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Zoznam použitých skratiek 

AP   anterioposterior (smer predozadný) 

CC   kraniokaudálny (smer od lebky ku kostrči) 

CI   index konformity 

cisPt cisplatina 

CT   computer tomography (počítačová tomografia) 

CTV   clinical target volume (klinický cieľový objem) 

DVH   dose volume histogram (dávkovo objemový histogram) 

ESRT  extracranial stereotactic radiotherapy (extrakraniálna stereotaktická 

rádioterapia) 

Gy    Gray [J.kg –1] (jednotka absorbovanej dávky) 

IM internal margin (bezpečnostný lem zahrňujúci nepresnosti súvisiace 

s pohybom orgánov a pod.) 

lat laterálny 

M   marker, značka 

NTCP normal tissue complication probability (pravdepodobnosť vzniku 

komplikácií v zdravom tkanive) 

PTV   planning target volume (plánovaný cieľový objem) 

T   tumor 

VF   vysokofrekvenčné 
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Úvod 

Predložená práca je zameraná na jednu z najčastejšie sa vyskytujúcich onkologických 

diagnóz – na nádor pľúc. Liečba tohto ochorenia je veľmi náročná, zväčša sa kombinuje 

chirurgická liečba s chemoterapiou a/alebo rádioterapiou, avšak výsledky prežívania 

pacientov a lokálnej kontroly ochorenia nie sú uspokojivé a hľadajú sa spôsoby na zlepšenie 

liečby.  

V prvej časti práce sme zisťovali možnosti zlepšenia existujúcich rádioterapeutických 

postupov. K súčasným moderným trendom v rádioterapii patrí aj extrakraniálna stereotaktická 

rádioterapia (ESRT). ESRT je charakterizovaná aplikovaním vyššej dávky na frakciu, menším 

počtom frakcií a teda aj kratším trvaním terapie (1-2 týždne) a minimalizáciou dávky do 

okolitého tkaniva. Pre jej realizáciu je nutná presná lokalizácia nádoru a rizikových štruktúr, 

presné nastavenie pacienta do ožarovacej polohy a minimalizovanie nepresností súvisiacich s 

pohybmi orgánov a nádoru. Kým nepresnosť nastavenia je pri ESRT na úrovni niekoľkých 

milimetrov (Lohr a kol.,1999; Wulf a kol., 2000), nepresnosť súvisiaca s 

fyziologickými pohybmi môže napr. v prípade pľúcnych nádorov dosiahnuť v dôsledku 

dýchania až niekoľko centimetrov (Barnes a kol., 2001; de Koste, 2003).  Cieľom práce 

mnohých pracovných skupín je preto redukcia nepresností súvisiacich s dýchaním – 

zavádzajú sa invazívne aj neinvazívne techniky na sledovanie dýchania ako aj na sledovanie 

polohy nádoru a rizikových štruktúr počas ožarovania (Tooke a kol., 2010; Mageras a kol., 

2004; Onishi a kol., 2003; Hanley a kol.,1999; Shimizu a kol.,2001).  Jedným z našich cieľov 

bolo vytvoriť neinvazívny systém na kontrolu dýchania, ktorý by umožňoval redukciu 

ožarovacích objemov a porovnať rôzne ožarovacie techniky s respiračnou kontrolou a bez nej 

z hľadiska zaťaženia rizikových štruktúr. 

V druhej časti práce sme ako doplňujúcu liečebnú modalitu skúmali vplyv zvýšenej teploty na 

liečbu nádorov pľúc. Ukazuje sa, že magnetické nanočastice ako mediátory v 

elektromagnetickej hypertermii nájdu svoje uplatnenie v liečbe onkologických ochorení.  

Experimenty zatiaľ prebiehajú predovšetkým in vitro a in vivo na bunkových kultúrach alebo 

na laboratórnych zvieratách. Experimenty v predloženej práci boli robené na bunkových 

kultúrach izolovaných z dvoch druhov malobunkového pľúcneho karcinómu – H460 a A549.  

Vzhľadom na dosiahnuté výsledky na bunkových kultúrach môžeme predpokladať, že 

kombinácia rôznych liečebných modalít (rádioterapia, chemoterapia, hypertermia) môže 

zvýšiť liečebný účinok a zlepšiť nielen prežívanie pacientov, ale aj zvýšiť kvalitu života. 
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Ciele dizertačnej práce 

Zhodnotiť vplyv fyziologického faktora (dýchanie) na rádioterapiu pľúcnych nálezov: 

 Vyvinúť systém na sledovanie a kontrolu dýchania  

 Analýza korelácie medzi pohybom nádoru a pohybom externej značky, ktorá 

reprezentuje dýchanie a z nej vyplývajúca možnosť lokalizácie nádoru na základe 

sledovania polohy značky 

 Analýza rôznych ESRT techník pri liečbe pľúcnych nálezov z hľadiska šetrenia 

zdravého pľúcneho tkaniva 

 

Zhodnotiť vplyv fyzikálneho faktora (hypertermia) na rádioterapiu pľúcnych nádorov v 

kombinácii s liečivom (cisplatina). Nakoľko ide o výskum v počiatočnej fáze, pracovali sme s 

bunkami in vitro. Bunky boli izolované z dvoch typov pľúcnych nádorov. Cieľom našej práce 

bolo: 

