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Struktura sdělení

Náčrt obecného radiobiologického rámce

Kožní změny u pacientů jako riziko 
intervenčních výkonů 

Katarakta u exponovaných zdravotnických 
pracovníků



Úrovně odezvy živých systémů na 
ozáření

Fyzikální jevy    10-12  až 10 -9 s
Biochemické změny sekund, minuty
Buňka hodiny, dny
Savčí organismus, člověk dny, roky
Potomstvo desítiletí, staletí
(Soubory populací, ekologické systémy)  









Účinky deterministické - prahové dávky

Akutní nemoc z ozáření
(po celotělovém ozáření pronikavým zářením)

- dřeňová, krevní forma    …..         2 Gy   latence 2-3
                                                                       týdny
- střevní forma       …………..    6-10 Gy   latence 4-6 dní
- nervová forma     ………nad  30-50 Gy   bezprostředně

Tkáňová odezva  i  po částečném (lokalizovaném) ozáření
(kůže, oční čočka, gonády - sterilita aj.)



Koeficienty charakterizující
zdravotní újmu - 1990  (10-2 Sv -1)

Relevantní
populace

Fatální
nádory

Nefatální
nádory

Dědičné
následky

Celková
zdravotní

újma
Pracovníci
(věk 18-95)

4.0 0,8 0,8 5,6

Běžná obecná
populace 5,0 1,0 1,3 7,3.



Kožní změny - riziko intervenčních výkonů

Literární prameny - publikace Mezinárodní komise 
radiologické ochrany ICRP

ICRP 59, 1991
The Biological Basis for Dose Limitation in the Skin

ICRP 85, 2000
Avoidance of Radiation Injuries form Medical 
Interventional Procedures



Kožní orgán patří k systémům 
obtížně biofyzikálně 
uchopitelným

- které buňky jsou buňkami terčovými ?
- jak modelovat geometrii těchto buněk ?
- jak správně zpracovat fyzikální parametry ozáření   
na rozhraní dvou prostředí 
(problémy s rovnováhou elektronů) ?   

- k jak velké ploše ozáření vztáhnout ?
- je třeba respektovat rozdíly radiosensitivity ?















Část těla Stratum germinativum Epidermis
Čelo 40 - 73 61 -102

  Brada 52 - 74 85 - 123
            Krk 25 - 71 46 - 122

Tloušťka zárodečné vrstvy a celé epidermis
Muži, v µm



         Oblast těla  Muži Ženy
Doporučený

       střed
  (epidermis)

Epidermis      Dermis Epidermis     Dermis

Stehno: vpředu 50-71            1125-1312 18-55            833-1971 60 ± 1.8
             po straně 39-78            1161-1802 45-63            949-1367
             vzadu 37-91            1071-1314 35-60           1017-1153
Paže:     vpředu 37-52            1173-1275 34-43            727-796 60 ± 1.8
              po straně 41-71            1284-1941 40-54            672-1252
Předloktí: hřbet 49-65            1013-1234 53-55            706-833
                dlaňová pl. 34-65            976-1248 39-51            668-918
Hřbet ruky 85 ± 26
Zápěstí 80 ± 1.8
Prsty - špičky 420-673            1207 384-539        894-1326 220 ± 120
Břicho 34-49            1741-2584 34-46           1088-1494 43 ± 13
Záda 49-92            2159-2492 46-61           1456-1930
Ploska nohy 940-1377      1263-1805 850-1094          1535
Obličej      52                 2271 50 ± 22

Místní rozdíly tloušťky struktur
Podle ICRP 23



Deterministické účinky
V první polovině 20. století byla 
radiobiologie kožních poškození doménou 
radioterapeutů. Jejich témata byla 
pragmatická: frakcionace dávek, aj.
Pro radiační ochranu mělo význam 
nahromadění řady patofyziologických 
poznatků v dalším období. To vedlo také k 
potřebě k zavedení nové terminologie a 
jejího sjednocení (Hopewell 1990).



