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Célkitûzés: Belly-board (BB) és térd-lábtartó (TL) rendszerrel rögzített betegek besugárzási tervének
retrospektív vizsgálata, a rectum és a hólyag dózisterhelésének értékelésével.

Módszerek: Tetszôlegesen választott, BB-dal vagy TL-val rögzített 10-10 nagy kockázatú prosztata-
tumoros beteg besugárzási tervét vizsgáltuk. A betegek rögzítését alkati adottságuktól függôen vá-
lasztottuk meg. A besugárzási tervet kezelési pozícióban készült 5 mm-es szelettávolságú CT-
felvételek alapján PINNACLE v7.6-os szoftverrel készítettük. Négy mezôs box-technikát használ-
tunk. A kismedencei nyirokrégiót, a prosztata+ vesiculákat, és a prosztatát sorrendben 46 Gy-vel, 60
Gy-vel és 78 Gy-vel kezeltük, napi 2 Gy-s frakciókkal, kétszeri mezôszûkítéssel. A CT-szeleteken a
védendô szerveket is kontúroztuk. A teljes hólyag és a rectum anustól sigmabélig tartó szakaszának
külsô kontúrjait rajzoltuk be. A rectum és a hólyag sugárterhelésének kvantitatív értékelését az elké-
szült terv dózis-térfogat hisztogramja (DVH) alapján abszolút (cm3) és relatív (%) térfogati paraméte-
rekkel végeztük (V50r; V70r, V50h, V70h).

Eredmények: A rectum átlagos térfogata (Vr) BB-dal, ill. TL-val rögzített betegeknél: 185,1 cm3, ill.
92,4 cm3 (range, 47,1-304,3; p=0,009) volt. A különbség nem az eltérô számú kontúrból adódott. A
berajzolt rectumhossz átlaga BB és TL használatakor lrec=12,1 cm és 11,2 cm volt (range, 8,5-16,5;
p=0,311). A húgyhólyag átlagos térfogata BB és TL rögzítéssel: Vh=269,6 cm3 és Vh=248,1 cm3 volt
(range, 21,7-555,9; p=0,757). A rectumra vonatkozó relatív és abszolút térfogatértékek átlaga 50 Gy
és 70 Gy feletti dózisokra, BB illetve TL rögzítés mellett: V50r 70,0%, ill. 83,3% (range; 39,9-98,5;
p=0,170) és 123,7 cm3 ill. 77,7 cm3 (range, 34,2-227,4; p=0,041), a V70r 18,9%, ill. 29,9% (range, 4,1-
44,4; p=0,122) és 30,8 cm3 és 28,4cm3 (range, 7,4-65; p=0,685) volt.

A hólyagra vonatkozó relatív és abszolút térfogatértékek átlaga 50 Gy és 70 Gy feletti dózisokra,
BB illetve TL rögzítés mellett: a V50h 56,8%, ill. 68,0% (range, 18,6-99,6; p=0,307) és 134,2 cm3 és
145,2 cm3 (range,21,6-259,8; p=0,700), a V70h 21,6%, ill. 28,2% (range, 6,9-83,4; p=0,423) és 46,1 cm3

és 48,9 cm3 (range, 13,8-92; p=0,804) volt.
Következtetések: A kétféle módon rögzített betegeknél szignifikáns különbséget találtunk az azonos

kritériumok szerint berajzolt rectum térfogatok között. A V50r és V70r relatív térfogatok kisebbek, az
abszolút térfogatok ugyanakkor nagyobbak BB, mint TL használatával. A különbség a V50r abszolút
térfogatai között szignifikáns. A hólyagnál ezek az adatok nem különböztek szignifikánsan. Dóziskri-
tériumok meghatározásakor fontos, hogy abszolút vagy relatív térfogatokra vonatkoznak. Különbözô
betegrögzítés és pozicionálás a védendô szervek egységes kontúrozása ellenére is eltérô kritikus-
szerv-geometriát és eltérô dózis-térfogat értékeket eredményezhet. További célunk egy prospektív
vizsgálat, ahol azonos betegnek a kétféle rögzítéssel készült CT-alapú besugárzási tervein vizsgáljuk
a kritikus szervek dózis-terhelését leíró paramétereket.

A kis céltérfogatok esetében igen fontos a nagyfokú pontosság elérése, különösen, ha a céltérfogat
valamelyik ideggel vagy az agytörzzsel érintkezik. A pontosság ellenôrzésére többféle módszer léte-
zik. Majd a Szombathelyen használt Moduleaf mikroMLC mérési részérôl, és a sztereotaxiás besugár-
zás tervezésrôl és lokalizációról beszélnék. A mikroMLC használatával a tumor alakját pontosan kö-
veti a mezô alakja, és a kapott dóziseloszlás, valamint a 2,5 mm-es leafek segítségével könnyen kita-
karhatók az idegek és rizikószövetek.

A frakcionált sztereotaxia esetében a tumorátmérô 3-7 cm között változott, az együléses kezelések-
nél 1-3,5 cm között. Akusztikus neurinoma vagy Schwannoma esetén inkább a frakcionálást választot-
tuk 4:1 arányban, mivel ennek a mellékhatása a tumorral összekapcsolódó idegekben kisebb. A
neurinomák méretének csökkentésére vagy növekedésének megállítására kiszolgáltatott dózis: 50-56
Gy / 2 Gy frakción vagy együlésben a 85%-os izodózisgörbére 12,5 Gy dózis elegendô. A toleranciadó-
zis max. 45 Gy /2 Gy ill 8-9 Gy a hallóidegben és agytörzsben. Az együléses sztereotaxiát fôként tüdô-
és vesemetasztázisok kezelésére alkalmaztuk. A tumor méretétôl és elhelyezkedésétôl függôen a tu-
mor szélén értelmezve 15-20 Gy-t adtunk le (1-17 cm3 tumortérfogatokra, 1 vagy 2 gócra).

