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I. Rövidítések jegyzéke 

2D  két dimenzió 

3D  három dimenzió 

3D-KRT háromdimenziós konformális sugárterápia („3D conformal   

  radiotherapy”) 

ACM  apertúra komplexitás metrika („aperture complexity metric”) 

AAA  „Analytical Anisotropic Algorithm” 

AXB  „Acuros External Beam” 

BED  biológiailag effektív dózis („biologically effective dose”) 

CBCT  kúpnyalábos CT („cone-beam CT”) 

CT  számítógépes rétegvizsgálat („Computed Tomography”) 

CTV  klinikai céltérfogat („clinical target volume”) 

DtM  közegben elnyelt dózis („dose-to-medium”) 

DtW  vízben elnyelt dózis („dose-to-water”) 

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

EPID elektronikus mezőellenőrző eszköz („electronic portal imaging device”) 

FF   kiegyenlítő szűrős („flattening filtered”) 

FFF   kiegyenlítő szűrő nélküli („flattening filter free”) 

GTV  makroszkópos tumortérfogat („gross tumor volume”) 

HU  CT-szám /  Hounsfield egység („Hounsfield unit”) 

IAEA Nemzetközi Atomenergia Ügynökség („International Atomic Energy 

Agency”) 

ICRU Nemzetközi Sugárzási Mértékegység- és Mérésügyi Bizottság 

(„International Commission on Radiation Units and Measurement”) 

IDL  izodózis görbe („isodose line”) 

IGRT  képvezérelt sugárterápia („image-guided radiotherapy”) 

IMAT  intenzitásmodulált ívterápia („intensity-modulated arc therapy”) 
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IMRT  intenzitásmodulált sugárterápia („intensity-modulated radiation therapy”) 

kV-CBCT kilovoltos kúpos-nyalábos CT („kilovoltage cone beam CT”) 

LQ  lineáris-kvadratikus 

MLC  soklamellás kollimátor („multileaf collimator”) 

MU  monitoregység („monitor unit”) 

MV-CBCT megavoltos kúpos-nyalábos CT („megavoltage cone beam CT”) 

OAR  védendő szerv („organ at risk”) 

PTV  tervezési céltérfogat („planning target volume”) 

RBE  relatív biológiai hatásosság („relative biological effectiveness”) 

SBRT  sztereotaxiás test sugárterápia („stereotactic body radiation therapy”) 

VMAT térfogatmodulált ívterápia („volumetric-modulated arc therapy”) 

 

Megjegyzés: A disszertációban az orvosi fizikában megszokottnak megfelelően a 

gyorsító fotonenergiáját MV-ban fejeztem ki, ami a megadott gyorsítófeszültségű 

elektronok által keltett fotonok maximális energiáját jelenti. 
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II. Bevezetés 

Az ionizáló sugárzások XIX. század végi felfedezését követően szinte azonnal 

megkezdődött azok orvosi célú felhasználása. A diagnosztika mellett a terápiás 

használatban lévő potenciált is hamar felfedezték, elsősorban a korai felhasználók által 

elszenvedett látható mellékhatásoknak, szövetkárosodásoknak köszönhetően. 

A terápiás alkalmazásokat két nagy csoportra oszthatjuk. Amennyiben a 

sugárforrás a testen belül, vagy annak felszínén helyezkedik el, akkor közelterápiáról, 

másnéven brachyterápiáról beszélhetünk, amennyiben a sugárforrás a testen kívül van, 

akkor teleterápiának nevezzük az eljárást. Dolgozatomban az utóbbi modalitással 

foglalkozom részletesebben. Magyarországon saját besugárzástervezőrendszerrel való 

individuális háromdimenziós (3D) dózisszámolásra a beteg számítógépes rétegvizsgálat 

(„Computed Tomography”, CT) képei alapján 1991 óta van lehetőség1. Ilyen módon 

figyelembe vehetők a betegen belüli szöveti inhomogenitások, és így a dózisszámolás 

során pontosabban közelíthetők a valós dózis-viszonyok, a korábbi homogén vízközeget 

feltételező rendszerekhez képest. A CT-képek által nyújtott információk segítségével 

külön konverzió nélkül vehetők figyelembe a különböző szövetek elektronsűrűségéből 

származó inhomogenitások. A korrekció elvégzéshez az ún. CT-szám vagy másnéven 

Hounsfield érték („Hounsfield unit”, HU) használatos, aminek értéke definíció szerint: 

𝐻𝑈 = 1000 ∗ 
𝜇−𝜇𝑣í𝑧

𝜇𝑣í𝑧− 𝜇𝑙𝑒𝑣𝑒𝑔ő
, ahol: 

- μ az anyag lineáris gyengítési együtthatója 

- μvíz a víz lineáris gyengítési együtthatója, 

- μlevegő a levegő lineáris gyengítési együtthatója. 

A pontos dózisszámoláshoz a tervezőrendszerek kalibrációjakor meg kell adni a 

CT-szám - relatív elektronsűrűség görbét. 

A soklamellás kollimátor („multileaf collimator”, MLC) használatának 

elterjedésével és a számítógépes szoftverek fejlődésével az inverz besugárzástervezés 

megjelenése alapjaiban változtatta meg a besugárzástervezés módszerét. Az 

intenzitásmodulált sugárterápia („intensity-modulated radiation therapy”, IMRT) során 

alkalmazott inverz tervezési folyamat során egy számítógépes optimalizáló algoritmus 

számolja ki az elvárt dóziseloszlás eléréséhez szükséges sugármezők 2D-s intenzitás-

eloszlását.  Jelenleg a legmodernebb besugárzási technikának az intenzitásmodulált 

ívterápia („intensity-modulated arc therapy”, IMAT), vagy másnéven a térfogatmodulált 
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ívterápia (volumetric-modulated arc therapy”, VMAT) tekinthető. VMAT kezelések 

során folyamatos dózisleadás közben változtatható a MLC-k pozíciója, a 

dózisteljesítmény, valamint a készülék forgóállványának („gantry”-jének) állása, így 

biztosítva a még gyorsabb dóziskiszolgálást. Az 1. ábrán látható egy modern, VMAT 

technikával készült CT-alapú besugárzási terv dóziseloszlása.  

 

1. ábra: Modern kismedencei külső sugárkezelés (VMAT) CT-alapú besugárzási 

tervének dóziseloszlása koronális metszeten 

Magyarországon a tüdőrák az összes daganatos halálok között vezető helyen áll, 

hazánkban a betegség átlagos 5 éves túlélése 10–15%2,3. A korai stádiumban felfedezett, 

nyirokérintettséggel nem rendelkező, nem kissejtes tüdődaganatok elsődleges kezelése a 

műtét, és ezen betegek gyógyulási aránya az átlagnál jóval magasabb lehet, amennyiben 

a beteg megfelelő kezelésben részesül4. A műtét kivitelezése meghiúsulhat a beteg 

általános állapota, idős kora vagy kísérőbetegségei miatt. Ilyen esetben a sztereotaxiás 

test sugárterápia („stereotactic body radiation therapy”, SBRT) a műtéttel egyenértékű 

alternatívát nyújthat3–6. Hosszútávú célként az SBRT kezelések megvalósítását és 

rutinszerű alkalmazását tűztük ki. 

Manapság az SBRT kezelések megvalósításához az IMRT technika alkalmazása a 

legelterjedtebb. Az inverz módszerrel készült komplikált tervek alapján a betegre 

leadott dózist a kezelés előtt méréssel kell ellenőrizni. Az elvárt számított, valamint a 

valós mért eloszlások egyezőségét leíró paraméter értéke egy előre megadott 

beavatkozási szint felett kell, hogy legyen, és csak ebben az esetben használható 

megfelelő biztonsággal a besugárzási terv a beteg kezelésére. Az elfogadási szint és a 

használandó paraméterek meghatározásához ismernünk kell az aktuális dozimetriai 

rendszer tulajdonságait, korlátait. 
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Nem csak a besugárzókészülék által kiszolgált dózis, hanem a számított 

dóziseloszlás esetleges pontatlanságának ismerete is fontos minőségi feltétel. A 

dózisszámolási algoritmusok által számolt dózis a vízben mért értékekkel egyezik a 

legjobban, ugyanis az azokat kalibráló méréssorozatot is vízben kell elvégezni. A 

különböző közegekben elnyelt dózis kiszámolása a legnehezebb feladat a számolási 

algoritmusok számára, így mellkasi sugárkezelések során, ahol sokféle típusú szövet 

(izom, csont, tüdő, stb.) van jelen, kiemelten fontos a pontos és megbízható 

dózisszámolás. A Nemzetközi Sugárzási Mértékegység- és Mérésügyi Bizottság 

(„International Commission on Radiation Units and Measurement, ICRU”) ajánlása 

szerint az alacsony dózisgradiensű régókban (ahol cm-ként kevesebb, mint 20 %-ot 

változik az elnyelt dózis értéke), a számolt és mért dózisok különbsége maximum 3,5 % 

lehet7. A számolási algoritmusokat 3 kategóriába sorolhatjuk. A tisztán modell-alapú, 

illetve ceruzanyaláb (másnéven „Type A”) algoritmusok az ekvivalens úthossz 

számításával veszik figyelembe az inhomogenitások hatását, de nem veszik figyelembe 

a laterális szóródást. A „Type B”, szintén modell alapú algoritmusok a laterális 

energiatranszportot modellező kernel segítségével már az oldal irányú szóródást is 

figyelembe veszik8. A legmodernebb számolási algoritmusok Monte Carlo módszerek 

használatával számítják ki az elnyelt dózist9. A tisztán Monte Carlo dózisszámolás 

jelenti a „gold standard”-ot, de annak fokozott számítási kapacitás és idő igénye miatt a 

klinikumban inkább a semi-Monte Carlo megoldások az elterjedtek10. Az Eclipse 

(Varian, Palo Alto, USA) tervzőrendszerben lévő Analytical Anisotropic Algorithm 

(AAA) a „Type B” algoritmusok közé sorolható és modell alapú számolást végez 

szuperpozíciós-konvolúciós kernelek használata segítségével. A szintént az Eclipse-ben 

található Acuros External Beam (AXB) algoritmus semi-Monte Carlo módszerének 

köszönhetően a „Type C” csoportban tartozik. Az AXB a Boltzmann transzport 

egyenlet linearizált változatának numerikus módszerekkel való megoldásán alapul. Egy 

beépített anyag-táblázat alapján a különböző anyagok kémiai összetételét is figyelembe 

veszi, és a CT-számok felhasználásával határozza meg az adott térfogatrész anyagát11. 

Az AXB vízben elnyelt („dose-to-water”, DtW) és anyagban elnyelt („dose-to-

medium”, DtM) dózisértékek számolására is alkalmas. A legtöbb klinikai és kalibrációs 

adat, valamint tapasztalat a vízben elnyelt dózissal kapcsolatos, de a Monte Carlo 

módszerek már közvetlenül az anyagban elnyelt dózist számolják ki. Jelenleg mindkét 

módszer elterjedt a klinikumban, a legutóbbi ajánlások azt javasolják, hogy amennyiben 

van lehetőség, használjuk az anyagban elnyelt dózisértéket, vagy legalább adatközlés 

céljából számoljuk ki azt is12. 
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Az ionizáló sugárzás élő szervezetre gyakorolt hatását korábban tisztán empirikus 

képletekkel próbálták leírni, de manapság már a túlélő sejtek számának, arányának 

(„surviving factor”, SF) meghatározásával modellezik13. Ennek segítségével lehet 

becslést adni az egészséges szövetekben létrejövő korai és késői (mellék)hatásokra, 

illetve a tumoros sejtek számának és a daganat méretének csökkenésére. A jelenleg 

használatos lineáris-kvadratikus (LQ) modellt az 1980-as évek óta használják a 

sugárterápiában, és segítségével kiszámítható a biológiailag effektív dózis („biologically 

effective dose”, BED). A modell jó közelítő leírást ad alacsony frakciódózisok (0-3 Gy) 

esetén, és egyszerűsége miatt a klinikumban jelenleg is ezt használják a leggyakrabban. 

A 2. ábrán bemutatott LQ-modell egyenlete: 

𝑆𝐹 =  𝑒−(𝛼∗𝐷+𝛽∗𝐷2), ahol 

- SF a besugarazott sejtek túlélő hányada („surviving factor”) 

- α a lineáris koefficiens 

- β a kvadratikus koefficiens 

- D a sugárzás dózisa 

 

2. ábra: A lineáris-kvadratikus (LQ) dózis-hatás modell sematikus ábrázolása  

Az egyes szövetek sugárbiológiai jellemzésére az α/β érték használatos. Ez az 

érték megmutatja, hogy mekkora az a dózis, amelynél a sejtek pusztulásáért fele-fele 

arányban felelős a dózissal egyenesen arányos α és a dózis négyzetével arányos β 

komponens. A sugárbiológiai modellek fejlődése újabb lehetőségeket nyitott a 

sugárterápiás kezelések területén. A BED használatával összehasonlíthatóvá váltak a 

különböző frakcionálási sémák, így alternatív, a konvencionálisnak tekinthető napi 1,8-

2 Gy dózistól eltérő dóziselőírások használta is elterjedt. Az egyik lehetőség a napi 

frakciódózis növelése, a frakciók számának csökkentése, másnéven hipofrakcionálás, 
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amivel hatásosabb kezeléseket tudunk biztosítani rövidebb idő alatt. A sztereotaxiás 

kezelések során egy vagy néhány alkalommal, nagyon magas, akár 20 Gy vagy afeletti 

frakciódózissal sugarazzuk be a céltérfogatot, így azon belül minden élő sejt elpusztul. 

A sztereotaxiás sugárkezeléseket először agyi tumorok kezelésére használták, de 

manapság a koponyán kívüli (extrakraniális) céltérfogatok ellátására is rutinszerűen 

alkalmazzák. 

A sugárbiológiai modellek felhasználásával biodozimetriai dózisbecslések 

végezhetők. A perifériás vérben található fehérvérsejtek (limfociták) kromoszó-

maaberrációinak vizsgálatával a különböző energiájú és dózisteljesítményű 

fotonsugárzások összehasonlítása is lehetséges biológiai szempontból.  
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III. Célkitűzések 

 Kisméretű, nyirokcsomó negatív tüdőtumorok sugárkezelésének fejlesztéséhez 

szükséges képalkotási, céltérfogat-meghatározási és tervezési paraméterek 

vizsgálata, illetve mellkasi tumorok sztereotaxiás kezelésének klinikai gyakorlatba 

történő bevezetése.  

 Besugárzástervező rendszer által számolt dózis ellenőrzésére használt önhívó 

filmdozimetriai eszközök és az elektronikus mezőellenőrző eszköz („electronic 

portal imaging device”, EPID) klinikai alkalmazhatóságának vizsgálata.   

 Számolási algoritmusok dóziseloszlásra gyakorolt hatásának vizsgálata tüdőtumorok 

sztereotaxiás sugárkezelése esetén és a klinkailag releváns különbségek 

meghatározása. 

 Lineáriás gyorsítón elérhető különböző energiájú foton sugárnyalábok biológiai 

hatásának összehasonlítása a perifériás vér limfocitáiban keletkező 

kromoszómaaberrációk számának elemzése alapján. 
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IV. Tüdőtumorok sugárkezelésének fejlesztése 

IV.1. Anyag és módszerek 

IV.1.1. Légzőmozgást figyelembe vevő CT képalkotási módszerek 

A tüdőtumoros betegeket rendszerint háton fekve, Posirest-2 (Civco, Coralville, 

USA) mellkasi betegrögzítő rendszert használva, karokat a fej fölé emelve 

pozícionáljuk CT vizsgálat előtt. Ha a tüdőtumor pozíciójáról pontosabb információt 

szeretnénk kapni, akkor ismernünk kell, hogy az adott felvétel melyik légzési fázisban 

készült, vagy valamilyen átlagoló módszert kell alkalmaznunk. Az átlagoló módszerek 

előnye, hogy folyamatos sugármenettel működnek, ezért nincs szükségük külső 

triggerre, felvétel közben a beteg légzési fázisát nem szükséges követni. Ilyen módszer 

az átlag (average) CT és a MIP („maximum intensity projection”) CT. Ha folytonos 

sugármenet közben, megfelelő mintavételezést alkalmazva a légzést is monitorozzuk, 

bármelyik légzési fázisról rekonstruálható képkészlet, vagyis teljes 4D-CT felvétel 

készíthető. Ha csökkenteni szeretnénk a topometriai CT során leadott dózist és csak 

adott légzési fázisokban szeretnénk felvételt készíteni, szükség van egy 

mérőprogrammal felszerelt számítógépre, amely a vizsgálni kívánt légzési állapot 

elérésekor jelt adva vezérli a CT készüléket. 

IV.1.2. Tüdőtumorok hagyományos kontúrozása 

A makroszkópos tumortérfogatnak („gross tumor volume”, GTV) tartalmaznia 

kell a látható primer tumort, illetve – amennyiben vannak – a tumorosan érintett  

nyirokcsomókat. A GTV-t 0,5 cm-rel kiterjesztve, figyelembe véve az anatómiai barrier 

határokat, kapjuk meg a klinikai céltérfogatot („clinical target volume”, CTV). 

Amennyiben az elváltozás a rekeszizom közelében van akár 3 cm-t is elmozdulhat, így 

több cm-es biztonsági margó használata indokolt lehet a tervezési céltérfogat („planning 

target volume”, PTV) létrehozásakor. Ennek megfelelően a tüdőtumorok 

sugárkezelésében a legnagyobb mértékű minőségi fejlődést a CTV-PTV kiterjesztés 

csökkentésével lehet elérni. Ha ismerjük a tumor mozgását, az általa bejárt térrészt, 

akkor a belső elmozdulásokat figyelembevevő céltérfogat („Internal Target Volume”, 

ITV) bevezetésével a belső elmozdulásokból származó célzási bizonytalanságot 

figyelembe vehetjük, ami a különböző légzési fázisokban létrehozott GTV-k (vagy 

CTV-k) uniójaként hozható létre, a 3. ábrán látható módon. Az ITV használatával a 
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konvencionális 1,5-2 cm-es CTV-PTV kiterjesztés helyett elegendő a 0,5-1 cm-es 

biztonsági zóna.  

 

3. ábra: ITV (Internal Target Volume, belső mozgásokat figyelembe vevő céltérfogat) 

képzése koronális metszeteken 3 különböző légzési fázis alapján. A kék a kilégzési, a 

rózsaszín a normál, a világos zöld pedig a belégzési tumortérfogatot mutatja. Ezek 

uniójaként hozható létre a pirossal jelzett ITV 

IV.1.3. Tüdőtumorok besugárzástervezése 

Kezdetben a besugárzási terveket háromdimenziós konformális technikával 

(3D-KRT), Philips Pinnacle 8.0m besugárzástervező rendszerrel készítettük. A tervek 

jellemzően 3-4 db statikus, 6 MV energiájú mezőből álltak. A kezelést Siemens Artiste 

(Siemens, Erlangen, Németország) lineáris gyorsítóval végeztük. Az Országos 

Onkológiai Intézet infrastrukturális fejlesztésének köszönhetően 2014-től már a 

modernebb VMAT technika is elérhetővé vált. Ezekhez a tervekhez Varian Eclipse 13.6 
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tervezőrendszert használtunk, két ellentétes irányú, 200-240 fokos korlátozott ívvel 

kezeltük a betegünket, TrueBeam készülékkel, 6 MV fotonenergiával. A 4. ábrán 

látható, hogy VMAT-tal csökkenthető a védendő szervek által kapott dózis, a 3D-KRT-

hez képest konformálisabb tervek készíthetők vele. 

 

4. ábra: 3D-KRT besugárzási terv (bal oldal) és VMAT besugárzási terv (jobb oldal) 

esetén kialakuló dóziseloszlások ugyanazon céltérfogat esetén 

IV.1.4.  Sugárkezelés végrehajtása és képvezérlés 

A betegbeállítást az Artiste készüléken megavoltos „cone-beam” CT-vel (MV-

CBCT) ellenőriztük, ún. bővített „no action level” képvezérelt sugárterápiás („image-

guided radiotherapy”, IGRT) protokoll szerint14. Az első 3 kezelés alkalmával készített 

cone-beam CT-k alapján online korrekciót végeztünk, a 4. frakcióban az első 3 

beállítási hiba átlagával korrigáltuk az izocentrum pozícióját. Abban az esetben, ha a 

maradék hiba 5 mm alatt maradt, akkor a továbbiakban hetente készítettünk ellenőrző 

felvételeket. Ha a hiba 5 mm-nél nagyobb volt, újra indítottuk a protokollt. A TrueBeam 

készüléken ezzel azonos protokollt követtünk, azzal a különbséggel, hogy a felvételek 

elkészítéséhez kilovoltos „cone-beam” CT-t (kV-CBCT) használtunk. 

