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I. BEVEZETÉS 

Az elmúlt évtizedben a metszetképalkotó eljárásokon (CT, MRI, UH, PET és ezek különböző 

fúziói) alapuló besugárzástervezés nagymértékben növelte a sugárterápiás kezelések 

minőségét. A betegről nyert teljes 3D-s anatómiai információ, a pontosabb céltérfogat-

meghatározás és a védendő szervek egyértelműbb kijelölése lehetővé tette a konformális 

besugárzások megvalósítását, melynek során a céltérfogat megfelelő dózissal történő 

besugárzása a környező ép szövetek és szervek minimális dózisterhelése mellett történik. 

Ugyanakkor fontos szempont a dóziseloszlás homogenitása is, mert a nagy dózissal 

besugárzott térfogatokban fibrózis vagy nekrózis alakulhat ki. A 3D-s besugárzástervezés és a 

konformális besugárzás azonban ma még nem számít rutinszerű kezelésnek a 

brachyterápiában (BT). Ugyanakkor, egyre inkább elfogadottá válik a képvezérelt tervezés és 

applikátor-, katéter-implantáció, azaz az IGABT (Image-Guided Adaptive Brachytherapy), 

ami a konformális besugárzás feltétele. 

A szövetközi (intersticiális) BT - amelynek során a céltérfogatba radioaktív izotópot 

juttatva végezzük a belső sugárkezelést - alkalmazási területe az agy-, fej-nyak-, lágyrész-, 

emlő-, nőgyógyászati- és prosztatadaganatok sugárterápiás kezelése, mely lehet kiegészítő, 

ún. „boost” besugárzás vagy egyedüli BT. Hazánkban nagy múltja van az intersticiális 

tűzdeléseknek, az Országos Onkológiai Intézetben (OOI) jelenleg emlő-, prosztata-, fej-nyak-, 

agy- és lágyrészdaganatok tűzdelését végezzük. 

Lokálisan előrehaladott prosztataráknál a dózisnövelés javítja a betegek lokális és 

biokémiai kontrollját, viszont jelentősen növelheti a mellékhatások arányát. Ezért nagy 

szerepe van a BT-nek, amelynél teljesen elhagyható a betegbeállítás pontatlansága miatt 

alkalmazott biztonsági zóna, mert a klinikai céltérfogat (CTV) megegyezik a tervezésivel 

(PTV), és a kisebb kezelt térfogat miatt a védendő szervek nagyobb mértékű kímélése érhető 

el. Kétfajta BT-t használnak prosztatakezelésre: a kis dózisteljesítményű (LDR) ún. „seed”-

ekkel (125I vagy 103Pd izotóp) végzett permanens, illetve a nagy dózisteljesítményű (HDR) 
192Ir izotóppal végzett tűzdelést. 

Az intersticiális BT-nek nagy hagyománya van az emlőrák kezelésében is. A jelenlegi 

tanulmányok szerint a korai stádiumú emlőrákos betegek egy megválasztott csoportjánál a 

gyorsított részleges emlőbesugárzás (APBI) a hagyományos teljes emlő-besugárzás (WBI) 

alternatívája lehet. Az OOI-ben a CT-alapú besugárzástervezés a katéterek 3D-s 

rekonstrukcióját, ill. a műtéti üreg helyének valamint a céltérfogat és a védendő szerveknek a 

pontos meghatározását teszi lehetővé HDR intersticiális (többkatéteres) emlő BT-nál. 