Současná terminologie (ICRP 59)

1. Časný prchavý erytém, mizí do 24-48 
hodin; rozšíření cév v povrchní pleteni
2. Hlavní erytematózní reakce (2-4 týdny; 
zánik bazálních buněk a buněk vlasových 
míšků s průvodním zánětem
3. Pozdní fáze erytému (8-20 týdnů) s 
nedokrevností koria a případnými 
nekrózami



Současná terminologie (ICRP 59)

1. Suché olupování (3-6 týdnů): atypická 
keratinizace v důsledku redukce počtu 
klonogenních buněk v bazální vrstvě
2. Vlhké olupování (4-6 týdnů): ztráta 
epidermis v důsledku sterilizace velké 
frakce klonogenních buněk
3. Druhotná ulcerace (>6týdnů): sekundární 
poškození dermis s dehydratací a infekcí; 
rozsáhlá a dlouhodobá sterilizace k.b. 



4. Nekróza dermis (>10 týdnů)  je nekróza 
škáry pro cévní nedostatečnost
5. Dermální atrofie (>26 týdnů) ztenčení a 
kontrakce dříve ozářeného okrsku kůže
6. Teleagiektasie (>52 týdnů) atypická 
dilatace povrchních kožních kapilár
7. Invasivní fibróza: způsob hojení akutní 
ulceracc (viz níže), sekundární ulcerace 
nebo kožní nekrózy s tvorbou j izvy



Terminologie - pokrač.
Atypické případy

1. Akutní zvředovatění (<14 dní) znamená 
časný zánik epidermis a papilární dermis
pro interfázovou smrt cévních endotelií a 
fibroblastů
2. Akutní epidermální nekróza (<10 dní) pro 
interfázovou smrt postmitotických
keratocytů v povrchnějších vrstvách 
epidermis (nízkoenergetické β)



















4,5  Gy



Při uvádění přesné hodnoty erytémové
dávky, ED, je třeba přesně uvést
podmínky stanovení.

Tak např. UNSCEAR, 1988, str. 560:

Pro pozdní erytém (do 28 dnů) činí střední (50%)
erytémová dávka ED50/28 = 5,7 Gy za podmínek
jednorázového ozáření X o 200 kVp na ploše
10cm x 10 cm na vnitřní straně předloktí



Typ účinku
Odhad

prahové
dávky (Gy)

Doba
nástupu
účinku

Časný přechodný erytém 2 2-24 hodin
Hlavní (pozdní)
erytémová reakce

6 asi 1,5 týdne

Přechodná epilace 3 asi 3 týdny
Trvalá epilace 7 asi 3 týdny
Suché olupování 14 asi 4 týdny
Odlučování pokožky s
mokváním

18 asi 4 týdny

Druhotné zvředovatění 24 > 6 týdnů
Pozdní erytém 15 8-10 týdnů
Ischemická  kožní
nekróza

18 > 10 týdnů

Atrofie dermis (první fáze) 10 > 52 týdnů
Teleangiektasie 10 > 52 týdnů
Nekrosa dermis (pozdní vřed) > 12 > 52 týdnů



Co je míněno dávkou v kůži?
Je to  ekvivalentní dávka na kritickou 
strukturu odpovědnou za tu kterou 
biologickou odezvu. Hloubka těchto 
struktur je nestejná.

Je operační veličina Hp(0,07) relevantní 
pro všechny typy deterministických 
poškození kůže?



Osobní dávkový ekvivalent Hp(0,07)
výstižně charakterizuje ozáření kůže
a je vhodný pro porovnání s limity

Při nehodových situacích s možností 
deterministických projevů usilujeme o 

výpočet ekvivalentních dávek také 
např. v 20-100 µm a 1000-1500 µm   



Katarakta - riziko intervenčních výkonů ?
Literární prameny:

N.P.Brown: The lens is more sensitive to radiation than we
had believed, Br.J.Ophtalmol., 81:257,  1997
Radioterapie u dětí, 2 Gy u dětí způsobuje s jistotou kataraktu

Vano.E., Gonzales, L., Beneytez, F., Moreno,F.:  Lens injuries
induced by occupational dose in non-optimized
interventional radiological laboratories.), Brit.J.Radiol. 
71,728-733 (1998).

Haskal, Z.:Cataract in interventional radiology - an
occupational hazard ?, Mtg. Soc. Interventional Radiologists, 
2004.



Anatomie čočky

Čočka je průhledný disk uložený v přední oční 
komoře a zavěšený pomocí zonálních vláken na 
řasnatém tělese cévnatky.
Průměr asi 10 mm, tloušťka 3,5-5 mm.