IV.1.5.  Speciális vizsgálatok 

IV.1.5.1. CTDI mérése különböző mellkasi CT felvételek esetén 

A gyártó által megadott és kijelzett CT dózisindex („CT Dose Index”, CTDI) és 

dózis-hossz szorzat („Dose Length Product”, DLP) értékek, valamint saját mérési 

adatok alapján összehasonlítottam a különböző képalkotási módszerek által okozott 

dózisterheléseket. A méréseket 32 cm átmérőjű szabványos, 5 furattal rendelkező 

PMMA CTDI testfantomban végeztem, 10 cm hosszúságú aktív térfogattal rendelkező, 
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Wellhöfer (Schwarzenbruck, Németország) gyártmányú, DCT-10-RS típusú 

ceruzakamra segítségével, az 5. ábrán látható beállításnak megfelelően. A mérések 

során a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság („International Commission on 

Radiological Protection”, ICRP) által megadott mérési leírást követtem15. 

 

5. ábra: CTDI fantom a középső mérési pozícióban elhelyezett ceruzakamrával 

Az egész testre jellemző dózisérték megadása érdekében a súlyozott CTDI érték 

(CTDIw) mérését végeztem el, az alábbi módon: 

𝐶𝑇𝐷𝐼𝑤 =
1

3
𝐶𝑇𝐷𝐼𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 +

2

3
𝐶𝑇𝐷𝐼𝑝𝑒𝑟𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, ahol 

- 𝐶𝑇𝐷𝐼𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 a középső furatban mért mért érték, 

- 𝐶𝑇𝐷𝐼𝑝𝑒𝑟𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ pedig a négy szélső furatban mért érték átlaga. 

A CTDIw-t a pitch faktorral elosztva kiszámítottam a térfogati CTDI (CTDIvol) 

értéket is. A CTDIvol  értékét a vizsgálat szkenn hosszával (L) megszorozva a dózis-

hossz szorzat („dose-length product”, DLP) értékét is használtam a kiértékelés során, 

ugyanis annak értéke arányos a testben elnyelt energiával, így jellemző paramétere az 

effektív dózisnak. 



Tüdőtumorok sugárkezelésének fejlesztése 

18 

Meghatároztam az egyes felvételek kijelzett és valódi dózisa közötti eltéréseket, 

valamint a különböző protokollok, az 1 db véletlenszerű légzési fázisról készült felvétel, 

a 3 db légzéskapuzás alapján készült felvétel, valamint az átlag/4D-CT felvétel által 

okozott dózisterheléseket. A légzéskapuzott, szekvenciális felvétel esetén 4 különböző 

szkennelési idő beállítást (full 1,0 s, full 0,5 s, quick 0,36 s, quick 0,72 s) is vizsgáltam.  

IV.1.5.2. Céltérfogat elmozdulása és mérete 

1 vagy 3 CT vizsgálat használata: 

5 beteg adatai alapján összehasonlítottam a konvencionális, 1 db normál CT-

vizsgálat alapján készült céltérfogatokat a 3 db szóbeli utasításokon alapuló, illetve a 

3 db légzéskapuzott CT-képkészlet felhasználásával készült térfogatokkal. Minden 

betegről kétszer 3 db felvétel készült, a fentebb említett módszerekkel: 

 Normál CT, véletlenszerű légzési fázis 

 Kilégzési maximum, szóbeli utasítás alapján 

 Belégzési maximum, szóbeli utasítás alapján 

 Kilégzés 50 %-a, légzéskapuzással 

 Belégzési maximum, légzéskapuzással 

 Kilégzési maximum, légzéskapuzással 

Ezek alapján meghatároztam az egyes pácienseknél fellépő tumorelmozdulás 

nagyságát és a különböző biztonsági margók használata esetén létrejövő céltérfogatok 

méretét. 

3 CT vizsgálat vagy 4D-CT használata: 

15 beteg háromfázisú CT felvételeit és 15 beteg 4D-CT képeit elemeztem, 

megvizsgáltam a tumor elmozdulásának jellemző irányát és nagyságát. 

Összehasonlítottam a korábban használt egyszerűbb, 3 CTvizsgálaton alapuló módszer 

és az SBRT kezelések során használt 4D-CT felvételek alapján létrejövő céltérfogatok 

paramétereit. 

IV.1.5.3. Frakcionálási séma besugárzási tervekre gyakorolt 

hatása 

5 tüdő SBRT kezelésen átesett beteg CT képkészletét felhasználva különböző 

frakcionálási paraméterekkel rendelkező kezelési terveket hoztam létre. A céltérfogat 
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meghatározásához 4D-CT-t készítettünk, és 7 rekonstruált légzési fázis alapján ITV 

módszert használtunk. A GTV és a CTV között nem használtunk biztonsági zónát, a 

PTV létrehozásához az ITV-t 5 mm-rel kiterjesztettük. Az összes elváltozás perifériás 

elhelyezkedésű volt, legalább 1 cm-re a bordakosártól és a gátortól. A vizsgálathoz 

kiválasztott betegek adatait az 1. táblázat foglalja össze. 

Nem 
Kor 
(év) 

Érintett 
tüdőlebeny 

GTV 
térfogata 

(cm3) 

Tumor maximális 
elmozdulása 

(mm) 

ITV 
térfogata 

(cm3) 

PTV 
térfogata 

(cm3) 

Férfi 84 Jobb-alsó 3,7 20 10,7 33,3 

Férfi 66 Bal-felső 1,3 4 2,2 11,5 

Férfi 72 Bal-alsó 4,8 5 7,2 24,9 

Nő 61 Jobb-középső 2,6 4 3,9 15,1 

Nő 67 Jobb-középső 0,7 2 1,1 7,6 

1. táblázat: A vizsgálatra kiválasztott betegek adatai  

Minden beteg esetében 5 különböző frakcionálási sémát használtam, 60 Gy teljes 

dózist terveztem 2, 3, 6, 12 és 20 Gy frakciódózissal, így a frakciók száma 30, 20, 10, 5, 

illetve 3 volt. A kezelési terveket Eclipse 13.6 tervezőrendszerrel készítettem TrueBeam 

lineáris gyorsítóra. Az izocentrumot a PTV geometriai középpontjába helyeztem el, 4 

korlátozott ívet definiáltam 6 MV-FFF energia és a maximális 1400 MU/perc 

dózisteljesítmény alkalmazásával. Az elsődleges kollimátorok kezdeti pozíciója 5 mm-

re volt a PTV adott irányú vetületétől, és engedélyeztem a „jaw tracking” módot, vagyis 

a kollimátor mindig a legszélesebb állásban lévő MLC állását követte. A dóziseloszlást 

Acuros External Beam (AcurosXB, AXB) algoritmussal számítottam ki „dose-to-water” 

beállítással és 0,125 cm-es térbeli felbontással. Az optimalizálási paraméterek 

betegenként eltérőek, de a különböző frakcionálások esetén ugyanazok voltak. 

Az egyes bekontúrozott struktúrák (céltérfogatok és védendő szervek) dozimetriai 

jellemzésére az alábbi dózis-térfogat hisztogramból („dose-volume histogram”, DVH) 

számolt paramétereket használtam: 

- Dmax: maximum dózis 

- Dátlag: átlagdózis 

- Vx: a struktúra legalább x dózissal besugarazott térfogata 
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- Dx: a struktúra legnagyobb dózist kapó x térfogatának minimum dózisa, 

amennyiben x dózis %-ban kifejezett érték, akkor az mindig a terv előírt dózisának %-át 

jelenti. A konformitás jellemzésére a konformitási szám („conformation number”, CN) 

értékeket használtam, az alábbi definíció szerint16: 

𝐶𝑁 =
𝑉𝑃𝑇𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑉𝑟𝑒𝑓
∗

𝑉𝑃𝑇𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑉𝑃𝑇𝑉
, ahol 

ahol VPTVref a PTV-ből a referencia izodózisgörbe által lefedett térfogat, VPTV a PTV 

térfogata és Vref a referencia izodózisgörbe által lefedett térfogat. A dózisgradiens 

jellemzésére az előírt dózis 50%-a által lefedett térfogat és a PTV térfogata 

hányadosaként definiált R50 értéket használtam. 

Az optimalizálások végeredményeit nem változtattam meg, a minimális PTV 

lefedettség V95% > 99 % és V98% > 95 % volt, és a rizikószervek dózisa pedig 

megfelelt az Európai Rákkutatási és Kezelési Szervezet („European Organisation for 

Research and Treatment of Cancer”, EORTC) ajánlásainak 17. Ezt követően az eredeti, 

optimalizált terveket lemásoltam, és az előírt frakciódózisokat a további 4 értékre 

változtattam. Ilyen módon minden betegnek 25 különböző tervét hoztam létre, 5 

különböző frakcionálási sémával. Megvizsgáltam, hogy a terv minősége függ-e az 

eredeti, optimalizáláskor használt frakcionálási sémától, vagy optimalizálás után 

szabadon változtatható a kezelés során használt frakciódózis. A tervminőségek 

statisztikai összehasonlításához GraphPad 8.0.1 (GraphPad Software, San Diego, CA) 

szoftverrel ANOVA és post-hoc Dunn's teszteket végeztem. 

Dozimetriai ellenőrzés: 

Az intenzitásmodulált terveket dozimetriailag ellenőrizni kell, mielőtt azzal a 

tényleges betegkezelést elvégeznénk. A betegspecifikus verifikációs mérések során 

általában nem csak pontdózis, hanem kétdimenziós (2D-s) vagy 3D-s dóziseloszlás- 

mérést végzünk18–20. A tervezett és mért dóziseloszlások gamma-analízissel 

hasonlíthatók össze19. A gamma-analízisnek két jellemző paramétere van, a Δdose érték a 

megengedett dóziskülönbséget, a Δdistance érték pedig a megengedett távolságértéket adja 

meg. Egy adott pixel vagy voxel akkor tekinthető elfogadottnak, ha annak gamma 

értéke kisebb, mint 1. 

A gamma-függvény értéke az rtest pontban az alábbi függvény rreference szerinti 

minimum értékeként definiálható: 
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γ(𝐫𝑡𝑒𝑠𝑡) = √(
𝐫𝑡𝑒𝑠𝑡−𝐫𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒

∆𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒
)

2

+ (
d𝑡𝑒𝑠𝑡(𝐫𝑡𝑒𝑠𝑡)−d𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒(𝐫𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒)

∆𝑑𝑜𝑠𝑒
)

2

, ahol 

- dtest(rtest) a tervezett dóziseloszlás, 

- dreference(rreference) a mért dóziseloszlás,  

- Δdistance a távolság tolerancia szintje, mm-ben megadva. 

- Δdose, a dózis tolerancia szintje, %-ban megadva. 

A sugárterápiában általánosan 3%, 3 mm, vagy ennél szigorúbb tolerancia 

értékeket használnak. Kiértékeléskor jellemzően figyelmen kívül hagyjuk az alacsony 

dózisú területeket, csak a magas dózisú területekre végezzük el az elemzést. Ennek 

érdekében megadhatunk egy ún. levágási küszöbdózist, és így jellemzően a maximális 

dózis 5-10 %-ánál alacsonyabb dózisú területeket nem vesszük figyelembe. A 

dózisértékek különbségét definiálhatjuk lokális módon, a várt értékre normalizálva, 

vagy globálisan az előírt vagy maximális várt dózisra normalizálva. 

A mérések során összesen 500 ív abszolút dozimetriai elemzését végeztem el, 

2 %, 1 mm gamma-paraméterekkel, 10 % levágási dózissal, és engedélyezett automata 

illesztéssel. Ezen felül elemeztem a maximális és a főtengely („central axis”, CAX) 

mentén mért és számolt dózisok kalibrált egység („Calibrated unit”, CU) értékeit. 

A gamma-analízis értékei mellett a tervek leadási paramétereit, a leadott 

monitoregységek számát, valamint a forgóállvány sebesség és dózisteljesítmény átlag és 

szórás értékeit is gyűjtöttem. Az MLC mozgásának bonyolultságát az apertúra 

komplexitás metrika („aperture complexity metric”, ACM) értékével jellemeztem. Az 

egyes ívekhez tartozó ACM értéket egy házilag fejlesztett szoftverrel az alábbi módon 

számítottam ki a Younge-féle definíció szerint21: 

𝐴𝐶𝑀 [
1

𝑚𝑚
] =

1

𝑀𝑈
∑ 𝑀𝑈𝑖

𝑁
𝑖=1 ×

𝑦𝑖

𝐴𝑖
, ahol 

- MU az ívben az összes MU szám, 

- i=1-től N-ig az egyes kontroll pontokhoz tartozó apertúrák (control 

point), 

- MUi az i. apertúrához tartozó MU szám, 

- Ai az i-dik apertúra nyílt területe, 

- yi az i-dik apertúra MLC-végekkel határolt kerülete, 

az egyes ívekhez tartozó ACM értéke az apertúránként számolt ACM-ek összege. 
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IV.2. Eredmények 

2012-ben számba vettük az Országos Onkológiai Intézetben rendelkezésünkre 

álló, a légzőmozgás figyelembevételéhez szükséges eszközöket és azok klinikai 

alkalmazási lehetőségeit. 2012 februárjától a belgyógyászati okokból inoperábilis, korai 

stádiumú, nem kissejtes tüdődaganatok célzott besugárzásánál egy olyan egyszerűen 

alkalmazható, légzőmozgást figyelembe vevő sugárkezelési technikát vezettünk be, 

mely csökkentett biztonsági zónák használatával alkalmas kisméretű, mobilis 

céltérfogat biztonságos, nagy dózisú besugárzására. 2012 és 2015 között 3 különböző 

légzési fázist rekonstruáló CT felvételek alapján hipofrakcionált kezeléseket végeztünk. 

2013-ban elvégeztük az ország első légzéskapuzott sugárkezelését, 2015-től pedig a 

leghatásosabb kezeléseket is biztosítani tudjuk betegeinknek, rutinszerűen végezzük a 

tüdőtumorok sztereotaxiás kezelését a teljes légzési fázist feltérképező 4D-CT 

felvételek alapján. 

IV.2.1. Technikai fejlesztések a tüdőtumorok kezelésében 

Első közelítésben a pontosabb céltérfogat-meghatározás érdekében 3 légzési 

fázisban készítettünk CT felvételeket két különböző módszerrel. Az egyik metódus 

esetén csak szóbeli utasításokat kap a beteg, ebben az esetben nincs szükség semmilyen 

további eszközre vagy személyzetre, csak a páciens megfelelő kooperációjára. Első 

felvételnél a beteg levegőt vesz, és bent tartja (belégzési fázis), a második esetben a 

levegő kifújására kap utasítást (kilégzési fázis), a harmadik esetben pedig normál légzés 

közben kerül sor a felvételre (normál fázis). A visszacsatolás hiánya ugyan rontja a 

pontosságot, de az esetek nagy többségében ez a módszer is megfelelően használható 

eredményeket biztosít. A belégzés tartása általában kissé túlbecsüli a normális 

légzésben létrejövő tumorpozíciókat, de konzervatív becslésként nagyban elősegíti a 

megfelelő kontúrozást és a sugárterápiás margók csökkentését. A légzési fázisokat 

rekonstruálhatjuk szofisztikáltabb módszerrel, légzéskapuzás használatával, prospektív 

módon is. A 6. ábrán látható ANZAI-773V légzéskövető rendszert (Anzai Medical Co., 

Tokió, Japán) és  Siemens SOMATOM Definition AS Open 20 CT-t összekapcsolva 

lehetővé válik a páciens légzésének követése22. 
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6. ábra: Az ANZAI 773V rendszer eszközei: a) légzőmozgást szimuláló fantom, b) 

nyomásérzékelő detektorok, c) detektort a betegre rögzítő öv, d) a vezérlő számítógép és 

a kommunikációs egység 

Egy nyomásmérővel felszerelt öv segítségével határozható meg a beteg mellkasi-

hasi pozíciója. A detektor által mért nyomóerő a mellkasi-hasi átmérő növekedésével 

egyre nagyobb lesz és ebből következtetünk a tüdőben lévő levegő térfogatára. A 

tüdőben lévő levegő mennyiségét az idő függvényében ábrázolva felvehetjük a beteg 

légzési görbéjét, ami alapján prospektív felvételeket készíthetünk, vagy retrospektív 

módon bármelyik légzési fázist rekonstruálhatjuk, a megadott amplitúdó vagy időszűrés 

szerint23. A prospektív légzéskapuzásos módszerrel kilégzési maximumban, belégzési 

maximumban, valamint a kilégzés 50%-ánál történik a felvétel. A módszer sikeres 

alkalmazásához azonban szabályos légzési görbével kell rendelkeznie a betegnek, túl 

felszínes vagy túl kapkodó légzés esetén a rendszer nem képes megfelelően triggerelni a 

felvétel készítését. 

Az eltérő módszerekkel készült képkészleteket különböző módokon tudjuk 

felhasználni a céltérfogatok kontúrozására. A 7. ábra sematikusan mutatja be a 

céltérfogat létrehozásának lehetséges módszereit. A több légzési fázisról készült 

felvételek alapján az egyénre szabott PTV alak segíti a céltérfogat biztosabb eltalálását 

és ezzel párhuzamosan a besugarazott tüdőszövet mennyiségének csökkentését. 
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7. ábra: Légzést figyelembe vevő technikák és a PTV (Planning Target Volume, 

tervezési céltérfogat) képzésének összehasonlítása 

A 8. ábrán látható, hogy a 3 CT-képkészlet létrehozásával készült PTV kisebb, 

ugyanakkor jobban lefedi a kezelés során lehetséges tumorpozíciókat. 

 

8. ábra: PTV (Planning Target Volume, tervezési céltérfogat) alakja és elhelyezkedése 

különböző topometriai CT-protokollok használata esetén 

A légzéskapuzott CT felvételre nem alkalmas betegnél továbbra is szóbeli 

utasításokon alapuló felvételi protokollt alkalmaztunk. A 3 fázisú CT alapján kisebb 

CTV-PTV margó használata miatt lehetőségünk nyílt a frakciódózis kismértékű 

biztonságos emelésére. A napi 2,5 Gy vagy 3 Gy dózissal, mérsékelten hipofrakcionált 

sémával kezelt betegek klinikai eredményei igen pozitívak voltak. Légzési görbe 
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alapján nem csak a CT, hanem az Artiste lineáris gyorsító vezérlése is lehetséges. A CT 

vezérléséhez hasonló elven működő rendszerrel néhány beteg esetén a légzéskapuzott 

kezelését is elvégeztük a 9. ábrán bemutatott módon. A légzéskapuzott sugárkezelés 

annak idő és erőforrásigénye miatt nem került rutinszerű alkalmazásba. 

 

9. ábra: Légzéskapuzott kezelés beállítása a Siemens Artiste lineáris gyorsítón (felül bal 

és jobb) és a kezelést vezérlő program grafikus felülete (alul). A felső sorban a páciens 

légzési görbéje látható, az alsóbb sorokban pedig a kibocsátott triggerjelek, illetve a 

nyaláb működésének jelzései láthatóak 

A napi frakciódózis további növelése és az SBRT kezeléshez szükséges pontosság 

elérése érdekében 2015 óra rutinszerűen 4D-CT felvételt készítünk a kisméretű, 

nyirokcsomó negatív tüdőtumorok kezelésének előkészítése során. A 4D-CT 

képkészletet egy lassú, átlag CT és a közben felvett légzési görbe alapján 

rekonstruáljuk. A 10. ábrán bemutatott retrospektív rekonstrukció során a teljes légzési 
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görbét 7 részre bontjuk, így összesen 7 db különböző légzési fázist rekonstruáló és 1 db 

átlag CT képkészletet hozunk létre a céltérfogat meghatározásához. 