Célkitûzés: A katéter- és a CT-sík közötti hajlásszög hatásának vizsgálata a rekonstrukció pontosságá-
ra és a dozimetriára intersticiális nagy dózisteljesítményû emlô-brachyterápiánál.

Módszerek: A: Elsô lépésben öt katétert helyeztünk el egy templátban háromszögû elrendezésben,
majd CT-sorozatot készítettünk róla 3 mm-es lépésközzel, különbözô szögekkel elfordítva. Referen-
ciapozíciónak a CT-síkra merôleges irányt választottuk. Rekonstruáltuk a katétereket és különbözô
dózisterveket készítettünk: optimalizálás nélkül (Paris dosimetry system, PDS), geometriai (GO) és
dózispont-optimalizációval (DPO). Minden esetben kiszámítottuk a teljes kezelési idôt (ttreat) és a refe-
renciadózissal besugarazott térfogatot (Vref), majd összehasonlítottuk ezeket a különbözô szögeknél.

B: Ezután 10 katétert ültettünk be egy speciális fantomba, amit céltérfogatnak tekintettünk. Ezt
különbözô szögekben elforgattuk a CT-síkhoz képest. Elôször párhuzamos volt a katéterek síkja a
CT-síkjával, majd 2, 10, 30, 60 és 90 fokban forgattuk el. Minden pozíciónál 3 és 5 mm-es szeletköz-
zel készítettünk CT-sorozatot. Rekonstruáltuk a katétereket, majd berajzoltuk a céltérfogatot min-
den esetben. Különbözô optimalizálási eljárásokkal (PDS, GO, DPO) készítettünk besugárzási terve-
ket, majd kiszámoltuk és összehasonlítottuk a dózis-térfogat paramétereket (Vref, V1.5xref, V1.5xMCD,
VPTV, V100, V150, D90 és Dmin) és a 3 markerpont dózisát (D1, D2, D3).

Eredmények: A: A legnagyobb eltérést akkor tapasztaltuk a kezelési idôben és a referencia-térfo-
gatban, amikor a katéterek csak 1-2 fokkal voltak elforgatva a párhuzamos helyzethez képest. Ez a
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ttreat–re 2,9%, 2,5% és 1,3%, a Vref esetében pedig 4,3%, 3% és 2,3% volt a PDS, a GO és a DPO mód-
szerek esetében. Minden más helyzetben az eltérés 2% és 3% alatt maradt a ttreat–re és a Vref-re.

B: A VPTV értéke 1%-on belül megegyezett minden esetben, de az átlagtérfogat 5 mm-es lépésköz-
nél 5%-kal kisebb volt a mértnél. 3 mm-es lépésköznél a merôleges helyzettôl való legnagyobb elté-
rések 12%, 4%, 6% (Vref), 4%, 5%, 9% (V100), 3%, 2%, 9% (D90) és 13%, 15%, 16% (Dmin) voltak a
PDS, a GO és a DPO módszereknél. 5 mm-es lépésköz esetén ezek 7%, 5%, 6% (Vref), 3%, 2%, 9%
(V100), 3%, 3%, 11% (D90) és 5%, 7%, 35% (Dmin) voltak.

Következtetések: Legjobb helyzetnek a CT-síkra merôleges és azzal párhuzamos katéter-elrendezés
bizonyult, melyek azonban ritkán kivitelezhetôk a gyakorlatban. A minél pontosabb katéterrekonst-
rukció érdekében a lehetô legnagyobb szöget érdemes megvalósítani a katéterek és a CT síkja kö-
zött, és minél kisebb szeletközt használni (<=3mm). A dózisoptimalizálási eljárásnak is jelentôs ha-
tása van a dozimetriai paraméterekre.

Célkitûzés: Az emlôbesugárzásnál alkalmazott betegbeállítás pontosságának vizsgálata, standard (ST)
módon, valamint az ExacTrac (ET) rendszerrel (BrainLAB AG, Heimstetten, Németország).

Módszer: 2007. elsô negyedévben emlôbesugárzásban részesült betegek közül 2-2 esetben az öszszes
kezelési napon elvégeztük a beállítási pontosság ellenôrzését. A vizsgált betegeket az ORFIT AIO (Orfit
Industries, Wijnegem, Belgium) rendszerével rögzítettük a kezelôasztalon. A ST eljárást mindegyik
esetben alkalmaztuk: 3 irányú lézeres pozicionálás után az elsô kezelési fénymezô és az emlôvetület
párhuzamosságát egyeztettük. Két beteg esetében ezt kiegészítettük az ET infravörös és videokamerás
pozícionálásával: elsô kezelés alkalmával 5 pozicionáló markert rögzítettünk a beteg bôrére, indikálva
a pontos pozíciót. Az 5 marker alapján a rendszer a további kezelési napokon a szükséges asztal-eltolá-
sokat megállapította, ami alapján szükségszerûen korrigáltunk. A kezelési pontosság meghatározásá-
hoz a tervezôrendszer által generált digitálisan rekonstruált röntgenképet (DRR) és az kezelési pozíci-
óban készített nagyenergiás electronic portal image-et (EPI) vetettük öszsze az iView (Elekta, Crawley,
Egyesült Királyság) szoftver segítségével. Az összevetés alkalmával a cranio-caudalis (CC), ventro-
dorsalis (VD) és a medio-lateralis (ML) eltéréseket mértük, ezekbôl az egyes vetületek szerinti sziszte-
matikus hibát (SZH) és random hibát (RH) kiszámítottuk, valamint van Herk tézise alapján a 3 dimen-
ziós elégséges biztonsági margót (BM) származtattuk. Az ET esetében az isocenter pontosságát a rend-
szer által automatikusan generált, idôskálára vetített elmozdulás maximális és a minimális értékének
átlaga alapján is elemeztük, illetve az SE, RE és a BM értékeket kiszámítottuk.

