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1 Názvosloví a zkratky 

TPS Terapeutický plánovací systém 
2D Dvojrozměrný 
SÚRO Státní ústav radiační ochrany, veřejná výzkumná instituce 
 

2 Cíl metodiky 

Cílem metodiky je popsat postup porovnání změřené a vypočtené dávkové distribuce při 
prověrce moderních radioterapeutických metod. Porovnává se dávková distribuce 
změřená pomocí gafchromických filmů EBT2 s dávkovou distribucí vypočtenou 
terapeutickým plánovacím systémem (TPS) radioterapeutického pracoviště.  

Porovnání změřené a vypočtené dávkové distribuce se skládá z následujících dílčích 
kroků: 

1) příprava gafchromických filmů 

2) ozáření filmů na radioterapeutickém pracovišti 

3) vyexportování dávkové distribuce z TPS  

4) skenování filmů 

5) kalibrace filmů 

6) porovnání změřené a vypočtené dávkové distribuce 
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3 Pomůcky 
 

• Skener Epson Perfection V750 Pro 
• Gafchromické filmy EBT2 
• Počítač 
• Software OmniPro I´mRT 
• Fantom malé pánve 
• Nůžky 
• Rentgenový steptable film (pro ověření stability odezvy skeneru) 

 

4 Vlastní popis metodiky 

4.1 Příprava gafchromických filmů 

S gafchromickými filmy se manipuluje pouze v rukavicích. Z neozářeného 
gafchromického filmu o velikosti cca 25 x 20 cm2 pomocí nůžek odstřihneme dva filmy o 
velikosti cca 25 x 12,5 cm2. Jeden z těchto filmů bude měřící film, druhý film bude 
sloužit jako náhradní. Z dalšího neozářeného filmu nastřiháme 8 kalibračních filmů o 
velikosti 10 x 6 cm2. Pět z těchto filmů bude ozářeno různými kalibračními dávkami. 
Všechny filmy se umístí do černé fólie. 

 

4.2 Ozáření filmů 

V rámci prověrky moderních radioterapeutických metod se měřící film ozáří 
terapeutickým plánem prostaty. Předepsaná dávka je 2 Gy. Kalibrační filmy se ozáří 
různými dávkami od 0,3 Gy do 2,3 Gy. Kalibrační filmy se ozáří co nejdříve po ozáření 
měřícího filmu.  

Postup provedení prověrky moderních radioterapeutických metod je popsán v Metodice 
pro prověrku moderních radioterapeutických metod (metodika SÚRO) [1]. V uvedené 
metodice je popsán postup vytvoření terapeutického plánu prostaty spolu s vytvořením 
kalibračních plánů. Metodika také popisuje ozáření filmů ve fantomu malé pánve.  
 

4.3 Vyexportování dávkové distribuce  

Vyexportování 2D dávkové distribuce z terapeutického plánovacího systému je popsáno 
v metodice pro prověrku moderních radioterapeutických metod [1]. Vyexportování 
dávkové distribuce provede fyzik radioterapeutického pracoviště.  
 

4.4 Skenování filmů 

Gafchromické filmy budou skenovány (digitalizovány) na skeneru Epson Perfection 
V750 Pro na SÚRO pokud možno jeden den po ozáření. Pokud to např. vzhledem 
k provedení prověrky o víkendu nebude možné, mohou se filmy skenovat s časovým 
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odstupem několika málo dní. Kalibrační filmy a měřící film budou skenovány ve stejný 
den ihned po sobě.  

Postup skenování filmů: 

1. Zapneme skener Epson Perfection V750 Pro. Počkáme alespoň 20 minut. 

2. Zapneme počítač (s nainstalovaným softwarem EPSON Scan) 

3. Otevřeme program EPSON Scan. Zobrazí se hlavní okno programu (viz. Obr. 1) 

 
Obr.  1: Hlavní okno programu EPSON Scan 

 

4. Nastavíme parametry skenování: 

Režim: Profesionální režim 

Název nastavení: Nastavení 3 

Typ dokumentu: Film (s vodítkem oblasti filmu) 
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Typ filmu: Inverzní film 

Typ obrazu: 48bitové barvy 

Rozlišení: 72 dpi 

5. Zkontrolujeme, že nejsou zaškrtnuty žádné úpravy snímku  

6. Klikneme myší na tlačítko Konfigurace. V zobrazeném okně (viz. Obr. 2) 
zkontrolujeme, že je zaškrtnuta volba Bez korekce barev(N) a že Úroveň 
automatické expozice je nastavena jako nízká. 