 

10. ábra: Egy rekonstruálandó légzési fázis (ebben az esetben a kékkel jelölt belégzési 

maximum) megadása felvett légzési görbe alapján   

A kontúrozás továbbra is ITV koncepció alapján történik, a 7 db légzési 

fázisonként elkészített GTV unióját, az ITV-t az átlag CT képkészletén hozzuk létre, és 

a további kontúrozási feladatokat (PTV létrehozása és védendő szervek („organ at risk”, 

OAR) kontúrozása), valamint a dózisszámolást már ezen az átlagos anatómiai 

viszonyokat jól reprezentáló képkészleten végezzük el.  

A hagyományos 3D-KRT-ről VMAT technikára való váltás sokkal 

konformálisabb, a védendő szerveket jobban kímélő tervek létrehozását tette lehetővé. 

A hagyományos napi 2 Gy-s frakciódózis helyett már akár 8 x 7,5 Gy-s, 5 x 12 Gy-s 

vagy 3 x 20 Gy-s sémával is leadható 60 Gy dózis a céltérfogatra, miközben a védendő 

szervek károsodásának valószínűsége továbbra is tolerálható marad. A néhány 

frakcióban végzett, magas frakciódózissal való kezelések miatt új dóziskorlátok 

használata vált szükségessé az extrém hipofrakcionálással végzett SBRT kezelések 

esetében. Az irodalomban sok ellentmondásos érték található, intézeti szinten a 

konzervatívabb értéket vettük alapul, és azokat a folyamatosan gyűlő tapasztalatok 

alapján változtattuk a jelenlegi formájára, valamint meghatároztuk a jövőben 

potenciálisan alkalmazható 1 x 30 Gy-es kezelések során használandó dóziskorlátokat 

is. Az SBRT kezelések során alkalmazott védendő szerv dóziskorlátokat az egyes 

frakcionálási sémák esetén a 2. táblázat foglalja össze. 
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Védendő szerv Paraméter 1 frakció 3 frakció 5 frakció 8 frakció 

Bordakosár 

Dmax 30 Gy 37 Gy 60 Gy 66 Gy 

D1cc 22 Gy 35 Gy 54 Gy 60 Gy 

D30cc 
 

30 Gy 32 Gy 35 Gy 

Bőr 
Dmax 26 Gy 33 Gy 39.5 Gy 

 
D10cc 23 Gy 30 Gy 36.5 Gy 

 

Gerincvelő 
Dmax 14 Gy 21.9 Gy 30 Gy 30 Gy 

D0.35cc 10 Gy 18 Gy 23 Gy 23 Gy 

Gyomor 
Dmax 12.4 Gy 22.2 Gy 32 Gy 

 
D10cc 11.2 Gy 16.5 Gy 18 Gy 

 

Kari idegfonat 
Dmax 17.5 Gy 24 Gy 30.5 Gy 

 
D3cc 14 Gy 20.4 Gy 27 Gy 

 

Légcső és főhörgők 
D0.1cc 20.2 Gy 30 Gy 35 Gy 40 Gy 

D4cc 10.5 Gy 15 Gy 16.5 Gy 17.5 Gy 

Máj V-VxGy>700cc 9.1 Gy 19.2 Gy 21 Gy 
 

Nagy erek 
D0.1cc 37 Gy 45 Gy 50 Gy 60 Gy 

D10cc 31 Gy 39 Gy 47 Gy 47 Gy 

Nyelőcső 
D0.1cc 15.4 Gy 25.2 Gy 30 Gy 40 Gy 

D5cc 11.9 Gy 17.7 Gy 19.5 Gy 21 Gy 

Szív 
D0.1cc 22 Gy 30 Gy 35 Gy 50 Gy 

D15cc 16 Gy 24 Gy 32 Gy 32 Gy 

Tüdő 

V20Gy 10% 10% 10% 10% 

V12.5Gy 15% 15% 15% 15% 

V-VxGy>1500cc 7.4 Gy 11.6 Gy 12.5 Gy 12.5 Gy 

2. táblázat: SBRT kezelések során alkalmazott dóziskorlátok az egyes védendőszervekre, 

különböző frakcionálási sémák esetén 

A 11. ábrán bemutatott módon az SBRT kezelések tervezése során magasabb 

céltérfogaton belüli dózismaximumok engedhetők meg, illetve minél meredekebb 

PTV-n kívüli dózisesés elérése a cél. A céltérfogaton belül minden sejtet kell pusztítani, 

ezért is nevezik gyakran a módszert sztereotaxiás sugársebészetnek. 

 

11. ábra: SBRT besugárzási terv dóziseloszlása transzaxiális, szagittális és koronális 

metszetekben 
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Az SBRT kezelések egyik feltétele a tumormassza láthatóvá tétele a képvezérlés 

során használt képalkotáson. Az MV-CBCT nem minden esetben rendelkezik az ehhez 

szükséges lágyszöveti kontraszttal, azonban a kV-CBCT képminősége már megfelelő 

erre a célra. Az első néhány frakció alapján történő korrekció helyett napi képalkotás 

szükséges a magas frakciódózisok miatt. A konvencionálisan használt betegrögzítő 

eszköz vákuummatracra való cseréjét néhány beteg esetén elvégeztük. A két rendszer 

pontosságának összehasonlításának érdekében a kezelési nyalábok leadása után egy 

második kV-CBCT-t is készítettünk. Az eredmények alapján a standard fektetőrendszer 

használatával nem voltak nagyobbak az intrafrakcionális elmozdulások, mint a 

bonyolultabban használható vákuumágyas fektetés során, így rutinszerűen továbbra is a 

Posirest-2 fektetőrendszer használata mellett döntöttünk. Extrém nagy betegek esetén a 

tumor láthatósága érdekében a kV-CBCT paramétereit (kVp és mAs) egyénre szabva 

határozzuk meg. A különböző energiájú CBCT-k képminősége közti különbséget a 

12. ábra szemlélteti.  

 

12. ábra: MV-CBCT (bal) és kV-CBCT (jobb) képminőségének összehasonlítása  

IV.2.2. CTDI mérések 

A különféle módszerekkel készített CT-felvételek által okozott dózisterhelést 

jellemző CTDI és DLP értékek a 3. táblázatban láthatóak. A négy különböző beállítású 

felvétel CTDI értékei közel azonosak voltak: 

- full 1,0 s = 1,55 mGy, 

- full 0,5 s = 1,62 mGy, 

- quick 0,36 s = 1,55 mGy, 

- quick 0,72 s = 1,59 mGy. 
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A különböző protokollok összehasonlítása során ezek 1,58 mGy-s átlagértékét 

vettem számításba. 

 

Scan 
hossza 
(mm) 

Kijelzett 
CTDIvol 
(mGy) 

Mért 
CTDIvol 
(mGy) 

Kijelzett 
DLP 

(mGycm) 

Számított 
DLP 

(mGycm) 

CTDIvol 
eltérés a 

kijelzettől 
(%) 

1 normál CT 352 3,3 3,4 121,2 119,7 3,0 

3 normál CT 352 9,9 10,2 363,6 359,0 3,0 

1 légzéskapuzott fázis 352 1,6 1,6 29,7 28,7 1,4 

3 légzéskapuzott fázis 352 4,7 4,8 89,2 86,2 1,4 

Átlag CT vagy 4D-CT 
(>12 légzés/perc) 

318 
(maximális) 

29,2 28,7 956,7 913,9 -1,6 

Átlag CT vagy 4D-CT 
(<12 légzés/perc) 

184,5 
(maximális) 

26,1 25,9 417,4 477,9 -0,8 

3. táblázat: Dózisértékek (CTDIvol: térfogati CT dózis index, DLP: dózis-hossz szorzat) 

különböző CT-protokollok használata esetén 

IV.2.3. Céltérfogatok mérete és elmozdulása 

A kétféle módszerrel (szóbeli utasítás és légzéskapuzás) CT-zett 5 beteg esetén a 

céltérfogat meghatározásához ITV-t hoztunk létre. A kontúrok vizsgálata alapján a 

szóbeli utasításokon alapuló CT-képeken berajzolt térfogatok nagyobbak a kapuzott 

képeken rajzoltakhoz képest. A mért maximális elmozdulások a várt eredményeknek 

megfelelően kisebbek a légzéskapuzott felvételeken, így az ITV-k térfogata is általában 

kisebb lesz a kapuzott képeken. Az egyes betegekre vonatkozó térfogati és elmozdulás 

értékek a 4. táblázatban láthatóak. 
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Átlagos VGTV 
szóbeli CT 

(cm3) 

Átlagos VGTV 

kapuzott CT 
(cm3) 

dmaximum 
szóbeli CT 

(cm) 

dmaximum 
kapuzott CT 

(cm) 

VITV szóbeli 
CT 

(cm3) 

VITV 
kapuzott CT 

(cm3) 

Beteg 1 8 9,4 3,6 2,3 22,6 20 

Beteg 2 3,7 3,9 0,8 0,2 7 5,4 

Beteg 3 4,2 4,1 1,5 0,6 8,6 6,8 

Beteg 4 16,1 19,6 1,8 1,2 30,1 30,8 

Beteg 5 7,3 7,9 3,9 0,9 16,2 13,1 

Átlag 7,9 9 2,3 1 16,9 15,2 

4. táblázat: A vizsgált tumortérfogatok (V) és középpontjuk maximális elmozdulása (d) 

különböző CT-protokollok használata esetén (GTV: Gross Tumor Volume, fizikailag 

kimutatható tumortérfogat, ITV: Internal Target Volume, belső mozgásokat figyelembe 

vevő céltérfogat) 

Mivel ITV használatával lényegesen pontosabban határozható meg a tumor 

helyzete, így a CTV-PTV kiterjesztést 1 cm-rel csökkenthettük, amivel a szóbeli 

utasításokon alapuló CT-felvételek esetén átlagosan kb. 30%-os, légzéskapuzott 

felvételek használatával megközelítőleg további 10%-os PTV-csökkenést értünk el.  A 

különböző kiterjesztési sémákkal készült PTV-ket és a létrejövő térfogatcsökkenéseket 

az 5. táblázat foglalja össze. 

 VPTV_normál 

(cm3) 
VPTV_szóbeli (cm3) és változás 
VPTV_normál-hoz képest (%) 

VPTV_kapuzott (cm3) és változás 
VPTV_normál -hoz képest (%) 

Beteg 1 241,9 218,7 -9,6 183 -24,5 

Beteg 2 204,3 101,6 -50,3 90,6 -55,7 

Beteg 3 227,6 121,1 -46,8 99 -56,5 

Beteg 4 360,9 235,8 -34,7 237,4 -34,2 

Beteg 5 263,2 204,4 -22,3 136,7 -48,1 

Átlag 259,6 176,3 -32,7 149,4 -43,8 

5. táblázat: PTV (Planning Target Volume, tervezési céltérfogat) különböző sémák 

használata esetén és változás a PTV_normál-hoz képest 

(PTV_normál=GTV_normál+2,5cm, PTV_szóbeli=ITV_szóbeli+1,5cm, 

PTV_kapuzott=ITV_kapuzott+1,5 cm)  

A 15-15 beteg adatai alapján összehasonlítottam 3D-CT képek és a 4D-CT 

alapján meghatározott céltérfogatok méreteit. Az egyes betegek esetén létrehozott 

térfogatai értékek a 6. táblázatban láthatók. 
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3 db 3D CT 
 

4D CT 

VGTVátlag 

(cm3) 
VITV 

(cm3) 
VITV/ 

VGTVátlag 
VPTV 

(cm3)  
VGTVátlag 

(cm3) 
VITV 

(cm3) 
VITV/ 

VGTVátlag 
VPTV 

(cm3) 

12,0 22,8 1,9 88,0 
 

4,3 14,0 3,2 45,5 

5,5 11,8 2,1 58,8 
 

1,2 2,0 1,6 10,0 

2,8 5,4 2,0 38,3 
 

0,5 0,7 1,5 7,2 

6,3 12,1 1,9 59,7 
 

4,3 6,6 1,5 24,0 

8,7 22,7 2,6 87,6 
 

1,3 2,2 1,7 9,3 

73,2 172,3 2,4 369,7 
 

0,9 2,7 2,8 9,6 

21,3 35,3 1,7 117,2 
 

2,2 3,6 1,6 16,2 

8,0 11,2 1,4 57,0 
 

7,0 15,4 2,2 43,1 

9,5 18,1 1,9 76,0 
 

2,9 4,1 1,4 20,0 

37,8 65,5 1,7 179,7 
 

3,1 4,4 1,4 13,5 

4,2 8,1 1,9 47,5 
 

1,9 3,5 1,8 15,6 

12,1 28,2 2,3 100,9 
 

6,0 9,5 1,6 33,6 

15,5 33,7 2,2 113,4 
 

0,8 2,2 2,9 10,9 

4,4 6,8 1,5 42,9 
 

2,4 4,0 1,7 17,1 

7,9 23,2 2,9 88,9 
 

16,0 24,4 1,5 65,3 

15,3 31,8 2,0 101,7 ÁTLAG 3,7 6,6 1,9 22,7 

18,3 41,8 0,4 82,6 SZÓRÁS 3,9 6,6 0,6 16,9 

6. táblázat: Különböző módszerekkel létrehozott céltérfogatok méretei 15-15 beteg adatai 

alapján (VGTVátlag: egyes CT-ken berajzolt GTV-k térfogatainak átlaga, VITV: ITV 

térfogata, VPTV: PTV térfogata) 

A céltérfogatok méretén kívül feljegyeztem a különböző módszerek használatával  

tapasztalható, az egyes betegekhez tartozó céltérfogat-elmozdulásokat is, melyek a 7. 

táblázatban olvashatóak. 
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3 db 3D CT  4D CT 

Lat. 
(mm) 

Vert. 
(mm) 

Long. 
(mm) 

Vekt. 
(mm) 

 
Lat. 

(mm) 
Vert. 
(mm) 

Long. 
(mm) 

Vekt. 
(mm) 

3,5 11,3 2,6 12,1  3,5 10,0 22,0 24,4 

4,4 11,2 25,0 27,7  1,5 1,5 1,5 2,6 

0,4 8,1 12,7 15,1  1,5 1,0 1,0 2,1 

0,8 8,7 8,7 12,3  3,0 2,0 1,5 3,9 

3,1 23,6 21,6 32,1  2,0 1,0 4,0 4,6 

2,7 11,8 31,5 33,7  2,0 7,0 8,0 10,8 

9,7 11,8 4,1 15,8  1,0 3,5 2,5 4,4 

0,3 3,2 0,6 3,3  1,5 2,5 11,0 11,4 

8,4 3,1 11,0 14,2  0,5 2,0 1,5 2,5 

2,6 11,2 11,7 16,4  1,0 2,0 0,5 2,3 

2,3 5,5 9,4 11,1  1,5 3,0 5,5 6,4 

5,4 5,8 25,4 26,6  1,0 2,0 6,5 6,9 

1,0 22,4 9,7 24,4  0,5 2,0 15,0 15,1 

2,7 11,9 9,7 15,6  2,0 2,5 4,5 5,5 

6,8 6,8 43,5 44,6  0,5 4,0 5,5 6,8 

3,6 10,4 15,1 20,3 ÁTLAG 1,5 3,1 6,0 7,3 

2,9 6,0 11,9 10,9 SZÓRÁS 0,9 2,4 6,0 6,0 

7. táblázat: Céltérfogat (GTV középpontjának) elmozdulása az egyes irányokban és az 

azok alapján számított vektoriális elmozdulás mértéke különböző CT módszerek esetén 

15-15 beteg adatai alapján (Lat.: laterális, Vert.: vertikális, Long.: longitudinális, 

Vekt.: vektoriális)  

IV.2.4. Frakcionálási séma besugárzási tervekre gyakorolt hatása 

A 8. táblázatban foglaltam össze a különböző frakcionálási sémákkal készült 

tervek lényegesebb dozimetriai paramétereit. Nem találtam különbséget a különböző 

frakciódózissal készült tervek minősége között. 
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Frakciódózis 2 Gy 3 Gy 6 Gy 12 Gy 20 Gy 

PTV_Dátlag (cGy) 6706±96 6713±85 6701±97 6715±91 6686±96 

PTV_V95 (%) 98,2±2,3 98,4±1,6 98,3±1,7 98,4±1,7 98,2±1,9 

PTV_V100 (%) 91,1±5,3 91,9±4,3 91,3±4,6 91,8±4,5 90,8±4,9 

PTV_V98 (%) 94,9±4,2 95,5±3,3 95,0±3,5 95,4±3,5 94,8±3,8 

PTV_D98 (cGy) 5759±141 5771±116 5760±128 5773±126 5755±128 

PTV_D50 (cGy) 6749±128 6762±107 6750±125 6760±119 6726±125 

PTV_D2 (cGy) 7515±114 7472±94 7461±106 7487±91 7454±87 

ITV_Dátlag (cGy) 7234±150 7229±126 7113±301 7124±262 7106±272 

ITV_D98 (cGy) 6867±130 6901±101 6862±152 6877±125 6848±144 

ITV_D50 (cGy) 7242±154 7229±134 7221±145 7238±117 7219±105 

ITV_D2 (cGy) 7581±164 7556±162 7531±150 7561±142 7539±166 

BODY_V100 (cm3) 17,1±9,6 17,3±9,6 17,1±9,7 17,2±9,7 17,2±9,6 

BODY_V50 (cm3) 75,0±35,2 75,1±35,2 75,0±35,7 75,3±35,8 74,7±35,5 

BODY_V98 (cm3) 18,2±10,0 18,3±10,1 18,2±10,1 18,3±10,2 18,1±10,2 

Dmax (cGy) 7816±128 7777±106 7731±106 7794±16 7691±288 

Tüdő_V5Gy (%) 15,6±7,3 15,5±7,3 15,5±7,2 15,6±7,3 15,6±7,3 

Tüdő_V20Gy (%) 4,3±2,3 4,3±2,3 4,3±2,3 4,3±2,3 4,3±2,3 

Tüdő_Dátlag (cGy) 342±148 343±149 342±149 343±149 342±149 

# MU / cGy 2,84±0,15 2,81±0,1 2,80±0,12 2,81±0,11 2,81±0,12 

R50% 4,27±0,52 4,27±0,51 4,25±0,51 4,27±0,5 4,24±0,49 

CN98%_PTV 0,9±0,03 0,91±0,02 0,91±0,02 0,91±0,02 0,91±0,03 

8. táblázat: Az egyes dozimetriai paraméterek átlagos értéke és szórása különböző 

frakcionálási sémák esetén 

Az 13. ábráról leolvasható, hogy a gamma-analízis eredményei függetlenek a 

használt optimalizálási feltételektől, a frakciódózis optimalizáció utáni megváltoztatása 

(renormalizációja) nem okoz pontatlanabb dóziskiszolgálást. Egyes esetekben enyhe 

trendek voltak megfigyelhetők, 3 Gy-s frakciódózis esetén a renormalizáció jellemzően 

növelte, 12 Gy-s frakciódózis esetén pedig csökkentette a gamma megfelelési arány  

értékét. Ugyanakkor a magasabb frakciódózis – függetlenül az eredeti optimalizáláskor 

használt értéktől - csökkenti a gamma-index értékét. Az utóbbi hatás, vagyis a magas 

dózisoknál tapasztható megfelelési arány csökkenés kifejezettebb volt, mint a 

renormalizáció hatása. 
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13. ábra: Az átlagos gamma megfelelési arány értékei az optimalizálási dózis 

függvényében a normalizálási dózis szerint csoportosítva (a), valamint a gamma 

megfelelési arány értékek normalizációs (b) és optimalizációs (c) dózis szerinti 

eloszlása 

A 14. ábra a) paneljén látható, hogy a renormalizáció nem változtatja meg az 

MLC-k mozgását. Az ACM értékek nem változnak a különböző normalizálási értékek 

használatakor. A TrueBeam lineáris gyorsító csak a leadás sebességét, forgóállvány 

forgási sebességét és a dózisteljesítményt változtatja. Egyúttal nem találtunk 
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összefüggést az MLC-k mozgását jellemző ACM metrika és az optimalizálás során 

használt frakciódózis között. 
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14. ábra: A normalizációs dózis (a) és az optimalizálás közben használt dózis (b) hatása 

az ACM (aperture complexity metric) értékére 

Az optimalizált dóziseloszlás megvalósítása során a gyorsító először az MLC-k 

mozgatásával végzi el a dózismodulációt, miközben a forgóállvány forgási 

sebességének és a dózisteljesítménynek a maximális értéken tartására törekszik. Magas 

frakciódózis értékek esetén mindkét érték eléri a maximumot, majd, amikor a 

dózisteljesítmény nem elegendő a maximális forgóállvány-sebesség mellett a dózis 

leadására, a készülék a forgási sebesség csökkentésével teszi lehetővé a megfelelő 

dóziskiszolgálást. Ennek köszönhetően a forgás sebesség és a dózisteljesítmény 

értékének szórása és átlaga jellemző paramétere a terv modulációjának. A 15. és 16. 