● Sledovať teplotnú charakteristiku magnetickej kvapaliny s rôznou koncentráciou 

magnetozómov vplyvom vysokofrekvenčného poľa s f= 3.5 MHz  s cieľom otestovať 

možnosť aplikácie v hypertermii 

● Sledovať vplyv vysokofrekvenčného poľa na zvýšenie teploty nádora s aplikovanou 

magnetickou kvapalinou in vivo na laboratórnych potkanoch Sprague Dawley 

● Stanovenie citlivosti buniek H460 a A549 na cisplatinu 

● Stanovenie viability buniek pri aplikácii  hypertermie s magnetozómami a cisplatiny 

● Stanovenie viability buniek pri aplikácii žiarenia 

● Stanovenie viability buniek pri kombinovanej liečbe (žiarenie, hypertermia, 

cytostatikum) 

Materiál a metódy 

1. In vivo merania na pacientoch s pľúcnym nádorom 

Do štúdie boli vybraní pacienti, ktorí podstúpili ESRT. Na kontrolu dýchania sme použili 

ExacTrac systém (komerčne dostupný systém na nastavovanie pacientov do ožarovacej 

polohy) upravený o nadstavbový software, ktorý umožňoval sledovať v reálnom čase polohu 

značiek vo všetkých troch smeroch (x, y, z) jednotlivo. Na telo pacienta sme nalepili 4 

ExacTrac značky (markery) (obr.1). Pred pacienta sme umiestnili monitor, na ktorom bol 

zobrazený signál vybranej značky, ktorý reprezentoval dýchanie (tzv. feedback).  
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Obr. 1. Uloženie ExacTrac značiek na telo pacienta ležiaceho v podložke. Pred pacienta bol 

umiestnený monitor, na ktorom bol zobrazovaný signál vybranej značky. 

 

S pacientmi sme absolvovali niekoľko dychových cvičení podľa pripraveného protokolu. 

Zaznamenávali sme polohu jednotlivých značiek pri kľudovom dýchaní, pri nádychu a 

výdychu. Zo zaznamenaných dát sme vyhodnotili index kvality Q jednotlivých signálov (pre 

každú značku), stabilitu nádychu s, reprodukovateľnosť nádychu r. 

 

Pacienti podstúpili niekoľko CT vyšetrení celého hrudníka – pri kľudovom dýchaní s tlakom 

na oblasť bránice, pri kľudovom dýchaní bez tlaku na oblasť bránice, v nádychu a vo 

výdychu. Navyše, oblasť nádoru bola zosnímaná v dynamickom móde. Na základe snímkov z 

dynamického vyšetrenia sme analyzovali pohyblivosť nádoru a značky uloženej v blízkosti 

nádoru (tzv. tumor marker) a vypočítali korelačný koeficient.  

Vytvorili sme niekoľko ožarovacích plánov, ktoré simulovali ožarovanie bez kontroly 

dýchania, ožarovanie s mechanicky obmedzeným rozsahom dýchania  (tlakom na oblasť 

bránice), ožarovanie pri zadržanom dychu bez kontroly dýchania ako aj s kontrolou dýchania 

a vyhodnotili sme ich z hľadiska zaťaženia rizikových štruktúr (tab.1).   
Číslo 

plánu 

CT sken Bezpečnostný lem okolo CTV 

 [mm] (AP/lat/CC) 

#1 kľudové dýchanie 7-7-10        (štandardné lemy) 

#2 hlboký nádych 7-7-10 

#3 hlboký nádych 5-5-5         (redukované lemy) 

#4 hlboký výdych 7-7-10 

#5 hlboký výdych 5-5-5 

#6 kľudové dýchanie+tlak na bránicu Individuálne 
 
 

Tab. 1. Prehľad ožarovacích plánov. 
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2. In vitro merania s použitím magnetických nanočastíc 
Koloidná suspenzia magnetických nanočastíc (targetMAG) bola pripravená z oxidov železa a 

hydroxidov. Nanočastice boli upravené hydrofilným  polymérom s fosfátovou skupinou, ktorá 

umožňuje väzbu s kladne nabitou časticou, v našom prípade cisplatinou (tzv.magnetozómy). 

Nanočastice mali veľkosť 250nm, obsah železa 30mg/ml, ph 7.4.  

V prvom kroku sme zisťovali vplyv vysokofrekvenčného magnetického poľa na ohrev 

magnetickej kvapaliny s rôznou koncentráciou magnetozómov. Na vysokofrekvenčný ohrev 

(f= 3.5 MHz) sme používali aparatúru, ktorej základom bol vysokofrekvenčný generátor GV6 

s maximálnym vysokofrekvenčným výkonom 6 kW. Vzorky boli umiestnené v strede cievky 

v homogénnom magnetickom poli o intenzite 1.5mT. Teplotu vzorky sme určovali 

bezkontaktným infračerveným termometrom. 

Bunkové kultúry boli izolované z dvoch druhov malobunkového pľúcneho karcinómu – H460 

a A549. V prvom kroku sme zisťovali senzitivitu oboch druhov buniek na cisplatinu. Úhyn 

buniek sme stanovili kolorimetrickou metódou. Sledovali sme efekt hypertermie a cisplatiny 

naviazanej na magnetické nanočastice na viabilitu buniek. 

V ďalšom kroku sme zisťovali citlivosť buniek na žiarenie v intervale 0.5 - 2 Gy na 

röntgenovom ožarovači Siemens Stabilipan s napätím 250kV. V závere sme zisťovali efekt 

hypertermie, cisplatiny a žiarenia na viabilitu buniek. Koncentráciu cisplatiny, dĺžku 

vystavenia vysokofrekvenčnému magnetickému poľu a dávku žiarenia sme zvolili na základe 

predchádzajúcich experimentov. 