 

 
Obr.  2: Okno Konfigurace 

 

7. Klikneme na tlačítko OK. 

8. Klikneme na tlačítko Náhled(P). V náhledovém okně (viz. Obr. 3) roztáhneme 
rámeček definující velikost skenované oblasti na maximální velikost (pokud tomu 
tak již není). 
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Obr.  3: Okno Náhled 

 

9. Klikneme na tlačítko Skenovat. Zobrazí se okno Nastavení uložení souboru (viz. 
Obr. 4). Klikneme na tlačítko Procházet(B) a zvolíme si adresář, kam se budou 
ukládat snímky. Klikneme na tlačítko OK. Do pole Předpona zadáme název 
snímku. Zvolíme Typ formátu obrazu TIFF. Zkontrolujeme, že parametr 
Komprese je nastaven na Žádná. Pokud není, klikneme na tlačítko Možnosti a 
nastavíme B&W komprese na Žádná. 
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Obr.  4: Okno Nastavení uložení souboru 

 

10. Klikneme na tlačítko OK. Tím se pořídí prázdný sken. Kliknutím na tlačítka 
Skenovat a OK pořídíme dalších pět prázdných skenů pro zahřátí lampy skeneru. 

11. Otevřeme horní víko skeneru a zkontrolujeme, zda je skleněné lůžko skeneru 
čisté. Pokud není, tak skenovací plochu očistíme (např. pomocí lihu a ubrousků). 

12. Nasadíme si rukavice. Na lůžko skeneru umístíme rentgenový steptable film  
a zarovnáme ho do pravého horního rohu lůžka, tak aby značka na tomto filmu 
byla vpravo dole. Zavřeme horní víko skeneru. Pořídíme tři skeny tohoto filmu 
(analogicky jako u prázdných skenů). 

13. Na lůžko skeneru vložíme speciální lokalizační fólii pro měřící film a zarovnáme 
ji do pravého horního rohu lůžka. Zavřeme víko skeneru. Kliknutím na tlačítko 
Náhled(P) pořídíme náhledový sken. V náhledovém okně roztáhneme rámeček na 
velikost 130,1 x 210,2 mm2. Rámeček umístíme přibližně do středu skenovací 
plochy. Otevřeme víko a měřící film umístíme pomocí již vložené lokalizační 
fólie doprostřed skenovací plochy (viz. Obr. 5). Film umístíme na lůžko tak, aby 
popisek v rohu filmu byl vpravo nahoře. Opatrně z lůžka odebereme lokalizační 
fólii, film zůstává na svém místě. Zavřeme víko skeneru. 
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Obr.  5: Umístění měřícího filmu na lůžku skeneru Epson 

 

14. Pořídíme dva skeny měřícího filmu. Odebereme měřící film z lůžka skeneru. 

15. Na lůžko skeneru vložíme speciální lokalizační fólii pro kalibrační filmy  
a zarovnáme ji do pravého horního rohu lůžka. Zavřeme víko skeneru. Kliknutím 
na tlačítko Náhled(P) pořídíme náhledový sken. V náhledovém okně roztáhneme 
rámeček na velikost 68,0 x 108,2 mm2. Rámeček umístíme přibližně do středu 
skenovací plochy. Otevřeme víko a kalibrační film ozářený dávkou 2,3 Gy 
umístíme pomocí již vložené lokalizační fólie doprostřed skenovací plochy (viz. 
Obr. 6). Film umístíme na lůžko tak, aby popisek v rohu filmu byl vlevo nahoře. 
Opatrně z lůžka odebereme lokalizační fólii, film zůstává na svém místě. Zavřeme 
víko skeneru. 