ábrán látható módon nem találtunk korrelációt az ACM, a forgóállvány sebessége és a 

dózisteljesítmény változása, valamint a gamma-analízis eredménye között. 

a) b) 
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15. ábra: Összefüggés a komplexitást jellemző ACM (aperture complexity metric) és a 

gamma megfelelési arány értékek között 
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16. ábra: A forgóállvány-sebesség átlagának (a) és szórásának (b), valamint a 

dózisteljesítmény átlagának (c) és szórásának (d) hatása a gamma megfelelési arány 

értékekre 

 

 

a) b) 

c) d) 
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IV.3. Megbeszélés 

Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a szóbeli utasításokon alapuló 3 

fázisú (kilégzés, belégzés és normális légzés) CT-képkészletek a klinikumban megfelelő 

eredményességgel alkalmazhatóak 3D-KRT besugárzási tervek készítéséhez. Ez a 

módszer nem igényel speciális eszközöket, ennek ellenére jelentős céltérfogat-

csökkenést tesz lehetővé, és a PTV alakja is jobban idomul a valóban kezelendő 

térfogathoz. Bár az ITV becslése konzervatív, és a technika használatához a beteg 

megfelelő együttműködése szükséges, a módszer minden konvencionális CT-

készülékkel kivitelezhető, ezért alkalmazása korai stádiumú, perifériás tüdőtumorok 

esetében a rutin mellkasi besugárzások során is kifejezetten ajánlott. A légzéskapuzott 

szekvenciális felvételek használatával kiküszöbölhető a szóbeli utasításokon alapú 

felvételek tumorpozícióját illető konzervatív túlbecslése. A mérési eredmények és a 

készülék által kijelzett értékek alapján a légzési fázisokat feltérképező CT felvételek 

dózisa néhányszorosa a normál, egyszeri CT felvételének. Azonban minden általam 

vizsgált esetben a több CT felvétel elkészítése által okozott többletdózis kockázatát 

jelentősen felülmúlja a pontosabb céltérfogatmeghatározásból származó előny, ezért 

erősen javasolt tumor mozgásának többszörös felvétellel történő feltérképezése. Az ITV 

méretének csökkenésével kisebb lesz a feleslegesen besugarazott tüdőszövet térfogata 

is. A légzési görbe ismeretében 4D-CT felvételek segítségével csökkenthető a szükséges 

margók mérete, így csökkentve az egészséges tüdő dózisterhelését, valamint a 

pontosabb lokalizáció miatt a tumorra leadott gócdózis is nagyobb lehet. Az egyszerűbb 

módszer (3 db 3D-CT) és a 4D-CT alapján létrehozott céltérfogatok elemzése alapján az 

elmozdulások mértéke fele-harmad akkora 4D-CT esetén. Ugyanakkor a két 

betegcsoporot összehasonlítva az átlagos kezelt tumorméret (GTV térfogat) is 

jelentősen, nagyjából negyedére csökkent. Ennek oka számunkra ismeretlen, legjobb 

feltételezésünk szerint a társszakmák által az SBRT kezelés műtéti alternatívakénti 

elismerése lehet, így több olyan, nagyon korai stádiumú beteg esetén esik a választás 

sugárkezelésre, akik korábban műtéten estek volna át. A kisebb elmozdulások és GTV 

térfogatok ellenére az átlagos ITV/GTV térfogat arány 2 körüli értéke változatlan 

maradt.  A 4D-CT rutinszerű alkalmazásának bevezetése megfelelő előkészületet 

nyújtott a sztereotaxiás ablatív sugárkezelések bevezetéséhez. 

A konvencionális, 60 Gy napi 2 Gy-s frakciókkal végzett besugárzás BED-je 

(tumoros sejtekre nézve, α/β=10 Gy) 72 Gy. A korai, mérsékelten hipofrakcionált 

protokollal (20×3 Gy) a dózis BED10=78 Gy-re volt emelhető. Az SBRT módszerrel 
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leadott kezelések BED10 értékét 100 Gy fölé tudtuk emelni. Tovább növeli a módszer 

hatékonyságát, hogy a nagy dózisgradiens kialakítása miatt a PTV-n belül az ITV 

átlagdózisa az esetek többségében az előírt dózis kb. 110 %-a. A különböző 

frakcionálási sémák dózisértékeit a 9. táblázatban hasonlítottam össze. 

Frakcionálási séma 
BEDα/β=10 Gy 

(Gy) 
BED α/β=3 Gy 

(Gy) 

BED α/β=3 Gy (OAR)/ 
BED α/β=10 Gy (Tumor) 

arány 

30 x 2 Gy 72,0 100,0 1,39 

24 x 2,5 Gy 75,0 110,0 1,47 

20 x 3 Gy 78,0 120,0 1,54 

8 x 7,5 Gy 105,0 210,0 2,00 

5 x 10 Gy 100,0 216,7 2,17 

5 x 11 Gy 115,5 256,7 2,22 

5 x 12 Gy 132,0 300,0 2,27 

3 x 18 Gy 151,2 378,0 2,50 

3 x 20 Gy 180,0 460,0 2,56 

9. táblázat: Különböző frakcionálási sémák biológiailag effektív dózis (BED) értékei a 

céltérfogatra és a védendő szervekre vonatkoztatva 

A lineáris gyorsítón kezelt betegeink klinikai eredményei megfelelnek a 

nemzetközi irodalomban fellelhető értékeknek. 154 beteg folyamatos követése alapján 

saját beteganyagunkban 4 évvel az SBRT bevezetése után a helyi tumormentesség 

91,6% és a teljes túlélés 60,3% volt.  

A további technikai fejlesztések segítségével már a tumor mozgását követő 

módszerrel („tracking”) is el tudjuk végezni a tüdőtumorok SBRT kezelését. A 

CyberKnife robotkaros lineáris gyorsító olyan dedikáltan, kisméretű tumorok precíziós 

kezelésére fejlesztett eszköz, aminek használatával tovább növelhető az ép szövetek 

védelme és konvencionális készülék használatával nem kezelhető elváltozások 

sugárkezelését is biztosítani tudjuk. 

IV.3.1. Frakcionálási séma besugárzási tervre gyakorolt hatása 

Az elvártaknak megfelelően bármilyen 2 és 20 Gy között frakcionálási séma 

esetén megfelelő eredményt nyújt az optimalizáló algoritmus. Az eredményeim 

újdonsága, hogy az optimalizálás után megváltoztatott frakciódózis nem csökkenti a 

dóziskiszolgálás pontosságát. Az azonos teljes dózisra renormalizált tervek DVH-ja 

azonos az eredeti DVH-val, illetve az MLC-k mozgási mintázata is azonos marad.   
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Hernandez és mtsai. leírása szerint a Varian készülékek elsődlegesen az MLC 

mozgatásával vagy a dózisteljesítmény változtatásával, mintsem a forgóállvány 

sebességének változtatásával valósítják meg a dózismodulációt24. A sugárterápiában  

többféle metrika is használatos a besugárzási tervek komplexitásának leírására25,26. Az 

általam használt ACM csak az MLC-k mozgását jellemző paraméter, az egyéb 

hatásokat külön paraméterekkel vizsgáltam. Nincs konszenzus az irodalomban azt 

illetően, hogy a komplexitást jellemző metrikák előrevetítik-e a gamma-analízis 

eredményét. Park és mtsai. egyes metrikák esetén találtak összefüggést, míg Glenn és 

mtsai. egy másik metrika esetén nem találtak korrelációt27–29. A forgóállvány sebességét 

és a dózisteljesítményt jellemző átlag és szórás értékek szintén alkalmazhatóak a 

moduláció szintjének jellemzésére30. Huang és mtsai. agyi besugárzások elemzése során 

arra jutottak, hogy az alacsony frakciódózis és a magas dózisteljesítmény esetén kell 

kifejezetten körültekintően eljárni31. Az adataim elemzése alapján nem találtam 

összefüggést az általam vizsgált paraméterek és a gamma-analízis eredménye között. Az 

EPID alapú mérések folyamatos vizsgálatának és fejlesztésének fontosságát új klinikai 

alkalmazások bevezetése is indokolja. Az utóbbi időben in-vivo doziméterként 

transzmissziós dózismérés is végezhető vele, ami egyszerre ellenőrzi a napi frakciók 

leadásának és a beteg pozíciójának pontosságát32–35. 
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V. Verifikációs mérések 

V.1. Anyag és módszerek 

V.1.1. Filmdozimetria 

V.1.1.1. Filmek és szkenner 

Méréseim során GafChromic EBT2 és EBT3 önhívó filmeket (Ashland Inc., 

Wayne, New Jersey) használtam. Az EBT2 film 8 x 10 inch2 méretű, rétegelrendezése 

aszimmetrikus, emiatt fontos, hogy a film melyik oldalát kell besugarazni36. Az EBT3 

filmeket 13 x 17 inch2 méretben gyártják, rétegelrendezésük szimmetrikus és Newton-

gyűrűk létrejöttét gátló összetevőt is tartalmaznak37. Mindegyik filmet lehet kisebb 

darabokra vágni, azonban a vágási felület környékén pontos mérésre nem alkalmasak. A 

különböző filmek strukturális felépítése a 17. ábrán látható. 

 

17. ábra: EBT2 és EBT3 típusú önhívó filmek rétegrendje 

A filmek digitalizálásához EPSON Expression 10000 XL (Epson, Nagano, Japán) 

síkágyas lapolvasót használtam. Az alkalmazott szkennelési paraméterek a film gyártói 

leírásának megfelelően a következők voltak: transzmissziós mód, pozitív film, szín 

korrekció kikapcsolva, fekvő tájolás, 48 bites RGB színskála, 72 dpi felbontás és TIFF 

formátumú mentés37,38. Minden beolvasás előtt legalább tizenöt percet vártam, és az 

első öt beolvasott képet nem használtam, hogy a szkenner bemelegedéséből származó 

hibákat figyelmen kívül tudjam hagyni39. A filmszkenner válasza függhet a film aktív 

rétegének vastagságától, az elektronikus zajtól, a szkenner instabilitásától. Műtárgyak 

léphetnek fel a szkenner aktív területének szélén, szennyeződés esetén Newton-gyűrűk 

jelenhetnek meg, a karcolások vagy más károsodások lokális eltéréseket okozhatnak. A 

por, az ujjlenyomatok és a mechanikai hatások elkerülése végett hintőpor nélküli 

gumikesztyű használata ajánlott. A film orientációja is fontos paraméter, ezért ügyelni 

kell, hogy a besugárzás és a szkennelés azonos tájolással történjen40. A szkennelési 
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módszer és az alkalmazott korrekciók befolyásolják a gamma-elemzés eredményeit, így 

a használt módszereket mindig részletesen ismertetni kell41–44. 

V.1.1.2. Kalibráció 

A kalibrálás során egy CIRS Plastic Water (CIRS Inc. Norfolk, VA, USA) 

lapfantom rétegei közé (5 cm fantomanyag a film felett és 10 cm fantomanyag a film 

alatt) helyeztem a filmet. A filmeket 95 cm-es forrás-felszín távolságon sugaraztam be. 

A kalibrációs filmek mérete 2×5 cm2 volt, és a kalibráló dózisok pedig 0 cGy 

(besugarazatlan film), 15 cGy, 30 cGy, 50 cGy, 100 cGy, 200 cGy, 300 cGy, 400 cGy, 

550 cGy, 650 cGy, 750 cGy, 850 cGy és 950 cGy voltak. A besugárzás és a szkennelés 

közötti várakozási idő 24 óra volt. A kalibráció és a mérések során használt fantom a 

18. ábrán látható. 

 

18. ábra: A kalibrációs és verifikációs filmes mérések során használt fantom 

pozícionálása a gyosító kezelőasztalán 

Egy kalibrációs sorozat beolvasását 18 és 60 hónappal az eredeti szkennelés után 

megismételtem. Mindhárom színcsatornán kiszámítottam az optikai sűrűség értékének 

abszolút és relatív változását. 
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V.1.1.3. Mérés 

A besugárzásokat egy Varian TrueBeam lineáris gyorsítóval végeztem, a dózis 

kiszámításához Eclipse 13.6 tervezőrendszert használtam AAA-vel (Analytical 

Anisotropic Algorithm). Egy prosztatatumoros beteg kismedencei besugárzását többféle 

kezelési technikával terveztem meg, 3D-KRT, IMRT és VMAT (másnéven 

„RapidArc”, RA) módszereket használtam. RA technikával SIB tervet is készítettem. 

A kis mezők vizsgálata céljából sztereotaxiás, konformális ívvel („conformal arc”, 

CA) és RA technikával, koplanáris és nem koplanáris (NC) mezőelrendezéssel készült 

besugárzási tervek ellenőrzését is elvégeztem. A kismedencei tervekhez 10 MV, a 

sztereotaxiás CA tervezéshez 6  MV, a sztereotaxiás RA tervezéshez 6 MV-FFF 

energiát használtam. Az eredeti betegkezelési terveket átmásoltam a CIRS szilárd víz 

fantom CT képkészletére és kiszámoltam a fantomra vetített dóziseloszlást, majd az 

eloszlás film síkjában számolt 2D-s eloszlást exportáltam. A használt fantom és mérési 

elrendezés ugyanaz volt, mint a kalibráció során, a méréseknél a besugárzási mező 

izocentruma a film síkjában, a film közepén helyezkedett el. A tervezőrendszerből 

exportált dóziseloszlásokat különböző filmelemző szoftverek segítségével 

összehasonlítottam az önhívó filmekkel mért eloszlásokkal. 

V.1.1.4. Szoftverek 

 Az önhívő filmek dozimetriás értékelésére különféle szoftverek alkalmazhatók. 

Három, dedikáltan filmek szkennelésére, kalibrálására, dózistérkép létrehozására és 

gamma-analízisre kifejlesztett képfeldolgozó szoftver eredményeit hasonlítottam 

össze45–49. 

PTW Mephysto (PTW) 

A PTW Mephysto 3.0 szoftver különálló filmbeolvasó (FilmScan), kalibrációs 

(FilmCal) és filmelemző (FilmAnalyse) modullal rendelkezik.  Gamma-analízist a PTW 

Mephysto VeriSoft 6.3 modulja végzi. A szoftver egycsatornás dozimetria alapján 

működik, csak az RGB csatornák piros csatornáját veszi figyelembe. Mivel a beolvasott 

film minden pixel értéke egy-egy dózis értékké konvertálódik, a szkennelt képen lévő 

műtermékek közvetlenül mérési hibát okozhatnak. A szoftver által használt pontos 

matematikai módszerről nem érhető el további nyilvános információ. 
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FilmQA Pro (FQP) 

A FilmQA Pro 4.0 szoftver a Micke-Mayer módszeren alapul50. A szoftverhez 

kapcsolódó oktató és képzési anyagok, valamint szoftver használati útmutatója 

nyilvánosan elérhető a http://www.gafchromic.com webhelyen51. A program 

többcsatornás megközelítést használ, a beolvasott kép három csatornaértékéből (RGB) 

generál egy dózisértéket50–52. A többcsatornás analízis lehetővé teszi a műtermékek által 

okozott hibák csökkentését. A három színcsatorna eltérő válaszai alapján a jelek 

dózisfüggő és dózisfüggetlen részre oszthatók, és az utóbbi rész korrigálható. 

Körültekintően kell eljárni a modellválasztásnál, amennyiben rossz többcsatornás 

modellt választunk, a különböző színű csatornák hibái kombinálódhatnak és a teljes 

hiba növekedhet53. Magas dózisok esetén a film válaszfüggvénye eltér a lineáristól, 

emiatt az illesztett polinom függvény oszcillálhat, amit a magas dózisoknál felvett több 

kalibrációs pont használatával lehet ellensúlyozni. A FilmQA Pro racionális függvényt 

illeszt a kalibrációs görbe adatpontjaira. Mivel a racionális függvény monoton, nem 

oszcillál az adatértékek között, így megfelelően modellezi az önhívó filmek dozimetriai 

tulajdonságait. A klinikai gyakorlatban 4-5 kalibrációs pont elegendő lehet a helyes 

kalibráláshoz. 

A kalibráció során a szoftver a következő függvényillesztést használja:  

𝑋(𝐷) = (𝑎 + 𝑏𝐷)/(𝑐 + 𝐷), ahol 

- X(D) a lapolvasó válasza, 

- D az aktuális dózis, 

- a, b, c konstansok. 

Radiochromic.com (RC) 

Az RC 2.7 egy böngészőből használható felhőalapú webalkalmazás önhívó filmek 

kalibrálásához és dozimetriai elemzéséhez. Az ingyenes verziója bizonyos 

korlátozásokkal szabadon használható, kibővített változata kereskedelmi forgalomban 

kapható. A szoftver többcsatornás feldolgozást alkalmaz egy színcsatorna-független 

perturbációs modellel. A modell kis eltéréseket feltételezve első rendű Taylor-sorfejtést 

használ a nettó optikai sűrűségekből származók dózisértékekre54. A szoftver pontos 

számítási algoritmusa és filmelemzési módszere a honlapján elérhető: 

https://radiochromic.com. A kalibrációhoz, a dozimetriai értékeléshez és a 

gamma-analízishez a kalibrációs filmeket, a beolvasott filmeket és a tervezőrendszerből 

exportált dóziseloszlást kell az online felületre feltölteni. A film kiértékelése során 
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lehetőség van a mérések újra kalibrálására is55. A szoftver újabb, 3.0 és afeletti verziói 

egy másik, ún. multigauss modellt használnak49. 

V.1.2. EPID dozimetria 

Az IMRT tervek ellenőrzését közvetlenül a lineáris gyorsító EPID-jével is el lehet 

végezni. Előnye, hogy nincs szükség az adatok exportálására és importálására, hanem a 

"record and verify" rendszer szerves részét képezi. Ugyanakkor, mivel a mérőrendszer 

nem teljesen független a gyorsítótól, így önmagában nem használható teljes körűen a 

verifikációs mérések elvégzésére, hanem mellette valamilyen független rendszert is 

alkalmazni kell. Az EPID alapú mérésekkel a különböző szögekből leadott nyalábok 

szummációs képét tudjuk hasonlítani a tervezőrendszer által becsült szummációs 

képhez. A predikciós képet az Eclipse tervezőrendszerben PDIP (Portal Dose Image 

Prediction) algoritmussal számolhatjuk ki. A számolt és mért képek összehasonlítását 

gamma-analízis segítségével lehet elvégezni a tervezőrendszer 19. ábrán bemutatott 

Portal Dosimetry nevű munkafelületén. 

 

19. ábra: Az Eclipse tervezőrendszer Portal Dosimetry szoftverének kezelőfelülete 

V.1.2.1. Kalibráció 

A mérések során a Portal Dosimetry rendszer PDIP 13.6 verziójú predikciós 

algoritmusát használtam. A méréseket TrueBeam lineáris gyorsító aS1200 Digital 

Megavolt Imager-ével végeztem el. Közvetlen a mérések előtt elvégeztem a gyorsító 

abszolút dozimetriai kalibrálását, illetve a detektor relatív és abszolút kalibrációját. A 

relatív kalibráció során automata korrekciót végeztem a sötétáramot, az uniformitást és 
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a detektor pozícióját, illetve annak nem működő pixeleit illetően.  Az abszolút 

kalibráció során a kalibrált egység (Calibrated Unit, CU) értékét 1 Gy-nek állítottam be. 

V.1.2.2. SBRT tervek normalizálása 

Az SBRT tervek frakcionálási sémái nagyon változatosak lehetnek, mivel a 

tervezett dózist jellemzően kockázati csoportba sorolás alapján az egyénre 

adaptálják6,17,56–60. Az SBRT tervek készítésénél a magas dózisok miatt az egyik 

legfontosabb cél a minél nagyobb dózisgradiens elérése. Klasszikus sztereotaxiás 

kezeléseknél a dózist egy kész dóziseloszlás adott  %-os izodózisgörbéjére („isodose 

line”, IDL) írjuk elő, így biztosítva a meredek dózisesést és a védendő szervek 

védelmét61–65. A megfelelő IDL kiválasztására különböző módszerek ismertek66–68. 

