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I. AZ ÉRTEKEZÉSBEN GYAKRAN ELŐFORDULÓ RÖVIDÍTÉSEK 

JEGYZÉKE 

2D  kétdimenziós 

3D  háromdimenziós 

3D-KRT 3D konformális sugárterápia („3D conformal radiotherapy”) 

4D  négydimenziós 

4DCT  4D számítógépes rétegvizsgálat („4D Computed Tomography”) 

APERT akcelerált parciális emlőradioterápia 

BT  brachyterápia 

CBCT  kúpos-nyalábú CT („cone beam CT”) 

CN  konformitási szám („conformity number”) 

CT  számítógépes rétegvizsgálat („Computed Tomography”) 

CTV  klinikai céltérfogat („clinical target volume”) 

DNR  dózisegyenetlenségi hányados („dose non-uniformity ratio”) 

DRR  digitálisan rekonstruált röntgenkép („Digital Reconstructed Radiographs”) 

DVH  dózis-térfogat hisztogram („dose-volume hisztogram”) 

EPID  elektronikus mezőleképező berendezés („electronic portal imaging device”) 

HDR  nagy dózisteljesítmény („high dose rate”) 

HI  homogenitás index („homogenity index”) 

IBT  interstitialis brachyterápia 

IGRT  képvezérelt sugárterápia („image guided radiotherapy”) 

IMRT  intenzitásmodulált sugárterápia („intensity modulated radiation therapy”) 

MAR  fémműtermék csökkentés („Metal Artifact Reduction”) 

MHD  átlagos szívdózis („mean heart dose”) 

MLC  soklamellás kollimátor („multileaf collimator”) 

MLD  átlagos tüdődózis („mean lung dose”) 

MU  monitoregység („monitor unit”) 

NTB  azonos oldali emlő céltérfogaton kívüli része („non-target breast”) 

OBI  készülékre szerelt képalkotás („on-board imaging”) 

OOI  Országos Onkológiai Intézet 

PQI  tervminőség index („plan quality index”) 

PTV  tervezési céltérfogat („planning target volume”) 

SIB  szimultán integrált boost („simultan integrated boost”) 
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SS  „léptetés és sugárzás” IMRT („step and shoot” IMRT) 

SW  „csúszó ablak” IMRT („sliding window” IMRT) 

TERT  teljes emlő sugárterápia 

VMAT térfogatmodulált ívterápia („volumetric modulated arc therapy”) 

VOI  vizsgált térfogat („volume of interest”) 
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II. BEVEZETÉS 

Az ionizáló sugárzások terápiás alkalmazása szinte azonnal megkezdődött a 

röntgensugárzás (1895) és a radioaktív rádium (1898) felfedezését követően. Kezdetben külső 

sugárterápiás kezeléseket (teleterápia) végeztek kisebb, mint 150 kV-os csúcsfeszültségű 

röntgencsövekben előállított, viszonylag alacsony energiájú fotonokkal. Teleterápia esetén a 

sugárzást a testen kívül elhelyezkedő sugárforrás(ok)kal hozzuk létre és irányítjuk a céltérfogat 

felé. Rádiumos tűket használtak az úgynevezett brachyterápiás (BT-s) kezelésekhez, amikor a 

sugárforrást a daganatba vagy annak közvetlen környezetébe juttatták. Az ionizáló sugárzások 

káros hatásainak felismeréséig széleskörűen alkalmazták azokat, ezzel sok mellékhatást, késői 

sérülést okozva mind a kezelőszemélyzetnek, mind a pácienseknek. Mára szigorú sugárvédelmi 

szabályok korlátozzák a kezelőszemélyzet dózisát és protokollokban előírt dóziskorlátok védik 

a betegeket az indokolatlan mellékhatásoktól. 

Teleterápiában a bőr alatti területek kezelése érdekében az 1920-as évektől kezdődően 

alkalmaztak orthovoltos röntgenkészülékeket 200 - 500 kV közötti csőfeszültséggel. A 

mélyebben fekvő daganatok kezeléséhez még nagyobb energiákra lett volna szükség, azonban 

ezt technikai korlátok miatt röntgencsövekkel már nem lehetett elérni. Az atomreaktorok 

elterjedésével lehetőség nyílt mesterséges radioizotópok gyártására, mint a kobalt-60. Az 5,27 

év felezési idővel és 1,25 MeV átlagos fotonenergiával rendelkező sugárforrást használták az 

1950-es évektől gyártott kobaltágyúkban. Egyszerűsége, megbízhatósága és kedvező ára miatt 

az 1980-as évekig a legelterjedtebb sugárterápiás készüléknek számítottak, gazdaságilag 

fejletlenebb országokban napjainkban is használják még. 

A radartechnika fejlődésének köszönhető a magnetron és klystron feltalálása, melyek 

fontos alkatrészei az 1950-es években bevezetett lineáris gyorsítóknak. A szükséges technikai 

háttér fejlődését követően a lineáris részecskegyorsítók az 1980-as évektől kezdték átvenni a 

hatalmat a teleterápiás eszközök piacán. A kobaltágyúknál nagyobb energiájú lineáris 

gyorsítóknak kedvezőbbek mind a sugárvédelmi, mind a sugárfizikai paraméterei. A teleterápia 

ezen korszakában a kezeléseket 1 vagy 2 irányból adták le a gépekre szerelt mozgatható blokk 

párral (kollimátorok), téglalap alakú mezőket létrehozva, esetleg 2D-s tervezés alapján 

individuálisan a tumor alakjához öntött sugárzást árnyékoló blokkal. A számítógépes 

rétegvizsgálatok (CT) kifejlesztésével és elterjedésével megnyílt a lehetőség a 3D-s 

képalkotásra és 3D-s sugárterápiás tervezésre. A 3D-s besugárzástervezés generálta az igényt 

az egyre több besugárzási mező (nyaláb) és irány iránt. Individuális, irányonként különböző 

öntött blokkokkal ez nehezen volt megvalósítható, ezért az 1990-es években már elterjedt az 
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úgynevezett soklamellás kollimátor (MLC) [1] felszerelése a gépekre (1. ábra). Az MLC 

segítségével gyorsan kialakítható bármilyen szabálytalan alakú mező, melyet, ha sok irányból 

a céltérfogat alakjához igazítunk, akkor 3D konformális sugárterápiáról beszélünk (3D-KRT). 

A sok irányból használt konformális mezők segítségével a nagy dózissal besugárzott térfogat 

illeszkedik a tervezési céltérfogathoz (PTV).  

 

1. ábra: Modern lineáris gyorsító kollimátor rendszere az MLC-vel alulnézetből. 

Konkáv céltérfogatok esetén 3D-KRT technikával már nem védhetőek megfelelően a 

tumor által körülvett védendő szervek, ilyenkor az 1990-es évek végére kifejlesztett 

intenzitásmodulált sugárterápia (IMRT) [2] alkalmazása szükséges. IMRT segítségével nagy 

dózisgradienst tudunk létrehozni a céltérfogat határán és a nagy dózissal lefedett térfogat képes 

pontosan követni a szabálytalan alakú céltérfogatokat is. IMRT-s kezelések esetén sok 

besugárzási irányt használunk és egy adott irányból inhomogén fotonfluxust alkalmazunk. Az 

inhomogén fluxust hozzuk létre az intenzitásmodulációval. Kezdetben a modulációt inhomogén 

vastagságú irányonként egyedi öntött blokkokkal (kompenzátorokkal) hozták létre, azonban ez 

a módszer idő és anyagigényesnek bizonyult. Az MLC-k elterjedésével azonban lehetőség nyílt 

az egyszerűbb intenzitásmodulációra. Adott irányból nem egy a teljes térfogatot lefedő mezőt, 

hanem sok kisebb almezőt, úgynevezett szegmenst hoztak létre az MLC segítségével, melyek 

összessége adta a kívánt fotonfluxuseloszlást. Ehhez kezdetben 7-13 db statikus mezőirányt 

használtak, az MLC mozgása, azaz a szegmensek kialakítása közben a nyalábot leállították. Ezt 

a technikát hívjuk „step and shoot” IMRT (SS) kezelésnek. A napi kezelési idő alacsonyan 

tartása fontos szempont a sugárterápiában mind gazdaságossági, mind a pontosság 

szempontjából. Hosszabb kezelési idő alatt nagyobb az esély a céltérfogat elmozdulására. Az 

MLC fejlesztésével lehetőség nyílt a lamellák dinamikus, sugármenet közbeni mozgatására, 

ezzel jelentősen csökkentek a kezelési idők. „sliding window” IMRT (SW) technikának hívjuk 
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azt, amikor a nyalábok még statikus 7-13 irányból érkeznek, de a sugármenet megszakítása 

nélkül a lamellák folyamatos mozgással modulálják az adott irány dózisintenzitását. 2007-től 

kezdődően jelentek meg a piacon a térfogatmodulált ívterápiás kezelési technikák (VMAT), 

melyek során a nyalábirány folyamatos változtatása közben a sugármenet megszakítása nélkül 

az MLC folyamatosan modulálja a fotonfluxust. A VMAT technika egyik legfontosabb előnye 

a rövid kezelési idő. 

A védendő szervek kímélésének egy másik módja, ha csökkenteni tudjuk a 

besugarazandó térfogatot. A sugárterápiás gyakorlatban általánosan a klinikai céltérfogatot 

(CTV) egy biztonsági margóval kibővítve hozzuk létre a PTV-t. A biztonsági margó nagysága 

a teljes sugárterápiás folyamat célzási pontosságától függ, ezt javítják jelentősen az úgynevezett 

képvezérelt sugárterápiás (IGRT) technikák. IGRT esetén a kezelések előtt vagy közben képet 

alkotunk a betegről, így verifikálva a céltérfogat pozícióját. Léteznek a kezelőhelyiségben 

elhelyezett „in-room” képalkotók vagy a lineáris gyorsítóra felszerelt „on-board” képalkotók 

(OBI). A képalkotás módja lehet 2D vagy 3D, illetve készülhet csak a kezelés előtt vagy közben 

is. Mindegyik IGRT módszer lényege, hogy a tumornak vagy annak közvetlen anatómiai 

környezetének pozícióját kell ellenőrizni és javítani a kezelések közötti (interfrakcionális) és a 

kezelés közbeni (intrafrakcionális) beállítási hibák minimalizálásával. 

Az iparilag fejlett országokban és Magyarországon is az emlőrák a nők leggyakoribb 

rosszindulatú daganata. Ugyan a betegek száma folyamatosan nő, az emlőrákos halálozás 

csökkenő tendenciát mutat a szűrések bevezetésének és a hatékonyabb onkológiai kezeléseknek 

köszönhetően. Az elmúlt évtizedekben a korai stádiumú emlődaganatok lokális kezelésére 

általánosan elfogadottá vált az emlőmegtartó műtét utáni teljes maradék emlő sugárterápiája 

(TERT) [3,4]. Az 5-7 hétig tartó kezelés a betegek nem elhanyagolható részének problémát 

okozott, ami sokszor a sugárterápia elmaradásához vezetett. Bizonyos alacsony kockázatú 

betegcsoportnál kiderült, hogy a tumor kiújulások legtöbbször a tumorágy közvetlen 

környezetében történnek[5,6], ezért felmerült, hogy esetleg elég csak ezen kisebb térfogat 

sugárkezelése. A kisebb térfogat lehetővé teszi magasabb napi dózisok és így a gyorsított 

(akcelerált) kezelés alkalmazását. 

Kezdetben az akcelerált parciális emlőradioterápiát (APERT) brachyterápiás 

módszerekkel végezték [7,8,9]. Megfelelő betegszelekció és minőségbiztosítás mellett az 

APERT kezelések eredményei összemérhetőek voltak a teljesemlő-besugárzások (TERT) 

eredményeivel. Az ezredforduló után megkezdődtek a klinikai vizsgálatok különböző 

modalitásokkal APERT esetén [10,11,12]. Korai APERT vizsgálatokban előfordultak 
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kedvezőtlen kozmetikai eredmények [13], melyek a bőrfelszínhez túl közeli, nagy kezelt 

térfogatok esetén következtek be [14]. Túl nagy kezelt térfogatok elkerülése érdekében szintén 

fontos a megfelelő betegszelekció és a megfelelő IGRT-s módszer használata. 

Az Országos Onkológiai Intézet (OOI) Sugárterápiás Központjában 1996-ban kezdték a 

nagy dózisteljesítményű (HDR) egyedüli intersticiális BT alkalmazását emlőrák kezelésére 

[15]. A kedvező korai tapasztalatokra építve 1998 és 2004 között klinikai vizsgálatokat 

végeztek [9] az előbbi technikával, valamint részt vettek az Európai Brachyterápiás Társaság 

(GEC ESTRO; „Groupe Européen de Curiethérapie-European Society for Therapeutic 

Radiology and Oncology”) Emlőrák Munkacsoportja által 2004 és 2009 között végzett 

multicentrikus, prospektív, randomizált klinikai vizsgálatban [16]. Az OOI-ben az első 

teleterápiás APERT vizsgálatot 2006 és 2014 között végezték szekvenciális, fázis II klinikai 

tanulmány [17] keretein belül. Ennek első lépéseként a 3D-KRT került bevezetésre, majd 2011-

ben második lépésként a képvezérelt, intenzitásmodulált sugárterápia (IG-IMRT). A 

folyamatos technikai fejlesztéseknek köszönhetően többféle IMRT és többféle IGRT technika 

érhető el APERT kezelésekhez a világban és intézetünkben is. Doktori értekezésemben az OOI 

Sugárterápiás Központjában alkalmazott teleterápiás APERT kezelések dozimetriai elemzését, 

összehasonlítását, valamint az APERT esetén alkalmazható különböző IGRT-s technikákat 

foglaltam össze. 
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III. CÉLKITŰZÉSEK 

 Akcelerált parciális emlőradioterápia (APERT) esetén az SS, SW és VMAT IMRT tervek 

dozimetriai elemzése és összehasonlítása 3D-KRT tervekkel, valamint a klinikai 

alkalmazásra leginkább ajánlott technika meghatározása. 

 APERT-nél elérhető különböző IGRT modalitások dózisterhelésének mérése és 

összehasonlítása különböző lineáris gyorsítókon. 

 A 2011 és 2014 között végzett APERT IMRT fázis II-es vizsgálat során alkalmazott „in-

room”  kV CT-s verifikációs technika betegbeállítási hibáinak és a kezeléshez ajánlott CTV 

– PTV biztonsági zóna nagyságának a meghatározása. 

 Dozimetriai szempontból a non-invazív intenzitásmodulált teleterápia létjogosultságának 

igazolása az invazív brachyterápia mellett APERT esetén. 

 A légzőmozgást követő sztereotaxiás APERT kezelések biztonságos bevezetése a klinikai 

gyakorlatba robotkaros lineáris gyorsítón.  

 A különböző modern lineáris gyorsítókkal elérhető geometriai pontosság méréssel történő 

meghatározása „end-to-end” tesztek segítségével. 
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IV. ANYAG ÉS MÓDSZEREK 

IV.1. APERT ELŐKÉSZÍTÉSE TELETERÁPIÁS TERVEZÉSHEZ 

IV.1.1. Beteganyag 

Teleterápiás posztoperatív APERT kezelés korai invazív (St. I-II) emlőrák miatt 

emlőmegtartó műtéten átesett nőbetegeknél végezhető. A vizsgálatba való besorolásnak 

további szigorú feltételei vannak, melyek például Mészáros és mtsai. publikációjában [17] is 

olvashatók. Fontos szempont, hogy a céltérfogat biztonsággal definiálható legyen a tervezési 

CT felvételen. Ennek érdekében a műtét során a sebészek 6 db sebészi klippel jelölik a 

tumorágy falának határait a 6 irányban. A megfelelő kozmetikai eredmények érdekében az 

érintett emlő tekintetében figyelembe kell venni, hogy a céltérfogat ne tegyen ki nagyobb részt, 

mint az egész emlőállomány harmada. 

IV.1.2. Tervezési CT 

Teljesülni kell az általános sugárterápiás betegfektetési és CT-zési feltételeknek, mint 

például kényelmes, reprodukálható fektetés, lokalizációnak megfelelő immobilizációs 

eszközzel és ismert CT kalibrációs görbével rendelkező CT készülék. Ezen felül APERT esetén 

vékony fémdróttal jelölni kell mindkét oldali emlőállomány körvonalát, valamint a sebészi 

metszés vonalát a bőrön. A felvétel axiális felbontása legalább 3 mm és tartalmaznia kell az 

állcsont magasságától a mindkét oldali teljes emlő és tüdőállományt. Hanyatt fekve, normál 

légzés közben készítettük a CT képkészletet, amennyiben a kezelés is normál légzésben történt.  

Nagy precizitású, emelt frakciódózisú kezelések végrehajtására dedikált eszköz a 

CyberKnife robotkaros lineáris gyorsító. A kezelések során a plafonra szerelt röntgencsövek és 

a padlóba süllyesztett síkdetektorok segítségével történik az orthogonális képalkotás. 

CyberKnife kezelések esetén légzéskövető kezelési módszert alkalmazunk, melyhez speciális 

paraméterekkel végzett CT felvételre van szükség. A beteg légzését monitorozni kell a CT 

felvétel közben (2. ábra) és normál kilégzésben megtartott felvételt kell készíteni (3. ábra). A 

röntgencső paramétereket 120 kV-ra és 400 mAs-ra kell állítani 1,25 mm-es axiális felbontás 

mellett, hogy a tervezőrendszer megfelelő minőségű digitálisan rekonstruált röntgenképeket 

(DRR-eket) tudjon generálni. 
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2. ábra: A CT felvétel során használt légzést figyelő kamera és a mellkasfalra helyezett 

passzív jeladó kilégzésben megtartott CT felvétel készítése közben a CyberKnife-hoz 

alkalmazott fektetőrendszeren pozícionált beteggel. 

 

3. ábra: Légzési görbe kilégzésben megtartott CT felvétel készítése közben. A sárga és 

kék vonalak mutatják a normál légzés amplitudóját, míg a fekete vonal az aktuális légzési fázist. 

További sajátosság, hogy a robottal való ütközések elkerülése érdekében a beteg kezeit 

maga mellett kell elhelyezni, szemben az emlőkezeléseknél megszokott fej fölé emelt 

kéztartással. Annak érdekében, hogy csökkentsük a felkaron keresztül áthaladó nyalábok 

számát, házilag fejlesztettünk egy betegfektető eszközt, amely 5 cm-rel megemeli az egész 
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beteget, kivéve az azonos oldali kart (4. ábra), ezzel kiemelve a céltérfogatot a felkar 

„takarásából”.  

 

4. ábra: CyberKnife-on történő APERT kezeléshez készített fektető, mely kiemeli a testet 

az azonos oldali felkarhoz képest. 

 

 

5. ábra: CyberKnife-on végzett kezelésekhez szükséges aranymarkerek CT képeken. A 

tumorágy közelében fekvők rontják a céltérfogat meghatározhatóságát a normál kilégzésben 

megtartott képsorozaton (bal oldali kép), ezért mindig készítünk egy fémműtermék csökkentett 

felvételt is (jobb oldali kép) a jobb láthatóság érdekében. 
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A légzéskövetés megvalósítása érdekében 4 db aranymarkert kell beültetni a tumorágy 

közvetlen környezetébe a tervezési CT előtt legalább egy héttel. A tervezési CT felvétellel 

párhuzamosan készül egy úgynevezett fémműtermék csökkentett (metal artefact reduction; 

MAR) sorozat is, mert az aranymarkerek szórása ronthatja a tumorágy láthatóságát (5. ábra). 

IV.1.3. Kontúrozás 

A céltérfogat meghatározása 3 lépésben történik APERT-nél. Elsőként a sebészi 

klipekkel határolt tumorágyat kell definiálni. Az elvégzett emlőmegtartó műtét típusától 

függően kétféle kontúrozási protokollt adott ki ezzel kapcsolatban a GEC ESTRO Emlőrák 

Munkacsoportja [18,19]. A CTV-t úgy kell létrehozni, hogy a patológiai leletből származó ép 

sebészi szél és a sugárterápiás margó összege együtt 20 mm legyen mind a 6 irányban. Például 

anterior irányban 5 mm-es és superior irányban 13 mm-es ép sebészi szélek esetén a 

sugárterápiás margó rendre 15 mm és 7 mm lenne. Az ajánlás szerint 15 mm-nél nagyobb ép 

sebészi szélek esetén is egy 5 mm-es margó használata szükséges. A CTV-t korlátozni kell az 

azonos oldali emlőállományon belülre, ami a testfelszín felől egy 5 mm-es zónát jelent (bőr 

régió), valamint ügyelni kell az emlőállomány és a mellkasfali izmok határának pontos 

definiálására. A PTV-t a CTV biztonsági margókkal történő kiterjesztése után kapjuk. A 

biztonsági margók értéke függ a teljes sugárterápiás folyamat precizitásától és az alkalmazott 

képvezérlési technikáktól. A hagyományos lineáris gyorsítókon történő kezeléseknél 5 mm-t, 

míg a robotkaros légzéskövető technika esetén 2 mm-t alkalmaztunk [20]. A tervek 

optimalizálásához és kiértékeléséhez a PTVEVAL térfogatot használjuk, melyet az eredeti PTV-

ből az 5 mm vastag bőr kivonásával kapunk (6. ábra). 
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6. ábra: A tervezési CT felvételre berajzolt céltérfogatok és védendő szervek axiális, 

szaggitális és koronális metszeteken ábrázolva. 

 

 

7. ábra: APERT esetén szükséges céltérfogatok és védendő szervek 3D-s megjelenítése. 

Intenzitásmodulált kezelések esetén az inverz tervezési metódus miatt fontos a védendő 

szervek kontúrozása. A CT felvétel elkészítése előtt felhelyezett röntgenárnyékot adó 
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drótjelölések segítik a mindkét oldali emlő berajzolását. Parciális emlőbesugárzás esetén az 

azonos oldali emlő PTV-n kívüli része is védendő szervnek számít, így ezt is létre kell hozni. 

Dozimetriai szempontból releváns a szív, mindkét oldali tüdő, az 5 mm vastag bőr és a 

céltérfogat közelében fekvő bordák (7. ábra). 