 

 
Obr.  6: Umístění kalibra čního filmu na lůžku skeneru Epson  
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16. Pořídíme dva skeny kalibračního filmu ozářeného dávkou 2,3 Gy. Odebereme 
kalibrační film z lůžka skeneru. 

17. Analogicky pořídíme dva skeny dalších kalibračních filmů ozářených dávkami  
1,8 Gy, 1,3 Gy, 0,8 Gy, 0,3 Gy a neozářeného kalibračního filmu. 

18. Z lůžka skeneru odebereme neozářený kalibrační film. Klikneme na tlačítko 
Nádhled(P). V zobrazeném náhledovém okně (viz. Obr. 3) roztáhneme rámeček 
definující velikost skenované oblasti na maximální velikost. Na lůžko skeneru 
umístíme rentgenový steptable film a zarovnáme ho do pravého horního rohu 
lůžka tak, aby značka na tomto filmu byla vpravo dole. Zavřeme víko skeneru a 
pořídíme tři skeny tohoto filmu. Otevřeme víko skeneru a odebereme film. 
Zavřeme program EPSON Scan a vypneme počítač. 

 

4.5 Kalibrace film ů 

Kalibraci filmů lze provést v programu OmniPro I´mRT. Z důvodu lepšího proložení 
kalibrační křivky kalibračními body (snížení nejistoty stanovení dávky) se ale kalibrace 
filmů provádí v programu Matlab. 

Postup kalibrace filmů: 

1. Pomocí příkazu imread se do Matlabu načtou snímky kalibračních filmů a 
měřících filmů jako matice hodnot pixelů v jednotlivých kanálech. Poznámka: Při 
skenování se pořídí dva snímky každého filmu. Zpracovávají se první snímky. 

2. Zpracovávají se hodnoty pixelů v červeném kanálu (:,:,1). 

3. Pomocí funkce dir, corner a mean se vypočtou průměrné hodnoty pixelů 
z centrální oblasti kalibračních filmů ozářených různými dávkami. Velikost 
centrální oblasti je 86 pixelů x 86 pixelů (přibližně 3 x 3 cm2). Velikost 
kalibračních filmů je 10 x 6 cm2. 

4. Pomocí funkce plot se v grafu zobrazí závislost dávky na hodnotách pixelů pro 
šest bodů. Hodnoty dávek jsou 2,3; 1,8; 1,3; 0,8; 0,3 a 0 Gy. 

5. Pomocí nástrojů v okně Basic fitting se provede proložení šesti bodů křivkou 
(fitování). Prokládací křivkou se zvolí polynom 4. stupně. Současně se zaškrtne 
volba Center and scale x data).  Tímto se získá rovnice kalibrační křivky 
(polynomu).  

6. Pomocí funkce polyval a stanovených koeficientů polynomu se z matice hodnot 
pixelů měřícího filmu vypočte matice absorbovaných dávek v jednotlivých 
bodech. 

7. Tato matice se uloží jako textový soubor ASCII. 

 

4.6 Porovnání změřené a vypočtené dávkové distribuce 

Změřená a vypočtená dávková distribuce se porovná v programu OmniPro I´mRT 
pomocí gama analýzy (globální). Vypočtené a změřené dávky se znormalizují tak, že 
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100% dávky bude v pevném referenčním bodě („nulovém bodě“) vypočtené distribuce. 
Nulový bod je specifikován v Metodice pro prověrku moderních radioterapeutických 
metod [1]. Tento bod se nachází uvnitř cílového objemu. Velikost vyhodnocované oblasti 
zájmu je cca 18,5 x 11,5 cm2. 

Vyhodnocovaným parametrem je gama skóre, zaznamenávají se ale také parametry 
průměrná gama a maximální gama. 