 



II. CÉLKITŰZÉSEK 

i. A prosztata UH-vezérelt intersticiális nagy dózisteljesítményű brachyterápiája 

dóziseloszlásainak térfogati paraméterek használatával történő kvantitatív elemzése és a 

védendő szervek térfogati dózisviszonyainak vizsgálata. 

ii. Nagy dózisteljesítményű prosztatatűzdeléseknél a tűszám hatásának kvantitatív 

vizsgálata a dóziseloszlásra, a céltérfogat lefedettsége, a dózishomogenitás, a 

dóziskonformalitás és a védendő szervek dózisának tekintetében. 

iii. A katéterelrendezés és az optimalizálási módszer hatásának vizsgálata a dozimetriai 

paraméterekre a céltérfogat dózislefedettsége, homogenitása és a konformalitás 

tekintetében prosztata nagy dózisteljesítményű brachyterápiájánál. 

iv. A hagyományos „forward” (geometriai és grafikus) és a dózis-térfogat alapú inverz 

dózisoptimalizálási módszerek összehasonlítása a dóziseloszlások konformalitása és 

homogenitása, valamint a védendő szervek dózisa szempontjából prosztatadaganatok 

intersticiális brachyterápiájánál. 

v. A prosztata Magyarországon elsőként bevezetett permanens implantációs 

brachyterápiája első kezeléseinek dozimetriai elemzése és a nagy dózisteljesítményű 

sugárforrással végzett besugárzási technikával való összehasonlítása. 

vi. A nem egyenletes (szabad „seed”-ek) és egyenletes sugárforrás-elrendezéssel (kötött 

„seed”-ek) készített kezelési tervek dozimetriai összehasonlítása a dózislefedettség, -

homogenitás és a védendő szervek dózisparamétereinek vizsgálatával prosztata 

permanens implantációs brachyterápiájánál. 

vii. Az emlő CT-alapú intersticiális nagy dózisteljesítményű brachyterápiájánál a 

dóziseloszlások térfogati paraméterek használatával történő kvantitatív elemzése és a 

védendő szervek térfogati dózisviszonyainak vizsgálata. 

viii. A katéter- és a CT-sík közötti hajlásszög hatásának vizsgálata a katéterrekonstrukció 

pontosságára és a dozimetriára emlő intersticiális nagy dózisteljesítményű 

brachyterápiájánál. 

ix. A geometriai és grafikus optimalizálás, és a konformális módszer (dózispontokra történő 

optimalizálás) összehasonlítása a dóziseloszlások konformalitása és homogenitása, 

valamint a védendő szervek dózisa szempontjából emlődaganatok intersticiális 

brachyterápiájánál. 
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III. MÓDSZEREK 

Az OOI Sugárterápiás Osztályán kezelt emlő- és prosztatadaganatos betegek CT és UH képeit 

3D-s számítógépes besugárzástervező rendszerbe továbbítottuk, és ezek felhasználásával 

végeztük a dozimetriai számolásokat. Minden betegnél egyedileg meghatároztuk a 3D-s 

céltérfogatot, majd ennek figyelembevételével besugárzási terveket készítettünk. A 

szabálytalan alakú céltérfogatokra különböző optimalizálási módszerekkel (GO, GRO, DPO, 

HIPO, IPSA) határoztam meg a sugárforrás megállási időit, majd a dóziseloszlásokat 

kvantitatív módon összehasonlítottam. Ehhez dózisstatisztikákat (átlag, medián, tartomány, 

SD, stb.), dózis-térfogat hisztogramokat (DVH) és térfogati paramétereket (CI, DHI, DNR, 

COIN, EI, stb.) használtam. Prosztatatűzdelésnél meghatároztam a rectum és az urethra, 

emlőtűzdelésnél a bőr, a szív és a tüdő maximális dózisát. 

Dózis-térfogat paraméterek és minőségi indexek 

A dóziseloszlások kvantitatív értékelésére a következő paramétereket használtam (a relatív 

dózisértékek a referenciadózishoz - Dref=10 Gy, 100% - vannak viszonyítva): 

I. térfogati- és dózisparaméterek: 

     V90, V100, V150, V200: a PTV-nek a referenciadózis legalább 90, 100, 150, 200%-át 

kapott relatív térfogata (%); 

     Vref, V1,5xref, VPTV: a referenciadózis és a referenciadózis 1,5-szerese által lefedett térfogat, 

illetve a PTV térfogata (cm3); 