Diskusia a výsledky 

1. In vivo merania na pacientoch s pľúcnym nádorom 
Monitorovanie dýchania 

Do tejto časti štúdie bolo zaradených 35 pacientov, spolu absolvovali 157 dychových cvičení. 

Index kvality Q slúžil ako indikátor, či je zvolený signál vhodný na sledovanie dýchania a 

nádychu. Ideálny signál bol taký, pri ktorom bol veľký pomer medzi  referenčnou hĺbkou 

nádychu a priemernou amplitúdou počas kľudového dýchania (obr.2). 
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Obr.2.Krivka reprezentujúca dýchanie (kľudové dýchanie a hlboký nádych) a index kvality Q.  

 

Ako najvhodnejší signál sa z hľadiska indexu kvality pri väčšine pacientov ukázal predozadný  

smer (AP) značky uloženej na hrudníku (thorax), alebo na mečovitom výbežku (processus 

xiphoideus) – tzv. tracking marker (tab.2). 

 

thorax  processus 
xiphoideus 

costal arch abdomen   

CC AP CC AP CC AP CC AP 
priemerná amplitúda pri 

kľud. dých. (± SD) [mm] 
1.8          

(± 0.9) 
1.6      

(± 0.8) 
1.9      

(± 0.9) 
1.6      

(± 0.8) 
2.3      

(± 1.3) 
1.8      

(± 1.0) 
1.7      

(± 0.9) 
5.6      

(± 4.0) 
priemerná hĺbka nádychu 

(± SD) [mm] 
5.8      

(± 3.6) 
6.9      

(± 3.3) 
6.5      

(± 4.2) 
6.9      

(± 3.3) 
6.1      

(± 3.7) 
5.8      

(± 2.7) 
3.8      

(± 3.3) 
11.2     

(± 7.9) 

mean Q (± SD) [%] 
4.0      

(± 3.3) 
5.8      

(± 4.6) 
4.2      

(± 3.3) 
5.5      

(± 3.5) 
3.4      

(± 2.5) 
4.6      

(± 3.9) 
2.9      

(± 1.9) 
2.4      

(± 1.4) 
 

Tab. 2. Priemerný rozsah pohybu jednotlivých značiek počas kľudového dýchania, priemerná hĺbka 

nádychu a index kvality Q.  
 

Priemerná relatívna reprodukovateľnosť polohy tracking markeru počas nádychu bola 93.0% 

s feedbackom a 74.5% bez feedbacku. V tab.3 je uvedená reprodukovateľnosť všetkých 

značiek (samostatne sledovanej a nesledovaných), ako aj stabilita nádychu bez a s 

feedbackom.  

tracking marker ostatné markery 
  AP AP 

 
bez feedbacku 
 

74.5 +/- 17.1 % 
 

69.5 +/- 33.5 % 
 

 
priemerná rel. 
reprodukovateľnosť (±SD) 

s feedbackom 
 

93.0 +/- 4.4 % 
 

72.2 +/- 26.6 % 
 

 
bez feedbacku 
 

5.0 +/- 3.0 % 
 

5.3 +/- 3.8 % 
 

 
priemerná rel. stabilita (±SD) 

s feedbackom 
 

4.2 +/- 2.7 % 
 

5.3 +/- 4.6 % 
 

Tab. 3. Priemerná relatívna reprodukovateľnosť a stabilita nádychu bez a s feedbackom. Samostatne je 

vyhodnotený tracking marker (ktorý je signálom pre feedback) a ostatné značky, v AP smere. 
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Analýza pohybu nádoru a tumor markeru 

16 pacienti boli zaradení na ďalšie CT vyšetrenie podľa protokolu.  

V tab.4 je uvedená priemerná amplitúda pohybu nádoru a tumor markeru počas kľudového 

dýchania a pri hlbokom nádychu voči strednej polohe pri kľudovom dýchaní. 

 

 tumor marker tumor 
 CC AP CC AP 
priemerná amplitúda pri kľudovom 
dýchaní (± SD) [mm] 

2.3  
(± 1.3) 

1.7  
(± 1.1) 

3.3 
(± 2.5) 

6.4 
(± 6.4) 

priemerná hĺbka nádychu (± SD) 
[mm] 

5.2  
(± 2.9) 

6.8  
(± 3.7) 

13.2  
(± 11.4) 

12.3  
(± 6.9) 

 

Tab. 4. Priemerný rozsah pohybu tumor markeru a tumoru počas kľudového dýchania a priemerná 

hĺbka nádychu v [mm]. 

 

Zaznamenali sme dobrú vzájomnú koreláciu medzi pohybom nádoru a tumor markeru. 

Korelačné koeficienty sú uvedené v tab.5. 

 

 T-CC / M-AP T-AP / M-AP T-CC / M-CC T-AP / M-CC 
korelačný koeficient     

mean 0.81 0.89 0.77 0.84 
SD 0.16 0.11 0.20 0.20 

derivácia     
mean -0.28 0.81 -0.32 0.62 

SD 1.13 0.77 0.87 0.62 
 

Tab. 5. Priemerný Pearsnov korelačný koeficient a derivácia lineárnych regresných kriviek pre rôzne 

kombinácie pohybov nádoru a tumor markeru. T-CC je pohyb tumoru v CC smere, T-AP je pohyb 

tumoru v AP smere, M-CC je pohyb značky v CC smere, M-AP je pohyb značky v AP smere. SD je 

štandardná odchýlka.  