Postup porovnání změřené a vypočtené dávkové distribuce: 

1. Zapneme počítač (s nainstalovaným softwarem OmniPro I´mRT) 

2. Otevřeme program OmniPro I´mRT.  

3. Zobrazí se okno programu (viz. Obr. 7) 

 
Obr.  7: Okno programu OmniPro I´mRT  

 

4. Načtení vypočtené dávkové distribuce z TPS: V horním panelu klikneme na 
ikonku . Klikneme na File, zvolíme Import Data  - TPS dose plane – File  
a vybereme vypočtenou dávkovou distribuci uloženou jako soubor DICOM. 
Pokud vypočtená dávková distribuce není uložena jako soubor DICOM, ale jako 
textový soubor, lze ji otevřít v nabídce File – Import data – Generic ASCII – Add 
File(s). Po kliknutí na tlačítko OK se objeví nabídka Choose Data set. 
Zaškrtneme Data Set 1. Maximální dávce v cGy přiřadíme stejnou hodnotu 
dávky, ale v procentech. Zkontrolujeme, zda je zaškrtnuta rovina XY. Pokud ne, 



10 
 

tak po načtení distribuci vyexportujeme jako textový soubor pomocí Generic 
ASCII (File – Export Data – Generic ASCII). V tomto textovém souboru 
přepíšeme název souřadnic (nejčastěji se Z přepíše jako Y). Tento soubor 
otevřeme jako soubor Generic ASCII. Kurzor umístíme přibližně doprostřed 
cílového objemu a tomuto bodu přiřadíme dávku 100% (klik pravým tlačítkem, 
volba Rescale - Cursor position to 100% - OK. 

5. Úprava textového souboru se změřenou dávkovou distribucí: Ještě před načtením 
v programu OmniPro I´mRT je nutné textový soubor se změřenou dávkovou 
distribucí (získaný z Matlabu) modifikovat. Textový soubor otevřeme 
v programu Poznámkový blok. Na začátek souboru (před vlastní data) vložíme 
následující text: 

<opimrtascii> 
 
<asciiheader> 
File Version:       4 
Separator:          [TAB] 
Spacing: 0.352778 
Data Type:          Abs. Dose 
Data Unit:          cGy 
No. of Columns:     368 
No. of Rows:        595 
</asciiheader> 
<asciibody> 

 
Na konec souboru (za vlastní data) vložíme následující text: 

</asciibody> 
 
</opimrtascii> 
 
Soubor uložíme. 
 

6. Načtení změřené dávkové distribuce: V horním panelu klikneme na ikonku . 
Klikneme na File, zvolíme Import data  - Generic ASCII – Add file(s)  
a vybereme textový soubor se změřenou dávkovou distribucí. Po kliknutí na 
tlačítko OK se objeví nabídka Choose Data set. Zaškrtneme Data Set 2. 
Maximální dávce v cGy přiřadíme stejnou hodnotu dávky, ale v procentech. 
Zkontrolujeme, zda je vybrána rovina XY. Klikneme na tlačítko OK. Kurzor 
umístíme přibližně doprostřed cílového objemu a tomuto bodu přiřadíme dávku 
100% (volba Rescale - Cursor position to 100% - OK. Jelikož je snímek ze 
skeneru Epson převrácený, tak distribuci přetočíme (Edit – Flip Vertical a Flip 
Horizontal. 

7. Vyrovnání změřené dávkové distribuce: Pomocí značek na okrajích filmu, jež 
značí nulový bod, ověříme, zda není dávková distribuce nakloněna. Pokud je 
distribuce nakloněna, vyrovnáme ji pomocí nástroje Turn Array v nabídce Edit. 
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Vyrovnání spočívá v nalezení správného úhlu naklonění distribuce, kdy 
vodorovná linka kurzoru bude procházet pravou a levou značkou a svislá linka 
kurzoru bude procházet horní a dolní značkou. 

  Dále je nutné zajistit, aby kříž procházející značkami protínal osu X a osu Y v 0 
(v počátku souřadnic). Toho se dosáhne posunem distribuce v ose X a v ose Y 
pomocí nástroje Move Data v nabídce Edit. 