IV.2. DOZIMETRIAI ELEMZÉSEK ESZKÖZTÁRA 

A következő szakaszban olyan paramétereket, indexeket mutatunk be, melyek mérhetővé 

teszik különböző besugárzási tervek minőségét, megkönnyítve összehasonlításukat. Fontos 

azonban kiemelni, hogy a sokféle indexen és mérőszámon túl minden klinikai használatra szánt 

besugárzási tervnél is ellenőrizni kell szeletenként az izodózisgörbéket az esetleges hibák 

kiszűrése érdekében. 

A legegyszerűbb paraméterek az egyes céltérfogatok vagy védendő szervek térfogata, 

minimum-, maximum-, medián- vagy átlagdózisa. Sugárterápiában dozimetriai elemzésre 

általánosan alkalmazott eszköz a dózis-térfogat hisztogram (DVH). Leggyakrabban használt 

formája a kumulatív DVH, mely grafikus formában mutatja meg, hogy az adott szerv 

térfogatának hányad része kapja meg az adott dózist (8. ábra). 

 

8. ábra: Egy reprezentatív dózis-térfogat hisztogram APERT esetén. Megmutatja, hogy 

az adott szervek térfogatának hányad része kapja meg az adott dózist. 

A tervek összehasonlíthatóságát segítik a különböző térfogati paraméterek, melyek mind 

a céltérfogatokra, mind védendő szervekre értelmezhetők: 

- 𝑉𝑋𝑋 : adott vizsgált térfogat (VOI) „XX” %-os relatív dózissal besugarazott százaléka 

- 𝑉𝑋𝑋 𝐺𝑦 : adott VOI „XX” Gy dózissal besugarazott százaléka 

- 𝐷𝑋𝑋 : azon relatív dózis, mellyel adott VOI „XX” százalékát sugarazzuk be 

- 𝐷𝑋𝑋 𝑐𝑚3 : adott VOI legnagyobb dózist kapott „XX” cm3-ének minimális dózisa 
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APERT esetén a céltérfogatban makroszkópikus tumor nem található, így annak az előírt 

dózissal történő homogén lefedése a tervezési cél. A céltérfogaton belüli dóziseloszlás 

kvantitatív elemzésére szolgál az ICRU 83 [21] ajánlásban bevezetett homogenitás index (HI), 

𝐻𝐼 =
𝐷2−𝐷98

𝐷50
, 

mely ideális esetben a 0-át közelíti. 

A konformitást két irányból közelíthetjük, melynek hátterében a „minél nagyobb dózist a 

tumorra, minél kisebbet az egészséges szövetre” alapelv áll. A konformitást tehát egyrészről 

jellemzi, hogy a céltérfogatunk hányad részét tudjuk ellátni a referencia dózissal, másrészről 

pedig, hogy a normál szövetek mekkora dózist kapnak feleslegesen. Az irodalomban nagyon 

sokféle konformitási index található [22], ezek közül kettőt választottam. Az első konformitási 

index, amit elemeztem, a van’t Riet [23] és munkatársai által bevezetett konformitási szám: 

𝐶𝑁 =
𝑇𝑉𝑅𝐼

𝑇𝑉
×
𝑇𝑉𝑅𝐼

𝑉𝑅𝐼
, 

ahol TVRI a referencia izodózisgörbe által lefedett céltérfogat, TV a céltérfogat és VRI a 

referencia izodózisgörbe által körbevett térfogat. Ez az egyenlet lényegében a korábban 

bevezetett konformitási index (első hányados) és ép szövet konformitási index (második 

hányados) szorzataként áll elő [24]. A CN azt mutatja, hogy a céltérfogat hányad részét láttuk 

el a referenciadózissal, és a referenciadózisunk hányad része esik a céltérfogaton belülre. Értéke 

0-tól 1-ig változik, ideális esetben 1-et vesz fel.  

A második index komplexebb, a szerzők nem is konformitási, hanem terv minőségi 

indexnek (PQI) hívják [25]. Az index három független paramétert tartalmaz, melyek a 

következők: 

 H – egészséges szövet konformitási index: megegyezik a korábban definiált CN 

formulájának második tagjával:  

𝑯 =
1

𝑟
× ∑

𝑇𝑉𝑅𝐼,𝑖

𝑉𝑅𝐼,𝑖

𝑟
𝑖=1 𝑟=1

→  𝐻 =
𝑇𝑉𝑅𝐼

𝑉𝑅𝐼
 , 

ahol r a különböző dóziselőírások száma a különböző céltérfogatokra, APERT esetén r=1, 

ezért az egyenlet az egyszerűbb alakban is használható. TVRI a referenciadózis által lefedett 

céltérfogat, VRI a referencia izodózisgörbe által körbevett térfogat. A H maximális értéke 1, 

minimális értéke 0. 
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 M – céltérfogat ellátottság: feltételeket kell megadnunk a céltérfogat ellátottságára, és a 

függvény ellenőrzi, mennyire jól teljesülnek azok. Lényegében a célterületen belüli forró és 

hidegpontokat ellenőrzi:  

𝑴 =
1

𝑟
× ∑ {

∑ (
𝑉𝑇𝑗,𝐷𝑖

𝑉𝑇𝑗,𝑅𝐷𝑖
)

𝑝
𝑖=1 +∑ (1−

𝑉𝑇𝑗,𝐷𝑖

𝑉𝑇𝑗,𝐴𝐷𝑖
)

𝑞
𝑖=1

∑ (
100

𝑉𝑇𝑗,𝑅𝐷𝑖
)

𝑝
𝑖=1 +𝑞

}𝑟
𝑗=1 . 

APERT esetén r=1, így: 

M =
∑ (

𝑉𝐷𝑖
𝑉𝑅𝐷𝑖

)
𝑝
𝑖=1 +∑ (1−

𝑉𝐷𝑖
𝑉𝐴𝐷𝑖

)
𝑞
𝑖=1

∑ (
100

𝑉𝑅𝐷𝑖
)

𝑝
𝑖=1 +𝑞

, 

ahol p a hidegpont ellenőrzések száma, q a forrópont ellenőrzések száma, VDi a céltérfogat 

i-edik dózisszint által lefedett térfogata, VRDi és VADi a feltételként meghatározott térfogat 

értékek. Minden térfogat értéket a könnyebb kezelhetőség érdekében százalékban 

használunk. A függvény könnyebb megértése érdekében egy példa a számítására. Az általam 

használt feltételek a PTVEVAL-ra a következők voltak: a V95>98% és V107<1%. Ebben az 

esetben p=1 és q=1, tehát a jósági függvény: 

𝑴 =
𝑉95
98
+(1−

𝑉107
1
)

100

98
+1

. 

A nevezőben lévő érték az elérhető maximális jósági érték, a paraméter normalizálására 

szolgál. Így tehát az M függvény is 1-et ad értékül ideális esetben. 

 P – kritikus szerv védelem: a védendő szervekre vonatkozó dózismegszorítások 

ellenőrzésére szolgáló büntető függvény. Definíciója: 

 1 −
𝐾𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘𝑢𝑠  𝑠𝑧𝑒𝑟𝑣  %−𝑜𝑠  𝑡é𝑟𝑓𝑜𝑔𝑎𝑡𝑎  𝑒𝑔𝑦  𝑚𝑒𝑔ℎ𝑎𝑡á𝑟𝑜𝑧𝑜𝑡𝑡  𝑑ó𝑧𝑖𝑠é𝑟𝑡é𝑘𝑛é𝑙

𝐾𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘𝑢𝑠  𝑠𝑧𝑒𝑟𝑣  𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑔𝑒𝑑𝑒𝑡𝑡  %−𝑜𝑠  𝑡é𝑟𝑓𝑜𝑔𝑎𝑡𝑎  𝑎𝑧  𝑎𝑑𝑜𝑡𝑡  𝑑ó𝑧𝑖𝑠é𝑟𝑡é𝑘𝑛é𝑙
 

Definiálhatunk több szervre is feltételt, mindegyikre akár többet is. Ebben az esetben: 

𝑷 =
1

𝑛
× ∑ {

1

𝑚
× ∑ [1 −

𝑉𝑂𝑗,𝐷𝑖

𝑉𝑂𝑗,𝐴𝐷𝑖
]𝑚

𝑖=1 }𝑛
𝑗=1 , 

ahol, n a kritikus szervek száma, m az egyes szervekre előírt feltételek száma, VOj,Di a j-

edik szerv i-edik dózisszint által besugárzott térfogata, VOj,ADi a j-edik szerv i-edik dózisszint 

által maximálisan besugározható térfogata. Dózisfeltételeknek a klinikai protokollban 

szereplő értékeket használtam. Ideális esetben a P értéke 1, negatív értékek esetén a tervet el 

kell vetni, hiszen nem teljesíti a protokoll feltételeit. 
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A PQI értéke a H, M és P paraméterekből számolható. Ha háromdimenziós 

koordinátarendszerben értelmezzük a paraméterhármast, mint egy pont koordinátája, akkor PQI 

kiszámításához venni kell a (H,M,P) és az (1,1,1) pont euklideszi távolságát: 

𝑃𝑄𝐼 = √(1 − 𝐻)2 + (1 −𝑀)2 + (1 − 𝑃)2 

Fenti paramétereken kívül még kigyűjtöttük a kezelések során leadásra kerülő 

monitoregységeket (MU). 

A statisztikai elemzésekhez a Statistica (StatSoft, Inc., USA) és GraphPad Instat 

(GraphPad Software, USA) szoftvereket használtam. 

 

IV.3. TELETERÁPIÁS APERT KEZELÉSEK DOZIMETRIAI ELEMZÉSE 

Az Országos Onkológiai Intézetben 2006-ban indult szekvenciális fázis II-es APERT 

vizsgálat első részében 3D-KRT technikával, majd az eszközpark fejlesztését követően annak 

második részében SS IMRT technikával történtek a kezelések. Az első karra 2006 és 2011 

között 44 beteg [12], míg a második karra 2011 és 2014 között 60 beteg került bevonásra 

[26,27]. A következő lépést az SW IMRT és VMAT technika bevezetése jelentette 2014-ben 

egy további fejlesztés eredményeként [28]. Doktori munkám egyik célkitűzése volt fenti 

besugárzási tervek dozimetriai összehasonlító elemzése. 

IV.3.1. Tervezési célok 

A céltérfogatra 9 frakcióban összesen 36,9 Gy-t adtunk le 5 egymást követő napon, az 

első nap kivételével naponta kétszer, a frakciók között minimum 6 óra különbséggel. A PTVeval 

100%-át el kellett látnunk az előírt dózis legalább 95%-ával. A dóziseloszlás maximuma az 

előírt dózis 110%-a lehetett. Különböző technikák összehasonlításakor rendkívül fontos, hogy 

egyforma céltérfogat-ellátottsággal készüljenek a tervek, hiszen különböző lefedettségű 

céltérfogatok esetén nehezebb összehasonlítani a védendő szervek terhelését, ezért a céltérfogat 

átlagdózisa minden esetben 36,9 Gy volt. A védendő szervek dóziskorlátai protokollunk alapján 

az azonos oldali emlőre V100 < 35% és V50 < 60%, az azonos oldali tüdőre V30 < 20%. A szívre 

jobb oldali tumorok esetén V15 < 10%, míg bal oldali esetekben a szív V5% értéke legyen 

kisebb, mint a hagyományos teljesemlő-besugárzás esetén. A fenti feltételek mindegyik terv 

esetén teljesültek. A tervezési célokat a kontúrozási protokollhoz hasonlóan az NSABP B-

39/RTOG 0413 [29] irányelvei alapján határoztuk meg. 
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IV.3.2. Tervezés 

A besugárzási tervek 6 MV foton energián, 5 mm-es felbontású MLC-vel készültek. 

Mindegyik technika esetén megkerestük az adott beteg anatómiájához alkalmazkodó optimális 

nyalábirányokat. A 3D-KRT tervek Philips Pinnacle3 (Philips, Amsterdam, Hollandia) 

tervezőrendszerben készültek CCCS (Collapsed Cone Convolution Superposition) számolási 

algoritmussal, míg az intenzitásmodulált tervek Varian Eclipse-ben (VMS, Palo Alto, USA) 

AAA (Anisotropic Analytical Algorithm) számolási algoritmussal. 

IV.3.2.1. 3D-KRT tervek 

A statikus mezők kialakítása általában 4 vagy 5 irányból történt a beteg anatómiájának és 

a tumorágy elhelyezkedésének függvényében. Asztalkiforgatás segítségével minden nyaláb a 

mellkasfalra nézve tangenciálisan helyezkedik el a védendő szervek elkerülése érdekében. 

Minden mezőben MLC-t és éket használtunk a minél homogénebb és konformálisabb 

dóziseloszlás kialakítása érdekében. Tapasztalatot és megfelelő térlátást igénylő feladat a 

megfelelő nyalábirányok kiválasztása, melyekkel elkerülhető a balesetveszélyes ütközés a 

beteg, az asztal és a gyorsító forgóállványa (gantry) között. A vizsgálat során olyan terveket 

készítettünk, melyek klinikailag elfogadható és kivitelezhető kezeléseket adnak eredményül. 

Egy jellemző nyalábelrendezést mutat a 9. ábra. 

 

9. ábra: 3D-KRT technika jellemző mezőelrendezése 3D-s megjelenítésben. 
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IV.3.2.2. SS és SW IMRT tervek 

Az állómezős intenzitásmodulált besugárzási tervek általában 5 vagy 6 asztalkiforgatás 

nélküli mezőből álltak. A mediális és a laterális nyaláb egymással 190°-os szöget zárnak be, 

úgy, hogy a mellkasfalra tangenciálisan haladva minél kisebb tüdőtérfogatot érintsenek. 

Mediálisan elhelyezkedő tumorágy esetén ügyelni kell arra, hogy az ellenoldali emlőállományt 

ne érje túl nagy dózis. A többi nyaláb ebben a 190°-os szögtartományban helyezkedik el. Kettő 

nyalábot a mediális és laterális nyalábok 30°- 30°-kal „beljebb” forgatásával hozunk létre. Ezen 

felül a szögtartomány középső harmadában is létrehozunk 1 vagy 2 nyalábot a konformalitás 

és homogenitás növelése érdekében. Ezek létrehozásakor mindig a beteg egyéni anatómiája, a 

tumorágy elhelyezkedése és például a szívhez képesti elhelyezkedése alapján választunk 

irányokat. A mezők jellemző elrendezését mutatja a 10. ábra. A négy mediális és laterális mező 

esetén a kollimálást érdemes úgy beállítani, hogy az MLC-k a mellkasfal irányára merőlegesen 

tudjanak mozogni, ezzel is segítve az általában szükséges ékhatás létrehozását. A két középső 

szögtartományban elhelyezkedő nyaláb kollimálását a fej-láb irányú homogenitás növeléséhez 

érdemes úgy beállítani, hogy az MLC-k a mellkasfallal párhuzamosan mozogjanak (11. ábra).  

 

10. ábra: Állómezős IMRT technikák jellemző mezőelrendezése 3D-s megjelenítésben. 
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11. ábra: Statikus IMRT tervek jellemző mezőbeállításai. 

IV.3.2.3. VMAT tervek 

A forgómezős intenzitásmodulált besugárzási tervek 2 koplanáris ív használatával 

készültek. Az ívek szögtartománya általában az állómezős IMRT tervek két szélső (mediális és 

laterális) nyalábjai között volt. A két ív szögtartománya megegyezett, forgási irányuk 

egymással ellentétes volt (12. ábra). A kollimátorok szöge egymással alternáló volt, úgy, hogy 

az egyik ívnél az MLC-k mozgási iránya mediális irányból volt merőleges a mellkasfalra, míg 

a másik ívnél ez laterális irányból teljesült (13. ábra). Nem állítottunk be olyan tiltott szektort 

a szögtartományon belül, ahonnan nem érkezhet sugárzás. Az azonos oldali tüdő, illetve szív 

terhelését az optimalizálási feltételekkel tartottuk alacsonyan. Az ellenoldali szerveken 

keresztül érkező nyaláb irányokat nem használtuk az izocentrum elhelyezkedése miatt sem, így 

kerülve el az esetleges ütközést a gantry és a beteg, illetve az asztal között. 
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12. ábra: VMAT technika jellemző mezőelrendezése 3D-s megjelenítésben. 

 

13. ábra: VMAT tervek 2 ívének jellemző mezőbeállításai. 

IV.3.2.4. Inverz tervezés paraméterei 

Az optimális tervek eléréséhez tervezőrendszerenként más és más feltételrendszer lehet 

szükséges, hiszen különböző optimalizálási algoritmusokat használnak. A következőkben az 

olyan általános érvényű feltételeket foglaljuk össze, melyekre általában APERT tervezése során 

lehet szükség: 

 PTVeval: a térfogat egésze kapja meg az előírt dózis legalább 95%-át és maximális dózisa 

maradjon 110% alatt. 

 tumorágy: a térfogat egésze kapja meg az előírt dózist. 

 Azonos oldali emlő: céltérfogaton kívüli részének minél kisebb hányada kapja meg az 

előírt dózis felét. 



 

 25 

 

  

 Azonos oldali tüdő: a céltérfogathoz közel fekszik, de kiterjedt szerv, ezért érdemes az 

alacsony és a közepes dózisok által lefedett térfogatokat külön korlátozni. 

 Szív: dózisterhelése, így optimalizálási feltétele is nagyban függ a céltérfogat 

elhelyezkedésétől.  

 Normál szövet: A be nem kontúrozott szövetek védelme érdekében mindenképpen érdemes 

növelni a konformitást, vagy gyűrűszerűen elhelyezkedő segéd struktúrákkal, vagy 

beépített algoritmussal.  

 Ellenoldali emlő és tüdő: a céltérfogattól általában messze helyezkednek el, elegendő a 

maximális dózisukat optimalizálni. 

 Bordák: általában átfedésben vannak a céltérfogattal, így optimalizálási cél, hogy a PTV-n 

belüli esetleges forró pontok ne a bordákon alakuljanak ki. 

 Bőr: az optimalizálás és tervezés a PTV bőrrel átfedő részének kivonása után keletkező 

PTVeval-ra történik. Ennek hiányában a tervezőrendszer sok szegmenst és monitoregységet 

használ arra, hogy a felépülési zónában is biztosítsa a lefedettséget a PTV-re. Ebben a 

rétegben a legpontatlanabbak a számolási algoritmusok is, így könnyen fennáll a bőr 

túldozírozásának veszélye. 

Az optimalizálási folyamat egy példáját mutatja a 14. ábra. 

 

14. ábra: A Varian Eclipse tervezőrendszer optimalizálási felülete. Bal oldalon az 

optimalizálási feltételek, középen és jobb oldalon rendre az aktuális DVH és dóziseloszlás. 

IV.3.3. Tervek elemzése és összehasonlítása 

Kigyűjtöttük minden kontúrozott szerv térfogatát, minimum, maximum és átlagdózisát. 

Kiszámoltuk minden tervnél a homogenitás indexet (HI), konformitási számot (CN) és 



 

 26 

 

  

tervminőség indexet (PQI). A tervekhez tartozó monitoregységek összegét is feljegyeztük. A 

dozimetriai paraméterek közül az alábbiakat vizsgáltuk: 

 PTVeval: V95 és V90 

 CTV: V95 és V90 

 Azonos oldali emlő: V100, V75 és V50 

 Azonos oldali emlő céltérfogaton kívüli része: V100 és V50 

 Azonos oldali tüdő: V10, V30 és V40 

 Szív: V5 és V15 

 Ellenoldali emlő: V5, V10 és D5 

 Ellenoldali tüdő: V5, V10, D5 és D10 

Az összehasonlításhoz 40, korábban az APERT fázis II vizsgálatban már kezelt beteget 

választottam. A 40 CT képsorozatra elkészítettem mind a 4 különböző tervet, majd kigyűjtöttem 

a fenti paramétereket. A statisztikai elemzéshez GraphPad Instat (GraphPad Software, USA) 

programot használtam. Minden paraméter esetén először a normalitást ellenőriztem. Normál 

eloszlás esetén ismételt méréses ANOVA-t és Tukey post hoc tesztet, míg annak hiányában 

Friedman tesztet és Dunn post hoc tesztet alkalmaztam. 

IV.4. KÉPVEZÉRLÉS ALKALMAZÁSA APERT ESETÉN 

APERT kezelések során kevesebb frakcióban adunk le nagyobb napi dózisokat, ezért 

különösen fontos a pontos dóziskiszolgálás. Az egészséges szövetek terhelésének 

csökkentésének egyik útja a PTV létrehozásához szükséges biztonsági margók értékének 

csökkentése, ami a beteg beállítási pontosságának függvénye. A képvezérelt sugárterápia a 

kezelési kurzus során sűrűn végzett képalkotás segítségével képes javítani a betegbeállítás 

pontosságát [30–34]. Képvezérlésre használhatunk ionizáló, illetve nem-ionizáló sugárzással 

működő technikákat. Doktori munkámban a klinikai gyakorlatban elterjedt, ionizáló 

sugárzással működő és teleterápiás APERT esetén alkalmazható képvezérlési technikákat 

vizsgáltam.  

Az első csoportot alkotják a kV vagy MV energiájú 2D-s planáris képalkotók. Az 

eszközök elhelyezhetők a gantry-n (OBI) vagy a kezelő helyiség padlójában és plafonján. 2D-

s képalkotás esetén mindenképp ajánlott legalább 3 db, a tumorágy közelébe behelyezett 

aranymarker használata. A CT alapú képvezérlési technikák is széles körben elterjedtek 

APERT kezeléseknél. Ennek feltétele, hogy legalább a tumorágy jól látható legyen a képeken, 

de optimális esetben a műtéti üreg határait jelző sebészi klipek is segítik a pozícionálást. A 3D-
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s képalkotások legfőbb előnye, hogy könnyen detektálhatóak az anatómia változások és az 

emlőállomány deformációja. A tumorágy és az emlőszövet alakjai ugyanis érzékenyek a 

betegbeállítási pontosságra, különösen a karok helyzetére. A 3D-s képalkotás történhet a 

lineáris gyorsítóval szemben elhelyezett spirális CT (CT „on-rail”) rendszerrel, vagy a gantry-

re felszerelt kV vagy MV energiájú kúpos-nyalábú CT-vel (CBCT). 

