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Pár slov o našom pracovisku

• FN Nitra – 2 megavoltové prístroje  :
- 1. Co60 - Theratron ELITE 100, 
- 2. LU    - Elekta Synergy so systémom XVI (cone 

beam CT) a so systémom iViewGT (portálové
zobrazovanie)

• Urýchľovač je v klinickej  prevádzke od 06/2010, 
XVI následne od 03/2011

• Ďalšie zariadenia pre rádioterapiu: 
- CT s virtuálnou simuláciou Philips  Big Bore 16+ 

LAP,
- Cs137, Césioterax 3N
- Plánovací systém Plato, XiO 4.60



kV CBCT od firmy ELEKTA = XVI
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Pohľad na RTG 



Kolimátory a filtre



Princíp činnosti XVI

• Klasické CT – úzky zväzok, stôl sa posúva,
• CBCT – široký zväzok, stôl sa neposúva
• Systém XVI patrí do kategórie kV – CBCT, 

lebo využíva kilovoltové žiarenie (napätie 
okolo 100 kV)

• RTG žiarenie je po prechode cez telo 
pacienta registrované plochým detektorom a 
to v pravidelných intervaloch, čím vznikne 
istý počet obrázkov (frames)

• XVI = X-ray volume imaging



Voľba 
akvizície

Možnosť zvoliť
rôzne akvizície 
v závislosti od 
lokality 
ochorenia.



Možnosť úpravy a vytvorenia nových akvizícií



Jednotlivé akvizície sa od seba líšia, 
napätím, mAs, počtom framov, 
začiatočným a koncovým uhlom, 
typom kolimátora, filtrom



Obrazovka  XVI v ovladovni



Obrazovka XVI v ožarovni



Využitie

• Presné nastavenie pacienta pred ožiarením 
+ 3D informácia o možných anatomických 
zmenách (napr. zmenšenie nádoru) s 
možnosťou použiť kV CBCT dáta na 
preplánovanie

• Možné odlíšenie mäkkých tkanív – v pavne 
napr. prostata, močový mechúr a pod.



Nastavenie pacienta a LU pre akvizíciou



Nastavenie klipboxu pre vyhodnocovanie



Akvizícia pomocou XVI



Jeden frame počas akvizície



Snímky po akvizícii 1



Snímky po akvizícii 2



Snímka pri vyhodnotení



Dve rôzne zobrazenia ref. a act. obrazov



Vyhodnotenie



Vyhodnocovanie
Porovnáva sa aktuálne zobrazenie s 
referenčným zobrazením z TPS



Portálové zobrazenie vs. kV CBCT 1.



Portálové zobrazenie vs. kV CBCT 2.



Portálové zobrazenie vs. kV CBCT 3.



Záver 1.

• Pri ožarovaní objemov napr.v oblasti 
panvy, je vysoká rozlíšiteľnosť
mäkkých tkanív, v porovnaní s 
portálovým zobrazením sú poznateľné
rozdiely, 

• MV DRR – uloženie kostných štruktúr,
• XVI – uloženie orgánov aj mimo 

kostného skeletu.



Záver 2.

• XVI vs. MV DRR hovorí v prospech 
XVI aj nižšie radiačné zaťaženie.

• MV DRR – minimálne 2x 2-3 MU t.j. ~ 
4 – 6 cGy

• XVI od 0,9 do 29 mGy



Ďakujem za vašu 
pozornosť !Ďakujem za 

pozornosť.