 

Na  základe absolvovaných dychových cvičení a korelačných koeficientov sme odhadli 

bezpečnostné lemy (IM) pre techniku ožarovania v nádychu s feedbackom, bez feedbacku 

a v kľudovom dýchaní bez respiračnej kontroly. IM zahŕňa zvyškový pohyb nádoru počas 

nádychu (zo stability nádychu) a rôznu hĺbku nádychu (z reprodukovateľnosti nádychu). 

Vďaka feedbacku je možná redukcia bezpečnostných lemov v priemere o 3 mm v CC aj AP 

smere. Výsledky sú uvedené v tab.6.  
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 mCC,Intra mAP,Intra mCC,Inter mAP,Inter mCC mAP 
bez feedbacku       

mean [mm] 0.8 0.6 7.0 5.0 7.8 5.6 
SD [mm] 0.8 0.6 6.1 4.3 6.7 4.8 

rozsah [mm] 0.1 – 2.4  0.1 – 2.6  1.2 – 19.3  0.7 – 17.8  1.4 – 21.4 1.0 – 20.4 
s feedbackom       

mean [mm] 0.8 0.6 3.7 2.2 4.5 2.8 
SD [mm] 0.8 0.6 3.5 1.8 4.2 2.3 

Rozsah [mm] 0.1 – 2.7 0.1 – 2.3 0.2 – 9.8 0.1 – 6.5 0.3 – 12.3 0.2 – 8.8 
kľudové dýchanie    

mean [mm]  6.4 3.3 
SD [mm]  6.4 2.5 

rozsah [mm]  0.0 – 20.0 0.5 – 10.5 
 

Tab. 6. Odhadnuté potrebné bezpečnostné lemy pre techniku ožarovania v nádychu s feedbackom a 

bez feedbacku ako aj v kľudovom dýchaní bez respiračnej kontroly. mCC je IM v smere CC, mAP je IM 

v smere AP, mCC,Intra je intrabreath-hold margin v CC smere, mAP,Intra je intrabreath-hold margin v AP 

smere, mCC,Inter je interbreath-hold margin CC smere, mAP,Inter je interbreath-hold margin v AP smere, 

SD je štandardná odchýlka. 

 

Dozimetrické vyhodnotenie ožarovacích plánov 

Do celkového vyhodnotenia bolo zahrnutých 13 pacientov. Všetci boli ožiarení podľa 

aktuálne zaužívaného ESRT protokolu na pracovisku (plán #6) a navyše podstúpili doplnkové 

CT vyšetrenie a dychový tréning. 

Priemerný objem CTV, PTV a pľúc je uvedený v tab.7. Pre plán #6 sme bezpečnostné lemy 

určili na základe fluoroskopického vyšetrenia a skúseností rádioterapeuta. Individuálne 

bezpečnostné lemy priniesli redukciu PTV o 22% v porovnaní s objemom PTV pri 

štandardných bezpečnostných lemoch.  

Plán 
  

mean CTV 

(±SD) [cm3] 

Zmena objemu 

pľúc. (±SD) Marginy 

mean PTV (±SD) 

[cm3] 

PTV / objem 

pľúc 

# 1 Kľud, dých. 17.4 (± 19.8) --- štandard 64.1 (± 50.6) 3.9% 
# 2 Nádych štandard 63.6 (± 48.4) 2.8% 
# 3  

17.1 (± 18.5) 47% (± 21%) 

redukované 42.3 (± 35.7) 1.9% 
# 4 Výdych štandard 64.5 (± 49.8) 4.6% 
# 5  

17.4 (± 19.2) -14% (± 9%) 
redukované 42.9 (± 36.9) 3.0% 

# 6 Kľud.dých.+ 

lis na bránicu 
16.5 (± 18.7) -7% (± 9%) individuálne 50.2 (± 49.9) 3.4% 

 

Tab.7. Priemerný objem CTV, pľúc, PTV a pomer PTV k objemu pľúc pre jednotlivé plány. 
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ESRT plán sme vytvorili pre každého pacienta rovnakou technikou – energia zväzku 6 alebo 

15 MV, 6-7 ožarovacích polí, tvarovaných pomocou 1 cm mnoholamelového kolimátora.  

Ožarovací plán sme považovali za akceptovateľný, keď bola splnená podmienka dávkového 

pokrytia a CI >= 0.75. 

Dose-volume histogram vybraného pacienta je zobrazený na grafe č. 1. V tab.8 sú zobrazené 

priemerné hodnoty veličiny V12Gy, V15Gy a V18Gy a priemernej dávky na pľúca Dmean pre 

jednotlivé plány. Signifikantnú redukciu všetkých dozimetrických parametroch vzhľadom na 

referenčný plán (#1) sme zaznamenali pri pláne č.2,3,5 a 6 (p<0,001). Najväčší šetriaci efekt 

sa dosiahol pri pláne #3, kde redukcia objemu V12Gy, V15Gy a V18Gy bola okolo 45% 

a priemernej dávky na pľúca 38%. 