Vizsgálatom célja volt összehasonlítani 4 különböző gyártmányú lineáris gyorsítón 

elérhető 5 különböző képalkotási technikát dózisterhelés és képminőség szempontjából. 

Azonos fantomot és beállításokat használtunk a reprodukálhatóság és összehasonlíthatóság 

érdekében valamennyi gép és képvezérlés mérésére. Az eddigi tanulmányok általában egy adott 

gépen elérhető technikák összehasonlításával foglalkoztak. Jelen munkámban azonban az 

APERT esetén használható technikákat vizsgáltam 4 különböző gyártó lineáris gyorsítóján. 

IV.4.1. Vizsgált lineáris gyorsítók 

Vizsgálataimat a következő típusú lineáris gyorsítók rendszerein végeztem: 

 TrueBeam (Varian Medical Systems, Palo Alto, USA) 

 Artiste (Siemens AG, Erlangen, Németország) 

 Synergy (Elekta AB, Stockholm, Svédország) 

 CyberKnife (Accuray Inc., Sunnyvale, USA) 

A mérésre használt TrueBeam készülék az új aSi-1200-as detektorral felszerelt 

elektronikus mezőleképező berendezéssel (EPID) rendelkezett. Az aktív síkdetektor fizikai 

mérete 40 cm x 40 cm, képének mérete 1280 x1280 pixel, egy pixelének mérete 0,34 mm x 

0,34 mm. A lineáris gyorsító képalkotó eszközeit tartó karjain 270°-nál helyezkedik el a kV-os 

röntgenforrás és vele szemben 90°-nál a kV-os detektor. A TrueBeam újabb verzióin már egy 

2,5 MV-os energia is elérhető kizárólag képalkotás céljából. 

A Siemens Artiste lineáris gyorsító egy PerkinElmer XRD 1640 xN19 ES a-Si EPID-del 

volt felszerelve. A detektormátrix aktív felülete 41 cm x 41 cm volt, 1024 x 1024 pixel 

képmérettel és 0,4 mm x 0,4 mm pixel mérettel. A készüléken csak 6 MV-os képalkotás érhető 

el. A kV-os képalkotás egy a bunkeren belül, a gyorsítóval szemben elhelyezett „on rail” 

Siemens Somatom Definition CT-vel valósítható meg. A kV-os képalkotás előtt az asztalt a 

beteggel együtt 180°-kal el kell forgatni. 

A Synergy készülék egy iView GT a-Si EPID-del volt felszerelve. A detektor érzékeny 

felülete 40 cm x 40 cm, amely 1024 x 1024 pixelt tartalmaz, pixelenként 0,39 mm x 0,39 mm-

es felbontással. A kV-os röntgenforrás a gantry-n 90°-nál található. 
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A CyberKnife képalkotó rendszere a céltérfogat élő követését teszi lehetővé a plafonra 

szerelt két kV-os röntgenforrás és a padlóba szerelt két síkdetektor mátrix segítségével. A 

képalkotók tengelye 45°-kal van elforgatva a függőlegeshez képest, egymásra merőleges 

tengelyűek, metszéspontjuk a képalkotási középpont 92 cm-rel a padlószint felett helyezkedik 

el. Robotkaros lineáris gyorsítóról lévén szó, nincs forgási középpontja a gépnek (izocentrum), 

ezért a rendszer referenciapontja a képalkotási középpont. A detektor fizikai mérete 41 cm x 41 

cm, képmérete 1024 x 1024 pixel és egy pixelének mérete 0,4 mm x 0,4 mm. 

IV.4.2. 2D-s ortogonális képalkotás 

A Synergy és a TrueBeam készülékek egyaránt rendelkeztek a kV-os és MV-os 

rendszerrel is, így esetükben mindkettőt tudtam mérni. A kV-kV képpároknál mindegyik 

készüléken (Elekta, Varian, Accuray) a mellkasi protokollok által kínált alapbeállításokat, azaz 

a 120 kV csőfeszültséget és 5 mAs csőáramot használtam. Mivel bal oldali esetet szimuláltam 

a méréssel, a Synergy és a TrueBeam készülékeken a képalkotó nyalábok iránya 0° és 90° volt, 

15 cm x 15 cm-es mezőmérettel az izocentrumban mérve. CyberKnife esetén a képalkotás 

iránya mindig 45° és 315°, 20,5 cm x 20,5 cm-es mezőmérettel. MV-MV képalkotás esetén az 

izocentrumban mért mezőméretek 15 cm x 15 cm voltak, a gyári protokolloknak megfelelő 1,5 

MU (Varian, Siemens) illetve 2 MU (Elekta) leadása mellett. A 2,5 MV-os képalkotási módot 

is azonos körülmények között mértem a TrueBeam rendszerén. 

IV.4.3. 3D-s térfogati képalkotás 

A gépek gyártói által definiált mellkasi protokollt használtam kV-CBCT-k esetén, amely 

beállítások TrueBeam, illetve Synergy esetén rendre 125 kV és 270 mAs, illetve 120 kV és 264 

mAs voltak. A CBCT képsorokat mindkét esetben egy teljes gantry fordulattal, fél „bowtie” 

szűrő alkalmazásával készítettem. MV-CBCT képalkotási móddal csak a Siemens készülék 

rendelkezett. A gyári protokollnak megfelelően 6 MV energián, 200°-os elfordulás közben 8 

MU leadásával készült a verifikáció. Az Artiste kV-os legyező nyaláb („fan beam) CT 

képalkotásán 120 kV-os csőfeszültséget és 31,2 mAs csőáramot használtam a 3 mm-es 

szeletvastagságú sorozat létrehozásához, melynek pitch értéke 1,45 volt. Az egyes képalkotások 

paramétereinek összefoglalását mutatja az I. Táblázat. 
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I. Táblázat: A különböző képalkotási módok paraméterei a különböző gépeken 

 TrueBeam Synergy Artiste CyberKnife 

kV-os planáris 

képalkotás 

 

120 kV, 5 mAs 

15 cm x 15 cm 

120 kV, 5 mAs 

15 cm x 15 cm 
--- 

120 kV, 5 mAs 

20,5cm x 20,5cm 

MV-os 

planáris 

képalkotás 

2,5 MV 

1,5 MU 

15 cm x 

15 cm 

6 MV 

1,5 MU 

15 cm x 

15 cm 

6 MV 

2 MU 

16 cm x 

16 cm 

6 MV 

1,5 MU 

15 cm x 

15 cm 

--- 

kV CT  

“on rail” 
--- --- 

120kV, 

31.2 mAs 

1,45 pitch 

--- 

kV-CBCT 
125 kV, 270 mAs, 

teljes ív 

120 kV, 264 mAs, 

teljes ív 
--- --- 

MV-CBCT --- --- 

6 MV 

8 MU 

200o-os ív 

--- 

MU: monitoregység; CBCT: kúpos-nyalábú CT 

IV.4.4. Különböző képvezérlési technikák dózisainak mérése 

Unidos (PTW, Freiburg, Németország) elektrométerhez csatlakoztatott 31003 Farmer 

típusú ionizációs kamrát használtam a pontdózismérésekhez. A kamra hitelesítését az Országos 

Mérésügyi Hivatal végezte 60Co sugárforrással és több, kV-os energián is. A dózisszámításhoz 

a TRS-398-ban megadott formalizmust [35] használtam. A gyorsítók kalibrációja egységesen 

referencia körülmények között: 100 MU leadása esetén 10 cm x 10 cm-es mezőben, 100 cm-es 

SSD távolságon, dmax mélységben mérve 1 Gy-t kell eredményül kapnunk. A méréseket a 

szövetekvivalens anyagból készült és 3 féle inhomogenitást (tüdő, csont és normál szövet) 

tartalmazó CIRS Model 74-007 IMRT Thorax fantomban (CIRS, Norfolk, USA) végeztem. Az 

ionizációs kamrát a különböző sűrűségű betétekben, 10 különböző helyen lehet elhelyezni, mint 

ahogyan a 15. ábra mutatja. Az 1-es pont reprezentálja a sternumot, a 2-4-es a szívet, az 5-ös a 

nyelőcsövet, a 6-os és a 7-es rendre az ellenoldali tüdő anterior és poszterior részét, a 8-as és a 

9-es azonos sorrendben az azonos oldali tüdő anterior és poszterior részét és végül a 10-es pont 

a gerincvelőt. 
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15. ábra: A CIRS IMRT mellkasi fantom mérés közben és a mérési pontok sorszámozása. 

A mérések során a mellkasi fantomot úgy pozícionáltam, mintha egy bal oldali APERT 

kezelést végeznénk rajta. Elsőként a fantom szálkeresztekkel jelölt középpontját állítottam a 

gyorsító izocentrumába, majd az asztalt eltoltam laterálisan 9 cm-t és leengedtem 6 cm-t, így 

biztosítva a mérések jó reprodukálhatóságát. Az egyetlen kivételt az Artiste kV-os legyező 

nyaláb CT-je képezte, ahol az asztalt laterális irányba centrálni kellett a kivitelezhetőség miatt. 

A mérések elvégzése előtt minden készüléknek ellenőriztem a kalibrációját, hogy a gép 

átvételkori bázisértékeihez képest tolerancián belül legyenek. Az összehasonlításhoz a gyári 

beállításokat, protokollokat használtam, ugyanis az általános különbségeket kerestem, nem azt, 

hogy a különböző felhasználók hogyan állítják be az egyes gépeket. A stabilitás biztosítása 

érdekében minden pontban minden technikával háromszor mértem, és a mérési sorozat végén 

az első mérési pontot visszamértem ellenőrzésként. 

IV.4.5. Képminőség ellenőrzése 

Ionizáló sugárzást alkalmazó képalkotó eljárások esetén egy adott berendezésre 

általánosan igaz, hogy az elnyelt dózis és a képminőség egymással arányos. Ha különböző 

gyártók azonos képalkotó módszereit hasonlítjuk össze az elnyelt dózis mellé meg kell nézni 

az elért képminőséget is. Ugyanis hiába dolgozik egy adott képalkotó rendszer 50%-kal kisebb 

dózissal, ha közben a gyengébb képminőség miatt például a verifikációs felvétel 

használhatatlan. Ezért vizsgálatunk során minden képalkotási modalitás esetén az elnyelt dózis 

mérése mellett a képminőséget is vizsgáltuk. Jelen tanulmánynak nem célja az egyes rendszerek 

képminőségének részletes elemzése, csupán a mért dózisok összehasonlíthatósága hátterének a 

biztosítása. 
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A 2D-s planáris képalkotások képminőségét LEEDS TOR 18FG (Leeds Test Objects Ltd, 

North Yorkshire, UK) fantommal vizsgáltuk. A fantomot eredendően mammográfiás 

készülékek minőségbiztosítására fejlesztették ki, tartalmaz 18 db 8 mm átmérőjű lemezt a 

kontraszt, valamint 21 db különböző méretű vonalpárt a felbontás vizsgálatára (16. ábra). A 

képminőségi mérések során a beteg teste szórásának szimulálására egy 20 cm vastag 33 cm x 

33 cm alapterületű szilárdvíz fantomot helyeztünk a gép izocentrumába. Vizsgáltuk a kV-kV, 

a MV-MV és a 2,5 MV képalkotásokat egyaránt. 

 

16. ábra: a) TOR 18FG fantom fényképe és az arról készült 2D-s ellenőrző felvételek 

TrueBeam készüléken b) 6 MV illetve c) 2,5 MV energiákon. 

A 3D-s képalkotásokat Catphan 604 (The Phantom Laboratory, NY, USA) képminőség 

fantommal vizsgáltam geometriai torzítás, térbeli felbontás és alacsony kontraszt 

szempontjából (17. ábra). A fantom külön szekcióiban végezhetők a különböző 

minőségbiztosítási mérések. A geometriai torzítás 4 db szabályos négyzet alakban elhelyezett 

teflon betét segítségével mérhető. Ismert a fantomon belüli betétek pontos pozíciója és 

egymástól mért távolságuk, melyeket ellenőriztem az elkészült CT felvételeken. A térbeli 

felbontás méréséhez alumínium vonalpárok vannak elhelyezve a fantomban, melyeknek az 

elrendezése folyamatosan változik 1 és 21 vonalpár/cm felbontás között. A felbontóképességet 

megkapjuk azon vonalpár megkeresésével, ahol még szabad szemmel elkülöníthetők a 

vonalpárok. Az alacsony kontraszt méréséhez három különböző kontraszt szinttel (0,3%, 0,5% 

és 1%) rendelkező, különböző átmérőjű lemezek találhatók csoportokba rendezve.  
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17. ábra: a) térbeli felbontás, b) alacsony kontraszt és c) geometriai torzítás ellenőrzése 

d) Catphan fantom segítségével. 

 

IV.5. CTV-PTV BIZTONSÁGI MARGÓ MEGHATÁROZÁSA KV-CT „ON-

RAIL” KÉPVEZÉRLÉS ESETÉN 

Az Országos Onkológiai Intézetben 2006 és 2014 között végzett fázis II-es APERT 

vizsgálat IMRT karának kezeléseit az intézetben akkor elérhető legmodernebb lineáris 

gyorsítón, a Siemens Artiste készüléken végezték (18. ábra). IGRT módszerként a bunkerben 

a gyorsítóval szemben elhelyezett kV-os CT „on-rail” rendszert használták. Vizsgálatunkban 

15 beteg képi verifikációs anyagának elemzésével határoztuk meg a betegbeállítási 

pontosságot, és a kezelésekhez szükséges biztonsági margókat. 
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18. ábra: Siemens Artiste lineáris gyorsító a vele szemben elhelyezett CT „on-rail” 

készülékkel. 

Pontos sugárterápiás kezelések kivitelezéséhez referenciapontokra van szükségünk. A 

referenciapontok a beteg bőrén tetoválással vannak jelölve, stabil, csontokhoz közeli 

bőrfelszínen. Ezek már a tervezési CT képkészlet készítése során feljelölésre kerülnek a CT 

falra szerelt lézerrendszere segítségével. A tetoválások egy a beteg testén belüli ideális 

referenciapont 3 irányban lévő vetületei. A tervezési CT felvétel során a tetoválások helyét CT 

markerrel jelölik, annak érdekében, hogy a tervezés során meghatározható legyen ez a betegen 

belüli referenciapont (19. ábra). A besugárzási tervezőrendszer a céltérfogatban elhelyezett 

virtuális izocentrum koordinátáit kiszámítja a beteg referenciapontjához képest. A tervezés 

során az összes nyaláb iránya, pozíciója, alakja és mérete az izocentrumhoz van kötve. Egy 

ideális kezelés esetén tehát az a cél, hogy a pontosan a tervezési CT-vel egyező pozícióban 

fekvő betegben felvett virtuális izocentrumot a lineáris gyorsító fizikai izocentrumával fedésbe 

hozzuk.  
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19. ábra: A beteg bőrére tetovált referenciapontokat a tervezési CT során felhelyezett 

CT-markerekkel jelölik, hogy az a tervezőrendszerben is meghatározható legyen.  

A klinikai gyakorlatban az APERT kezelések az Artiste gyorsítón a betegek 

referenciapontokhoz történő pozícionálásával kezdődik. A falakon elhelyezett lézerek nyalábjai 

3 merőleges irányból a lineáris gyorsító izocentrumára vetülnek. Első lépésként a beteg 

tetoválással jelölt referenciapontját állítjuk ebbe a pozícióba, ügyelve a rotációs hibák 

kiküszöbölésére. Ezt követően a besugárzási tervben szereplő 3 koordináta menti eltolásokat 

alkalmazunk, hogy a betegben eltervezett virtuális izocentrum a gépével megegyezzen. A kV 

CT „on-rail” képalkotáshoz ezen betegen belüli pont két laterális és egy anterior vetületére CT 

markereket ragasztanak a képalkotás idejére. Ezt követően az asztalt 180°-kal elfordítva 

elkészítik a CT képalkotást a betegről. A gyorsító vezérlő szoftverében képfúziót végeznek a 

tervezési és verifikációs képkészlet között. Utóbbin a markereknek köszönhetően 

meghatározható az aktuálisan beállított izocentrum-pozíció, melyhez a szoftver hozzárendeli a 

tervezési CT képkészlet virtuális izocentrumát. A rendszer kiszámolja a szükséges eltolásokat 

3 irányban, ahhoz, hogy a beteg ténylegesen a tervezett pozícióba kerüljön. Ezen információ 

alapján az asztal 180°-os visszaforgatását követően, a jelölt izocentrumhoz képest a további 

korrekciós eltolásokat is alkalmazzák, majd végrehajtják a terv szerinti besugárzást. 

Jelen vizsgálatban elemeztem a betegbeállítási pontosságot, valamin meghatároztam a 

CTV biztonságos lefedéséhez szükséges biztonsági margókat. 15 véletlenszerűen kiválasztott 

beteg kezelését elemeztem. APERT kezelések lévén, minden betegnél 9 frakcióban történt 

besugárzás és előtte képalkotás egyaránt. Minden verifikációs CT felvételen meghatároztam az 

aktuális frakció beállítási pontatlanságát a 3 irányban. valamint kiszámoltam a betegekre 

vonatkoztatott átlagos beállítási hibát és annak szórását. Ezek közül előbbi a szisztematikus 

hibát mutatja, hiszen átlagosan ennyivel volt arrébb a céltérfogat a tervezettnél, míg a hibák 
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szórása a napi beállítási hibát, a random hibát jellemzi (20. ábra). A szisztematikus- és random 

hibák együtt határozzák meg a CTV – PTV biztonsági zóna nagyságát [36]. Az elméleti 

számolások azon alapulnak, hogy egy adott betegpopulációra meghatározott margó 

használatával a kezelések 90%-ában biztosítható a CTV 95%-os izodózisgörbével történő 

lefedése [37,38]. A szisztematikus és random hibák, valamint a biztonsági zóna meghatározása 

a következőképpen történik. 

Legyen egy beteg kezelése során a k. mérésnél a beállítási hiba: dk. Ekkor az egyéni 

átlagos hiba nagysága n számú mérés után: 

𝑚𝑖 =
𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3+. . . . +𝑑𝑛

𝑛
 

A p számú betegpopulációra vonatkozó átlagos hiba pedig: 

𝑀𝑝𝑜𝑝 =
𝑚1 +𝑚2 +𝑚3+. . . . +𝑚𝑝

𝑝
 

A populációra vonatkozó szisztematikus hiba az Mpop szórása: 

∑𝑝𝑜𝑝 = √
(𝑚1 −𝑀𝑝𝑜𝑝)

2
+ (𝑚2 −𝑀𝑝𝑜𝑝)

2
+ (𝑚3 −𝑀𝑝𝑜𝑝)

2
+. . . . +(𝑚𝑝 −𝑀𝑝𝑜𝑝)

2

𝑝 − 1
 

Az individuális random hiba az egyéni beállítási hiba szórása: 

𝜎𝑖 = √
(𝑑1 −𝑚𝑖)

2 + (𝑑2 −𝑚𝑖)
2 + (𝑑3 −𝑚𝑖)

2+. . . . +(𝑑𝑛 −𝑚𝑖)
2

𝑛 − 1
 

A p számú populációra vonatkozó random hiba az individuális random hibák átlaga: 

𝜎𝑝𝑜𝑝 =
𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3+. . . . +𝜎𝑝

𝑝
 

Fenti képletek feltétele, hogy minden beteg esetén azonos számú mérés történjen. A 

szisztematikus és random hibák meghatározása után a van Herk formula [38] alkalmazásával 

számolhatjuk ki a szükséges biztonsági zónát (A): 

𝐴 = 2,5 ∗ ∑𝑝𝑜𝑝 + 0,7 ∗ 𝜎𝑝𝑜𝑝 

Jól látható a képletből, hogy a szisztematikus hibák több mint 3-szoros súllyal 

szerepelnek, így ezek jelentik a legnagyobb problémát a betegbeállítások során. A 

szisztematikus és random hibákat mutatja grafikusan a 20. ábra. 
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20. ábra: Az individuális a) szisztematikus hiba () és b) random hiba () ábrázolása 2D-

ben. 

A biztonsági zóna meghatározásának első lépése tehát az egyedi betegek frakciónkénti 

beállítási hibájának meghatározása. Ehhez az összes verifikációs CT-t minden betegnél 

importáltuk a tervezőrendszerbe, ahol egyesével fuzionáltuk őket a tervezési CT-hez. Első 

lépésként megjelenítettük piros vonalakkal a tervezés virtuális izocentrumát és ehhez 

igazítottuk a kezelés előtt a verifikációhoz felhelyezett sugárfogó markereket (21. ábra). 

 

21. ábra: A verifikációs és a tervezési CT egymásra vetítve a) képregisztráció előtt és b) 

a tervezési és korrekciós eltolás előtti izocentrumok illesztése után. 

Ezzel megkaptuk a beteg verifikáció előtti pozícióját. Felhasználtuk még a verifikációs 

CT után alkalmazott eltolási korrekciós értékeket, amit a kezelő személyzet lejegyzett. A 
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tervezőrendszerben is végrehajtottuk ezen eltolást a verifikációs CT-n. Így a verifikációs CT a 

ténylegesen végrehajtott kezelési pozícióba került a tervezési CT-hez képest. Mivel a nyalábok 

az izocentrumhoz képest vannak rögzítve, az izocentrum pedig a tervezési CT-hez, ezért ha 

ezek után eltérés mérhető a céltérfogat helyzetében a két CT felvételen, akkor az a beteg adott 

frakcióra vonatkozó beállítási hibáját jelenti. Ezen beállítási hiba kvantitatív elemzéséhez a 

tumorágy határain műtét közben elhelyezett sebészeti titán klipeket használtuk. Az összes klip 

koordinátáinak kiolvasásával meghatározhatjuk azok tömegközéppontját (22. ábra), ami 

nagyjából egybeesik a tumorágy tömegközéppontjával. Ezt megtettük mindkét CT 

képkészleten a képregisztrációt követően, és a két tömegközéppont távolsága adta számunkra a 

napi beállítási hiba vektoriális értékét.  

