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ABSTRAKT 

 

Nosný díl pro aplikátorové pole a vodní bolus pro regionální hypertermickou 

soupravu  

Cílem této diplomové práce je návrh nosného dílu včetně integrovaného vodního 

bolusu regionální hypertermické soupravy realizované na FBMI. S využitím 

konstruktivní interference elektromagnetických polí od několika anténních elementů 

umístěných okolo pacientova těla, lze docílit ohřevu nádorů hluboko uvnitř těla. V první 

části této práce se zabývám návrhem vhodných rozměrů nosného dílu pro anténní 

elementy hypertermické soupravy pro léčbu nádorů pánevní oblasti a jeho výrobou 

z PMMA. Následně se zabývám návrhem a výrobou vodního bolusu včetně realizace 

přívodu a odvodu vody a možnosti cirkulace. Chlazení povrchu těla vodním bolusem je 

nezbytnou součástí pro funkčnost regionálního hypertermického systému. Na závěr této 

práce se proto zabývám ověřením vlastností vodního bolusu z hlediska rovnoměrného 

přilnutí na povrch fantomu pánevní oblasti.  
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ABSTRACT 

 

Applicator array holder and water bolus for regional hyperthermia system 

The aim of this diploma thesis is the design of the applicator array holder including 

an integrated water bolus of a regional hyperthermia set implemented on FBMI. With the 

use of constructive interference from electromagnetic fields from several antenna 

elements located around the patient's body, it is possible to achieve the warming of tumors 

deep inside the body. In the first part of this work I deal with the design of suitable 

dimensions of the applicator array holder of regional system for the treatment of tumors 

of the pelvic region and its production from PMMA. Subsequently, I deal with the design 

and production of water bolus including the realization of water inlet and outlet and the 

possibility of recirculation. Body surface cooling by water bolus is an essential 

component for the functioning of the regional hyperthermia system. At the end of this 

work, therefore, I deal with verifying the properties of the water bolus in terms of even 

adhesion to the surface of the pelvic area. 
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Seznam symbolů a zkratek 

Seznam symbolů 

Symbol Jednotka Význam 

SAR W/kg Specifická míra absorpce 

εr - Relativní permitivita 

λ W/(m ∙ K) Tepelná vodivost 

Ofr mm Obvod fantomu s rezervou 

Db mm Délka vodního bolusu 

P W Výkon  

q l/min Průtok 

T °C Teplota 

∆𝑃 °C Maximální chyba měření 

𝑢𝐴 °C Standardní nejistota typu A 

𝑢𝐵 °C Standardní nejistota typu B 

𝑢𝑐 °C Kombinovaná standardní nejistota C 

𝑈𝑐 °C Rozšířená nejistota 

𝑘𝑟 - Rozšiřující koeficient 

 

Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

QA Jakost účinnosti léčby regionální hypertermií (Quality Assurance) 

ESHO Evropská společnost pro hypertermickou onkologii 

IAH Mezioborová pracovní skupina Hypertermie 

MR Magnetická rezonance 

MRTI Zobrazování teploty in vivo magnetickou rezonancí 

PMMA Polymethylmethakrylát (plexisklo) 

HT Hypertermie 

EM Elektromagnetický/é 

VB Vodní bolus 
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1 Úvod 

O příznivých tepelných účincích na lidské tělo věděli lidé už několik tisíc let před 

naším letopočtem. Nejstarší záznamy o termoterapii se objevily v první dochované 

učebnici z Číny z roku 2837 př. n. l. „Otec medicíny“ Hyppokratés (cca 400 let př.n.l.) 

pak dokonce hovoří o vlivu termoterapie při léčbě zhoubných nádorů. U několika 

pacientů docházelo ke zmenšování nádorů po dlouhodobém vystavení těla vysokým 

teplotám při horečnatých onemocněních. Blíže se začaly zkoumat účinky hypertermie až 

v 19. století a dnes se hypertermie dostává stále více do popředí pro léčbu různých druhů 

nádorových onemocnění [1]. 

Hypertermie původem z řeckého “hyper“ a “thermia“ znamenající “nárůst“ a “teplo“, 

je terapeutická metoda léčby nádorů založená právě na zvýšení teploty nádoru na 40 

až 44 °C. U nádorových buněk dojde vlivem vysoké teploty po dobu 60–90 minut 

k takzvané radiosenzitivitě tumoru potlačením možnosti reparace DNA a zvýšenou 

okysličeností, nebo dojde přímo cytotoxicitě a apoptóze buněk. Buňky zdravé tkáně, na 

rozdíl od buněk nádorových, dokážou regulovat svou teplotu průtokem krve. Při teplotě 

vyšší než 45 °C pak dochází k teplotní destrukci buněk, tzv. nekróze. 

Od první mezinárodní hypertermické konference v roce 1975 ve Washingtonu DC 

byly vyvinuty a klinicky testovány techniky ke zvýšení teploty nádoru. Hypertermie může 

být aplikována několika způsoby: lokální hypertermie prostřednictvím externích nebo 

vnitřních zdrojů energie, zahřátím orgánů, končetin nebo tělesných dutin a hypertermie 

celého těla. Klinická hodnota hypertermie v kombinaci s jinými způsoby léčby byla 

prokázána v několika randomizovaných studiích. Významné zlepšení klinických 

výsledků bylo prokázáno u nádorů hlavy a krku, prsu, mozku, močového měchýře, 

děložního čípku, konečníku, plic, jícnu, melanomu a sarkomu [2] [3] [4]. 

Navzdory těmto dobrým klinickým výsledkům se hypertermie nedostává pozornosti. 

Jako standardní součást onkologické léčby se hypertermie aplikuje na špičkových 

onkologických klinikách vybavených potřebnými zařízeními a personálem v některých 

zemích EU, v USA, Japonsku a Číně. V České republice se povrchová hypertermie 

pravidelně aplikuje od roku 1981 na Ústavu radiační onkologie FN Bulovka. Problémy s 

přijetím na jiných onkologických klinikách v ČR se týkají omezené dostupnosti vybavení, 

nedostatečného povědomí o klinických výsledcích a nedostatku finančních zdrojů [5]. 
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1.1 Přehled současného stavu 

Zahřátím nádorových buněk dochází ke zvýšení jejich citlivosti na léčbu 

chemoterapií nebo radioterapií, což dokazuje mnoho studií zabývajících touto tématikou. 

Například Myerson a kol. [6] ve své klinické pilotní studii hloubkové hypertermie 

kombinované s chemoterapií úspěšně prokázali, že předepsaná teplota 42 ± 2 °C po dobu 

40–60 minut může být bezpečně dodána do tkáně močového měchýře pro typický rozsah 

velikostí pacienta a má na léčbu velmi příznivý vliv. 

U pokročilé rakoviny děložního čípku se přidáním hypertermie k radioterapii 

zdvojnásobuje míra přežití. Klinická léčba termoradioterapií pokročilých stádií rakoviny 

děložního čípku zahrnuje každodenní frakční externí paprskovou radioterapii 

v kombinaci s hypertermií, jednou nebo dvakrát týdně, a to bezprostředně před, nebo po 

ozařování. Ve studii Leeuwena a kol. [7] tento způsob léčby prezentují i jako vhodnou 

alternativu pro pacienty, kteří chemoterapii nesnesou. To platí i pro rakovinu konečníku. 

Z historického hlediska je zdvojnásobení míry přežití po přidání hypertermie 

ke konvenční terapii bez zvýšení toxicity mimořádným a nepřekonaným zjištěním.  

Existuje několik ověřených metod, jak ohřevu tkáně dosáhnout. Aplikuje se 

například hypertermie celotělová infračerveným zářením, ovšem mnohem lepší je tepelně 

působit lokálně přímo v oblasti nádoru. Metody hypertermie, jako jsou kapacitní či 

ultrazvukový ohřev, jsou technicky limitovány a některé oblasti těla nemohou být 

adekvátně zahřívány [8]. Tyto metody také nejsou efektivní kvůli heterogenní distribuci 

tepla v nádoru a nemožnosti zacílení a zahřátí hluboko uložených ložisek. U povrchové 

mikrovlnné hypertermie, kde se zpravidla používá jeden anténní element, dochází 

k ohřevu několika centimetrů pod povrchem v závislosti na použité frekvenci. S využitím 

konstruktivní interference elektromagnetických (EM) polí od několika anténních 

elementů umístěných okolo pacientova těla, lze docílit ohřevu nádorů hluboko uvnitř těla. 

1.1.1 Regionální hypertermie 

Regionální hypertermie (v literatuře také loko-regionální) se aplikuje na nádory 

umístěné hlouběji než 4 cm subkutánně. Klinické aplikace regionální hypertermie 

zahrnují zejména nádory hlavy a krku, nebo pánevních orgánů, a jedná se o močový 

měchýř, pohlavní orgány (vaječníky, vejcovody, děloha, děložní čípek), prostatu 

a konečník. Obecně platí, čím vyšší teploty nádoru je dosaženo, tím je klinický výsledek 

lepší [3][4]. Použitá technika ohřevu může mít vliv na teplotu nádoru, které lze dosáhnout. 

Kapacitní i elektromagnetické radiofrekvenční systémy regionální hypertermie jsou často 

používány při klinické hypertermii pro hluboko usazené nádory. 
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Kapacitní systémy regionální hypertermie 

Kapacitní systémy se zpočátku používaly hlavně v asijských zemích, avšak 

popularita v západním světě se zvyšuje, protože kapacitní systémy jsou cenově dostupné 

a jednodušší než systémy vyzařující elektromagnetickou energii pomocí série antén. 

Komerčně dostupné kapacitní systémy pracující na 13,56 MHz jsou Celsius TCS (Celsius 

42 ° GHz, Kolín nad Rýnem, Německo), HY-DEEP 600WM (Andromedic srl, Velletri, 

Itálie) a Synchrotherm (Synchrotherm, Vigevano, Itálie). Systém Thermotron RF8 

(Yamamoto Vinita Co, Osaka, Japonsko) pracuje na 8MHz. Při kapacitním ohřevu 

pacient/ka leží na ošetřovacím stole se zabudovanou elektrodou a vodním bolusem, druhá 

menší elektroda také s integrovaným bolusem se pokládá na břicho pacienta. Tento 

způsob ohřevu je bohužel vhodný pouze pro pacienty téměř bez tělesného tuku z důvodu 

možného nadměrného ohřevu tukové vrstvy [4].  

