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Az értekezésben gyakran előforduló rövidítések jegyzéke 

I. Az értekezésben gyakran előforduló rövidítések jegyzéke 

3D  három dimenzió 

3D-KRT háromdimenziós konformális sugárterápia 

APERT akcelerált parciális emlőradioterápia 

BT  brachyterápia 

CK  „CyberKnife” besugárzókészülék 

CT  számítógépes rétegvizsgálat („Computed Tomography”) 

CTV  klinikai céltérfogat („clinical target volume”) 

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

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

HDR  nagy dózisteljesítményű („high-dose-rate”) 

I-125  jód-125 

IMRT intenzitásmodulált sugárterápia („intensity modulated radiation therapy”) 

KS kötött sugárforrásos („stranded seed”) 

LDR  alacsony dózisteljesítményű („low-dose-rate”) 

MBDCAs modell-alapú dózisszámoló algoritmusok („model-based dose calculation 

algorithms”) 

MIBT  multikatéteres intersticiális brachyterápia 

MLC  soklamellás kollimátor („multileaf collimator”) 

MLD  átlagos tüdődózis („mean lung dose”) 

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

OOI  Országos Onkológiai Intézet 

PIPB  permanens implantációs prosztata brachyterápia 
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Az értekezésben gyakran előforduló rövidítések jegyzéke 

PTV  tervezési céltérfogat („planning target volume”) 

SS  szabad sugárforrásos („loose seed”) 

UH  ultrahang  
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Bevezetés 

II. Bevezetés 

Az ionizáló sugárzások terápiás felhasználásának lehetősége már röviddel a 

röntgensugárzás 1895-ös felfedezését követően felmerült. A röntgensugárzás korai 

felhasználói közül sokan szenvedtek el különböző mértékű sugárexpozíciókat, amik a 

bőrükön látható hatásokhoz, gyulladáshoz, szövetkárosodáshoz vezettek.  A bőrfelszínen 

megfigyelt hatások alapján a XX. század első éveiben már bőrelváltozások kezelésére 

általánosan használt eljárás volt az érintett terület röntgensugárzással való ellátása. A 

radioaktivitás (1896, Becquerel) és a radioaktív rádium (1898, Pierre és Marie Curie) 

felfedezése után hasonlóan gyorsan, néhány év alatt a rádium is a sugárterápiás eszköztár 

részévé vált. A rádium terápiás céllal való felhasználásától számítjuk a brachyterápia 

(BT) kezdetét. A „brachy” szó görög eredetű, jelentése „rövid távolság”, mely arra utal, 

hogy a besugárzás hatótávolsága rövid, ezért a radioaktív forrásokat a daganatba vagy a 

daganat közvetlen közelébe helyezzük el. Ezáltal olyan nagy dózisgradiensű, kedvező 

dóziseloszlás alakulhat ki a céltérfogatban és közvetlen közelében, mellyel a céltérfogatra 

nagy dózis szolgáltatható ki a céltérfogaton kívüli normál szövetek vagy védendő szervek 

dózisterhelésének alacsonyan tartásával. A brachyterápia ezen egyedi tulajdonságai a 

kezelések során alkalmazott geometriai megoldásokból és a sugárforrások fizikai 

tulajdonságaiból adódnak. 

A BT-s módszereket több szempontból is csoportosíthatjuk. Dózisteljesítmény 

alapján megkülönböztethetünk nagy dózisteljesítményű („high-dose-rate”, HDR, > 12 

Gy/h), közepes dózisteljesítményű („medium-dose-rate”, MDR, 2 Gy/h-12 Gy/h) és kis 

dózisteljesítményű („low-dose-rate”, LDR, < 2 Gy/h) BT-t. Napjainkban a kezelések 

túlnyomó többsége HDR BT-val történik. A kezelési technika alapján 

megkülönböztethetünk intralumináris, intrakavitális, intersticiális (szövetközi) és felületi 

BT-t. A szövetközi BT kezeléseket a kezdetekkor tapasztalati úton szerzett megfigyelések 

alapján végezték, különböző dozimetriai rendszerek, iskolák alakultak ki, szabályozva a 

források térbeli elrendezését, a besugárzási időt és a dóziselőírást. A legismertebb 

rendszerek, melyeket hazánkban is használtak, a Manchester-i és a Párizs-i. Ezek a 

rendszerek az egyéni anatómiát korlátozottan voltak képesek figyelembe venni, mivel 

akkor nem, vagy csak részben álltak rendelkezésre képalkotó eljárások, és a számítógépes 

besugárzástervezés sem volt még elérhető. 
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A XX. század második felétől kezdve a technika fejlődése a sugárterápia minden 

területén, így a brachyterápiában is jelentős változásokat hozott. Új kezelési lehetőségek 

jelentek meg, amelyekkel a klasszikus dozimetriai rendszerek szigorú szabályrendszerét 

már elhagyhattuk. Ezek közül a leglátványosabbak a nagy kezdeti aktivitású, kisméretű, 

léptethető sugárforrás használata és a metszetképalkotó eljárásokon alapuló céltérfogat-

meghatározás, melyek segítségével új klinikai gyakorlat kialakítására volt lehetőség [1,2]. 

Dolgozatomban intersticiális emlő és prosztata BT kezelések dozimetriai 

elemzésével foglalkozom. Hazánkban nagy múltja van a BT ezen ágának, Kisfaludy Pál 

már 1932-ben foglalkozott emlőtűzdeléssel [3]. Az Országos Onkológiai Intézet (OOI) 

emlő-, prosztata-, fej-nyak-, agy-, méhnyak- és lágyrészdaganatok tűzdelésével 

kapcsolatosan több évtizedes tapasztalattal rendelkezik [4–8]. 

Megemlítendő még, hogy az elmúlt évtizedben a brachyterápiás dózisszámolás 

pontosítására irányuló jelentős fejlesztések történtek. A dózisszámolás során korábban 

azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a betegen belül, ahol a kezelést végezzük, homogén a 

közeg (víz) és teljesül a teljes szóródás feltétele. A tapasztalatok alapján ez jó közelítés, 

azonban nem fedi le pontosan a valóságot, és az új számolási módszerek kifejlesztésének 

célja volt, hogy a betegen belüli szöveti inhomogenitások és az applikátorok 

sugárgyengítési hatásait, valamint a valódi szóródási viszonyokat is figyelembe vegyük. 

A XX. század utolsó évtizedeiben a külső besugárzási technikákban is jelentős 

fejlődések történtek. A lineáris gyorsítók az 1960-as évektől kezdve a teleterápia 

tekintetében fokozatosan egyeduralkodóvá váltak a fejlett országokban, háttérbe szorítva 

a röntgenterápiát és az izotópos besugárzókat. Hazánkban 1983-ban telepítették az első 

lineáris gyorsítót az Országos Onkológiai Intézetben. A teleterápiára használt általános 

lineáris gyorsítók alapvető felépítése a kezdetektől fogva nem sokat változott, egy síkban 

képesek forogni a beteg körül és a betegre érkező mező méretét és alakját képesek 

szabályozni. 

A technikai fejlődés hatására olyan készülékek kifejlesztésére is mód nyílt, melyek 

eltérnek a hagyományosnak tekinthető lineáris gyorsító felépítésétől. Ezek közül az egyik 

az 1990-es években bevezetett CyberKnife (CK) (Accuray Inc., Sunnyvale, USA), ami 

egy 6 csuklóval rendelkező, mozgatható robot és egy speciális, kis tömegű lineáris 

gyorsító együttes alkalmazásával jött létre (1. ábra). A CK nagy előnye a besugárzási 
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szögek megválasztásának nagyfokú szabadsága, így a legmegfelelőbb irányokból 

adhatunk le sugárzást a betegre. Ezt a készüléket arra fejlesztették ki, hogy alkalmas 

legyen kis céltérfogatok nagy frakciódózissal való kezelésére. A sok irányból végzett 

besugárzás nagy dózisgradienst eredményez a céltérfogaton kívül, így megfelelő normál 

szöveti védelem mellett biztosítható a nagy frakciódózisú besugárzás. Intézetünkben a 

CK háromféle kollimátorral érhető el (fix, Iris és soklamellás kollimátor (MLC)), melyek 

közül a klinikai gyakorlatban leginkább az MLC-t használjuk rugalmassága és a 

besugárzás gyorsasága miatt. 

 

1. ábra: CyberKnife robotkaros besugárzókészülék 

Az emlőrák a fejlett országokban és Magyarországon is a női népesség 

leggyakoribb daganata [9]. A korai stádiumú emlődaganatok lokális kezelésére az elmúlt 

évtizedek során elfogadottá vált az emlőmegtartó műtét és az azt követő teljes maradék 

emlő besugárzása [10]. Ennél a betegcsoportnál az emlőmegtartó műtét utáni sugárterápia 

a daganatkiújulás esélyét felére, a halálozást pedig 15%-kal csökkenti [11]. Ma már 
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klinikai vizsgálatokból tudjuk, hogy válogatott betegcsoport esetén a teljes emlő 

besugárzása helyett elegendő az eltávolított daganat helyének (tumorágy) és néhány cm-

es környezetének a besugárzása [12]. Ez a kezelési módszer a részleges (parciális) 

emlőbesugárzás. Ez a kezelés azért lehet megfelelő, mert a daganatkiújulások 

leggyakrabban a tumorágy közvetlen környezetében alakulnak ki, és ennek elkerülésére 

alkalmas a lokális besugárzás [12]. A kisebb kezelési térfogat velejárója, hogy a 

hagyományosnál nagyobb frakciódózisokat tudunk alkalmazni, így a frakciók számát 

csökkenteni tudjuk, ezáltal a teljes kezelési idő is csökken (gyorsított sugárkezelés). A 

két fő tulajdonságból következően ennek a kezelési módszernek az elnevezése akcelerált 

parciális emlőradioterápia (APERT). Számos besugárzási technika áll rendelkezésre az 

APERT kivitelezésére [13]. Ezek közül a leghosszabb követési idővel a multikatéteres 

intersticiális brachyterápia (MIBT) rendelkezik [14–17]. Az Országos Onkológiai Intézet 

(OOI) Sugárterápiás Központjában emlőrák kezelésére először 1996-ban alkalmaztak 

HDR BT-s kezelést [16]. 

MIBT esetén kiadtak ajánlásokat a betegkiválasztási kritériumokra, a céltérfogat-

meghatározásra, illetve gyakorlati útmutatók jelentek meg az alkalmazásához is [18–22]. 

Az elmúlt két évtized technikai fejlődésének köszönhetően APERT kezeléseket külső 

besugárzási technikával is végezhetünk, aminek egyértelmű előnye a MIBT-el szemben, 

hogy nem invazív, így a betegek számára vonzó alternatíva lehet [23]. A szervmozgásokat 

figyelembe véve BT esetén a források (applikátorok/katéterek/tűk) együtt mozognak a 

céltérfogattal, míg külső sugárforrás esetén a céltérfogat el tud mozdulni a sugárforráshoz 

képest, ezért ezt figyelembe véve külső besugárzásnál mindig nagyobb térfogatot kell 

besugarazni, ami hatással lehet a védendő szervek dózisaira is. A technikák 

különbözőségéből adódóan indokolt dozimetriai összehasonlításokat végezni, melyek 

segítséget nyújthatnak a klinikusoknak az egyes betegeknél a legmegfelelőbb kezelési 

módszer kiválasztásában. 

Magyarországon a prosztatarák a férfiak harmadik leggyakoribb daganatos 

megbetegedése és a harmadik leggyakoribb daganatos halálok [24]. A prosztatadaganatok 

egyik elfogadott terápiás módszere a sugárterápia. A kezelés elvégezhető külső 

besugárzással és brachyterápiával is. Kis és válogatott közepes kockázatú betegek esetén 

alkalmazható gyógymód a BT egyik speciális változata, a permanens implantációs 

brachyterápia (PIPB). Ennek során kis aktivitású, fém tokba zárt, kisméretű (4,5 mm x 
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0,8 mm-es) sugárforrásokat ültetnek véglegesen a prosztatába (2. ábra). Az intézetünkben 

használt jód-125 izotóp átlagos fotonenergiája 28 keV, a felezési rétegvastagság 

szövetben 1,8 cm, felezési ideje 59,4 nap, így a teljes dózis 90%-át 197 nap alatt adja le. 

A sugárforrásokat fém tűkön keresztül juttatjuk a prosztatába. 

 

2. ábra: Beültetett I-125 sugárforrások permanens implantációs prosztata 

brachyterápiánál 

Az OOI Sugárterápiás Központjában 2008 decemberében végezték az első 

permanens implantációs kezelést. A kezelésekhez kétféle technikát alkalmaztak. Az első 

79 beteget ún. szabad-sugárforrásos („loose seed” - SS) technikával, míg a továbbiakat 

ún. kötött-sugárforrásos („stranded seed” -KS) technikával kezelték. SS technika során 

az egyes izotópok elhelyezése teljesen szabadon választható, míg KS technika esetén egy 

adott tűben a sugárforrások egymástól 1 cm-es távolságban helyezkednek el. 

A nagyon alacsony dózisteljesítményből következik, hogy a besugárzási idő 

hosszú, hónapokban, években mérhető, így fontos tényező, hogy az operáció során 

beültetett sugárforrások ezen idő során elmozdulhatnak, elvándorolhatnak. Ez hatással 

van a sugárforrások által kialakított dóziseloszlásra, így a céltérfogat dózisellátottságára 

és a védendő szervek dózisára is. Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy az első hónap 
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után már nem történik jelentős változás a sugárforrások helyzetében, így elfogadott 

módszer, hogy a beavatkozás után egy hónappal ismételt metszetképalkotó eljárás 

segítségével meghatározzuk a végleges dóziseloszlást [25,26]. 

Doktori értekezésemben az OOI Sugárterápiás központjában alkalmazott APERT 

kezelésekkel és alacsony dózisteljesítményű (LDR) prosztata brachyterápiával 

kapcsolatos dozimetriai elemzéseimet, illetve a brachyterápiás dózisszámolásban 

alkalmazott inhomogenitáskorrekcióval kapcsolatos tapasztalataimat foglalom össze. 
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III. Célkitűzések 

1. Multikatéteres intersticiális brachyterápiával és CyberKnife technikával végzett 

akcelerált parciális emlőbesugárzás valós klinikai terveinek dozimetriai elemzése 

és összehasonlítása. 

 

2. Multikatéreres intersticiális brachyterápiával és CyberKnife technikával végzett 

akcelerált parciális emlőbesugárzás azonos anatómiai viszonyokra készült 

terveinek dozimetriai elemzése és összehasonlítása. 

 

3. A hagyományos (TG-43) és modell-alapú (TG-186) dózisszámolási algoritmusok 

dozimetriai elemzése és összehasonlítása multikatéteres intersticiális 

brachyterápiával kivitelezett akcelerált parciális emlőbesugárzásnál. 

 

4. Szabad és kötött I-125 sugárforrásokkal végzett prosztatatűzdelések besugárzási 

terveinek dozimetriai értékelése, valamint a kétféle technika összehasonlítása a 

céltérfogat dózisellátottsága és a védendő szervek dózisterhelése szempontjából.  

 

5. Intraoperatív és posztimplantációs dozimetria összehasonlítása permanens 

implantációs prosztata brachyterápiával kezelt betegeknél kötött és szabad 

sugárforrásos technikák esetén. 
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IV. Anyag és módszerek 

IV.1. Dóziseloszlások jellemzésére használt paraméterek 

A dóziseloszlások kvantitatív jellemzésére szolgáló paraméterek a dózis-térfogat 

hisztogramból (DVH) számolhatók. A sugárterápiában a legelterjedtebb az kumulatív 

DVH, amely grafikusan ábrázolja, hogy egy adott térfogat mekkora része kap meg egy 

adott vagy annál nagyobb dózist (3. ábra). A DVH nem ad tájékoztatást arról, hogy egy 

szervnek mely részében alakul ki az adott dózis, ezért a klinikumban a dóziseloszlás 

kiértékelését nem elégséges csupán a DVH alapján elvégezni, hanem az izodózisgörbéket 

is minden esetben meg kell tekinteni. 

 

3. ábra: Reprezentatív dózis-térfogat hisztogram (DVH) a céltérfogatra (CTV) 

és a védendő szervekre emlőtűzdelésnél 

A céltérfogat referenciadózis általi ellátottságát térfogati paraméterekkel 

jellemezhetjük. Dolgozatomban a legtöbb esetben relatív értékeket használok, melyek 

térfogati paraméternél az adott szerv (vagy céltérfogat) térfogatára (Vx), 

dózisparaméternél pedig az előírt dózis 100%-ra (PD, „prescribed dose”) vonatkoznak. 

A leggyakoribb paraméterek: 

- VPTV: a tervezési céltérfogat (PTV) nagysága (cm3) 

- Vx: a céltérfogat legalább x%-os dózissal besugarazott része (%) 

- Dx: legnagyobb relatív dózis, ami a céltérfogat x%-át besugarazza (%) 
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- CI: „coverage index”, lefedettségi index, a céltérfogat előírt vagy annál 

  nagyobb dózissal besugarazott részét adja meg (CI=V100/100) 

- COIN: „conformal index”, konformális index, ami jellemzi az előírt 

  dózishoz tartozó izodózisfelület és a céltérfogat alakjának térbeli 

   egybevágóságát [27] 

- DHI: dózishomogenitási index 

A COIN és a DHI definíció szerint: 

𝐶𝑂𝐼𝑁 =
𝑃𝑇𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑉𝑃𝑇𝑉
×

𝑃𝑇𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑉𝑟𝑒𝑓
, 𝐷𝐻𝐼 =

𝑉100−𝑉150

𝑉100
, 

ahol a PTVref a céltérfogat referenciadózissal besugarazott térfogata cm3-ben, Vref 

pedig a referenciadózis által besugarazott térfogat cm3-ben. Ideális besugárzás esetén a 

CI, a COIN és a DHI értéke is 1. 