     D90: a PTV 90%-át besugárzott minimális dózis (%); 

     Dmin: minimális dózis a PTV-ben (= MTD: Minimum Target Dose=D100) (%); 

     MCD: Mean Central Dose = átlagos középponti dózis (Gy): a központi síkban a katéterek 

közötti helyi minimum dózisok számtani átlaga; 

II. minőségi indexek: 

     DNR: Dose Nonuniformity Ratio = dózisegyenetlenségi hányados (1), 

,
100

150

V
V

DNR =  

(1) 
ahol: V100, V150: a referenciadózis 100 illetve 150%-a által besugárzott abszolút térfogat 

(cm3); 

     DHI: Dose Homogeneity Index = dózishomogenitási index (2), 

100
150100

V
VVDHI −

= ; 

(2) 
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     CI: Coverage Index = lefedettségi index (3), 

,
100
100VCI =  

(3) 
azt adja meg, hogy a céltérfogat hányad része kapja meg a referenciadózist; 

     COIN: Conformal Index = konformalitási (illeszkedési) index (4), 

,
ref

ref

ref

ref
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ref

V
PTV

CI
V

PTV
V

PTV
COIN ⋅=⋅=  

(4) 
ahol: Vref: a referenciadózis által besugárzott térfogat, ,100VVref =  

         PTVref: a PTV-nek a referenciadózissal besugárzott térfogata, . refPTVref VVPTV I=

A COIN index kifejezi a céltérfogat referenciadózissal történő lefedettségét, valamint azt is, 

hogy a normálszövetből mekkora rész kapja meg feleslegesen a referenciadózist. 

     EI: External Volume Index = külső térfogati index, a PTV-n kívüli normálszövet legalább 

a referenciadózist kapott térfogatának (Vref-PTVref) és a PTV térfogatának aránya; 

     TRAK: Total Reference Air Kerma: a referencia levegőkerma és a besugárzási idők 

szorzatának összege minden besugárzási pozícióra összegezve ( mcGy ); 

III. a védendő szervek dózisparaméterei: 

rectumra: 

      a rectumban in vivo mért dózis (Gy), :r
invivoD

     Dr: a rectum referenciapontokban számított maximális dózis (%), 

     Dmax(r): maximális dózis a rectumban (%), 

     D2(r), D10(r): a rectum legnagyobb dózist kapott 2 cm3-ének és 10%-ának dózisa (%); 

urethrára: 

     Du: az urethra referenciapontokban számított maximális dózis (%), 

     Dmax(u): maximális dózis az urethrában (%), 

     D0,1(u), D1(u): az urethra legnagyobb dózist kapott 0,1 cm3-ének és 1%-ának dózisa (%); 

bőrre: 

     Dmax(b): a bőr maximális pontdózisa (%); 

azonos oldali tüdőre: 

     Dmax(t): a tüdő maximális pontdózisa (%), 

     V5Gy(t), V10Gy(t), V15Gy(t): a tüdő legalább 5, 10 és 15 Gy-t kapott térfogata (cm3); 
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szívre (bal oldali tumor esetén): 

     Dmax(sz): a szív maximális pontdózisa (%), 

     V5Gy(sz), V10Gy(sz): a szív legalább 5 és 10 Gy-t kapott térfogata (cm3). 

III.1. A prosztata nagy dózisteljesítményű brachyterápiája 

III.1.1. Lokalizált prosztatadaganatok intersticiális boost kezelésének dozimetriai értékelése 

Az OOI Sugárterápiás Osztályán 2000 és 2009 között kezelt 174 klinikailag lokalizált, 

közepes vagy nagy kockázatú prosztatatumoros beteg kombinált teleterápiás (EBRT) és HDR 

BT-s boost besugárzási tervét vizsgáltam. A külső kezelést lineáris gyorsítóval, 18 MV-s 

fotonnyalábbal, konformális (3D-CRT) technikával végeztük. A BT-s tűzdelés a teleterápia 

első négy hetében, egy frakcióban történt. Spinális anesztéziában, transzrektális UH-

vezérléssel 20 cm-es fém tűket szúrtunk a prosztatába, majd a besugárzástervezéshez 5 mm-

enként készítettünk transzverzális UH-képeket. Referenciasíknak a prosztata legnagyobb 

keresztmetszetét választottuk. A verifikációt anterior-posterior és laterális irányú RTG-

képekkel végeztük. 