 

Elektromagnetické (radiofrekvenční) systémy regionální hypertermie 

Ohřev elektromagnetickými vlnami na frekvenci v rozmezí 70–120 MHz například 

pomocí série dipólových antén je dosaženo orientace dominantní složky EM pole 

paralelně s tělem pacienta/tky. Toto přináší, ve srovnání s kapacitním ohřevem, kdy je 

dominantní složka EM pole kolmá na rozhraní tuk-sval, příznivější podmínky ohřevu pro 

hluboko usazené nádory pánevní oblasti. Je tak dosaženo vyšších teplot v oblasti nádoru, 

což má za následek lepší klinické výsledky [3] [9] [10]. 

Dostupné systémy v klinické praxi obvykle pracují v kmitočtovém pásmu mezi 70 

až 120 MHz. Příklady komerčních lokoregionálních systémů jsou BSD-2000 (Pyrexar 

Medical, Salt Lake City, UT) [11] a systém ALBA 4D (ALBA Hyperthermia, Řím, 

Itálie), který byl vytvořen na základě systému AMC-4 vyvinutém a vybudovaném 

akademickým medicínským centrem v Amsterdamu [12]. 

Externí antény vyvolávají EM pole, které je přivedeno k pacientovi pomocí vodního 

bolusu. Cílený ohřev lze realizovat pomocí fázového a amplitudového řízení signálů 

jednotlivých antén k vytvoření konstruktivní interference mezi EM poli vyzařovanými 

jednotlivými anténami. 

Ve studii Juanga a kol. [13] dosáhli hloubkové hypertermie pomocí sytému BSD-

2000. Aplikátor systému BSD-2000 je tvořen řadou mikrovlnných antén pracujících 

v rozsahu 70–120 MHz, které jsou fázově řízeny počítačovým systémem pro plánování 

léčby. Používá se ve spojení s vnějším aplikátorem Sigma Ellipse nebo Sigma 60 (BSD 

Medical, Salt Lake City, UT, USA). Fatehi a kol. ve studii [14] ukázali, že je systém 

BSD-2000 Sigma 60 schopen reprodukovatelně generovat regionální ohřev na 40–

40,5 °C. I při těchto relativně nízkých teplotách byly získány dobré klinické výsledky. 

 Použitím dostupné termometrie a plánování léčby se prokázala účinnost BSD-2000 

hypertermického systému s fázovým polem pro fokusaci tepla regionálně kolem 

močového měchýře s dobrou tolerancí pacientů [6]. Použitý výkon je vždy pro pacienty 

individuální a závisí na měřených teplotách uvnitř tělesných dutin, nebo případně 

v invazivních katetrech a dále pak na toleranci pacienta/tky [15].  
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1.1.2 Vodní bolus 

Při experimentech na homogenních fantomech používaných ve studii Crezee a kol. 

[16] se v blízkosti povrchu objevují objemové oblasti s nepřiměřeně zvýšenou teplotou, 

tzv. hotspoty. Ty se pravděpodobně v realistických anatomiích objevují také 

v podkožních vrstvách na rozhraních tuk-sval. Výsledný vzestup teploty na povrchu může 

být potlačován chlazením pokožky pomocí vodního bolusu – vaku na vodu, kterým 

proudí deionizovaná voda [17]. Chlazení vodním bolusem s cirkulující deionizovanou 

vodou běžně při 18–28 °C je nutné, aby se předešlo přehřátí pokožky, podobně jako 

v klinické praxi. Tloušťka bolusu je typicky uvažována minimálně 5 cm. Vodní bolus je 

také důležitý jako vodivé spojení mezi aplikátorem a pacientem [10] [15]. 

Díky snížení teploty na povrchu těla je dosažitelný přijatelný ohřev nádoru. Hotspoty 

na rozhraních blíže nádoru jsou necitlivé pro chlazení pokožky, ale mohou být 

eliminovány 3D ovládáním SAR distribuce vhodnou volbou amplitudy a fáze napájecích 

signálů jednotlivých anténních elementů [16]. O významu vodního bolusu pojednává 

studie Tomimatsu a kol. [18], ve které na agarových fantomech prokázali vliv vodního 

bolusu na teplotu povrchu do hloubky 1,5 cm. 

 

1.1.3 Plánování léčby 

Aby bylo dosaženo požadované účinnosti léčby regionální hypertermií, je nezbytné 

zajistit její jakost (quality assurance – QA). Rozsáhlou směrnici definovali členové 

Technického Výboru ESHO v interdisciplinární pracovní skupině Hypertermia (IAH) v 

Německé Cancer Society. Cílem je zaručit přijatelnou úroveň kvality srovnatelnou a 

sledovatelnou metodu při aplikaci hypertermie v klinických studiích. Studie Muldera a 

kol. [19] představuje první systematickou 3D charakteristiku ohřevu hypertermického 

aplikátoru za použití zobrazovacího zařízení se zobrazením teploty in vivo magnetickou 

rezonancí (magnetic resonance temperature imaging - MRTI). 

Podle jejich zkušeností je maximální dosažitelný výkon zařízení většinou omezen 

akceptovatelností pacientů. V klinické praxi je šíření tepla v nádoru nehomogenní a 

komplexní cestou (komplexně) závislou na geometrii pacienta. Proto je důležité použít 

adaptabilní plánování léčby, kvůli optimalizaci tepelné dávky a také kvůli nalezení vztahu 

mezi teplotní distribucí a efektivitou léčby. Bruggmoser a kol. [6] poskytli QA pokyny 

pro aplikace hloubkové hypertermie pro zajištění nejlepší možné kvality hypertermické 

léčby pro klinické studie. Tyto pokyny však nezahrnují systematický a kvantitativní 

přístup k zajištění výkonu hypertermického aplikátoru. 

Leuween a kol. v nejnovější studii [7] uvádějí možnost výrazných rozdílů v 

radiosenzitivitě nádoru a důležitých orgánů (močový měchýř, střeva a konečník). To je 

nutné brát v úvahu při plánování léčby stejně jako i vhodnost časového intervalu mezi 

hypertermií a radioterapií. Tato plánovací studie naznačuje získání terapeutického 



 

13 

 

přínosu pro termoradioterapii u pacientů s karcinomem děložního čípku, při aplikaci 

hypertermie bezprostředně před nebo po radioterapii. 

Největšího přínosu hypertermie je možné získat při současné aplikaci hypertermie a 

radioterapie. Nicméně tím dochází i k poškození zdravé okolní tkáně a je tak zapotřebí 

přesný ohřev. Aplikací hypertermie v určitém časovém odstupu od radioterapie se docílí 

většího poškození nádorových buněk. Pro další podporu těchto výsledků by měl být 

budoucí výzkum zaměřen na hypertermické zvýšení radiosensitivity v nádorové tkáni 

současně se zachováním okolní zdravé tkáně při teplotách nižších než 43 °C a zahrnovat 

další relevantní mechanismy hypertermie v biologickém modelování, jako je například 

reoxygenace. 

Pro léčbu hypertermie mohou být použity pouze zařízení, která jsou technicky 

schopná dosáhnout řízeného zahřívání v cílovém objemu. Pro efektivní a bezpečnou 

léčbu, zejména pro hloubkovou regionální hypertermii, je nezbytné přesné plánování 

hypertermie individuálně pro pacienta. V tomto ohledu byly v předchozích studiích 

zkoumány různé metody optimalizace amplitud a fází napájecích signálů anténního pole 

aplikátorů. Navzdory pokroku v oblasti plánování hypertermie v posledních letech je 

potřeba lepší kontroly výkonu elektromagnetického pole [20]. 
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1.2 Cíle práce 

Hlavním cílem této práce je navrhnout a realizovat nosný díl pro regionální 

hypertermickou soupravu z plexiskla odpovídajících rozměrů pro testování nových 

anténních elementů vyzařujících energii do pánevní oblasti těla pacienta. Při realizaci 

nosného dílu je nutné navrhnout také vodní bolus – vak na vodu, který je nezbytnou 

součástí systému. 

Vodní bolus musí být navržen a realizován z pružného materiálu, aby mohl dokonale 

obepínat povrch zahřívané oblasti. Jeho hlavním úkolem bude ochlazování povrchu těla 

nebo fantomu. Součástí této diplomové práce proto bude ověření splnění tohoto 

požadavku měřením teploty povrchu fantomu pánevní oblasti, na kterém bude 

hypertermická souprava testována. 

K vodnímu bolusu je nutné navrhnout přívod a odvod vody včetně možnosti 

cirkulace vody. Je nezbytné uvažovat také odstranění případných vzduchových bublin 

vzniklých uvnitř bolusu během cirkulace. 

Nosný díl spolu se systémem chlazení povrchu těla pacienta bude jednou z 

nejdůležitějších součástí soupravy pro regionální hypertermii realizované na FBMI, na 

které se budou testovat nové anténní elementy, algoritmy pro planovaní léčby, vykonové 

generátory a měřící techniky.  

 

Dílčí cíle práce: 

1. Navrhnout vhodné rozměry a tvar nosného dílu regionální hypertermické 

soupravy pro léčbu pánevní oblasti pacientů. 

2. Nosný díl zhotovit z plexiskla. 

3. Vyřešit uchycení vodního bolusu k nosnému dílu. 

4. Z vhodného pružného materiálu navrhnout a realizovat vodní bolus. 

5. Vyřešit přívod, odvod vody a cirkulační okruh vodního bolusu. 

6. Navrhnout a realizovat odvod vzduchových bublin. 

7. Funkčnost soupravy ověřit na fantomu pánevní oblasti. 
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2 Metody 

Nosný díl aplikátorového pole regionální hypertermické soupravy má být zhotoven 

z plexiskla tak, aby umožnoval léčbu v pánevní oblasti, tj. močový měchýř, pohlavní 

orgány, prostata a konečník. Léčba nádorů hluboko v těchto tkáních vyžaduje, aby 

anténní elementy připevněné k nosnému dílu obklopovali celého pacienta. Rozměry 

nosného dílu musí být navrženy univerzálně pro většinu pacientů a k minimalizaci vlivu 

pacienta/tky na vyzařovací EM charakteristiky anténních elementů musí být uvažována 

tloušťka vodního bolu alespoň 5 cm.  

Při návrhu nosného dílu nebylo uvažováno umístění jednotlivých anténních 

elementů, jež jsou v současnosti ve fázi vývoje. Otvory pro přívod koaxiálních kabelů 

anténních elementů bude možné vytvořit v pozdější fázi vývoje hypertermického 

regionálního systému.  