A védendő szervek dózisterheléseinek jellemzésére, hasonlóan a céltérfogathoz, 

DVH-ból számolható paramétereket használunk. 

Ezek közül a leggyakoribbak: 

- Vszerv: védendő szerv térfogata (cm3) 

- Dmax: maximális dózis (%) 

- Dátl: átlagdózis (%) 

- Vx: a védendő szerv legalább x%-os dózissal besugarazott térfogata (%) 

- Dx: a védendő szerv térfogatának legnagyobb dózist kapott x%-nak minimális 

 dózisa (Gy vagy %) 

- Dxcm3: a védendő szerv térfogatának legnagyobb dózist kapott x cm3-nek 

 minimális dózisa (Gy vagy %) 

Brachyterápia esetén további, a tűzdelést jellemző paramétereket is használunk, 

melyek még a 3D besugárzástervezés előtti korszakból eredeztethetők, azonban mivel a 

tűzdelési módszerek nem változtak, így továbbra is alkalmazhatók a tűzdelés 

jellemzésére. Ilyen például a DNR (dózisegyenetlenségi hányados), amely definíció 

szerint: 

𝐷𝑁𝑅 =
𝑉1,5𝑟𝑒𝑓

𝑉𝑟𝑒𝑓
, 
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ahol V1,5ref a referenciadózis másfélszerese által besugarazott térfogat 

nagysága (cm3). 

Fenti definícióból következik, hogy ideális dóziseloszlásnál a DNR értéke 0. 

IV.2. Az APERT kezelés 

IV.2.1. Klinikai és technikai háttér 

Az emlődaganatos betegek közül csak az alacsony kockázatúak részesülhetnek 

APERT kezelésben. Az alacsony kockázat pontos feltételeit konszenzus rögzíti, a 

részletek megtalálhatók például Polgár és mtsai. publikációjában [28]. Az APERT 

kezelések csak a tumorágyat célozzák, így a céltérfogat-tévesztés elkerülése érdekében 

fontos a műtét során a tumorágy titánklipekkel történő megjelölése. A kezelés technikai 

kivitelezése szempontjából lényeges szempont, hogy a tervezési céltérfogat nem lehet 

nagyobb térfogatú, mint az azonos oldali emlőállomány harmada [28]. Ez biztosítja a 

megfelelő kozmetikai eredményeket, és ennek ellenőrzésére a beteg CT-képkészletén 

nyílik lehetőség. 

IV.2.2. Betegelőkészítés brachyterápiás kezeléshez 

A brachyterápiás kezelés előkészítésének első technikai lépése egy 3D-s CT 

képalkotás. A képalkotásnál célunk, hogy abban a pozícióban történjen, amelyben majd 

a tűzdelést is fogjuk végezni. Ennek érdekében egy speciális, fix furattávolsággal 

lyuggatott tűvezető sablont („templét”) alkalmazunk, mely a beteg emlőjét két oldalról 

rögzíti (5. ábra) és háton fektetett pozícióban, 3 mm-es szeletvastagsággal készítjük a CT 

vizsgálatot. A 3D-s rekonstruált képen a céltérfogat meghatározása után megállapítható, 

hogy a tűvezető sablon mely nyílásain keresztül érhető el jól a céltérfogat (4. ábra). 

Lokális érzéstelenítés után a megjelölt lyukakon keresztül vezeti az orvos a merev tűket 

az emlőbe. 
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4. ábra: A tűvezető sablon („templét”) használatával készült rekonstruált 3D-s 

CT-kép szúrási irányra merőleges nézetből, amin a céltérfogat megfelelő 

ellátásához szükséges furatok kiválaszthatók 

  

5. ábra: A merev tűk beszúrása tűvezető sablonon keresztül (bal) és a megfelelő 

helyzetben gombokkal rögzített műanyag katéterek (jobb) 

A kezelést több frakcióban végezzük, emiatt a merev tűket rugalmas műanyag 

katéterekre kell cserélni, melyeket a megfelelő helyzetben gombokkal lehet rögzíteni (5. 

ábra). A katéterek elhelyezése bizonyos mértékben megváltoztatja az anatómiai 

viszonyokat az emlőn belül. A katéterek behelyezése után egy új CT felvételt készítünk 



 

 

18 

 

Anyag és módszerek 

a betegről, melyen a katéterek helyzete és a posztimplantációs anatómiai viszonyok is 

látszanak. Ez a képkészlet a végső céltérfogat-meghatározás és a besugárzástervezés 

alapja is. A céltérfogat-meghatározás részletei a IV.2.4-es fejezetben kerülnek kifejtésre. 

A besugárzástervezéshez rekonstruálnunk kell a katéterek térbeli helyzetét a beteg 

anatómiáján belül, létrehozva a lehetséges sugárforrás pozícióknak a 3D-s modelljét (6. 

ábra). A katéterrekonstrukciót követően automatikusan meghatározhatók azok a 

sugárforrás-pozíciók, melyek a céltérfogaton belülre esnek. 

 

6. ábra: A rekonstruált katéterek (kék), a céltérfogat (piros), a bordák (élénk-

lila), a szív (lila) és tüdő (világoskék) 3D-s megjelenítése APERT kezelésnél 

IV.2.3. Betegelőkészítés CyberKnife kezeléshez 

A CyberKnife kezelések során is CT képalkotás segítségével szerzünk 3D-s 

információt a beteg anatómiájáról. A kezelések speciális volta miatt néhány, a 

megszokottól eltérő megoldást kell alkalmazni annak érdekében, hogy eredményesen 

lehessen CK APERT kezelést végrehajtani. A CK egyik legfontosabb előnye az egyéb 

teleterápiás rendszerekhez képest, hogy megfelelő feltételek esetén képes követni a beteg 

légzőmozgása miatti daganat elmozdulást, ezzel csökkentve a besugarazandó térfogatot. 

A céltérfogat követéséhez a CK a kezelőhelyiség mennyezetére szerelt röntgencsövekkel 



 

 

19 

 

Anyag és módszerek 

és azokkal szemben a padlóba sülyesztett síkdetektorokkal készített röntgenfelvételeket 

használ. Ezekkel két merőleges irányból 2D-s képek készíthetők, ezáltal a céltérfogat 3D-

s követése kivitelezhetővé válik. Annak érdekében, hogy a röntgenképeken a céltérfogat 

helyzetét egyértelműen azonosítani lehessen, legalább egy héttel a CT vizsgálat előtt 4 db 

aranymarkert kell beültetni a tumorágy közvetlen közelébe. További különlegesség, a 

besugárzó robotkaron történő elhelyezéséből fakadóan, a besugárzás során a sugárzás 

felvehető irányainak nagy térbeli szabadsága. Ennek megfelelően a betegeket a 

kezelőasztalra fektetés során úgy kell elhelyezni, hogy a készüléknek a lehető legnagyobb 

„rálátása” legyen a céltérfogatra, így a hagyományos gyorsítókon kivitelezett fektetés (a 

beteg karjainak fej feletti pozicionálása) helyett itt a karok a test mellett vannak (7. ábra).  

Kis szeletvastagságú (max. 1,25 mm) CT vizsgálatot kell készíteni, hogy a 

digitálisan rekonstruált röntgenképek megfelelő minőségűek legyenek, és hogy az 

aranymarkereket megfelelő pontosággal lehessen lokalizálni. A CT vizsgálati 

tartományának tartalmaznia kell az állkapocscsont magasságától lefelé a mindkét oldali 

teljes emlő- és tüdőállományt. 

 

7. ábra: APERT kezelés CyberKnife-on 
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A CT felvételt légzésmonitorozás mellett kilégzésben készítjük el, aminek előnye, 

hogy konzervatív becslést ad a besugárzástervezés során a tüdőt ért dózisra, hiszen ekkor 

a legkisebb a tüdő térfogata. Előnye továbbá, hogy normál légzés során hosszabb időt 

töltünk átlagosan kilégzésben vagy ahhoz közeli légzési állapotban, így erre az állapotra 

érdemes a kontúrozást és a besugárzástervezést is elvégezni. A beültetett aranymarkerek 

miatt a normál CT mellett egy fémműtermék csökkentett („metal-artifact-reduction” – 

MAR) képrekonstrukció is történik a céltérfogat kontúrozás pontosságának növelése 

érdekében (8. ábra). 

 

8. ábra: CK APERT kezelés kivitelezéséhez beültetett aranymarkerek normál 

(bal) és fémműtermék csökkentett (jobb) CT képeken 

IV.2.4. A céltérfogat meghatározása és a védendő szervek kontúrozása 

A besugárzástervezéshez szükség van céltérfogat és védendő szerv kontúrokra, és 

a dózisoptimalizálás, illetve a terv minőségének kiértékelése is ezen kontúrok 

segítségével történik (9. ábra). 

A céltérfogat-meghatározás módszertanához nemzetközi protokollok állnak 

rendelkezésre [19,21].  Első lépésként a sebészi klipekkel határolt tumorágyat kell 

kijelölni. A tumorágy meghatározása alapvető fontosságú a megfelelő céltérfogat-

kontúrozáshoz. A tumorágy CT felvételen való láthatósága nagyban befolyásolja az 

orvosi kontúrozásban rejlő interobszerver különbségeket [29,30]. A tumorágy térfogati 

kiterjesztésével kell létrehozni a klinikai céltérfogatot (CTV – „clinical target volume”). 

A kiterjesztést úgy kell elvégezni, hogy a tumorágy körül 2 cm-es zóna legyen mind a 6 

fő irányban. Az ép sebészi szél és a sugárterápiás kiterjesztés együttese kell, hogy kiadja 

ezt a 2 cm-es távolságot. Például, ha 7 mm-es ép sebészi szél van az egyik irányban, akkor 
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ott 13 mm-es tumorágy-CTV margót kell alkalmazni. A CTV-t korlátozni kell az azonos 

oldali emlőállományon belülre, ez a testfelszín felől 5 mm-es vastagságúnak tekintett bőr 

és a mellkasfali izmok kihagyását jelenti. 

  

9. ábra: A céltérfogat és a védendő szervek kontúrjai APERT BT esetén egy CT-

szeleten (PTV: piros, NTB: sárga, bordák: élénk lila: tüdők: ciánkék, szív: 

lila, ellen oldali emlő: sötétzöld, bőr: narancssárga) 

Brachyterápia esetén a tervezési céltérfogat (PTV – „planning target volume”) 

megegyezik a CTV-vel, mivel a katéterek együtt mozognak a céltérfogattal. CK kezelés 

esetén további biztonsági zónára van szükség, melynek nagyságát irodalmi eredmények 

alapján intézetünkben 2 mm-nek állapítottuk meg [31,32]. A PTV-t ennek megfelelően a 

CTV-ből izotróp 2 mm-es kiterjesztéssel hozzuk létre. A tervek dózisoptimalizálásához 

és kiértékeléséhez létrehozzuk a PTVeval térfogatot, melyet az eredeti PTV-ből az 5 mm 

vastagságú bőr kivonásával képzünk, amennyiben átlapolódás van e két térfogat között. 

Védendő szervként az azonos oldali emlő céltérfogaton kívüli része (NTB, „non-

target breast”), a bordák, a bőr, a szív (bal oldali tumorok esetén), az azonos oldali tüdő, 

továbbá az ellenoldali tüdő és emlő kerültek kontúrozásra. 
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IV.2.5. Besugárzástervezés 

Az APERT MIBT kezelések kivitelezéséhez Ir-192 sugárforrást használunk, 

melynek átlagenergiája 380 keV, felezési ideje 74,2 nap. Az afterloading készülékbe való 

behelyezésekor a kezdeti aktivitása 10 Ci, a felezési időre való tekintettel 3-4 hónapig 

használható egy töltet. A pontos izotópadatok (típus, aktivítás) a tervezőrendszerben 

minden forráscserénél frissítésre kerülnek. 

A mára már hagyományosnak tekinthető brachyterápiás besugárzástervezés során 

elsőként a beteg CT-felvételén referencia-dózispontokat hozunk létre a céltérfogat 

centrális, katéterekre merőleges síkjában, a katéterek metszetei által határolt 

háromszögek közepére. Elsőként ezekre írjuk elő a referenciadózist, normalizálással 

megkeressük a DNR minimum értékét, majd geometriai és grafikus optimalizációval 

kapjuk meg a végső dóziseloszlást. Ennek a módszernek hátránya, hogy módosításainkat 

mindig csak egy 2D-s síkban látjuk közvetlenül, azonban a módosításnak 3D-s hatása 

van, így minden korrekciós lépés után szükség van a terv kiértékelésére, ezért ez a 

módszer viszonylag időigényes. A tervek normalizálása dózis-térfogat hisztogram 

alapján történik. A cél a céltérfogat legalább 90%-ának előírt dózissal való ellátása úgy, 

hogy a relatív felszíni bőrdózis ne legyen nagyobb 70%-nál és a dózishomogenitást 

jellemző DNR értéke legfeljebb 0,35 legyen. 

Az elmúlt évtizedben a brachyterápiában is elfogadottá és elterjedtté váltak az 

anatómiai alapú, ún. inverz optimalizációs tervezési módszerek [33]. Ez a módszer azon 

alapszik, hogy előre megadjuk, hogy mekkora dózissal szeretnénk ellátni a céltérfogatot 

és megadhatjuk azt is, hogy milyen dózisokat engedhetünk meg maximálisan a védendő 

szervekre (10. ábra). Ezen dóziskorlátok értékeit változtathatjuk, az optimalizálásra 

gyakorolt hatását a számunkra megfelelő fontosság szerint egymáshoz képest 

súlyozhatjuk, így viszonylag gyorsan elérhető a kívánt dóziseloszlás. Az optimalizáló 

algoritmus a tervezés során a paramétereket egyidejűleg veszi figyelembe, így ideális 

esetben az optimalizálás végén olyan tervet kapunk, amelynél a céltérfogat megfelelő 

dózisellátottságú, a dóziseloszlás elegendően homogén és a védendő szervek nem kapnak 

nagyobb dózist, mint ami elfogadható. Intézetünkben az Oncentra Brachy v.4.3 (Elekta 

Brachyterapy, Veenendaal, Hollandia) tervezőrendszerben található HIPO („Hybrid 

Inverse Planning Optimization”) algoritmust használtuk [34]. A dózisszámolást a TG-43-
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as formalizmus alapján végeztük [35]. Az értekezésben leírt összehasonlításokhoz a 

klinikumban is alkalmazott, HIPO algoritmussal készített brachyterápiás terveket 

használtam fel. Az általunk felhasznált tervekben az előírt dózis 25 Gy volt 4 frakcióban. 

 

10. ábra: Példa a céltérfogatra (PTV) és védendő szervekre vonatkozó 

optimalizálási dózisparaméterek beállítására 

A CyberKnife besugárzóra való tervezéshez a Precision v1.1.1.1 (Accuray Inc., 

Sunnyvale, USA) besugárzástervező szoftvert használtam. APERT esetén a CK 

soklamellás-kollimátorral ellátott fejét használtuk, mivel a céltérfogat nagysága miatt 

ezzel tartható viszonylag alacsonyan a besugárzási idő. Inverz optimalizálással 

intenzitásmodulált („step and shoot”) terveket készítettem, a lehetséges besugárzási 

irányok száma 102 volt. Az optimalizáció során a céltérfogatra és a céltérfogatot 

körülvevő ún. héjakra (a céltérfogat felszínétől 4 mm, 15 mm és 25 mm távolságra lévő 

1 egység (pixel) vastag térfogatok) írtam elő leadandó dózist és dóziskorlátokat (11. ábra). 

Dózisellátottság tekintetében cél volt, hogy a PTVeval-ra számolt V95 érték legalább 

99,5% legyen, míg a maximális pontdózisra vonatkozón a viszonylag homogén 

dóziseloszlás érdekében a dózis maximum 120%. A védendő szervekre először nem 

adtam meg dóziskorlátokat, a legtöbb esetben a héjakkal való optimalizálás megfelelő 

védelmet nyújt minden szervnek. Továbbá, az optimalizáló szoftverben úgy állítottam be 

a mezőirányokat, hogy a szív, illetve az ellenoldali tüdő és emlő minden esetben csak a 

kilépő nyalábban legyen benne. Amennyiben az egyéni anatómia miatt a tervezés alapján 

mégis túl nagy dózis alakult ki egy adott védendő szervben, akkor további optimalizációs 

paraméterek hozzáadásával igyekeztem a szerv megfelelő védelmét biztosítani. 
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11. ábra: A céltérfogat és a körülötte lévő 3 héj-térfogat CyberKnife APERT 

tervezés esetén axiális, szagittális és koronális nézetben, illetve a 

mezőelrendezés 3D-s megjelenítése (jobbra fenn) 

 Az értekezésben leírt összehasonlításokhoz a klinikumban is alkalmazott, vagy 

klinikailag minden szempontból elfogadható terveket használtam fel. 

IV.2.6. APERT kezelések összehasonlításainak beteganyaga 

Klinikai tervek összehasonlítása 

APERT-es betegek esetén összehasonlítottam harminckét MIBT-el és harminckét 

CK-val kezelt beteg klinikai tervét. A betegek túlnyomó többségében mindkét technikára 

alkalmasak voltak, a kezelési módszert leginkább az egyéni preferencia határozta meg. 

Az adatokat retrospektíven gyűjtöttem. A MIBT terveket az Oncentra Brachy v4.3, a CK 

terveket Precision v1.1.1.1 besugárzástervező rendszerrel készítettük, a betegelőkészítés, 

illetve a céltérfogat-meghatározás a korábbiakban leírtaknak megfelelően történt. 
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Azonos anatómiai viszonyokra készült tervek összehasonlítása 

Harmincegy MIBT-tel kezelt beteget választottam ki az összehasonlításra, az 

adatokat ebben az esetben is retrospektíven gyűjtöttem. A MIBT tervek 3 mm-es 

szeletvastagságú CT-re készülnek, így ezeket Varian Eclipse (Varian Ltd., Palo Alto, 

USA) szoftver segítségével újra rekonstruáltam 1,25 mm-es szeletvastagsággal és 

átmásoltam a kontúrokat is. A IV.2.4.-es fejezetben leírtaknak megfelelően 2 mm margó 

hozzáadásával létrehoztam a PTV-t, majd a bőr kivonásával a PTVeval-t. Továbbá, ennek 

megfelelően módosítottam az azonos oldali emlő céltérfogaton kívüli részét magába 

foglaló térfogatot. 

