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Cíl pilotní studie

 Hodnocení radiační toxicity z radioterapie prostaty s využitím 
dat z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

 Kódy diagnóz specifikujících zdravotní výkony, které mohou 
souviset s provedením radioterapie prostaty bez předcházející 
radikální prostatektomie

 Kódy diagnóz specifikujících zdravotní výkony v možné příčinné 
souvislosti s provedenou radioterapií prostaty

 Pacienti, kteří podstoupili radioterapii prostaty (bez radikální 
prostatektomie) v letech 2010 – 2020 a datumy RT výkonů, pro 
tyto pacienty i datumy, kdy provedeny specifikované následné 
výkony, které mohou souviset s řešením toxicity po radioterapii 
prostaty.

 Kontrolní vzorek osob bez onkologické diagnózy stejného 
věkového složení, pro který vyznačeny datumy provedení 
výkonů označených stejnými kódy, jako v případě pacientů s 
radioterapií



Specifikace dodaných dat

 Celkem: 31 404 unikátních pacientů s radioterapeutickým/ 
radiochirurgickým výkonem pro diagnózu C61

 Data pocházejí  z národních registru hrazených zdravotních 
služeb

 Počet radioterapeutických výkonů: 1 233 199

 Zdravotnických zařízení: 27

 Komplikace u pacientů s RT prostaty: 76 290 výkonů

 Komplikace u kontrolního vzorku: 25 884 výkonů

 Vše anonymní



Relativní četnosti výkonů



Kódy radioterapeutických výkonů

 Roztřídění kódů radioterapie (stejný výkon dva různé kódy)

 Nutné rozlišit mezi jednotlivými kurzy radioterapie

 U některých pacientů kombinace kódů v jednom dni či během 
radioterapeutického kurzu – snaha každému pacientovi přiřadit 
jeden kód



Kódy výkonů pro intervenci na GU či GI traktu

 Kódy rozděleny na výkony, které souvisí s GI traktem, 
GU traktem, podání krevních derivátů a provedení 
TURP (transuretrální prostatektomie)

 Řada pacientů měla výkon na GI či GU traktu již před 
radioterapií

 Neuvažoval se vliv počtu frakcí ani počet provedených 
IGRT

 Neuvažoval se věk pacientů

 Nehodnotila se četnost provedených výkonů po 
radioterapii ani jejich závažnost



Porovnání pracovišť (IMRT nad 20 frakcí)



Závěr

 V projektu se bude pokračovat i v letošním roce

 Zohlednění věku, počtu frakcí, dalších možných 
ovlivňujících faktorů

 Frakcionační schémata jednotlivých pracovišť pro 
představu, jaký podíl v celkovém souboru tvoří 
radikální léčba s vysokými předepsanými dávkami

 V ČR lze očekávat významné rozdíly v počtu výkonů, 
které mohou souviset s řešením toxicity po radioterapii 
napříč ozařovacími modalitami i napříč pracovišti pro 
stejnou modalitu
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Harmonogram projektu

 10/2020 – 3/2023 (10 kvartálů)

 Celkem 24 pracovišť pro celkem 27 modalit

 Modality: Lineární urychlovače, Tomoterapie, 
CyberKnife, Protonový ozařovač

 Radioterapeutický plán pro nazofaryng

 Radioterapeutický plán pro mozek

 Hodnotí se dávky v cílovém objemu a kritickém orgánu 
stanovené ionizačními komorami a plošná dávková 
distribuce pomocí filmů



Průběžné výsledky

 Na žádném pracovišti prozatím nezjištěn závažný problém

 Gama analýza se provádí pro sesazení dle značek na filmu, i dle 
ideálního sesazení

 Provádí se 2D gama analýza dvěma způsoby (komerční software, 
SÚRO skripty)

 Provádí se 2,5D a 3D gama analýza 

 Převažuje standardizovaná předepsaná dávka, jsou používány 
vhodné fotonové energie

 Výsledky stanovené ionizační komorou se pracoviště dozví na 
místě

 Po dokončení projektu každé pracoviště obdrží protokoly s 
dozimetrickými výsledky, ale i s hodnocením plánu ve srovnání s 
ostatními pracovišti (ostatní pracoviště anonymizována)

 Děkujeme za vzornou spolupráci
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TRS 483

 Doporučení pro malá a nestandardní pole

 Stále ještě se setkáváme s problémy při implementaci TRS 483 do 
klinické praxe (při praktických zkouškách ZOZ či v posuzované 
dokumentaci)

 Některé formulace umožňují dvojí výklad



Doporučení SÚJB

Jednoznačný doporučený postup (po konzultaci s autorem 
TRS 483) – zestručnění, detaily v TRS 483



Korekční faktory z TRS 483 pro msr pole

Korekce na objemový 
efekt a rozdíl v Sw,air pro 
FFF a WFF pole na LU již 
obsaženy v tabulkách v 
TRS 483



Referenční pole pro různé typy ozařovačů



Faktory velikosti pole

Nejsou poměry odezev, jsou poměry dávek!



Orientace detektorů



Orientace detektorů



Orientace detektorů



Závěr

 Je nutné postupovat standardním způsobem (dle TRS 483), i když 
mohou být rozdíly oproti postupu dle TRS 389 malé (pro jiný 
detektor to ale už nemusí platit)

 Je nutné znát nejistotu nově používaných korekčních faktorů z 
TRS 483 a správně s ní pracovat při vyjádření celkové nejistoty 
stanovení absorbované dávky za referenčních podmínek

 Je nutné respektovat doporučené orientace detektorů pro 
měření vybraných parametrů 

 Postupovat dle Doporučení SÚJB a odolat pokušení 
doporučované postupy nějak „vylepšit“, „zjednodušit“ či 
„zanedbat, protože to stejně vyjde stejně“.