2.1 Návrh nosného dílu 

Podle analýzy provedené panem doktorem Dřížďalem na anatomicky realistických 

modelech subjektů léčených regionální hypertermií jsme se rozhodli pro nosný díl 

s profilem tvaru nepravidelného osmiúhelníku s vnitřní šířkou 585 mm a vnitřní výškou 

430 mm. Tak by mělo být zajištěno, že ho lze použít pro 95 % pacientů z uvažovaných 

cca 430. Při uvažovaní rozměrů nově navrhovaných anténních elementů bude ideální 

délka nosného dílu 550 mm. Antény budou rozmístěny kolem pacienta uprostřed dvou 

horizontálních a dvou vertikálních stěn s vnitřní délkou 275 mm, a to nad pacientem, pod 

ním, u levého a u pravého boku pacienta. Tloušťku plexiskla jsme zvolili 10 mm. 

Tyto rozměry zajistí dostatečný prostor pro vodní bolus a pro vznik 

elektromagnetických vln s dominantní složkou EM pole rovnoběžnou s povrchem těla 

pacienta. Při průniku takové vlny povrchem těla dojde k tepelným ztrátám ve větší ploše 

a bude tak sníženo riziko nebezpečných hotspotů. Tvar nosného dílu byl navržen 

v programu Solidworks®. Trimetrický pohled na model nosného dílu pro aplikátorové 

pole regionální hypertermické soupravy je na obrázku 2.1. Okótovaný výkres modelu při 

pohledu zepředu je na obrázku 2.2. 
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Obrázek 2.1: Základní tvar nosného dílu pro aplikátorové pole regionální hypertermické 

soupravy; trimetrický pohled zepředu. 

 

 

 

Obrázek 2.2: Zjednodušený technický výkres nosného dílu pro aplikátorové pole regionální 

hypertermické soupravy; pohled zepředu 
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2.1.1 Uchycení vodního bolu a cirkulace vody 

Spolu s vhodnými rozměry je při návrhu nosného dílu nutné uvažovat i přívod a 

odvod vody vodního bolu a také jeho vodotěsné uchycení. Pro přívod, odvod vody a pro 

cirkulační okruh vodního bolu budou uprostřed vodorovných stěn nad a pod pacientem 

připraveny dva závity pro konektory hadic průměru 3/4 palce (26 mm). Zjednodušený 

technický výkres nosného dílu při pohledu shora s okótovanou polohou závitů je na 

obrázku 2.3. V každém místě závitu bude nutné zesílit materiál z 10 mm na 20 mm 

přilepením čtvercové desky z plexiskla o rozměrech 60 × 60 × 10 mm (délka × šířka ×

tloušťka). 

Celkem byly navrženy čtyři otvory pro přívod a odvod vody, přičemž vrchní otvory 

budou sloužit jako odvod vody, výpust vzduchu a vzduchových bublin. Oba spodní 

otvory k napouštění a k rychlému vypuštění vody z vodního bolu. 

 

Obrázek 2.3: Zjednodušený technický výkres nosného dílu pro aplikátorové pole regionální 

hypertermické soupravy; pohled shora 

Pro uchycení vodního bolu byly navrženy čtyři příruby k nosnému dílu, které 

kopírují jeho tvar. Dvě z nich budou k nosnému dílu pevně ukotveny, další dvě budou 

sloužit k vodotěsnému uchycení vodního bolu. Pro zpevnění spoje nosného dílu 

s přírubou musíme uvažovat 50 mm vnitřní přesah. Vnitřní šířka přírub proto bude 575 

mm a vnitřní výška 420 mm. Pro šrouby M12x50 je na všech čtyřech přírubách širokých 

55 mm rovnoměrně rozmístěno 20 otvorů s průměrem 13 mm umístěných 18 mm od 

vnějších okrajů (viz obr. 2.4). 

 Na dvou vnitřních přírubách (označení – příruba A) bude 4,5 mm od vnitřních okrajů 

vyfrézována 5 mm hluboká a 11 mm široká drážka pro ukotvení k nosnému dílu.  
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Na dvou vnějších přírubách (označení – příruba B), určených k vodotěsnému 

uchycení vodního bolu přišroubováním, bude 4,5 mm od vnitřních okrajů vyfrézována 

drážka pro gumové těsnění hluboká 1 mm a široká 11 mm. (Obr. 2.4). Jako vhodný 

materiál pro těsnění mezi přírubami byla předem zvolena bílá silikonová pryž 

obdélníkového průřezu s rozměrem 3 × 10 mm.  

Tloušťku plexiskla všech přírub jsme zvolili 15 mm. 

 

 

Obrázek 2.4: Technický výkres vnější příruby (B) nosného dílu (slouží k vodotěsnému uchycení 

vodního bolu); příruby A a B jsou totožné, liší se pouze hloubkou drážky; pohled zepředu, shora 

a zprava 
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2.1.2 Kompletní sestava – výkresy 

V prostředí Solidworks® jsem vytvořila z výše uvedených dílů sestavu, která bude 

sloužit jako předloha pro výrobu. Z této sestavy jsem vytvořila technické výkresy.  

Na obrázku 2.5a je zobrazen model rozložený na jednotlivé díly, na obrázku 2.5b je 

kompletní sestava nosného dílu pro regionální hypertermickou soupravu. Na obrázku 2.6 

je znázorněn detail vazby nosného dílu s přírubami. Zjednodušený technický výkres 

nosného dílu pro regionální hypertermickou soupravu je na obrázcích 2.7a, 2.7b a 2.7c. 

 

Obrázek 2.5a: Trimetrický pohled na rozložený model nosného dílu pro aplikátorové pole 

regionální hypertermické soupravy.  

 

Obrázek 2.5b: Trimetrický pohled na model sestaveného nosného dílu pro aplikátorové pole 

regionálního hypertermického systému. 
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Obrázek 2.6: Detail B vazby nosného dílu s přírubami v řezu A-A. 
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Obrázek 2.7a: Zjednodušený technický výkres sestaveného nosného dílu pro aplikátorové pole 

regionální hypertermické soupravy. Pohled zepředu. 

 

 

Obrázek 2.7b: Zjednodušený technický výkres sestaveného nosného dílu pro aplikátorové pole 

regionální hypertermické soupravy. Pohled zprava. 
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Obrázek 2.7c: Zjednodušený technický výkres sestaveného nosného dílu pro aplikátorové pole 

regionální hypertermické soupravy. Pohled shora. 
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2.1.3 Výroba nosného dílu pro aplikátorové pole 

Nosný díl pro aplikátorové pole regionálního hypertermického systému nejsme 

schopni zhotovit sami. Kvůli výrobě byla oslovena společnost MK Plexi, s.r.o. se sídlem 

v Praze. Z návrhu vytvořeného v Solidworks® dokáží vyrobit nosný díl dle našich 

požadavků.  

K výrobě bude použit čirý (litý) polymethylmethakrylát (PMMA), který má výborné 

optické vlastnosti, dobře se řeže, frézuje, ohýbá, lepí, brousí a leští. Tento materiál 

obsahuje také UV filtr.  

Tělo aplikátoru bude zhotoveno lepením jednotlivých desek osmistěnu s tloušťkou 

materiálu 10 mm čirým lepidlem pro lepení PMMA. Příruby budou vyřezány z desek s 

tloušťkou 15 mm. Drážky na přírubách (pro spojení s nosným dílem a pro těsnění) budou 

vyfrézovány a otvory pro šrouby vyvrtány. Nosný díl přesně zapadá do drážek pro spojení 

s nosným dílem vyfrézovaných v přírubách A. Pro pevné ukotvení přírub k nosnému dílu 

bude opět použito lepidlo. V místech navržených otvorů pro konektory hadic bude 

materiál zesílen přilepením malé čtvercové desky (60 × 60 mm) s tloušťkou materiálu 

10 mm. V místech zesílení bude závitníkem vytvořen závit G ¾ palce. 

  



 

24 

 

2.2 Návrh vodního bolusu 

Při návrhu vodního bolusu musím uvažovat několik aspektů. Především je to volba 

správného materiálu, který musí být pružný. V celé délce nosného dílu musí kvůli 

efektivnímu chlazení bolus přiléhat na povrch pacienta, respektive na povrch fantomu. 

Velmi důležitá je minimalizace vzduchového prostoru mezi bolusem a fantomem. Rozdíl 

mezi relativní permitivitou vzduchu (εr = 1) a relativní permitivitou vody (εr = 80) je 

obrovský a může způsobit významné odrazy elektromagnetických vln, a tak snížit 

efektivní expozici léčené oblasti. Současně by v místě vzduchové kapsy nemohlo 

probíhat chlazení povrchu. Proto je důležité optimalizovat střih a vyřešit vodotěsné 

spojení jednotlivých vystřižených dílů fólie. 

Homogenita chlazení povrchu vodním bolusem bude testována na fantomu. Z tohoto 

důvodu se budu snažit vodní bolus navrhnout tak, aby správně obklopoval především 

povrch fantomu. 

2.2.1 Volba materiálu 

Materiál pro výrobu vodního bolusu musí být dostatečně pevný, aby byl schopný 

udržet cca 50 litrů vody a také pružný, aby mohl dokonale obklopovat pacienta. Vhodným 

materiálem bude jistě plastová fólie. 

Většina dostupných fólií není dostatečně pevná, v případě dostatečné pevnosti jsou 

fólie nepružné a nepoddajné. Provedla jsem rešerši materiálů, kteří jsou bolusy vyrobeny. 

Ve většině případů autoři uvádějí pouze plast. Narazila jsem na studii Juanga a kol. [21], 

ve které se zabývají designem bolusové vesty pro lokální mikrovlnnou hypertermii. Jako 

vhodný materiál zde uvádí PVC.  

Při vyhledávání klíčových slov „PVC folie a zdravotnictví“ jsem narazila na českého 

výrobce folií Fatra a.s., který se přímo odkazuje na využití jejich folií ve zdravotnictví. 

Po oslovení této společnosti jsem dostala kontakt na maloobchodního dodavatele Kinca 

a.s. se sídlem v Praze, kde mi pomohli s výběrem vhodné fólie pro naší aplikaci.  

Jako vhodný materiál byla vybrána transparentní hladká, mírně porézní (dezénová), 

pružná fólie s tloušťkou 0,3 mm (typ 883). Její detailní vlastnosti jsou uvedeny 

v následující tabulce 2.1. 
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Tabulka 2.1: Vlastnosti transparentní PVC folie – typ 883. Převzato z katalogového listu. 

 

 

Relativní permitivita PVC folie je 2,5 – 3 což je přibližně stejná hodnota, jako 

relativní permitivita PMMA (při 1 MHz 𝜀𝑅 = 2,8). Tepelná vodivost (λ) při 20 °C je pro 

PVC 0,14 W/(m ∙ K) a pro PMMA 0,19 W/(m ∙ K). 