IV.3. Dózisszámolás a brachyterápiában 

IV.3.1. A TG-43 formalizmus és a modell-alapú dózisszámolási algoritmusok 

A klinikai gyakorlatban pontszerűnek nem tekinthető sugárforrások dózistereinek 

pontos ismeretére van szükség. A sugárforrások zártak, az izotópot egy - néha duplafalú 

fémkapszula tartalmazza. A sugárforrások gyártása azonban nem egységes, a különböző 

gyártók kis mértékben eltérő modelleket hoztak piacra, ezért a sugárforrásokra különböző 

korrekciós tényezőket kell alkalmazni a körülöttük kialakult dóziseloszlás pontos 

leírására. A következő paraméterek hatásait kell figyelembe venni: 

 távolság hatása (közelítőleg négyzetes fogyás) 

 az izotóp saját és a kapszula anyagának elnyelése és szórása 

 a közeg (szövet) foton elnyelése és szórása 

Ezek közül a távolságnak van legnagyobb hatása a dózis pontosságára. A klinikai 

gyakorlatban a dózisszámolás évtizedek óta vízben, mint szövetekvivalens anyagban 

történik. 

Az 1980-as években végzett dozimetriai mérések és szimulációk a források által 

keltett dózisteret nem tudták nagy pontossággal jellemezni, ami a szakmai 

közvéleményben bizonytalanságot okozott [36]. Ennek megszüntetésére az „American 

Association of Physicists in Medicine” (AAPM) társaság létrehozott egy speciális 

munkacsoportot (Task Group 43), amely 1995-re kidolgozott egy olyan dózisszámolási 

formalizmust, mellyel az izotópok dózisterei nagy pontossággal leírhatók és ez alapján a 
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klinikai számítások megfelelően elvégezhetők [35]. Azóta ez az ún. „TG-43” 

formalizmus a meghatározó a BT-s dózisszámolásban az egész világon. A 

formalizmushoz tartozó, leggyakrabban használt sugárforrásokra vonatkozó 

paramétereket táblázatos formában adták meg. A paramétereket részben méréssel, 

részben számolással határozták meg. A formalizmus hengeresen szimmetrikus forrás 

kétdimenziós dóziseloszlását adja meg (12. ábra). A leírás során polárkoordinátákat 

használunk, az origó a sugárforrás geometriai középpontja. A vizsgált P pont polár 

koordinátái r és θ, míg referenciapontként az r0=1 cm és θ0= π/2 koordinátákkal leírható 

pontot tekintjük. 

 

12.  ábra: Hengeresen szimmetrikus forrás geometria függvény képletében 

szereplő geometriai paraméterek az AAPM TG-43 formalizmusban[35] 

 

Ekkor vízben a dózisteljesítményt a P pontban a következő egyenlettel írhatjuk fel: 

�̇�(𝑟, 𝜃) = 𝑆𝑘 ∙ 𝛬 ∙
𝐺(𝑟, 𝜃)

𝐺(𝑟0, 𝜃0)
∙ 𝑔(𝑟) ∙ 𝐹(𝑟, 𝜃), 
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ahol  

 Sk: levegő-kerma erősség 

Brachyterápiás izotópok forráserősségének jellemzésére szolgál, definíció 

szerint a forrás felező merőlegese mentén mért levegő-kerma 

teljesítménynek és a távolság négyzetének a szorzata. 

Mértékegysége: 

1
µ𝐺𝑦 ∙ 𝑚2

ℎ
= 1

𝑐𝐺𝑦 ∙ 𝑐𝑚2

ℎ
= 1𝑈 ( "𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑜𝑓 𝑘𝑒𝑟𝑚𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ") 

 Λ: dózisteljesítmény állandó 

Definíció szerint egyenlő az egységnyi levegő-kerma erősségű forrástól, a 

felező merőleges mentén 1 cm-re, a vízben elnyelt dózisteljesítménnyel, 

azaz 

𝛬 =
�̇�(𝑟0, 𝜃0)

𝑆𝑘
 

Ez az állandó a referenciapontban jellemzi a forrás geometriájának, az aktív 

anyag térbeli eloszlásának, a tokozásnak, az önabszorpciónak és a forrás 

körüli szóródásnak az együttes hatását. 

 G(r, θ): geometriai függvény (12. ábra) 

Az aktív anyag térbeli eloszlása miatti relatív dózisteljesítmény-változást 

veszi figyelembe a forrás körüli tetszőleges pontban. Értékei: 

𝐺(𝑟, 𝜃) = {

1

𝑟2
                  𝑝𝑜𝑛𝑡𝑓𝑜𝑟𝑟á𝑠𝑟𝑎

𝛽

𝐿∙𝑟∙sin 𝜃
   𝑣𝑜𝑛𝑎𝑙𝑓𝑜𝑟𝑟á𝑠𝑟𝑎

, ahol β=θ2- θ1 

2 cm-en túl értéke gyakorlatilag a fordított távolságnégyzettel kapott 

értékkel megegyezőnek tekinthető. 

 g(r): sugárirányú dózisfüggvény 

A homogén vízekvivalens közeg sugárelnyelését és szórását veszi 

figyelembe a forrás tengelyére merőleges egyenes mentén. Relatív 

mennyiség, r=r0=1 cm esetén az értéke egységnyi. Értéke nagyban függ a 

sugárzás energiájától. Definíciója: 
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𝑔(𝑟) =
�̇�(𝑟, 𝜃0) ∙ 𝐺(𝑟0, 𝜃0)

�̇�(𝑟0, 𝜃0) ∙ 𝐺(𝑟, 𝜃0)
 

 F(r, θ): anizotrópia függvény 

Mérési eredmények alapján a forrás körüli dózisanizotrópiáját írja le. Az 

eredményeket táblázatos formában teszik közzé izotóponként. 

A TG-43-as formalizmus gyors dózisszámolást tesz lehetővé, a klinikumban 

praktikus, jól használható. A TG-43-as formalizmushoz tartozó mérések és szimulációk 

vízfantomban történtek, így a dózisszámolás során a TG-43-as formalizmust használva 

tulajdonképpen feltételezzük, hogy a beteg sűrűsége nem tér el a homogén vízétől. Így ez 

a rendszer elhanyagolja a következőket: 

- A vízben, illetve szövetben elnyelt dózis különbözik. 

- A víz, illetve a szövet különbözőképpen gyengíti a sugárzást. 

- A sugárzás kölcsönhatása (elnyelődése) az applikátorral vagy egy másik 

sugárforrással („seed”-ek esetén). 

- Szórási folyamatok a betegben, illetve a beteg felszínének közvetlen 

közelében. 

- Elektronok hatása a dózisra. 

Az, hogy melyik tényező éppen mekkora pontatlanságot eredményez a 

dóziseloszlásban, azt az adott anatómia és a sugárzás energiája befolyásolja.  

Ezeknek a tényezőknek a kiküszöbölésére fejlesztették ki, brachyterápiás 

felhasználásra is, a modell-alapú dózisszámolási algoritmusokat („Model-based dose 

calculation algorithms” – MBDCAs), melyek a CT információk alapján figyelembe 

tudják venni a betegen belüli inhomogenitásokat a dózisszámoláshoz (13. ábra) [37]. 

A TG-43-as formalizmus lassan három évtizede meghatározó a klinikai 

gyakorlatban, így a klinikai tapasztalatok is ezen a dózisszámoláson alapulnak. A 

dózisszámolás egy eszköz a betegek kezeléséhez, de elsődlegesen a klinikai tapasztalatok 

a mérvadók, ezért ennek megfelelően, ha a dózisszámolás módszerén jelentős változtatás 

történik, fontos figyelemmel lennünk arra, hogy az új módszerrel kiszámolt, a korábbitól 

esetlegesen eltérő dózisok a meglévő klinikai gyakorlatot azonnal nem változtathatják 

meg. A dózisszámolás módszertanában történő változás klinikai hatásainak vizsgálatára 
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az AAPM egy másik munkacsoportot hozott létre („Task Group 186”, TG-186), mely 

közleményben írta le az új dózisszámolási algoritmusok klinikai alkalmazhatóságáról és 

a klinikumba való bevezetéséről szóló tudnivalókat [38]. 

 

13. ábra: TG-43 vs. MBDCA alapján számolt dóziseloszlások APERT esetén 

Az MBDCA módszerek közül az Oncentra Brachy v4.5 szoftverben megtalálható 

ACE – „Advanced Collapsed-cone Engine” algoritmus érhető el az OOI-ban. Az 

algoritmust eredetileg külső besugárzással való kezelések dóziseloszlásainak 

kiszámításához fejlesztették ki, majd továbbfejlesztették, hogy alkalmas legyen 

brachyterápiás dózisszámolásra is [39,40]. Az algoritmus a dózisszámolás során három 

komponens összegeként végzi el a dózis kiszámítását. 

𝐷 = 𝐷𝑝𝑟𝑖𝑚 + 𝐷1𝑠𝑐 + 𝐷𝑚𝑠𝑐  

A fenti egyenletben Dprim a primer fotonokból származó dózis, D1sc az egyszer 

szórt fotonokból származó dózis és Dmsc az 1-nél többször szóródott fotonokból származó 

dózis. Az algoritmus a közegben terjedő, közegben elnyelt dózist számolja ki, ahogy az a 

TG-186-os ajánlásban is szerepel. A rendszer automatikusan határozza meg a 
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dózisszámolás során felhasznált terjedési irányok számosságát annak függvényében, 

hogy standard vagy nagy pontosságú dózisszámolást szeretnénk, illetve hogy hány forrás 

megállási pozíció van az adott besugárzási tervben. Az ACE gyári alapbeállításainak 

értékeit az 1. táblázat tartalmazza.  A standard dózisszámolás relatív gyorsan 

kivitelezhető (5-10 perc) és a klinikai feladatok ellátásához elegendő pontosságot biztosít, 

míg a nagy pontosságú dózisszámolás közelíti a „gold-standard”-nak tartott Monte Carlo 

számolás pontosságát, természetesen ennek kivitelezéséhez hosszabb időre van szükség. 

Az aktív forrás megállási pozíciók helyzetének figyelembevételével automatikusan 

történik a számolási térfogat kijelölése, illetve ezen belül az egyes voxelek anyagi 

tulajdonságainak megállapítása. A dózisszámoláshoz szükséges az adott voxelre jellemző 

tömegsűrűség, melyet a rendszer a CT-felvételben található Hounsfield-érték alapján 

automatikusan képes generálni, az ICRU-44 és ICRU-46 riportokban leírtak alapján 

[41,42]. 

1. táblázat: Az egyszeresen szórt és az egynél többször szórt fotonok 

számolásához felhasznált terjedési irányok száma ACE algoritmusnál 

Pontosság 
1 megállási 

pozíció 

2-50 

megállási 

pozíció 

51-150 

megállási 

pozíció 

151-300 

megállási 

pozíció 

>300 

megállási 

pozíció 

Standard 320 és 180 320 és 180 240 és 128 200 és 80 180 és 72 

Nagy 

pontosságú 
1620 és 240 720 és 240 500 és 200 320 és 180 240 és 128 

 

A dózisszámolás során szekvenciálisan előszőr a primer fotonok, majd az egyszer 

szórt fotonok és végül a többszörösen szórt fotonok dózisát számolja ki a rendszer. Az 

ACE dózisszámoló algoritmus működésének részletes leírása számos publikációban 

megtalálható [37,43,44,45,46,47]. 
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IV.3.2. A TG-43 formalizmussal és a modell-alapú algoritmussal számolt 

dóziseloszlások összehasonlítása 

Az ACE által számolt dóziseloszlások várhatóan a leginkább azokban a régiókban 

térnek el a TG-43 formalizmussal számolt dóziseloszlásoktól, ahol jelentős szöveti 

inhomogenitás található, illetve nem teljesül a teljes szóródás feltétele. Néhány 

reprezentatív példaként szolgáló régió látható a 14. ábrán. Az emlőbesugárzásoknál, az 

árnyékolt applikátorral történő nőgyógyászati besugárzásoknál, illetve a csontokat 

tartalmazó kismedencei besugárzásoknál is láthatóak eltérések a dózisszámolások 

eredményeiben. 

   

 

14. ábra: Reprezentatív példák TG-43-al, ACE-val és Monte-Carlo módszerrel 

számolt dóziseloszlásokra prosztata HDR (bal fenn), mellkasfal (jobb fenn) és 

árnyékolt applikátáros nőgyógyászati kezeléseknél (alul balra: TG-43, alul 

jobbra: ACE)[46]  

A fent említett régiók közül az emlőt választottuk ki az összehasonlításhoz, APERT 

esetén megvizsgáltuk a TG-43 formalizmussal és az OOI-ben elérhető ACE  
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algoritmussal számolt dóziseloszlásokat. Ehhez, két külön összehasonlító elemzés során, 

harmincnyolc hagyományosan és harmincnégy HIPO optimalizációval elkészített tervet 

számoltunk ki TG-43-as formalizmusú dózisszámolással, majd újra számoltuk az ACE-

szel. A dóziseloszlásokat az ESTRO-ACROP útmutatóban megtalálható dózis-térfogati 

paraméterek alapján hasonlítottuk össze [18]. 

IV.4. LDR prosztatatűzdelés 

LDR permanens implantációs prosztata brachyterápiával (PIPB) szervre lokalizált, 

kis és válogatott közepes kockázatú prosztatarákos betegek kezelhetők. A besorolás 

pontos kritériumai megtalálhatók pl. Ágoston és mtsai. publikációjában [48]. Az OOI-

ben az első PIPB-vel történő kezelés 2008-ban volt, azóta több mint 700 beteg kezelését 

végeztük el ezzel a technikával. 

IV.4.1. Betegelőkészítés, technikai feltételek 

A megfelelő orvosi kivizsgálást követően, amennyiben a beteg klinikailag alkalmas 

PIPB-re, a beavatkozás előtt két héttel transzrektális ultrahang (TRUH) vizsgálatot 

végzünk, mely alapján eldönthető, hogy fizikailag-technikailag alkalmas-e a beteg a 

tűzdelésre, illetve meghatározzuk a prosztata térfogatát, és előzetes terv alapján 

megbecsüljük a sugárforrások („seed”) szükséges számát a rendeléshez.  A 

sugárforrásokat a kezelés napjára megadott aktivitásokkal szállítják, ami befolyásolja 

azok számát.  

A beavatkozásokat spinális érzéstelenítésben (szükség esetén teljes anesztéziában), 

a betegeket kőmetsző helyzetbe fektetve végezzük. Az UH készülék egy földön álló 

speciális állványhoz van rögzítve, így biztosítva az UH készülék megfelelő pozicionálását 

(15. ábra). A detektor hosszirányban manuálisan, míg hossztengelymentén forgatás 

tekintetében manuálisan és motorikusan is mozgatható. A képalkotás lehet transzverzális 

vagy longitudinális irányú. 



 

 

33 

 

Anyag és módszerek 

 

15. ábra: PIPB-hez használt állvány az ultrahangdetektorral, ill. a háttérben az 

ultrahangkészülék (középen) és a besugárzástervező-rendszer (balra)  

Az UH detektoron kívül az állványon rögzítésre kerül egy négyzetrácsos 

elrendezésű fúrt lyukakkal rendelkező tűvezető sablon („templét”), melyen a lyukakat 

koordinátákkal lehet azonosítani, és ezen keresztül történik a tűk beszúrása (16. ábra). 

 

16. ábra: Tűk beszúrása a tűvezető sablonon keresztül KS PIPB technika esetén 
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IV.4.2. PIPB-hez felhasznált sugárforrások, seed-elrendezések 

Intézetünkben az első 79 betegnél szabad sugárforrásokat használtunk (selectSeed 

– Isotron, Nucletron, Veenendaal, Hollandia), míg a későbbi betegeket kötött 

sugárforrásokkal (IsoSeed, Bebig-Theragenics, Berlin, Németország) kezeltük (17. ábra). 

A két forrástípus külsőleg hasonló, néhány mm hosszú, pálcika alakú titán kapszula, mely 

tartalmazza a radioaktív I-125 izotópot. Egy kezeléshez 30-70 izotópra van szükség a 

prosztata nagyságának függvényében, melyek egy műanyag fonál mentén felfűzve, 

sugárvédelmi szempontból zárt kazettában feltekercselve érkeznek a gyártótól. A 

kapszulák aktivitása 0,5 mCi nagyságrendű, így a beavatkozás kivitelezéséhez nincsen 

szükség sugárvédett helyiségre, ill. a kezelőszemélyzet számára, a I-125 28 keV-es 

energiájának megfelelően, ólomköpeny viselése elegendő. 

 

17. ábra: Kötött sugárforrás sematikus ábrája (IsoSeed, Bebig-Theragenics) 

A különböző sugárforrások ugyan azonos izotópot tartalmaznak, azonban a 

különböző kiszerelés miatt enyhén eltérő dozimetriai paraméterekkel rendelkeznek. Az 

eltéréseket a TG-43 formalizmusban használt sugárirányú dózis- és anizotrópia 

függvények közötti különbségek jól mutatják (18. ábra). 
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18. ábra: Kötött és szabad sugárforrásos technikánál használt kétféle sugárforrás 

sugárirányú dózis- (felső), illetve anizotrópia (alsó) függvényei 

Alapvető különbség a két sugárforrástípus között, hogy a szabad sugárforrásokat 

egymástól függetlenül, bármilyen pozícióba elhelyezhetjük a tűkön belül, míg a kötött 

r 

selectSeed 

IsoSeed I25.S06 

selectSeed 

IsoSeed I25.S06 

Sugárirányú dózisfüggvény (g(r)) 

Anizotrópia függvény 1 cm távolságon 
(F(1cm, θ) 



 

 

36 

 

Anyag és módszerek 

sugárforrások esetén (hacsak nem egyetlen sugárforrást teszünk a tűbe) a sugárforrások 

egymástól mért távolsága mindig 1 cm (19. ábra). Az 1 cm-es fix távolságot a műanyag 

huzal biztosítja, melyek a betegben néhány hét alatt felszívódnak, mire a sugárforrások 

már betokozódnak a prosztata mirigyállományába. A sugárforrások implantációja után 

néhány órával a beteg már nem kell, hogy nyugalmi állapotban legyen, normál 

testmozgást végezhet, emiatt a céltérfogaton belüli anatómiai viszonyok is változhatnak. 