Často používaná metóda ožarovania pacienta v kľudovom dýchaní s lisom na oblasť bránice a 

individuálne stanovenie bezpečnostných lemov z fluoroskopického vyšetrenia redukuje V12Gy, 

V15Gy, V18Gy ako Dmean postihnutých pľúc okolo 19% v porovnaní s ožarovaním v kľudovom 

dýchaní (plán #1). 
 

redukcia rel. k pl. #1 

Plán V12Gy (± SD) V15Gy (± SD) V18Gy (± SD) V12Gy V15Gy V18Gy 
Dmean (± SD) 

[Gy] 

Redukcia - 

Dmean rel. k #1 

# 1 14.3% (± 8.7) 12.0% (± 8.2) 9.9% (± 7.6) --- --- --- 5.19 (± 2.60) --- 
# 2 11.6% (± 6.7) 9.2% (± 6.0) 7.5% (± 5.3) -19.1% -23.2% -24.8% 4.23 (± 2.01) -18.4% 
# 3 8.7% (± 5.7) 6.8% (± 4.9) 5.3% (± 4.7) -39.5% -43.1% -46.5% 3.24 (± 1.72) -37.5% 
# 4 15.1% (± 8.5) 12.5% (± 8.1) 10.4% (± 7.5) 5.4% 4.2% 5.0% 5.51 (± 2.59) +6.3% 
# 5 11.5% (± 7.4) 9.3% (± 6.8) 7.4% (± 6.2) -19.9% -21.9% -25.2% 4.22 (± 2.15) -18.7% 
# 6 11.9% (± 8.0) 9.6% (± 7.7) 8.0% (± 7.2) -16.9% -19.6% -19.8% 4.44 (± 2.57) -14.5% 

 

Tab. 8. Objem pľúc zaťažený dávkou 12, 15 a 18 Gy a priemerná dávka na pľúca pre jednotlivé 

ožarovacie plány. 
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Graf 1. Radiačné zaťaženie pľúc (pri ožiarení dávkou 3x12,5Gy) pre vybraného pacienta a pre rôzne 

ožarovacie plány. 

 

Pre 5 pacientov bola vypočítaná pravdepodobnosť vzniku postradiačných komplikácií pre 

pľúca (NTCP) vyššia ako 1% pre všetky simulované ESRT techniky (graf 2). Ožarovanie 

v nádychu prináša signifikantnú redukciu NTCP v porovnaní s ožarovaním pri kľudovom 

dýchaní. 
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40.5

2.4
0.1

45.9

5.0
1.3

12.1

1.1

44.8

8.5

13.9

1.3 0.2 0.0
3.1

0.3 1.1 0.9 0.3 0.0 1.7 0.2 0.8

72.1

19.3

3.4

76.2

15.8

87.0

37.1

0

20

40

60

80

100
%

nádych, lemy 7/7/10mm
nádych, lemy 5/5/5mm
výdych, lemy 7/7/10mm
výdych, lemy 5/5/5mm
kľud.dých.+lis, indiv. lemy

kľudové dýchanie, lemy 7/7/10mm

Pac.1 Pac.2 Pac.3 Pac.4 Pac.5  
Graf 2. NTCP pre pacientov, pri ktorých hodnota NTCP presiahla 1% aspoň v jednom pláne. 
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Nízke hodnoty NTCP otvárajú ďalšiu diskusiu ohľadne eskalácie dávky. Zvýšením dávky sa 

zvyšuje pravdepodobnosť lokálne kontroly ochorenia, preto sa vo viacerých štúdiách venujú 

vyhodnoteniu rôznych frakcionačných schém a klinických skúseností s ESRT. 

 

Ožarovanie v nádychu predlžuje ožarovací čas približne o 35%. Časový odhad čistého 

ožarovacieho času a celkového trvania 1 frakcie (12.5Gy) bol spravený pre nasledovné 

parametre: dávkový príkon 400 MU/min, trvanie jedného nádychu 20 s, oddychový čas medzi 

2 nádychmi 20 s, nastavenie stroja medzi 2 poľami 2 min. Pri priemernom počte MU 2157 

pacient absolvuje približne 19 nádychov na jednu frakciu. Preto je potrebné na ožarovanie v 

nádychu vybrať pacientov v dobrom klinickom stave s dobrými pľúcnymi funkciami a je 

nutné vopred overiť, či je pacient schopný zadržať dych na 20 s opakovane za sebou. 

 

2. In vitro  merania s použitím magnetických nanočastíc 

Vplyv VF magnetického poľa na ohrev magnetickej kvapaliny s rôznou koncentráciou 

magnetozómov 

Vzorky novosyntetizovanej kvapaliny targetMAG s cisplatinovými magnetozómami s 

objemom 1ml a s koncentráciami železa 30mg/ml a 3mg/ml boli umiestnené v kryte z 

nízkostratového materiálu v strede cievky. V grafe 3 je závislosť teploty vzorky pre 2 rôzne 

koncentrácie magnetozómov od doby pôsobenia VF poľa.  

Na základe uvedenej teplotnej charakteristiky je zjavné, že testovaná  magnetická kvapalina je 

vhodná pre aplikáciu v elektromagnetickej hypertermii.  

 

Graf 3.  Závislosť teploty magnetických kvapalín od doby pôsobenia VF poľa. Koncentrácia 

magnetozómov bola:C1=3 mg/ml, C2=30 mg/ml. 
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Efekt cisplatiny na viabilitu buniek 

V prvom kroku sme hodnotili citlivosť nádorových buniek A549 a H460 na cisplatinu (cisPt). 

V grafe 4 a 5 je závislosť percenta viability od koncentrácie cisPt pre bunky A549 a H460. 