  



 

26 

 

2.2.2 Volba střihu 

Tvar a střih vodního bolusu musí být navržen dle rozměrů fantomu a způsobu 

uchycení fólie přírubami. Fantom, na kterém bude prováděno testování hypertermického 

systému, byl navržen studentkou bakalářského studia souběžně s dobou řešení této 

diplomové práce. Tvar fantomu vychází z rozměrů nosného dílu pro aplikátorové pole 

systému. Trimetrický pohled na model fantomu je na obrázku 2.8. 

Fantom bude vyroben ze stejného materiálu jako nosný díl, tedy z PMMA. Šířka stěn 

bude 10 mm. Zjednodušený technický výkres s parametry důležitými pro naši aplikaci je 

na obrázku 2.9. 

 

Obrázek 2.8: Trimetrický pohled zepředu na model fantomu pro testování regionálního 

hypertermického systému. 
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Obrázek 2.9: Zjednodušený technický výkres fantomu pánevní oblasti pro testování regionální 

hypertermické soupravy; a) pohled zepředu, b) zprava, c) shora a d) zezadu 

a) b) 

c) 

d) 
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Fantom se skládá z čelní stěny (pohled zepředu), z těla fantomu dlouhého 800 mm a ze 

zadního dílu se zvýšenými stěnami pro snadnější manipulaci s vodou, kterou bude při 

testování napuštěn. V zadní stěně je otvor s průměrem 29 mm pro přívod a odvod vody. 

Čelní stěna přesahuje tělo fantomu po celém obvodu o 10 mm.  

V případě návrhu vodního bolusu je obvod čelní stěny fantomu nejdůležitějším 

rozměrem. Je to stěna s největším obvodem a musíme uvažovat její průchod bolusem při 

vkládání fantomu do aplikátoru. Kvůli zmírnění rizika protržení vodního bolu při 

vkládání fantomu dovnitř systému bude uvažována rezerva 10 mm v okolí čelní stěny 

fantomu (viz obrázek 2.10).  

 

Obrázek 2.10: Rozměry čelní stěny fantomu po přidání 10 mm rezervy vyznačené šrafováním. 
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Obrázek 2.10 jsem vytvořila v Solidworks® a okótovala, abych zjistila délky 

jednotlivých stran osmistěnu po přidání 10 mm rezervy v okolí čelní stěny. Podle rozměrů 

uvedených v tomto obrázku vypočítám obvod fantomu s rezervou (𝑂𝑓𝑟): 

 

𝑂𝑓𝑟 = 2 × 174 mm + 4 × 145 mm + 2 × 203 mm = 𝟏𝟑𝟑𝟒 𝐦𝐦 

 

Střih střední části folie bude ve tvaru obdélníku s rozměry 𝑂𝑓𝑟 × 𝐷𝑏, kde 𝐷𝑏 je délka 

vodního bolusu, která se rovná délce nosného dílu se dvěma pevně ukotvenými 

přírubami A. Obdélník bude kratšími stranami (𝐷𝑏) spojen do válce. 

Výpočet 𝐷𝑏 dle délky aplikátoru se dvěma přírubami (viz obr. 2.7b, str. 21): 

 

𝐷𝑏 = 540 mm + 15 mm + 15 mm = 𝟓𝟕𝟎 𝐦𝐦 

 

Uvažovala jsem dva různé způsoby řešení návrhu boční části bolusu s ohledem na 

vodotěsné spojení s přírubami. 

Nejprve jsem uvažovala prodloužit střední část bolusu o cca 200 mm z obou stran 

(𝐷𝑏 + 200 + 200 mm = 970 mm). Podle náčrtu na obrázku 2.11a nebo 2.11b by byly 

prodloužené konce folie nastřiženy kolmo na hranu folie a do vzniklého volného prostoru 

boční části bolusu by byly naměřeny a vystřiženy trojúhelníky s rozměry uvedenými 

v náčrtu. Ke každému trojúhelníku by byl pro spoj folií, vždy na jeho dvou přeponách, 

naměřen 20 mm pás směrem vně (navíc). 
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a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.11a,b: Varianta střihu I a II – náčrt dvou podobných variant střihu prodloužené 

střední části folie bolusu, doplněný o rozměry trojúhelníků vyplňujících volné prostory boční 

části bolusu. V pravém horním rohu obou obrázků je načrtnut uvažovaný 20 mm pás pro spoj 

trojúhelníků s nastřiženou folií. 
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Na obrázku 2.11a je načrtnut střih – varianta I, při jehož realizaci bylo na každé straně 

prodloužené střední části bolusu provedeno 8 nastřižení po šedě vyznačených úsečkách a 

8 spojů. Při uvažování různých rozměrů šedého obdélníku uprostřed, jehož obvod se vždy 

rovná obvodu fantomu s rezervou 10 mm (𝑂𝑓𝑟), vznikne po upevnění folie přírubami 

bolus s profilem obdélníku. V tom případě by bylo velmi obtížné vložit fantom do 

nosného dílu tak, aby nedošlo k poškození bolusu. V obrázku je pro představu černě 

vyznačen skutečný obvod čela fantomu. 

 Na obrázku 2.11b je načrtnut podobný střih – varianta II, ovšem se snahou zachovat 

profil bolusu v souladu s rozměry a tvarem fantomu. V tomto případě bylo při realizaci 

provedeno 16 nastřižení po šedě vyznačených úsečkách a 16 spojů. V náčrtu můžeme 

pozorovat, že některá spojení ležela přímo v místech otvorů pro šrouby přírub. Tím, a 

také šestnácti spoji na každé straně, by bylo zbytečně zvýšeno riziko protržení bolusu po 

zaplnění vodou. 

Nejvhodnějším a nejlépe vypadajícím střihem folií se zdá být ten na obrázku 2.11c – 

varianta III. Celá boční část by byla zhotovena z jednoho dílu. Pomocí vnější odnímatelné 

příruby B a šablony vytvořené z kartonu lze na folii přesně a jednoduše obkreslit obvod 

čelní stěny fantomu a také otvory pro šrouby ještě před spojováním se střední částí bolusu 

(𝑂𝑓𝑟 × 𝐷𝑏). 

Podrobný postup je uveden v kapitole Postup výroby vodního bolusu. 

 

 

Obrázek 2.11c: Varianta střihu III – náčrt střihu boční části vodního bolu s důležitými rozměry. 

Šrafováním je vyznačen uvažovaný 10 mm pás pro spoj se střední částí vodního bolu. 
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2.2.3 Metoda spoje 

Vystřižené části folie je nutné pevně a vodotěsně pospojovat. Nejprve jsem 

uvažovala spojení svařením. Ze společnosti První obalová s.r.o. mi byly zapůjčeny 

svařovací kleště na folie (Hawo HPL WING 200, hawo GmbH, Německo) s délkou lišty 

400 mm (viz. obr. 2.12). 

 

Obrázek 2.12: Kleště pro svařování folií (Hawo HPL WING 200, hawo GmbH, Německo) 

Po prvním testu svaření folie se spoj zdál pevný. Při pokusu o svaření vodního bolusu 

dle návrhů střihu jsem však začala pochybovat o spolehlivosti této metody. Výkon 

svářecích kleští byl nastaven na maximu, ovšem doba sevření kleští signalizovaná jejich 

bzučením byla pro spoj nedostatečná. Musela jsem kleště stisknout o něco déle, bohužel 

tato doba se dala stěží odhadnout. Výsledný svár byl buď nedostatečně pevný (viz obr. 

2.13), nebo naopak došlo k přetavení folie.  
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Obrázek 2.13: Vlevo svár folií vytvořený svařovacími kleštěmi Hawo; vpravo ukázka 

jednoduchého oddělení svařovaných částí folie – nedošlo k propojení materiálů 

Další uvažovanou metodou bylo slepení folií. Sehnala jsem tři různá doporučená 

lepidla a pevnost spoje vyzkoušela na vzorku folie. Prvním testovaným bylo čiré, 

silikonové lepidlo T-REX® Crystal značky SOUDAL. Spojení tímto lepidlem zůstalo čiré 

a pružné, ovšem zaschnutí lepidla trvalo příliš dlouhou dobu a po zaschnutí bylo možné 

slepované části lehce oddělit. 

Druhým uvažovaným bylo sekundové jednosložkové kyanoakrylátové lepidlo 

Loctite® Super Bond od firmy Henkel ČR s.r.o., které by mělo být extra silné, flexibilní 

a odolné vůči vodě. Spojení folií tímto lepidlem bylo velmi rychlé, ovšem po zaschnutí 

lepidlo zatvrdlo a slepované části šlo opět lehce oddělit. 

Posledním uvažovaným bylo lepidlo, které se používá pro lepení pod vodou PVC 

bazénových folií (Opravný set pro lepení pod vodou – Summer fun, Marimex CZ). 

Spojení tímto lepidlem bylo rychlé. Po zaschnutí zůstalo čiré a slepované části nejdou 

oddělit ani hrubou silou. Navíc je toto lepidlo přímo určené pro kontakt s vodou, 

respektive pro zajištění vodotěsnosti PVC folií.  

 

Lepidlo Summer fun pro lepení PVC folií pod vodou je nevhodnější metodou spojení folie. 
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2.3 Odvod vzduchu a vzduchových bublin 

Během chlazení povrchu těla nebo fantomu mohou ve vodním bolusu vznikat 

vzduchové bubliny. Pro odvod vzduchových bublin z vodního bolusu jsem vybrala 

součástku na obrázku 2.14. Je to plastový automatický odvzdušňovací ventil (typ ECD 

Z20, ENBRA a.s., ČR). 

 

Obrázek 2.14: Automatický odvzdušňovací ventil určený k odvodu vzduchových bublin 

z vodního bolusu. Rozměry jsou uvedené v milimetrech. 

Uvnitř ventilu je plovák zajišťující oddělení plynu od vody podobným způsobem 

jako je schematicky znázorněno na následujícím obrázku 2.15. Prostor vodní (3) je od 

prostoru s odváděným plynem (1) oddělen pomocí plováku (2). Vzduchové bubliny 

hromadící se ve vodním prostoru plovák nazdvihnou. Otevřením vrchního uzávěru může 

být plyn odváděn vně z cirkulačního okruhu vodního bolusu [22]. 