Az alacsony dózisteljesítménynek és a több hét át tartó besugárzásnak egyértelmű 

következménye, hogy az operáció során beültetett sugárforrások a hónapok során 

elmozdulhatnak, elvándorolhatnak, ami hatással van a sugárforrások által kialakított 

dóziseloszlásra, illetve ez által a céltérfogat ellátottságára és a védendő szervek dózisaira 

is. Ez indokolhatja a kötött sugárforrások használatát, amik mechanikai hatásra az 

összekötött források révén nehezebben mozdulnak el, mint az egyedülállók, továbbá nem 

csak a prosztatán belül helyezhetőek el, az összekötött sugárforrások a prosztata tokjában 

vagy annak közvetlen közelében is megfelelően a beültetés helyén maradnak. Azonban a 

kötött sugárforrásos technikának a hátránya, hogy a sugárforrás-elrendezés szabadsága 

kisebb, így a dóziseloszlás kevésbé rugalmasan alakítható a céltérfogat alakjához, mint 

szabad sugárforrásos technika esetén. 

  

19. ábra: Szabad- (bal) és kötött-sugárforrásos (jobb) elrendezés megjelenítése a 

tűn belül. A prosztata kontúr pirossal, a tűk kékkel, míg a sugárforrások a 

tűkön belül pirossal megjelenítve 
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IV.4.3. Intraoperatív és posztimplantációs besugárzástervezés 

Intraoperatív besugárzástervezés 

A IV.4.1.-es fejezetben leírtaknak megfelelően előkészített beteg transzverzális 

ultrahang szeletein a kezelőorvos berajzolja a prosztatát (céltérfogat), és védendő 

szervként a húgycsövet (urethra) és a végbelet (rectum). Besugárzástervezőszoftverekkel 

meghatározzuk a szükséges tűk számát, illetve azok térbeli elhelyezkedését, továbbá azt, 

hogy a tűkben hol legyenek sugárforrások. Meg kell adnunk a prosztatára leadott dózist, 

mely intézetünkben a nemzetközi ajánlásokkal összhangban, 145 Gy. A védendő 

szervekre dóziskorlátokat alkalmazunk [49]. Besugárzástervezéshez minden esetben a 

SPOT PRO 3.1 (Nucletron, Veenendaal, Hollandia) szoftvert használtam. A tűk és 

sugárforrások helyzetének meghatározásához inverz optimalizáló algoritmust (IPSA) 

alkalmaztam. Az optimalizáció során használt kiindulási paramétereket az 2. táblázat, 

míg a dózislefedettségi kritériumokat és a védendő szervek dóziskorlátjait a 3. táblázat 

tartalmazza. A dózisszámolást a TG-43-as formalizmus alapján végeztem [35]. 

2. táblázat: Az optimalizálás során használt térfogati és felületi dózisparaméterek 

kiindulási értékei 

Térfogat Feltétel típusa Feltétel értéke Feltétel 

súlyfaktora 

Prosztata 
Minimális felületi 

dózis 
145 Gy 2 

Prosztata 
Minimális térfogati 

dózis 
145 Gy 2 

Prosztata 
Maximális felületi 

dózis 
217,5 Gy 1 

Prosztata 
Maximális térfogati 

dózis 
290 Gy 1 

Urethra 
Maximális felületi 

és térfogati dózis 
174 Gy 0,9 

Rectum 
Maximálisfelületi 

dózis 
116 Gy 0,9 
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3. táblázat: PIPB során a céltérfogat ellátottságára és a védendő szervekre 

vonatkozó dóziskritériumok 

Térfogat Dózis-térfogati paraméter Feltétel 

Prosztata 
V100 ≥ 95% 

D90 ≥ 100% 

Urethra 
D10 ≤ 150% 

D30 ≤ 130% 

Rectum 
D0,1cm3 ≤ 200 Gy 

D2cm3 ≤ 145 Gy 

 

Amennyiben az előterv megfelelő, előkészítjük a tűket a megfelelő számú 

sugárforrással. Kötött sugárforrásos technika esetén a 20. ábrán látható eszközt 

használjuk a megfelelő számú sugárforrás levágására és a tűbe való bejuttatására. 

 

20. ábra: A megfelelő számú seed levágására és tűbe való betöltésére dedikált 

eszköz KS technikához 

Ezután következik a tűk tényleges beszúrása a gáton keresztül és a sugárforrások 

élő ultrahang-vezérelt implantációja a prosztatába. A seed-ek végső helyzete alapján 

(amennyiben nem sikerül pontosan az előtervnek megfelelően elhelyezni) korrekciót 

végzünk a tervezőrendszerben és a tervparamétereket a valós pozíciók alapján frissítjük. 

A végleges terv mindig a seed-ek beültetéskori pozíciói alapján készül el. Közvetlenül a 

beültetés után röntgenfelvételt készítünk a seed-ek számának ellenőrzésére. 
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Posztimplantációs besugárzástervezés 

A posztimplantációs besugárzástervezéshez az implantáció után 4 héttel, a 

kismedencéről készült CT és MR vizsgálatok képi információit használtuk fel. A CT és 

MR felvételeken képregisztrációt hajtottunk végre az anatómiai képletek és a 

sugárforrások helyzete alapján (21. ábra).  

 

21. ábra: CT (bal) és MR (jobb) képkészlet regisztrációjának kivitelezése a 

sugárforrások helyzete alapján. Az azonos színű körök a képregisztráció 

alapjául szolgáló sugárforrás-párokat jelölik a CT-n és az MR-n 

A prosztatát, mint céltérfogatot az MR képeken határozzuk meg, majd a kontúrokat 

átmásoljuk a CT szeletekre. Az utóterv elkészítését a CT képek alapján végeztem. A CT 

képeken automatikus sugárforrás-felismerő algoritmus segítségével megkerestem az 

összes sugárforrást (a beültetett sugárforrások száma ismert), és a sugárforrások helyzete 

alapján dóziseloszlást számoltam, majd dózis-térfogat hisztogram segítségével 

kiértékeltem a kapott tervet. A védendő szervek (urethra, rectum) nem határozhatók meg 

megfelelő pontossággal a CT, ill. az MR képsorozatokon. így a posztimplantációs 

kiértékelés során csak a céltérfogat dózisellátottságával foglalkoztam [50]. 
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IV.4.4. PIPB kezelések összehasonlításainak beteganyaga 

Szabad és kötött sugárforrásos kezelések intraoperatív terveinek összehasonlítása 

A 2009 és 2011 között szabad sugárforrásos technikával kezelt 79 beteg közül 45-

nél az intraoperatív UH képanyagra és kontúrokra kötött sugárforrásos technikával utólag 

készítettem besugárzási tervet. 

Az első 79 beteg kezelése után intézetünkben áttértünk a kötött sugárforrásos 

technikára PIPB esetén. Végeztünk egy további, klinikai tervek összehasonlításával 

foglalkozó dozimetriai elemzést, mely az első 79 SS technikával kezelt beteg és az első 

126 KS technikával kezelt beteg intraoperatív dozimetriai adatainak felhasználásával 

készült. 

Intraoperatív és posztimplantációs dozimetria összehasonlítása 

A dozimetriai összehasonlítást 30 szabad-sugárforrásos és 30 kötött-sugárforrásos 

technikával kezelt beteg intraoperatív és posztimplantációs tervei között végeztem el. 

IV.5. Statisztikai elemzések 

A kvantitatív dozimetriai összehasonlítást dózis-térfogat hisztogramból számolt 

relatív és abszolút paraméterek felhasználásával végeztem el. Kigyűjtöttem a 

céltérfogatra és a védendő szervekre számolt Vx és Dx értékeket, a dóziseloszlások 

konformitását a COIN paraméterrel jellemeztem. A paraméterekre leíró statisztikai 

mutatókat számoltam (átlag, tartomány). Az eredményeim irodalmi adatokkal való 

könnyebb összehasonlíthatóságának érdekében a kiértékelés során olyan paramétereket 

használtam, melyek általában megtalálhatók a hasonló témájú publikációkban. A 

statisztikai tesztet az adatok normailitástól függően választottam ki. Az adatok 

eloszlásának normalitását Shapiro-Wilk W teszttel vizsgáltam. Normális eloszlású adatok 

esetén páros Student-t tesztet alkalmaztam a párosított változóknál és kétmintás t-próbát 

a független változóknál. A nem normális eloszlású paraméterek kiértékelése során Mann-

Whitney U tesztet használtam a független és Wilcoxon-féle előjeles rangtesztet a függő 

változók összehasonlításához. A statisztikai elemzéshez Statistica 10.0 (StatSoft, Tulsa, 

USA) szoftvert használtam. A szignifikancia szint p=0,05 volt.  
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V. Eredmények 

V.1. APERT-nél a MIBT és a CK tervek dozimetriai elemzése és 

összehasonlítása valós klinikai tervek alapján 

A IV.2.6-os fejezet első felében leírt betegcsoportból MIBT esetén 13 (41%) 

jobboldali és 19 (59%) baloldali, míg CK esetén 17 (53%) jobboldali és 15 (47%) 

baloldali daganatos beteg dozimetriai adatait hasonlítottam össze. Az emlőn belüli tumor- 

elhelyezkedés megoszlását a 4. táblázat tartalmazza. 

4. táblázat: Az emlőn belüli tumorelhelyezkedés esetszámai kvadránsok szerint a 

vizsgált MIBT és CK kezelések esetén 

Kezelés 

típusa    

Oldal Felső-

külső 

Alsó-

külső 

Felső-

belső 

Alsó-

belső 

Centrális 

MIBT 
jobb 3 1 3 2 4 

bal 3 3 4 1 8 

CK 
jobb 6 6 2 1 2 

bal 2 4 1 3 5 

 

Az azonos oldali emlő átlagos térfogata 825,7 cm3 (386,9-2097,5 cm3) volt MIBT 

és 984,4 cm3 (372,7-2437,1 cm3) CK esetén (p=0,4400). A CTV térfogatában nem 

találtam szignifikáns eltérést a két betegcsoport között, MIBT esetén a CTV 58,2 cm3 

(26,6-173,6 cm3), míg CK esetén 51,9 cm3 (10,2-96,4 cm3) volt (p=0.8456). A MIBT-tel 

kezelt betegeknél a PTV átlagos térfogata 58,2 cm3 (26,6-173,6 cm3) volt, míg CK-nál ez 

az érték szignifikánsan magasabbnak adódott, 71,7 cm3 (17,1-129,1 cm3) (p=0,0101). A 

céltérfogat ellátottsága szempontjából mindkét technika esetén megfelelő értékeket 

kaptam. MIBT kezeléseknél a V100 érték 91,4% (83,1-96,4%), illetve a DNR értéke 0,35 

(23-0,44) volt. CK kezelések esetén a V100 és V95 értéke a PTVeval-ra számolva 

átlagosan 97,5% (95,2-99,3%) és 99,7% (97,7-100%) volt, míg a maximális dózisok 

átlaga 116,5% (113,6-125%) volt. A teljes testre viszonyítva is megvizsgáltam a V100, 
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V50 és V20 abszolút térfogati paramétereket. A MIBT esetén alkalmazott kisebb 

céltérfogat hatásának köszönhetően ezek az abszolút térfogatok is szignifikánsan 

kisebbnek bizonyultak BT-nál, amit az 5. táblázat mutat. 

5. táblázat: Az előírt dózis 100%, 50% és 20%-val besugarazott teljes test 

abszolút térfogatok MIBT és CK esetén 

Teljes test MIBT CK p-érték* 

V100(cm3) 66,4 (28,9-193,8) 77,1 (18,3-141,5) 0,0356 

V50(cm3) 159,0 (73,4-

444,2) 

189,3 (58,6-

397,6) 
0,0184 

V20(cm3) 470,7 (253,4-

1078,1) 

609,1 (326,7-

1160,8) 
0,0013 

*Mann-Whitney U teszt 

 

Amennyiben azonban az előbbi értékeket a céltérfogat nagyságához viszonyítjuk, 

úgy arra vonatkozóan nyerhetünk információt, hogy milyen dózisgradiensű 

dóziseloszlásokat vagyunk képesek egy adott technikával előállítani. Megvizsgáltam a 

dóziseloszlásokat e tekintetben is, és a V100(cm3)/VPTV értéke 1,14 vs. 1,08, a 

V50(cm3)/VPTV értéke 2,7 vs. 2,6, míg a V20(cm3)/VPTV értéke 8,1 vs. 8,5 volt MIBT és 

CK esetén. Ez alapján a nagy dózisokat tekintve a CK nagyobb gradiensű 

dóziseloszlásokat eredményez, azaz térben hamarabb csökken le a dózis, viszont az 

alacsony dózisú tartományban megfordul a tendencia. 

Mindkét technika esetén magas konformalitást figyeltem meg (22. ábra), és erről 

tanúskodnak a kiszámolt COIN értékek is, melyek átlagosan 0,74 és 0,88 voltak MIBT 

és CK esetén (p<0,001). Az azonos oldali emlő céltérfogaton kívüli részének vizsgált 

paraméterei is nagyon hasonlótendenciát mutattak (6. táblázat), egyedül az előírt dózissal 

besugárzott térfogatrész volt szignifikánsan nagyobb MIBT-nél (1,6% vs. 0,7%, 

p<0,0001). 
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22. ábra: Reprezentatív dóziseloszlások MIBT (A) és CK (B) esetén. Céltérfogat: 

piros, NTB: sárga, ellenoldali emlő: rózsaszín, bordák: zöld, szív: 

narancssárga, azonos oldali tüdő: sötétkék, ellenoldali tüdő: világoskék, bőr: 

halványpiros 

6. táblázat: Az azonos oldali emlő céltérfogaton kívüli részének dozimetriai 

paraméterei MIBT és CK esetén 

NTB* MIBT CK p-érték** 

     V100 (%) 1,6 (0,4-4,2) 0,7 (0,0-2,0) <0,001 

     V90 (%) 2,8 (0,6-8,1) 2,3 (0,0- 4,4) 0,7019 

     V50 (%) 12,9 (3,1-35,4) 10,5 (1,7-18,9) 0,5501 

     V25 (%) 31,8 (9,4-68,4) 29,9 (7,6-55,2) 0,8772 

*NTB: azonos oldali emlő céltérfogaton kívüli része, **Mann-Whitney U teszt 

 

Az azonos oldali tüdő átlagdózisát átlagosan ugyanakkorának találtam (4,9%), 

viszont minden más paraméterben a MIBT kezelés adta a kisebb értékeket (7. táblázat), 

melyek közül a leginkább besugarazott kis térfogatokra vonatkozó különbségek (D0,1cm3, 

D1cm3, D2cm3) bizonyultak szignifikánsnak. 
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7. táblázat: Az azonos oldali tüdő dozimetriai paraméterei MIBT és CK esetén 

Azonos oldali tüdő MIBT CK p-érték* 

Átlagdózis (%) 4,9 (1,9-11,1) 4,9 (1,6-11,8) 0,9946 

D0,1cm3 (%) 41,0 (10,1-61,5) 52,2 (15,6-90,5) 0,0068 

D1cm3 (%) 36,1 (8,7-55,8) 45,4 (14,4-84,5) 0,0162 

D2cm3 (%) 33,6 (8-52,5) 42,2 (13,7-80,5) 0,0198 

D2 (%) 21,2 (7,4-32,9) 24,0 (8,8-46,4) 0,2454 

V5 (%) 30,6 (5,1-50,0) 30,7 (5,8-63,2) 0,9357 

*Mann-Whitney U teszt 

 

A szívvel kapcsolatos dozimetriai paramétereket csak bal oldali esetekben 

gyűjtöttem, szignifikáns különbségeket nem találtam a két technika között, bár minden 

vizsgált paraméter esetében a MIBT adott magasabb eredményeket (8. táblázat). 

8. táblázat: A szív dozimetriai paraméterei MIBT és CK esetén 

Szív MIBT CK p-érték* 

Átlagdózis (%) 4,1 (1,0-7,7) 3,3 (1,3-6,9) 0,1706 

D0,1cm3 (%) 21,4 (4,0-47,2) 18,9 (8,4-43,2) 0,2822 

D1cm3 (%) 18,2 (3,2-42,3) 16,6 (7,3-40,3) 0,4878 

D2cm3 (%) 17,0 (3,0-40,0) 15,6 (6,8-38,3) 0,5324 

D2 (%) 13,3 (4,3-26,4) 12,5 (5,2-31,5) 0,5098 

V5 (%) 29,9 (0,0-62,5) 21,2 (6,1-41,0) 0,1653 

*Mann-Whitney U teszt 

 

A bordák és a bőr dózisait MIBT esetén találtam alacsonyabbnak minden vizsgált 

paraméterre, MIBT-nél a bordát sosem érte el az előírt dózis 100%-a, CK esetén ez 11 

esetben megtörtént, de a 100%-kal besugárzott átlagos térfogat, V100(cm3) csak 0,2 cm3 
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volt. Az ellenoldali emlő és tüdő esetén mindkét technikánál nagyon alacsony dózisokat 

kaptam, azonban CK-nál ezek mégis szignifikánsan kisebbek, mint MIBT-nél. A bordák, 

a bőr és az ellenoldali szervek vizsgált paramétereinek eredményeit a 9. táblázat mutatja. 