Viabilitu 50%  sme namerali pre vzorku A549 pri koncentrácii c= 2.1 μM cisPt a pre vzorku 

H460 pri koncentrácii c= 59 μM cisPt.  

 
Graf 4. Závislosť percenta viability od koncentrácie cisPt pre bunky A549. 

 

 
Graf 5. Závislosť percenta viability od koncentrácie cisPt pre bunky H460. 

Efekt hypertermie a cisplatiny na viabilitu buniek 
Na sledovanie efektu elektromagnetickej hypertermie na viabilitu buniek sme využili ako 

mediátory magnetické nanočastice targetMAG, na ktoré bola naviazaná cisPt v koncentrácii 

c= 2.1 μM  pre bunky A549 a v koncentrácii  c=59 μM  pre bunky H460. Koncentrácia železa 

bola 0.3 mg/ml. Bunkové kultúry (10 vzoriek z každej skupiny) boli po pridaní cisplatinových 



 15

magnetických nanočastíc targetMAG vystavené účinkom vysokofrekvenčného magnetického 

poľa. Kombinovaný efekt hypertermie a cisplatiny na viabilitu buniek je uvedený v grafe 6. 

 
Graf 6.  Kombinovaný efekt hypertermie a cisplatiny na viabilitu buniek. 

 

Z grafu je zrejmý  synergický účinok hypertermie a chemoterapie, s dobou pôsobenia VF 

poľa viabilita oboch typov buniek klesá.  

Efekt žiarenia na viabilitu buniek 
Na zisťovanie efektu RTG žiarenia na viabilitu buniek sme bunkové  kultúry ožiarili postupne 

dávkou 0.5Gy, 1Gy, 1.5Gy a 2Gy. Kontrolná skupina nebola ožiarená. Nameraná závislosť 

viability buniek od aplikovanej dávky je zobrazená na grafe 7. 

Graf 7.  Závislosť viability buniek od aplikovanej dávky. 
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Efekt hypertermie, cisplatiny a žiarenia na viabilitu buniek 
Na zhodnotenie synergického efektu hypertermie, cisplatiny a žiarenia na viabilitu buniek 

sme si zvolili nasledovné parametre:  

 koncentrácia cisplatiny v targetMAG 2.1 µM pre A549 a 59 µM pre H460 

 koncentrácia železa v targetMAG 0.3mg/ml 

 doba aplikácie magnetického poľa 15minút 

 aplikovaná dávka žiarenia 1.5Gy 

Priemerná hodnota viability bola  11.2% pre H460 bunky a 14.5% pre A549 bunky.  

Na grafe 8 a 9 je zobrazený vplyv jednotlivých liečebných modalít (a ich kombinácie) na 

viabilitu buniek.  

 Graf 8. Jednotlivé liečebné modality a ich efekt na viabilitu nádorových buniek H460. 

 

Graf 9. Jednotlivé liečebné modality a ich efekt na viabilitu nádorových buniek A549. 
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Ako vidieť z výsledkov % viability, 3-kombinácia liečebných modalít zvyšuje efektivitu 

liečby a % viability dosahuje najnižšie hodnoty. Cisplatina a hypertermia zvyšuje 

rádiosenzitivitu buniek v porovnaní s čistou cisPt.  

Na cielený transport cisPt magnetozómov do nádoru môže byť využité vysoko-gradientové 

magnetické pole. Vzhľadom k tomu, že magnetické nanočastice sa používajú aj ako 

kontrastná látka pre MRI, proces terapie môže byť priebežne monitorovaný.  

Je publikovaných viacej prác v literatúre, ktoré sa venujú otázkam kombinácie hypertermie 

a chemoterapie (Babincová a kol., 2008; Babincová a kol., 2004), radiácie a chemoterapie 

(Kaira a kol., 2013; Uyterlinde a kol., 2013; Ren a kol., 2013), ako aj radiácie, chemoterapie 

a hypertermie (Dahl a kol., 2002; Van der Zee, 2002). Avšak  vplyv radiácie, 

elektromagnetickej hypertermie v prítomnosti magnetických nanočastíc s naviazaným 

liečivom a súčasnej chemoterapie študovaný systematicky nebol.   

Pred samotnými in vivo meraniami, ktoré by sme chceli realizovať, je preto treba vyriešiť 

viacero otázok spojených s optimalizovaním dávky žiarenia, koncentrácie magnetických 

nanočastíc, doby pôsobenia VF poľa , dávky cytostatika a zvoliť vhodné parametre pre 

testovanú kombinovanú terapiu na laboratórnych zvieratách. 

Záver 

V prvej časti práce sme sa zamerali na možnosti zlepšenia existujúcich rádioterapeutických 

postupov pre oblasť pľúc. Nakoľko pľúca sú pohyblivý orgán, úspech liečby žiarením spočíva 

nielen v správne predpísanej dávke ale aj v presnosti aplikácie.  

Zaviedli sme respiračnú kontrolu pomocou systému ExacTrac do ESRT. Pomocou 

dynamického CT snímkovania sme zisťovali koreláciu medzi pohybmi tumoru a pohybmi 

značky počas kľudového dýchania, nádychu a výdychu. Pri zadržaní dychu v nádychu, alebo 

výdychu bola pohyblivosť nádoru najmenšia. Problém s reprodukovateľnosťou a stabilitou 

nádychu sme vyriešili pomocou  feedbacku – pred pacienta sme umiestnili malý monitor, na 

ktorom mal pacient možnosť sledovať pohyb značky a snažil sa dýchanie a nádych 

prispôsobiť tak, aby sa dostal do vymedzeného intervalu.  