Statikus mezők használata esetén nem okoz problémát az IDL megváltoztatása, 

gyakorlatilag a leadandó MU-k számának átskálázását jelenti. Azonban a dinamikus 

mezők leadása esetén, IMRT használatával, már vizsgálni kell az egyes mezők 

leadhatóságának változását. Az IDL változtatásának egy durvább, erősebb változata a 

frakciódózis optimalizálás utáni változtatása. Ezért az IV.1.5.3. pontban felsorolt tervek 

vizsgálatával kerestem összefüggéseket az egyes leadási paraméterek és a gamma 

megfelelési arány értékei között. Ugyanazon terv különböző IDL-re való előírása a 20. 

és a 21. ábrán látható módon jelentősen megváltoztatja a céltérfogatra és a 

védendőszervekre eső dózis mennyiségét, valamint a dózisesés meredekségét. 

 

20. ábra: Dóziseloszlások különböző izodózisokra előírt tervek esetén 

(IDL100:100%-os, IDL80: 80%-os, IDL60: 60%-os előírt izodózis görbe) 
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21. ábra: Dózisprofilok és dózisgradiensek ábrázolás különböző izodózisokra előírt 

tervek esetén (IDL60: 60%-os, IDL80: 80%-os, IDL100: 100%-os előírt izodózis görbe) 

V.2. Eredmények 

V.2.1. Filmdozimetria 

V.2.1.1. Hosszútávú sötétedés 

18 és 60 hónappal az eredeti szkennelés után megismételtem a kalibráló sorozat 

beolvasását. Az alacsonyabb dózisú filmek relatív sötétedése kisebb volt, mint a 

magasabb dózist kapottaké. A különböző színcsatornák közötti különbségek a sötétedés 

növekedésével kifejezettebbé váltak. A 22. ábráról színcsatornánként leolvasható a 

pixelek 18 és 60 hónap elteltével tapasztalható átlagos relatív optikai sűrűség változása. 
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22. ábra: Optikai denzitás értékek változása az egyes színcsatornák esetén 18 és 60 

hónappal a besugárzás után 

V.2.1.2. Gamma-analízis eredményei 

A gamma-analízis eredményeit az EBT2 és EBT3 filmtípus, valamint a három 

elemzés tárgyát képező szoftver függvényében a 10. táblázat mutatja. Az elemzést a 

dózismaximumra normalizálva 2 %, 2 mm és 3 %, 3 mm paraméterek mellett, 10 % 

dózislevágás használatával végeztem el. 

  3D-KRT IMRT RA RA – SIB 

Film Szoftver 
2 %, 

2 mm 
3 %, 

3 mm 
2 %, 

2 mm 
3 %, 

3 mm 
2 %, 

2 mm 
3 %, 

3 mm 
2 %, 

2 mm 
3 %, 

3 mm 

 
EBT2 

PTW 87,1 95,5 89,2 98,2 83,9 91,5 86,3 98,3 

FQA 98,9 100,0 75,7 93,4 99,9 100,0 87,3 92,8 

RC 87,2 98,1 80,2 93,1 90,4 98,5 84,2 95,3 

EBT3 

PTW 86,6 94,4 78,3 93,8 92,0 97,8 86,8 93,4 

FQA 99,0 99,9 82,6 95,0 98,3 99,4 87,9 91,9 

RC 91,0 98,8 80,2 94,4 95,4 98,7 87,5 92,1 

10. táblázat: A gamma megfelelési arány értékei három különböző szoftver és két 

filmtípus használata esetén, 10 %-os levágási dózissal és globális gamma-elemzéssel 

(RA: RapidArc, SIB: szimultán integrált boost) 

A 23. ábrán látható három különböző szoftverrel végzett elemzés bemutatása az 

RA-SIB terv mintáján keresztül. 

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

0 cGy 100 cGy 200 cGy

18 hónap

Piros Zöld Kék

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

0 cGy 100 cGy 200 cGy

60 hónap

Piros Zöld Kék



Verifikációs mérések 

48 

 

23. ábra: Szimultán integrált boost technikával készült kismedencei terv elemzése és az 

1-nél magasabb gamma-értékkel rendelkező pontok megjelenítésePTW Mephysto (kék 

és piros) (a), FilmQA Pro (sárga) (b) és radiohromic.com (piros) (c) szoftver 

segítségével 

Az EBT3 filmmel végzett sztereotaxiás mérések eredményei a 11. táblázatban 

láthatók. Az elemzést elvégeztem a globális maximumra, illetve a lokális értékre 

normalizálva is, a levágási dózisérték mindkét esetben 10% volt. 

  CA RA NC-CA NC-RA 

Normalizáció Szoftver 
2 %, 

2 mm 
3 %, 

3 mm 
2 %, 

2 mm 
3 %, 

3 mm 
2 %, 

2 mm 
3 %, 

3 mm 
2 %, 

2 mm 
3 %, 

3 mm 

 
Globális 

PTW 97,0 99,2 87,9 90,2 95,1 98,6 89,2 93,5 

FQA 100,0 100,0 98,5 100,0 99,8 100,0 99,2 100,0 

RC 98,2 99,9 97,2 99,8 95,0 99,7 96,4 99,6 

Lokális 

PTW 95,2 97,2 87,4 89,9 93,1 97,9 76,8 83,1 

FQA 99,9 99,9 95,7 99,9 99,5 100,0 98,7 99,5 

RC 96,9 98,5 93,3 97,5 91,5 97,3 91,2 97,8 

 

11. táblázat: A gamma megfelelési arány értékei kisméretű, sztereotaxiás kezelések 

ellenőrzése esetén, 10 %-os levágási dózissal és EBT3 filmmel (CA: Conformal Arc, 

RA: RapidArc, NC: non-koplanáris) 

A 12. táblázatban és a 24. ábrán bemutatottnak megfelelőn a statisztikai 

elemzések alapján a FilmQA Pro-val számított gamma megfelelési arány értékei 

szignifikánsan magasabbak voltak a PTW Mephysto és Radiochromic.com által 

számított értékeknél. 
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PTW Mephysto FilmQA Pro radiochromic.com 

Minimum 76,8 75,7 80,2 

Maximum 99,2 100,0 99,9 

Medián 92,6 99,5 95,9 

Átlag 91,4 96,6 94,2 

Szórás 5,9 5,8 5,5 

Alsó 95%-os 
konfidencia szint 

89,3 94,5 92,3 

Felső 95%-os 
konfidencia szint 

93,5 98,8 96,2 

 

Dunn-féle post hoc próba p értéke Szignifikáns? 

PTW Mephysto vs. FilmQA Pro < 0,0001 Igen 

PTW Mephysto vs. radiochromic.com 0,1824 Nem 

FilmQA Pro vs. radiochromic.com 0,0005 Igen 

12. táblázat: Az egyes szoftverekkel számított gamma megfelelési arány értékek 

statisztikai összefoglalója  
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24. ábra: Az egyes szoftverekkel számított gamma megfelelési arány értékek 

eloszlásának bemutatása 

V.2.2. EPID mérések 

A prediktált és mért CU értékeket külön-külön elemeztem, hogy 

szétválaszthassam a magas dózisértékeknél tapasztalható különbségek eredetét. Ahogy a 
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25. ábrán látszik, a számított CU értékek szórása nem függ a frakciódózis értékétől, a 

CU/Gy érték kvázi konstansnak tekinthető. A mért dózisok dózisegységenkénti 

maximum és CAX CU értékei csökkenek a frakciódózis növekedésével, vagyis a 

detektor szaturációs effektusát tapasztalhattam. 
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25. ábra: A kalibrált egységek („Calibrated Unit”, CU) 1 Gy-re vonatkoztatott mért és 

prediktált számának maximuma (kék) és értéke a főtengely mentén (piros). 

V.3. Megbeszélés 

V.3.1. Filmdozimetria 

A filmdozimetriai mérések során készült felvételek hosszú idő után történő 

ismételt kiértékelése nem végezhető el kellő biztonsággal. A sötétedésből származó 

hibák színcsatornánként különböznek, ezért a többcsatornás analízist végző modern 

kiértékelő szoftverek használata nem megfelelő eredményhez vezethet. A különböző 

színcsatornák összefüggéseit leíró korrekciós modellek érvényessége 

megkérdőjelezhető a hosszútávon tárolt és sötétedett filmek kiértékelésére.   

A gamma-analízis során kapott eredményeink harmonizálnak az irodalomban 

fellelhető adatokkal. A legtöbb esetben a szerzők nem részletezik a gamma-analízis 

során használt pontos módszertant (lokális vagy globális normalizáció, levágási dózis), 

ezért az összehasonlítás más eredményekkel nehézségekbe ütközik. Agnew és mtsai. 

kimutatták, hogy a szoftver és számolás pontos metódusa hatással van a gamma-analízis 
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eredményére 69. Cusumano és mtsai. sztereotaxiás tervek elemzését végezték el EBT3 

film segítségével. Eredményeik alapján 5 %, 1 mm-es gamma-paraméterek esetén a 

pontok 94,3 %-a felel meg a kritériumnak70. Szintén sztereotaxiás tervek vizsgálata 

alapján Wen és mtsai. 3 %, 1 mm-es paraméterek esetén 95±4,2 %-os egyezést 

találtak71. PTW VeriSoft v3.1 használatával Hanusová és mtsai. eredménye statikus 

IMRT mezők esetén 97,03 % volt EBT3 és 85,81 % EBT2 filmek 3 %, 3 mm és 5 % 

levágási dózisparaméterek használatával72. FQP-val Lewis és mtsai. 2 %, 2 mm 

kritérium mellett 95 % és 99 % közötti értékeket tapasztaltak73. Ugyanezt a szoftvert 

használva Marrazzo és mtsai. egy- és többcsatornás analízist is végeztek. 2 %, 2 mm 

paraméterek használatával 91 % és 80 %, 3 %, 3 mm kritérium esetén 98 % és 94 % 

volt méréseik eredménye74. Calvo-Ortega és mtsai. eredményei RC használatával 

87,6 % és 99,8 % között voltak IMRT tervek 3 %, 3 mm és 10 %-os levágással történő 

elemzése esetén75. 

A szoftverekkel lehetséges a mért és számolt dózistérképek automatikus illesztése, 

azonban ez a funkció nem minden esetben ad tökéletes eredményt. Mindegyik 

programban van lehetőség az illesztés manuális javítására, azonban annak eredménye 

meglehetősen függ a felhasználó tapasztalatától. Az FQP és az RC képes nulla és 

maximum dózisú filmek beolvasásával a görbék gyors újrakalibrálására, így gyorsabbá 

téve a klinikumban való használatot az azonos csomagból származó filmek gyorsabb 

elemzésével. 

Az FQP magasabb gamma megfelelési arány értékeket számított gamma-analízis 

során, mint a másik két szoftver. Az EBT3 filmekkel mért értékek magasabbak voltak, 

mint az EBT2-vel mértek. Sztereotaxiás tervek esetén a CA tervek magasabb értékeket 

vettek fel, mint az RA tervek, a non-koplanáris mezőelrendezés pedig rontotta a gamma 

megfelelési arány értékét. Lokális normalizációval a kapott értékek alacsonyabbak 

voltak, mint globálissal, függetlenül az elemzésre használt szoftvertől. 

Az önhívó filmek előnye az ionizációs kamrával vagy detektormátrixszal végzett 

mérésekhez képest a kimagasló térbeli felbontás. A magas felbontással lehetővé teszi a 

sztereotaxiás kezeléseknél létrejövő nagy gradiensű dózisterek pontos kimutatását. 

Hátránya, hogy használata időigényes, mérés előtt előkészületet, mérés után pedig – bár 

előhívást nem – de utófeldolgozást igényel. A filmdozimetria mérési eredményei nem 

elérhetőek el azonnal, valamint csak megfelelőn gyakorlott felhasználó és megfelelő 

protokoll használata esetén nyújt pontos eredményeket.  Mérési eredményeim alapján az 

EBT3 és EBT3 filmek a PTW, FQP és RC szoftverek, kellő körültekintéssel, tetszőleges 
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kombinációban alkalmazhatóak 3D-KRT és IMRT tervek dozimetriai elemzésére. 

Mindhárom szoftver alkalmas az önhívó filmek kalibrálására, kiértékelésére és 

gamma-analízis elvégzésre. A méréseim során nem azt teszteltem, hogy melyik 

program adja a legpontosabb eredményeket, hanem az egyes szoftverek általános 

felhasználási lehetőségeit vettem górcső alá. A magasabb vagy alacsonyabb gamma 

megfelelési arány érték nem jellemzi a szoftver jóságát, azonban a dozimetriai 

verifikációs protokollok kialakítása során szükséges az aktuális felszerelés ismerte, 

hogy milyen tartományban várhatóak a mérési eredmények. 

Javasolom a filmek kalibrációjának rendszeres ismétlését, és az előkészítés, 

valamint a feldolgozás időzítésének protokollban rögzítését. Kiértékeléséhez 2 %, 2 mm 

paramétereket 10%-os dózis levágással, vagy ennél szigorúbb kritériumokat tartok 

leginkább alkalmasnak filmdozimetriai méréseknél. A szigorúbb kritériumok használata 

ugyan alacsonyabb értékeket eredményez, de elősegíti a potenciálisan problémás tervek 

azonosítását. A pontos, adott munkahelyre alkalmazható kritériumokat a saját 

felszerelés és tapasztalatok alapján kell meghatározni. 

V.3.2. EPID alapú mérések 

A frakciódózis emelésével együtt jár a gamma megfelelési arány csökkenése, míg 

az optimalizációs dózis változtatása esetén nincs egyértelmű összefüggés. A csökkenő 

értéket magas dózisértékek esetén nagy valószínűséggel az EPID szaturációja okozza. A 

korábbi vizsgálatok igazolták a „Portal Dosimetry” EPID alapú mérőrendszer 

sugárterápiás tervek dozimetriai verifikációra való alkalmasságát76–78. Barbiero és 

mtsai. szintetikus tesztek alapján demonstrálták nagy dózisú FFF mezők esetén a 

detektor linearitásának enyhe romlását79. Xu és mtsai. nagy dózisteljesítményű nyalábok 

vizsgálatával leírták a detektor szaturációját, de annak hatását még 2400 MU/perc 

dózisteljesítmény esetén is klinikailag elhanyagolhatónak tekintették80. Klinikai tervek 

vizsgálata alapján sem Pardo és mtsai., sem Miri és mtsai. nem találtak klinikailag 

releváns eltérést FFF nyalábok használatából adódóan, azonban az általuk vizsgált 

tervek maximum MU értéke 1000 körül volt, ami sztereotaxiás tervek esetén gyakran 

átléphető81,82. A saját méréseim során magas dózisteljesítmény és dózis értékeket 

használtam, ezért a két klinikailag irrelevánsnak leírt hatás összegét detektálva már 

releváns eltéréseket tapasztaltam. Ahogy a korábbiakban leírtam, amennyiben 

optimalizálás után történik meg a frakciódózis megváltoztatása, az új tervben az MLC 

mozgás ugyanaz lesz, csak különböző MU értékekkel, és így a renormalizáció 

megfelelő módszert nyújtott tisztán a frakciódózis-változás hatásának elemzésére. 
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Eredményeim alapján magas dózisú 1400 MU/perc dózisteljesítményű  besugárzási 

mezők mérésekor a detektor már olyan mértékben szaturálódik, hogy annak hatását 

figyelembe kell venni a dozimetriai verifikációs mérések során alkalmazott 

beavatkozási szintek meghatározásakor83–86. 
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VI. Számolási algoritmusok összehasonlítása 

VI.1. Anyag és módszerek 

VI.1.1. Mérések CIRS Thorax fantommal  

Méréseim célja volt az AAA és AXB számolási algoritmusok pontosságának 

ellenőrzése ionizációs kamrával végzett mérésekkel. CIRS IMRT Thorax fantomot 

(CIRS Inc., Norfolk, VA, USA) használtam a mintatervek elkészítéséhez és a mérési 

elrendezés összeállításához. Az antropomorf mellkasfantom három különböző sűrűségű 

részt tartalmaz, lágyszövettel, tüdőszövettel és csontszövettel ekvivalens részekből áll. 

Ezen felül a fantomban 10 mérési hely is található a 26. ábrán jelölt pozíciókban, 

melyekbe detektort helyezve pontdózismérést lehet végezni. 

26. ábra: CIRS IMRT Thorax fantom CT képe és az egyes mérési pontok elhelyezkedése  

A fantomról Siemens Definition AS Open 20 CT készülékkel készítettem 

topometriai CT felvételt. A felvételi protokoll megegyezett a klinikumban mellkasi 

felvételeknél használttal, a képek 120 kVp csőfeszültséggel, kV moduláció nélkül, 

2,5 mm-es szeletvastagsággal készültek. Az első felvétel standard inzert elhelyezéssel 

készült, majd egy megismételt felvételen a 7. ponthoz tartozó tüdő inzertet egy 

lágyszöveti inzertre cseréltem, így szimulálva a tüdőben elhelyezkedő tumor CT-szám 

(HU) viszonyait. A besugárzási terveket Eclipse 13.6 tervezőrendszerrel készítettem. 

Két különböző számolási algoritmust (AAA és AXB), két különböző energiát (6 MV és 

10 MV), valamint két különböző (kiegyenlítő szűrő nélküli (flattening filter free, FFF) 
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és kiegyenlítő szűrős („flattening filtered”, FF)) nyalábot vizsgáltam. Ezen felül az 

AXB algoritmus mindkét beállítható számolási lehetőségét (DtW és DtM) teszteltem.  

A különböző számolási algoritmusok vizsgálatakor a MU-k számát konstans értéken 

tartottam, hogy egyetlen közös mérési sorozattal tudjam az eredményeket 

összehasonlítani. A tervek elkészítésekor 2,5 mm-es térbeli dózisszámolási felbontást 

használtam. Az IMRT tervek készítésekor csak a céltérfogat minimumára, 

maximumára, illetve a normál szövet dózisterhelésére adtam meg optimalizálási 

feltételeket.  A méréseket PTW 31010 szemiflexibilis ionizációs kamra és UNIDOS 

webline elektrométer (mindegyik PTW Freiburg, Németország) használatával végeztem 

el. A mért dózist három mérés átlagából számítottam ki, a TRS-398 protokoll alapján87. 

Az első terv a tervező rendszer általános pontosságát teszteli, egy négymezős 

„box” terv segítségével. A mérési elrendezés megegyezik a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökség („International Atomic Energy Agency”, IAEA) Technical Document 

(TECDOC) 1583 által definiált méréssel88. A részletesebb elemzés érdekében, nem csak 

a kötelezően vizsgálandó pontokban hajtottam végre méréseket, hanem mind a tíz 

elérhető pontban. Az eltérést az IAEA által megadott módon számítottam ki, az 

eredményeket a terv referenciapontjában (5-ös pont) mérthez normalizáltam.  

𝛥 [%] = 100 ∗ (
𝐷𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑−𝐷𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑

𝐷𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑,𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 5
), ahol 

- 𝛥 az eltérés, 

- Dcalculated: a számolt dózis, 

- Dmeasured: a mért dózis, 

- Dmeasured, point5: az 5-ös pontban mért dózis. 

A második és harmadik tervcsoport nyelőcső- és tüdőtumorok klinikumban 

használt mezőelrendezéssel való kezelését szimulálja. A második tervcsoport egy 

gátorban elhelyezkedő céltérfogat (pl. nyelőcső), a harmadik pedig egy perifériás 

tüdőtumor kezelését szimulálja. 

A második és harmadik esetekben a különbséget a mért maximális dózissal - ami 

az első esettel összhangban körülbelül az előírt dózisnak felel meg - normalizáltam az 

alábbiak szerint: 

𝛥 [%] = 100 ∗ (
𝐷𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑−𝐷𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑

𝐷𝑚𝑎𝑥 𝑜𝑓 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠
), ahol 

- 𝛥: a mért eltérés, 
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- Dcalculated: a számolt dózis, 

- Dmeasured: a mért dózis, 

- Dmax of measured points: a mért dózisok maximuma. 