A kezelési terv elkészítéséhez 3D-s tervezőrendszert, a besugárzáshoz pedig 

távvezérléses afterloading készüléket használtunk 192Ir sugárforrással (kezdeti aktivitása: 

 felezési ideje: ,37010 GBqCiAo == 74
2

1 =T nap, átlagenergiája: ,360keVE =  mérete: 

 . A PTV a teljes prosztata volt, az előírt dózis 10 Gy volt a prosztata 

felszínére (= referenciadózis, 100%). A tervezés során célul tűztük ki, hogy a prosztata teljes 

térfogatának legalább 95%-a kapja meg az előírt dózist. A védendő szervek az urethra és a 

rectum voltak, toleranciadózisuk az előírt dózis 120%-a illetve 80%-a. A rectum 

dózisterhelésének meghatározására in vivo dózismérést is végeztünk félvezető detektorokkal. 

A tervezés során geometriai optimalizálást (GO) használtunk, amit a megfelelő dóziseloszlás 

elérése érdekében grafikus optimalizálási (GRO) módszerrel egészítettünk ki. 

,6,3 mml = )65,0 mmd =

A kezelés után kiértékeltem a dózisterveket. A dózis-térfogat paraméterek, minőségi 

indexek és a védendő szervek dózisai között nemparaméteres korrelációanalízist végeztem. 

III.1.2. A tűszám hatásának vizsgálata a dozimetriai paraméterekre 

A tűk számának hatását kvantitatívan vizsgálva határoztam meg a dozimetriailag ideális 

tűszámot. 174 klinikailag lokalizált, közepes- vagy nagy kockázatú prosztatatumoros beteg 

HDR BT-s boost kezelését elemeztem dozimetriai szempontból. A megfelelő dóziseloszlás 

eléréséhez GO-t, majd GRO-t alkalmaztunk, illetve ha szükséges volt, plusz tűket szúrtunk be 

a prosztatába. A besugárzási terveket a beültetett tűk száma szerint három csoportra 
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osztottam: 62 terv tartozott a kis (<15) tűszámú, 56 a közepes (15-17) tűszámú és 56 a nagy 

(>17) tűszámú csoportba. Kruskal-Wallis ANOVA-t és nonparametrikus post hoc tesztet 

(Medián-tesztet) használtam a tűszám alapján választott csoportok közötti dozimetriai 

különbségek jellemzésére. A prosztata térfogata, a tűkre merőleges legnagyobb 

keresztmetszete (A(cm2)) (amelynek területét az azt körülvevő legkisebb téglalappal 

becsültük meg) és a tűszám közötti összefüggéseket Spearman-féle nemparaméteres 

rangkorrelációval vizsgáltam. 

III.1.3. A tűk térbeli elrendezésének és az optimalizálási módszernek a hatása a dozimetriai 

paraméterekre 

25 prosztatatumoros beteg BT-s kezelési tervét (valódi tűpozíciókkal, VTP) értékeltem ki 

DVH használatával. Ezután minden betegnek készítettem egy másik tervet is, melyben a 

kezeléskor használt tűket (medián tűszám=16) egyenletesen helyeztem el (ETP), és először 

csak GO-t használtam, majd ezután GRO-t is alkalmaztam. A dózis-térfogat paramétereket 

Student-féle t-próbával hasonlítottam össze. 