Korelácia medzi pohybom nádoru a tracking markeru bola dobrá – Pearsonov korelačný 

koeficient bol  0.83 ± 0.17. Na základe týchto výsledkov by bola možná redukcia 

bezpečnostných lemov v priemere o 3 mm. Individuálne stanovenie bezpečnostných lemov je 

nevyhnutné, ak sa chceme vyhnúť poddávkovaniu nádoru, alebo zbytočnému zaťaženiu 

rizikových štruktúr (Stock a kol., 2006). 
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Vytvorili sme niekoľko ožarovacích plánov, ktoré simulovali ožarovanie bez kontroly 

dýchania, ožarovanie s mechanicky obmedzeným rozsahom dýchania  (tlakom na oblasť 

bránice), ožarovanie pri zadržanom dychu bez kontroly dýchania ako aj s kontrolu dýchania 

a vyhodnotili sme ich z hľadiska zaťaženia rizikových štruktúr.   

Na základe výsledkov a porovnaní môžeme zhrnúť, že technika ESRT s jednoduchou 

respiračnou kontrolou pomocou tlaku na oblasť bránice a s individuálnym stanovením 

bezpečnostných lemov prináša v porovnaní s bežnou technikou bez respiračnej kontroly 

relatívne významné šetrenie zdravého pľúcneho tkaniva (o 15 - 20%), pričom pacient nie je 

fyzicky namáhaný, ako je to pri ožarovaní v hlbokom nádychu.  

Ďalšie zlepšenie techniky z hľadiska zaťaženia zdravého tkaniva sa dá dosiahnuť ožarovaním 

v nádychu s respiračnou kontrolou (o 40%) (Kontrisova a kol., 2006).  

 

Napriek zvyšovaniu dávky sú však celkovo výsledky liečby NSCLC  neuspokojivé a preto sa 

hľadajú ďalšie liečebné modality, ktoré by zlepšili kontrolu ochorenia, prežívanie pacientov a 

aj celkový klinický stav. Hypertermia sprostredkovaná magnetickými nanočasticami by 

mohla byť vhodným doplnkom liečby, nakoľko zvyšuje účinok žiarenia. Do komplexu 

magnetických nanočastíc je navyše možné zabudovanie cytostatík, ktoré sa pri zahrievaní 

uvoľňujú v nádore. Na 2 bunkových kultúrach pľúcnych nádorov sme ukázali, že 3-

kombinácia liečebných modalít zvyšuje efektivitu liečby a % viability dosahuje najnižšie 

hodnoty (11.2% a 14.5%) (Babincová a kol., 2014). Navyše vhodne zvolené magnetické 

nanočastice môžu slúžiť aj ako kontrastná látka na zobrazenie tumoru, resp. liečenej oblasti 

(Durdík a kol., 2013). 

V ďalšom kroku je potrebné prejsť na experimenty na laboratórnych zvieratách a preskúmať 

možnosti aplikácie magnetických nanočastíc do organizmu, ich vychytávania v nádore a 

navrhnúť protokol na kombinovanú liečbu, ktorá by zahŕňala aj časovú náväznosť 

hypertermie a rádioterapie. Vzhľadom na to, že pri rádioterapii sa liečebná dávka aplikuje vo 

viacerých frakciách (pri ESRT zvyčajne v troch) a magnetické nanočastice sa používajú aj 

ako kontrastná látka, proces terapie by mohol byť priebežne monitorovaný a liečba by sa 

mohla priebežne modifikovať.  

Pri dobrých výsledkoch by sa v budúcnosti mohla stať 3-kombinácia liečby štandardnou 

liečbou pacientov s NSCLC. 
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Súhrn 

Predkladaná dizertačná práca sa venuje vplyvu vybraných faktorov na rádioterapiu pľúcnych 

nálezov. Skúmali sme vplyv fyziologický – dýchanie na presnosť aplikácie požadovanej 

dávky do liečenej oblasti. Zamerali sme sa na špeciálnu techniku - extrakraniálnu 

stereotaktickú rádioterapiu (ESRT), ktorá je charakterizovaná vysokou presnosťou nastavenia 

pacienta a jeho fixácie. Keďže však vplyvom dýchania dochádza k pohybu nádoru v rozsahu 

niekoľkých milimetrov až centimetrov, je nutné rozmery zakresleného nádoru rozšíriť o tzv. 

bezpečnostné lemy.  V našej práci sme sa zamerali na zavedenie neinvazívnej kontroly 

dýchania pomocou systému ExacTrac. Dýchanie reprezentovala vybraná značka uložená na 

tele pacienta. S 35 pacientmi sme absolvovali spolu 157 dychových cvičení, pri ktorých sme 

zisťovali rozsah pohybu značky pri kľudovom dýchaní, pri hlbokom nádychu a pri hlbokom 

výdychu.  Vytvorili sme software, ktorý umožňoval zobrazenie pohybu značky ako aj 

referenčné hodnoty kľudového dýchania a nádychu. Pacient mal možnosť sledovať signál na 

malom monitore a na základe toho regulovať dýchanie (tzv. feedback). Priemerná 

reprodukovateľnosť nádychu s feedbackom bola  93.0% a bez feedbacku 74.5%. Pre 16 

pacientov sme pomocou dynamického CT vyšetrenia zisťovali koreláciu medzi pohybom 

nádoru a pohybom referenčnej značky (0.83±0.17) a na základe toho sme odhadli potrebné 

bezpečnostné lemy pre techniky ožarovania pri kľudovom dýchaní, v nádychu s respiračnou 

kontrolou s feedbackom a bez respiračnej kontroly. Pri ožarovaní v nádychu s respiračnou 

kontrolou bola možná redukcia ožarovacích lemov priemerne o 3 mm. Veľké štandardné 

odchýlky však poukazovali na nutnosť individuálneho posúdenia bezpečnostných lemov. V 