Tvořena zákonitě uspořádanými vlákny, jen přední 
plocha čočka je tvořena jednovrstevným epitelem.
Rozlišuje se jádro (nukleus),  kůra (cortex) a pouzdro 
(capsula).

Pro účely dozimetrie se uvažuje hloubka 3 mm pod 
povrchem oka.









Tvorba  vláken oční čočky

Vlákna (fibres) vznikají z epiteliálních buněk v oblasti 
ekvátoru, postupně ztrácejí jádro a těsně se navzájem 
spojují.

Délka vláken 7,5-10 mm, na průřezu hexagonální.

Spojují se svými konci ve švech.

























Metabolismus čočky

Čočka nemá cévní zásobení, je živena prostřednictvím 
očního moku. Energie se dodává anaerobní glykolýzou.

Mitotický obrat epitelu je velmi pomalý, není vytvořen 
mechanismu k likvidaci „starých vláken“.

Vedle buněk jsou metabolicky aktivní i povrchní vrstvy 
vláken (udržení struktury, iontové pumpy aj.).

Bílkovina krystalin tvoří asi 60% hmotnosti vláken, 
zajišťuje optické vlastnosti (průhlednost, lomivost).



Patogeneze vzniku katarakty

Radiační poškození epiteliálních buněk vede k 
neefektivní diferenciaci dceřinných elementů ve vlákna 
čočky.
V průběhu migrace nedosáhnou vlákna potřebné 
průhlednosti, později se jejich trosky  hromadí
subkapsulárně a v dalším se zanořují hlouběji.

Dlouhá doba latence souvisí s pomalým proliferačním 
obratem epiteliálních buněk.



Klasický přístup k hodnocení:
- řídce ionizující záření - prahová dávka 2 Gy

- latence 3-5 let 
- hustě ionizující záření - neúměrně vysoká RBÚ

faktor až 30-100 (avask.)

Nové informace:
1997- N.P. Brown – očka je citlivější na záření než se traduje

1998 – E.Vano – poškození oční čočky 
na neoptimalizovaných
pracovištích intervenční radiologie

2004 – Z.J. Haskal – katarakty u pracovníků v interv. radiol.



Jacobson B.S. a spol.: Cataract in retired actinide-exposed 
radiation workers, Radiat. Prot.Dosimetry, Vol.113, No.1
pp. 123-125, 2005.

- 97 osob, data z monitorování zevního ozáření
- celoživotní dávka 200-600 mSv … postiženo 37,5%

do 200 mSv …                 15,1 %
- zdvojující dávka odhadnuta na 250 mSv
- význam  kontaminace radionuklidy neprokázán

Kvantitativní data z nových studií - 1



Kvantitativní data z nových studií – 2

Chernobyl Forum 2005, Health Effects

- ukrajinská studie 8607 likvidátorů,
- průměrný věk při ozáření 33 let, vyšetření 12 a 14 let poté
- už dávky v oblasti 0,25 Gy mohou být kataraktogenní
- rozptyl hodnot nevylučuje ani bezprahovou závislost
- stanovení dávek nejisté, podíl β záření?    



Kvantitativní data z nových studií – 3

Nakashima E. a spol.: A reanalysis of atomic-bomb cataract
data 2000-2002: a threshold analysis , 
Health Phys. 90(2), 154-160, 2006.

- 730 osob, upřesněná dozimetrie DS02
- střední hodnota prahové dávky 0,7 Sv pro PSC (subkaps.)

0,6 Sv pro kortikální kat. 
-pro o

- pro oba typy dolní hranice 90% intervalu spol. je 0 Sv
- se stoupajícím věkem účinek dávky klesá 





Možná opatření vyvolaná zjištěními 
o vyšší radiosensitivitě čočky

aktuálně:
- nově optimalizovat ochranu na pracovištích

intervenční radiologie (technické podmínky, režim práce)
- revidovat a doplnit dozimetrické přístupy k hodnocení 

dávek na oční čočku, pravidla monitorování
perspektivně:
- upravit hodnotu limitů dávek v předpisech
- upravit kritéria pro nemoc z povolání z titulu katarakty
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