 

22. ábra: A két különböző CT képkészleten az azonos klipek helyzete közötti eltérés 

A betegenkénti napi beállítási hibákból kiszámítottam a rájuk vonatkozó szisztematikus 

és random hibák nagyságát. A 15 betegre vonatkozó adatok összesítésével pedig a fent leírt 

módszerekkel kiszámoltam a populációra vonatkozó hibákat, melyekből a van Herk formulával 

megkapható a szükséges biztonsági margó. 

IV.6. TELETERÁPIÁS ÉS BRACHYTERÁPIÁS APERT KEZELÉSEK 

DOZIMETRIAI ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Különböző technikák állnak rendelkezésre APERT kezelések esetén, melyek közül az 

először alkalmazott és leghosszabb követési idővel rendelkező az invazív interstitialis emlő 

brachyterápia (IBT). Mint tanulmányunk korábbi részében rámutattunk, a modern 

intenzitásmodulált besugárzási technikák közül az SW IMRT rendelkezik a legoptimálisabb 
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dozimetriai tulajdonságokkal. Munkámban azt vizsgáltam, hogy az APERT esetén etalonnak 

tekinthető IBT-hez képest milyen különbségek vannak SW IMRT technikával. Ehhez 34 

korábban már Ir-192 léptető forrású HDR afterloading készülék segítségével IBT-vel kezelt 

beteget választottunk. A betegkiválasztás, katéterimplantáció, kontúrozás és tervezés során a 

GEC-ESTRO ajánlásokat követve jártunk el [39,19], melyek a korábbi fejezetben olvashatók. 

A technikák összehasonlításához az IBT kezeléshez készült implantáció utáni CT felvételeket 

használtuk. A statisztikai elemzések során először az összehasonlításhoz használt paraméterek 

normalitását ellenőriztük Shapiro-Wilk W teszttel. Mivel a legtöbb paraméter nem volt normál 

eloszlású, ezért a szignifikáns eltérések meghatározásához páros Wilcoxon előjel tesztet 

alkalmaztunk a Statistica szoftverrel. 

IV.6.1. Brachyterápiás tervek 

Az előírt összdózis 30,1 Gy volt 7 x 4,1 Gy-es frakcionálással, napi két frakció leadásával. 

A kontúrozást és katéterrekonstrukciót követően geometriai és grafikus optimalizációval 

készültek a tervek Oncentra Brachy v4.3 (Elekta Brachytherapy, Veenendaal, Hollandia) 

tervezőrendszerben. A protokolloknak megfelelően a céltérfogat lefedettsége 90% felett kellett, 

hogy legyen, viszonylag homogén dóziseloszlás mellett. A homogenitást a dózisegyenetlenségi 

hányadossal (DNR) jellemeztük, ami a 150%-os és a 100%-os izodózisgörbék által határolt 

térfogatok hányadosa (V150/V100). Tervezési cél volt a DNR ≤ 0,35. A bőrtoxicitás elkerülése 

érdekében a bőrfelszín dózisát 70%-ban maximáltuk. 

IV.6.2. Teleterápiás SW IMRT tervek 

Az Oncentra Brachy-ban lévő tervezési CT képkészleteket és a hozzájuk tartozó 

kontúrokat DICOM RT formátumban importáltuk az Eclipse v11 (Varian Medical Systems, 

Palo Alto, USA) tervezőrendszerbe. Az adatátvitelnek köszönhetően a betegek anatómiája, a 

céltérfogat és a védendő szervek teljesen identikusak voltak a két tervezőrendszerben, a PTV 

és az azonos oldali emlő céltérfogaton kívüli részének (NTB) kivételével. Míg a brachyterápiás 

kezelések során a tervezési céltérfogat megegyezik a CTV-vel, addig teleterápia esetén még 

szükség van egy az esetleges elmozdulásokat kompenzáló biztonsági margóval létrehozott 

PTV-re. Jelen vizsgálatban a CTV 5 mm-es izotróp kiterjesztésével hoztuk létre a PTV-t. 

Amennyiben a céltérfogat a bőrfelszín közelében helyezkedik el, akkor a felszín alatti legkülső 

5 mm kivonásával hoztuk létre a PTVeval –t. Az NTB létrehozásához kivontuk az azonos oldali 

emlő kontúrjából a PTV-t. Ugyan az intézetben folyó klinikai teleterápiás APERT vizsgálatok 

során 9 x 4,1 Gy dózist adunk a betegeknek, jelen tanulmányban azonban a könnyebb 
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összehasonlíthatóság kedvéért a brachyterápiában használt 7 x 4,3 Gy-es frakcionálást 

alkalmaztuk. Ezáltal lehetővé vált a direkt dozimetriai összehasonlítás a sugárbiológiai 

egyenletek alapján történő átváltások elhagyásával. Ebből következően az összehasonlításban 

kapott különbségek egyértelműen az eltérő besugárzási technika alkalmazásából származnak. 

A tervezéshez használt azonos CT képkészlet és kontúrok eredményeként teljesen kizárhatók 

az intra- és interobszerver eltérések [40,41]. A statikus SW IMRT terveket 5-6 koplanáris 6 MV 

energiájú mező alkalmazásával készítettem. A IV.3.2.2 fejezetben leírtak szerint jártam el a 

nyalábirányok kiválasztásakor. 

IV.7. LÉGZÉSKÖVETŐ SZTEREOTAXIÁS APERT KEZELÉSEK 

Doktori munkám során a különböző konformális és intenzitásmodulált technikák 

dozimetriai összehasonlításából kiderült, hogy a non-koplanáris mezőelrendezés jelentős 

előnnyel bír a védendő szervek dózisterhelése szempontjából. Az IMRT technikák előnye a 

konformalitás, homogenitás és kiváló céltérfogat lefedettség értékekben nyilvánult meg. Az 

IBT-val történő összehasonlítás során azonban kiderült, hogy a teleterápiás módszerek esetén 

alkalmazott +5 mm-es margó jelentősen rontja a védendő szervek dózisterhelését. A 

képvezérlési technikák vizsgálata során bebizonyosodott, hogy a kV-kV ortogonális képpárok 

okozzák a legkisebb többlet dózisterhelést a betegnek jó képminőség mellett. A beállítási 

pontatlanságok vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a hibák minimalizálása érdekében a 

tumorágy közvetlen pozícionálása a lényeges. Az Országos Onkológiai Intézetben 2018-ban 

üzembe helyezett CyberKnife robotkaros lineáris gyorsítón az összes fenti előnyös tulajdonság 

egyesíthető APERT kezelések esetén. Sok non-koplanáris nyaláb használatával IMRT 

kezelések leadására nyílt lehetőség légzéskövető aranymarker alapú képvezérlés segítségével. 

A tervezéshez a IV.1.2 fejezetben leírtak szerint készített kilégzésben megtartott CT 

felvétel szükséges. A kontúrozási protokollban az egyedüli különbséget az itt alkalmazott 2 

mm-es CTV-PTV biztonsági zóna jelenti, melyet Zhen és mtsai. [42] tanulmányára alapoztunk. 

A tervezéshez a Precision (Accuray Inc., Sunnyvale, USA) rendszert használtam. Inverz 

optimalizálású IMRT terveket készítettem a CyberKnife M6 készülék MLC kollimátorával, 

mellyel maximum 102 irányból tudunk különböző alakú szegmenseket leadni Synchrony 

légzéskövető kezelés során. A sztereotaxiás APERT vizsgálatunkban [43] 4 kezelés alatt adunk 

le összesen 25 Gy dózist. A tervezés során a korábbi intenzitásmodulált tervek protokolljait 

még tovább szigorítottuk a védendő szervek és a céltérfogat szempontjából is. 
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A CyberKnife készüléken végzett kezelések a sok non-koplanáris nyaláb használata miatt 

jelentősen hosszabb ideig tartanak bármilyen kezelt lokalizáció esetén, mint a hagyományos 

lineáris gyorsítókon végzett kezelések. Ennek kompenzálásaként, illetve a célzási pontosság 

további javítása érdekében CK esetén mindig végzünk intrafrakcionális verifikációt a 

mennyezetre szerelt, 45°-ban megdöntött kV-kV orthogonális képalkotó rendszer segítségével 

(28. ábra). APERT kezeléseknél a tumorágy közvetlen közelébe elhelyezett aranymarkerek 

segítségével végezhető a légzéskövető Synchrony képvezérlés. A beteg pozícionálását mutatja 

a 4. ábra. A beteg lába felett elhelyezett optikai kamera a térben követi a beteg mellkasfalára 

rögzített jeladókat (23. ábra).  

 

23. ábra: A Synchrony kamera (balra fent) monitorozza kezelés közben a beteg 

mellkasfalára elhelyezett jeladók 3D-s mozgását. 
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24. ábra: A Synchrony kamera által rögzített 3 jeladó légzési görbéjén körök mutatják a 

röntgenképalkotás pillanatait. 

Az optikai kamera jele alapján a kV-kV képalkotó rendszer a légzési ciklus különböző 

fázisaiban 15 képpárt rögzít (24. ábra). 

Az elkészült planáris röntgenfelvételeken a rendszer automatikusan detektálja az 

aranymarkereket, majd a 15 különböző felvétel alapján kialakít egy korrelációs modellt a 

mellkasfal mozgása és az aranymarkerek mozgása között (25. ábra). Minden képhez kiszámítja 

a cél aktuális pozícióját, ahová a robotkar segítségével a nyalábot irányítania kell, valamint 

mindegyik képről megadja, mekkora hibával illeszkedik az aktuális modellbe. 

 

25. ábra: A kétirányú röntgenfelvételeken detektált aranymarkerek, és középen a 15 

különböző felvétel párból számított légzési korrelációs modell. 

A Synchrony modell létrehozását követően kezdődhet el a kezelés. A robotkar a lineáris 

gyorsítót minden pillanatban az optikai kamera folyamatos jele alapján lemért mellkasfali 

pozícióval korreláló céltérfogat pozícióra irányítja. A Synchrony modellben a képeket 

folyamatosan cserélni kell annak érvényben tartásához. 60 másodpercenként 3 különböző 

fázisban készítünk új képeket, melyekben a legrégebbi képi információkkal rendelkezik a 
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rendszer, így a modellben szereplő képek kora maximum 6 perc lehet. A korrelációs értékek 

folyamatosan mutatják a követés pontosságát, és ha a 2 mm-es biztonsági zóna nagyságát eléri 

a hiba, akkor új képek készítésével javítani tudják a modellt, így biztosítva a megfelelő 

pontosságot. 

IV.8. MODERN SUGÁRTERÁPIÁS KEZELÉSEK GEOMETRIAI 

PONTOSSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE 

A mai modern komplex sugárterápiás folyamatok teljes célzási bizonytalanságának 

ismerete fontos a biztonságos kezelések kivitelezéséhez. Egy valós kezelés összes lépésének 

fantomon történő szimulálását hívjuk „end-to-end” tesztnek, mely fontos része a 

minőségbiztosítási programnak [44]. Az ellenőrzés magában foglalja a tervezési CT geometriai 

torzítását, a tervezőrendszer voxel kezelési hibáját és számolási bizonytalanságát, a lineáris 

gyorsító képalkotó rendszerének torzítását, a verifikációs kép illesztésének hibáját, az 

asztalmozgatás pontatlanságát, valamint a dóziskiszolgálás pontatlanságát is. Természetesen 

egy valós beteg esetén jelentkezhetnek még egyéb bizonytalanságok is, mint a céltérfogat 

kontúrozásához használt egyéb képalkotások fúziójának pontatlansága, a céltérfogat 

meghatározásának inter- és intraobszerver pontatlansága, illetve a beteg intrafrakcionális 

elmozdulása, melyeket egy fantomon végzett méréssel nem tudunk ellenőrizni. 

A vizsgálatban az AAPM TG153-ban [45] meghatározott „end-to-end” mérési sorozatot 

végeztem el két modern lineáris gyorsító (CyberKnife és TrueBeam) célzási pontosságának 

meghatározásához. Egy antropomorf koponyafantom közepében elhelyezett „Ball Cube II” 

inzertben található gömb alakú céltérfogat kezelését végeztem el. Az inzertbe két egymásra 

merőleges, lézervágással készített méretpontos EBT3 Gafchromic film kerül, melyeken 

pontosan ismert a gömb helyzete. A fantom belső felépítését és a bele helyezhető, előre méretre 

vágott EBT3 Gafchromic filmeket mutatja a 26. ábra.  
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26. ábra: ”End-to-end” tesztekhez használt koponyafantom Ball Cube II inzerttel  

A mérési sorozat első lépéseként készíteni kell egy tervezési CT-t az összeszerelt 

fantomról, berajzolni a gömb alakú céltérfogatot, majd készíteni kell egy olyan besugárzási 

tervet, melyben a 70%-os izodózisgörbe minél konformálisabban illeszkedik a gömb 

felszínéhez (27. ábra). Ahhoz, hogy a filmeken megfelelő jelet kapjunk, 4,2 Gy dózist írunk 

elő a 70%-os izodózisgörbére. 
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27. ábra: ”End-to-end” fantomra készített besugárzási terv dóziseloszlása CyberKnife-

val. 

 

28. ábra: ”End-to-end” tesztek beállítása és végrehajtása Accuray CyberKnife és Varian 

TrueBeam készülékeken 

Ezt követően a fantomot frissen betöltött Ball Cube II filmekkel együtt pozícionáljuk a 

lineáris gyorsító saját képvezérlési rendszerével, majd leadjuk a teljes kezelést (28. ábra). A 
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CyberKnife-on egy 45°-ban megdöntött planáris, orthogonális kV képpár segítségével, míg a 

TrueBeam-en kV-CBCT-vel történt a képvezérlés.  

A filmeket egy speciális szkennerrel beolvassuk (29. ábra a)), majd egy dedikált szoftver 

segítségével meghatározzuk a dóziseloszlás középpontjának síkbeli eltérését a középponthoz 

viszonyítva. Eredményül megkapjuk a vertikális, laterális és longitudinális hibákat, valamint 

ezek vektoriális összegét, mint teljes célzási hibát (29. ábra b)). 

 

 

29. ábra: ”End-to-end” mérések elemzéshez a) beolvasott Gafchromic filmek, és b) azok 

kiértékelése 

7 mérési sorozatot végeztem mindkét gyorsítóval. A CyberKnife a konstrukciójából 

adódóan non-koplanáris mezőelrendezést használ minden kezelés esetén, míg a TrueBeam-en 

végzett kezelések túlnyomó része koplanáris mezőelrendezéssel történik. Utóbbi gyorsító 

esetén ugyanis csak asztalforgatással valósíthatók meg a non-koplanáris nyalábok, mely a már 

korábban is említett betegelmozdulások kockázatát növeli. Az összehasonlíthatóság kedvéért a 

TrueBeam-en leadott 7 VMAT kezelésből 3-at koplanárisan, 4-et pedig non-koplanáris 

mezőelrendezéssel mértem, melyekben 4 különböző asztalirányt használtam. 
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V. EREDMÉNYEK 

V.1. TELETERÁPIÁS APERT KEZELÉSEK DOZIMETRIAI ELEMZÉSE 

A 30. ábra egy reprezentatív esetben mutatja a négy besugárzási technikára készített 

dóziseloszlásokat axiális metszetben. A vizsgált 40 betegre az átlagos tumorágy, CTV és PTV 

nagysága rendre 15,4 cm3, 80,8 cm3 és 155,5 cm3 volt. A CTV, valamint a PTV és az azonos 

oldali emlő átlagos százalékos aránya 8,6% (tartomány: 4 – 19,1%) és 16,8% (tartomány: 8,3 – 

40,1%) volt, azonos sorrendben. 

 

30. ábra: Reprezentatív dóziseloszlások egy bal oldali esetnél 3D-KRT (A), SS (B), SW 

(C) és VMAT (D) technikákkal. 

V.1.1. Céltérfogat lefedettsége 

A tervezési protokollnak megfelelően a PTVeval V95 értéke legalább 99,5% volt 5 db  3D-

KRT terv kivételével, ahol az egyéb feltételek miatt ezt nem lehetett elérni. Ezen paraméter 

átlagos értéke a 3D-KRT, SS, SW és VMAT tervekben rendre 99,5%, 99,8%, 99,8% és 99,8% 

volt, szignifikáns eltérés nélkül. A PTVeval V90 átlagos értéke és a CTV V95 és V90 átlagos 

értékei gyakorlatilag mind 100%-nak tekinthetők. 

Homogenitási index tekintetében az SW tervek szignifikánsan jobbak voltak az összes 

többinél, valamint a 3D-KRT is szignifikánsan homogénebb volt a VMAT-nál. A konformitási 

számok és PQI értékek átlaga 3D-KRT, SS, SW és VMAT tervekre 0,6, 0,8, 0,82 és 0,89, illetve 
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0,5, 0,36, 0,34 és 0,43 volt. A konformitási szám esetén a különbségek szignifikánsak voltak az 

összes technikára, ahol a VMAT tervek adták a legjobb konformalitást. A PQI tekintetében 

csak az SS és SW technika közti különbség nem volt szignifikáns, melyek egyben átlagosan a 

legjobb értékeket adták az összesítő minőségi index eredményeként. Az előírt dózis leadásához 

szükséges frakciónkénti átlagos monitoregységek száma 3D-KRT technikával volt a 

legalacsonyabb. Az SW és VMAT tervek monitoregységei szignifikánsan magasabbak voltak. 

A fenti eredmények összefoglalását tartalmazza a II. Táblázat. 
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II. Táblázat: Minőség indexek és a monitoregységek összehasonlítása a 4 besugárzási technikára 

 

Átlagértékek (%) 

ANOVA 

p érték 

post hoc teszt eredmények 

3D-KRT SS SW VMAT 

3D-KRT 

vs.  

SS 

3D-KRT 

vs.  

SW 

3D-KRT 

vs. 

VMAT 

SS  

vs.  

SW 

SS  

vs. 

VMAT 

SW  

vs 

VMAT 

PTVeval 

V95 99,5 99,8 99,8 99,8 0,96 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

V90 100 100 100 100 0,875 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

CTV 
V95 99,9 100 100 100 0,001 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

V90 100 100 100 100 0,123 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

HI 0,068 0,074 0,058 0,081 <0,001 n.s. p<0,05 p<0,05 p<0,05 n.s. p<0,05 

CN 0,6 0,8 0,82 0,89 <0,001 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

PQI 0,5 0,36 0,34 0,43 <0,001 p<0,05 p<0,05 p<0,05 n.s. p<0,05 p<0,05 

MU 677 814 1077 1136 <0,001 n.s. p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 n.s. 

n.s.: nem szignifikáns ; 3D-KRT: 3D konformális sugárterápia ; SS: „step and shoot” IMRT ; SW: „sliding window” IMRT ; VMAT: 

térfogatmodulált ívterápia ; HI: homogenitás index ; CN: konformitási szám ; PQI: tervminőség index ; MU: monitoregység 
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V.1.2. Védendő szervek 

A III. Táblázatban összefoglaltam a különböző térfogatok esetén vizsgált paraméterek 

átlagait, azok ANOVA tesztjének p értékét, valamint a páronkénti post hoc tesztek eredményét. 

Az azonos oldali emlő esetén a nagy dózisokat vizsgálva a Dmax és V100 értékek 3D-KRT, 

SS, SW és VMAT terveknél rendre 105,3%, 108,2%, 106,3% és 110,3%, illetve 14,3%, 13,9%, 

12,1% és 12,7% voltak. A kisebb dózisokat vizsgálva azonos sorendben a V75 és V50 értékek 

31,5%, 26,1%, 25,8% és 21%, valamint 47,5%, 40,2%, 39,9% és 31,6%-nak adódtak. Az 

inhomogenitásra utaló Dmax értékek tekintetében a VMAT technika szignifikánsan rosszabb a 

többinél. A közepes izodózisgörbék által lefedett térfogatot vizsgálva (V75, V50) a VMAT 

szignifikánsan jobb a többi tervnél. 

Az azonos oldali emlő céltérfogaton kívüli részének (NTB) átlagos V100 és V50 értékei 

3D-KRT, SS, SW és VMAT terveknél rendre 4,5%, 1%, 0,5% és 0,2%, valamint 39,6%, 29,9%, 

29,6% és 19,8% voltak. V100 tekintetében a 3D-KRT technika szignifikánsan rosszabb volt az 

összes többinél, az SS szignifikánsan rosszabb volt, mint a két másik intenzitásmodulált 

technika, melyek között nem volt szignifikáns az eltérés. A V50 elemzésekor azt kaptam, hogy 

a 3D-KRT tervek szignifikánsan a legrosszabbak voltak, a VMAT tervek szignifikánsan a 

legjobbak, míg az SS és SW tervek között nem volt különbség. 

Az azonos oldali tüdőnél az átlagos V10 és átlagos tüdődózis (MLD) értékei 3D-KRT, SS, 

SW és VMAT tervek esetén rendre 13,1%, 27,1%, 28%, és 36%, valamint 5,6%, 7,4%, 7,4% 

és 9,9% voltak. Mindkét paraméterre igaz, hogy a 3D-KRT tervek szignifikánsan a legjobbak 

voltak, a VMAT tervek szignifikánsan a legrosszabbak, míg az SS és SW tervek között nem 

volt különbség. A V30 és V40 átlagos értékek azonos sorrendben 3,9%, 3,6%, 3,6% és 6%, illetve 

2,6%, 1,9%, 1,9% és 3% voltak. A V30 értékeknél szignifikáns különbség csak a VMAT 

technika hátrányára adódott, a V40 értékeknél azonban már a 3D-KRT is szignifikánsan 

rosszabb volt az SS és SW-nél.  

Szív esetén külön vizsgáltuk a jobb oldali és a bal oldali emlődaganatokat. Az átlagos 

MHD (átlagos szívdózis) jobb, illetve bal oldali tumoroknál 3D-KRT, SS, SW és VMAT 

technikával rendre 0,8%, 1,6%, 1,6% és 3%, illetve 2,4%, 2,9%, 2,8% és 5,4% volt. 

