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Specifika radioterapie elektronovým svazkem v Nemocnici
České Budějovice a.s.

čtvrtek 11. listopadu 2021 9:55 (15 minut)

Úvod: Radioterapie elektronovým svazkem je jednou z léčebných modalit v radioterapii. Ozařování svazkem
urychlených elektronů má v ozařování onkologických onemocnění minoritní, ale stabilní postavení. Radioter-
apii elektronovým svazkem lze použít samostatně nebo v kombinaci s fotonovým svazkem. Příkladem je léčba
karcinomu prsu urychlenými fotony, kdy se následně může použít elektronový svazek pro cílené ozáření
původního lůžka tumoru formou tzv. boostu. Předložený text se zabývá dozimetrickou kontrolou kvality
elektronového svazku na Onkologickém oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. Jedná se o kontrolu
dávky na kůži pacienta během ozařování s použitím přístroje pro in-vivo dozimetrii. Změřená dávka pomocí
in-vivo dozimetrie byla následně porovnána s referenční dávkou z plánovacího systému. Odchylka změřené
dávky od dávky referenční by neměla přesahovat toleranční hodnotu ± 7 %.

Metodika: Cílem studie bylo porovnat odchylky v měření dávek pomocí in-vivo dozimetrie u pacientek s
karcinomem prsu ve dvou stanovených časových obdobích. Jako reprezentativní vzorek byl vybrán rok 2010
a 2019. Byly zvoleny 2 soubory po 60 náhodně vybraných pacientkách léčených pro karcinom prsu, které
postoupily ozáření technikou elektronového boostu, a byla u nich měřena dávka pomocí in-vivo dozimetrie.
Tyto výběrové soubory celkem 120 pacientek pak byly mezi sebou statisticky porovnány. Data byla získána z
počítačové databáze Onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice a. s.

Závěr: Z výsledků statistického šetření vyplynulo, že průměrná odchylka změřené dávky od dávky referenční
z plánovacího systému byla v roce 2019 o 1,7 % vyšší než průměrná odchylka v roce 2010. Dále bylo prokázáno,
že ani v jednom sledovaném roce se nevyskytla nulová odchylka měření, což znamená, že četnost měřených
odchylek byla v obou letech stejná.
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