovací systémy  -
SPECT+CT , PET+CT , NMRI+CT

2.  INTEGRACE  ZOBRAZOVACÍCH A
OZAŘOVACÍCH TECHNOLOGIÍ

IGRT , tomoterapie , hadronová terapie



FÚZE  ZOBRAZOVACÍCH  MODALIT
- hybridní zobrazovací systémy  -
SPECT+CT , PET+CT , NMRI+CT

scintigrafie +     C T
SPECT/PET

Poskytuje obraz funkce
(metabolismu, dynamiky)

Poskytuje obraz denzity
(anatomie, lokalizace)

FunkFunkččnněě -- anatomickanatomickáá korelacekorelace
-- zpzpřřesnesněěnníí diagnostiky diagnostiky --

CT  PET+CT  PET
fúze



FÚZE  ZOBRAZOVACÍCH  MODALIT
- hybridní zobrazovací systémy  -

SPECT+CT

C T

SPECT



FÚZE  ZOBRAZOVACÍCH  MODALIT
- hybridní zobrazovací systémy  -

PET + CT

C TPET



v čem může nukleární medicína přispět 
radioterapii a onkologické léčbě?

 Primární nádorová diagnostika - scintigrafie: planární, SPECT, PET 
 Anatomický rozsah - staging - (TNM) - odhalení metastáz (scinti skeletu)

 Upřesnění ozařovacího plánu - CTV,PTV - viabilní nádorová tkáň
 Diagnostika výsledků terapie  - kvantifikace obrazů tumoru (SUV)
Monitorování biologické odezvy tkáně na terapii
 Dispenzarizace po terapii



v čem může nukleární medicína přispět 
radioterapii a onkologické léčbě?

Monitorování biologické odezvy tkáně na terapii   - raná detekce apoptózy 

signální dráhy apoptózy
vnitřní vnější



v čem může nukleární medicína přispět 
radioterapii a onkologické léčbě?

Monitorování biologické odezvy tkáně na terapii
- raná detekce apoptózy -



v čem může nukleární medicína přispět 
radioterapii a onkologické léčbě?

Monitorování biologické odezvy tkáně na terapii
- raná detekce apoptózy -

Snímky:
F.G.Blankenberg

Dept. of  radiology
Stanford, California

Clinical case NAS 2021, Middelheim Hospital, Antwerp, Belgium

Radioindikátor [18F] - ML10
dodává firma IBA - Aposense (Belgium-USA)

Radioindikátor Annexin V
si laboratoře většinou značí samy ve spolupráci

s biochemickými ústavy
kit dodává firma BD PharMingen, USA



INTEGRACE  ZOBRAZOVACÍCH A
OZAŘOVACÍCH TECHNOLOGIÍ - on-line

IGRT , tomoterapie , hadronová terapie

ZOBRAZENÍ +     OZÁŘENÍ
CT/PET/NMRI           IGRT

Poskytuje obraz denzity
(anatomie, lokalizace, objem 

cílové tkáně) - umožní korekci 
ozařovacího plánu

Provede ozáření přesně
modulovaným svazkem
IGRT - obrazem řízená

radioterapie

PPřřesnesněě ccíílenlenáá konformnkonformníí
radioterapieradioterapie



INTEGRACE  ZOBRAZOVACÍCH A
OZAŘOVACÍCH TECHNOLOGIÍ - on-line

IGRT - obrazem řízená radioterapie

ZOBRAZENÍ +     OZÁŘENÍ
CT/PET/NMRI           IGRT



INTEGRACE  ZOBRAZOVACÍCH A
OZAŘOVACÍCH TECHNOLOGIÍ

IGRT  - tomoterapie - gama-nůž
ZOBRAZENÍ +     OZÁŘENÍ
CT/PET/NMRI           IGRT

PPřřesnesněě ccíílenlenáá konformnkonformníí
radioterapieradioterapie

on-line on-line

off-line



CyberKnife CyberKnife -- FN OstravaFN Ostrava
fantomová měření
s Iris-kolimátorem