Szignifikáns különbségeket csak a VMAT-tal szemben kaptam. A V5 értékek azonos 

sorrendben 1,3%, 8,1%, 7,8% és 22,2%, valamint 8,7%, 19,3%, 17,5% és 38,9% voltak. Jobb 

oldali eseteknél a 3D-KRT szignifikánsan jobb volt az SS-nél. Bármely oldaliság esetén a 

VMAT szignifikánsan nagyobb terhelést okozott, mint a 3D-KRT és az SW technikák. 3D-
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KRT, SS, SW és VMAT terveknél a V15 paraméter átlagai jobb, illetve bal oldali esetekben 

0,6%, 0,1%, 0,2% és 0,5%, valamint 3%, 1,5%, 1,2% és 7,8% voltak rendre. Szignifikáns 

különbséget egyedül az SW és VMAT tervek között kaptam bal oldali eseteknél. 

Az ellenoldali tüdőt vizsgálva a V5 és V10 paraméterek átlagaira 3D-KRT, SS, SW és 

VMAT tervek esetén rendre 0%, 3,4%, 3,2% és 9,6%, illetve 0%, 0,1%, 0,1% és 0,1% adódott. 

Azonos sorrendben a D5 és D10 átlagos értékei 0,5%, 4%, 4% és 5,4%, illetve 0,4%, 3,2%, 3,1% 

és 4,7% voltak. A V10 értékek gyakorlatilag 0-nak tekinthetők, itt semmilyen különbség nem 

volt a tervek között. A másik három paraméter mindegyikére igaz, hogy a 3D-KRT tervek 

szignifikánsan a legjobbak voltak, a VMAT tervek szignifikánsan a legrosszabbak, míg az SS 

és SW tervek között nem volt különbség. 

Az ellenoldali emlő esetén a V5 és V10 paraméterek átlagaira 3D-KRT, SS, SW és VMAT 

tervek esetén rendre 0,7%, 3,1%, 3,1% és 1,9%, illetve 0,3%, 0,2%, 0,2% és 0,0% adódott. 

Azonos sorrendben a D5 és Dmax átlagos értékei 1,2%, 3,8%, 3,7% és 3,8% illetve 5,6%, 8,5%, 

8,5% és 7,8% voltak. A V10 értékek praktikusan 0-nak tekinthetők, itt semmilyen különbség 

nem volt a technikák között. A másik három paraméter mindegyikére igaz, hogy a 3D-KRT 

tervek szignifikánsan a legjobbak voltak, míg az intenzitásmodulált tervek között nem volt 

különbség. 
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III. Táblázat: Védendő szervek dózisai 

 

Átlagértékek (%) 

ANOVA 

p érték 

post hoc teszt eredmények 

3D-KRT SS SW VMAT 
3D-KRT 

vs. SS 

3D-KRT 

vs. SW 

3D-KRT 

vs. VMAT 

SS vs. 

SW 

SS vs. 

VMAT 

SW vs 

VMAT 

Azonos 

oldali 

emlő 

V100 14,3 13,9 12,1 12,7 <0,001 n.s. p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 n.s. 

V75 31,5 26,1 25,8 21 <0,001 p<0,05 p<0,05 p<0,05 n.s. p<0,05 p<0,05 

V50 47,5 40,2 39,9 31,6 <0,001 p<0,05 p<0,05 p<0,05 n.s. p<0,05 p<0,05 

Dmax 105,3 108,2 106,3 110,3 <0,001 p<0,05 n.s. p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

NTB 

V100 4,5 1 0,5 0,2 <0,001 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 n.s. 

V50 39,6 29,9 29,6 19,8 <0,001 p<0,05 p<0,05 p<0,05 n.s. p<0,05 p<0,05 

Azonos 

oldali 

tüdő 

V10 13,1 28,1 28 36 <0,001 p<0,05 p<0,05 p<0,05 n.s. p<0,05 p<0,05 

V30 3,9 3,6 3,6 6 <0,001 n.s. n.s. p<0,05 n.s. p<0,05 p<0,05 

V40 2,6 1,9 1,9 3 <0,001 p<0,05 p<0,05 n.s. n.s. p<0,05 p<0,05 

MLD 5,6 7,4 7,4 9,9 <0,001 p<0,05 p<0,05 p<0,05 n.s. p<0,05 p<0,05 

Szív 

(bal 

oldali 

esetek) 

MHD 2,4 2,9 2,8 5,4 <0,001 n.s. n.s. p<0,05 n.s. p<0,05 n.s. 

V5 8,7 19,3 17,5 38,9 <0,001 n.s. n.s. p<0,05 n.s. n.s. p<0,05 

V15 3 1,5 1,2 7,8 0,043 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. p<0,05 
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Átlagértékek (%) 

ANOVA 

p érték 

post hoc teszt eredmények 

3D-KRT SS SW VMAT 
3D-KRT 

vs. SS 

3D-KRT 

vs. SW 

3D-KRT 

vs. VMAT 

SS vs. 

SW 

SS vs. 

VMAT 

SW vs 

VMAT 

Szív 

(jobb 

oldali 

esetek) 

MHD 0,8 1,6 1,6 3 <0,001 n.s. n.s. p<0,05 n.s. p<0,05 p<0,05 

V5 1,3 8,1 7,8 22,2 <0,001 p<0,05 n.s. p<0,05 n.s. n.s. p<0,05 

V15 0,6 0,1 0,2 0,5 0,711 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Ellen-

oldali 

tüdő 

V5 0 3,4 3,2 9,6 <0,001 p<0,05 p<0,05 p<0,05 n.s. p<0,05 p<0,05 

V10 0 0,1 0,1 0,1 0,001 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

D5 0,5 4 4 5,4 <0,001 p<0,05 p<0,05 p<0,05 n.s. p<0,05 p<0,05 

D10 0,4 3,2 3,1 4,7 <0,001 p<0,05 p<0,05 p<0,05 n.s. p<0,05 p<0,05 

Ellen-

oldali 

emlő 

V5 0,7 3,1 3,1 1,9 <0,001 p<0,05 p<0,05 p<0,05 n.s. n.s. n.s. 

V10 0,3 0,2 0,2 0,0 0,013 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

D5 1,2 3,8 3,7 3,8 <0,001 p<0,05 p<0,05 p<0,05 n.s. n.s. n.s. 

Dmax 5,6 8,5 8,5 7,8 <0,001 p<0,05 p<0,05 p<0,05 n.s. n.s. n.s. 

n.s.: nem szignifikáns ; 3D-KRT: 3D konformális sugárterápia ; SS: „step and shoot” IMRT ; SW: „sliding window” IMRT ; VMAT: 

térfogatmodulált ívterápia ; NTB: azonos oldali emlő céltérfogaton kívüli része ; MLD: átlagos tüdődózis ; MHD: átlagos szívdózis 
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V.2.  KÜLÖNBÖZŐ KÉPVEZÉRLÉSI TECHNIKÁK DÓZISAINAK MÉRÉSE 

A 15. ábrán látható mérési pontokban mért eredmények összefoglalását mutatja a IV. 

Táblázat. A reprodukálhatóság ellenőrzéseként 6 hónappal később újra elvégeztem a méréseket 

a TrueBeam-en és a CyberKnife-on, ahol a pontonkénti eltérések átlaga rendre 4,6% és 3,3%-

nak adódott. A képalkotási modalitások gyártónkénti összehasonlítását mutatja a 31. ábra. 

V.2.1. kV-kV képpárok összehasonlítása 

A kV-kV képárok esetén bármely készülékkel, bármely mérési pontban a dózis 0,1 cGy-

nél kisebb volt. A legkisebb dózist a 7-es pontban mértem, 0,01 cGy alatt. A 10 pontból 

meghatározható dóziseloszlás hasonló volt a TrueBeam és a Synergy esetén. Az összes mérési 

pont átlaga megegyezik, és a legnagyobb különbség csupán 0,03 cGy volt. CyberKnife esetén 

a legnagyobb dózist az 1-es pontban (0,02 cGy), a legkisebb dózist a 7-es pontban (0,002 cGy) 

mértem, az összes pont átlaga pedig 0,01 cGy volt. A 4-es és 8-as pontok dózisa is negyede és 

hatoda volt a Synergy-n és TrueBeam-en mérteknek. 

V.2.2. Legyező nyaláb CT 

A „fan beam” CT esetén a dóziseloszlás viszonylag homogén volt az asztal centrálása 

miatt. A legnagyobb dózist a 4-es pontban (0,57 cGy), a legkisebb dózist a 10-es pontban (0,34 

cGy) mértem. A pontok átlagos dózisa 0,52 cGy volt. 

V.2.3. MV-CBCT 

Az összes képalkotási metódus közül a legnagyobb páciens dózis a MV-CBCT esetén 

mérhető. A legnagyobb dózist a sternum helyén (8,35 cGy), a legkisebb dózist a gerincvelő 

helyén (6,1 cGy) mértem, míg az átlagos dózis 7,11 cGy-nek adódott. A dóziseloszlás a többi 

CBCT technikához hasonló volt. Magas dózisértékeket kaptam még a 4-es és 8-as pontokban, 

rendre 7,39 cGy-t és 7,34 cGy-t. A kV-CBCT technikákhoz viszonyítva ezen pontokban 

átlagosan 11,6-szor nagyobb dózist mértem. 

V.2.4. kV-CBCT technikák összehasonlítása 

Ezen technikát két gyártó készülékein tudtuk lemérni. A legnagyobb dózisokat a 

TrueBeam és Synergy gyorsítókon a sternum illetve azonos oldali tüdőben mértem, melyek 

rendre 0,96 cGy és 0,84 cGy illetve 0,82 cGy és 0,89 cGy voltak. A legkisebb dózis mindkét 

eszközön a gerincvelő helyén volt mérhető, egyaránt 0,3 cGy. Az összes mérési pont átlagos 

dózisa mindkét gép esetén 0,65 cGy volt.
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IV. Táblázat: Thorax fantomban mért pontdózisok különböző képalkotási technikák esetén. 

 Ionizációs kamrával mért dózisok (cGy) 

Mérési 

pontok 

2D-s planáris képalkotás 3D-s képalkotás 

kV-kV képpár MV-MV képpár kV-CBCT 
kV-CT 

“on rail” 

MV-

CBCT 

TB Synergy CK 
TrueBeam Synergy Artiste 

TB Synergy Artiste Artiste 
2,5 MV 6MV 6MV 6MV 

1. 0,05 0,02 0,02 0,61 1,07 1,95 1,43 0,96 0,84 0,56 8,35 

2. 0,02 0,02 0,01 0,65 0,89 1,57 1,20 0,62 0,67 0,56 7,41 

3. 0,03 0,03 0,01 0,96 1,15 2,18 1,60 0,74 0,69 0,55 7,23 

4. 0,05 0,06 0,01 2,16 2,58 4,45 3,52 0,89 0,86 0,57 7,39 

5. 0,02 0,04 0,01 0,91 1,15 2,29 1,62 0,60 0,58 0,52 6,65 

6. 0,01 0,01 0,003 0,45 0,70 1,25 0,96 0,48 0,56 0,53 7,20 

7. 0,01 0,01 0,002 0,10 0,12 0,25 0,17 0,46 0,49 0,49 6,72 

8. 0,06 0,07 0,01 2,32 2,68 4,58 3,62 0,82 0,89 0,52 7,35 

9. 0,06 0,09 0,01 1,09 1,25 1,94 1,66 0,66 0,64 0,51 6,70 

10. 0,01 0,04 0,003 0,17 0,17 0,87 0,28 0,30 0,31 0,34 6,11 

Átlag 0,04 0,04 0,01 0,94 1,18 2,13 1,61 0,65 0,65 0,52 7,11 

TB: TrueBeam ; CK: CyberKnife ; CBCT: kúpos-nyalábú CT 
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V.2.5. MV-MV képpárok összehasonlítása 

MV-MV képpárok esetén Synergy, Artiste és TrueBeam gyorsítókkal a legnagyobb 

dózisokat a 4-es pontban (rendre 4,45 cGy, 3,52 cGy and 2,58 cGy) és a 8-as pontban (rendre 

4,58 cGy, 3,62 cGy és 2,68 cGy) mértem. A legalacsonyabb dózisokat a 7-es illetve 10-es 

pontban kaptam: 0,25 cGy, 0,17 cGy és 0,12 cGy, illetve 0,87 cGy, 0,28 cGy és 0,17 cGy, 

azonos sorrendben. Az összes mérési pontra igaz, hogy a mért dózis a Synergy-n volt a 

legnagyobb, míg a TrueBeam-en a legkisebb. Az összes mérési pont átlagos dózisai rendre 2,13 

cGy, 1,61 cGy és 1,18 cGy voltak. 

V.2.6. 2,5 MV és 6 MV összehasonlítása 

A Varian készülékeken újonnan elérhető 2,5 MV energiájú képalkotási mód alacsonyabb 

páciens dózis mellett jobb képminőség elérését teszi lehetővé [46,47] a 6 MV–os képalkotási 

módhoz képest. Ennek mértékét vizsgáltam meg APERT esetén. A 10 mérési pont átlagos 

dózisa 2,5 MV és 6 MV technikával rendre 0,94 cGy és 1,18 cGy volt. A legnagyobb különbség 

az 1-es pont dózisában volt, 0,61 cGy és 1,07 cGy azonos sorrendben, ami 43%-os eltérést 

jelent. A további mérési pontokban az eltérések rendre 27%, 17%, 16%, 21%, 35%, 14%, 13%, 

12% és 0% voltak. A legnagyobb dózisok a 4-es, valamint 8-as pontokban voltak mérhetők, 

rendre 2,16 cGy és 2,58 cGy valamint 2,33 cGy és 2,68 cGy. 
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31. ábra: Különböző képalkotások dózisainak összehasonlítása: a) 2,5 MV és 6 MV, b) 

MV-MV képpár, c) kV-kV képpár és d) kV-CBCT. 

V.2.7. Planáris képalkotások képminősége 

kV-kV képpárok esetén a térbeli felbontás mérésekor a Synergy képein 5 blokk, míg a 

TrueBeam és CyberKnife képein 9 blokk volt elkülöníthető. Alacsony kontraszt felbontást csak 

20 cm vízekvivalens szóróközeg elhelyezésével tudtunk mérni. Ilyen módon a Synergy és a 

TrueBeam képalkotóján 18 lemez volt látható, ami 0,9%-os kontraszt szintet jelent. Szintén 

azonos számú blokk (10 db) volt elkülöníthető a két gépen, ami 1,4 vonalpár/mm-es felbontást 

jelent. 

MV-MV képpárok esetén alacsony kontraszt mérésekor a Synergy, Artiste és TrueBeam 

gyorsítókon a látható lemezek száma rendre 11 (3,2%-os kontraszt szint), 13 (2,2%-os kontraszt 

szint) és 8 (5,3%-os kontraszt szint) voltak. Azonos sorrendben a térbeli felbontás értékek 0,71 

vonalpár/mm, 0,8 vonalpár/mm, és 0,56 vonalpár/mm voltak. A TrueBeam 2,5 MV-os 

képalkotási módja esetén fenti paraméterek rendre 17 (1,1%-os kontraszt szint), illetve 1,25 

vonalpár/mm voltak. Fenti eredmények összefoglalását mutatja az V. Táblázat. 
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V. Táblázat: Leeds fantomban MV-os energiákon mért alacsony kontraszt és térbeli 

felbontás eredmények. 

 
TrueBeam Synergy Artiste 

2,5 MV 6 MV 6 MV 6 MV 

Alacsony kontraszt 

(%) 
1,1 5,3 3,2 2,2 

Térbeli felbontás 

(LP/mm) 
1,25 0,56 0,71 0,8 

 

V.2.8. CT képsorozatok képminősége 

A Synergy és TrueBeam kV-CBCT és a Siemens CT „on rail” legyező nyaláb kV CT 

képsorozatait elemeztem. Az Artiste MV-CBCT képsorozata túl zajos volt az elemzés 

elvégzéséhez. Az eredmények összegzését a VI. Táblázat tartalmazza. 

VI. Táblázat: kV-CT képalkotások esetén Catphan fantomban mért képminőség értékek 

Geometriai torzítás 

 Elvárt érték 
TrueBeam Synergy Artiste 

kV-CBCT CT „on-rail” 

Fent (mm) 50 50,5 49,3 50,3 

Balra (mm) 50 50,8 49,5 50,2 

Jobbra (mm) 50 50,4 49,5 50,2 

Lent (mm) 50 50,3 49,1 50,7 

Térbeli felbontás 

Térbeli felbontás (LP/mm) 0,6 0,4 0,6 

Alacsony kontraszt 

Kontraszt szint (%) 1,0 1,0 1,0 

Látható lemezek száma (db) 4 3 3 

Felbontás (mm) 7 8 8 

CBCT: kúpos-nyalábú CT 

Geometriai torzítás szempontjából a körszimmetria legnagyobb mért hibája 1,8% (0,9 

mm) volt. A Synergy, Somatom és TrueBeam esetében a legnagyobb eltérés rendre 0,9 mm, 

0,7 mm és 0,8 mm volt. Az Elekta készüléken készült kV-os CT térbeli felbontása 1,25 mm 

volt, míg a Siemens, illetve Varian gépekkel ez 0,83 mm-nek adódott. Azonos sorrendben 1%-
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os kontraszt mellett az elkülöníthető lemezek száma 3 db, 3db és 4db volt. Az első 4 lemez 

mérete sorban 15 mm, 9 mm, 8 mm és 7 mm. 

V.3.  CTV-PTV BIZTONSÁGI ZÓNA MEGHATÁROZÁSA KV CT „ON-RAIL” 

KÉPVEZÉRLÉS ESETÉN 

Vizsgálatunkban 15 véletlenszerűen kiválasztott beteg képi verifikációs anyagából 

határoztuk meg az individuális és populációra vonatkozó szisztematikus és random hibákat. A 

15 beteg esetén kapott individuális szisztematikus és random hibák megjelenítése látható 

laterális (32. ábra), vertikális (33. ábra) és longitudinális (34. ábra) irányban. Az ábrákon piros 

vonallal jelöltük a vizsgálatban használt 5 mm-es biztonsági margó értékét. 

 

32. ábra: Szisztematikus és random hiba laterális irányban. 
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33. ábra: Szisztematikus és random hiba vertikális irányban. 

 

34. ábra: Szisztematikus és random hiba longitudinális irányban. 

Fenti eredményekből a populációra vonatkozó szisztematikus és random hibák, valamint a van 

Herk formula szerinti biztonsági zóna számolhatók a IV.5 fejezetben leírtak szerint. Az így 

kapott eredményeimet a VII. Táblázat tartalmazza. 
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VII. Táblázat: Populációra vonatkozó szisztematikus és random hiba értékei, valamint a 

számított biztonsági margók nagyságai irányonként mm-ben. 

 
Laterális 

[mm] 

Vertikális 

[mm] 

Longitudinális 

[mm] 

∑pop - szisztematikus hiba 2,29 2,47 4,05 

σpop - random hiba 2,24 2,68 2,84 

Biztonsági zóna 7,3 8,1 12,1 

 

V.4.  IBT ÉS SW IMRT DOZIMETRIAI ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

A vizsgálatba véletlenszerűen kiválasztott 34 – korábban interstitialis brachyterápiával 

kezelt – beteg közül 21 (62%) volt bal oldali eset, 13 (38%) pedig jobb oldali. A tumor 21 

(62%) esetben volt a felső kvadránsban, melyek közül 11 (32%) volt külső és 10 (30%) volt 

belső kvadránsban elhelyezkedő. A 13 (38%) alsó kvadránsban lévő tumorral kezelt beteg közül 

9 (26%) volt a külső és 4 (12%) volt a belső kvadránsban. A brachyterápiás tűzdelések során 

az átlagosan behelyezett katéterek száma 15 (tartomány: 7-28) volt. IBT esetén a CTV átlagos 

V100 értéke 91% (86% - 98%), D90 értéke pedig 102% (87% - 113%) volt. Az IMRT tervek 

átlagos V95 értéke 99,7% (99,5% - 99,8%) volt a PTVEVAL-ra. Homogenitást vizsgálva az 

átlagos CTV D2% illetve D50% értékek IBT és IMRT esetén rendre 462% és 106%, illetve 

141,2% és 104% voltak, mely eltérések természetesen szignifikánsak voltak. Konformitás 

tekintetében az azonos oldali céltérfogaton kívüli emlőállomány V100, illetve V50 értékei a két 

technikával azonos sorrendben 2,4% és 0,4%, illetve 13,7% és 25,5% voltak. Az azonos oldali 

emlőt, mint védendő szervet tekintve, a V100 valamint V50 értékek átlaga IBT és IMRT 

technikával rendre 9,8% és 14,7%, valamint 20,3% és 37,1% voltak (p<0,05 mindkét 

paraméterre). Reprezentatív dóziseloszlásokat mutat mindkét technikával axiális metszetben a 

35. ábra. Mindkét esetben kiváló konformitás figyelhető meg a 100%-os izodózisgörbéken. A 

közepes dózistartományt vizsgálva (70%, 50% és 30%) a céltérfogatok környezetében 

szorosabban illeszkednek a görbék IBT-vel. Ezt támasztják alá a VIII. Táblázat adatai is. Az 

NTB V75, V50 és V25 átlagos értékei szignifikánsan kisebbek volt IBT esetén. 

 

 

 



 

 61 

 

 
 

VIII. Táblázat: Azonos oldali emlő céltérfogaton kívüli részének dózisparaméterei IBT 

és IMRT technika esetén. 