8. Vyrovnání vypočtené dávkové distribuce: Vypočtenou dávkovou distribuci není 
nutné posouvat, pokud se nulový bod vypočtené distribuce nachází 
v požadovaném bodě uvnitř cílového objemu (uprostřed fantomu v dané rovině).  

Pokud se nulový bod vypočtené distribuce v požadovaném bodě nenachází, lze 
hodnotu patřičného posunu do tohoto bodu získat na základě parametru User 
origin DICOM offset odečteného v plánovacím systému Eclipse. Při znalosti 
tohoto parametru nebo při zjištění posunu jiným způsobem se vypočtená 
dávková distribuce posune v ose X a v ose Y pomocí nástroje Move Data 
v nabídce Edit.  

Pokud posun nulového bodu vypočtené distribuce do požadovaného bodu znám 
není, tak provedeme takový posun vypočtené distribuce v ose X a v ose Y, aby 
změřené a vypočtené dávkové profily co nejlépe souhlasily. 

9.  Změřenou dávkovou distribuci vyhladíme (Edit – Smooth, vybereme Median a 
Matrix Size 5x5 px. 

10. Rozlišení bodů ve změřené distribuci (v okně ) by mělo být 0.353 mm. V okně 
 nastavíme stejné rozlišení pro vypočtenou distribuci (Edit – Convert grid, 

Interpolation: Linear, Center adaptation: Align edges (2 center lines), do pole 
New spacing napíšeme 0.353, OK). 

11. Znormalizování dávek do nulového bodu: V horním panelu klikneme na ikonku 
. V okně  (vlevo nahoře) je zobrazena vypočtená distribuce. V okně  

(vlevo dole) je zobrazena změřená distribuce (viz Obr. 8). V okně  umístíme 
kurzor do nulového bodu (X = 0, Y = 0) a stiskneme pravé tlačítko myši. Z 
nabídky vybereme Rescale - Cursor position to 100% - OK. To samé uděláme v 
okně . 
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Obr.  8: Porovnání dávkových distribucí v programu OmniPro I´mRT 

 

12. Výběr oblasti zájmu (ROI): V okně  klikneme pravým tlačítkem myši na 
změřenou distribuci a z nabídky vybereme Show ROI. Pomocí myši upravíme 
velikost obdélníku, jež definuje oblast, z níž se bude počítat gama skóre. Velikost 
této oblasti by měla být přibližně 18,5 x 11,5 cm2. Zkontrolujeme, že se v této 
oblasti nenachází značky na krajích filmu. Opět klikneme pravým tlačítkem myši 
na změřenou distribuci a z nabídky vybereme More - Cut ROI. V okně  
klikneme pravým tlačítkem myši na vypočtenou distribuci a z nabídky vybereme 
More - Cut ROI. 

13. Nastavení parametrů gama analýzy: V horním panelu klikneme na tlačítko Tools. 
Z nabídky vybereme Options – 2D Options. Provedeme následující nastavení pro 
gama analýzu:  

Delta Dose: 4% 
Delta Distance: 3mm 
Search Distance: 4.5 mm 
Relevant Signals: 10% 
Invalid Results: -1 

Klikneme na tlačítko OK.  

14. Relativní vyhodnocení gama analýzy: V horním panelu klikneme na tlačítko 
Tools. Z nabídky vybereme Calculate result - Gamma. V pravém dolním okně se 
vypočte distribuce gama čísel (viz Obr. 9). Zkontrolujeme, že je zaškrtnuto 1 vs 
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2. Pravým tlačítkem myši klikneme na distribuci gama čísel v pravém dolním 
okně. Z nabídky vybereme Histogram. Zobrazí se okno Histogram (viz. Obr. 10). 
Zkontrolujeme, že Treshold 1 = 0.00 a Treshold 2 = 1.00. Z pole Statistics 
odečteme a zaznamenáme si hodnoty následujících parametrů: gama skóre 
(Pixels in Ranges 0 to 1), průměrná gama (Average Signal) a maximální gama 
(Maximum Signal). Klikneme na tlačítko Close. 

