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Brachyterapie děložního čípku 

 2D brachyterapie na RTG snímcích + předpis 

dávky do bodu A 

 3D brachyterapie + dávkově-objemové 

plánování 

 CT 

 MR + CT 

 MR only 



Proč adaptivní brachyterapie? 

 Adapativní = 4D brachyterapie (3D v čase) 

 Regrese nádoru v čase    regrese cílového 

objemu    snížení dávky na OAR 



Proč adaptivní brachyterapie? 



Proč magnetická rezonance? 

 Využití 2D zobrazení (RTG 

snímky) a plánování dávky do 

bodu A / 3D zobrazovacích metod 

(CT, MR) při plánování 

brachyterapie  

 V doporučeních (GYN) GEC-

ESTRO z roku 2005 a 2006 se 

doporučuje použití MR pro 

zobrazení a definici cílových 

objemů a 3D dávkově-

objemového plánování 



Výhody a nevýhody magnetické 

rezonance v brachyterapii 

 Výhody: 
 MR nabízí oproti CT nekompromisně lepší rozlišení 

měkkých tkání 

 Na CT snímcích nelze spolehlivě definovat cílové 
objemy (GTV + HR-CTV) 

 Nevýhody: 
 Kontraindikace k vyšetření  

 Magnetická rezonance není dostupná na pracovištích 
radioterapie 

 Obtíže se zobrazením a rekonstrukcí aplikátorů 

 Geometrie obrazu může být zkreslena distorzí 



CT vs. MR zobrazení 



MR kompatibilní aplikátory  

Titanové  aplikátory: 
 Flatcher style aplikátor 

 Tandem ring aplikátor – poskytují lepší možnosti pro plánovaní (více pozic) 
 

 problém se zobrazením i rekonstrukcí kvůli artefaktům na MR 

 rekonstrukce je trochu výzva, ale je možná  
 lze zrekonstruovat pouze na T1 vážených obrazech, T2 vážené obrazy zatíženy 

artefakty a distorzí 

 

 

Plastové aplikátory: 
 Tandem ring aplikátor s plastovými jehlami 

 

 použitím katetru s kontrastní látkou pro MR lze zobrazit přímo kanály 

 lze rekonstruovat jak na T1 tak na T2 vážených obrazech 

 



Flatcher style aplikátor 

 CT i MR kompatibilní 

 Sonda a ovoidy 

 Nerigidní geometrie 
 Vzdálenost ovoidů a sondy 

je nastavitelná 

 Nelze standardizovat 

 Zobrazení MR: 
 3D T2W TR 1300, TE 228 

 3D T1W TR 400, TE 21 

 Rekonstrukce 
 CT – přímo viditelný kanál 

 MR – kanál v uteriiní sondě se zadává ručně a ovoidy se vkládají z 
knihovny aplikátorů, použití stoperu pro ověření délky sondy 

 



Rekonstrukce Flatcher style 

aplikátoru 

 CT rekonstrukce 



Rekonstrukce Flatcher style 

aplikátoru 

 MR rekonstrukce (T2 vlevo, T1 vpravo) 



Titanový tandem ring aplikátor 

 CT i MR kompatibilní 

 Zobrazení MR: 
 3D T2W TR 1300, TE 228 

 3D T1W TR 400, TE 21 

 Rekonstrukce: 

 Kanály se vkládají z knihovny 

plan templatů, které byly 

předem vytvořeny podle CT 

snímků 

 Možná kombinace 3 sklonů a 3 

délek tandemů (celkem 9 

plánů) 

 



Rekonstrukce Ti tandem ring 

aplikátoru 

 CT snímky a příprava plan templetů 



Rekonstrukce Ti tandem ring 

aplikátoru 
 T1 vážené obrazy 

 Kanál ringu není přímo viditelný, leží 5 mm (nebo 7,5 mm) 
od povrchu plastové čepičky 

 Začátek kanálu ringu lze dobře určit na T2 vážených 
obrazech díky zviditelnění ultrazvukovým gelem, který se 
aplikuje do plastové čepičky 



Rekonstrukce Ti tandem ring 

aplikátoru 

 Problematická první pozice zdroje v ringu 

 Několik prvních milimetrů pohybu zdroje se „spotřebuje“ pouze 

na „utažení smyčky“ v ringu 

 Nutno ověřit např. filmem 

 Offset cca 4 mm, správné zakreslení konce kanálu 

 



Rekonstrukce Ti tandem ring 

aplikátoru 

 Obrázky z plánu, T2 vážené obrazy 



Plastový tandem ring aplikátor 

 CT i MR kompatibilní  

 Nedělá artefakty 

 Použití jehel – intersticiální UVAG 

 Kanál lze zviditelnit  
 CuSO4, slaná voda,…  

(jsou velmi náchylné na koncentraci) 

 Kanály se vkládají z knihovny  
plan templetů, které byly  
vytvořeny podle CT snímků  

 Tloušťka stěn a pozice kanálu byly ověřeny na 
snímcích z C-ramena 

 Stejný problém s první pozicí v ring aplikátoru jako u 
Ti ringu 

 



Rekonstrukce plastového 

tandem ring aplikátoru 

 Ověření polohy kanálu v plastovém aplikátoru 

pomocí C-ramena 



Rekonstrukce plastového 

tandem ring aplikátoru 

 CT snímek a vytváření plan templetu 



Rekonstrukce plastového 

tandem ring aplikátoru 

 Zobrazení kanálu pomocí CuSO4, T2W obrazy 



Rekonstrukce plastového 

tandem ring aplikátoru 

 Obrázky z plánu (T2 vlevo, T1 vpravo) 



Plastový tandem ring aplikátor 

 Intersticiální UVAG – 3 jehly 

 Přidáním dalších kanálů lze modelovat 3D 

dávkovou distribuci dle zakresleného GTV či  

HR-CTV 



Adaptace plánu, vyhodnocení 

 Vyhodnocení pokrytí GTV, 

 HR-CTV, IR-CTV, OAR 

 Použití biologicky  

ekvivalentní dávky 

 Resp. Vztaženo na 2Gy: 

 

 

 

 α/β (nádor) = 10 

 α/β (OAR) = 3 

 Constrainst převzaty z: 

(GYN) GEC-ESTRO  

 



Logistika 



Logistika 



Logistika 



Děkuji Vám za pozornost 