 

Obrázek 2.15: Schéma automatického odvzdušňovacího plovákového ventilu, 1 – prostor s 

odváděným plynem, 2 – plovák, 3 – prostor vodní. 
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2.4 Ověření vlastností vodního bolu při aplikaci na fantom 

Vlastnosti vodního bolusu při aplikaci na fantom léčené oblasti budou hodnoceny 

z hlediska rovnoměrného rozložení teploty. Vodní bolus bude sloužit k ochlazení 

povrchu, ovšem dostupné systémy chlazení s integrovanou cirkulací a kontrolou teploty 

jsou příliš drahé. Jsou to většinou systémy pro průmyslové chlazení strojů, pro naší 

aplikaci předimenzované. Uvažovala jsem také systémy pro chlazení do akvárií, v tomto 

případě je chladící výkon přibližně 100 W. To je naopak málo v porovnání s výkonem 

generátorů vyzařujících energii do pacienta, které budou v budoucnu použity pro tuto 

hypertermickou soupravu. 

Česká firma 2e plus s.r.o. vyrábějící systémy chlazení (tzv. chillery), nabízí širokou 

škálu přístrojů různých velikostí a různých chladících výkonů. Jejich nejmenší chladící 

jednotka má při jmenovitých podmínkách chladící výkon 1,7 kW a její cena je 

46 917,- Kč. Tato jednotka v sobě obsahuje vše, co je potřeba na její pohon včetně 

čerpadla. Pokud by byla tato cena v budoucnu přijatelná, pomohli by vytvořit přesnější 

návrh řešení. 

 

Pro ověření vlastností vodního bolusu jsem se rozhodla použít jiné dostupné řešení. 

Experiment byl proveden opačně hodnocením rovnoměrného rozložení teploty ohřevem 

povrchu ochlazeného fantomu. K vodnímu bolusu byla uzavřeným okruhem připojena 

laboratorní ohřívací lázeň Grant Instruments (typ TX150, Anglie) s možností nastavení 

teploty přiváděné vody, jejíž součástí je čerpadlo (max. 18 l/min při 310 mbar). Schéma 

zapojení pro cirkulaci ohřívané vody ve vodním bolusu je na obrázku 2.16. 

Nejen kvůli ověření reprodukovatelnosti měření byl bolus několikrát napouštěn a 

vypouštěn. Z tohoto důvodu byla pod nosným dílem hypertermické soupravy umístěna 

nádrž na vodu s kapacitou cca 60 litrů. Z té byl bolus zavodňován čerpadlem Syncra 

Silent 1.0 (Sicce, Itálie) s maximálním průtokem 15,8 l/min. Do nádrže byl bolus také 

vypouštěn. 

Přívod a odvod vody jsem realizovala pomocí ¾ palcových hadic, propojených 

koleny a spojkami do jednoho výstupu či vstupu viz. obrázek 2.17. Na tomto obrázku lze 

pozorovat také propojení s transparentními hadicemi kompatibilními s laboratorní lázní. 

Na obrázku 2.18 jsou zobrazeny použité komponenty. Konektory se závitem G3/4" pro 

rychlospojky hadic byly do čtyř otvorů na nosném díle přišroubovány spolu s těsnící 

teflonovou páskou. 
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Obrázek 2.16: Schéma nosného dílu s integrovaným vodním bolusem v zapojení s cirkulačním 

okruhem laboratorní ohřívací lázně s nastavitelnou teplotou. Z vodní nádrže bude bolus před 

zapojením do cirkulačního okruhu naplněn pomocí čerpadla. 

 

 

Obrázek 2.17: Propojené konektory hadic pro přívod (a odvod) vody nosného dílu s 

integrovaným vodním bolusem 



 

37 

 

 

 

Obrázek 2.18: Komponenty použité pro realizaci přívodu a odvodu vody vodního bolusu. 

Zhodnocení vlastností vodního bolu při aplikaci na fantom pánevní oblasti bylo 

provedeno měřením teploty pomocí čtyř diskrétních čidel z optických vláken, která byla 

připevněna na povrch fantomu. Rovnoměrné rozložení teploty bylo ověřeno termovizní 

kamerou. Při měření jsem postupovala dle uvedeného protokolu. 
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2.4.1 Protokol měření 

 

1. Zkontrolujeme dotažení všech šroubů na těsnících přírubách. 

 

2. Na čtyři protilehlé stěny fantomu (horní, spodní, pravá, levá) připevníme teplotní 

čidla dle obrázku 2.19. 

 

Obrázek 2.19: Osazení fantomu pánevní oblasti čtyřmi teplotními čidly teplom. Fotempmk-19".  

Modul 1 - kanál 1 (1CH1) horní stěna, kanál 2 (1CH2) pravá stěna; 

 Modul 2 – kanál 1 (2CH1) spodní stěna, kanál 2 (2CH2) levá stěna 

3. Fantom opatrně vsuneme do nosného dílu s integrovaným vodním bolusem. 

Vypodložíme do optimální polohy a naplníme studenou vodou.  

 

4. Ke spodní přípojce nosného dílu napojíme čerpadlo a z vodní nádrže napustíme 

vodní bolus. Po vytlačení vzduchu a vzduchových bublin odpojíme čerpadlo a 

přepojíme na uzavřený cirkulační okruh k laboratorní ohřívací lázni dle schématu 

zapojení výše (obrázek 2.27). Nastavíme teplotu 45 °C. 

 

5. Čerpadlo, kterým jsme napouštěli vodní bolus připevníme zevnitř na zadní stěnu 

fantomu, aby v něm voda cirkulovala (viz obrázek 2.20). 
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Obrázek 2.20: Umístění čerpadla pro cirkulaci vody uvnitř fantomu pánevní oblasti. 

 

6. Zapneme měření teploty čtyřmi diskrétními čidly umístěnými na fantomu. 

 

7. Po dobu 40 minut cirkulačním okruhem vodní lázně ohříváme povrch fantomu. 

Každých 5 minut odečítáme teplotu vody fantomu (teploměrem Garät DTM 3000, 

Německo), teplotu vodní lázně zobrazenou na displeji a aktuální teplotu 

naměřenou čtyřmi senzory umístěnými na povrchu fantomu. Poznamenáváme do 

tabulky. 

 

8. Po uplynuté době vypneme měření teploty čtyřmi diskrétními čidly a vypneme 

cirkulační okruh. 

 

9. Odpojíme nejprve oba horní, následně oba spodní konektory hadic pro rychlé 

vypuštění vody z vodního bolusu do nádrže. Uvedené pořadí je nutné dodržet! 

 

10. Po vypuštění vody z vodního bolu, posuneme nosný díl tak, abychom odkryli 

ohřívanou oblast fantomu a vytvoříme snímek termovizní kamerou.  
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3 Výsledky 

V této kapitole je shrnuta realizace nosného dílu pro aplikátorové pole 

s integrovaným vodním bolusem a cirkulací vody, jedné z hlavních komponent regionální 

hypertermické soupravy. 

Vodní bolus musí dokonale přiléhat na povrch fantomu, další součástí výsledků 

budou data naměřená při ověřování tohoto požadavku. 

3.1 Nosný díl a vodní bolus 

Nosný díl (obrázek 3.1) je vyroben z litého plexiskla (PMMA) dle výkresů 

uvedených v metodách. Přeměřením hotového výrobku jsem nezjistila odchylky vyšší 

než 1 mm. Součástí nosného dílu jsou dvě odnímatelné příruby, určené k vodotěsnému 

uchycení vodního bolusu. 

 

 

Obrázek 3.1: Samostatný nosný díl vyrobený z PMMA pro aplikátorové pole regionální 

hypertermické soupravy. Na obrázku dole je vidět přišroubovaná odnímatelná příruba (polepená 

bílou folií) určená k vodotěsnému uchycení vodního bolu 
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Vodní bolus jsem zhotovila z pružné PVC folie o tloušťce 0,3 mm (typ 883, Fatra 

a.s, ČR). Spojení jednotlivých částí vystřižené folie je realizováno pomocí lepidla na PVC 

(Opravný set pro lepení pod vodou – Summer fun, Marimex CZ). Hotový vodní bolus 

integrovaný s nosným dílem je na obrázku 3.2.  

Postup výroby vodního bolusu vyplívá z uvažovaných metod střihu a spoje folie. 

Z tohoto důvodu jsem postup výroby vodního bolusu včetně zajištění jeho vodotěsnosti a 

také vodotěsnosti těsnících přírub zařadila mezi výsledky této diplomové práce. 

 

 

 

Obrázek 3.2: Vodní bolus v nosném díle přichycený přišroubováním těsnících přírub. 
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3.2 Postup výroby vodního bolusu 

 

K výrobě vodního bolu budeme potřebovat pomůcky uvedené v následující tabulce 3.1, 

Všechny potřebné pomůcky označené čísly dle pořadí v tabulce 3.1 jsou zobrazeny na 

obrázku 3.3. 

Tabulka 3.1: Seznam pomůcek potřebných k výrobě vodního bolu 

1)  PVC folii (Fatra a.s., typ 883, 

alespoň 2,5 × 1,3 m) 

2) lepidlo na PVC folie (opravný set 

pro lepení pod vodou Summer fun) 

3) metr svinovací nebo dřevěný 

     skládaný 
4) lať (800 × 25 × 20 mm) pro 

     zatížení slepované části 

5) tenké kuličkové pero, tužka 6) ostré nůžky, odlamovací nůž 

7) šablonu obvodu fantomu 8) štětce pro rozetření lepidla 

9) pravítko minimálně 30 cm a 

     a trojúhelník s ryskou 
10)  plastové ruční svěráky a svorky 

11) rouška  

 

 

 

Obrázek 3.3: Seznam pomůcek potřebných k výrobě vodního bolusu. Číslování odpovídá pořadí 

pomůcek v tabulce 3.1.  
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Za účelem reprodukovatelnosti výroby bočních částí vodního bolu jsem nejprve 

připravila šablonu obvodu čelní stěny fantomu. Šablonu jsem si podle výkresu na obrázku 

3.4 narýsovala na pevný karton a nožem šablonu vyřízla. Šrafováním je vyznačen 10 mm 

pás pro lepení, který jsem naměřovala přímo na folii po obkreslení a odejmutí šablon. 

 

Obrázek 3.4: Výkres šablony obvodu čelní stěny fantomu pro výrobu vodního bolu. Šrafováním 

je označen 10 mm pás pro lepení, který se na folii odměří po obkreslení šablony. 
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3.2.1 Postup výroby vodního bolu 

Postup výroby vodního bolu je dán metodou střihu folie. Pro střih byla vybrána varianta 

III (obrázek 2.11c, str. 31). Vodní bolus bude složen ze tří dílů, střední část a dvě boční 

části, které budou spojeny lepením.  