9. táblázat: A bőr, a bordák, az ellenoldali tüdő és az ellenoldali emlő dozimetriai 

paraméterei MIBT és CK esetén 

 MIBT CK p-érték* 

Bőr    

D0,1cm3 (%) 75,3 (18,0-164,2) 88,8 (27,6-112,4) 0,0080 

D1cm3 (%) 70,3 (17,4-140,7) 86,8 (21,1-111,1) 0,0053 

D2cm3 (%) 58,4 (15,0-97,1) 79,0 (22,8-106,0) <0,001 

Bordák    

D0,1cm3 (%) 53,7 (8,1-92,7) 78,9 (17,6-108,4) <0,001 

D1cm3 (%) 43,1 (5,3-76,4) 69,1 (16,4-105) <0,001 

V100 (cm3) 0,0 (0,0-0,0) 0,2 (0,0-3,0) 0,0101 

V50 (cm3) 2,0 (0,0-16,4) 4,2 (0,0-13,4) 0,0105 

Ellenoldali emlő    

D0,1cm3 (%) 4,0 (0,0-9,8) 2,1 (0,3-11,2) 0,0039 

D1cm3 (%) 2,6 (0,0-6,4) 1,8 (0,3-9,9) 0,0378 

Ellenoldali tüdő    

D0,1cm3 (%) 5,5 (0,0-11,7) 3,0 (1,0-5,6) <0,001 

D1cm3 (%) 3,6 (0,0-8,3) 2,5 (0,6-4,8) 0,0228 

*Mann-Whitney U teszt 
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V.2.  APERT-nél a MIBT és a CK tervek dozimetriai elemzése és 

összehasonlítása azonos anatómiára készült tervekre 

A IV.2.6-os fejezet második felében leírt betegcsoport 13 (42%) jobboldali és 18 

(58%) baloldali emlődaganatos betegének kétféle technikával elkészített tervét 

elemeztem. A 31 betegből 12-nek a felső-belső, 6-nak a felső-külső, 9-nek az alsó-belső 

és 4-nek az alsó-külső negyedben helyezkedett el a céltérfogata. 

Az azonos oldali emlő átlagos térfogata 817,1 cm3 (386,9-2097,5 cm3) volt. A PTV 

térfogata MIBT esetén 59,1 cm3 (26,6-173,6 cm3), míg CK esetén 82,3 cm3 (40,3-223,3 

cm3) volt (p<0,001). MIBT-nél a PTV ellátottságát mutató V100 érték átlagosan 91,6% 

(87,9-96,4%), míg a dóziseloszlás homogenitását jellemző DNR érték átlagosan 0,35 

(0,24-0,44) volt. CK esetén PTVeval-ra nézve a V100 és V95 érték átlagosan 98,9% (96,4-

99,9%) és 99,9% (99,9-100%) volt, míg a maximum értékek átlaga 114,5% (111,1-

117,6%) volt (10. táblázat). A D90 értékek nem különböztek a két technikánál, 102,4% 

(95,9-112,1%) volt MIBT és 103,6% (102,3-105,2%) volt CK esetén (p=0,0654).  

10. táblázat: A céltérfogatra vonatkozó dozimetriai paraméterek MIBT és CK 

technika esetén 

Struktúra Paraméter MIBT CK p-érték* 

PTV 

V100 (%) 91,6 (87,9-96,4) 98,9 (96,4-99,9) <0,001 

V90 (%) 96,2 (93,5-98,5) 99,9 (99,9-100,0) <0,001 

D98 (%) 84,2 (74,8-108,5) 
100,9 (98,8-

102,6) 
<0,001 

D90 (%) 
102,4 (95,9-

112,1) 

103,6 (102,3-

105,2) 
0,0654 

D50 (%) 
138,7 (126,2-

182,2) 

107,7 (106,3-

109,6) 
<0,001 

D2 (%) 
472,0 (402,2-

548,4) 
112,2 (109,6-114) <0,001 

*Wilcoxon-féle előjeles rang teszt 
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Megvizsgáltam a teljes testre viszonyított V100, V50 és V20 abszolút térfogati 

paramétereket is. A MIBT esetén alkalmazott kisebb céltérfogat hatásának köszönhetően 

ezek az abszolút térfogatok is szignifikánsan kisebbnek bizonyultak (11. táblázat). A 

teljes testre számított V100, V50 és V20 paraméterek céltérfogatokhoz viszonyított 

arányai a következőképpen alakultak MIBT-nél és CK-nál: V100(cm3)/VPTV 1,2 vs. 1,1 

(p=0,001), V50(cm3)/VPTV 3,2 vs. 3,4 (p=0,002) és V20(cm3)/VPTV 9,3 vs. 9,4 

(p=0,5306). 

 

23. ábra: Reprezentatív dóziseloszlások azonos anatómiára MIBT (A) és CK (B) 

esetén. Céltérfogat: piros, NTB: sárga, ellenoldali emlő: lila, bordák: zöld, 

szív: narancssárga, azonos oldali tüdő: sötétkék, ellenoldali tüdő: világoskék, 

bőr: halványpiros 
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A konformalitást mindkét technika esetében magasnak találtam, a COIN értéke 

átlagosan 0,75 volt MIBT és 0,91 CK esetén (p<0,001). A magas konformalitást jól 

jeleníti meg a magasabb értékű izodózisvonalak céltérfogathoz való igazodása (23. ábra), 

illetve az NTB V100 alacsony értéke (12. táblázat). MIBT esetén a V100-nál nem, de a 

másik három NTB-re számolt paraméternél (V90, V50 és V25) kisebb értékeket kaptam. 

Azonban, ahogy az a CK-nál kapott magasabb COIN értékben is megjelenik, az előírt 

dózis jobban követi a céltérfogat alakját CK-nál.  

11. táblázat: A teljes testen belül az előírt dózis 100%, 50% és 20%-val 

besugarazott abszolút térfogatok MIBT és CK esetén 

Struktúra Paraméter MIBT CK p-érték* 

Teljes test 

V100 (cm3) 67,1 (28,9-193,8) 88,5 (45,6-238,0) <0,001 

V50 (cm3) 160,5 (73,4-

444,2) 

236,4 (138,1-

531,1) 
<0,001 

V20 (cm3) 473,0 (253,4-

1078,1) 

657,7 (395,1-

1205,0) 
<0,001 

* Wilcoxon-féle előjeles rang teszt 

A védendő szervek tekintetében nagyrészt a MIBT technika eredményezett kisebb 

dózisokat, bár a különbségek nem minden esetben voltak szignifikánsak. A szív esetében 

például ugyan minden vizsgált paraméter esetén kisebb értéket eredményezett a MIBT, 

de csak a D2cm3 értékek különbsége volt szignifikáns. Az ellenoldali emlő tekintetében 

nem találtam szignifikáns különbségeket, azonban az ellenoldali tüdőt a MIBT technika 

védi jobban, a D1cm3 érték MIBT-re és CK-ra 3,8% (0,0-8,3%) és 6,1% (1,1-10,4%) voltak 

(p=0,0001). A részletes dozimetriai adatok a 12. táblázatban találhatók. 
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12. táblázat: Védendő szervek dozimetriai paraméterei MIBT és CK esetén 

Struktúra Paraméter MIBT CK p-érték** 

NTB* 

V100 (%) 1,6 (0,4-4,2) 1,1 (0,2-4,3) <0,001 

V90 (%) 2,7 (0,6-8,1) 4,6 (0,9-13,2) <0,001 

V50 (%) 12,6 (3,1-35,4) 18,0 (4,8-43,1) <0,001 

V25 (%) 31,4 (9,4-68,4) 37,5 (12,2-59,5) 0,0011 

Azonos 

oldali tüdő 

MLD (%) 4,9 (1,9-11,1) 6,2 (1,3-12,2) <0,001 

D0,1cm3 (%) 41,2 (10,1-61,5) 56,2 (9,0-78,8) <0,001 

D1cm3 (%) 36,2 (8,7-55,8) 49,8 (8,1-70,6) <0,001 

D2cm3 (%) 33,8 (8,0-52,5) 46,7 (7,6-67,2) <0,001 

V5 (%) 30,6 (5,1-50,0) 38,0 (2,2-77,6) <0,001 

Bőr 

D0,1cm3 (%) 70,9 (21,8-164,2) 82,3 (38,2-105,6) <0,001 

D0,2cm3 (%) 66,6 (21,0-140,7) 80,1 (36,4-104) <0,001 

D1cm3 (%) 55,9 (18,1-97,1) 72,1 (29,6-98,9) <0,001 

Bordák 

D0,1cm3 (%) 54,1 (8,1-92,7) 71,2 (7,6-100,2) <0,001 

D1cm3 (%) 43,3 (5,3-76,4) 60,3 (5,8-93,4) <0,001 

V50 (cm3) 2,0 (0,0-16,4) 3,4 (0,0-10,3) 0,0018 

Szív 

MHD (%) 4,1 (1,0-7,7) 5,4 (0,3-12,9) 0,0641 

D0,1cm3 (%) 21,8 (4,0-47,2) 23,4 (2,3-49,6) 0,1988 

D1cm3 (%) 18,6 (3,2-42,3) 21,3 (2,0-44,8) 0,0526 

D2cm3 (%) 17,3 (3,0-40,0) 20,4 (1,8-43,9) 0,0311 

V5 (%) 29,9 (0,0-62,5) 40,2 (0,0-93,6) 0,0641 

Ellenoldali 

emlő 

D0,1cm3 (%) 4,2 (0,0-9,8) 3,4 (0,1-8,7) 0,4927 

D1cm3 (%) 2,7 (0,0-6,4) 3,1 (0,1-7,8) 0,1950 

Ellenoldali 

tüdő 

D0,1cm3 (%) 5,7 (1,7-11,7) 6,9 (1,6-11,8) 0,0186 

D1cm3 (%) 3,8 (0,0-8,3) 6,1 (1,1-10,4) <0,001 

*NTB: azonos oldali emlő céltérfogaton kívüli része, ** Wilcoxon-féle előjeles rang teszt 
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V.3.  A hagyományos (TG-43) és a modell-alapú (TG-186) számolási 

algoritmusok dozimetriai összehasonlítása APERT BT esetén 

A IV.3.2. fejezetben leírt betegcsoport egy reprezentatív betegéhez kétféle 

dózisszámolási algoritmussal kiszámolt dóziseloszlások közötti relatív eltérések láthatók 

a 24. ábrán. 

  

24. ábra: A TG-43 formalizmussal számolt dóziseloszlás relatív százalékos 

eltérései a TG-186-os formalizmussal számolthoz viszonyítva APERT esetén. 

Bal: teljes mellkasi régióra, jobb: az emlőre részletesebben 

Ahogy a 24. ábra is mutatja az előírt dózis nagyságrendjében 2%-on belüli egyezést 

találni a két algoritmus között, azonban ahogy távolodunk a sugárforrásoktól az 

inhomogenitások és a véges páciens méret hatásai megjelennek a különbségekben. A TG-

43 formalizmus a 24. ábrán is látható módon túlbecsüli a bőr által kapott dózist, illetve a 

források közvetlen közelében megtalálható dózisokat. A forrásoktól távol viszonylag 

nagy (~20%) relatív eltérések is tapasztalhatók, a 24. ábrán pl. az azonos oldali tüdő egy 

része már ebbe a tartományba esik. 

Számszerűsítve a különbségeket azt találtam, hogy a TG-43-as formalizmus 

nagyobb értékeket ad a tüdőre, a bőrre, a bordára és a szívre is, azonban a céltérfogat 

dozimetriai paramétereiben nem adódott nagy különbség. A részletes dozimetriai 

paramétereket a 13. táblázat tartalmazza, míg egyes reprezentatív különbségeket a 25. 

ábra DVH formában mutat be. A kiszámolt dózisparaméterek közötti eltérések ugyan 
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kicsik, azonban a különbségek iránya egységes, így a különbségek statisztikailag 

szignifikánsnak adódtak. 

A maximum dózisokat tekintve a TG-43 4%-os, 2,2%-os, 0,4%-os és 3,6%-os 

túldozirozást eredményezett tüdőre, bőrre, szívre és a bordákra a TG-186-hoz 

viszonyítva. A TG-43 a V10 értéket tüdőre átlagosan 2,9%-al alul becsüli, azonban ez a 

különbség nem adódott szignifikánsnak. A 25. ábrán látható DVH-k analíziséből látszik, 

hogy a PTV-re vonatkozó dóziseloszlások nem különböznek jelentősen, azonban a bőrt 

vizsgálva a különbség jelentősebb. 

 

25. ábra: A céltérfogat és a bőr átlag DVH-i TG-43-al és TG-186-al számolt 

dóziseloszlások esetén 
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13. táblázat: TG-43-mal és TG-186-tal végzett dózisszámolások átlagos 

dozimetriai adatai a céltérfogatra és a védendő szervekre 

Struktúra Paraméter TG-43 TG-186 

Relatív 

különbség 

(%) 

p-érték* 

 
DNR 0,36 0,35 2,9  < 0,05 

COIN 0,704 0,707 -0,4  < 0,05 

PTV 

V90 (%) 94,2 93,8 0,4  < 0,05 

V100 (%) 89,6 89,1 0,6  < 0,05 

V150 (%) 39,9 38,9 2,6  < 0,05 

V200 (%) 16,9 16,1 5,0  < 0,05 

D90 (%) 99,7 98,9 0,8  < 0,05 

D100 (%) 61,6 60,5 1,8  < 0,05 

Tüdő 
V10 (cm3) 158,0 162,8 -2,9  > 0,05 

Dmax (%) 46,6 44,8 4,0  < 0,05 

Bőr 
D0,1cm3 (%) 68,3 65,8 3,8  < 0,05 

D1cm3 (%) 55,8 54,1 3,1  < 0,05 

Szív 
V5 (cm3) 148,2 150,4 -1,5  > 0,05 

Dmax (%) 24,4 24,3 0,4  > 0,05 

Borda 
D0,1cm3 (%) 60,1 58,8 2,2  < 0,05 

D1cm3 (%) 45,0 43,8 2,7  < 0,05 

*Wilcoxon-féle előjeles rangteszt 

A IV.3.2. fejezetben leírtaknak megfelelően hasonló vizsgálatot végeztem 

harmincnégy HIPO inverz optimalizációs algoritmussal tervezett beteg terveire is. Az 

eredményeimet a 14. táblázat tartalmazza. 
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14. táblázat: TG-43 formalizmussal és ACE-val (TG-186) számolt 

dóziseloszlások paraméterei HIPO-val optimalizált tervekre (n=34) 

Struktúra Paraméter TG-43 TG-186 

Relatív 

különbség 

(%) 

p-érték* 

 DNR 0,36 0,35 2,9 < 0,05 

 COIN 0,75 0,74 1,4 0,1626 

PTV V100 (%) 91,7 91,3 0,4 < 0,05 

NTB 
V90 (%) 2,6 2,5 4,0 < 0,05 

V50 (%) 12,7 12,4 2,4 < 0,05 

Tüdő D0,1cm3 (%) 42,4 42,7 -0,7 < 0,05 

Bőr 
D0,2cm3 (%) 71,9 70,7 1,7 < 0,05 

D1cm3 (%) 59,2 58,3 1,5 < 0,05 

Szív (n=22) D0,1cm3 (%) 23,7 23,8 -0,4 0,0585 

Borda 
D0,1cm3 (%) 52,6 52,8 -0,4 0,8777 

D1cm3 (%) 42,3 42,2 0,2 0,7324 

*Wilcoxon-féle előjeles rangteszt 

A céltérfogat dózisellátottságában ugyan szignifikáns eltérést tapasztaltam, de 

hasonlóan a másik összehasonlításhoz, a különbségek itt is kicsik, csak hasonló 

tendenciát mutatnak. Az ACE-el számolt dóziseloszlások homogénebbek lettek (DNR 

0,356 vs. 0,350 TG-43-ra és ACE-ra, p<0,05), a COIN indexben nem találtam 

szignifikáns különbséget. Az emlő céltérfogaton kívüli részét a TG-43 mindkét paraméter 

alapján túlbecsüli, ahogy a bőrre számolt dózisokat is. A szív és a bordák esetében nem 

találtam szignifikáns különbséget. 
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V.4.  Szabad és kötött I-125 sugárforrásokkal végzett prosztata-

tűzdelések besugárzási terveinek dozimetriai értékelése 

A IV.4.4.-ös fejezet első felében leírtaknak megfelelően, 45 beteg klinikumban 

felhasznált SS technikával készült tervéhez KS technikával is készítettem terveket (26. 

ábra). Azt találtam, hogy azonos anatómia esetén szignifikánsan kevesebb seed szükséges 

KS technikával, míg az előírt dózis által besugarazott abszolút térfogat viszont SS 

technika esetén adódott kisebbnek (15. táblázat). 