INTEGRACE  ZOBRAZOVACÍCH A
OZAŘOVACÍCH TECHNOLOGIÍ - on-line

IGRT , tomoterapie
Spirální - helikální - tomoterapie - IGRT řízená obrazem CT

video:  Tomotherapy



DVA  DVODY  PRO  INTEGRACI  ZOBRAZOVACÍCH  A  
OZAŘOVACÍCH  TECHNOLOGIÍ:

1. Přesné zacílení a konformní ozáření nádorového ložiska při šetření okolních tkání
2. Monitorování dávkové distribuce při ozařování

Při každém vysokoenergetickém (E>10MeV) ozařování látek
dochází k jaderným reakcím


aktivace látky, vznik radionuklidů, sekundární záření

-ozařování: aktivity cca kBq - nedostatečné pro gamagrafické zobrazení

Monitorování dávkové distribuce:
 off-line - fantomová měření
 on-line- dosimetrie in vivo
 přímé zobrazení distribuce dávky v tkáni

Nukleární medicína: kvantitativní scintigrafie, 
metoda MIRD

Hadronová radioterapie: hybridní kombinace 
[hadronový 12C-ozařovač + PET kamera]



INTEGRACE  ZOBRAZOVACÍCH A
OZAŘOVACÍCH TECHNOLOGIÍ

hadronová terapie
Hadronová radioterapie - protony

- urychlenými  jádry uhlíku 12C
- dalšími částicemi mezony , antiprotony

Braggův pík - hloubkové maximum dávky



INTEGRACE  ZOBRAZOVACÍCH A
OZAŘOVACÍCH TECHNOLOGIÍ

Hadronová radioterapie:
Existuje korelace mezi  prostorovou 
distribucí radiační dávky v tkáni a 

indukovanou radioaktivitou 
- umožňuje „in beam“ PET monitoring -

Pro protony je tato korelace záporná


není vhodné pro in beam monitoring



INTEGRACE  ZOBRAZOVACÍCH A
OZAŘOVACÍCH TECHNOLOGIÍ

Hybridní kombinace [hadronový 12C-ozařovač + PET kamera] „in beam“ PET monitoring

Hadronová radioterapie - urychlenými  jádry uhlíku 12C
Jádro 11C letí dál a zastaví se až v 

Braggově maximu:
Pozitivní korelace mezi  prostorovou 
distribucí radiační dávky v tkáni a 

indukovanou radioaktivitou 


- umožňuje „in beam“ PET monitoring -

strip
reakce

Během letu 12C v tkáni:
12C + X  (X+n) + 11C ;

11C je pozitronový radionuklid:
11C ( + ) 11B + e+ + ;

e+ + e   + ;
Dvojice anihilačních kvant  může být 

detekována kamerou PET 
scintigrafické monitorování hadronové

12C terapie



podobně mezony , antiprotony



INTEGRACE  ZOBRAZOVACÍCH A
OZAŘOVACÍCH TECHNOLOGIÍ

Co z toho pro nás plyne do budoucnosti ?
1. Můžeme se těšit na zajímavá fyzikální, technická a medicínská

řešení.
2. Lze očekávat těsnější spolupráci a částečné prolínání všech tří

radiologických oborů.


3. Bude vhodné tomu přizpůsobit vzdělávací programy, především
specializační postgraduální. Drobným pDrobným přřííspspěěvkem ve fyzikvkem ve fyzikáálnlníí oblasti  by mohlo být oblasti  by mohlo být napnapřř.:.:

RTG diagnostika Nukl. medicína Radioterapie

www.astronuklfyzika.cz/JadRadMetody.htm#2

www.astronuklfyzika.cz/Scintigrafie.htm

www.astronuklfyzika.cz/JadRadMetody.htm#6

ENDSituace by se mohla radikálně změnit, kdyby se molekulární biologii
podařilo najít účinný neradiační protinádorový prostředek !

Konec prezentace





www-stránky:  „AstroNuklFyzika“
Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

http://AstroNuklFyzika.cz
www.AstroNuklFyzika