Eredmények: A DRR-EPI összevetések alapján a napi beállítás pontossága (CC; VD; ML) az ET eljá-
rás esetében jelentôs javulást mutatott az ST-hez képest. Az SZH értéke ST mellett (-2,9; 1,9; 1,5)
mm volt, míg ET esetében (-0,7; 0; 0), az RH (3,6; 4,6; 4,8) mm-rôl (1,4; 1,7; 2,1) mm-re csökkent az
ET javára. Az így származtatott BM: (9,8; 8,0; 7,1) mm-rôl (2,7; 1,2; 1,5) mm-re csökkent ET eljárást
alkalmazva. Az idôskála alapján az SZH, RH és BM értékek a következôképp alakultak: 2,1 mm, 0,9
mm illetve 5,7 mm.

Következtetések: Az ET rendszer növeli a napi beállítás pontosságot, valamint a besugárzási mezôk-
tôl való függetlensége miatt segítséget nyújt a háromdimenziós eltérés pontos meghatározásában.
Továbbá többletdózis nélkül megteremti az elégséges BM csökkentésének lehetôségét. Kis kezelési
idôtöbblete mellett nagyobb biztonságot nyújt a kezelôszemélyzet részére is, míg non-invazív volta
miatt a beteg számára jól tolerálható.

Célkitûzés: Az emlô tervezési céltérfogat (TCT) dózishomogenitásának, illetve a kritikus szervek dó-
zisterhelésének vizsgálata multiszegmentált (MS) mezôk alkalmazásával.

Betegek és módszer: 2005. február és 2007. január között 436 beteget részesíttetünk forward, MS ter-
vek alapján emlôbesugárzásban. A CT-alapú tervezést a PrecisePLAN 2.03 (Elekta, Crawley, UK)
szoftverrel végeztük. A kritikus szervek közül a jobb és bal oldali tüdôt, a szívet és az ellenoldali em-
lôt jelöltük be. Minden esetben 3D konformális tervet készítettünk (medialis és lateralis mezôkkel)
napi 1,8 Gy-es frakciókban leadott 50,4 Gy-re optimalizált összdózissal. Az MS terveket további
medialis és lateralis mezô-szegmensekkel készítettük el, melyeket az optimalizált túldozírozott dó-
zisfelhô komplementeréhez igazítottuk. A TCT dózishomogenitását az ICRU 50 alapján a 95-107%-os
dózisértékek közé esô térfogattal, a túldozírozást a maximális dózissal jellemeztük. A kritikus szer-
vek esetén az IMRT dóziskorlátait (Int J Radiat Oncol Biol Phys 2003, 56:1023-1037) vettük figyelem-
be: szív <3 Gy, azonos oldali tüdô <10 Gy, ellenoldali tüdô <1 Gy, ellenoldali emlô <1 Gy.

Eredmények: 3D tervezéssel a TCT térfogatának 82,8%-a (SD: 6,7) esett a 95-107%-os dózisértékek
közé, MS tervezés esetén ez 90,9%-ra (SD: 3,0) emelkedett, míg a maximális dózis esetén csökkenést
mutatott (56,7 Gy, (SD: 1,0) vs. 54,3 Gy, (SD: 0,6)). A rizikószervek dózisterhelése nem különbözött lé-
nyegesen: azonos oldali tüdô 11,4 Gy (SD: 3,4) vs. 10,6 Gy (SD: 2,5), ellenoldali tüdôfél 0,4 Gy (SD:
0,1) vs. 0,4 (SD: 0,2), ellenoldali emlô 0,8 Gy (SD: 0,4), vs. 0,8 Gy (SD: 0,4), a szív (bal oldali tumor ese-
tén) 4,8 Gy (SD: 1,6) vs. 4,8 Gy (SD: 1,6). Mindezt 7,7 MU (SD: 4,0) többlettel sikerült elérni.

Következtetés: A 3D-hez képest az MS tervezés javítja a TCT dózisellátottságát, emellett nem növe-
li a rizikószervek dózisterhelését, úgyhogy a kezelési idô nem emelkedik lényegesen.
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A rosszindulatú daganatok regionális nyirokcsomóinak eltávolítása a beteg életvitelét hátrányosan
befolyásoló maradandó károsodáshoz vezethet. Az ôrszemnyirokcsomó megtalálása annak negatív
szövettani eredményével fölöslegessé teszi a blockdissectiót. Radioaktív izotóppal történô keresés-
nél is elôfordulhatnak (szerencsére kis százalékban) bizonytalanságok, hibák. Ezeket és esetleges
korrigálási lehetôségeiket szeretnénk összefoglalni.