V průběhu celého postupu jsem dbala na to, abych folii nepoškodila. Jakákoliv trhlina by 

mohla způsobit protržení bolusu po naplnění vodou. 

 

1. Folii jsem si položila na stůl a podle výkresu na obr. 3.5 si naměřila a narýsovala 

rozměry střední části vodního bolu. Použila jsem tenčí propisovací pero. 

 

Obrázek 3.5: Výkres s rozměry střední části vodního bolu. Čerchovaně je vyznačený 20 mm pás 

pro lepení. 

2. Od obou okrajů delších stran směrem dovnitř jsem odměřila a čárkovaně (nebo 

čerchovaně) vyznačila 20 mm pro slepení s bočními částmi vodního bolu. Od 

okraje jedné z kratších stran jsem si směrem dovnitř odměřila a čárkovaně 

vyznačila 20 mm pro slepení kratších stran k sobě. (viz obr. 3.6) 
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Obrázek 3.6: Obrázek postupu naměření střední části vodního bolu. 

3. Střední část vodního bolu po plné čáře jsem vystřihla. 

 

4. Vystřiženou folii jsem si položila na stůl a připravila lepidlo, štětec, lať pro 

zatížení a klipsny pro pevné přichycení latě ke stolu. 

 

5. Vždy při lepení důrazně doporučuji otevřít okna a nasadit roušku! Povrch 

slepované plochy nesmí být mastný ani zaprášený. 

 

6. Folii jsem přeložila napůl tak, aby porézní strana folie byla vně (hladká uvnitř) a 

aby byl vyznačený pruh pro slepení kratší strany zespodu. Tento pruh jsem si 

přesunula k sobě na kraj stolu, přehnula a z vnější (porézní) strany ho celý nebo 

po částech potřela silnější vrstvou lepidla. Pomocí štětce rozetřela lepidlo do 

okrajů. Nanášení lepidla muselo být rychlé, aby nedošlo k zaschnutí. Horní konec 

folie jsem položila vnitřní (hladkou) stranou na vyznačenou část potřenou 

lepidlem, zatížila latí a co nejpevněji přichytila ke stolu (viz obr.3.7). 
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Obrázek 3.7: Slepení střední části vodního bolu. Ukázka způsobu zatížení slepované části. 

 

7. Lepidlo jsem nechala schnout. Mezitím jsem si připravila dvě boční části vodního 

bolu podle střihu III. (obr. 2.11c, str.31). 

 

8. Vzala jsem si vnější přírubu (B) jako šablonu a šablonu obvodu fantomu 

vytvořenou z kartonu. 

 

9. Folii cca 710 × 560 mm jsem rozložila na stůl. Na ni položila přírubu a do 

příruby zasadila šablonu obvodu fantomu dle obrázku 3.8. Obkreslila otvory pro 

šrouby a plnou čarou vnitřní obrys šablony fantomu. 
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Obrázek 3.8: Ukázka postupu při obkreslování šablon pro výrobu bočních částí vodního bolu. 

10. Šablony jsem odložila stranou a od obkresleného obrysu fantomu naměřila 10 mm 

pro lepení a čárkovaně vyznačila viz obr. 3.9. Měřila jsem směrem k otvorům pro 

šrouby. 

 

11. Otvory pro šrouby a vnitřní obrys fantomu jsem po plné čáře vystřihla. Pruh 10 

mm folie pro lepení jsem opatrně nastřihla v rozích, aby ho bylo možné ohnout. 

 

Obrázek 3.9: Náčrt folie po obkreslení šablon s vyznačeným 10 mm pruhem pro lepení, červeně 

je vyznačeno nastřižení tohoto pruhu. 
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Folii jsem vždy v místě vyznačeného otvoru přeložila napůl a jedním pohybem 

do půlkruhu jsem po čáře vystřihla. Dbala jsem na to, aby v místě otvoru 

nevznikla trhlinka okraje folie. 

 

12. Vodní bolus je nutné uzavřít z obou stran, proto jsem body 8–11 zopakovala. 

 

13. Slepenou střední část vodního bolu jsem uvolnila ze svěráků, lať odložila stranou. 

Folii pootočila o 90° a lepení přesunula tak, aby bylo navrchu a uprostřed. 

 

14. Před slepováním střední a boční části jsem po okrajích, v místě čárkované čáry 

střední části, po úsečkách rozměřila obvod fantomu s rezervou (Ofr). Úsečky byly 

odměřovány a vyznačovány postupně směrem doprava. Délky jednotlivých 

úseček zjištěné dle obrázku 2.10 na straně 28 jsem uvedla v tabulce 3.2, počínaje 

délkou pravé horní šikminy osmistěnu (1. úsečka, viz obr. 3.9).  

Tabulka 3.2: Délky odměřovaných úseček počínaje délkou pravé horní šikminy. 

1. úsečka 145 mm 

2. úsečka 174 mm 

3. úsečka 145 mm 

4. úsečka 203 mm 

5. úsečka 145 mm 

6. úsečka 174 mm 

7. úsečka 145 mm 

8. úsečka 205 mm 

 

 

15. Protože spoj střední části bolusu bylo vhodné umístit doprostřed pravé horní 

šikminy nosného dílu, rozměřovat jsem začala právě v místě spoje. Spoj jsem 

umístila uprostřed první naměřené úsečky, jejíž délka je uvedená na prvním místě 

v tabulce 3.2 výše. 

 

16. Po vyznačení krajních bodů úseček v místě čárkované čáry jsem si pás 20 mm pro 

lepení nastřihla směrem k označeným bodům (nůžkami kolmo na okraj folie).  
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17. Folii jsem otočila o 180°, spoj střední části folie opět umístila nahoru a doprostřed 

před sebe. Po úsečkách rozměřila druhou stranu lepení. S rozměřováním jsem 

nyní musela začít úsečkou v levé horní šikmině (7. úsečka, tabulka 3.2) tak, aby 

spoj byl uprostřed měřené úsečky. Podle tabulky 3.2, počínaje 7. úsečkou, jsem 

odměřovala směrem doprava jednotlivé úsečky (7. úsečka, 8. úsečka, 1. úsečka, 

2. úsečka atd. …) 

 

18. Po vyznačení krajních bodů úseček v místě čárkované čáry jsem si pás 20 mm pro 

lepení nastřihla směrem k označeným bodům (nůžkami kolmo na okraj folie).  

 

19. Připravenou folii střední části bolusu jsem otočila, aby lepení bylo nahoře, k sobě 

stranou, kterou jsem po úsečkách rozměřovala jako první. Nechala položenou na 

stole. Vzala jsem připravenou, vystřiženou folii boční části bolusu a položila jí 

také před sebe porézní stranou k sobě, hladkou dolu. 

 

20. Připravila jsem lepidlo, štětec, roušku, lať pro zatížení a plastové ruční svěráky. 

Během slepování střední a boční části jsem se držela zásady, aby při vsouvání 

fantomu do bolusu nebylo možné zavadit o okraj slepované části. Po uchycení 

bolusu přírubami jsem chtěla, aby okraj 10 mm pro lepení boční části byl ukryt 

uvnitř bolusu. Následujícím postupem jsem toto dodržela. 

 

21. Do ruky jsem uchopila 10 mm proužek pro lepení (boční část folie) v pravé horní 

šikmině osmistěnu. Z porézní strany (k sobě) nanesla na proužek lepidlo, štětcem 

rozetřela, obrátila potřenou stranou dolu a přiložila na první vyznačenou úsečku 

na střední části (v místě spoje; na straně, kterou jsem po úsečkách rozměřovala 

jako první) tak, aby čárkovaná čára sedla na čárkovanou vyznačenou úsečku na 

střední části. Spoj jsem zatížila latí, připevnila ke stolu a čekala 5 až 8 minut, než 

lepidlo zaschlo. 

 

22. Po uvolnění latě jsem zkontrolovala slepení. Pokud k sobě v některém místě folie 

nepřilnuly, snažila jsem se pomocí štětce na místo aplikovat lepidlo. Zatížila latí 

a lepidlo nechala zaschnout. Z této strany je lepení v kontaktu s vodou, proto bylo 

důležité kvalitu spoje nepodcenit. 
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23. Po uvolnění latě jsem potřela lepidlem 20 mm proužek pro lepení na střední části 

bolusu z porézní strany (k sobě). Tento proužek ohnula nahoru a přilepila k boční 

části. V ohnutí přiložila lať a zatížila (obrázek 3.10). Po zaschnutí vznikl spoj 

s 90° ohybem. 

 

24. Po uvolnění latě jsem uchopila 10 mm proužek pro lepení na boční části, který se 

nachází napravo od právě slepeného spoje. Postup lepení (body 21–23) jsem 

opakovala, dokud jsem neslepila všech osm hran osmistěnu. 

 

Obrázek 3.10: Ukázka postupu slepování střední části s boční částí vodního bolusu. 

 

25. Při slepování střední a boční části druhé strany vodního bolu jsem postupovala 

podle bodů 21-24. Lepit jsem však začala v levé horní šikmině boční části (v místě 

spoje střední části) a pokračovala opět směrem doprava. 
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3.2.2 Zajištění vodotěsnosti 

Protože je střední část s bočními částmi vodního bolusu slepovaná po vyměřených 

úsečkách, mohly by v každém rohu mezi jednotlivými slepovanými úseky vzniknout 

netěsnosti. Do těchto míst jsem vlepila vystřižený kus folie ve tvaru elipsy, aby bylo 

spojení stoprocentně vodotěsné. 

Elipsu jsem na folii načrtla podle obrázku 3.11 a vystřihla. Rozměry cca 35 × 20 

mm jsou dostačující. První vystřiženou záplatu jsem použila jako šablonu, kterou jsem 

šestnáctkrát obkreslila a každou vystřihla.  

 

Obrázek 3.11: Vzor záplaty ve tvaru elipsy pro zajištění vodotěsnosti v rozích mezi 

slepovanými úseky vodního bolusu. 

Polovinu záplaty z porézní strany folie jsem potřela lepidlem a z vnitřní strany bolusu 

nalepila na porovnanou (nezvlněnou) folii střední části v místě rohu, zatížila latí a nechala 

zaschnout. Po uvolnění latě jsem porovnala folii boční části bolusu v místě stejného rohu, 

druhou polovinu záplaty potřela lepidlem, přiložila, zatížila latí a nechala zaschnout. 

Tímto způsobem jsem postupovala v každém rohu mezi slepovanými úseky vodního 

bolu. Detail výsledku slepování je zobrazen na obrázku 3.12. 
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Obrázek 3.12: Způsob zajištění vodotěsnosti v rozích mezi slepovanými úseky vodního bolusu. 