 

26. ábra: Szabad- és kötött-sugárforrásos elrendezés dóziseloszlása sagittális 

síkban egy tűvel és benne a sugárforrásokkal (Piros kontúr: prosztata, sárga 

kontúr: urethra, barna kontúr: rectum) 

A céltérfogat dózislefedettségében az SS technika magasabb értékeket adott minden 

paraméterben, ami magasabb ellátottságot, de magasabb, az előírt dózis 150 %-a, ill. 200 

%-a által besugarazott térfogatokat is jelent. A céltérfogat minimális dózisa (D100) és a 

D90 érték is magasabb volt SS technika esetén. A DHI értéke KS technikánál adódott 

magasabbnak, míg a COIN SS technika esetén ért el nagyobb értéket, azaz KS technikával 

homogénebb, de kevésbé konformális terveket készítettem. A részletes dozimetriai 

adatokat az 15. táblázat tartalmazza. 
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15. táblázat: A tűzdelés és a céltérfogat dozimetriai paraméterei SS és KS 

technikáknál PIPB-re 

  Paraméter SS KS p-érték* 

  Seed szám 55,5 50,6 <0,001 

  Vref (cm3) 49,4 50,1 0,0129 

Céltérfogat 

V100 (%) 97,9 96,6 <0,001 

V90 (%) 99,3 98,9 0,0033 

V150 (%) 54,1 49,2 <0,001 

V200 (%) 24,4 15,8 <0,001 

D100 (%) 74,2 72,5 0,0301 

D90 (%) 116,4 114,4 <0,001 

  DHI 0,44 0,50 <0,001 

  COIN 0,68 0,65 <0,001 

*Wilcoxon-féle előjeles rangteszt 

16. táblázat: A védendő szervek dozimetriai paraméterei SS és KS technikáknál 

PIPB-re 

  Paraméter SS  KS  p-érték* 

Urethra 

Dmax (%) 131,8 134,5 0,0038 

D10 (%) 120,9 126,4 <0,001 

D30 (%) 116,3 120,9 <0,001 

D0,1cm3 (%) 122,8 128,2 <0,001 

Rectum 

Dmax (%) 104,2 104,7 0,4840 

D2cm3 (Gy) 83,5 89,7 <0,001 

D0,1cm3 (Gy) 130,5 135,7 0,0270 

D10 (%) 74,9 79,4 <0,001 

*Wilcoxon-féle előjeles rangteszt 
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A védendő szervek tekintetében mindkét technikával a határértékek alatti 

eredményeket értem el, azonban a rectumra számolt Dmax érték kivételével minden 

esetben az SS technika használatával adódott szignifikánsan alacsonyabb terhelés. A 

védendő szervekre vonatkozó dozimetriai adatok a 16. táblázatban találhatók. 

A IV.4.4. fejezetben leírtaknak megfelelően végeztünk összehasonlítást klinikai SS 

és KS technikával készült tervekre is. A 27. ábra szemlélteti axiális síkban a kétféle 

technikával elérhető dóziseloszlásokat. 

  

27. ábra: Szabad (bal) és kötött (jobb) sugárforrásos technikával végzett 

prosztatatűzdelés dóziseloszlása (Piros kontúr: prosztata, sárga kontúr: 

urethra, barna kontúr: rectum) 

A két betegcsoportban a prosztata térfogata közel azonos volt (33,4 vs. 34,2 cm3). 

A tűzdelési paramétereket (seed szám, tűszám, aktivitás) a 17. táblázat mutatja. A 

felhasznált, átlagos, teljes beültetett aktivitás a két technikánál hasonló volt (33,8 vs. 34,0 

mCi, p= 0,84), azonban az előírt dózis által besugarazott térfogat  a KS technikánál volt 

magasabb. 

A klinikai tervek összehasonlítása során szignifikáns különbséget találtam a 

prosztata dozimetriai adatai között a két technikánál, a KS technika magasabb 

dózisellátottságot (V100, V90) és kisebb nagy dózissal besugárzott térfogatot (V200) 

eredményezett. A részletes dozimetriai adatokat a 18. táblázat tartalmazza. 
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17. táblázat: Szabad és kötött sugárforrásos technikával kezelt betegek tűzdelési 

adatai (átlag, szórás) 

 Szabad sugárforrás 

(n=79) 

Kötött sugárforrás 

(n=126) 

p-érték* 

Vprosztata (cm3) 33,4 ± 10,5 34,2 ± 9,4 0,61 

Tűszám# 15 (11-24) 17 (12-26) <0,05 

Seed-szám 54 ± 10,9 48 ± 8,1 <0,05 

Forrásaktivitás (mCi) 0,49 ± 0,02 0,56 ± 0,01 <0,05 

Összaktivitás (mCi) 33,8 ± 5,6 34,0 ± 4,5 0,84 

Vref (cm3) 44,7 ± 13,3 50,7 ± 12,6 <0,05 

#medián (tartomány), Vref: az előírt dózis által besugárazott térfogat, *Student t teszt 

18. táblázat: Prosztata dozimetriai adatai (átlag, szórás) PIPB-nél 

 Szabad sugárforrás 

(n=79) 

Kötött sugárforrás 

(n=126) 

p-érték* 

V100 (%) 96,3 ± 1,5 97,5 ± 1,6 <0,05 

V90 (%) 97,7 ± 6,3 99,2 ± 1,1 <0,05 

V150 (%) 58,3 ± 6,9 60,2 ± 6,1 0,05 

V200 (%) 29,2 ± 5,6 24,8 ± 6,2 <0,05 

D90 (%) 114,7 ± 4,6 118,8 ± 5 <0,05 

D100 (%) 68,8 ± 10,5 75,9 ± 9,5 <0,05 

DHI 0,39 ± 0,07 0,38 ± 0,06 0,21 

COIN 0,70 ± 0,05 0,63 ± 0,04 <0,05 

*Student t teszt 

Az urethrára és a rectumra vonatozó paraméterek értékei SS technikával 

szignifikánsan kisebbnek adódtak, tehát a védendő szervek tekintetében az SS 
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technikával kivitelezett kezelés alacsonyabb dózisterhelést jelent a betegnek. A védendő 

szervekre vonatkozó részletes dozimetriai adatokat a 19. táblázat tartalmazza. 

19. táblázat: Védendő szervek dozimetriai adatai (átlag, szórás) PIPB-nél 

 Szabad sugárforrás 

(n=79) 

Kötött sugárforrás 

(n=126) 

p-érték* 

Urethra    

Dmax (%) 138,3 ± 14,4 153,8 ± 13,9 <0,05 

D0,1cm3 (Gy) 87,2 ± 7,8 96,3 ± 7,7 <0,05 

D10 (%) 124,5 ± 8,3 135,3 ± 6,9 <0,05 

D30 (%) 118,7 ± 7,1 128,1 ± 5,8 <0,05 

Rectum    

Dmax (%) 101,4 ± 25,0 115,0 ± 19,4 <0,05 

D2 cm3 (Gy) 81,5 ± 17,3 98,2 ± 15,3 <0,05 

D0,1cm3 (Gy) 126,5 ± 24,7 145,0 ± 18,1 <0,05 

D10 (%) 74,6 ± 14,6 88,2 ± 10,9 <0,05 

*Student t teszt 
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V.5.  Intraoperatív és posztimplantációs dozimetria összehasonlítása 

PIPB-vel kezelt betegeknél  

Egy beteg intraoperatív és CT-MR alapú posztimplantációs tervét mutatja a 28. 

ábra. 

 

 

28. ábra: Egy beteg UH alapú intraoperatív (felül) és CT-MR alapú 

posztimplantációs (alul) terve 

Mindkét betegcsoportnál a sugárforrások száma 4 héttel a kezelés után minden 

betegnél azonos volt a beültetett sugárforrás-számmal, sugárforrás elvándorlást nem 

tapasztaltam. 

A posztimplantációs terveken a céltérfogat referencia dózissal való ellátottsága 

mindkét technika esetén jelentősen csökkent az intraoperatív tervben található értékekhez 

képest, továbbá a legtöbb vizsgált paraméter tekintetében az eltérések szignifikánsnak 

bizonyultak. Egyedül KS technika esetén a V200 értékében nem találtam változást. A 
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relatív eltéréseket vizsgálva KS technikánál kisebb értékeket kaptam. A részletes 

dozimetriai adatokat a 20. táblázat tartalmazza. 

20. táblázat: A kötött-sugárforrásos és a szabad-sugárforrásos technika átlagos 

intraoperatív és posztimplantációs dozimetriai adatai a céltérfogatra PIPB-nél 

Szabad-sugárforrásos 

technika 

Intraoperatív 

átlag 

Posztimplantációs 

átlag 
p-érték* 

V100 (%) 96 80 <0,001 

V90 (%) 98 86 <0,001 

V150 (%) 59 44 <0,001 

V200 (%) 30 22 <0,001 

D100 (%) 68 45 <0,001 

D90 (%) 115 85 <0,001 

DHI 0,38 0,47 <0,001 

COIN 0,67 0,50 <0,001 

Kötött-sugárforrásos 

technika 

Intraoperatív 

átlag 

Posztimplantációs 

átlag 
p-érték* 

V100 (%) 97 84 <0,001 

V90 (%) 99 90 <0,001 

V150 (%) 61 50 <0,001 

V200 (%) 25 25 0,9638 

D100 (%) 76 49 <0,001 

D90 (%) 119 90 <0,001 

DHI 0,38 0,41 0,0624 

COIN 0,63 0,57 <0,001 

*Wilcoxon-féle előjeles rangteszt 
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A DHI értéke szabad sugárforrásos technika esetén 0,39-ról 0,46-re növekedett, míg 

a COIN értéke 0,68-ről 0,51-re csökkent. Kötött sugárforrásos technikánál a DHI 0,38-

ról 0,41-re növekedett, míg a COIN értéke 0,63-ról 0,57-re csökkent. Ezekből az 

értékekből látható, hogy négy héttel a beavatkozás után mindkét technika esetén kissé 

homogénebb dóziseloszlást tapasztaltunk, és a konformitás mindkét technikánál 

csökkent. 

Mindkét technika alkalmazása esetén a posztimplantációs terveken csökkenést 

tapasztaltunk a céltérfogat ellátottságában az intraoperatív értékekhez képest. A két 

technika között a dózisparaméterek csökkenéseinek mértékét vizsgálva, harminc-harminc 

beteg tervei alapján, a legtöbb paraméterben nem találtam szignifikáns különbséget. A 

dózisparaméterek változásai között szignifikáns különbséget csak a V200 paraméter 

(p<0,001) és a COIN (p<0,001) paramétereknél találtunk, ezek az értékek KS technika 

esetén változtak kisebb mértékben (21. táblázat). 

21. táblázat: Százalékos eltérések a céltérfogat vizsgált paramétereiben SS és KS 

technika esetén 

Paraméter SS – százalékos 

eltérések 

KS – százalékos 

eltérések 

p-érték* 

V100 (%) -17 -13,4 0,5731 

V90 (%) -12 -9,1 0,6943 

V150 (%) -25 -18 0,0782 

V200 (%) -27 0 <0,001 

D100 (%) -34 -35,5 0,6306 

D90 (%) -26 -24,4 0,8882 

DHI +24 +7,9 0,0614 

COIN -25 -9,5 <0,001 

*Man-Whitney U teszt 
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Adataim alapján az a tendencia fedezhető fel, hogy a kötött sugárforrással kezelt 

betegek céltérfogatának lefedettsége kevésbé csökken az implantációt követő négy 

hétben. 
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VI. Megbeszélés 

VI.1. APERT kezelések dozimetriai elemzése 

Az elmúlt évtized technikai fejlődésének következtében új lehetőségek jelentek 

meg az APERT kezelések elvégzésére, ennek kapcsán nyilvánvalóan felmerül a kérdés, 

hogy melyik kezelési technika a legelőnyösebb a betegeknek. Nagy betegszámú 

vizsgálatok kimutatták, hogy szelektált betegcsoport esetén az APERT nem rosszabb, 

mint a teljesemlő-besugárzás, de a különböző APERT megoldások között csak kis 

különbségek találhatóak [14]. A dozimetriai analízis jelentősége abban áll, hogy a 

fennálló különbségek elemzésével segítséget nyújthat az orvosoknak az adott beteg 

számára a legmegfelelőbb kezelés kiválasztásához. Az irodalomban találhatók 

dozimetriai összehasonlítások különböző APERT kezelési technikákról [51–55], van 

néhány elemzés, ami a CK kezeléseket hasonlítja össze más külső sugárterápiás 

modalitásokkal [56–59], de az OOI-ben készültek először összehasonlító elemzések CK 

és MIBT technikára APERT kezelések esetén. 

APERT kezelésként a CK technika viszonylag újnak számít, az irodalomban csupán 

néhány megvalósíthatósági tanulmányt találni, melyekről átfogó képet nyújt a 22. 

táblázat. Sajnos a tanulmányok dozimetriai eredményeinek összehasonlítása nem 

egyszerű, mivel a közölt paraméterek nem egységesek. A legtöbb tanulmányban fix, ill. 

Iris kollimátort használtak, a legtöbbet használt frakcionálás 5 x 6 Gy volt, de a 

dóziselőírás esetén van példa 5 x 8 Gy-re is [60]. Általában a CTV-PTV margó 0 és 5 mm 

között változik, és már van egyértelmű tapasztalat arról is, hogy a kezelési idő MLC 

használatával jelentősen csökken a fix vagy Iris kollimátorral végzett besugárzáshoz 

szükséges időhöz képest [59]. Az első CK-val történt APERT kezelésről egy 2009-es 

tanulmány számol be [61], de az első dozimetriai eredményeket is tartalmazó közleményt 

Vermuelen és mtsai. [62] készítették 9 beteg adatainak feldolgozásával. A kontúrozás 

során 10-15 mm-es CTV margót használtak a műtéti üreg körül, de hasonlóan hozzánk, 

aranymarkeres követéssel 2 mm-es biztonsági zónával hozták létre a PTV-t. A 

kezeléseket 5 x 6 Gy vagy 10 x 3,4 Gy frakcionálással végezték, és a dozimetriai adataikat 

a 3D-s konformális tervezéshez megállapított dóziskorlátokhoz hasonlították [63]. 

Megállapították, hogy minden védendő szervre vonatkozó dozimetriai paraméter 
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jelentősen alacsonyabb CK esetén, mint a protokollban megállapított dóziskorlátok. 

2014-ben ugyanez a munkacsoport 21 beteget bevonva  a kozmetikai eredményekre 

fókuszált eredményeket közölt, és a közölt dozimetriai értékek nagyon hasonlóak voltak 

a korábbiakhoz [64]. Egy másik retrospektív vizsgálatban Obayomi és mtsai. [65] tíz CK-

val kezelt beteg terveit vizsgálták meg dozimetriai adatokat is közölve. A céltérfogat 

dózisellátottsága esetükben mindig 100% volt, így az azonos oldali emlő előírt dózissal 

besugárzott térfogata 14%, míg az előírt dózis 50%-val besugarazott térfogata 31% volt. 

A megvalósíthatóságról, illetve a korai eredményekről néhány további cikkben találhatók 

információk [66,67]. 

Különböző kezelési módszerek dozimetriai összehasonlítását alapvetően kétféle- 

képpen lehet megközelíteni. Két technika összehasonlítása kivitelezhető úgy, hogy az 

egyik és a másik módszerrel kezelt betegek közül is választunk megfelelő számú beteget 

és a klinikai gyakorlatban felhasznált terveiket összehasonlítjuk. Ezen módszer erőssége, 

hogy ténylegesen felhasznált, tehát mindenképpen kivitelezhető és a klinikumban 

elfogadott terveket használunk fel az összehasonlításhoz, azonban mivel egy adott beteget 

nem tudunk kétféle módon is egy időben megkezelni, így egyértelmű, hogy a különböző 

technikához tartozó adatsorainkat különböző betegek adataiból tudjuk csak 

összegyűjteni. Ennek az a hátránya, hogy a betegek közötti anatómiai különbségek is 

szerepet játszhatnak a dozimetriai különbségekben, és a számolt paraméterekben található 

eltéréseket nem csupán a technikai különbségek fogják eredményezni. Az irodalmat 

áttekintve találhatók már ilyen jellegű vizsgálatokból olyanok, amik mindössze néhány 

beteg adatait dolgozzák fel [55], de jóval több beteg adatai szükségesek ahhoz, hogy az 

anatómiai különbségek hatásait elhanyagolhatónak tekinthessük. A másik megoldás, 

hogy egy adott klinikai terv mellé készítünk egy virtuális besugárzási tervet az 

összehasonlítani kívánt technikával, így azonos anatómiai viszonyokra készül mindkét 

terv. Ez előnyös abban a tekintetben, hogy a betegek anatómiája így egyáltalán nem 

befolyásolja a dozimetriai eredményeket. Ugyanakkor előfordulhat, hogy az ideális 

(virtuális) terv a valóságban nem valósítható meg, így nem klinikai terveket hasonlítunk 

össze. Továbbá ebben az esetben az is előfordulhat, mint MIBT esetén is, hogy a 

kezelések között alapvető kivitelezési különbségek találhatók (az MIBT-hez felhasznált 

CT-n a enyhén deformált emlő látható, mivel a műanyag katéterek implantálása már 

megtörtént a végső képalkotáskor), ami miatt az összehasonlításhoz készített terv olyan 
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CT-re készül, ami nem a valós klinikai helyzetnek megfelelően jeleníti meg a beteg 

anatómiáját ehhez a technikához (CK-hoz nincs szükség műanyag katéterek emlőben való 

elhelyezésére). Vagy fordítva, a külső besugárzási tervhez csak virtuális katéterek 

elhelyezésével lehet tervet készíteni, ami torzíthatja a dozimetriai eredményeket. 

Az értekezésben APERT-re vonatkozó dozimetriai összehasonlításokat mindkét 

módszerrel elvégeztem, a betegszámot minden esetben harminc felett tartva, hogy az 

összehasonlítások statisztikailag megalapozottak legyenek. 

APERT-re a CK kezelések más teleterápiás technikával való összevetését elsőként 

Xu és mtsai. [68] végezték el, tizennégy 3D-s konformális (3D-KRT) technikával kezelt 

betegre készítettek további IMRT és CK terveket. A CK tervezéshez fix kollimátort 

használtak és igen homogén dóziseloszlásokat terveztek, így az ellátottság tekintetében 

kisebb értékeket kaptak, mint mi (V100: 95,7% vs. 97,5%), viszont a maximum dózis 

104% volt, amit mi, az OOI protokollja alapján 120%-ig megengedünk. Az általuk közölt 

dozimetriai adatok alapján a magas homogenitás a céltérfogat határán nem túl meredek 

dóziseséssel jár együtt, így az azonos oldali emlő céltérfogaton kívüli része  az előírt 

dózissal 9%-ban, míg az előírt dózis 50%-val 23,1%-ban volt besugarazva. Ezek az 

értékek a mi vizsgálatainkban átlagosan 1% és 14% körüliek voltak. Valószínűleg a 

nagyobb mértékű inhomogenitás megengedésén túl a konformalitást tovább növeli az 

MLC használata, mivel így nem csak a besugárzási irányokban, hanem a besugárzási 

mező méretében és alakjában is nagy szabadságfoka van a rendszernek. Lee és mtsai. [57] 

tíz betegre hasonlítottak össze 3D-KRT, IMRT, VMAT (ívterápiás) és CK terveket. 

