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Bevezetés
Doktori értekezésemben brachyterápiás dóziseloszlások elemzésével foglalkoztam.
Brachyterápia során a besugárzás hatótávolsága rövid, ezért a radioaktív forrásokat a daganatba
vagy a daganat közvetlen közelébe helyezzük el, és ennek megfelelően ez a besugárzási forma
kedvező a védendő szervek dózisterhelésének alacsonyan tartásához. Értekezésemben a
brachyterápiás technikák közül az Országos Onkológiai Intézetben nagy hagyományokkal
rendelkező emlő- és prosztatatűzdelést választottam vizsgálatom tárgyává [1–4]. Az
emlődaganatos megbetegedés a fejlett országokban és Magyarországon is a női népesség
leggyakoribb daganata, míg a prosztatarák a férfiaknál a harmadik leggyakoribb daganatos
megbetegedés. Brachyterápiás emlőkezelés esetén a céltérfogat az emlőnek az a része, ami a
műtéti üreget és annak közvetlen környezetét tartalmazza (parciális emlőbesugárzás), míg a
prosztatadaganatok esetén a teljes prosztata a céltérfogat.
Munkám során azonos terápiás célú, de különböző technikák dozimetriai összehasonlító
elemzését végeztem el. Emlődaganatok esetén a tűzdelés dozimetriai paramétereit az
irodalomban elsők között hasonlítottam össze a Magyarországon újonnan bevezetett
CyberKnife-fal végzett emlőkezelés adataival. A CyberKnife robotkarra szerelt lineáris
gyorsító, ami a tér szinte minden irányából képes a céltérfogatot besugarazni, így a teleterápiás
módszerek

közül

a

brachyterápiához

leginkább

hasonló

módon

képes

parciális

emlőbesugárzásra.
A klinikumban a brachyterápiás dózisszámolásokat a legtöbb intézetben a mai napig egy,
az 1990-as évek közepén bevezetett, homogén közeget feltételező, módszerrel végzik, mert
megfelelő pontosságot ad és nagyon gyors dózisszámolást tesz lehetővé [5]. Az elmúlt
évtizedben azonban kifejlesztettek olyan számolási módszereket, melyek már figyelembe
veszik a betegen belüli szöveti inhomogenitásokat és közelítik a valós szórási viszonyokat [6].
Parciális emlő brachyterápia esetén dozimetriai és klinikai szempontból összehasonlítottam a
kétféle módszerrel számolt dóziseloszlásokat.
Prosztatadaganatok brachyterápiás ellátásának egyik módszere a permanens implantációs
prosztata brachyterápia, melynek során fémkapszulába zárt jód (I-125) izotópokat ültetünk be
véglegesen a prosztatába. A beültetést intézetünkben két eltérő módon végezhetjük , az egyik
módszerrel a sugárforrások elhelyezésében teljes szabadságunk van (szabad sugárforrásos
technika), míg a másikkal a sugárforrások egymástól 1 cm távolságra helyezkednek el (kötött
sugárforrásos technika). Elemeztem és dozimetriailag összehasonlítottam az intézetünkben

permanens implantációs prosztata brachyterápiára használt kétféle tűzdelési módszert.
Permanens implantációs prosztata brachyterápiánál a beültetés után 4 héttel készítünk ún.
posztimplantációs tervet, melyben a beültetés utáni esetleges izotópelmozdulások hatásait is
figyelembe vesszük, és ezért tulajdonképpen végleges dóziseloszlásnak tekinthető. Mindkét
sugárforrás elhelyezésre megvizsgáltam a posztimplantációs és az intraoperatív dóziseloszlások
eltéréseit.

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.

Vizsgálati módszerek
A parciális emlőbesugárzás eredményeinek összehasonlítását két megközelítésben
végeztem el. Kiválasztottam harminckét brachyterápiával és harminckét CyberKnife-fal kezelt
beteget, retrospektíven kigyűjtöttem a céltérfogathoz és a védendő szervekhez tartozó releváns
dozimetriai adatokat és ezeket hasonlítottam össze. Ennek a módszernek előnye, hogy valós
klinikai terveket hasonlítunk össze, hátránya azonban, hogy a különböző betegek eltérő
anatómiai viszonyai hatással vannak az eredményekre. A másik megközelítés során
brachyterápiás klinikai terveket vettem alapul, és ugyanezen anatómiára készítettem el a
CyberKnife technikához tartozó besugárzási terveket. Ezt a vizsgálatot harmincegy
brachyterápiás terv és az ugyanarra az anatómiára készült harmincegy CyberKnife terv
összehasonlításával végeztem el. Ennek a módszernek előnye az azonos anatómia, azonban
mivel a két besugárzási módszer előkészületeiben vannak különbségek, így ezek a CyberKnife
tervek sem teljesen olyanok, mint azok, melyeket akkor kapnánk, ha a betegeket ténylegesen a
CyberKnife-on kezelnénk.
Hetvenkét beteg brachyterápiás klinikai tervét számoltattam újra az inhomogenitásokat
és a valós szóródási viszonyokat is figyelembe vevő számolási algoritmussal. A dózisszámolási
algoritmusok kis különbségeket adnak, így az azonos anatómiára vonatkozó számolás
alapfeltétele ennek a vizsgálatnak. Az összehasonlításhoz a védendő szervekről és a
céltérfogatról kigyűjtöttem a megfelelő dozimetriai paramétereket és dózis-térfogat
hisztogramot készítettem.
Negyvenöt szabad sugárforrásos technikával kivitelezett permanens implantációs
prosztata brachyterápiában részesült beteg klinikai tervét hasonlítottam össze az ugyanerre az
anatómiára, kötött sugárforrásos technikával készült tervekkel. Továbbá, hetvenkilenc
klinikumban használt szabad sugárforrásos technikával készült tervet hasonlítottam össze
százhuszonhat kötött sugárforrásos technikával készült klinikai tervvel. Ez esetben az anatómia
természetesen különbözött. Ezekben a vizsgálatokban a céltérfogatot és a védendő szerveket is
vizsgálni tudtam. Harminc szabad sugárforrásos technikával és harminc kötött sugárforrásos
technikával készült beteg intraoperatív és posztimplantációs terveit összehasonlítottam a
céltérfogat ellátottsága és a dózishomogenitás tekintetében. A posztimplantációs terv CTvizsgálat alapján készül, így ilyenkor a védendő szervek kontúrjainak pontos meghatározására
nincs mód, a dozimetriai összehasonlítást azokra nem lehet elvégezni.

Új tudományos eredmények
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 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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