A negyedik tervcsoport a harmadik eset egy módosított változata volt. A 7. pont 

körüli céltérfogat átmérőjét 5 mm-es lépéseken változtattam 20 és 35 mm között, hogy a 

céltérfogat mérete által okozott különbségeket is ki tudjam mutatni. Az alsó limitet az 

ionizációs kamra 0,125 cm3-es érzékeny térfogatának mérete határozta meg. A 

legkisebb homogén mezőméret ezekben az esetekben 2,6 cm-es átmérőjű volt. A 

méréseket megismételtem a 7. pont tüdő inzertjének lágyszöveti inzertre való cseréje 

után is. 

A negyedik esetekben a különbséget egyszerű relatív különbségként definiáltam 

az alábbi módon: 

𝛥 [%] = 100 ∗ (
𝐷𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑−𝐷𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑

𝐷𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑 
), ahol 

- 𝛥: a mért eltérés, 

- Dcalculated: a számolt dózis, 

- Dmeasured: a mért dózis. 

Az egyes tervek összefoglaló paraméterei a 13. táblázatban láthatóak. 
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Eset 
Izocentrum 

(Point) 
Céltérfogat 

MU 

szám 
Rövid leírás Mintakép 

1 5 

8 x 10 x 15 cm3 

téglatest, 

5-ös középpont 

4 x 100 

IAEA TECDOC 

1583 teszt, “box” 

terv 

 

2 CA 5 

3 cm átmérőjű, 

18 cm hosszú 

henger, 

5-ös középpont 

2 x 200 

2 teljes ívű 

Conformal Arc, 

30° kollimáció 

 

2 RA 5 

3 cm átmérőjű, 

18 cm hosszú 

henger, 

5-ös középpont 

2 x 300 

2 teljes RapidArc 

(VMAT) ív, 

30° kollimáció, 

"jaw tracking"-gel 

 

3, 4, 4* 

CA 
7 

2, 2,5, 3 és 

3,5 cm átmérőjű 

gömb, 7-es 

középpont 

* =lágyszöveti 

inzert 

2 x 200 

2 részleges ívű 

Conformal Arc, 

30° kollimáció 

 

3, 4, 4* 

RA 
7 

2, 2,5, 3 és 

3,5 cm átmérőjű 

gömb, 7-es 

középpont 

* =lágyszöveti 

inzert 

2 x 300 

2 részleges 

RapidArc (VMAT) 

ív, 

30° kollimáció, 

"jaw tracking"-gel 
 

13. táblázat: A mérések során vizsgált tervek paramétereinek összefoglalása 

A CA tervek esetében az elsődleges kollimátorok és az MLC-k mozdulatlanok 

voltak a céltérfogatok hengerszimmetrikus alakja miatt. Az RA tervek esetén 

engedélyezett volt a "jaw tracking". 
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VI.1.2. Különböző számolási algoritmusok használata SBRT tervek 

esetén 

2015 óta több száz beteg kapott tüdő SBRT kezelést az Országos Onkológiai 

Intézetben. A folyamatosan bővülő tapasztatok alapján törekszünk az egységesebb, 

egymáshoz hasonló tervek készítésére. Célunk, hogy a leadott kezelések, a használt 

számolási algoritmustól függetlenül, hasonlóak legyenek egymáshoz. Ennek érdekében 

megvizsgáltuk a választott algoritmus dozimetriai hatását tüdőtumorok sztereotaxiás 

kezelésénél. 

VI.1.2.1. Céltérfogat lefedettség CT-szám függése 

 A HU értékek különbségeiből adódó dozimetriai különbségeket elemeztem 

tüdőtumorok sztereotaxiás kezelésénél. 10 beteg topometriai CT-képkészletére 

besugárzási terveket készítettem 5 x 12 Gy frakcionálással. A terveket RapidArc 

technikával, 6 MV-FFF energiával, 2 korlátozott ív használatával, AAA számolási 

algoritmussal terveztem. A céltérfogat előírt dózislefedettsége D100%=95 % volt. 

Ezután a monitoregységek számát állandó értéken tartva a terveket újraszámoltattam 

AXB-DtM algoritmussal. A kiértékelés során elemeztem a különböző algoritmusokat a 

PTV, illetve az ITV dózislefedettségének szempontjából. Megvizsgáltam a PTV-n 

belüli HU értékeknek, a szükséges monitoregységek számának, illetve a tumor 

elmozdulásának a céltérfogatok dózisparamétereire gyakorolt hatását is. 

VI.1.2.2. Bordakosár dózisának algoritmusfüggése 

Elemeztem a bordakosár dózisparamétereit, ugyanis az irodalmi adatok szerint a 

csontban elnyelt dózisok számolásában van a legnagyobb különbség a különböző 

számolási algoritmusok között. A korábban 5 frakciós sztereotaxiás besugárzáson 

átesett betegek közül kiválasztottam 32-t, akiknek a PTV-je metszette a bordakosár 

kontúrját. A napi frakciódózis a rizikóadaptált módszereknek megfelelően 10, 11 vagy 

12 Gy volt a tüdőtumor pontos elhelyezkedésének függvényében. A terveket RapidArc 

technikával, 6 MV-FFF energiával, 4 részleges ív használatával, AAA és AXB „dose-

to-water” számolási algoritmussal készítettem el. Az eredeti tervek fele-fele arányban 

készültek a két számolási algoritmussal, majd minden tervet újraszámoltattam - a 

monitoregységek számának állandó értéken tartása mellett - másik algoritmussal is. A 

kiértékelés során elemeztem a PTV, illetve a bordakosár dózisparamétereit. 
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VI.2. Eredmények 

VI.2.1. Mérések CIRS Thorax fantommal 

Eset1 

A 14. táblázatban összefoglaltam az egyes pontokban kapott dóziseltéréseket és 

azok elfogadási limitjeit, a 27. ábrán pedig az összes pontban mért eltérések láthatóak. 

Az eredmények alapján mind az AAA, mind az AXB teljesíti az IAEA által definiált 

követelményrendszer feltételeit88. A 10-es mérőpontban az AXB beállítástól függően 

alulbecsüli (DtM) vagy felülbecsüli (DtW) az ott mérhető dózis értékét.  

  
AAA AXB-DtM AXB-DtW 

Energia 
Mérési 

pont 

Δ 

(%) 

Limit 

(%) 

Pass/ 

Fail 

Δ 

(%) 

Limit 

(%) 

Pass/ 

Fail 

Δ 

(%) 

Limit 

(%) 

Pass/ 

Fail 

6X 

5 2,4 3 Pass -0,8 3 Pass -0,1 3 Pass 

6 -0,8 3 Pass -0,6 3 Pass -0,5 3 Pass 

10 -1 3 Pass -3,7 3 Fail 3,7 3 Fail 

10X 

5 1,3 3 Pass -1,1 3 Pass -0,5 3 Pass 

6 -0,7 3 Pass -0,1 3 Pass -0,5 3 Pass 

10 -2,4 3 Pass -3,8 3 Fail 3,6 3 Fail 

14. táblázat: Az 1. esetben a mért és a számolt dózisértékek közötti különbségek, valamint 

az IAEA TECDOC 1583 által definiált megfelelőségi értékek  
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27. ábra: Az 1. esetben a mért és a számolt dózisértékek közötti különbségek az egyes 

mérési pontokban 6 MV és 10 MV energia esetén 

Eset2 

A második eset eredményeit a 28. ábra foglalja össze, minden mért különbség 5 % 

alatti volt. CA tervek esetén a legnagyobb eltérés 2,5 % volt, az 5-ös pontban mérve, 

AAA-vel számolt 6 MV-s nyaláb esetén. Az átlagos eltérés 1% alatti volt. RA tervek 

esetén szintén a AAA-vel számított dózisok tértek el leginkább a mérttől, de azok értéke 

nem haladta meg 6 MV esetén a 4,5 %-ot, 10 MV esetén a 3,5 %-ot. 
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28. ábra: A 2. esetben („nyelőcső”) a mért és a számolt dózisértékek közötti 

különbségek az egyes mérési pontokban, 6 MV és 10 MV energia, valamint CA 

(Conformal Arc) és RA (RapidArc) technikák esetén 

Eset3 

A 29. ábrán láthatóak a 3. esetben mért eredmények. 6 MV és 10 MV esetén a CA 

tervek mérésénél tapasztalt maximális különbség 1% és 2% alatt volt.  Az RA terveknél 

jelentősebb eltéréseket tapasztaltam, főként a 7-es mérőpontban, ahol a számított érték 

alacsonyabb volt mindkét energián, mindkét számolási algoritmussal. A legnagyobb 

különbség 6 MV-nél AAA-val 4,4 %, 10 MV-nél AXB-DtW-vel 3,8 % volt. 
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29. ábra: A 3. esetben a mért és a számolt dózisértékek közötti különbségek az egyes 

mérési pontokban, 6 MV és 10 MV energia, valamint CA (Conformal Arc) és RA 

(RapidArc) technikák esetén 

Eset4 

A 30. ábra a 4. eset eredményeit mutatja be az energia és a céltérfogat méretének 

függvényében. Tüdő inzert használatával mind CA, mind RA tervekkel 10 MV esetén 

az AAA által számolt dózis csökkenő céltérfogatméretnél növekvő értéket mutatott a 

méréshez képest, a különbség értéke meghaladta a 9%-ot. AXB esetén nem tapasztaltam 

céltérfogatmérettől való függést. A különböző számolási algoritmusoknál tapasztalható 

trendek 6 MV esetén nem különböztek a céltérfogat méretének függvényében. 

A lágyszöveti inzert használatával csökkentek a tapasztalható különbségek, a 

maximális eltérés CA tervek esetén 4 % volt. 6 MV-nél az AAA számolt dózis mindig 
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magasabb volt kb. 2,5 %-kal az AXB által számítottnál, 10 MV-nél nem tapasztaltam 

hasonlóan egyértelmű szisztematikus különbséget. AXB esetén 10 MV használatával a 

különbség elérte a 9%-ot a tüdőbe helyezett lágyszöveti inzerttel végzett méréseknél. 
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30. ábra: A 4. esetben tapasztalt relatív különbségek a számolt és mért értékek között a 

céltérfogat méretének függvényében CA (Conformal Arc) és RA (RapidArc) technikák, 

illetve 6 MV és 10 MV energia esetén, tüdő és lágyszöveti inzert használatával  

VI.2.2. SBRT tervek összehasonlítása 

VI.2.2.1. Céltérfogatok dózislefedettsége és CT-szám hatása 

Az Acuros-szal újraszámolt tervek esetén a PTV V60Gy és V57Gy értéke 8 beteg 

esetében csökkent, 1 esetben nőtt, 1 esetben pedig érdemben nem változott. A PTV 

V60Gy és V57Gy értékei az AAA-hoz képest átlagosan 9,8%-kal és 4,5%-kal 

csökkentek, a változások intervalluma -42,2 % – +2,5 % és -21,1 % – +0,3 % volt. A 

PTV dózisának átlaga 0,9 Gy-vel, a D98% értéke pedig 2,2 Gy-vel csökkent átlagosan. 

Az ITV átlagdózisa és D98% értéke 1,3 Gy-vel és 0,5 Gy-vel csökkent átlagosan, míg a 

D50% és D2% paraméterek 0,5 Gy és 1,0 Gy értékekkel nőttek. Az ITV V57Gy és 
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V60Gy értékei egy eset kivételével 100 %-nak adódtak. A PTV és az ITV 

dózisparamétereinek átlagos változását a 15. és a 16. táblázat foglalja össze. 

PTV 

 

V60Gy 

(%) 

V57Gy 

(%) 

Dátlag 

(Gy) 

D98% 

(Gy) 

D50% 

(Gy) 

D2% 

(Gy) 

AAA 95,0 99,8 66,7 58,9 67,2 72,9 

AXB 85,2 95,3 65,8 56,7 66,1 73,7 

Változás -9,8 -4,4 -0,9 -2,2 -1,1 0,8 

15. táblázat: PTV átlagos dózisparaméterei és azok átlagos változása 

ITV 

 

V60Gy 

(%) 

V57Gy 

(%) 

Dátlag 

(Gy) 

D98% 

(Gy) 

D50% 

(Gy) 

D2% 

(Gy) 

AAA 100,0 100,0 71,2 68,6 71,2 73,7 

AXB 99,9 100,0 71,8 68,1 71,7 74,6 

Változás -0,1 0,0 0,7 -0,5 0,5 1,0 

16. táblázat: ITV átlagos dózisparaméterei és azok átlagos változása 

Az egyes betegek PTV, illetve ITV lefedettségét vizsgálva megállapítottam, hogy 

a 31. és 32. ábráról leolvasható módon az egyes betegek közötti különbségek 

jelentősebbek voltak, mint az egyes paraméterek közöttiek.   

  

31. ábra: PTV dózisparamétereinek változása az egyes betegek esetén 
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32. ábra: ITV dózisparamétereinek változása az egyes betegek esetén 

Az egyes betegek jellemző paraméterei közül olyat kerestem, amely előre 

jelezheti a különböző számolási algoritmusok használatából adódó eltérések nagyságát. 

Az egyik ilyen paraméter a CT-szám értékek átlaga és szórása volt céltérfogat 

különböző részein. Ezeket az értékeket a 33. ábrán foglaltam össze.  

 

33. ábra: Az egyes betegek céltérfogatain belül mért átlagos CT-szám (HU) értékek és 

azok szórása 
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Ezek után korrelációt kerestem a CT-szám értékek és a céltérfogatok 

dózislefedettségét jellemző dozimetriai paraméterek között. A PTV ITV-n kívüli 

részének vizsgálata alapján a D98% értékének változása szorosan összefügg az átlagos 

CT-szám értékkel. Jól látható a 34. ábrán, hogy a számolási algoritmusok közti 

különbség fordítottan arányos a CT-számmal, vagyis alacsonyabb elektronsűrűség 

értékek esetén lesz jelentősebb az eltérés. A 35. ábráról leolvasható, hogy az ITV esetén 

a D98% paraméter és a HU értékek szórása között találtam a szoros korrelációt. A 

CT-szám szórásának növekedésével egyre alacsonyabb értéket számolt az AXB-DtM az 

AAA-hoz képest.  

 

 

34. ábra: PTV D98% változása a PTV ITV-n kívüli részének átlagos CT-szám értékének 

függvényében AAA terv AXB-DtM-mal végzett újraszámolása után, és az összefüggést 

leíró illesztett egyenes 
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35. ábra: ITV D98% változása az ITV CT-szám értékének szórása függvényében AAA 

terv AXB-DtM-mal végzett újraszámolása után, és az összefüggést leíró illesztett 

egyenes 

VI.2.2.2. Céltérfogatok dózisparaméterei és a bordakosár 

dózisterhelése 

Az AAA és Acuros között nem találtam szignifikáns különbséget sem a PTV, sem 

a bordakosár dózisparamétereit illetően, tehát a tervezési elvek nem változtak a 

különböző számolási algoritmusok használata során. A PTV ellátottsága az AAA-ről 

Acuros-ra való újraszámolás esetén csökkent, a V95% 1,74 %-kal, a V98% 2,72 %-kal, 

a V100% 3,37 %-kal, a D95% 1,45 %-kal, a D98% 0,8 %-kal, a D100% pedig 2,73 %-

kal, átlagosan. Ha az Acuros-szal készült terveket számoltattam újra AAA-vel, akkor a 

PTV ellátottság átlagos változása csak a D95% paraméter esetén haladta meg az 1%-ot. 

A PTV dózismaximumát jellemző paraméterek (D2%, D0,1cm3, Dmax) átlagosan nőttek, 

függetlenül a változtatás irányától. Az egyes dozimetriai paraméterek átlagos változását 

a 36. ábrán foglaltam össze.  
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36. ábra: Az egyes dozimetriai paraméterek átlagos változása a számolási algoritmus 

megváltoztatásának hatására 

A 37. ábráról leolvasható, hogy a bordakosár D30cm3 dozimetriai paramétere 

alacsonyabb mértékben változott, mint a többi értéke. Az esetek túlnyomó többségében 

az AXB magasabb dózisértéket számol, függetlenül attól, hogy az eredeti dózisszámolás 

melyik algoritmussal történt. 

 
37. ábra: Bordakosár dózisparamétereinek átlagos értékei a számolási algoritmus 

függvényében 
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VI.3. Megbeszélés 

VI.3.1. CIRS mérések eredményei 

Ronde és mtsai. szilárdvíz fantomban végzett mérései alapján az AAA kis 

sűrűségű heterogenitás mögött akár 7 %-kal felülbecsüli,  nagy sűrűségű heterogenitás 

mögött akár 3 %-kal alulbecsüli a dózist89. Robinson kutatásai szerint AAA 

használatával a 6 MV-n tapasztalható különbségek nagyobbak, mint 15 MV-n90. Saját 

mérési eredményeink összhangban állnak az ausztrál dozimetriai audit elvégzése során 

Dunn és mtsai. által tapasztaltakkal. Az 1. esetben bemutatott, IAEA által javasolt 

mérési elrendezéssel az 5-ös pontban az AAA felülbecsüli a mérhető dózist 2,7 %-kal és 

1,8 %-kal 6 MV és 10 MV energia esetén91. Több korábbi tanulmány bizonyította, hogy 

az AXB által számolt dózisértékek a tüdőben és heterogenitások környékén jobban 

közelítik a “gold standard”-nak tekintett Monte Carlo szimulációk eredményeit.92–95. 

Han és mtsai. által végzett mérések termolumineszcens doziméterek használatával is 

megerősítették ezt az állítást96. Rana és mtsai., valamint Padmanaban és mtsai. 

megállapították, hogy az AAA által lágyszövetben számított, a mértnél magasabb dózis 

értékek akár a klinikai gyakorlatban releváns értéket is elérhetik97,98. Fogliata és mtsai. 

DVH-k elemzése alapján arra a következtetésre jutottak, hogy AXB-szal számolva az 

AAA-hez képest 6 MV használata esetén a lágyszöveti céltérfogatoknál alacsonyabbak 

az átlagdózisok, míg tüdőszöveti céltérfogatoknál 6 MV-vel az AXB, 15 MV-vel az 

AAA értékei a magasabbak99. Yan és mtsai. szilárdvíz és QUASAR fantom segítségével 

valós betegkezelések ellenőrző méréseit végezték el. Eredményeik alapján az AAA 

eredményeihez közelebb állnak az AXB-DtW által számolt értékek, mint az AXB-DtM-

mal számoltak100. Mampuya és mtsai. szerint tüdő SBRT kezelések során az AXB-DtW 

és az AXB-DtM eredményei 6 MV esetén 5 %-on belül megegyeznek101. 

Saját mérési eredményeink összhangban állnak az irodalmi értékekkel, amik 

szerint a DtW és DtM számolások között csak nagy sűrűségű, nem biológiai 

anyagokban (pl. fém implantátum) és a kortikális csontállományban van jelentős 

különbség. Irodalmi adatok szerint egyes esetekben a DtW értéke akár 11 %-kal is 

magasabb lehet, mint a DtM-é102. Saját méréseink eredménye alapján ez az érték, 

energiától függetlenül 7,4%. Emiatt is fontos annak közlése, hogy egy adott 

dózisszámolást milyen beállítással végeztek el12,103–106.  

 A összetettebb terveknél kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a több 

besugárzási irány használata elmoshatja a különböző számolási algoritmusok 
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használatából származó különbségeket. Az egyes irányokból felül, más irányokból alul 

becsült dózisértékek kiegyenlíthetik egymást, különösképp igaz ez AAA esetén, ami 

bizonyítottan többféle módon viselkedik a különböző közeghatárok esetén.  Ezt a 

megállapítást erősítik meg Sini és mtsai., akik fantomban végzett mérések alapján 

AAA-val a forgóíves IMRT technikák használata esetén alacsonyabb elérést 

tapasztaltak, mint statikus IMRT mezők használatával107. Jó példát szolgáltat az 

effektusra a saját méréseink közül az első, négymezős “box” technikával készült terv és 

a második eset CA tervének összehasonlítása. A többi irányt használó CA terv 

eredményei alacsonyabb eltérést mutattak a pontok nagyrészében, mint a négymezős 

terv esetén. RA terveknél a mért dózis kisebb volt, mint a számolt. Ennek oka az RA 

technika során kialakuló kisméretű  mezők és szegmensek használata. Az effektus a 

mediasztinumban lévő pontokban (1-5. pont) a legszembetűnőbb. A 3. eset CA tervei 

esetén tapasztaltuk a legkisebb eltéréseket. Ennek oka az egyszerű, gömb alakú 

céltérfogat és az aránylag rövid besugárzási ív használata lehet. A kevesebb irány ebben 

az esetben kevesebb közeg-átmenetet jelent, mint teljes ív használatakor. A 2. pont 

magasabb eltérése a többi mediasztinális ponthoz képest azzal magyarázható, ahogy a 

belépő nyaláb csak ezen az egy ponton halad át. A 3. esetben is észlelhető az RA tervek, 

kis szegmensek miatti, céltérfogatban (7. pont) mért dózisainak alacsonyabb értéke. A 

4. eset lágyszöveti és tüdőszöveti inzerttel mért eredményei jelentősen különböznek. A 

lágyszöveti inzert használata kiegyenlítette az AAA és AXB közötti különbségeket 10 

MV használata esetén. 6 MV-nél a lágyszöveti inzert használata kb. 2,5%-os 

konzekvens különbséget okoz a két számolási algoritmus között. Tehát megállapítható, 

hogy közeghatár jelenlétében különböző energiákon teljesen másként viselkednek a 

számolási algoritmusok.  