A hiba forrása lehet: a betegben; a farmakonban; a vizsgálat kivitelezésében, vagy a technikai eszkö-
zökben. A hiba képi megjelenése többféle lehet: nem látunk nyirokcsomónak megfelelô aktivitást; sok
vagy nem várt helyen találunk dúsulást; a különbözô forró területek aktivitása idôben másképp válto-
zik, vagy csak a korai felvételen látható aktív terület. A technikai eszköz hibája a gammakamera vagy
a gammaszonda meghibásodása lehet. A nem egyértelmû esetek egy jelentôs részét a dúsulások aktivi-
tásának idôbeli változásának figyelésével, egy másik részét egyéb eljárással tehetjük egyértelmûvé.

Az elsô hibaforrás kivételével általában van arra mód, hogy a rutin eljáráson túli plusz tevékeny-
séggel mégis megtaláljuk az ôrszemnyirokcsomókat.

Bevezetés és célkitûzés: A planparallel ionizációs kamrák effektív mérési pontja egyértelmûbben defini-
álható, mint a gyûszûkamráké, ezért kézenfekvônek látszik, hogy a fotonsugárzás mélydózis-görbéjét
is planparallel kamrával mérjük. A speciálisan elektron- dozimetriára kifejlesztett Roos (planparallel)
kamra esetén a gyártó által javasolt gyûjtôfeszültség csupán 100 V, ezért lineáris gyorsítók fotonsugár-
zása esetén jelentôs, ráadásul mélységgel változó rekombinációs veszteséggel kell számolni. Megvizs-
gáltuk, hogy amennyiben a rekombinációs veszteséget figyelmen kívül hagyjuk, az milyen mértékû el-
térést eredményez a fotonsugárzás mélydózisának mérésében különbözô energiákon.

Eszköz: Siemens Mevatron KD lineáris gyorsító 6 és 23 MV-os fékezési sugárzásánál mértük a dózis-
maximumra normált relatív mélydózist 50, 100, 200 és 300 mm mélységben PTW MP3 vízfantomban
Roos, Markus és PTW 31010 Semiflex kamrákkal. A kamrák effektív mérési pontját a TRS-398 dozimet-
riai protokoll alapján határoztuk meg, és minden kamrára a gyártó által ajánlott gyûjtôfeszültséget kap-
csoltuk. A rekombinációs korrekciót a mérésen alapuló ún. két-feszültség módszerrel, továbbá a TRS-
381 protokoll alapján (a planparallel kamrákra javasolt képlettel) számítással is meghatároztuk.

Eredmények: 23 MV-on rekombinációs korrekció nélkül a Markus és a Semiflex kamrával mért re-
latív mélydózisok mérési bizonytalanságon (0,15%) belül egyeztek minden mélységben. Roos kam-
rával mélységgel növekvô, maximálisan 0,5%-os eltérést kaptunk a Semiflex kamrával mért érték-
tôl. Minden esetben a Roos kamrával mért-mélydózis értékek voltak nagyobbak. Amennyiben a két-
feszültség módszerrel nyert értékekkel végeztük a rekombinációs korrekciót, úgy rendkívül pontos,
0,1% alatti egyezés adódott a Semiflex és Roos kamrákkal mért mélydózisok között. A számítással
meghatározott rekombinációs korrekcióval csupán 0,3%-on belüli egyezést sikerült elérni. Ameny-
nyiben a mélydózisokat nem a maximumra, hanem 10 cm-re normáltuk, úgy rekombinációs korrek-
ció nélkül is 0,3%-ra egyezett a három kamrával mért érték. 6 MV-on a Semiflex, Markus és Roos
kamrával mért értékek mérési bizonytalanságon (0,15%) belül egyeztek rekombinációs korrekció
nélkül is. Ez jó összhangban van azzal, hogy 23 MV-on az alacsonyabb impulzusfrekvenciából követ-
kezôen a rekombinációs veszteség nagyobb.

Következtetések: Amennyiben fotonsugárzás mélydózisát Roos kamrával, 100 V-os gyûjtôfeszült-
séggel mérjük, a rekombinációs veszteség figyelmen kívül hagyása 0,2-0,5%-os eltérést eredményez.
Ez az eltérés függ a mélységtôl és a gyorsító impulzus frekvenciájától.

A mágneses rezonancia képalkotás (MRI – Magnetic Resonance Imaging) mindennapos diagnoszti-
kai eszközzé vált napjainkban. Az MR technológia, a mérési módszerek, a mérési eredmények mö-
gött meghúzódó jelenségek összetettek, amelyek megértése ill. kézbentartása interdiszciplináris
megközelítést követel meg. Az MR-adatok fiziológiai hátterének megértése alapvetô fontosságú és le-
hetôvé teszi az adatok összehasonlító, általános, kvalitatív értelmezését. Ugyanakkor ezek hátteré-
ben összetett, sokszor kevéssé tisztázott fizikai, kémiai jelenségek állnak.

A fizikai jelenségek mélyebb, mikroszkopikus értelmezése a relaxációs jelenségek esetén (szto-
chasztikus folyamatok) illetve a diffúziós jelenségek esetén (anizotrópia, granularitás, heterogeni-
tás) eszközöket nyújthatnak a differenciáldiagnózishoz, valamint további kvalitatív, morfológiai, tér-
fogati információkat nyújthatnak. E módszerek az egyéb diagnosztikai eljárások alternatíváját kínál-
ják, illetve új lehetôségeket nyitnak (pl. nyirokcsomó-érintettség vizsgálata, áttétek keresése, stroke
státusának megállapítása, mûtéti tervezés, terápiák hatásának objektív követése).

A kvalitatív elemzésen túl a kvantitatív értelmezést célozza többek között az in-vivo MR spektro-
szkópia (MRS). A relatív koncentrációk meghatározása (bizonyos testtájak esetén) rutineljárás, az
abszolút koncentrációk megbízható és alacsony hibájú meghatározása új horizontot nyithat a diag-
nosztikában.