 

 
Obr. 9: Distribuce gama čísel (v pravém dolním okně) 
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Obr.  10: Histogram gama čísel 

 

15. Absolutní vyhodnocení gama analýzy: V okně  umístíme kurzor do nulového 
bodu (X = 0, Y = 0) vypočtené distribuce a stiskneme pravé tlačítko myši. 
Z nabídky vybereme Synchronized Rescaling. Zaškrtneme volbu Cursor position 
to 100% a Apply fix factor to Dataset 2. Klikneme na tlačítko OK. V horním 
panelu klikneme na tlačítko Tools. Z nabídky vybereme Calculate result - 
Gamma. Zkontrolujeme, že je zaškrtnuto 1 vs 2. Pravým tlačítkem myši klikneme 
na distribuci gama čísel v pravém dolním okně. Z nabídky vybereme Histogram. 
Zobrazí se okno Histogram (viz. Obr. 10). Zkontrolujeme, že Treshold 1 = 0.00 a 
Treshold 2 = 1.00. Z pole Statistics odečteme a zaznamenáme si hodnoty 
následujících parametrů: gama skóre (Pixels in Ranges 0 to 1), průměrná gama 
(Average Signal) a maximální gama (Maximum Signal). Klikneme na tlačítko 
Close. 

16. Soubor uložíme, zavřeme program OmniPro I´mRT a vypneme počítač.  

 

5 Vyjadřování výsledků a tolerance 

Akceptační kritéria pro gama analýzu jsou 4% pro rozdíl změřených a vypočtených 
dávek a 3 mm pro parametr DTA (distance to agreement – vzdálenost bodů se stejnou 
hodnotou dávky). Minimální vyhodnocovaná dávka je 10% dávky v „nulovém bodě“. 
Vyhodnocovanou veličinou je gama skóre, jež udává, kolik procent bodů vyhovuje 
akceptačním kritériím. Gama skóre by mělo být rovno nebo větší než 90%.  
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6 Odhad nejistot 

Celková nejistota stanovení absorbovaných dávek pomocí gafchromických filmů pro 
posouzení shody změřené a vypočtené dávkové distribuce je 1,7% (pro 1σ) pro body 
uvnitř cílového objemu. Nejvýznamnějším zdrojem této nejistoty je nehomogenita 
odezvy skeneru. Na okraji a vně cílového objemu může být celková nejistota vlivem 
vyšší nehomogenity odezvy skeneru až 2,4%.  

Nejistota správného sesazení změřené a vypočtené dávkové distribuce je 2,5 mm. 
Hlavním zdrojem této nejistoty je nejistota odečtení „nulového bodu“ v plánovacím 
systému. 

 

7 Řízení kvality 

Ověření stability odezvy skeneru 

K ověření stability odezvy skeneru byl použit radiografický kalibrační „steptable“ film, 
který byl skenován desetkrát po sobě. Tento film totiž považujeme za dostatečně stabilní 
v čase. Krátkodobá stabilita odezvy skeneru při skenování tohoto filmu byla menší než 
0,1%. Krátkodobá stabilita odezvy skeneru při skenování gafchromických filmů EBT2 se 
pohybovala do 0,2%.  

Stabilita odezvy skeneru se bude ověřovat při každé prověrce moderních 
radioterapeutických metod. Při skenování se nejdříve pořídí 3 skeny radiografického 
kalibračního „steptable“ filmu, pak se bude skenovat měřící gafchromický film a 
kalibrační gafchromické filmy a potom se opět pořídí 3 skeny radiografického 
kalibračního „steptable“ filmu. Průměrná odezva skeneru (v dané oblasti filmu) pro první 
tři skeny se porovná s průměrnou odezvou skeneru pro poslední tři skeny. Stabilita 
odezvy skeneru je postačující, pokud se tyto průměrné hodnoty neliší o více než 0,3%.     

 

8 Související dokumenty 

[1] Metodice pro prověrku moderních radioterapeutických metod. Metodika SÚRO 
(SOP 20), 2013. 

 
 
 