Park és mtsai. megállapították, hogy a mérés során általunk is használt PTW 

31010 típusú ionizációs kamra kis mezőknél alkalmazandó korrekciós faktora 

2x2 cm2-nél nem kisebb mezők esetén kevesebb, mint 1%108. A legutóbbi IAEA TRS 

483 kiadvány szerint a kamra korrekciós faktora 2x2 cm2 mezőméretnél 1,008 és 

2,5x2,5 cm2 mezőnél 1,002109. Ezek az értékek további korrekciók nélkül vízben történő 

méréseknél alkalmazhatóak, ugyanis a kisebb sűrűségű közegben a laterális 

energiatranszport mértéke növekszik. Ugyanakkor, ha az ionizációs kamra által mért 

értékek korrekciójának hiányából származnának is hibák, azok nem lennének számolási 

algoritmus függők, így az algoritmusok különböző viselkedésére tett megállapításaim 

továbbra is érvényesek. Tsuruta és mtsai. több esetben is vizsgálták a mérési 

eredmények céltérfogatméret függését, és tapasztalataik szerint csak néhány százalék 
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különbség van az AAA és az AXB között, de az AXB által számolt dózis közelebb van 

a Monte Carlo szimulációval számított eredményekhez110,111. Az AAA és az AXB 

dózismodelljének elkészítése során ugyanazon méréssorozat eredményeit használtuk, a 

modellek alapját nyújtó nyersadatok ugyanazok voltak. Fogliata és mtsai. 

megállapították, hogy az elméleti effektív forrásméret hatással lehet a számolt 

dózisértékekre, különösképp a penumbra régiójában112. A gyártói javaslatnak 

megfelelően az AAA esetén 0 mm-es, AXB esetén 1 mm-es elméleti effektív 

forrásméretet adtunk meg a modellezés egyetlen változtatható paramétereként. 

VI.3.2. Tervezéssel kapcsolatos megfontolások 

Erős korrelációt találtunk a PTV lefedettségének változása és a PTV-ITV átlagos 

HU értéke között. Összefüggés mutatkozott az ITV CT-számának homogenitása 

(szórása) és a D98% értéke között is. Liu és mtsai. kutatásai is megerősítik a 

céltérfogat-ellátottság CT-szám függését. Eredményeik szerint a tüdő 

elektronsűrűségének változása kapcsolatban áll a beteg légzési funkcióját jellemző 

FEV1 („Forced Expiratory Volume in 1 s”, erőltetett kilégzési másodperc-térfogat) 

értékkel113. A szükséges monitoregységek számának, illetve a tumor elmozdulásának 

mértéke nem volt hatása a dózisparaméterek változására. Az AXB algoritmussal 

újraszámolt tervek PTV ellátottsága az esetek túlnyomó többségében kis mértékben 

alacsonyabb volt a AAA-hoz képest. Az ITV dózislefedettségének változása kevésbé 

volt jelentős, ugyanis a számolási algoritmusok közötti különbség elsősorban az 

alacsony Hounsfield értékkel rendelkező PTV-ITV régióban volt jelentős, amely egy 

második "build-up" régiónak tekinthető a dózisszámolás szempontjából. Az 

algoritmusok közötti különbség egyes betegeknél klinikailag jelentős mértékű is lehet.  

Megállapítottuk, hogy az AXB-vel való dózisszámolást AAA-vel újraszámolva 

kisebb eltéréseket kapunk, mint fordított esetben, ezért is javasoljuk az AXB 

használatát. Muñoz-Montplet és mtsai. SBRT vizsgálata során nem találtak különbséget 

az AAA és AXB tervek között, azonban az AXB DtW és DtM beállítása között már 

statisztikailag szignifikáns eltérések voltak114. A bordakosár dózisterhelése trendszerűen 

magasabb AXB algoritmussal, emiatt érdemes fontolóra venni a dóziskritériumok 

számolási algoritmusra való adaptálását, például a bordakosár maximális 

dózisterhelésének vagy a PTV minimális lefedettségének algoritmusonként való 

meghatározását. Az irodalomban fellelhető legújabb kutatások általában a bordával 

kapcsolatos mellékhatások megjelenésének valószínűszínűsége alapján tesznek 

ajánlásokat a bordakosár dózisterhelésének korlátjára115–117. A cikkek nagyrésze említi 
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ugyan a használt algoritmus típusát, azonban nem tesz javaslatot a különböző 

algoritmusok közti különbségek áthidalására. 

Összességében megállapítható, hogy egyes betegek esetén jelentős különbségek 

lehetnek az egyes dozimetriai paraméterek között különböző számolási algoritmusok 

alkalmazásakor, és egy részük függ a vizsgált térfogat CT-számától is. Az eltérésnek 

klinikai jelentősége akkor van, amikor a dózis normalizációját egy jelentősen 

algoritmus-függő paraméter értékre tesszük meg, vagy amikor az egyes védendő 

szervek dózistoleranciáját vizsgáljuk. A fentiek miatt javaslom azon betegek 

azonosítását, ahol jelentős különbség van a számolási algoritmusok eredményei között, 

valamint a tervek normalizációjára olyan dozimetriai paraméter használatát, amely 

kevésbé függ a használt számolási algoritmustól.  
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VII. Fotonnyalábok összehasonlítása sugárbiológiai mérések 

alapján  

VII.1. Anyag és módszerek 

A legismertebb és leggyakrabban használt biodozimetriai módszer az ionizációs 

sugárzás hatására keletkező dicentrikus és ring kromoszómák számának vizsgálata. A 

limfociták a véráramban keringve, illetve a nyirokutakba bejutva a szervezet bármely 

pontjába képesek eljutni, így a limfociták egésztest expozíciót reprezentálnak. A vérben 

keringő limfocitáknak két fő típusa van, a T- és a B-limfociták. Ha a T-limfocitákat 

mitogénnel, pl. fitohemagglutininnel osztódásra késztetjük, majd az első osztódási 

ciklus metafázisában leállítjuk az osztódást, akkor jól láthatóvá válnak az ionizáló 

sugárzás hatására kialakult kromoszómaaberrációk118. A dicentrikus és ring alakú 

kromoszómák azért alkalmasak biológiai dózisbecslésre, mert képződésük specifikus az 

ionizáló sugárzásra, illetve mennyiségük arányos az elnyelt sugárzás dózisával. Ha a 

megfelelő kalibrációs görbéhez viszonyítjuk az aberrációk számát, akkor abból 

megbecsülhetjük az exponált személy által kapott dózist. A fent leírt módszerrel végzett 

ún. dicentrikus "assay" a biodozimetria „gold standard” módszerének tekinthető, annak 

alacsony háttérszintje (kb. 1 dicentrikus kromoszóma 1000 sejtben), valamint nagy 

érzékenysége miatt (küszöbdózis 0,05 Gy), illetve nagy előnye, hogy parciális 

besugárzás becslésére is alkalmas119. A különböző energiájú és dózisteljesítményű 

fotonsugárzások (röntgen vagy gamma) kalibrációs görbéi között eltérések lehetnek, 

ezért javasolt, hogy minden laboratórium a saját besugárzókészülékeire rendelkezzen 

külön-külön kalibrációs görbékkel120. 

Munkánk során in vitro kalibrációs görbéket vettünk fel dicentrikus kromoszóma 

"assay" segítségével. A vizsgált sugárnyalábok lineáris gyorsító által létrehozott, 6 és 

10 MV gyorsítófeszültséggel keltett fékezési röntgensugárzások voltak. Külön 

vizsgáltuk a kiegyenlítő szűrő hatását standard FF és a nagy dózisteljesítményt lehetővé 

tevő FFF módban. A vizsgálatot megismételtük különböző dózisteljesítmények 

használata mellett is. Az adatok feldolgozása során LQ-modellt használtunk, és a mért 

adatokra illesztett görbe alapján határoztuk meg a lineáris és kvadratikus 

koefficienseket. Létrehoztuk az egyes nyaláboknak megfelelő kalibrációs görbéket, 

valamint a kapott értékeket összehasonlítottuk az irodalomban található adatokkal. 
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VII.1.1. Mintakészítés 

A kísérletekhez 19 egészséges, nem dohányzó személytől vettünk Li-heparinnal 

alvadásgátolt perifériás vénás vért. A vért 2 ml-enként kriocsőbe mértük ki, majd a 

kriocsövet a 38. ábrán látható vízzel telt műanyag fantomba helyezve készítettük el a 

besugárzástervezéshez szükséges CT-felvételt, valamint ugyanebben a fantomban 

végeztük el a minták szobahőmérsékleten való besugárzását is.  

 

38. ábra: A vérminták besugarazása során használt fantom a benne elhelyezett 

kriocsővel, valamint a besugárzási mező vetületévél  

VII.1.2. Fotonnyalábok sugárminősége 

A sugárterápiában használt lineáris gyorsítók besugárzási mezőinek 

kialakításában fontos szerepet játszanak a kiegyenlítő szűrők, használatukkal alakítható 

ki a pontforrásból induló sugárnyalábból homogén dózisprofil. Korábban a 

sugárterápiában fontos cél volt a besugárzási mezőn belüli intenzitás homogenitása, 

azonban az IMRT és a sztereotaxiás sugárterápia elterjedésével már inkább a magas 

dózisteljesítmény elérése, mintsem a homogén dózisprofil létrehozása vált elsődleges 

céllá. Az FF és FFF mezők dózisprofilja a 39. ábrán látható. 
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39. ábra: 6 MV-FF (felső) és 6MV-FFF (alsó) fotonnyalábok dózisprofilja a 

dózismaximum mélységében, 10x10 cm2-es mezőméret esetén 

A kis szegmensek által létrehozott dóziseloszlások számításánál, ha ismerjük a 

nyaláb intenzitását az egyes pontokban, akkor számítógépes besugárzástervezés 

segítségével ugyanolyan egyszerűen számítható a betegben elnyelt dózis értéke, mint 

homogén nyalábok esetén. A modern lineáris gyorsítók FFF módjának használata esetén 

a dózisteljesítményt a kiegyenlítő szűrő eltávolításával valósítják meg. Ennek hatására a 

dózisteljesítmény akár a négyszeresésre is nőhet, miközben a besugárzófejből származó 

szórt sugárzás mennyisége csökken121. Értelemszerűen ebben az esetben csökken a 

besugárzási mezőn kívüli dózis, valamint a 40. ábrán látható módon változik az 

készülékből kilépő sugárzás átlagenergia eloszlása is, a szűrő hatása nélkül a nyaláb 

átlagenergiája kissé alacsonyabb lesz. 
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40. ábra: 6 MV-FF (felső) és 6 MV-FFF (alsó) nyalábok radiális irányú átlagenergia 

eloszlása 

A megnövelt dózisteljesítménnyel csökkenthető a besugárzási idő. Ebben az 

esetben a betegnek kevesebb időt kell a kezelőasztalon töltenie, így a besugárzás alatti 

(intrafrakcionális) elmozdulások és belső szervmozgások csökkennek, ami pontosabbá 

teszi a dózisleadást, illetve a CTV-PTV biztonsági kiterjesztés csökkentésével kisebbek 

lesznek a besugárzási térfogatok122. További pozitív hozadéka a gyors kezeléseknek, 

hogy adott idő alatt több beteg kezelhető meg, így a sugárterápiás várólisták hossza is 

csökkenthető. 

VII.1.3. Besugárzástervezés és mérési elrendezés 

Ahhoz, hogy a besugárzástervezést elvégezhessük, először egy topometriai CT 

felvételt készítettünk a fantomról és az abban található kriocsőről. A felvételt Siemens 

Definition AS Open 20 (Siemens, Erlangen, Németország) készülékkel állandó 120 kVp 

csőfeszültség mellett végeztük el. A besugárzástervezéshez Varian Eclipse 13.6 

tervezőrendszert (Varian, Palo Alto, USA) használtunk. A terveket TrueBeam (Varian, 

Palo Alto, USA) besugárzókészülékre készítettük el, 8×8 cm2-es mezőmérettel, MLC 

használata nélkül, izocentrikus technikával, egy direkt, laterális mező használatával, a 

41. ábrán bemutatott módon. A használt fotonsugárzás energiái és dózisteljesítményei a 

következők voltak: 6 MV-FF 600 MU/perc; 10 MV-FF 600 MU/perc; 6 MV-FFF 400, 

600 és 1400 MU/perc; valamint 10 MV-FFF 400, 1600 és 2400 MU/perc. Az 

izocentrumra előírt dózis értéke 0,5, 1, 2, 3, 6 és 8 Gy volt. 
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41. ábra: A fantomra készült besugárzási terv 3D-s ábrázolása és a dóziseloszlás három 

egymásra merőleges CT-metszeten 

Lineáris gyorsítók esetén a besugárzási idő jellemzésére a monitoregységet (MU) 

használjuk, mivel a dózis leadása nem állandó, hanem impulzusszerűen változik. A 

konvencionálisan kalibrált készülékek 100 MU alatt 100 cm forrás-felszín távolságban 

10×10 cm2-es mezőméret esetén dózismaximumban mérve 1 Gy dózist adnak le. Mivel 

különböző energiájú nyalábok vizsgáltunk, az izocentrumban mérhető tényleges 

dózisteljesítmény értéke különböző volt az egyes energiákon. Az egyes 

nyalábparamétereknél az izocentrumra vonatkozó dózisteljesítmény értékeket a 

17. táblázat tartalmazza. 
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Energia 
Névleges 

dózisteljesítmény 
(MU/perc) 

Dózisteljesítmény 
az izocentrumban 

(cGy/perc) 

6 MV-FF 600 550 

10 MV-FF 600 588 

6 MV-FFF 400 357 

6 MV-FFF 600 536 

6 MV-FFF 1400 1250 

10 MV-FFF 400 385 

10 MV-FFF 1600 1540 

10 MV-FFF 2400 2308 

17. táblázat: Az egyes nyalábok nominális és izocentrumban mérhető dózisteljesítménye 

VII.1.4. Kiértékelés a kromoszómaaberrációk száma alapján 

A kromoszómaanalízis első osztódásban lévő perifériás vér limfocita kultúrákból 

származó sejteken történt. 0,8 ml vért adtunk 9 ml RPMI-1640 (Gibco) tápleveshez, 

amit kiegészítettünk 15 % borjúsavóval és penicillin/sztreptomicinnel (0,5 ml/l). A 

limfocitákat fitohemagglutinin M kezeléssel késztettük osztódásra (0,2 ml, Gibco). Az 

inkubálás 50−52 óráig 37 °C-on történt. Az osztódási ciklus befejeződése előtt 2 órával 

kolcemiddel (0,2 ml/l, Gibco) blokkoltuk a sejteket. A limfocitákat az inkubáció után 

centrifugáltuk és 0,075 M KCl-lel 15 percig 37 °C-on hipotonizáltuk, majd hideg 

metanol-ecetsav 3:1 arányú elegyével 4-5-ször fixáltuk. A metafázisos sejtosztódásokat 

tárgylemezre cseppentettük és 3 %-os Giemsa-oldattal festettük meg. 

A limfocitatenyészetekből dózispontonként minimum 200 metafázist értékeltünk, 

1500-szoros fénymikroszkópos nagyítás mellett. A 42. ábrán látható szerkezeti 

aberrációkat a következő módon alcsoportokba gyűjtöttük:  

Kromatid típusú aberrációk: 

- kromatidtörés, 

- kromatid kicserélődés, 

- rés (gap). 

Kromoszóma típusú aberrációk: 

- transzlokáció, 

- kromoszómafragmentek, 

- dicentrikus kromoszómák, 
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- ring kromoszómák, 

- valamint ezek összege, az összes kromoszómaaberráció. 

 

42. ábra: Perifériás vér limfocitáinak különböző kromoszómaaberrációi lineáris 

gyorsítón történő fotonbesugárzást követően 

Az aberrációk számát fajlagosan értékeltük, 100 sejtre vonatkoztatva adtuk meg. 

A mért értékekre lineáris-kvadratikus modellfüggvényt illesztettünk a 43. ábrán látható 

CABAS (Chromosomal Aberration Calculation) 2.0 (Deperas és mtsai.) szoftverrel123. 

A felvett dózis-hatás görbék alapján meghatároztuk a lineáris kvadratikus dózismodell α 

és β értékét123. Az egyes dózisgörbéket 2-3 személytől származó vérminták elemzése 

alapján hoztuk létre.   

 

43. ábra: A CABAS (Chromosomal Aberration Calculation) 2.0 szoftver kezelőfelülete 
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A lineáris-kvadratikus modell egyenlete:  

𝑌 = 𝑐 + 𝛼 ∗ 𝐷 + 𝛽 ∗  𝐷2, ahol 

- Y: a dicentrikus és ring kromoszómaaberrációk száma / sejt, 

- D: a sugárzás dózisa Gy-ben, 

- c: a háttérérték, 

- α: a lineáris együttható, 

- β: a kvadratikus együttható. 

A különböző nyalábminőségek statisztikai analíziséhez Student-féle t-tesztet 

végeztünk GraphPad Prism 5 (GraphPad Software, San Diego, CA) szoftver 

segítségével, 95%-os konfidenciaintervallum és p<0,05 szignifikanciaszint mellett. 

Kiszámítottuk különböző mennyiségű aberrációk esetén  a relatív biológiai hatásosság 

értékeit („relative biological effectiveness”, RBE) is, vagyis, hogy ugyanakkora 

károsodás mekkora dózisértéket jelent a különböző fotonnyalábok esetén124. 

VII.2. Eredmények 

A 18. táblázatban látható eredményeink alapján 1 Gy alatti dózisoknál az 

acentrikus kromoszómafragmentumok és a kromatidtörések, míg 2 Gy felett a 

fragmentumok mellett a dicentrikus kromoszómák domináltak. A transzlokációk száma 

körülbelül egy nagyságrenddel alacsonyabb volt, mint a dicentrikus és ring aberrációk 

száma. Bár a kromoszómatörések száma is négyzetes növekedést mutatott a besugárzás 

hatására – ellentétben a dicentrikus és ring kromoszómákkal –, azok nem csak sugárzás, 

hanem vegyi expozíció hatására is képződnek, ezért nem tekintjük azokat 

sugárzásspecifikus biomarkereknek. 

Dózis 
(Gy) 

Kromatid-
törés 
(db) 

Kromoszóma-
fragmentum 

(db) 

Dicentrikus 
és ring 

kromoszóma 
(db) 

Transzlokáció 
(db) 

Összes 
aberráció 

(db) 

Aberráns 
sejtek aránya 

(%) 

0 0 0 1,0±0 0 1,0±0 1,0±0 

0,5 2,0±1,0 2,5±0,5 1,5±1,5 1,0±0 6,5±2,5 6,0±3,0 

1 3,0±2,0 4,0±1,0 7,0±3,0 1,0±0 14,5±5,5 12,5±3,5 

2 5,5±2,5 14,0±1,0 18,0±1,0 4,0±1,0 42,0±3,0 31,0±2,5 

3 9,5±5,5 15,5±5,5 35,0±3,0 8,5±0,5 68,5±2,5 43,5±3,5 

6 6,5±2,5 61,0±17,0 165,5±19,5 17,5±5,5 252,0±38,0 88,0±8,0 

8 6,0±3,0 170,0±10,0 282,5±0,5 24,5±10,5 489,0±5,0 95,0±5,0 

18. táblázat: Az egyes kromoszómaaberrációk átlagos száma és standard hibája 100 

sejtre vetítve, 600 MU/perc dózisteljesítmény és 6 MV-FFF mód esetén 
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CABAS programmal felvettük a különböző energiával, dózisteljesítménnyel, 

szűrővel, ill. anélkül besugárzott vérminták dózisgörbéit. Az egyes görbéket leíró 

egyenletek jellemző lineáris és kvadratikus értékeket a 19. táblázat tartalmazza. 