A rohamosan fejlôdô MRI technológia és technikák mellett multidiszciplináris csoportok felállítá-
sa szükséges. Az orvos, fizikus, mérnök, informatikus, biológus, pszichológus együttmûködése, tudá-
suk és módszereik irányított ötvözése egy-egy feladat elvégzéséhez az eredményes és hatékony
munka alapvetô feltétele. E csoportok feladata új technikák és eljárások kidolgozása, tesztelése és
üzembe helyezése, rutineljárások eredményeinek értékelése, eljárások minôségének biztosítása, a
betegbiztonság biztosítása.
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A pozitronemissziós tomográfia (PET) és a computertomográfia (CT) olyan orvosi képalkotó mód-
szerek, melyek alkalmazása a felhasználó képalkotó diagnoszta szakember oldaláról sokrétû fizikai
ismeretet igényel. Még inkább igaz ez a két modalitás fúzióját nyújtó PET/CT-módszerre, ahol az
egymást követô transzmissziós CT- és emissziós PET-leképezések helyes kivitelezése gondos terve-
zést és számos körülmény figyelembevételét igényli. Az elôadás áttekintést ad a PET/CT fizikai
alapjairól, a hibrid modalitású leképezés során felmerülô problémákról és a jelenlegi klinikai
PET/CT-berendezésekben alkalmazott korrekciós eljárásokról. A szerzô bemutatja a jövôben alkal-
mazni tervezett, fejlesztés alatt álló technológiákat és az azokkal kapcsolatos nehézségeket is. Né-
hány eseten keresztül rátekintést ad a gyakorlati alkalmazásokra.

Célkitûzés: A parciális emlôbesugárzás módszereinek bemutatása, dozimetriai elônyök-hátrányok
tárgyalása, valamint a saját tapasztalatok alapján szerzett dozimetriai eredmények ismertetése.

Módszerek: Parciális emlôbesugárzásra az elmúlt években többféle technikát is kidolgoztak. Külsô
besugárzásokat végeznek hagyományos és intraoperatív technikával. Non-koplanáris többmezôs
3D-s konformális besugárzásra bármely hagyományos lineáris gyorsító alkalmas. Intraoperatív besu-
gárzásokat speciális 50 keV-es röntgenkészülékkel (Intrabeam), ill. ún. mobil lineáris gyorsítóval
(Mobitron, Novac7) végeznek. Utóbbi készülékek 4-12 MeV energiájú elektronnyalábot állítanak elô.
A brachyterápiás kezelési módszerek közül kétfélét alkalmaznak parciális emlôbesugárzásra: mû-
anyag katéterekkel végzett intersticiális tûzdelés és a MammoSite ballon applikátorral végzett üregi
besugárzás. Bármelyik kezelési módszert is alkalmazzák, fontos elôfeltétel a céltérfogat (PTV) pon-
tos meghatározása, melyhez szükséges a mûtéti üreg térbeli lokalizálása. Ehhez az üregnek látható-
nak kell lennie a CT-képeken. Ez azonban nem mindig teljesül, ezért fontos szerepe van a mûtét so-
rán az üreg falába helyezett sebészi klippeknek, melyek körbeveszik az üreget. Intézetünkben nagy
hagyománya van az intersticiális brachyterápiának (IBT), végeztünk ballonos brachyterápiát (BBT)
és klinikai vizsgálat keretében elkezdtük a külsô konformális 3D-s besugárzásokat is (KONF). A be-
sugárzási terveket dózis-térfogat hisztogramok segítségével értékeltük ki és hasonlítottuk össze.

Eredmények: Az intraoperatív besugárzások hátránya, hogy a kezelés csak egy frakcióban történik
(20 Gy). A röntgenbesugárzás további hátránya a céltérfogaton belüli nagymértékû dózisesés (> 4x
dózisesés 1 cm-en). Elektronbesugárzásnál pedig ólomlappal kell csökkenteni a védendô szervek (tü-
dô, szív, mellkasfal) dózisát. Technikailag legkönnyebben a külsô 3D-s konformális besugárzás való-
sítható meg. Saját eredményeink alapján parciális emlôbesugárzásoknál a céltérfogatok átlaga 64,6
cm3, 109,6 cm3 és 170,1 cm3 volt, és a PTV 91%, 88% ill. 68%-a kapta meg az elôírt dózist az IBT, BBT
ill. KONF kezeléseknél. Ugyanezen térfogatoknak a dózis 90%-ára vonatkozó értékei pedig 96%, 96%
és 100%. A relatív dózis, amivel besugaraztuk a PTV 90%-át 102%, 99% és 98%, míg a konformalitási
index 0,68, 0,88 és 0,54 volt az IBT, BBT és KONF-nál. A dózishomogenitási hányados 0.65 és 0.70 volt
az IBT-re és a BBT-re. A maximális dózis a tüdôre 42%, 66% és 86%, a szívre pedig 21%, 27%, és 78%
volt az IBT, BBT és KONF-nál. A bôr maximális dózisa 54% és 97% volt az IBT és BBT-nél.

Következtetések: Mindegyik besugárzási technikának van elônye és hátránya, minden szempontot
figyelembe véve egyik sem tekinthetô a legjobbnak. Legnagyobb hagyománya az IBT-nek van, és ez-
zel a technikával a legkisebb a tüdô és szív dózisterhelése. Technikailag a külsô konformális besugár-
zás végezhetô a legkönnyebben. A módszerek hatékonyságának végleges megítéléséhez további
vizsgálatok szükségesek több beteg besorolásával és hosszabb követési idôvel.