Majdnem minden vizsgált paraméterben a CK teljesített a legjobban, az azonos oldali 

tüdő V30 paraméterében tudott az IMRT kisebb értéket adni, mint a CK. Rault és mtsai. 

[58] a légzéskövetés hatását vizsgálták, a terveket tomoterápiás és 3D-KRT tervekkel 

hasonlították össze. A légzéskövetéses tervekhez 2 mm, míg a többi tervhez 

(légzéskövetés hiányában) 10 mm-es CTV-PTV margót használtak. Megállapították, 

hogy a CK kevesebb dózist eredményez a védendő szerveken, de a különbséget csak a 

légzéskövetéses terveken, a 2 mm-es margó esetén találták szignifikánsnak. Goggin és 

mtsai. [59] 9 beteg terveinek elemzésével megállapították, hogy a CK technika az azonos 

oldali tüdő V5 paraméterének kivételével minden védendő szervre vonatkozó dozimetriai 

paraméter esetében alacsonyabb értékeket ad, mint a 3D-KRT. Bonfantini és mtsai. [56] 

ívterápiával (VMAT) és 3D-KRT-vel hasonlították össze a CK kezeléseket. Az 
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eredményei alapján a 3D-KRT kedvezőbb a védendő szervekre nézve, leszámítva az 

azonos oldali emlő V50 értékét, ami CK-ra volt a legalacsonyabb. 

Major és mtsai. [69] a MIBT-et hasonlították össze a külső sugárterápiás kezelések 

közül a lineáris gyorsítóval végzett IMRT-vel azonos betegcsoportra. Azt találták, hogy 

a MIBT minden védendő szerv esetében jobb, mint az IMRT, leszámítva a szívet. Weed 

és mtsai. [55] a MIBT-t MammoSiteTM ballonterápiával és 3D-KRT-vel hasonlították 

össze három külön betegcsoportban. Az eredményeik alapján a brachyterápiás technikák 

egyértelműen kedvezőbbek a normál emlő dózisterhelése szempontjából (kivéve az előírt 

dózishoz tartozó paramétert). 

Munkacsoportunk az OOI-ben háromféle vizsgálatot végzett el CK és MIBT 

összehasonlítására. Korábban az irodalomban ilyen jellegű összehasonlításra nem volt 

példa, így lehetőségünk volt elvégezni a különböző technikákhoz tartozó klinikai tervek 

alapján történő összehasonlítást, illetve az azonos anatómia alapján történő 

összehasonlításokat is. A munkacsoporton belül elvégeztem a klinikai tervek 

összehasonlítását, továbbá MIBT klinikai tervekhez kiegészítő CK terveket készítettem a 

MIBT-hez felhasznált CT-képek alapján.   Munkacsoportunk a fordított összehasonlítást 

is elvégezte, amikor a CK klinikai tervekhez virtuális MIBT terveket készítettünk a CK-

hoz felhasznált CT-képek alapján. Mindhárom vizsgálat megerősítette azt, hogy a CK 

dóziseloszlások a céltérfogaton kívül nagy hasonlóságot mutatnak az MIBT 

dóziseloszlásokkal, azaz hasonlóan meredek dózisesést lehet tapasztalni a céltérfogaton 

kívül és a CK-n elérhető non-koplanáris mezőelrendezés nagyon jól imitálja a BT sajátos, 

gyorsan lecsengő dóziseloszlását. A céltérfogaton belül jelentősen különböző 

dóziseloszlások alakulnak ki, a BT dóziseloszlásokban kis térfogatokban 300-400%-os 

dózisok is kialakulnak a forrás megállási pozíciói körül, míg CK esetén viszonylagos 

homogenitásra törekszünk, és a maximum dózis értékét az előírt dózis 120%-a alatt 

tartjuk.
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22. táblázat: Kezelési karakterisztikák és átlagos dozimetriai adatok az irodalomban CK-val kivitelezett APERT kezeléseknél 

Publikáció 
Xu [68] 

2012 

Vermeulen 

[64] 2014 

Goggin [59] 

2015 

Rault [58] 

2016 

Obayomi 

[65] 2016 

Lozza [67] 

2018 

Bonfantini 

[56] 2018 

Lee [57] 

2018 

Lee [66] 

2020 

Fröhlich 

2021 

Klinikai 

terveink 

Betegek száma 14 21 9 10 10 20 10 10 103 25 32 

Applikátor típusa Fix - Iris, MLC Iris - Iris Iris Fix - MLC MLC 

Nyalábok száma - 151 - , - - 155 180 122 - - - 40 (57@) 

Frakcionálás 
10 x 3,85 

Gy 

10 x  

3,4 Gy 
5 x 6 Gy 10 x 4 Gy 5 x 6 Gy 5 x 6 Gy 5 x 6 Gy 5 x 6 Gy 5 x 6 Gy 

4 x 6,25 Gy 4 x 6,25 

Gy 

Kezelési idő (min) - 46 28, 14,7 40 - 60 60 60 33# - 33,3 

CTV-PTV margó 

(mm) 
2 2 2 3 5 5 5 2 0 2 2 

Átlagos PTV 

térfogat (cm3) 
- 114 - - 70 88,1 121,6 37,7 73,6 71,6 71,7 

Azonos oldali emlő 

   V100 (%) 

   V50 (%) 

 

7# 

22,4# 

 

12 

26 

 

12,5, 12,2 

25,8, 24,2 

 

- 

- 

 

14 

31 

 

28,7 

75 

 

- 

- 

 

10 

24 

 

- 

35,5# 

 

- 

- 

 

9,6 

23,3 

Azonos oldali NTB 

   V100 (%) 

   V50 (%) 

 

 

9 

23,1 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

17,6 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

1,7 

16,3 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

10,5 

 

 

0,7 

10,5 

Azonos oldali tüdő 

   V30 (%) 

   V5 (%) 

   átlag dózis (%) 

   D0,1cm3 

   D1cm3 

 

1,3 

31,4# 

- 

- 

- 

 

3 

- 

- 

- 

- 

 

1,9, 1,6 

39,4, 17,9 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

3 

- 

- 

- 

- 

 

2,3 

- 

- 

- 

- 

 

2,1 

- 

6 

- 

- 

 

3 

- 

- 

- 

- 

 

2,2# 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

57,5 

45 

 

1,0 

30,7 

4,9 

52,2 

45,4 

Szív 

   V5 (%) 

   átlag dózis (%) 

   D0,1cm3 

   D1cm3 

 

9,4 

- 

- 

- 

 

10 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

3,9 

- 

- 

- 

 

31 

- 

- 

- 

 

14 

- 

- 

- 

 

23,2 

- 

- 

- 

 

23 

- 

- 

- 

 

- 

2,3# 

- 

- 

 

- 

- 

12,1 

10,5 

 

21,2 

3,3 

18,9 

16,6 

Bőr 

   Dmax (%) 

 

- 

 

108,8 

 

- 

 

- 

 

106,6 

 

98,2 

 

94,7 

 

103,3 

 

88,7# 

 

99,6* 

 

88,8* 

Ellenoldali emlő 

   Dmax (%) 

 

 

1,6 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

10 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

10 

 

 

2,7# 

 

 

3,8* 

 

 

2,1* 

*D0,1cm3; #medián ; @szegmens számok 
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Értekezésemben fokozott figyelmet fordítottam az általam készített két 

összehasonlításra, a munkacsoportban elvégzett harmadik összehasonlítással közös 

paramétereket a 23. táblázat tartalmazza. 

23. táblázat: Az OOI-ban elvégzett CK vs. MIBT dozimetriai összehasonlító 

vizsgálatok közös paraméterei 

 

 

Mind a klinikai tervek, mind a BT alapú azonos anatómiára készült tervek 

összehasonlítása során arra a következtetésre jutottam, hogy a céltérfogatot mindkét 

technikával megfelelően el lehet látni. A kiválasztott, céltérfogatot leíró paraméterek 

közül a CK a D90-en kívül mindenben szignifikánsan nagyobb értéket ad (MIBT-re és 

CK-ra a V100 91,6% vs. 98,9%, a V90 96,2% vs. 99,9% a klinikai tervek alapján, míg a 

Struktúra Paraméter 
MIBT 

klinikai 

CK 

virtuális  

MIBT 

klinikai 

CK 

klinikai 

MIBT 

virtuális 

CK 

klinikai 

PTV D90 (%) 102,4 103,6 102 102,8 108,1 102,7 

NTB V50 (%) 12,6 18,0 12,9 10,5 3,3 10,5 

azonos 

oldali tüdő 

D0,1cm3 (%) 41,2 56,2 41 52,2 43,8 57,5 

D1cm3 (%) 36,2 49,8 36,1 45,4 38,4 45,0 

bőr 
D0,1cm3 (%) 70,9 82,3 75,3 88,8 60,9 94,8 

D1cm3 (%) 55,9 72,1 58,4 79,0 46,1 82,4 

bordák 
D0,1cm3 (%) 54,1 71,2 53,7 78,9 61,2 93,2 

D1cm3 (%) 43,3 60,3 43,1 69,1 49 73,6 

szív 
D0,1cm3 (%) 21,8 23,4 21,4 18,9 12,8 12,1 

D1cm3 (%) 18,6 21,3 18,2 16,6 11,2 10,5 

ellenoldali 

emlő 

D0,1cm3 (%) 4,2 3,4 4 2,1 2,5 3,8 

D1cm3 (%) 2,7 3,1 2,6 1,8 1,6 2,2 

ellenoldali 

tüdő 

D0,1cm3 (%) 5,7 6,9 5,5 3,0 4,0 3,7 

D1cm3 (%) 3,8 6,1 3,6 2,5 2,9 2,9 
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V100 91,4% vs. 97,5%, a V90 96% vs. 99,9% az azonos anatómiai viszonyokra készült 

terveken). Ez az eredmény várható volt, mivel a tervezési célunk is más MIBT-re és CK-

ra. A céltérfogatra vonatkozó D90 értékek között egyik összehasonlításban sincs 

szignifikáns eltérés, ami utal arra, hogy a céltérfogat ellátottságában található különbség 

nem túl- vagy aluldozírozásból származik, hanem egyértelműen a különböző 

dóziselőírások következménye. 

A teljes testre, az előírt dózis 100%-val, 50%-val és 20%-val besugarazott 

térfogatokat vizsgálva azt találtam, hogy a CK technikával szignifikánsan nagyobb 

minden térfogat. Ez nagy valószínűséggel a céltérfogatok méretkülönbségéből adódik. 

Megvizsgálva viszont azt, hogy az adott dózissal besugarazott térfogatok aránya milyen 

a céltérfogathoz viszonyítva, már nem egyértelmű a MIBT előnye. A klinikai tervek 

összehasonlítása során azt találtam, hogy egyedül az előírt dózis 20%-val besugarazott 

térfogat céltérfogathoz viszonyított aránya kedvezőbb MIBT-re, mint CK-ra, az 50%-os, 

illetve a 100%-os dózisok esetén a CK esetén kaptam alacsonyabb arányszámot. Az 

azonos anatómiára készült tervek összehasonlítása során csak az előírt dózissal 

besugarazott térfogat céltérfogathoz viszonyított aránya volt kedvezőbb CK-ra, az 

alacsonyabb dózisokat vizsgálva a MIBT tűnt jobbnak. Ezekből az eredményekből 

kiolvasható, hogy a dózisok céltérfogatra való koncentráltsága a két módszerrel nagyon 

hasonló, csak az előírt dózisok esetén találtam egyértelmű előnyt a CK kezelés javára. 

Az azonos oldali emlő céltérfogaton kívüli részét az előírt dózissal egyértelműen a 

CK sugarazza be kevésbé, mindkét összehasonlítás alapján szignifikáns a különbség a 

V100 értékre (1,6% vs 1,1% és 1.6% vs. 0,7% MIBT-re és CK-ra azonos anatómiára 

készült és a klinikai tervekre). NTB esetén a többi paraméterben nem kaptam egyértelmű 

eredményeket, mivel a klinikai tervek összehasonlításából a CK adódott kedvezőbbnek 

(a különbség nem szignifikáns), de az azonos anatómiai viszonyokra készült tervek 

összehasonlítása során a MIBT adott kisebb értékeket és a különbségek szignifikánsak 

voltak. Azonos oldali tüdő esetén a klinikai tervek összehasonlításakor az átlagdózist 

azonosnak találtam (4,9% vs. 4,9%), azonban a kis térfogatokat besugarazott maximum 

dózisok (D0,1cm3, D1cm3, D2cm3) a MIBT terveken voltak kisebbek. Az azonos anatómiára 

készült tervek összehasonlítása is megerősítette ezt, a vizsgált paraméterekre mindig a 

MIBT adott szignifikánsan kisebb eredményeket. A bőr és a borda minden vizsgált 

paramétere minden összehasonlításban kedvezőbbnek adódott MIBT-re, mint CK-ra, így 
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ezeket a szerveket egyértelműen jobban lehet védeni brachyterápiával. Figyelembe véve, 

hogy ezekhez az összehasonlításokhoz TG-43-al számolt dóziseloszlásokat használtam, 

ami a bőr dózisát vizsgálatom alapján is túlbecsüli, a dozimetriai előny még nagyobb a 

bőr esetén a MIBT javára. Egyértelmű előnyt egyik technika javára sem tudtam kimutatni 

a szív, illetve az ellenoldali szervek tekintetében. A klinikai tervek összehasonlításánál a 

CK kedvezőbb eredményeket adott szívre, de a különbségek nem voltak szignifikánsak, 

míg az azonos anatómiára készült tervek összehasonlítása esetén a MIBT értékei voltak 

alacsonyabbak, de csak a D2cm3 és a D2 értékek különbsége volt szignifikáns. Nagy 

valószínűséggel a szív dozimetriájára legnagyobb hatással a céltérfogat elhelyezkedése 

van, így ebben a tekintetben az azonos anatómiára készített tervek összehasonlítása a 

mérvadóbb, de nem sikerült egyértelmű előnyt kimutatni a MIBT javára ennél a 

betegszámnál. Az ellenoldali szervek (emlő és tüdő) esetén mindkét technikával nagyon 

alacsony dózisokat számoltam, a klinikai tervek összehasonlításából egyértelműen a CK 

tűnik jobbnak, de ahogy a szívnél is, itt is igen nagy hatása van a céltérfogat emlőn belüli 

elhelyezkedésének. Ezért az azonos anatómiára készített tervek összehasonlítása alapján 

kapott ellentétes eredmény az ellenoldali tüdő esetén (MIBT a kedvezőbb), és az, hogy 

az ellenoldali emlő vizsgált paraméterei nem különböznek, csak óvatos következtetéseket 

tesz lehetővé.  

Összességében a három vizsgálatunk alapján elmondható, hogy a védendő szervek 

tekintetében a MIBT technika alacsonyabb dózisterheléseket jelent, kivéve a szívet és az 

ellenoldali szerveket, ahol az eredmények nem egyértelműek az általunk vizsgált 

betegcsoportok alapján. Ezért a MIBT technika, aminek a technikai feltételei 

egyszerűbbek és könnyebben elérhetőek bármely sugárterápiás központ számára, ajánlott 

az APERT kezelések végrehajtására, amennyiben az technikailag kivitelezhető. 

Vizsgálataink alapján CK technikával is tartani lehet az összes védendő szerv 

dóziskorlátját és a CK kezelés előnyös abból a szempontból, hogy kevésbé invazív, mint 

így vonzóbb lehet a betegek számára. 

VI.2. A TG-43 és a TG-186 dózisszámoló algoritmusok 

összehasonlítása 

A brachyterápiás APERT kezelések pontos dozimetriájának meghatározása széles 

körben, részletesen vizsgált kutatási terület [70–72]. Ugyanakkor a klinikumban 
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általánosan használt TG-43 formalizmussal együtt járó közelítések, mint a sugárforrások 

15 cm-es sugarú vízgömbben előre kiszámolt dózistereinek szuperpozícióján alapuló 

dózisszámolás, valamint a katéterek és a céltérfogathoz közel lévő viszonylag nagy 

szöveti inhomogenitások (tüdő, borda) elhanyagolása, nagy hatással lehetnek a 

dozimetriára. Mára elérhetőek olyan ún. modell-alapú dózisszámoló algoritmusok, 

melyek a dózisszámolás során figyelembe veszik a betegeken belüli szöveti 

inhomogenitásokat, az applikátorok anyagának dózismódosító hatását, és ezáltal a 

dózisszámolás eredménye a valóságot jobban közelíti. 

Az általunk megfigyelt, a dózisszámolási algoritmusok eredményei között fennálló 

különbségek jó egyezést mutatnak a szakirodalomban található adatokkal, melyek az 

inhomogenitások hatásait vizsgálják a BT-s dózisszámolásra [70,71,73]. Poon és mtsai. 

[71] tizennyolc APERT kezelésen átesett beteg CT-adatait felhasználva Monte-Carlo 

szimulációt végeztek, figyelembe véve a tüdő inhomogenitásait, az emlő normál 

állományát és a bordákat is. Hozzánk hasonlóan ők is arra jutottak, hogy a TG-43 

formalizmussal való dózisszámolás túlbecsüli a bőr, szív és tüdő dózisait, bár a betegek 

között jelentős különbségek voltak, melyek nagy valószínűséggel a céltérfogat emlőn 

belüli elhelyezkedési különbözőségének a következménye. Rivard és mtsai. [74] Ir-192 

sugárforrással kezelt emlődaganatos betegek tervét vizsgálva a bőrdózisra 5%-kal 

nagyobb értéket kaptak a TG-43 formalizmus használatával, mint MBDCA-val. 

Véleményük szerint a különbség legjelentősebb részét a bőrfelszín közelében nem 

teljesülő teljes szóródás feltételezése adja. 