 IBT (%) IMRT (%) p 

V100 2,4 0,4 <0,05 

V95 2,9 2,4 0,19 

V90 3,6 4,8 <0,05 

V75 6,1 11,7 <0,05 

V50 13,7 25,5 <0,05 

V25 33,1 37,3 0,02 

IBT: interstitialis brachyterápia ; IMRT: intenzitásmodulált sugárterápia 

 

IX. Táblázat: Azonos oldali tüdő dózisparaméterei IBT és IMRT technika esetén. 

 IBT (%) IMRT (%) P 

Átlagos tüdődózis 5,1 7,1 <0,05 

D0,01 cm3 47,0 66,2 <0,05 

𝐷0,1 𝑐𝑚3 44,3 62,7 <0,05 

𝐷1 𝑐𝑚3 39,0 54,3 <0,05 

𝐷2 𝑐𝑚3 36,5 50,2 <0,05 

V10 12,7 29,4 <0,05 

V5 32,9 41,7 <0,05 

IBT: interstitialis brachyterápia ; IMRT: intenzitásmodulált sugárterápia 

 

A 35. ábra alapján megállapítható az is, hogy míg a 10%-os dózisok IBT esetén 

gömbszimmetrikus eloszlást mutatnak, addig IMRT esetén – a nyalábirányok és a szívterhelés 

optimalizálásának köszönhetően – szabálytalan eloszlásúak, és kikerülik a kritikus védendő 

szerveket. A szív védelmének következménye a magasabb azonos oldali tüdőterhelés, ami jól 

látszik a IX. Táblázatban. Például az átlagos V10 érték IBT és IMRT esetén 12,7% és 29,4%.  
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35. ábra: Jellemző dóziseloszlások axiális metszetben a) IBT, illetve b) IMRT esetén. 

A bal oldali esetekben számolt átlagos szívterhelések közti különbségeket mutatja a X. 

Táblázat. Az átlagos szívdózisok IBT és IMRT esetén 4,5% és 2,0% voltak (p<0,05). A 

legnagyobb dózist kapó kis térfogatokban is az IBT hátrányára volt különbség, azonban az nem 

volt szignifikáns. A különböző alacsony dózissal besugarazott térfogatok tekintetében is az 

IMRT adott jobb eredményeket. 

X. Táblázat: Bal oldali esetek szív dózisparaméterei IBT és IMRT technika esetén. 

 IBT (%) IMRT (%) P 

Átlagos szívdózis 4,5 2,0 <0,05 

D0,01 cm3 28,7 26,9 0,59 

𝐷0,1 𝑐𝑚3 25,4 23,8 0,43 

𝐷1 𝑐𝑚3 21,3 18,3 0,04 

𝐷2 𝑐𝑚3 18,3 19,7 0,01 

V5 31,4 10,6 <0,05 

D5 11,3 6,5 <0,05 

IBT: interstitialis brachyterápia ; IMRT: intenzitásmodulált sugárterápia 

A bőr dózisát vizsgálva a térfogati dózismaximumot jelentő D0,01 cm3 esetén nem volt 

szignifikáns különbség. A kis térfogatot érintő nagy dózisok (D0,1 cm3 , D1 cm3) tekintetében az 

IMRT szignifikánsan jobban terheli a bőrt. Az alacsony dózissal lefedett térfogatban (V5) már 
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megfordul a különbség, és szignifikánsan jobbak az IMRT tervek (151,4 cm3 vs. 114,4 cm3). A 

bőrt érő dózisterhelések összefoglaló eredményeit a XI. Táblázat tartalmazza. 

XI. Táblázat: A bőr dózisparaméterei IBT és IMRT technika esetén. 

 IBT IMRT P 

D0,01 cm3 (%) 99,7 96,8 0,55 

D0,1 cm3 (%) 76,6 94,4 <0,05 

D1 cm3 (%) 60,2 87,8 <0,05 

V50 (cm3) 5,5 23,6 <0,05 

V5 (cm3) 151,4 114,4 <0,05 

IBT: interstitialis brachyterápia ; IMRT: intenzitásmodulált sugárterápia 

Az IBT szintén jobb eredményeket ért el a legközelebbi bordák dózisát vizsgálva (XII. 

Táblázat). A maximális dózis D0,01 cm3 és a kis térfogatokat érintő nagy dózisok tekintetében is 

szignifikáns volt a különbség. A bordák maximum dózisa IBT esetén 1 betegnél éri el az előírt 

dózist, míg IMRT esetén 11 betegnél. Az átlagos V50 értékek IBT és IMRT esetén rendre 1,4 

cm3 és 4,2 cm3 voltak. 

XII. Táblázat: A bordák dózisparaméterei IBT és IMRT technika esetén. 

 IBT IMRT p 

D0,01 cm3 (%) 61,9 84,3 <0,05 

D0,1 cm3 (%) 57,7 81,3 <0,05 

D1 cm3 (%) 45,6 69,3 <0,05 

V100 (cm3) 0,0 0,2 <0,05 

V75 (cm3) 0,1 1,8 <0,05 

V50 (cm3) 1,4 4,2 <0,05 

IBT: interstitialis brachyterápia ; IMRT: intenzitásmodulált sugárterápia 

Az ellenoldali emlőt és tüdőt érő dózisterhelések alacsonyak voltak mindkét technikával 

(XIII. Táblázat). A maximális térfogati dózisokban (D0,01 cm3) nem volt szignifikáns különbség, 

de a kicsit nagyobb térfogatot érintő dózisokban (𝐷0,1 𝑐𝑚3 , 𝐷1 𝑐𝑚3) már az IBT volt előnyösebb. 

Mindkét szervre a 𝐷0,1 𝑐𝑚3, valamint 𝐷1 𝑐𝑚3 IBT és IMRT esetén rendre 5% és 7-8%, valamint 

3-4% és 6-7% voltak. 

 

 

 



 

 64 

 

 
 

XIII. Táblázat: Ellenoldali emlő és tüdő dózisparaméterei IBT és IMRT technika esetén. 

 IBT IMRT p 

Ellenoldali emlő 

D0,01 cm3 (%) 6,3 8,0 0,16 

D0,1 cm3 (%) 4,8 7,6 <0,05 

D1 cm3 (%) 3,2 6,7 <0,05 

Ellenoldali tüdő 

D0,01 cm3 (%) 6,8 7,1 0,63 

D0,1 cm3 (%) 5,2 6,7 0,03 

D1 cm3 (%) 3,7 5,6 <0,05 

IBT: interstitialis brachyterápia ; IMRT: intenzitásmodulált sugárterápia 

V.5.  SZTEREOTAXIÁS APERT KEZELÉSEK BEVEZETÉSE A KLINIKAI 

GYAKORLATBA 

Az új technikai lehetőségeket adaptálva 2018 novemberében elkezdődtek az első 

sztereotaxiás légzéskövető APERT kezelések. 2020 év végéig összesen 56 beteg kezelését 

végeztük el a CyberKnife lineáris gyorsítóval. A korai eredményeink jók, eddig nem volt grade 

2 vagy súlyosabb korai mellékhatás [43]. Egy jellemző dóziseloszlást mutat 3 metszeten és 3D 

képen a 36. ábra. 

 

36. ábra: Sztereotaxiás APERT besugárzási terv dóziseloszlása és a nyalábok 3D-s 

megjelenítése. 
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Az átlagos tumorágy, CTV és PTVeval térfogatok rendre 8,1 cm3, 55,3 cm3 és 75,7 cm3 

voltak. A PTV és azonos oldali emlő arány átlagosan 0,09 volt. Az átlagos V100 paraméterek a 

CTV és PTVeval esetén rendre 99,4% és 97,5% voltak. Az átlagos maximális dózis értéke 

116,5% volt. Az azonos oldali emlő céltérfogaton kívüli részének átlagos V100, V75 és V50 

értékei azonos sorrendben 0,7%, 4,8% és 10,8% voltak. A részletes dozimetriai elemzések és 

más technikákkal való összehasonlítása még nem készült el, azonban néhány paraméter átlagos 

értékét összesíti a XIV. Táblázat.  

XIV. Táblázat: Sztereotaxiás légzéskövető APERT kezelések jellemző dozimetriai 

paraméterei védendő szervekre 

Térfogat Paraméter Átlag (%) Tartomány (%) 

Azonos oldali emlő 

céltérfogaton kívüli 

része 

V100 0,7 0,3 – 1,4 

V75 4,8 2 – 8,5 

V50 10,7 5 – 18,9 

Ellenoldali emlő D0,04 cm3 2 0,5 – 6,9 

Szív (bal oldali 

eseteknél) 

D0,04 cm3 22,7 8,6 – 43,8 

MHD 3,6 1,2 – 6,9 

Szív (jobb oldali 

eseteknél) 

D0,04 cm3 8,8 3,6 – 17,4 

MHD 1,4 0,5 – 3,4 

Azonos oldali tüdő 
D10 13,1 2,7 – 21 

MLD 5,3 1,3 – 8,2 

Ellenoldali tüdő D5 1,6 0,6 – 6,6 

 MLD 0,5 0,1 – 1,8 

Bőr D0,01 cm3 95,2 43 – 114,6 

Bordák D0,01 cm3 92,7 39,1 – 110,6 

MHD: átlagos szívdózis ; MLD: átlagos tüdődózis 

Az V.4 fejezetben elvégzett IBT vs. IMRT dozimetriai elemzés eredményei láthatók a 

CyberKnife kezelések értékei mellet a XV. Táblázatban, statisztikai elemzés nélkül. Az 

összehasonlítás különböző beteganyag alapján történt. Az ilyen témájú vizsgálat folyamatban 

van, melynek eredményei még nem képezik ezen munka részét. Annyi azonban egyértelműen 

látszik, hogy a bordák védelmétől eltekintve, minden más paraméterben legalább olyan jók a 

CyberKnife-on végzett APERT kezelések, mint IBT alkalmazása esetén. 
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XV. Táblázat: Sztereotaxiás IMRT, IBT és hagyományos IMRT tervek dozimetriai 

paramétereinek összehasonlítása 

Térfogat Paraméter 
Átlagos értékek (%) 

CK IMRT IBT IMRT 

Azonos oldali emlő 

céltérfogaton kívüli 

része 

V100 0,7 2,4 0,4 

V75 4,8 6,1 11,7 

V50 10,7 13,7 25,5 

Ellenoldali emlő D0,04 cm3 2 6,3 8 

Szív (bal oldali 

eseteknél) 

D0,04 cm3 22,7 28,7 26,9 

MHD 3,6 4,5 2 

Azonos oldali tüdő MLD 5,3 5,1 7,1 

Bőr D0,01 cm3 95,2 99,7 96,8 

Bordák D0,01 cm3 92,7 61,9 84,3 

CK: CyberKnife ; IBT: interstitialis brachyterápia ; IMRT: intenzitásmodulált sugárterápia ; 

MHD: átlagos szívdózis ; MLD: átlagos tüdődózis 

V.6.  TELJES CÉLZÁSI PONTOSSÁG MÉRÉSE „END-TO-END” TESZTEKKEL 

A CyberKnife rendszerre kialakított mérési protokollt sikeresen adaptáltam hagyományos 

lineáris gyorsító minőségbiztosítási mérésére. A 7 mérési sorozat alapján a célzási hiba átlaga 

és szórása a vertikális, longitudinális és laterális irányban CyberKnife, illetve TrueBeam esetén 

mm-ben rendre 0,14 ± 0,22, 0,13 ± 0,18 és -0,07±0,18, valamint -0,15 ± 0,22, -0,24 ± 0,14 és -

0,29±0,18 volt. A teljes célzási hiba azonos sorrendben 0,36 ± 0,09 mm és 

0,48 ± 0,13 mm volt. A TrueBeam esetén az asztalforgatás nélküli, koplanáris 

mezőelrendezéssel a várakozásunknak megfelelően kisebb volt a teljes célzási hiba a non-

koplanárissal szemben, rendre 0,43 ± 0,14 mm és 0,53 ± 0,13 mm. A mérési eredmények 

összefoglalását tartalmazza a XVI. Táblázat. 

XVI. Táblázat: ”End-to-end” tesztek eredményeinek átlagai 

 
Vert. 

[mm] 

Long. 

[mm] 

Lat. 

[mm] 

Teljes célzási 

hiba [mm] 

CyberKnife 
Átlag 0,14 0,13 -0,07 0,36 

Szórás 0,22 0,18 0,18 0,09 

TrueBeam 
Átlag -0,15 -0,24 -0,29 0,48 

Szórás 0,22 0,14 0,18 0,13 

TrueBeam 

Non-

koplanáris 

Átlag -0,25 -0,15 -0,37 0,53 

Szórás 0,24 0,09 0,16 0,13 

Koplanáris 
Átlag -0,01 -0,36 -0,19 0,43 

Szórás 0,05 0,09 0,15 0,14 
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A CyberKnife készülék specifikációja szerint a teljes célzási pontosság értékének 0,95 

mm alatt kell maradnia, különben a robot kalibrációjának korrigálása szükséges. Látható, hogy 

a pontosság tekintetében mindkét készülékünk jelentősen a tolerancia alatt marad. Wang és 

mtsai. [48] is hagyományos lineáris gyorsító teljes célzási pontosságát vizsgálták, azonban 

átlagban 0,68 mm-es pontosságot kaptak a mi 0,48 mm-es eredményünkkel szemben. 

Megállapítható, hogy mind a TrueBeam, mind a CyberKnife rendszerek kiválóan alkalmasak 

olyan nagy pontosságot igénylő hipofrakcionált kezelések kivitelezésére, mint az APERT. 
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VI. MEGBESZÉLÉS 

VI.1. TELETERÁPIÁS APERT KEZELÉSEK DOZIMETRIAI ELEMEZÉSE 

APERT esetén a beteg beválasztási feltételek közül fontos szempont a megfelelően 

alacsony céltérfogat és azonos oldali emlő térfogatának hányadosa, ugyanis jó kozmetikai 

eredmények csak ilyen esetekben érhetők el [49]. Az általam a vizsgálathoz véletlenszerűen 

kiválasztott 40 beteg medián tumorágy térfogata 13,5 cm3 (3-40 cm3) volt. Az irodalomban 

fellelhető értékek széles skálát fednek le. Vicini és mtsai. [50] által végzett tanulmányban a 

tumorágy mérete a miénkhez hasonló tartományban mozgott (medián: 14 cm3, tartomány: 3-70 

cm3), míg Oliver és mtsai. [51] ennél nagyobb céltérfogatok (medián: 63,5 cm3, tartomány: 12-

134 cm3) esetén végeztek vizsgálatokat. Az általam vizsgált betegek átlagos PTV és azonos 

oldali emlő aránya 0,17 volt. Ehhez hasonló, vagy ennél kisebb arányszám található Bergom és 

mtsai. [52], valamint Moon és mtsai. [53] által végzett tanulmányokban, míg Livi és mtsai. [54], 

illetve Rusthoven és mtsai. [55] ennél nagyobb arányszámmal rendelkező beteganyagot 

vizsgáltak. A jó kozmetikai eredmények eléréséhez szükséges az azonos oldali emlő 

dózisterhelésének alacsonyan tartása, ami a limitált céltérfogat méret mellett az alkalmazott 

besugárzási technikától is függ. Az NSABP B-39/RTOG 0413 protokoll szerint az azonos oldali 

emlő V50 értékének 60% alatt kell lennie, ezt vizsgálatunkban bármelyik technika teljesíti. 

Azonban Jagsi és mtsai. [56] tanulmánya szerint a jó kozmetikai eredmények küszöbértéke ezen 

paraméternek a 40%-a körül van. Az általam elemzett tervek közül a 3D-KRT átlagos értéke 

meghaladja ezt az értéket, míg az intenzitásmodulált technikák  küszöbérték alatti dózisterhelést 

okoznak átlagosan. Ezen megfigyelést támasztják alá az Országos Onkológia Intézetben végzett 

teleterápiás APERT vizsgálatunkból Mészáros és mtsai. [27] által közölt 7 éves kozmetikai 

eredmények. Míg a 3D-KRT karon kezelt 44 beteg 84,1%-ának, addig az SS technikával IG-

IMRT karon kezelt betegek 100%-ának volt kiváló vagy jó a kozmetikai eredménye. A  

 

XVII. Táblázatban hasonlítom össze az irodalomban fellelhető tanulmányokban közölt 

3D-KRT technikával készült APERT tervek eredményeit és a saját eredményeinket. Hasonló 

módon végzek összehasonlítást a XVIII. Táblázatban az SW, illetve VMAT terveinkkel 

kapcsolatban. Az azonos oldali emlő V50 paraméterek a 3D-KRT terveinkben a 

legalacsonyabbak és az intenzitásmodulált tervekben is a legkisebb értéket veszik fel a többi 

tanulmányhoz képest. A V100 értékek is a legjobbak közt vannak mindegyik technikánál. 
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XVII. Táblázat: APERT 3D-KRT tanulmányokban közölt eredmények összehasonlítása a saját eredményeinkkel 

 

Céltérfogat Azonos oldali emlő (%) NTB (%) 
Szív  

(bal oldali esetek) 
Azonos oldali tüdő 

VPTV 

(cm3) 

VPTV / 

VIB 

V95 

(%) 
V100 V50 V50 

MHD 

(cGy) 
V5 (%) 

MLD 

(cGy) 
V30 (%) 

Patel [57] N.A. N.A. N.A. 26 52 N.A. N.A. N.A. 370 N.A. 

Moon [53] N.A. 0,17 99,9 32,8 57,6 40,9 N.A. N.A. N.A. N.A. 

Qiu [58] 236,2 N.A. N.A. 20,3 46,8 N.A. 76,1 6,4 193,2 4,4 

Essers [59] 176,4 N.A. 96,4 N.A. N.A. 23,2 200 15,9 370 N.A. 

Rusthoven [55] 187,5 0,243 96 19,9 47 34,5 N.A. N.A. N.A. N.A. 

Saját tanulmány 155,5 0,168 99,5 14,3 47,5 39,6 90,3 8,7 205,3 3,9 

NTB: azonos oldali emlő céltérfogaton kívüli része ; MHD: átlagos szívdózis ; MLD: átlagos tüdődózis ; N.A.: nincs adat 
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XVIII. Táblázat: APERT intenzitásmodulált tanulmányokban közölt eredmények összehasonlítása a saját eredményeinkkel 

 

Céltérfogat 
Azonos oldali 

emlő (%) 
NTB (%) 

Szív  

(bal oldali esetek) 
Azonos oldali tüdő 

VPTV 

(cm3) 

VPTV / 

VIB 

V95 

(%) 
V100 V50 V50 

MHD 

(cGy) 
V5 (%) 

MLD 

(cGy) 
V30 (%) 

Moon [53] 

ál
ló

m
ez

ő
s 

IM
R

T
 

N.A. 0,17 99,4 27,2 50,3 33,3 N.A. N.A. N.A. N.A. 

Qiu [58] 236,2 N.A. N.A. 17,3 45,3 N.A. 35,9 0,4 123,6 1,4 

Livi [54] 123 0,21 96 N.A. N.A. 37,5 N.A. N.A. N.A. 9,7 

Bergom [52] 243 0,14 99,1 16,2 39,9 N.A. N.A. 14,6 N.A. 4,6 

Rusthoven [55] 187,5 0,243 88,8 9,4 42,1 28,1 N.A. N.A. N.A. N.A. 

Saját tanulmány 155,5 0,168 99,8 12,1 39,9 29,6 103,6 17,5 272,1 3,6 

Qiu [58] 

V
M

A
T

 

236,2 N.A. N.A. 18,2 44,9 N.A. 54,4 1 148 2 

Essers [59] 176,4 N.A. 98,9 N.A. N.A. 19,7 100 4,3 190 N.A. 

Saját tanulmány 155,5 0,168 99,8 12,7 31,6 19,8 198,1 38,9 364,7 6 

NTB: azonos oldali emlő céltérfogaton kívüli része ; MHD: átlagos szívdózis ; MLD: átlagos tüdődózis ; N.A.: nincs adat 
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A céltérfogat lefedettsége mindegyik technikával kiváló volt, miközben tartottuk a dózis 

maximumra a 110%-os feltételt is. A protokoll által elvárt V95>99,5%-os feltétel mindössze 5 

esetben nem volt teljesíthető a 3D-KRT tervek esetén. 3D-KRT technikával lefedettségben csak 

Moon és mtsai. tudtak magasabb átlagos értéket elérni, ehhez azonban jelentősen nagyobb 

azonos oldali emlőállomány besugárzására volt szükség. Az azonos oldali emlő V100, valamint 

V50 paraméterek átlagai a mi tanulmányunkban és Moon és mtsai. [53] munkájában rendre 

14,3% és 32,8%, valamint 47,5% és 57,6% voltak. Az intenzitásmodulált tervek tekintetében a 

mi vizsgálatunkban szereplő V95 értékek voltak a legmagasabbak a többi tanulmányhoz képest. 

Homogenitás tekintetében az SW technika szignifikánsan jobb volt a többinél. Ennek 

szintén fontos szerepe lehet a mellékhatások tekintetében, Rodriguez és mtsai. [60] kimutatták, 

hogy a mellékhatásként kialakuló fibrózis kockázata korrelál a Dmax értékével. A konformitási 

szám tekintetében azt láttuk, hogy a 3D-KRT terveké a legrosszabb, míg a VMAT technikáé a 

legjobb, illetve a két állómezős technika egymáshoz képest nagyon kicsi, de szignifikáns 

különbséggel bír. Az eltérő konformitási szám átlagok az előbb bemutatott azonos oldali emlő 

dózis terheléseiben is jól láthatóak.  

Az azonos oldali tüdő terheléséről elmondható, hogy a technikák közötti különbségek 

alapvetően a mezőelrendezésből adódnak. Ha az alacsony dózisok által lefedett térfogatot (V10) 

vagy az átlagos tüdődózist nézzük, akkor a csak mellkasfalra irányított tangenciális mezőkkel 

rendelkező 3D-KRT szignifikánsan jobb a többi technikánál. A statikus IMRT terveknél is a 

nagyobb súly a két-két mediális és laterális mezőn van, így ezek minden dózistartományban 

szignifikánsan jobbak a VMAT terveknél. Ezen mezőelrendezések „ára” a kimutathatóan 

rosszabb konformalitás a VMAT tervekhez képest. Közepes dózistartományban (V30, V40), ahol 

már a céltérfogathoz közeli tüdő térfogatokat vizsgáljuk, megfordul a trend és az SS és SW 

tervek adják a legjobb értékeket. A nemzetközi eredményekkel összehasonlítva a 3D-KRT 

terveink a legkisebb azonos oldali tüdőterheléssel bírnak. A mi tanulmányunkban és Qiu és 

mtsai. [58] munkájában található MLD és V30 paraméterek átlagai nagyon közel vannak 

egymáshoz, rendre 205,3 cGy a 193,2 cGy-jel szemben, illetve 3,9% az 4,4%-kal szemben. 