Napjainkban a nukleáris képalkotás soha nem látott távlatokat nyitott az orvosi diagnosztika terüle-
tén. A különbözô eljárások közül is kiemelkedô a pozitronemissziós tomográfiai (PET) vizsgálat, mi-
vel az élô szervezetet funkcionálisan képes értékelni. A PET-et az emberi vizsgálatoknál rendszere-
sen használják a klinikai gyakorlatban. Jelen tanulmányban állatgyógyászati területen alkalmaztuk
ezt a módszert, egy nagy értékû tenyészkutya vizsgálatának eredményeit mutatjuk be. Az elsô vizs-
gálatok eredményeibôl láthatók, hogy itt is kiválóan lehet alkalmazni a PET-et daganatos betegségek
kimutatására, valamint az ember és az állat közötti különbségek is megfigyelhetôek.

A vizsgált kutya egyik lábán egy rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak, melyet sebészeti úton
eltávolítottak. Az irodalom szerint ezen daganat kiújulása elsôsorban a tüdôben jelentkezik. Jelen
vizsgálat ennek az esetleges bekövetkezését próbálta cáfolni vagy alátámasztani. A PET-felvételek
egy humán diagnosztikai célra készült PET-kamerán készültek a humán diagnosztikában használt
FDG-PET nyomjelzôvel.
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A nyitott izotópfelhasználású laboratóriumokban keletkezô, fôleg folyékony radioaktív hulladék –
sajnos igen sokszor – a közüzemi csatornába kerül különösebb ellenôrzés nélkül. Az ilyen szennye-
zés figyelésére, ellenôrzésére és megelôzésére egy monitorhálózat kiépítése kezdôdött el a Debrece-
ni Egyetemen. A laboratóriumi szennyvízszifonhoz egy detektor kerül telepítésre, mely érzékeli az
esetlegesen kibocsátott izotópot. Ilyen esetben azonnali, helyszíni jelzést ad és naplózásra is kerül az
esemény. A sugárszennyezés megelôzéséért felelôs szervezetek, az egyetem sugárvédelmi szolgála-
ta, az ÁNTSz Sugáregészségügyi Decentruma a bekövetkezô eseményeket számítógépes hálózaton
keresztül bárhonnan lekérdezheti.

Cél: A szerzôk összehasonlítják a nemzetközi piacon megtalálható mezôellenôrzô rendszereket.
Módszer: Az elôadásban ismertetik a mezôellenôrzô rendszerek mûködési elvét és a minôségbiztosí-
tásban betöltött szerepüket.

Eredmény: Bemutatásra kerülnek a QA/QC protokollok, ahol a mezôellenôrzô rendszereket ellen-
ôrzik. Ismertetik e rendszerek dozimetriában és minôségbiztosításban betöltött szerepét.

Következtetés: A szerzôk összefoglalják a mezôellenôrzô rendszerek alkalmazásakor felmerülô
gondokat, a jelentkezô hibák okait és következményeit.

Célkitûzés: A rádiótelefon bázisállomások sugárzásának vizsgálata.
Módszerek: Általános áttekintés a nemionizáló sugárzásokról. A rádiótelefon bázisállomásokra vo-

natkozó jogszabályi háttér és engedélyezési gyakorlat bemutatása. A mért értékek összevetése a ren-
deletben megadott, lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékekkel.

Eredmények, következtetés: A mért értékek a lakosság tartózkodási helyein nagyságrendekkel a ha-
tárérték alatt vannak. A lakossági félelem nem indokolt.

Célkitûzés: A hárommezôs-box (3MB) mezôelrendezés non-koplanáris használata esetén a kollimátor
és ék megfelelô irányainak meghatározásához matematikai módszer kidolgozása.

Eszközök és módszerek: A koplanáris 3MB elrendezés (0° nyílt, és 90°, 270° ékes mezôk) tervezési
elônyeit non-koplanáris esetekre alkalmazva a kollimátor és ék irányainak meghatározásához algo-
ritmust készítettünk, melyet Excel táblázatba implementáltunk. A mezôk gantry- és asztalpozíciójá-
nak ismeretében az elkészített program megfelelô koordináta-geometriai transzformációk után meg-
határozza az optimális kollimátorirányt, így non-koplanáris esetben is egyszerûen létrehozható a
3MB. Tervezés során a kidolgozott módszert idôhatékonyság és klinikai felhasználhatóság szempont-
jából is vizsgáltuk.

Eredmények: A non-koplanáris 3MB elrendezés minden olyan konvex célterület esetén hatéko-
nyan alkalmazható, amelyeknél valamely rizikószerv cranio-caudalis irányban közel van a céltérfo-
gathoz. Intézetünkben – az eddigi tapasztalatok alapján – e mezôelrendezést kifejezetten alkalmas-
nak találtuk agyi és pancreastumorok besugárzásánál az agytörzs és a vesék – mint legfontosabb ri-
zikószervek – miatt. Az optimális 3MB non-koplanáris mezôelrendezés után a tervezés további lépé-
sei nem igényeltek jelentôsebb idôtöbbletet.

Következtetés: Az Intézetünkben kidolgozott algoritmussal a non-koplanáris 3MB elrendezés haté-
konyan alkalmazható. E módszer lehetôvé teszi bármely non-koplanáris mezôelrendezés esetén a
kívánt ékhatáshoz szükséges kollimátorállások meghatározását, kiterjesztve ezzel az ékek használ-
hatóságát.
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Célkitûzés: Pancreastumorok hagyományos besugárzástervezésénél a tervezési céltérfogat (TCT)
megfelelô dózisellátottsága, valamint a vesék dózisterhelésének toleranciaszint alatt tartása együtt
számos esetben nem megvalósítható. Célunk ezen akadály leküzdése új tervezési elrendezés kifej-
lesztésével.