III.1.4. A hagyományos „forward” (geometriai és grafikus) és a dózis-térfogat alapú inverz 

optimalizálás összehasonlítása 

Osztályunkon 2008-ban bevezettük a valósidejű tervezésen alapuló HDR prosztata BT-s 

kezeléseket. Az UH-szeleteket automatikusan, 1 mm-enként rögzítjük a tervezőrendszerrel 

összeköttetésben lévő léptetőegység segítségével. A tűk számát bemenő adatként megadjuk a 

tervezőrendszerben, majd az inverz HIPO algoritmussal meghatározzuk a tervezett beszúrási 

templét-pozíciójukat. A tűk behelyezése közben valós időben tudjuk módosítani helyzetüket. 

DVH alapján 20 prosztatatumoros beteg BT-s tervét elemeztem, amelyben 

hagyományos „forward” optimalizálást (GO+GRO) alkalmaztunk, majd 20 dózis-térfogat 

alapú inverz optimalizálással (HIPO; anatómia-alapú forrás megállási pozíciók és idők 

manuálisan rögzített tűszámmal) készített tervet értékeltem ki. Mindkét esetben 10 Gy dózist 

írtunk elő a prosztata felszínére, és célul tűztük ki, hogy a prosztata dózislefedettsége legalább 

95% legyen. A HIPO algoritmussal optimalizált kezelési tervekben, amelyek dedikált 

prosztata BT-s tervezőrendszerrel készültek, a védendő szervek dózismegszorításai a 

következők voltak: D2(r)≤50% a rectumra és D0,1(u)≤120% az urethrára. Mann-Whitney U-

tesztet végeztem a GO+GRO és HIPO algoritmussal készült kezelési tervek DVH-

paramétereinek összehasonlítására. 
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III.2. A prosztata permanens implantációs brachyterápiája 

III.2.1. A prosztata permanens implantációs brachyterápiájának dozimetriai elemzése 

A permanens implantációs prosztata brachyterápiát (PIPB) 2008-ban Magyarországon 

elsőként vezettük be osztályunkon. Az egyedüli ún. „seed”-terápiát 125I izotóppal (felezési 

ideje: 4,59
2

1 =T nap) végeztük, a kezelési terveket dedikált „seed”-terápiás tervezőrendszerrel 

készítettük el. A prosztata felszínére normalizált dózis 145 Gy, a rectum és urethra 

megengedett dózisa D2(r)≤145Gy, D0,1(r)≤200Gy és D10(u)≤150%, D30(u)≤130% voltak. 

A beültetés előtt 1 héttel UH-alapú ún. előtervet készítettem a beültetendő „seed”-ek 

számának becslése céljából. 

A beteg előkészítése után egy, a HDR-rendszerrel közös léptetőállványra szerelt forgó 

motor segítségével az UH-szeleteket longitudinálisan, legyezőszerűen 1º-oknént rögzítettük a 

tervezőrendszerben.  A prosztata és védendő szervek kontúrozását követően anatómia-alapú 

inverz optimalizálási módszerrel, az IPSA algoritmussal terveztük meg a beültetendő tűk és 

„seed”-ek számát és helyzetét, melyet szükség esetén manuálisan is módosítottunk. Inverz 

optimalizálásnál nagyon fontos az ún. preset, azaz az optimalizálás szabályainak körültekintő 

beállítása, mert ez határozza meg, hogy mennyire hatékony az algoritmus, azaz milyen 

mértékben szükséges az inverz módon optimalizált előterv manuális módosítása. Ezután valós 

idejű, ún. élő UH-képen követhettük nyomon a tűk behelyezését, és a dóziseloszlás 

módosulását. A 30-80 db „seed” végleges beültetése ezután motorikusan, de manuálisan 

vezérelve történt. Tűről tűre toltuk be az izotópokat és a köztük lévő távtartókat, majd 

kihúztuk a - nyílt végű - tűt, és dózismérővel ellenőriztük, hogy nem maradt-e benne 

sugárforrás. 