Patel és mtsai. [57] valamint Essers és mtsai. [59] egyaránt 370 cGy-t kaptak az azonos oldali 

tüdő átlagdózisára, mely érték majdnem a duplája jelen tanulmány MLD értékének. Az 

intenzitásmodulált terveink átlagos MLD értékei némileg magasabbak a két másik nemzetközi 

tanulmányhoz képest, ami egyrészt a magas konformitás „ára”, másrészt viszont messze az 

azonos oldali tüdő dóziskorlátján belül vannak. A V30 paraméter átlagai már a fellelhető 

nemzetközi adatok középmezőnyében találhatók. 
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A szív terheléséről szintén elmondható, hogy a technikák közötti különbségek alapvetően 

a mezőelrendezésből adódnak. Ha az alacsony dózisok által lefedett térfogatot (V5) vagy az 

átlagos szívdózist nézzük, akkor a csak mellkasfalra irányított tangenciális mezőkkel 

rendelkező 3D-KRT jobb a többi technikánál. A statikus IMRT terveknél a nyalábirányok 

kiválasztásakor ügyeltem a szív lehetőleges elkerülésére így ezek minden dózistartományban 

jobbak a VMAT tervnél. A V15 paramétert vizsgálva megfordul a trend és az SS és SW tervek 

adják a legjobb értékeket. Mivel a szív fontos kritikus szerv a hosszú várható túléléssel 

rendelkező APERT-es betegcsoportban, így mindegyik technikával szigorúan védtük azt, ezért 

a V15 paraméter átlagos értékei már alacsonyak, főleg jobb oldali tumorok esetén. A bal oldali 

esetekre készült 3D-KRT terveinket összehasonlítva a nemzetközi eredményekkel, az azonos 

oldali tüdőhöz hasonló eredményeket látunk. A Qiu és mtsai. [58] munkájában található MHD 

és V5 paraméterek átlagai nagyon közel vannak egymáshoz, míg Essers és mtsai. [59] által leírt 

értékek majdnem a duplája az előbbi tanulmányok eredményeinek. Az intenzitásmodulált 

terveink átlagos MHD és V5 értékei némileg magasabbak a többi nemzetközi tanulmányhoz 

képest, amit egyrészt a magas konformitás okozhat, de még így is messze a szív dóziskorlátján 

belül vannak. 

Az ellenoldali tüdő és emlő tekintetében szintén elmondható, hogy a technikák közötti 

különbségek alapvetően a mezőelrendezésből adódnak. A 3D-KRT technika nyalábjai nem 

érintik az ellenoldali szerveket, így szignifikánsan alacsonyabb dózissal terheli azokat. Az 

intenzitásmodulált technikáknál a nyalábok a céltérfogat után a kilépő oldalon keresztezhetik 

az ellenoldali szerveket, így valamekkora dózisterheléssel kell számolni. Ellenoldali tüdő 

esetén a VMAT szignifikánsan rosszabb az SS és SW terveknél is, míg ellenoldali emlő esetén, 

ha nem is szignifikánsan, de jobb azoknál. Mindhárom IMRT technikánál mindkét ellenoldali 

szervről elmondható, hogy az átlagos Dmax érték 2,5 Gy és 3,5 Gy között alakul, amik messze 

minden dóziskorlát alatt lévő értékek. Természetesen az ellenoldali térfogatok dózisa nagyban 

függhet a tumorágy pozíciójától. 

A PQI, mely egyszerre veszi figyelembe a homogenitást, konformitást, illetve a védendő 

szervek terhelését, szignifikánsan a leggyengébbnek mutatja a 3D-KRT terveket. A VMAT 

ugyan szignifikánsan jobb volt a 3D-KRT-nél, de egyben szignifikánsan rosszabb, mint az SS 

és SW technikák, melyek közt a különbség nem volt szignifikáns a PQI szempontjából. Ezen 

faktor azonban nem vesz figyelembe olyan tényezőket, mint az összes monitoregység, kezelési 

idő vagy kezelés közben szükséges asztalmozgatás. 
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A 3D-KRT terveknél a védendő szervek szempontjából jelentős előny volt az 

asztalkiforgatott mezőelrendezés, mely egyben egyik legnagyobb hátránya is. Egyrészt sokkal 

hosszabb kezelési időt eredményez, másrészt a kezelés közbeni asztalforgatások jelentősen 

növelik a betegbeállítás bizonytalanságát a kezelés közben, harmadrészt a tervezés során nehéz 

kiszűrni az esetleges ütközéseket. Non-koplanáris mezőelrendezéssel készíthetnénk akár 

statikus IMRT terveket is, melyek ötvöznék a két technika előnyeit, azonban összeségében több 

kivitelezési hátrányt okozna, mint dozimetriai előnyt. A monitoregységek számában találtunk 

szignifikáns eltéréseket, azonban ekkora eltéréseknek még nincs sugárvédelmi szempontból 

hatása. A kezelési idő szempontjából a VMAT egyértelműen a leggyorsabb, melyet megközelít 

az SW. Az SS már néhány perccel hosszabb kezelési időt jelent, azonban még mindig sokkal 

gyorsabb, mint az asztalkiforgatásokkal kivitelezett 3D-KRT. 

VI.2. APERT KÉPVEZÉRLÉSI TECHNIKÁK DÓZISÁNAK ELEMZÉSE 

Mai modern teleterápiás kezelések során mindig szükség van valamilyen képvezérlési 

módszerre, aminek kiválasztása függ a tumor lokalizációjától, a rendelkezésre álló 

eszközparktól és egyéb tényezőktől. Szabad légzésben történő emlőkezelések során Hwang és 

mtsai. [61] MV-os képalkotással kimutatták, hogy a kezelés közbeni (intrafrakcionális) hiba 3,4 

mm ± 1,8 mm nagyságrendű lehet. Ezen értékek is alátámasztják, hogy nagy frakciódózisok és 

kis biztonsági margók esetén fontos a képvezérelt sugárterápia (IGRT) alkalmazása. 

Emlődaganattal kezelt betegeknél, különösen az APERT-tel kezelt betegeknél, a várható 

túlélési és életminőség értékek a tudomány fejlődésének köszönhetően folyamatosan javulnak. 

Ennek következményeként a másodlagos tumorok kialakulásának az esélye is növekszik a 

sugárterápiával kezelt betegek esetén. Az IGRT növekvő alkalmazása miatt egyre fontosabb 

választási szempont a képvezérlési módszereknél az azok által okozott többlet dózis [62]. A 

képalkotások dózisával már több tanulmány foglalkozott, melyekben eltérő eredmények 

olvashatók. APERT esetén alkalmazott képalkotásokat összehasonlító tanulmány, mely több 

gyártó termékét hasonlítja, még nem volt a szakirodalomban. Tovább szűkíti a kört, ha olyan 

tanulmányokat keresünk, ahol a dózisok mérése mellett az azzal elérhető képminőséget is 

megvizsgálták. A témában fellelhető tanulmányok részleteit és eredményeit a XIX. Táblázat 

mutatja. 

Vizsgálatunkban a legalacsonyabb dózisok a kV-kV képpárok készítésével érhető el. 

Planáris képalkotás alkalmazása esetében általában a kV-os energia ajánlott a MV-os energiával 

szemben. Léteznek azonban olyan módszerek, amikor az intrafrakcionális elmozdulások 
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ellenőrzését a kezelésre használt MV-os nyaláb segítségével is végezhetjük [61]. Ebben az 

esetben a kezelés közbeni ellenőrzés nem okoz többlet dózist a beteg számára. Vizsgálatunkban 

a hagyományos lineáris gyorsítók kV-kV képalkotásának pontdózisa 0,01 cGy és 0,1 cGy 

között volt. Azonos képminőség paraméterek mellett a Synergy esetén 7 mérési pontban több 

dózist mértünk, mint a TrueBeam esetén. A CyberKnife képalkotó rendszerének dózisa 

mindkettőnél kisebb volt. 

MV-MV képalkotások esetén a mért dózisok szerint csökkenő sorba rendezve a Synergy, 

Artiste és TrueBeam sorrendet kaptuk. A legjobb képminőséget a Siemens gép biztosította, 

melyet az Elekta gyorsító követett. A TrueBeam esetén kapott alacsonyabb dózisok a 

képminőség fantomokon már mérhető különbséget eredményeztek. MV-MV képalkotás esetén 

az Artiste gyári beállítása tekinthető optimális megoldásnak. A TrueBeam esetén elérhető 2,5 

MV-os energiájú képalkotási mód minden szempontból előnyös a hagyományos MV-MV 

technikákhoz képest. 

A kV-os energiájú CT képalkotások szinte minden mérési pontban alacsonyabb dózist 

eredményeztek, mint az MV-MV képpárok, de minden pontban magasabb dózissal, mint a kV-

kV képpárok. Alkalmazásuk azonban így is előnyös lehet az általuk nyert 3D-s információnak 

köszönhetően. Az MV-CBCT mind dózis mind képminőség szempontjából hátrányt szenved 

az összes technikához viszonyítva, így alkalmazása APERT esetén nem ajánlott. A Siemens 

hagyományos legyező nyaláb CT-je alacsonyabb dózis mellett azonos képminőség elérését 

teszi lehetővé. Alkalmazásának hátránya a CT „on rail” rendszer sajátosságából adódik, ugyanis 

klinikai használat közben a kezelő asztalt a beteg pozícionálást követően el kell forgatni oda-

vissza 180°-kal. Ez a procedúra jelentősen növeli az elmozdulás kockázatát, ami beállítási 

pontatlansághoz vezethet. Ebből a szempontból előnyt élveznek a gantry-re szerelt OBI 

rendszerek, mint a kV-CBCT. 

Elvárásainknak megfelelően a kV-os planáris képalkotások dózisa a legalacsonyabb. 

Santos és mtsai. [63] által jegyzett összefoglaló tanulmány alapján egy képpár várható dózisa 

0,1 és 0,3 cGy között van. Alvarado és mtsai. [64] a kV-os képalkotás dózisát RANDO mellkas 

fantomban mérték film segítségével. Az általuk közölt 0,05-0,4 cGy tartomány alacsonyabb, 

mint a mi vizsgálatunkban mért értékek. Ennek oka lehet az általuk alkalmazott alacsonyabb 

csőfeszültség és csőáram. Walter és mtsai. [65] bőrfelszínre rögzített ionizációs kamrával 

mérve átlagosan 0,18 cGy-t kaptak eredményül. 
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XIX. Táblázat: Különböző tanulmányokban található adatok képalkotási rendszerek 

dózisterhelésével kapcsolatban. 

Szerző 
Techni

ka 

Mérési 

pontok 
Eszközök Rendszer 

képalkotási 

paraméterek 
Dózis 

Winey 

[66] 
kV-

CBCT 

B. emlő 

B. tüdő 

J. emlő 

J. tüdő 

CIRS 

thorax 

fantom 

Varian 

Clinac 

125 kVp, 80 mA, 

25 ms/projekció 

9,06 cGy 

4,85 cGy 

2,75 cGy 

2,42 cGy 

Quinn 

[67] 
kV-

CBCT 

B. emlő 

J. emlő 

Szív 

TLD 
Elekta 

Snyergy 

120 kVp, 140 mAs, 

270o ívhossz 

0,51 cGy 

0,39 cGy 

0,4 cGy 

Bahig 

[68] 

kV-

CBCT 

B. emlő 

J. emlő 

Szív Ionizációs 

kamra 

Elekta 

Snyergy 

120 kVp, 400 mAs 

1,00 cGy 

0,36 cGy 

0,36 cGy 

MV 

képpár 

B. emlő 

J. emlő 

Szív 

6 MV, 2 MU 

10 cm x18 cm 

mezőméret 

4,44 cGy 

0,04 cGy 

0,03 cGy 

Walter 

[65] 

MV 

képpár 
Bőr In-vivo 

Elekta 

Snyergy 

6 MV 

5 MU 

Átlag: 

12,7 cGy 

kV 

képpár 
Bőr In-vivo 

120 kV, 4 ms/kép 

AP/LAT:25/32 mA 

Átlag: 

0,18 cGy 

Alvarado 

[64] 

kV 

képpár 

B. emlő 

J. emlő 

Szív 
Film 

Varian 

21iX 

 

0,25 cGy 

0,05 cGy 

0,15 cGy 

kV-

CBCT 

B. emlő 

J. emlő 

Szív 

 

0,8 cGy 

0,8 cGy 

1,05 cGy 

Gayou 

[69] 
MV-

CBCT 

Izoc 

0o 

90o 

180o 

270o 

Ionizációs 

kamra 

Siemens 

Primus 

 

10MU 

200oarc 

 

9,2 cGy 

12,1 cGy 

9,7 cGy 

4,1 cGy 

8,2 cGy 

Li [70] 

MV-

CBCT 

Szív 

B. tüdő 

J. tüdő 

B. emlő 

CIRS 

thorax 

fantom 

Ionizációs 

kamra 

Varian 

Halcyon 

10 MU 

200oarc 

8,45 cGy 

7,16 cGy 

7,19 cGy 

9,71cGy 

MV 

képpár 

Szív 

B. tüdő 

J. tüdő 

B. emlő 

6 MV 

4 MU 

3,36 cGy 

3,72 cGy 

0,80 cGy 

4,32cGy 

Canbolat 

[71] 
kV 

képpár 
Bőr 

TLD és 

film 
CK 

120 kV, 10 mAs 

100 kV, 90 mAs 

0,04 cGy 

0,24 cGy 

Qi [72] 
CT on-

rail 
 

Rando 

fantom 

TLD 

Siemens 

Somatom 

120 kV, 25 mAs 

1,0 pitch 
0,19 cGy 

CBCT: kúpos-nyalábú CT ; MU: monitoregység ; CK: CyberKnife 
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MV-os planáris képalkotás esetén Bahig és mtsai. [68] az általunk is használt 

beállításokat használták egy házilag készített női fantomban történő Farmer ionizációs kamrás 

méréshez. Tanulmányukban az azonos oldali emlő, az ellenoldali emlő és a szívdózis rendre 

4,44 cGy, 0,04 cGy és 0,03 cGy volt. Az általuk használt fantom anatómiai felépítése ugyan 

eltérő volt, de az általuk leírt dóziseloszlás jó egyezést mutat a mi eredményeinkkel. Li és mtsai. 

[70] egy Halcyon (Varian, Palo Alto, USA) lineáris gyorsító MV-os képalkotásának normál 

szöveteket terhelő dózisait vizsgálták. Méréseiket egy CIRS thorax fantomban végezték, 

melyre egy kiegészítő emlő feltétet helyeztek. MV képpárok esetén 4 MU leadásával az azonos 

oldali tüdőben és szívben rendre 3,72 cGy-t és 3,36 cGy-t mértek, míg az ellenoldali tüdőben 

0,8 cGy-t. Walter és mtsai. [65] 5 MU leadásával végezték méréseiket és 12,7 cGy átlagos 

bőrdózist közöltek. 

A kV-CBCT az egyik leggyakrabban alkalmazott képalkotási mód APERT esetén. Winey 

és mtsai. [66] egy emlő csatolmánnyal kiegészített CIRS thorax fantomot és Farmer ionizációs 

kamrát használtak méréseikhez. Azonos oldali, illetve ellenoldali tüdőben rendre 4,85 cGy, 

illetve 2,42 cGy dózist mértek. Quinn és mtsai. [67] CIRS antropomorf emlő fantomban mértek 

TL detektorokkal. Bal oldali emlőbesugárzás szimulálásakor az azonos oldali emlőben, az 

ellenoldali emlőben és a szívben azonos sorrendben 0,51 cGy, 0,39 cGy és 0,4 cGy dózist 

mértek. Bahig és mtsai. [68] a mi vizsgálatunkhoz hasonló körülmények közt magasabb 

dózisokat mértek kV-CBCT képalkotás esetén. Alvarado és mtsai. [64] által kapott 

eredmények, a gyári képalkotási protokollok használatával, a 0,8-1,05 cGy tartományba esnek. 

A dózisok csökkentésének lehetőségét írják le a képalkotási paraméterek módosításával, 

azonban azok képminőségre gyakorolt hatásáról nem tesznek említést. 

Gayou és mtsai. [69] tanulmányukban a MV-CBCT dózisának mérésével foglalkoztak. 

Egy 30 cm átmérőjű 15 cm hosszú hengert használtak fantomként, melyben 5 pontban lehetett 

mérni: az izocentrumban, és laterális illetve vertikális irányokban 1 cm-rel a felszín alatt. A 

200°-os ív alatt leadott 10 MU eredményeképpen az izocentrumban 9,2 cGy, míg a felszín 

közeli pontokban 4,1 és 12,1 cGy közötti dózis értékeket mértek. Li és mtsai. [70] egy Halcyon 

készüléken mértek azonos beállításokkal egy bal oldali emlő esetet szimulálva. A kapott 

dózisok a szívben, azonos oldali tüdőben, ellenoldali tüdőben és azonos oldali emlőben rendre 

8,45 cGy, 7,16 cGy, 7,19 cGy és 9,71 cGy voltak. A saját tanulmányunkban alkalmazott 200°-

os ívre elosztott 8 MU által okozott dózisok értéke 6,1 és 8,3 cGy között változott. 

Viszonylag kevés adat található az irodalomban a CyberKnife képalkotó rendszerének 

dózisértékeivel kapcsolatban. Canbolat és mtsai. [71] munkájuk során a bőrdózis mérésével 
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foglalkoztak film és TL detektorok alkalmazásával. Különböző képalkotási paraméterek 

hatásait vizsgálták, minden beállítás esetén 80-szor kellett ismételniük a képalkotást, hogy a 

detektorok számára elég nagy jelet érjenek el. Eredményeik a 0,04 – 0,24 cGy tartományban 

voltak, egy képpárra átlagolva. 

Qi és mtsai. [72] négy különböző gyártmányú legyező nyaláb CT esetén elemezték 3 

különböző vizsgálati protokoll dózisát. Emlő modullal kiegészített Rando fantomot használtak, 

melyben 20 mérési pontot alakítottak ki TLD-k számára az azonos oldali emlőben. A mi 

tanulmányunkban alkalmazott paraméterekhez leginkább hasonlító tüdő protokoll alkalmazása 

esetén az azonos oldali emlő dózisára kapott eredményük 0,15-0,22 cGy volt. Santos és mtsai. 

[63] CT „on-rail” képalkotás esetén 1-3 cGy átlagos dózist közöltek, szemben az általunk mért 

0,3-0,6 cGy dózisokkal. 

VI.3. KÉPVEZÉRLÉS ÉS BETEGRÖGZÍTŐ RENDSZER ELEMZÉSE APERT 

ESETÉN 

A 2011 és 2014 között fázis II-es APERT vizsgálatban Siemens Artiste lineáris gyorsítón 

kezelt 15 véletlenszerűen kiválasztott beteg verifikációs képfelvételeinek elemzését követően a 

klinikai folyamatokat befolyásoló eredményekre jutottunk. Mint az eredményekből látható, az 

alkalmazott 5 mm-es biztonsági margónál nagyobb ajánlott értékeket kaptunk. A kezelési 

protokoll átvizsgálása során a következő okokat találtuk. Egyrészt a betegrögzítő rendszeren 

alkalmazott kartartókkal nem elég reprodukálható a felkar pozíciója. Ez abból látható, hogy a 

legnagyobb eltéréseket a longitudinális irányba mértük, miközben a mellkasfal pozíciójában 

nem volt jelentős eltérés. A csontos struktúrán kívüli laza szerkezetű emlőállomány és így a 

benne lévő tumorágy pozíciója nagyban függ a felemelt karok helyzetétől. A kezelés előtti 

verifikációs CT képi regisztrációja során a kezelő személyzet először egy automata fúziót 

végzett, amely után a tumorágy helyzetét ellenőrizték. Az automata illesztést az egész mellkasi 

régióra végezték, így az emlőállomány aktuális helyzetére az kevésbé volt érzékeny. A 

kezelőszemélyzet számára is nehéz felülbírálni az automata fúziót a deformálódó tumorágy 

alapján, miközben a mellkasi csontok és jellegzetes anatómiai struktúrák illeszkedése 

megfelelő. Ez az illesztési hiba is az előbb leírt nagyobb longitudinális hibára utal. Az 

elemzésben eredményül kapottnál kisebb margót használtunk a vizsgálatban, amely az 

aluldozírozás lehetőségét veti fel. Azonban jelenleg a klinikai eredmények jók [27], a 7 éves 

eredmények alapján az 5 éves és 7 éves lokális recidíva arány 1,1%. Az első lokális kiújulásig 

eltelt átlagos idő 89 hónap. Összesen 3 lokális kiújulás volt, mindhárom beteg a 3D-KRT karon 

kapta a kezelését, ahol a képvezérlés terén még régebbi technikát alkalmaztak. A jelen 
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vizsgálatban leírt IGRT-IMRT technikával 2011 és 2014 között kezelt betegek közül még 

senkinél nem történt lokális recidíva. 

Jelen elemzést követően módosítottuk az APERT kezelések képvezérlési módszerét és a 

betegfektető rendszert. A TrueBeam gyorsító telepítését követően az APERT IMRT kezelések 

átkerültek ezen új technikai lehetőségekkel rendelkező gépre. Az új rendszer rendelkezik 

gantry-re szerelt kV-CBCT képalkotási lehetőséggel, mellyel kihagyható az izocentrumnak a 

kezelés közbeni feljelölése, majd az asztal oda – vissza forgatása. Ezek olyan lépések, melyek 

eddig a random hibát növelték. A képvezérlés során egy további fontos változás volt, hogy 

illesztésekor a kezelőszemélyzet rávetítette a tervezési CT kontúrjait a verifikációs CT 

felvételre. Az automata fúziót korlátoztuk a céltérfogat közvetlen környezetére és ellenőrizni 

kellett minden esetben a sebészeti klipek és a tumorágy illeszkedését. A betegfektető rendszert 

kicseréltük Posirest -2-re (Civco, Coralville, USA), és pontosan dokumentáltuk a fej fölé emelt 

kartartás pozícióját. 