Eszközök és módszerek: Intézetünkben 2005 februárjától 18 pancreastumoros beteget részesítet-
tünk sugárkezelésben. A CT-alapú 3D-s besugárzástervezés PrecisePLAN 2.03 rendszerrel (Elekta,
Atlanta GE, USA) történt, 1,8 Gy-es frakciókban leadott 45 Gy összdózisra. A kritikus szervek közül
minden esetben a veséket, a májat, a gerincvelôt és a vékonybelet jelöltük be. A standard, 6 MV-s 3
mezôs elrendezést (ST) összehasonlítottuk a szintén 6 MV-s, 5 mezôs – Intézetünkben kifejlesztett –
CONKISS (CONformal KIdneyS Sparing) tervekkel retrospektíve. A CONKISS elrendezés jobb és bal,
cranialis és caudalis ékes mezôpárokból, és egy caudalis irányba döntött AP irányú mezôbôl áll. A
TCT dózis-homogenitását az ICRU 50 elôírásának megfelelôen a 95-107%-os dózisértékek közé esô
térfogathányaddal (V95-107%), illetve a TCT 95%-át és 5%-át lefedô dózisok különbségével (D95-5%) ér-
tékeltük. A rizikószervek esetében a következô átlagdózis-korlátokra törekedtünk: vesék <12 Gy,
máj <25 Gy, vékonybél <30 Gy, illetve gerincvelô maximum <45 Gy.

Eredmények: ST tervezéssel a TCT térfogatának 95,4%-a (SD: 2,9) esett a 95-107%-os dózisértékek
közé, CONKISS tervezés esetén ez 95,8%-ra (SD: 2,0) emelkedett. A D95-5% homogenitás 8,6%-ról (SD:
2,7) elônyösen 8,1%-ra (SD: 2,0) csökkent. A rizikószervek átlagos terhelését tekintve a vesék dózis-
terhelése lényegesen alacsonyabb lett: bal vese 10,7 Gy (SD: 4,3) vs. 7,7 Gy (SD: 3,0), jobb vese
11,4 Gy (SD: 5,1) vs. 9,2 Gy (SD: 3,9). A többi rizikószerv dózisterhelése klinikailag irrelevánsan
változott: máj 15,4 Gy (SD: 3,8) vs. 17,9 Gy (SD: 3,5), vékonybél 12,2 Gy (SD: 6,2) vs. 14,6 Gy
(SD: 6,4), gerincvelô maximum 15,3 Gy (SD: 3,2) vs. 15,4 Gy (SD: 4,8).

Következtetés: A CONKISS technika a ST mezôelrendezéshez képest jobban reprodukálható és a
céltérfogat dózisellátottsága homogénebb. E technikával a vesék – mint legközelebb levô és legfonto-
sabb rizikószervek – lényegesen alacsonyabb dózisterhelést kapnak. Várhatóan az intenzitás-modu-
lált terápia tovább javíthat a TCT homogenitásán, miközben a rizikószervek dózisterhelése nem nô.

Speciális agyi sugársebészeti eszköz került beállításra a DE OEC új Gamma Sugársebészeti központ-
jában. A berendezés harminc erôsen kollimált Co60 sugárforrás adott tengely körüli forgása során ál-
lít elô térben jól lokalizált dóziseloszlást, amellyel koponyán belüli betegségeket, daganatokat, ér-
rendellenességeket lehet a koponya megnyitása nélkül, nagy hatékonysággal kezelni.

A kezelés során CT illetve MRI felvételeken jól látható fiduciális markerekkel felszerelt sztereo-
taktikus keret kerül a felhelyezésre, amelyek a koponya a berendezéshez képest történô precíziós
mechanikus rögzítését szolgálják. A 3-D felvételekre építve, OsiriX platformon mûködô kezeléster-
vezô számítógépen (TPS) készül az a dózistérkép, amely egy vagy több erôsen lokalizált besugárzás
együttes hatását modellezi.

A tervezôrendszer által elôállított besugárzási terv tartalmazza az egymást követô belövések idô-
tartamát és precíz pozícióját. A forgó rendszerû elrendezés lehetôvé teszi, bizonyos irányok részle-
ges vagy teljes mértékû blokkolását (IMRT). Az elôadás során bemutatjuk a berendezés mûködésé-
nek és összeállításának részleteit.

Nemrégen a Bács-Kiskun-megyei Kórházban, az Onkoradiológiai Központ épületében telepítettek
egy csúcsmûszert, egy Siemens gyártmányú PET-CT-t.

A szerzô bemutatja a pozitronemissziós tomográf és a CT integrálásával megvalósított vizsgáló el-
járások fizikai alapjait és a mûszer technikai megoldásait.

Tárgyalja továbbá használatának sugárterápiai elônyeit a PTV meghatározásának pontosításával.
Ezek az elônyök lehetôvé teszik a dózistervek adekvátabb elkészítését.

Néhány daganatra vonatkozó vizsgálati eredmény bemutatásával példát mutat be a szerzô a pon-
tosabb PTV-meghatározásra.

Végül röviden ismerteti azokat a diagnosztikai területeket, ahol elônyt jelent a PET-vizsgálat.