Energia 
Névleges dózisteljesítmény 

(MU/perc) 
α 

(1/Gy) 
β 

(1/Gy2) 

6 MV-FF 600 0,005±0,011 0,030±0,003 

10 MV-FF 600 0,0009±0,008 0,023±0,002 

6 MV-FFF 400 0,009±0,012 0,030±0,03 

6 MV-FFF 600 0,007±0,001 0,043±0,002 

6 MV-FFF 1400 0,001±0,001 0,016±0,005 

10 MV-FFF 400 0,023±0,010 0,027±0,002 

10 MV-FFF 1600 0,011±0,006 0,034±0,003 

10 MV-FFF 2400  0,047±0,005 0,031±0,004 

19. táblázat: A besugárzott vérminták illesztett dózisgörbéinek paraméterei és azok 

standard hibái egy-egy energiára és dózisteljesítményre vonatkoztatva 

A különböző minőségű nyalábok statisztikai összehasonlításának eredményeit a 

20. táblázatban összegeztük. 6 és 10 MV esetén is fennáll, hogy az FFF nyalábok által 

keltett aberrációk száma dicentrikus és ring, valamint összes kromoszómaaberráció 

tekintetében is magasabb volt, mint FF nyalábok esetén. A 6 MV-s és 10 MV-s 

nyalábok összehasonlítása esetén a vizsgált módtól függetlenül magasabb volt az 

aberrációk száma alacsonyabb energia használatakor. 

  D+C     
SUM

 6 MV-FF 10 MV-FF 6 MV-FFF 10 MV-FFF 

6 MV-FF 
 

n.s. 
p < 0,001 
(2 - 8 Gy) 

n.s. 

10 MV-FF n.s. 
 

n.s. 
p < 0,0001 
(3 - 8 Gy) 

6 MV-FFF 
p < 0,001 
(2-8 Gy) 

n.s. 
 

p = 0.011 
(2 és 8 Gy) 

10 MV-FFF n.s. 
p < 0,05 
(2 - 8 Gy) 

p = 0,001 
(2 és 8 Gy)  

20. táblázat: Az egyes nyalábok által keltett kromoszómaaberrációk (D+C: dicentrikus és 

ring, SUM: összes) számában lévő különbségek szignifikancia szintje és a szignifikáns 

dózistartomány (n.s.: nincs szignifikancia) 

Referenciasugárzásként a 600 MU/perc 6 MV-FF sugárzást használva 

összehasonlítottuk az egyes nyalábok RBE értékeit, vagyis az azonos biológiai hatást 
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eredményező dózisok arányát. A 44. ábrán látható, hogy 100 db dicentrikus és ring /100 

sejt értéknél (amit kb. 5–7 Gy dózisú sugárzás okoz) a referenciához képest 10−20 % 

RBE-eltérés is megfigyelhető. A fentiek alapján az általunk alkalmazott sugárzási 

paraméterek közül legkisebb biológiai hatással a 600 MU/perc 10 MV-FF, míg 

legnagyobbal a 600 MU/perc 6 MV-FFF rendelkezik. 

 

44. ábra: Különböző paraméterek mellett, lineáris gyorsítón előállított röntgensugárzás 

relatív biológiai hatása 100 sejtben értékelt dicentrikus és ring kromoszómaaberrációk 

alapján 

VII.3. Megbeszélés 

Az elméleti becslések és korai, emlős sejtvonalak vizsgálatán alapuló 

sugárbiológiai kísérletek szerint a nagyobb dózisteljesítmény nem okoz a kezelt sejtek 

túlélésében változást125–127. Más kutatások eredményei alapján a rövidebb kezelési idő a 

szubletális károsodás repairjének csökkenését okozza, ezáltal hatásosabb lehet a tumor 

kezelésében, ugyanakkor növelheti a normálszöveti károsodás kockázatát 128,129. Az FFF 

sugárzásin vitro hatásának vizsgálata során Lohse és mtsai. két glioblasztóma-

sejtvonalat sugaraztak be 5 és 10 Gy-vel, különböző dózisteljesítménnyel, FF és FFF 

módban. Eredményeik alapján glioblasztóma-sejtvonalnál az FFF mód sokkal 

hatékonyabb a kolóniaképzés csökkenésében, mint a standard FF mód, és a különbség 

nő a dózis növelésével130. Nakano és mtsai. humán tüdő-adenokarcinóma sejtvonal 

tanulmányozása során arra jutottak, hogy a nagy dózisteljesítményű fotonsugárzás 
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hatása nem különbözött a normál módtól sem a sejtek túlélésében, sem a sejtek 

mozgásában131. Azonos energia és mód esetén a különböző dózisteljesítményű nyalábok 

által okozott aberrációk számai között nem találtunk egyértelmű összefüggést. Ennek 

oka lehet a Brehwens és mtsai. által leírt hatás, miszerint a 10 mGy/perc nagyságrendű 

dózisteljesítmény esetén van jelentősége a DNS repair mechanizmusoknak, míg az 

általunk használt 1 Gy/perc feletti dózisteljesítmény felett már nem játszanak fontos 

szerepet132. Tudomásunk szerint mi voltunk az első kutatócsoport, akik széles 

dózistartományban vizsgálták a különböző dózisteljesítmények esetén tapasztalható 

hatásokat. 

A lineáris és a kvadratikus együtthatók negatív korreláción keresztül kölcsönösen 

függnek egymástól. Hill és mtsai. eredményeihez hasonló következtetés vonható le a 3. 

táblázat adataiból, az α-értékek nagyon alacsonyak, tehát a kvadratikus komponens 

került túlsúlyba, ami a nagy lineáris energiatranszfer (LET) értékű sugárzások 

jellemzője133. Azonban a dózisteljesítmény is befolyásolja az α- és β-értéket, nem csak a 

gyorsítófeszültség. 6 MV esetén nincs nagy különbség az α-értékekben, viszont, ha 

növeljük a gyorsítófeszültséget 10 MV-re, a lineáris komponens kezd dominálni, az 

α-érték növekszik és a β, vagyis a kvadratikus valószínűségi együttható értéke csökken. 

A 600 MU/perc dózisteljesítményű 6 MV-FF és 6 MV-FFF adatai alapján a kiegyenlítő 

szűrő elhagyásával a β értéke nőtt, a görbe meredekebb emelkedést mutat azonos 

dózistartomány és gyorsítófeszültség alkalmazása esetén, ami azt jelzi, hogy a szűrő a 

kisebb energiák felé tolja el a sugárzás átlagenergiáját. Az átlagenergia csökkenését 

Vassiliev és mtsai., valamint Budgell és mtsai. fizikai mérésekkel is 

megerősítették134,135. 

A nemzetközi ajánlások szerint érdemes dózisgörbét készíteni minden 

laboratóriumban a különböző energiájú sugárzásokra, illetve külön gamma- és 

röntgensugárzásra, hogy bármilyen baleset esetén minél jobban közelítsük az expozíciós 

körülményt. Ezen kívül az alkalmazott dózistartomány megadása is fontos a görbék 

összehasonlítása szempontjából. Mert ugyanazon görbének különbözőek az együtthatói, 

ha pl. 0–3, 0–6 vagy 0–8 Gy közötti értékekkel számolunk. Érdemes minél szélesebb 

tartományt vizsgálni, mert ha egy kisebb tartományban rendelkezünk dózisgörbével, a 

nagyobb értékre történő extrapolálás a biológiai dózis alulbecslését fogja jelenteni136. 

Azonban 8 Gy fölött ennél a módszernél már technikai problémáink adódhatnak a 

limfociták lassú osztódása, a rossz minőségű metafázisok, valamint nehezen értékelhető 

nagyszámú és összetett aberrációk miatt. Az α-érték a korábbi tanulmányok alapján 
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LET-függő, illetve kisebb energiákat alkalmazva is csökken, mint ahogy 

vizsgálatunkban is tapasztaltuk. A β-érték szintén ismert módon függ a 

dózisteljesítménytől, tehát ha csökkentjük a dózisteljesítményt, a lineáris komponens 

kezd dominálni119,137,138. 

A különböző besugárzási körülmények között kapott lineáris-kvadratikus görbék 

α- és β-értékeinek összehasonlítása más kutatók röntgen- és gammasugárzásokkal 

kapcsolatos vizsgálati eredményeivel a 21. táblázatban látható. 

Szerző Energia 
Dózisteljesítmény 

(cGy/perc) 
Dózistartomány 

(Gy) 
α 

(1/Gy) 
β 

(1/Gy2) 

Barquinero  
és mtsai.139 

1,25 MeV 
(Co-60) 

107–118 0 - 5 0,021±0,005 0,063±0,004 

Prasanna 
és mtsai.140 

1,25 MeV 
(Co-60) 

100 0 - 5 0,098±0,021 0,044±0,009 

Wilkins 
és mtsai.141 

1,25 MeV 
(Co-60) 

63,8 0 - 5 0,029±0,008 0,036±0,003 

Vinnikov  
és mtsai.142 

1,25 MeV 
(Co-60) 

50-120 0 - 20,3 0,129±0,009 0,033±0,001 

Lemos-Pinto 
és mtsai.143 

6 MV-FF 54 0 - 3 0,013±0,007 0,056±0,004 

Saját 6 MV-FFF 536 0 - 8 0,007±0,001 0,043±0,002 

Saját 6 MV-FF 556 0 - 8 0,005±0,011 0,030±0,003 

Saját 10 MV-FFF 2308 0 - 8 0,047±0,05 0,031±0,004 

Saját 10 MV-FF 588 0 - 8 0,0009±0,008 0,023±0,002 

21. táblázat: Saját eredményeink alapján illesztett dózisgörbék paramétereinek 

összehasonlítása más szerzők által kapott értékekkel 

Korábban a klinikai kezelések során jellemzően 2 Gy körüli dózisokat adtak le 

frakciónként. Látható, hogy 2 Gy dózisnál nincs jelentős különbség az általunk vizsgált 

sugárzások által létrehozott biológiai hatások közt. Ezzel szemben a hipofrakcionált 

sugárterápia során minél nagyobb frakciódózisokat alkalmazunk (6–8 Gy), a sugárzások 

által létrehozott aberrációszámok között annál jelentősebb különbségeket 

tapasztalhatunk. Azonos biológiai dózis eléréséhez (pl. 200 dicentrikus és ring 

kromoszómaaberráció kialakulásához) 6,93 Gy leadása kell, ha a besugárzás 

1400 MU/perc, 6 MV-FFF-vel történik, ugyanakkor már 9,40 Gy leadása szükséges, ha 
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a besugárzás 600 MU/perc, 10 MV-FF-vel történik. A különböző kalibrációs görbék 

használatából adódó különbségek bemutatása érdekében a 22. táblázatban látható, hogy 

különböző besugárzási paraméterek mellett mekkora becsült dózis okozza a megadott, 

azonos biológiai hatást.  

 
Becsült dózisértékek adott számú dicentrikus és ring kromoszómaaberráció alapján, 

95%-os konfidenciaintervallummal (Gy) 

Nyaláb 
2 db/ 

100 sejt 
20 db / 
100 sejt 

70 db / 
100 sejt 

100 db / 
100 sejt 

200 db / 
100 sejt 

6 MV-FF 
DR600 

0,50 
0,05−1,25 

2,33 
1,73−2,99 

4,72 
4,12−5,36 

5,73 
5,12−6,36 

8,29 
7,68−8,91 

10 MV-FF 
DR600 

0,82 
0,17−1,68 

2,89 
2,23−3,62 

5,51 
4,85−6, 21 

6,61 
5,95−7,30 

9,40 
8,7−10,08 

6 MV-FFF 
DR400 

0,64 
0,15-1,28 

2,16 
1,68-2,96 

4,08 
3,59-4,59 

4,88 
4,40-5,39 

6,92 
6,44-7,42 

6 MV-FFF 
DR600 

0,58 
0,11−1, 20 

2,06 
1,59−2,59 

3,94 
3,47−4,44 

4,72 
4,25−5,22 

6,72 
6,24−7,20 

6 MV-FFF 
DR1400 

0,67 
0,18−1,30 

2,18 
1,70−2,72 

4,10 
3,62−4,61 

4,90 
4,42−5,40 

6,93 
6,45−7,43 

10 MV-FFF 
DR400 

0,51 
0,06−1, 25 

2,31 
1,73−2,97 

4,66 
4,07−5,29 

5,65 
5,06–6,27 

8,16 
7,56–8,77 

10 MV-FFF 
DR1600 

0,57 
0,09−1,26 

2,23 
1,70−2,82 

4,35 
3,81−4,91 

5,23 
4,70−5,79 

7,49 
6,95−8,04 

10 MV-FFF 
DR2400 

0,54 
0,08-1,20 

2,13 
1,62−2,70 

4,16 
3,65−4,71 

5,02 
4,50–5,55 

7,18 
6,67−7,71 

22. táblázat: Adott számú dicentrikus és ring kromoszómaaberráció kialakulásához 

tartozó becsült dózisok különböző dózis-hatás görbék paraméterei alapján, CABAS 

programmal becsülve (DRx: x MU/perc dózisteljesítmény) 

A biológiai dozimetria döntő fontosságú lehet a vélelmezett baleseti expozíció 

esetén. Az ajánlások szerint sürgős esetben  először 20 metafázis értékelendő, 

amennyiben a dicentrikus kromoszómák száma 4 vagy a fölött van, a becsült dózis ≥2 

Gy (az alsó konfidenciahatár 0,85 Gy)137. Ebben az esetben még 50 metafázist 

szükséges értékelni, hogy eldönthetővé váljon az elemzett aberrációk eloszlásának 

homogenitása. A továbbiakban kalibrációs görbe, ill. kockázatbecslési táblázat 

segítségével becsüljük a kapott dózist. Azonban, ha kevés sejtet értékelünk, 

alulbecsülhetjük az expozíciós dózist kis LET-értékű, alacsony dózisú sugárzás esetén, 

illetve, ha a test kis részét érte a sugárzás, ezért lehetőség szerint inkább 500 metafázis 

értékelését javasoljuk. 
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VIII. Következtetések 

Az általam végzett kutatások elősegítették a hazai sugárterápiás kezelések 

technikai fejlesztését, különösképp a sztereotaxiás kezelések bevezetésével növekedett 

jelentős mértékben a betegkezelések minősége. A kapcsolódó vizsgálatok, mint az 

ellenőrző mérések lehetőségeinek elemzése, a számolási algoritmusok összehasonlítása, 

illetve a limfociták vizsgálata segítették az újonnan bevezetett, modern technika 

biztonságos alkalmazhatóságát. Ezek alapján a következő tézispontokat fogalmaztam 

meg:  

T1) Kidolgoztam a három különböző légzési fázist rekonstruáló CT felvételek 

készítésének és az ennek alapján történő légzéskapuzott sugárkezelésnek a protokollját. 

Mérések alapján megállapítottam, hogy a gyártói becslés és a mért CTDI értékek 5%-on 

belül megegyeznek, valamint a 3 fázisú CT dózisa megközelítőleg egyhatoda a 4D-CT 

által okozott dózisnak. A 3 fázisú CT használatával – kisebb biztonsági margó 

alkalmazásával – átlagosan harmadával csökkenthető a besugarazandó céltérfogat. 

Megállapítottam, hogy az optimalizálási algoritmus által készített terv minősége 

független a frakcionálási sémától. A frakcionálási séma optimalizálás utáni 

megváltoztatása sem csökkenti a besugárzási tervek leadásának pontosságát. 

Iránymutatásaim alapján végeztük el az Országos Onkológiai Intézetben Magyarország 

első 4D-CT alapú, nagydózisú, hiperkonformális, extrakraniális sztereotaxiás 

sugárkezelését, és azóta rutinszerűen végzünk ilyen típusú kezeléseket az irodalmi 

adatok alapján más sugárterápiás központokhoz hasonló klinikai eredménnyel. P1, P3, 

P4, P5, P6 

T2) Mérésekkel igazoltam az EBT2 és EBT3 önhívó filmek, valamint a kiértékeléshez 

használt szoftverek (PTW Mephysto, FilmQA Pro, és radiohromic.com) tetszőleges 

kombinációban való klinikai alkalmazhatóságát a besugárzási tervek dozimetriai 

ellenőrzéséhez. Meghatároztam a különböző színcsatornák hosszútávú sötétedési 

görbéjét. Eredményeim alapján a FilmQA Pro által számolt gamma megfelelési arány 

értékek szignifikánsan magasabbak a másik két szoftver által számítottnál. 

Megállapítottam, hogy sztereotaxiás kezelések EPID alapú minőségbiztosítási 

mérésekor figyelembe kell venni a detektor szaturációját. P1, P2 

T3) Meghatároztam az Anisotropic Analytical Algorithm és az Acuros External Beam 

által számolt dózisok közötti releváns eltéréseket a tüdő sugársebészeti eljárások 

alkalmazása esetén, azok eredményét összevetettem mért és irodalmi adatokkal. 
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Klinikai mezőelrendezéseknél mérésekkel igazoltam, hogy a két számolási algoritmus 

között tapasztalható különbség energiafüggő. Megállapítottam, hogy a besugárzási 

tervek normalizálásának megválasztásában, valamint a bordakosár dózis küszöbének 

meghatározásában jelentős szerepe van a választott számolási algoritmusnak. P7, P8, P9 

T4) A mérések alapján megállapítottam, hogy a perifériás vér limfocitáinak besugárzás 

során keletkező aberrációk számában szignifikáns különbség van különböző 

besugárzási paramétereknél. Száz kromoszómaaberráció (dicentrikus + ring)/100 sejt 

értéknél a kiegyenlítő szűrő nélküli („flattening filter free”, FFF) módnak 10−20%-kal 

nagyobb a relatív biológiai hatása, mint a hagyományos, kiegyenlítő szűrős („flattening 

filtered”, FF) módnak. A biológiai hatás a sugárzás átlagenergiájával fordítottan 

arányos, vagyis a vizsgált sugárzások RBE szerinti növekvő sorrendje: 10 MV, 10 MV-

FFF, 6 MV, 6 MV-FFF. P10, P11 
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XI. Köszönetnyilvánítás 

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik a tudományos 

munkám során támogatást és segítséget nyújtottak. Külön köszönetet szeretnék mondani 

a közös munkáért: 

Témavezetőmnek, Pesznyák Csilla egyetemi docens asszonynak, aki mindvégig 

értékes tanácsokkal látott el, valamint a szakma iránti lelkesedése ösztönzést adott a 

tudományos munkában történő előremenetelemhez. 

Polgár Csaba professzor úrnak, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatójának és 

a Sugárterápiás Központ korábbi vezetőjének, aki biztosította a szakmailag igényes 

munkához szükséges feltételeket és lehetőséget adott, hogy az általa vezetett osztályon 

folyó tudományos kutatásokban aktívan részt vegyek. 

Takácsi-Nagy Zoltán egyetemi docens úrnak, a Sugárterápiás Központ 

vezetőjének, aki biztosította a tudományos kutatáshoz szükséges szakmai hátteret. 

Major Tibor professzor úrnak, az orvosfizikai részleg vezetőjének, a hasznos 

tanácsokért, segítőkészségért és a kutatásokat segítő munkahelyi légkör 

megteremtéséért. 

Herein András és Stelczer Gábor fizikus kollégáknak, akik baráti segítségükkel és 

folyamatos ötleteléssel mindvégig segítették munkámat. 

A többi fizikus kollégámnak, akikkel a betegellátással kapcsolatos feladatok 

mellett is folyamatosan konzultálni tudtam az értekezést illető kérdésekben. 

A Klinikai Sugárbiológiai és Onkocytogenetikai Osztály dolgozóinak, 

különösképp Farkas Gyöngyinek, a biodozimetriai módszerek megismertetéséért. 

Minden kollégámnak, akikkel gyümölcsöző szakmai és tudományos 

együttműködést tudtam kialakítani, és segítettek kiépíteni/fejleszteni az 

interdiszciplináris látásmódot. 

Szüleimnek, a támogatásukért, illetve, hogy lehetőséget biztosítottak a 

tanulmányaimhoz. 

Feleségemnek, hogy mindvégig támogatta és türelemmel viselte a doktori 

munkám elkészítését. 