VI.4. IBT ÉS SW IMRT DOZIMETRIAI ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

APERT kezelések kivitelezésére többfajta új technika alakult ki az utóbbi évtizedben, 

melyek előnyei és hátrányai mai napig vita tárgyát képezik [73]. A témában folyó nagy 

vizsgálatok korai eredményei biztatók, és bizonyítottnak látszik, hogy válogatott 

betegcsoportban az APERT kezelés non-inferior a teljesemlő-besugárzáshoz viszonyítva, 

azonban további nagy betegszámú randomizált vizsgálatokra van szükség az APERT kezelések 

pontos körülményeinek meghatározásához [16,74]. A hosszútávú eredmények megérkezéséig 

a klinikusok a különböző dozimetriai elemzések segítségével tudnak választani a rendelkezésre 

álló technikák közül. APERT dozimetriai összehasonlításokból már született több tanulmány 

[28,53,55,58,75–81]. A mi vizsgálatunk volt azonban az első, amely az interstitialis 

brachyterápiát egy modern teleterápiás intenzitásmodulált vizsgálattal hasonlítja össze APERT 

esetén. 

Az egyik legelső vizsgálatban Weed és mtsai. [80] három technikát hasonlítottak össze, 

a HDR interstitialis brachyterápiát, a MammoSite brachyterápiát és a 3D-KRT teleterápiás 

technikát. Technikánként 10 beteget választottak és vizsgálták a céltérfogat mellett az azonos 

oldali emlő, tüdő, és a szív dózisát. A legjobb lefedettség a 3D-KRT-vel volt elérhető, ez 

azonban az azonos oldali emlő nagyobb terhelésével járt együtt. A V100 illetve V50 értékek 

átlaga IBT és 3D-KRT esetén rendre 10% és 24%, illetve 26% és 48% volt. A mi 

vizsgálatunkban, azonos sorrendben, az átlagok 9,8% és 14,7%, illetve 20,3% és 37,1% voltak. 
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Mindkét technikával alacsonyabb értékeket kaptunk, melyeket részben a kisebb céltérfogatok 

indokolnak, azonban a trend azonos volt, vagyis az IBT-val jobban kímélhető az azonos oldali 

emlő. A technikák közötti különbségen kívül ennek jelentős oka a teleterápiában alkalmazott 

+5 mm-es biztonsági margó. Ebből kifolyólag ugyanis eleve nagyobb emlőrészt kell 

besugarazni. Ezt támasztja alá az azonos oldali emlő céltérfogaton kívüli részének terhelése. 

Mivel az IMRT konformálisabb az IBT-nél, ezért az NBT V100 értékében szignifikáns 

különbség van az intenzitásmodulált technika javára (0,4% vs. 2,4%, p<0,05). A kisebb dózisok 

által lefedett térfogatokban ez a különbség megfordul, az NBT V50 értékek átlaga már IBT 

esetén alacsonyabb (13,7% vs. 25,5%, p<0,05). Weed munkájában az azonos oldali 

tüdőterhelés szempontjából jobb lett a két brachyterápiás technika, míg a szív tekintetében nem 

találtak különbséget. Tanulmányukról meg kell állapítani, hogy 3 eltérő frakcionálású technikát 

hasonlítottak össze. Eredményeik összegzéseként az optimális technika kiválasztását mindig az 

egyedi anatómiai viszonyok és klinikai körülmények alapján ajánlják. 

Lettmaier és mtsai. [82] a védendő szervek szempontjából hasonlították össze a parciális 

IBT-t és a hagyományos teljesemlő-besugárzást. Az összehasonlíthatóság kedvéért 50 Gy 

biológiailag ekvivalens dózist használtak mindkét terv során, 16 baloldali esetet beválasztva a 

vizsgálatba. Eredményeik szerint az összes vizsgált védendő szerv szignifikánsan kevesebb 

dózist kapott IBT alkalmazásával. TERT esetén átlagosan a szív négyszer, a tüdő háromszor, 

míg a bőr kétszer akkora dózist kapott.  

Charaghvandi és mtsai. [75] a VMAT és IBT technikákat hasonlították össze 1 frakciós 

szimultán integrált boost (SIB) kezelést feltételezve. 20 beteg implantáció előtti CT 

képanyagára készítettek terveket, 15 Gy-t és 20 Gy-t adva a CTV és GTV térfogatára. A 

lefedettség és a bőr dózis azonos volt a két technikával. Az azonos oldali tüdő, szív és 

ellenoldali emlő tekintetében jobbak voltak az IBT eredményei. Meg kell jegyezni azonban, 

hogy az IBT tervek esetén csak szimulálták a katéterek ideális térbeli eloszlását, melyet klinikai 

körülmények közt csak közelíteni lehet. 

Nem található az irodalomban adat az implantáció utáni CT képkészletre készített 

teleterápiás tervek kapcsán a katéterek dozimetriára gyakorolt hatásairól. Chan és mtsai. [83] a 

katétereket felülírták az emlőállomány sűrűségével a teljes emlő besugárzási tervekhez. A 

korrekció hatásáról nem tesznek említést. Más tanulmányokban nem végeztek korrekciókat a 

katéterek sűrűségére [81,82]. A mi vizsgálatunkban sem írtuk felül a katéterek sűrűségét az 

IMRT tervekben. Megvizsgáltuk ennek dozimetriai hatását, és azt elhanyagolhatónak 

minősítettük (<0,5%). 
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Vizsgálatunkban az azonos oldali tüdő minden dozimetriai paramétere szignifikánsan 

alacsonyabb volt IBT-vel, tehát több tüdőszövetet lehetett vele kímélni, mint IMRT-vel. 

Például az átlagos tüdődózisok 5,1% és 7,1% (p<0,05) voltak. Az utóbbihoz nagyon hasonló 

eredményt értek el Wu és mtsai. [84], tanulmányukban az IMRT-s APERT tervek átlagos 

azonos oldali tüdődózisa 8% volt. 

Nincsenek általánosan elérhető protokollok a bőrdózis vagy a bőr, mint védendő szerv 

definíciójára. Ott és mtsai. [85] a felszínre számolt bőrdózis klinikai relevanciáját vizsgálták 

interstitialis tűzdelések esetén. Összefüggést találtak a magasabb felszíni dózisok és a rosszabb 

kozmetikai eredmények között. Az Amerikai Brachyterápiás Társaság a felszíni Dmax érték 

használatát javasolja [86], azonban egy vizsgálatban Hilts és mtsai. [87] rámutattak, hogy a 

pontszerű dózismaximum következetlenül korrelál a kontúrokkal, és nem jól korrelál a kis 

térfogatot érintő nagy dózisokkal. Ellenben jó korrelációt találtak a felszín kis térfogatai és az 

alatta fekvő rétegek dózisai között. A legtöbb friss tanulmányban már a külső felszín maximális 

pontdózisa helyett térfogati bőr modelleket használnak, ahol a bőr vastagságára eltérő, 2 mm 

és 7 mm közötti értékek is találhatók [82,87–89]. A bőr vastagságának eltérő definiálása 

szignifikánsan eltérő dozimetriai értékeket eredményez, ami megnehezíti, vagy lehetetlenné 

teszi a különböző vizsgálatok összehasonlítását [89]. Lettmaier és mtsai. [82] vizsgálatukban 

hozzánk hasonlóan 5 mm vastag bőr réteggel számoltak. IBT-vel kapott bőrre vonatkozó 𝐷1 𝑐𝑚3 

és 𝐷0,1 𝑐𝑚3 paramétereik átlaga 60% és 70% voltak. A mi tanulmányunkban ezen értékek rendre 

60% és 77% voltak, ami jó egyezésnek tekinthető. 

A teleterápiás tervezőrendszerek általában nem tudják pontosan számolni a bőr dózisát, 

többek közt a felépülési zóna, a szórási viszonyok és a számolási mátrix felbontása miatt [90]. 

Al-Rahbi és mtsai. [88] különböző kezelési technikák esetén végeztek méréseket TLD-vel 

fantomon. 3D-KRT esetén a számolt és mért dózisok összehasonlíthatók voltak, azonban IMRT 

esetén ±20%-os eltéréseket is kaptak a mérési pont elhelyezkedésének függvényében. 

Kimutatták, hogy az Eclipse tervezőrendszer AAA algoritmusával javult a számolási pontosság 

a felszínhez közeli tartományban, azonban az még mindig hajlamos alábecsülni a felépülési 

zónában elnyelt dózist [91]. Walters és mtsai. [92] Gafchromic EBT filmmel az Eclipse 

különböző voxelméret beállításai mellett vizsgálták a számolási pontosságot a felszíntől való 

távolság függvényében. Eredményeik alapján általában elmondható, hogy a felépülési zóna 

egyes részeiben a számolási algoritmus alábecsüli a dózist, míg a bőrfelszíntől távolodva jó az 

egyezés a számolt és mért eredmények között. 
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Napjainkban a brachyterápiás tervezőrendszerek számolási algoritmusaikban a TG-43 

formalizmust használják a klinikai gyakorlatban [93,94]. Azonban van néhány korlátja a TG-

43-nak, mint például a teljes szóró közeg feltételezése [95]. Számos klinikai szituációban, 

többek között emlőtűzdelések esetén, mikor a PTV a felszínhez közel fekszik, nem teljesül ez 

a feltétel [96]. Ebből következően az így számított bőrdózis valószínűleg felülbecsli a valós 

értékeket. Zourari és mtsai. [97] dozimetriai összehasonlítást végeztek a TG-43 és egy a TG-

186 ajánlást követő, a szóróközeg hiányát figyelembe vevő modell alapú számolási algoritmus 

között. 38 HDR IBT-val kezelt APERT-es beteg esetén vizsgálták a két számolási algoritmus 

közötti eltéréseket. A legnagyobb eltérések a bőr dózisában voltak, a 𝐷10 𝑐𝑚3 értékeket 

átlagosan 6%-kal becsülte felül a TG-43-as formalizmus. 

Az irodalmi adatok alapján tehát levonhatjuk a következtetést, hogy a teleterápiás 

számolási algoritmusok alábecsülik, míg a brachyterápiás algoritmusok felülbecsülik a bőr 

dózisát. Ezek figyelembevételével és a XI. Táblázat adatai alapján kijelenthető, hogy IBT-vel 

jobban védhető a bőr APERT esetén. Azonban ezen különbség is alapvetően a +5 mm-es 

kiterjesztés miatti nagyobb térfogatból adódik. 

 

37. ábra: Az 5%-os izodózisfelszín (kék) 3D-s megjelenítése a) IMRT, illetve b) IBT esetén 

Darby és mtsai. [98] tanulmánya szerint a szívproblémák kockázata 7,4%-kal lineárisan 

növekszik minden egyes 1 Gy átlagdózis növekedéssel. Különböző módszerek léteznek a 

szívdózis csökkentésére, de egyik sem szignifikánsan jobb a többinél [99]. Az APERT 

kezelések szívterhelése mindig alacsonyabb, mint teljesemlő-besugárzások esetén, azonban 

még így is fontos a szívdózis további csökkentése [100]. Vizsgálatunkban a szív átlagdózis 

(MHD) paraméterek átlaga IBT esetén szignifikánsan magasabb, mint IMRT esetén (4,5% és 

2%, p<0,05). Azonban az IBT átlagos értékét abszolút dózisra váltva (1,3 Gy) látható, hogy 
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még ez is messze a TERT vizsgálatokban kapott átlagos 4,2 Gy alatt marad [101]. IMRT tervek 

esetén könnyen felvehető olyan mezőelrendezés, melyben a direkt nyaláb nem megy keresztül 

a szíven, így az csak szórt sugárzást kap. Az IBT esetén az alacsony dózistartományban lévő 

izodózisgörbék eloszlása mindig gömbszimmetrikus alakot vesz fel, így baloldali esetekben 

mindig kap a szív valamekkora része dózist. Ezen különbséget mutatja a 37. ábra, melyen az 

5%-os izodózisfelszínnek céltérfogat körüli 3D-s eloszlása látható. A szív kis részét érintő nagy 

dózisok (𝐷0,01 𝑐𝑚3, 𝐷0,1 𝑐𝑚3) vizsgálatakor nincs szignifikáns különbség a két technika között. 

Wu és mtsai. [84] tanulmányukban a szív átlagdózisaként 2%-ot kaptak APERT IMRT esetén, 

mely a miénkkel pontosan egyező eredmény. Egy antropomorf fantomban végeztek méréseket 

Lara és mtsai. [100], ahol IBT, illetve 3D-KRT esetén szív átlagdózisaként rendre 4,1 és 1,4%-

ot kaptak.  

Emlő sugárterápiás kezelése során ritka mellékhatásnak számít a mellkasfali fájdalom 

vagy bordatörés, és az APERT esetén alkalmazott hipofrakcionálás miatt ennek magasabb 

lehetne a kockázata. Ennek kompenzálásaként a dóziseloszlás kialakításakor figyelembe kell 

venni a mellkasfal dóziskorlátait. Egy tanulmányban Brown és mtsai. [102] keresték a 

mellkasfali fájdalom és a bordák dózisterhelése közötti esetleges összefüggést különböző 

brachyterápiás kezeléseknél. 89 beteg anyagának elemzése után a teljes leadott dózist és a nagy 

dózissal érintett bordák össztérfogatát találták fontos paraméternek a fájdalom szempontjából. 

Véleményük szerint a mellkasfal dózisát alacsonyan kell tartani, amennyire csak lehet, és a 

mellkasfal V132 paraméterénekkisebbnek kell lennie, mint 0,008 cm3. Ahogy a XII. Táblázat is 

mutatja, a mi vizsgálatunkban ezen paraméterek messze a limit alatt maradtak. Az IBT 

eredményeink szignifikánsan jobbak, azonban itt is a biztonsági margóra vezethető vissza a 

különbség. Az IBT céltérfogatát jelentő CTV ugyanis minden esetben korlátozva van az 

emlőállomány és a mellkasfali izmok határán, míg IMRT esetén ehhez még +5 mm 

hozzáadódik (PTV) a bordák felé. Brashears és mtsai. [103] 105 beteg MammoSite 

brachyterápiás kezelését követően 5 sugárterápia miatt kialakult bordatörésről számoltak be. 

Utólag kielemezték a besugárzási terveket és a bordák átlagos 𝐷0,1 𝑐𝑚3 és 𝐷1 𝑐𝑚3 paraméterei 

45,6 Gy (134%) és 34,8 Gy (102%) voltak. A mi vizsgálatunkban ezek az értékek azonos 

sorrendben IBT, valamint IMRT esetén rendre 58% és 46%, valamint 81% és 70% voltak. Ez 

alapján kijelenthető, hogy IBT és IMRT technikák alkalmazásával egyaránt alacsonyabb 

dózisterhelés éri a bordákat, mint ballon applikátoros brachyterápiával. Cuttino és mtsai. [104] 

IBT-nél átlagos mellkasfal maximumnak 67%-ot kaptak eredményül, amely jól egyezik a mi 

vizsgálatunk eredményével. Az általunk  kapott alacsony bordát érő dózisok is jól igazolják azt 
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a klinikai tapasztalatot, hogy APERT esetén nagyon ritkán fordul elő mellkasfali fájdalom vagy 

bordatörés. 
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VII. KÖVETKEZTETÉSEK 

Az akcelerált parciális emlő sugárterápia alacsony kockázatú emlődaganatos betegek 

esetén ma már elfogadott kezelési mód. Doktori értekezésemben az intenzitásmodulált 

teleterápiás kezeléseket és egyéb kezelési technikákat hasonlítottam össze dozimetriai 

szempontból, valamint elemeztem a modern sugárterápia elengedhetetlen részét képező 

képvezérlési technikákat. 

Az új tudományos eredményeket az alábbi tézispontok foglalják össze: 

T1) Bizonyítottam, hogy akcelerált parciális emlő sugárterápia (APERT) esetén a 

legmegfelelőbb teleterápiás technika a „sliding window” (SW) IMRT. A 3D konformális 

sugárterápiával kedvezőbb néhány dozimetriai paraméter a non-koplanáris 

mezőelrendezésnek köszönhetően, mely azonban jelentős gyakorlati hátrányokkal jár. Az 

IMRT technikák közül a térfogatmodulált ívterápiával érhető el a legnagyobb fokú 

dóziskonformitás és a legrövidebb kezelési idő, azonban a legtöbb védendő szerv 

dózisterhelése kis dózisok esetén nagyobb, mint a többi technikánál. A SW IMRT 

technika viszonylag rövid kezelési idővel, kiváló homogenitással, jó konformitással bír 

és alkalmazásakor a védendő szervek terhelései messze a protokollban rögzített 

dóziskorlátok alatt maradnak. [P1, P2, P3] 

T2) Méréssel meghatároztam az APERT esetén alkalmazható képvezérlési technikák 

dózisterhelését és képminőségét négy különböző gyártmányú lineáris gyorsítón. 

Amennyiben a tumorágy közvetlen közelébe lehetőség van aranymarkereket behelyezni, 

akkor a legalacsonyabb dózisterheléssel és legjobb képminőséggel járó kV képpár az 

ajánlott technika. Aranymarkerek hiányában a tumorágy helyzetének meghatározásához 

3D CT képalkotás szükséges, melyek közül a kV-CBCT a legjobb módszer. Azonos 

képalkotási paraméterek alkalmazása esetén nem volt szignifikáns különbség a 

különböző lineáris gyorsítók képminősége között. MV képpárok esetén a legalacsonyabb 

dózist a TrueBeam gyorsítón mértem. kV képpárok esetén közel azonos dózist mértem a 

TrueBeam és a Synergy készülékeken, azonban a CyberKnife képalkotásának dózisa 

mindkettőnél jelentősen alacsonyabb volt. A két kV-CBCT képalkotásra képes gyorsító 

között nem volt jelentős különbség. [P4, P5] 

T3) Meghatároztam az alkalmazott képvezérlési módszer pontosságát a 2011 és 2014 között 

végzett fázis II-es APERT vizsgálat 15 betegének képi verifikációjának elemzésével. 

Megállapítottam, hogy a fektető rendszer hiányosságai, a szükséges asztalforgatások és a 
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nem megfelelő képi regisztrációs módszerek használata miatt az általam számolt ajánlott 

biztonsági zóna értékek nagyobbak az alkalmazott 5 mm-nél. Módosítottam a 

képvezérlési és betegbeállítási protokollt. [P6] 

T4) Igazoltam, hogy dozimetriai szempontból az SW IMRT nem rosszabb az interstitialis 

brachyterápiánál (IBT), ezzel alátámasztva a teleterápiás APERT kezelések klinikai 

alkalmazhatóságát. Bizonyítottam, hogy a céltérfogat és a szív szempontjából jobbak a 

teleterápiás kezelések. A többi védendő szerv dózisát tekintve jobb eredmények érhetők 

el IBT alkalmazásával, azonban a várható mellékhatások kockázata IMRT-vel is 

megfelelően alacsonyan tartható. [P7, P8] 

T5) Megállapítottam, hogy robotkaros lineáris gyorsítóval (CyberKnife) a légzéskövető 

sztereotaxiás APERT kezelések biztonsággal végezhetők. Bizonyítottam, hogy e technika 

a non-koplanáris mezőelrendezés előnyeinek, illetve a légzéskövetéssel és 

intrafrakcionális képvezérléssel elérhető 2 mm-es CTV-PTV biztonsági zónának 

köszönhetően valós alternatívája lehet az invazív interstitialis brachyterápiának. [P9] 

T6) Méréssel meghatároztam majd összehasonlítottam a CyberKnife és a TrueBeam 

készülékek teljes célzási pontosságát „end-to-end” tesztek segítségével. Megállapítottam, 

hogy a CyberKnife pontossága 0,36 mm, míg a TrueBeam készüléké 0,48 mm, így 

mindkettő a megengedhető 0,95 mm-es határérték alatt van. Megállapítottam továbbá, 

hogy a TrueBeam készülék esetén a non-koplanáris kezelések teljes célzási pontossága 

0,53 mm, míg a koplanáris kezeléseké 0,43 mm. Eredményeim alapján ezen készülékek 

bármelyike biztonsággal használható olyan hipofrakcionált kezelések végrehajtására, 

mint az APERT. [P10] 
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X. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik segítették munkámat: 

Témavezetőmnek, Pesznyák Csilla egyetemi docens asszonynak, aki szakmailag 

felügyelte doktori munkámat, valamint mindvégig értékes tanácsokkal látott el. 

Sugárterápiában való jártassága és az oktatás iránti lelkesedése ösztönzést adott a témával való 

foglalkozásra. 

Kásler Miklós professzor úrnak, az Országos Onkológiai Intézet korábbi főigazgatójának, 

akinek vezetése alatt az intézetünkben megteremtődtek a modern teleterápiás kezelések 

feltételei. 

Polgár Csaba professzor úrnak, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatójának és 

Sugárterápiás Központ vezetőjének, aki a modern sugárterápiás körülmények biztosítása 

mellett támogatta tudományos munkámat és lehetőséget biztosított az általa vezetett 

munkacsoportban folyó kutatásokhoz való csatlakozáshoz. 

Major Tibor professzor úrnak, az orvosi-fizika részleg vezetőjének, a sok hasznos 

konzultációért, segítőkészségéért és a tudományos közlemények elkészítéséhez adott értékes 

tanácsaiért. 

Mészáros Norbert adjunktus úrnak, akivel több közös publikációt eredményező jó 

szakmai és tudományos együttműködést tudtam kialakítani, ami nagymértékben hozzájárult az 

értekezés elkészítéséhez. 

Szüleimnek, hogy támogatásukkal és ösztönzésükkel biztosították a körülményeket és 

lehetőséget tanulmányaimhoz. 

Feleségemnek és gyermekeimnek, hogy mindenben támogatnak és türelemmel viselték 

doktori munkám készítését. 

Herein András és Pócza Tamás fizikusoknak a baráti segítőkészségért és szakmai vitákért. 

Kollégáimnak, akik közös kutatásokkal, kérdéseikkel és tanácsaikkal támogatták 

munkámat. 