Zourari és mtsai. [73] összehasonlították egy a klinikumban már elérhető másik 

MBDCA módszer eredményeit a TG-43-al számolttal, és hozzánk hasonló eredményekre 

jutottak a céltérfogat dózislefedettsége, a homogenitás és a védendő szervek 

dózisterhelései kapcsán. 

Az dózisszámolási algoritmusok közötti általunk talált különbségek szignifikánsak 

ugyan (leszámítva a szívet), de ezen apró különbségeknek a klinikai eredményekre való 

hatása nem egyértelmű. A szakirodalom a kedvezőtlen kozmetikai eredményeket, 

bőrtoxicitást, zsírnekrózist a BT kezelések során megjelenő magas 

dózisinhomogenitással hozza kapcsolatba [75,76]. Homogenitás szempontjából jóval 

nagyobb szerepe van a katéterek megfelelő geometriájú implantációjának és a forrás 
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megállási idők megfelelő optimalizálásának, mint a dózisszámolásnak. A TG-43 

formalizmussal számolt terveket a klinikai gyakorlatban több, mint két évtizede 

rendszeresen használják, és a dózisszámolási algoritmusok közti néhány százalékos 

dozimetriai különbségek nagy klinikai különbségekhez nem vezethetnek [75]. 

VI.3. Prosztatatűzdelések szabad és kötött sugárforrásokkal 

A szakirodalom alapján nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy vajon a szabad  

vagy a kötött sugárforrások előnyösebbek permanens implantációs prosztata 

brachyterápiára. Ezt a kérdést vizsgáltuk azonos anatómiára és különböző technikákkal 

készült klinikai intraoperatív tervek összevetésével, illetve megvizsgáltuk a négy héttel a 

beültetés után a dózisellátottságot jellemző dozimetriai paramétereket a két technikánál. 

Az irodalomban található tanulmányok nagy többsége a posztimplantációs tervek 

összehasonlításával foglalkozik. Posztimplantációs terveket 1 nappal az implantáció utáni 

vagy négy héttel az implantáció utáni képalkotás alapján (általában CT) készítenek, 

azonban pont a képalkotás miatt, amelyen az urethra és a rectum nem látszanak 

megfelelően, a védendő szervek dózisterheléseit nem könnyű kiértékelni. 

Stone és mtsai. [77] kimutatták, hogy van korreláció az intraoperatív tervek 

minősége és a posztimplantációs tervben meghatározott, ténylegesen leadott dózis között.  

Hetvenhét szabad sugárforrásos technikával kezelt beteg intraoperatív és 

posztimplantációs dozimetriai adatainak elemzése során nem találtak jelentős 

különbséget a paraméterekben. Eredményeik alapján az intraoperatív terv megfelelően 

reprezentálja a céltérfogat dózislefedettségét. A posztimplantációs dozimetriai elemzést 

CT vizsgálat alapján készítették el, szignifikáns, de nem jelentős mértékű csökkenést 

tapasztaltak a D90, V100 és a V90 értékben is. A csökkenés D90 esetén 3 %, V100-nál 

4,8 % míg V90-nél 0,5 % volt. Hasonló következtetésre jutottak Bashar Al-Qaisieh és 

mtsai. [78], akik erős kapcsolatot találtak az ultrahang alapú intraoperatív terv és a CT 

alapú posztimplantációs terv dozimetriai adatai között. Ezek alapján az intraoperatív 

dozimetriai eredmények összehasonlításából következtethetünk a posztimplantációs 

dozimetriai eredményekre is a védendő szervek tekintetében. Vizsgálatom során azt 

találtam, hogy mindkét technikával megfelelően ellátható a prosztata és megkímélhetőek 

a védendő szervek. Az azonos anatómiára készült terveket vizsgálva arra jutottunk, hogy 
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a céltérfogat dózisellátottsága magasabb, míg a védendő szervek dózisai alacsonyabbak 

az SS technikával kivitelezett terveken, mint a KS terveken. A különbségek 

szignifikánsak, kivéve a rectumra számolt maximum dózist. E mellett magasabbak a 

V150 és V200 értékek is, így a dóziseloszlás inhomogenitása is nagyobb. A szabad 

sugárforrásos elrendezésből következően jobb esélyünk van a prosztata alakja 

szabálytalanságainak dózissal való követésére, így az ellátottság és a konformalitás 

(COIN) magasabb lesz. Továbbá, az SS technika lehetőséget ad a 26. ábrán is látható 

sugárforrás-elrendezésre, mellyel a prosztata bázisa és apikális része megfelelően 

besugarazásra kerül, míg az urethra közelében nincsen seed, így az urethrára jutó dózis 

alacsonyabb lesz. 

A valós klinikai tervek összehasonlítása során a védendő szervek minden vizsgált 

paraméterére kedvezőbb eredményeket adott az SS technika. A céltérfogat 

dózisellátottságot tekintve jobb értékeket kaptunk KS technikával, ami összefüggésben 

lehet azzal is, hogy intézetünkben az SS technikával kezdtük az LDR 

prosztatatűzdeléseket, és a KS technika bevezetésekor már nagyobb tapasztalattal 

rendelkeztünk. Hasonló eredményekről számolnak be Lee és mtsai. [79], akik 40 beteg 

adatait feldolgozva javuló V100 értéket kaptak a KS technika bevezetése után. Az egy 

nappal az implantáció után készített CT-felvételeken kiértékelt tervek alapján Lin és 

mtsai. [80] és Fagundes és mtsai. [81] is hasonló következtetésre jutottak. 

Elvégeztük harminc-harminc SS és KS technikával kezelt beteg intraoperatív és 

posztimplantációs terveinek dozimetriai kiértékelést is. Vizsgálatom alapján 

kijelenthetem, hogy PIPB-nél az intraoperatív és négy héttel a beavatkozás után számolt 

(posztimplantációs) tervek végleges dóziseloszlásai jelentősen különböznek.  

Eredményeim azt mutatják, hogy a céltérfogat dózislefedettsége csökken, akár kötött-, 

akár szabad-sugárforrásos technikát használtunk a kezeléseknél. A csökkenés mértéke 

mindkét technika esetén szignifikáns, majdnem minden paraméterben kimutatható 

(kivéve kötött-sugárforrásos technika esetén a V200 paraméter értékét), azonban a két 

technika között a legtöbb paraméterben nem találtam szignifikáns különbséget a 

csökkenés mértékében (kivéve a V200 és COIN paramétereket). Az általunk elvégzett 

vizsgálat egyediségét az MR alapú céltérfogat-meghatározás adja a posztimplantációs 

tervezésnél. Ilyen jellegű vizsgálatot végeztek Moerland és mtsai. [82] 389 kötött- és 

szabad-sugárforrásos technikával kezelt beteg bevonásával. Ők csak a D90 paramétert 
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vizsgálták a prosztata lefedettségének jellemzésére, ami az eredményeik alapján 

átlagosan 12 %-kal csökkent. Ellentétben velem, ők azt tapasztalták, hogy szignifikáns 

különbség van a kétféle technika között a D90 érték csökkenésében. Ennek oka 

valószínűleg az igen magas betegszám. Eredményeim azt mutatták, hogy a kötött-

sugárforrásos technikával kezelt betegek D90 értékei jelentősebb mértékben csökkentek, 

mint a szabad-sugárforrásos technikával kezelt betegeké. A mi adatainkban ugyan 

szignifikáns különbséget nem tapasztaltunk, de ellenkező trendet figyeltünk meg. 

Spadinger és mtsai. [83] és van Gellekom és mtsai. [84] a V100 és D90 paraméterekben 

viszont nem találtak szignifikáns különbségeket a kétféle sugárforrás típus használata 

során. Heysek és mtsai. [85] egy 272 (159 szabad-sugárforrásos és 113 kötött-

sugárforrásos) beteg adatait feldolgozó, retrospektív vizsgálatban kissé jobb D90 

értékeket kaptak SS esetén, de a V100 gyakorlatilag náluk azonos volt a két 

betegcsoportban. A csökkenést a D90 értékre átlagosan 15%-nak találták. 

Eredményeinkkel összhangban ez a vizsgálat is alacsonyabb mértékű D90 és V100 

csökkenést mutatott a kötött-sugárforrásos technikánál. Az általam végzett azonos 

anatómia alapján történő összehasonlításhoz hasonlóan, Saibishkumar és mtsai. [86] 

magasabb urethra és rectum dózisokról számoltak be KS technika esetén az SS-hez 

képest. Ugyanettől a csoporttól egy másik tanulmányt is érdemes említeni, 20-20 beteg 

posztimplantációs terveit CT-alapú terveken értékelték ki a tűzdelés napján, majd a 

tűzdelés után 7 és 30 nappal [87]. Az aznapi CT-alapú terveken a V100 és a D90 is 

szignifikánsan nagyobb volt SS-re, de ezek a különbségek eltűntek a 7-napos és a 30-

napos terveken. Reed és mtsai. [88] randomizált vizsgálat során aznapi CT-terveken nem 

találtak különbséget a két technika között a V100 és a D90 paraméterben, de a 30 napos 

CT-terveken a kötött sugárforrásoknál a V100 és a D90 érték is magasabb volt az SS 

technikánál. Katayama és mtsai. [89] kimutatták, hogy T2* és T2 súlyozott MR 

vizsgálatokat követően a CT-MR fúziós képeken végzett posztimplantációs dozimetriai 

elemzéssel egyenértékű kiértékelés végezhető, mivel a T2* súlyozású képeken a 

sugárforrások a CT-hez hasonlóan jól felismerhetők. Ezzel az eljárással a képfúzió 

bizonytalanságát minimalizálni lehet, hiszen a két különböző MR vizsgálat egy 

fektetésben történik. Ennek ellenére a szakirodalomban található legtöbb cikk csak CT 

alapú posztimplantációs dozimetriával foglalkozik, ahogy Ishiyama és mtsai. [90] 160 

betegre elvégzett elemzése is, melyben a D90, V100 és V150 paramétereket vizsgálták. 
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Szabad-sugárforrásos elrendezést használva kezelték a betegeket, és hozzánk hasonlóan 

ők is csökkenést tapasztaltak mindhárom fenti paraméternél, de a változás mértéke csak 

néhány százalékos volt. A V100 értéke a mi adataink alapján szabad-sugárforrásos 

technika esetén 17%-ot csökkent, míg Ishiyama és mtsai. csak 3%-os csökkenést 

tapasztaltak. Ohashi és mtsai. [91] 412 szabad-sugárforrásos technikával kezelt beteg CT-

alapú posztimplantációs dozimetriai elemzése alapján nem találtak szignifikáns 

különbséget az intraoperatív és a posztimplantációs dozimetriai adatok között. Marcu és 

mtsai. [92] átfogó vizsgálatot végeztek 7 év kezeléseinek intraoperatív és 

posztimplantációs dozimetriai és klinikai adatai alapján. 265 beteg kezelését végezték el 

kötött-sugárforrásos technikával. A posztimplantációs dozimetriai elemzést CT alapján, 

illetve ultrahang alapján is elvégezték. A CT-alapú kiértékelés során ők is csökkenést 

tapasztaltak a D90 értékében, a csökkenés mértéke a 7 év átlagát tekintve kb. 22 %-nak 

adódott. Ehhez hasonlóan a mi adataink 24%-os csökkenést mutatnak. Marcu és mtsai. 

[92] azt tapasztalták, hogy a csak CT-alapú posztimplantációs dozimetriai elemzés alul 

becsüli a prosztata ellátottságát, mivel a CT-n könnyen túlbecsülhető a prosztata mérete. 

Ezen vizsgálatban kiemelik a posztimplantációs dozimetriai elemzés fontosságát.  

Az irodalmi áttekintésből is látható, hogy nincs egyértelmű bizonyíték egyik vagy 

másik módszer kedvezőbb volta mellett. Ennek oka lehet az is, hogy a különböző 

intézetekben eltérnek a tűzdelési módszerek és technikák, és ezért az eredmények 

közvetlen összehasonlíthatósága kérdéses. A tanulmányok nagy részében, ahogy mi is, a 

céltérfogat ellátottságának csökkenéséről számolnak be a posztimplantációs tervek 

elemzésekor. Annak eldöntéséhez, hogy a szabad- vagy kötött-sugárforrások használata 

eredményez jobb végleges dóziseloszlásokat, további vizsgálatok szükségesek. A kérdés 

megválaszolásához több beteg bevonásával a klinikai eredmények és a dozimetriai adatok 

közötti korreláció felállítása segíthet hozzá. 
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VII. Következtetések 

T1) Valós klinikai tervek dozimetriai összehasonlításával megállapítottam, hogy 

akcelerált parciális emlő sugárterápia esetén a céltérfogat besugárzását mind 

multikatéteres intersticiális brachyterápiával, mind CyberKnife-fal megfelelően el 

lehet végezni. Továbbá, a védendő szervek dozimetriai összehasonlítása alapján 

arra a következtetésre jutottam, hogy a brachyterápiás módszer kevésbé terheli a 

vizsgált védendő szerveket, kivéve az ellenoldali emlőt és tüdőt. A szív esetén 

nem találtam különbséget a két technika között. Ugyanakkor, a védendő szervek 

terhelései mindkét technika esetén messze a protokollban rögzített dóziskorlátok 

alatt maradnak. [P1] 

T2) Azonos anatómiai viszonyokra készített multikatéteres intersticiális 

brachyterápiás és CyberKnife tervekkel megállapítottam, hogy az akcelerált 

parciális emlő sugárterápiás technikák közül a védendő szervek tekintetében a 

multikatéteres intersticiális brachyterápia kedvezőbb eredményeket ad, mint a 

CyberKnife, az ellenoldali emlőt leszámítva. CyberKnife-ra egy vizsgált 

paraméterben találtam előnyt, az azonos oldali emlő céltérfogaton kívüli részét a 

CyberKnife kisebb arányban sugarazza be az előírt dózissal. [P2, P3, P7] 

T3) Megállapítottam, hogy multikatéteres intersticiális brachyterápiával kivitelezett 

akcelerált parciális emlő sugárterápia esetén a dózisszámoláshoz a betegen belüli 

szöveti inhomogenitásokat is figyelembe vevő dózisszámolási algoritmusok és a 

klinikumban jelenleg használt, homogén, víz sűrűségű beteget feltételező 

dózisszámolási algoritmusok eredményei eltérnek mind a céltérfogatra, mind a 

védendő szervekre (a szív kivételével). Az eltérések mértékét értékelve azonban 

arra a következtetésre jutottam, hogy a klinikai következmények elhanyagolhatók 

és ezért nem tartottam indokoltnak a dózisszámítás jelenlegi klinikai 

gyakorlatának megváltoztatását. [P4] 

T4) Különböző permanens implantációs prosztata brachyterápiás módszereket 

vizsgálva megállapítottam, hogy intraoperatív tervezés során szabad és kötött 

sugárforrásos technikával is maradéktalanul teljesíthetők a céltérfogat 

dózisellátottságára vonatkozó kritériumok. Továbbá, a szabad sugárforrásos 

technika kedvezőbb a védendő szervek tekintetében, magasabb 
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dóziskonformalitás érhető el vele, azonban ez együtt jár a céltérfogaton belüli 

magasabb dózisinhomogenitással. [P5, P8, P9] 

T5) Megállapítottam, hogy permanans implantációs prosztata brachyterápia esetén, a 

négy héttel a beavatkozás után készített CT-vizsgálat alapján készített tervek mind 

kötött, mind szabad sugárforrásos technika esetén az intraoperatív terv értékeinél 

alacsonyabb céltérfogat dózisellátottságot mutatnak a dóziseloszlás 

homogenitásának növekedése mellett. A két technika között a változás 

mértékében nem találtam különbséget. [P6, P10, P11]  
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Köszönetnyilvánítás 

X. Köszönetnyilvánítás 

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik segítették munkámat: 

Témavezetőmnek, Major Tibor professzor úrnak, akitől doktori munkám során minden 

szakmai és tudományos segítséget megkaptam. Az évek alatt mindvégig értékes 

tanácsokkal látott el és sugárterápiához való hozzáállása és az újdonságok iránti 

lelkesedése újra és újra ösztönzést adott a tudományos munkához. 

Egyetemi konzulensemnek, Pesznyák Csilla egyetemi docens asszonynak, aki azon 

kívül, hogy szakmailag felügyelte doktori tevékenységemet, az egyetemhez kapcsolódó 

minden tudományos és oktatási tevékenységemet koordinálta és értékes tanácsokkal és 

kiapadhatatlan segítőkészséggel végig kísért ezen az úton. 

Polgár Csaba professzor úrnak, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatójának, aki a 

modern sugárterápiás körülmények biztosítása mellett mindvégig támogatta tudományos 

tevékenységemet és lehetőséget biztosított az általa vezetett munkacsoportban folyó 

kutatásokhoz való csatlakozáshoz. 

Takácsi-Nagy Zoltán egyetemi docens úrnak, a Sugárterápiás Központ vezetőjének, 

aki biztosította a mindennapi munkához szükséges erőforrásokat, ezzel lehetőséget 

biztosítva a folyamatos fejlődéshez. 

Ágoston Péter egyetemi adjunktus úrnak, az uroonkológiai munkacsoport vezetőjének, 

a sok hasznos konzultációért, segítőkészségéért és a tudományos közlemények 

elkészítéséhez adott értékes tanácsaiért. 

Hálával tartozom továbbá: 

Szüleimnek, hogy minden körülmények között ösztönöztek és minden lehetőséget 

biztosítottak tanulmányaimhoz. 

Feleségemnek, hogy mindig támogat és türelemmel viselte doktori munkám készítését. 

Testvéreimnek, hogy mindig támogattak vidámságukkal, főként bátyámnak, Herein 

Mátyásnak, aki a tudományhoz való hozzáállásával jó példával járt előttem és 

meglátásaival mindvégig segített. 

Pócza Tamás és Stelczer Gábor fizikusoknak a szakmai beszélgetésekért, 

javaslataikért és baráti vitáinkért. 

Minden munkatársamnak, akik közös kutatásokkal, kérdéseikkel és tanácsaikkal 

támogatták munkámat. 