Detail slepované části vyfocen z vnitřní strany. 

K zajištění vodotěsnosti bolusu patří i utěsnění pomocí přírub. Jako vhodný materiál 

pro těsnění mezi přírubami byla zvolena bílá silikonová pryž obdélníkového průřezu s 

rozměrem 3 × 10 mm. Pryž jsem do drážky příruby B vlepila pomocí kyanoakrylátového 

sekundového lepidla CB 2004 pro lepení silikonu a plastu (viskozita 7-11 mPa∙s). Lepidlo 

bylo zakoupeno spolu s aktivační PRIMER CB 9056 fixou, která mění povrchové napětí 

nepolárních plastů – silikonové pryže. 

Při vlepování pryže do drážky jsem postupovala následovně. Přírubu jsem položila 

na stůl spolu s lepidlem s primerem, těsnící pryží z obrázku 3.13a,b a odlamovací nůž. 

Pryž jsem vždy vložila do drážky, potřebnou délku vyznačila a na obou koncích načrtla 

zkosení. Tuto část pryže jsem odřízla. 

Silikonová pryž je obdélníkového průřezu, ovšem způsobem její výroby je jedna 

strana hranatější, druhá mírně zaoblená. Odříznutý kus jsem z hranatější strany očistila 

fixou a kapalinu nechala odpařit. Do očištěné drážky příruby jsem nanesla lepidlo a 

naměřený kus pryže zaktivovanou stranou přitlačením vlepila. Poté jsem naměřila další 

část pryže tak, aby těsnění navazovalo bez mezer a vlepila. Tímto způsobem jsem 

pokračovala do vyplnění celé drážky na obou přírubách (příruba B) viz obr. 3.13b. 
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Obrázek 3.13a: Ukázka postupu lepení silikonového těsnění do drážky přírub. 

 

 

Obrázek 3.13b: Příruba s vlepeným silikonovým těsněním. Uprostřed obrázku je 

kyanoakrylátové lepidlo CB 2004 v sadě s PRIMER CB 9056 fixou a bílá silikonová těsnící 

pryž obdélníkového průřezu. 

 



 

54 

 

3.3 Měření teploty na povrchu fantomu 

Vlastnosti vodního bolusu z hlediska rovnoměrného rozložení teploty byly ověřeny 

měřením teploty povrchu fantomu pomocí čtyř diskrétních čidel optovláknového 

teploměru Fotempmk-19" (Optocon, Německo) a pomocí termovizní kamery Flir (typ 

E49001, Estonsko). Experiment probíhal dle protokolu měření uvedeného v metodách 

(kapitola 2.4.1). 

Fantom osazený teplotními čidly vložený do nosného dílu s integrovaným vodím 

bolusem naplněným vodou je zobrazen na obrázku 3.14. Na obrázku 3.15 je termovizní 

snímek HT soupravy.  

 

Obrázek 3.14: Fantom s připevněnými teplotními čidly vložený do nosného dílu s integrovaným 

vodním bolusem. Fantom i vodní bolus jsou naplněny vodou. 

 

Obrázek 3.15: Snímek HT soupravy vytvořený termovizní kamerou Flir. Teplota ve °C. 
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Kompletní regionální hypertermická souprava v průběhu měření je na obrázku 3.16. 

 

Obrázek 3.16: Regionální hypertermická souprava v průběhu ověřování vlastností vodního 

bolusu na fantomu pánevní oblasti.  

1- nosný díl s vodním bolusem, 2- přívod vody, 3- odvod vody a vzduchových bublin, 

 4- fantom pánevní oblasti, 5- čerpadlo pro cirkulaci vody ve fantomu, 6- vodní nádrž 

(rezervoár) pro bolus,7- ohřívací laboratorní lázeň s cirkulačním čerpadlem,  

8- optovláknový teploměr Fotempmk-19" připojený k PC 

 

 

Hodnoty teploty povrchu fantomu naměřené diskrétními čidly je nutné doplnit o nejistoty 

měření, zde uvádím postup jejich výpočtu: 

 

Specifikace teploměru Fotempmk-19" 

Maximální chyba měření (∆𝑃) [23]: ±0,35 °C 

 

Pro ukázku určení nejistoty měření teploměrem Fotempmk-19" jsem použila 15 hodnot 

naměřených v 10. minutě měření dle tabulky 3.3. 

Tabulka 3.3: Naměřené hodnoty (𝑥𝑖) v 10. minutě měřené senzorem na horní stěně fantomu 

𝑇10,ℎ(𝐶𝐻1) (°C) 

𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 𝑥5 𝑥6 𝑥7 𝑥8 

25,30 25,30 25,40 25,40 25,40 25,40 25,30 25,30 

𝑥9 𝑥10 𝑥11 𝑥12 𝑥13 𝑥14 𝑥15  

25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40  
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K určení standardní nejistoty typu A (𝑢𝐴) jsem nejprve spočetla střední hodnotu 

naměřené teploty 

 

𝑇10,ℎ(𝐶𝐻1)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =

1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

=
1

15
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

= 25,37 °C 

 

𝑢𝐴 = √
1

𝑛 ∙ (𝑛 − 1)
∙ ∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

= √
1

15 ∙ (15 − 1)
∙ ∑(𝑥𝑖 − 𝑇10,ℎ(𝐶𝐻1)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )2

𝑛

𝑖=1

= 0,05 °C 

 

Předpokládáme rovnoměrné rozdělení, proto standartní nejistotu typu B vypočítáme 

pomocí vztahu  

 
𝑢𝐵 =

∆𝑃

√3
, (1) 

kde ∆𝑃 je maximální odchylka přístroje a je uvedena v katalogu přístroje. Tomu 

odpovídající standardní nejistota typu B činí 

 

𝑢𝐵 =
∆𝑃

√3
=

0,35

√3
= 0,2 °C. 

 

Kombinovaná standardní nejistota C: 

 

𝑢𝑐 = √𝑢𝐴
2 + 𝑢𝐵

2 = √0,052 + 0,22 = 0,21 °C 

 

Rozšířená nejistota 𝑈𝐶, kde 𝑘𝑟 je rozšiřující koeficient (𝑘𝑟 = 2  pro normální 

rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95 %): 

 

𝑈𝐶 = 𝑘𝑟 ∙ 𝑢𝐶 = 2 ∙ 0,21 = 0,42 °C 

 

Teplota v čase T10 naměřená teplotním senzorem umístěným na horní stěně 

fantomu – horní (CH1) je: 

𝑻𝟏𝟎,𝒉(𝑪𝑯𝟏) = 𝟐𝟓, 𝟑𝟕 ± 𝟎, 𝟒𝟐 °𝑪 
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Výsledky měření doplněné o nejistoty měření jsou uvedeny v následující tabulce 3.4. 

Naměřené teploty vody uvnitř fantomu a vodního bolusu jsou orientační. Kvůli přehledné 

interpretaci výsledků uvádím také graf naměřených hodnot (Obrázek 3.17). 

Tabulka 3.4: Naměřené teploty na povrchu vodního bolusu doplněné o nejistoty měření. 

 Teploty jsou uvedeny ve °C. 

 

 

 

Obrázek 3.17: Graf naměřených teplot v průběhu měření teploty povrchu fantomu čtyřmi 

diskrétními čidly. 
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Po ukončení měření byl vodní bolus vypuštěn a posunutím nosného dílu směrem 

doleva byla odkryta část zahřívané oblasti fantomu. Na obrázku 3.18 je vyznačena 

odkrytá oblast povrchu fantomu zahřívaná vodním bolusem. V tomto místě byl vytvořen 

snímek rozložení teploty na povrchu fantomu pomocí termovizní kamery (obrázek 

3.19a,b). Obrázek 3.19a byl vytvořen o cca 30 sekund dříve než obrázek 3.19b. To 

způsobilo mírný pokles snímané teploty zahřívané oblasti povrchu fantomu. 

 

 

Obrázek 3.18: Vyznačená oblast snímaní termovizní kamerou po odkrytí povrchu fantomu 

zahřívaného vodním bolusem. 
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Obrázek 3.19a,b: Snímky rozložení teploty povrchu fantomu ve vyznačené oblasti zahřívané 

vodním bolusem. Foceno termovizní kamerou Flir. Snímek a) byl vytvořen cca o 30 s dříve než 

snímek b). Stupnice teploty je ve °C. 
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4 Diskuse 

Hlavním dílčím úkolem této diplomové práce bylo navrhnout vhodné rozměry 

nosného dílu pro aplikátorové pole regionální hypertermické soupravy pro léčbu pánevní 

oblasti. Vhodné rozměry byly stanoveny s ohledem na rozměry pacientů, kteří byli léčeni 

s nádorovým onemocněním této oblasti. Model nosného dílu s předem stanovenými 

rozměry byl vytvořen v programu Solidworks®, vytvořená sestava byla použita jako 

předloha pro výrobu společností MK Plexi s.r.o.. Nosný díl pro aplikátorové pole HT 

soupravy je zhotoven z litého PMMA (plexisklo). Výhodou tohoto materiálu je 

kompatibilnost s magnetickou rezonancí, která bude pravděpodobně v budoucnu sloužit 

k měření teploty tkání a orgánů během léčby hypertermií (MRTI). Ve své studii Mulder 

a kol. [19] uvádí využití MR také při plánování léčby, snímky přesného uložení nádoru 

je totiž nutné vytvořit s pacientem/tkou uvnitř aplikátoru s bolusem naplněným vodou. 

Po přilehnutí bolusu k povrchu těla dochází tíhou vody k mírnému posuvu tkání a orgánů. 

Kvůli přichycení vodního bolusu k nosnému dílu byly vyrobeny dvě odnímatelné 

příruby s drážkou pro silikonové těsnění. Příruby lze k nosnému dílu přišroubovat celkem 

dvaceti šrouby na každé straně. Šrouby s rozměrem M12x50 jsou vhodné, v této práci 

jsem prozatím použila ocelové. Je nutné je utahovat s citem, aby nedošlo k rozlomení 

PMMA. Do budoucna je nezbytné dokoupit plastové, kvůli kompatibilnosti s EM polem. 

To platí i pro stahovací pásky hadic.  

Pro výrobu vodního bolusu jsem vybrala pružnou transparentní PVC folii s tloušťkou 

0,3 mm. Tato folie by neměla obsahovat ftaláty a je vhodná při použití ve zdravotnictví. 

Bolus musel být zhotoven ze tří částí spojených lepením z důvodu dokonalého přilnutí 

folie k povrchu fantomu po naplnění bolusu vodou. Příliš mnoho materiálu by 

způsobovalo ohyby folie, kvůli kterým by nebyl povrch adekvátně ochlazován. 