ďalšej kapitole sme porovnávali rôzne ožarovacie techniky z hľadiska zaťaženia rizikových 

štruktúr a z toho vyplývajúceho rizika komplikácií (NTCP). Ožarovaním v nádychu bez 

respiračnej kontroly bolo možné zredukovať objem pľúc zaťažený dávkou 12, 15 a 18 Gy a 

priemernej dávky na pľúca v priemere o 20% v porovnaní s ožarovaním bez respiračnej 

kontroly v kľudovom dýchaní. Pri redukovaných bezpečnostných lemoch boli vyššie uvedené 

objemy redukované o 40%.  

Sledovali sme tiež vplyv zvýšenej teploty (hypertermia) na rádioterapiu nádorov pľúc v 

kombinácii s chemoterapiou. Hypertermia bola sprostredkovaná magnetickými 

nanočasticami. Vplyv radiácie, elektromagnetickej hypertermie v prítomnosti magnetických 

nanočastíc s naviazaným liečivom a súčasnej chemoterapie zatiaľ nebol systematicky 

študovaný.  Nakoľko ide o výskum v počiatočnej fáze, pracovali sme s bunkami izolovanými 

z dvoch typov pľúcnych nádorov (H460 a A549).  Zisťovali sme citlivosť buniek H460 
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a A549 na cisplatinu, stanovili sme viabilitu buniek pri aplikácii  hypertermie a cisplatiny a 

viabilitu buniek pri aplikácii žiarenia a viabilitu buniek pri kombinovanej liečbe (žiarenie, 

hypertermia, cisplatina). Pre bunky H460 a zvolené parametre (koncentrácia  cisplatiny 59 

µM, dávky žiarenia 1,5Gy, doba aplikácie magnetického poľa 15minút) bola viabilita buniek 

11.2% a pre bunky A549 (koncentrácia cisplatiny 2.1 µM) 14.5%. Trojkombinácia liečebných 

modalít zvýšila efektivitu liečby a percento viability dosiahlo najnižšie hodnoty. 

Summary 

This thesis studies the effects of selected factors on radiation therapy of lung tumors. We 

examined the breathing as a physiological factor and his effect on accuracy of treatment dose 

delivery into treated volume. We focused on a special technique - extracranial stereotactic 

radiotherapy (ESRT), which is characterized by high precision of patient setup and fixation. 

However, since the respiration causes movements of the tumor in the range of several 

millimeters to centimeters, the tumor volume have to be extended by safety margins. In our 

work, we focused on the introduction of noninvasive respiratory control system using 

ExacTrac. Breathing was represented by a special marker placed on the patient's body. With 

35 patients we had together 157 breathing exercises, in which we investigated the range of 

motion of the markers during a relaxed breathing, in a deep inspiration, and in a deep 

expiration. We have created a software that allows to display the movement of the markers as 

well as the reference values of relaxed breathing and inspiration. The patients were able to 

track the signal on a small screen and base on this feedback to regulate their breathing. The 

average reproducibility of the inspiration was 93.0 % with the feedback and 74.5 % without 

the feedback. For 16 patients we used dynamic CT scan to study the correlation between 

tumor motion and the movements of the markers (0.83 ± 0.17) and as a result we estimated 

the required internal margins for irradiation at shallow breathing and deep inspiration breath 

hold (DIBH) with and without feedback. In DIBH treatment situation the internal margin 

could be theoretically reduced by 3 mm with the feedback device. The standard deviation was 

rather large, and therefore the amount of margin 

reduction varies from patient to patient. In the next chapter we compared different irradiation 

techniques in terms of DVH and the consequent risk of complications (NTCP). Compared 

with the standard irradiation technique at shallow breathing, irradiation in DIBH without 

respiratory control reduced the volume of lung irradiated with 12 , 15 and 18 Gy and the 

average dose to the lungs by about 20 %.  Applying reduced margins in DIBH with 
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respiration control, this reduction was even increased to about 40 % . 

We examined the effect of increased temperature (hyperthermia) for the radiotherapy of lung 

cancer in combination with chemotherapy, too. Hyperthermia was mediated by magnetic 

nanoparticles. Effect of radiation, electromagnetic hyperthermia mediated by magnetic 

nanoparticles with chemotherapy drugs has not been systematically studied. Since this is a 

research at an early stage, we worked with cells isolated from two types of lung cancer (H460 

and A549). We examined the sensitivity of H460 and A549 cells to cisplatin, we have 

established cell viability when applying hyperthermia and cisplatin,  radiation and combined 

treatment (radiation, hyperthermia, cisplatin). For H460 cells and selected parameters 

(concentration of 59 μM cisplatin, radiation dose of 1.5 Gy, magnetic field application time 

15 minutes) cell viability was 11.2 % and for the A549 (cisplatin concentration of 2.1 μM) 

14.5 %. 3-combination treatment modalities increased treatment effectiveness and viability % 

reached the lowest values. 
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