Célkitûzés: A radioizotóp-eloszlásról SPECT és PET technikával készült képek közvetlen összehason-
lítását megnehezíti, hogy különbözô személyek szerveinek mérete, alakja és a testen belüli elhelyez-
kedése különbözik. Az összehasonlítás vagy kevesebb dimenzióba vetítéssel, vagy standard geomet-
riába transzformálással történhet. Jelen elôadás az utóbbit ismerteti alkalmazási példákkal.

Módszerek: Mivel az izotópdiagnosztikai képek felbontása korlátozott, pontos elasztikus transzfor-
máció részletgazdagabb anatómiai képek (MRI, CT) segítségével számolható ki. Ilyenkor külön meg-
határozzuk a vizsgált személy funkcionális és szerkezeti képe között merevtest-, valamint az adott
személy és a minta („template”) szerkezeti kép közötti elasztikus transzformációt, és a kettô kombi-
nálásával standardizáljuk a PET ill. SPECT képet. Ha csak a funkcionális kép áll rendelkezésre, ezt
affin transzformációval illeszthetjük az azonos modalitású minta-képhez.
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A standardizált térbeli eloszlások összehasonlítása vagy képelemenként (pl. az SPM-módszerrel),
vagy egységesen kijelölt területek (standard VOI-k) segítségével történhet.

Eredmények: A fenti technikát legelterjedtebben agyi vizsgálatokra alkalmazzák, mert az agy alak-
ja a funkcionális és szerkezeti vizsgálat során jó közelítéssel azonos. Az alkalmazást saját agyi recep-
tor PET és agyi vérátáramlás SPECT vizsgálataink példáján szemléltetjük.

Következtetések: Nagyobb betegcsoportok illetve gyógyszerhatások (fôleg elméleti kutatási célú)
összehasonlítására a voxelenkénti statisztikai elemzés a leghatékonyabb. Kisebb csoportok esetén,
vagy egyedi személy elváltozásainak kimutatására a standard területek alkalmazása az érzékenyebb
módszer.

Célkitûzés: A besugárzandó céltérfogat margójának a csökkentésére és ezáltal az egészséges szövetek
toxicitásának a javítására jelentôs erôfeszítések történtek a lokalizálás és pozicionálás képalkotási el-
járásokkal történô pontosítása terén. Megvizsgáljuk, hogy ezek a fejlesztések milyen járulékos kö-
vetkezményekkel járnak a beteg és a személyzet dózisterhelése terén.

Módszerek: Az új és elsôsorban magában a besugárzó helyiségben alkalmazott képalkotási eljárá-
sokat a leadott dózisok alapján megvizsgáljuk a kockázat-haszon szempontjából.

Eredmények: A besugárzó helyiségben és sokszor magára a lineáris gyorsítóra felszerelnek a beteg
beállítását segítô, ellenôrzô ionizáló sugárzást felhasználó képalkotó készülékeket. Használatban
vannak olyan eszközök, amelyek besugárzás alatt is ellenôrzik a pozicionálást, vagy a tumor elmoz-
dulását és aszerint vezérlik a besugárzást.

A legismertebb és a legtöbbet használt az elektronikus mezôellenôrzô készülék (EPID), amely az
áttekintô felvételek készítésére néhány MU, azaz néhány cGy-t használ fel a többi portál felvételi el-
járáshoz hasonlóan. Több mezôs besugárzás naponta való ellenôrzése már 1 cGy fölötti dózisokat is
adhat nagy testtérfogatokban a besugárzási mezôn kívül. Több cm-es margójú felvétel a besugárzási
mezôn kívül már több ezer cm3 egészséges testtérfogat besugárzását eredményezheti. A beteg kora
és a kezelés lokalizációja szerint itt már célszerû dózist korlátozó eljárásokat kidolgozni, mint pl.
csak az izocentrum elhelyezkedését ellenôrizni az ellenôrzések egy részénél. A cone beam CT-nél
mind a kV-os, mind a MV-os mód dózisterhelése nagyságrendileg kb. egyforma tartományban mozog
(1-9 cGy) a beteg testátmérôjétôl függôen. Itt is célszerû a dózisredukciót alkalmazni.

A valós idejû követése a besugárzás alatt a daganat és a test elhelyezkedésének ionizáló kibocsátó
eszközökkel, több rtg-készülék egyidejû mûködtetésével szintén elgondolkodtató dózisokkal és dó-
zisintenzitásokkal (1200 mGy/h bôr-dózisteljesítmény) jár.

Következtetések: A sugárterápiás készülékre, vagy mellé telepített ionizáló sugárzást felhasználó
képalkotási eljárások alkalmazásánál célszerû a kialakuló dózisokat figyelemmel kísérni, összegezni
és szükség esetén megfelelô módszerekkel a beteg nagy testtérfogatait, vagy sugárérzékeny szerveit
érô dózisokat csökkenteni.

A cégek által gyártott dózistervezô szoftverek felelôsségteljes alkalmazásához nélkülözhetetlen a mi-
nôségbiztosítás, és a helyi fizikusok által végzett bemérések.

A szerzôk ismertetik az Oncentra Masterplan besugárzástervezô használatba vételéhez szükséges
dozimetriai méréseket (ionizációs kamrával és TLD-vel történteket) és a mérések eredményeit, az
IAEA TRS-398-as ajánlásait alkalmazva. Összehasonlítják a Oncentra Masterplan és a PLATO terve-
zôrendszer által számított dóziseloszlásokat a mért értékekkel. Az alkalmazott algoritmusok számítá-
si pontosságát is elemzik a geometriai viszonyok figyelembevételével.
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