V ohybech by se také mohly zachytávat či tvořit vzduchové bubliny. Lepidlo na opravy 

bazénových PVC folií je překvapivě velmi pevné. Při práci s ním je nutné dávat pozor, 

abychom folii nepotřísnili na jiném místě než ve spoji. Dochází totiž k naleptání folie a 

hrozilo by protržení po naplnění vodou.  

Lépe by vypadalo vytvořit spoje svařením folií, bohužel PVC folie obyčejnými 

svářečkami spojit nelze. Pravděpodobně lze folie svařit vysokofrekvenčně, takové stroje 

jsou ovšem velmi drahé a jsou většinou stavěné pro průmyslovou výrobu. Výroba bolusu 

by musela být zadána společnosti, jenž tyto stroje vlastní. 

Při výrobě dvou bočních částí vodního bolusu jsem používala šablonu z kartonu pro 

obkreslení obvodu fantomu, která se vložila do odnímatelné těsnící příruby. Díky přírubě 

jsem mohla obkreslit otvory pro šrouby. Pro snadnější manipulaci a přesnější výsledek 

bych do budoucna doporučila šablonu/šablony zhotovit také z PMMA. V šabloně by 

mohla být vyřezána drážka pro obkreslení 10 mm pásu pro lepení, aby se tento pás 

nemusel odměřovat přímo na folii. 



 

61 

 

Vodní bolus byl jeho zavodňováním podroben několika zátěžovým testům. 

Například při jeho prvotním testování jsem se ho pokusila naplnit bez vloženého fantomu. 

Gravitací se voda přirozeně držela pouze ve spodní části bolusu, až po maximálním 

vypnutí folie začal vodní sloupec stoupat i po stranách nosného dílu. Pokud je do bolusu 

vložen fantom nenaplněný vodou, je vodním vakem nadzdvihován a nelze bolus zavodnit 

podobně jako v předchozím případě. Tímto byla otestována těsnost spoje folie a těsnící 

příruby.  

Fantom musí být před zavodňováním bolusu nejprve sám naplněn, tím pádem zatížen 

vodou. Aby mohl být fantom vložen do nosného dílu a naplněn vodou, musela jsem 

vyřešit způsob jeho vypodložení do výšky cca 14 cm. Dva stojany jsem vyrobila 

z polystyrenu, protože se s ním lehce pracuje a jeho výška se dá lehce poupravit. Lze ho 

jednoduše vyřezat tak, aby do něj fantom přesně zapadl. Stojan z polystyrenu je například 

na obrázku 3.14. Další výhodou tohoto řešení byla možnost vytlačit do polystyrenu malou 

drážku pro vedení optického vlákna umístěného na spodní stěně fantomu. Naopak velkou 

nevýhodou je, že je polystyren příliš měkký a křehký. Ve fantomu je obrovské množství 

vody a její tíha by mohla způsobit prolomení stojanů. Vhodnější by bylo vytvořit je 

například ze dřeva. 

Dalším cílem bylo navrhnout a realizovat možnost nastavení a udržení konstantní 

teploty přiváděné vody. Protože je vodní bolus určen k ochlazování povrchu těla, v první 

řadě jsem uvažovala systém chlazení. Pro naši aplikaci je výkon dostupných chladičů buď 

příliš nízký, nebo naopak obrovský. Z možnosti těch výkonnějších jsem oslovila 

společnost 2e Plus s.r.o.. Jejich nejmenší chladící jednotka (výkon 1,2 kW) s cirkulačním 

čerpadlem stojí přibližně 47 000,- Kč. Jako další možnost nastavení a udržení konstantní 

teploty se nabízel ohřev přiváděné vody. To bylo možné realizovat pomocí laboratorní 

ohřívací lázně s možností nastavení konstantní teploty, která je v laboratoři FBMI 

dostupná. Součástí lázně je cirkulační čerpadlo, které lze připojit k přívodu a odvodu 

vody z vodního bolu. Při testování HT soupravy byl naměřen průtok tímto uzavřeným 

cirkulačním okruhem vodního bolu 5,5 l/min. 

Přívod a odvod vody je realizován pomocí hadic, konektorů, spojek a přípojek 

Gardena. Na nosném díle jsou celkem 4 otvory se závitem G3/4“, dva nahoře a dva dole. 

Spodní otvory jsou pro přívod při napouštění bolusu, pro přívod cirkulace vody a pro 

rychlé vypouštění vody zpět do nádrže umístěné pod nosným dílem. Rychlé vypouštění 

vody z bolusu musíme uvažovat v nouzových případech při hypertermickém ohřevu, kdy 

je nutné rychlé vytažení pacienta z aplikátoru. Při vypouštění se odpojí nejprve horní, 

potom spodní konektory. V případě nedodržení tohoto pořadí by v bolusu nastal podtlak 

a folie by se na horní stěně nosného dílu v místě otvorů přitiskla ke stěně. Mohlo by dojít 

k protržení bolusu. Naměřená doba vypouštění bolusu je 5 minut a 5 sekund. Tuto dobu 

je nutné v budoucnu zkrátit například použitím čerpadla nebo vytvořením většího 

nouzového otvoru pro výpust. Nádrž na vodu umístěná pod nosným dílem by mohla být 

do budoucna pevnější a s větší kapacitou.  
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Musela jsem uvažovat také odvod vzduchových bublin z bolusu. Mohly by vznikat 

při napouštění nebo během cirkulace. Vzduchové bubliny by znemožnily ochlazování 

povrchu těla pacienta/tky. Z tohoto důvodu je na horní přípojce odvádějící vodu 

z vodního bolusu umístěn automatický odvzdušňovací ventil. 

Čerpadlo Syncra Silent 1.0 s maximálním průtokem 15,8 l/min je dostačující, ovšem 

se zvyšováním hladiny vody v bolusu dochází ke snižování rychlosti průtoku čerpadla. 

Do budoucna by bylo vhodné pořídit výkonnější čerpadlo z důvodu udržení konstantního 

průtoku. Větší průtok není třeba. Při cca 16 l/min máme možnost kontrolovaného 

napouštění, v případě vzniku přehybů folie jí rukou lehce porovnáme, aby dokonale 

obepínala povrch testované, popřípadě léčené oblasti. 

Ve výsledném grafu naměřených teplot v průběhu experimentu (obrázek 3.17) 

můžeme pozorovat lineální nárůst všech měřených hodnot. Z důvodu přehlednosti jsem 

do grafu neuváděla nejistoty měření. Nárůst teploty vody ve fantomu svědčí o tom, že je 

bolusem povrch zahříván. Lineární je i nárůst teplot snímaných čtyřmi teplotními čidly 

umístěnými na povrchu fantomu. Z výsledků lze vypozorovat, že v místě přívodu vody 

cirkulačním okruhem z vodní ohřívací lázně je naměřená teplota nejvyšší. Teplota 

snímaná po stranách fantomu je přibližně stejná. Teplota na horní stěně fantomu je 

nejnižší. Teplota vody ve vodním bolusu pravděpodobně nebude nikdy zcela konstantní, 

protože v celém jeho vnitřním povrchu dochází k ochlazování od fantomu. Měření jsme 

provedli 40 minut, což je pro názornost dějů ve vodním bolu dostačující. Dalším ohřevem 

bychom folii zbytečně zahřívali, časem by došlo k zahřátí vody ve fantomu a výsledek by 

nebyl pozorovatelný. 

Snímek vytvořený termovizní kamerou potvrzuje naměřený gradient vody v bolusu 

pomocí čtyř diskrétních čidel (viz obr. 3.19a,b). Na obrázku můžeme pozorovat 

rovnoměrné rozložení teploty v horizontálním směru, ve svislém směru je lehce patrný 

zmiňovaný gradient. Těmito snímky jsme potvrdili funkčnost vodního bolusu z hlediska 

výborného kontaktu s povrchem fantomu a z hlediska rovnoměrného rozložení teploty. 

V místech rohů osmistěnu fantomu lze na snímku z termovizní kamery pozorovat pásy 

s naměřenou nižší teplotou. Pouze v těchto místech bolus nepřiléhá úplně, s tímto jevem 

se pravděpodobně setkáme i v klinické praxi. Důležité je že dokonale přiléhá směrem ke 

středu aplikátoru, kde budou umístěny antény pro vyzařování EM energie. V místě, kde 

je teflonovou samolepící páskou přichyceno vlákno teplotního čidla lze v témže obrázku 

pozorovat naměření nižší teploty. Tím je potvrzeno, že v případě nedokonalého přilnutí 

bolusu by v místě nedocházelo k ohřevu povrchu. 

V průběhu měření jsem si všimla, že vodní bolus působí na povrch fantomu velkým 

tlakem. To je způsobeno velkým množstvím vody v bolusu – cca 50 litrů. V budoucnu by 

bylo vhodné tento tlak přeměřit tlakovými senzory. Minimálně v místě, kde by vak ležel 

na pacientově břiše, by bylo vhodné uvnitř bolusu vyřešit jeho uchycení k horní stěně 

nosného dílu.  
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5 Závěr 

V této práci jsem navrhla a realizovala nosný díl z plexiskla (PMMA) pro 

aplikátorové pole regionální hypertermické soupravy. Regionální hypertermická 

souprava realizovaná na FBMI umožní léčbu pánevní oblasti. Spolu s nosným dílem jsem 

z pružného materiálu navrhla a realizovala vodní bolus, který jsem k nosnému dílu 

vhodně napojila pomocí těsnících přírub.  

Zvenku nosného dílu jsem navrhla a realizovala přívod a odvod vody vodního bolusu 

včetně možnosti cirkulace a nastavení konstantní teploty přiváděné vody. Odvod 

vzduchových bublin z vodního bolusu jsem vyřešila pomocí automatického plovákového 

odvzdušňovacího ventilu. 

Měřením teploty povrchu fantomu pánevní oblasti čtyřmi diskrétními čidly a 

termokamerou jsem zhodnotila vlastnosti vodního bolusu z hlediska rovnoměrného 

rozložení teploty na povrchu fantomu. Naměřené hodnoty jsem doplnila o nejistoty 

měření. Měření je reprodukovatelné. Vodní bolus splňuje očekávané požadavky 

z hlediska dobrého kontaktu s povrchem fantomu. 

V této práci jsem také nastínila možnosti pro budoucí realizaci chlazení cirkulující 

vody ve vodním bolusu. Systém chlazení povrchu těla pacienta/tky bude nezbytný pro 

funkčnost regionální hypertermické soupravy. 
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