A beültetést további ellenőrzések követték. Sugárvédelmi dózismérővel ellenőriztük a 

használt eszközöket, RTG-felvételen pedig a beültetett „seed”-eket számoltuk meg. Néhány 

esetben a beültetést követő napon gamma-kamerás felvételt is készítettünk, hogy a mellkas 

besugárzása nélkül ellenőrizzük, nem vándorolt-e el izotóp a tüdőbe. A beültetést követően 4 

héttel készült egy CT- és egy MR-vizsgálat a betegről, majd a képeket fúziója után ún. 

utótervet készítettem. Ez a terv adta meg a végleges dóziseloszlást az izotópok végső 

helyzetének és a prosztata ödéma utáni térfogatának figyelembevételével. Minden betegnél 

azonosítottam az összes beültetett „seed”-et (nem vándoroltak el), ezért nem volt szükség 

beavatkozásra. 

Osztályunkon az első 10 PIPB-vel kezelt beteg kezelési tervét elemeztem DVH-k 

alapján, majd összehasonlítottam 10 HDR technikával kezelt beteg dózistervével. Az 

előtervekben kiszámolt tűk és „seed”-ek számát párosított t-próbával összevetettem a 
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beültetéshez használt tűk és „seed”-ek számával. Nemlineáris regresszióval vizsgáltam, hogy 

a szükséges „seed”-ek száma és teljes aktivitása milyen összefüggésben van a prosztata 

térfogatával a kezelési tervekben. A PIPB és HDR kezelések összehasonlítására a DVH-

paramétereik között Student t-próbát vagy Mann-Whitney U-tesztet végeztem. 

III.2.2. Nem egyenletes és egyenletes „seed”-elrendezéssel készült kezelési tervek dozimetriai 

összehasonlítása 

Megvizsgáltam, hogy a kötött „seed”-es technika (ahol a „seed”-ek közötti távolság állandó) 

dozimetriailag miben különbözik a szabad „seed”-es technikától. Osztályunkon 10 beteg nem 

egyenletes és egyenletes „seed”-elrendezéssel készült kezelési tervét elemeztem DVH-k 

alapján. A beültetendő tűk és „seed”-ek számát és helyzetét az IPSA optimalizációs 

módszerrel határoztam meg. A tervezés szempontjai megegyeztek a korábbival. A kétféle 

„seed”-elrendezésű tervek összehasonlítására a DVH-paramétereik között Wilcoxon-féle 

párosított próbát végeztem. 

III.3. Az emlő nagy dózisteljesítményű brachyterápiája 

III.3.1. Emlődaganatok CT-alapú intersticiális brachyterápiás kezelésének dozimetriai 

értékelése 

Az OOI Sugárterápiás Osztályán 34 I–II. stádiumú emlőrákos beteg emlőmegtartó műtét utáni 

CT-alapú egyedüli HDR BT-s tervét elemeztem. A besugárzástervezéskor 30,1 Gy-t írtunk 

elő a PTV-re, melyet 7 frakcióban adtunk le, 4,3 Gy/frakció dózisban, naponta kétszer. A 

műtét során 4-6 sebészeti klipet helyeztek a kimetszett üreg falába. A tűzdelés előtt 3 mm-es 

szeletvastagságú CT-sorozat készült az emlőről, amelyre műanyag sablont (templét) 

helyeztünk. A műtéti üreg kontúrját a jól látható szeróma és a sebészi klipek 

figyelembevételével berajzoltuk az axiális szeleteken, majd minden irányban kiterjesztettük 

3D-s besugárzástervező rendszer segítségével, figyelembe véve a kimetszés ép szélének 

méretét és a közeli védendő szerveket, létrehozva a PTV-t. Ezután a PTV 3D-s alakja alapján 

megterveztük (előterv), hogy mely templétlyukakba helyezzünk tűket. Helyi érzéstelenítéssel 

beszúrtuk a fém tűket, amelyeket rugalmas műanyag katéterekre cseréltünk. Ezt követően a 

besugárzástervezéshez 3 mm-es szeletvastagsággal újabb CT-sorozatot készítettünk a 

betegről. 

A kezelési terv elkészítéséhez 3D-s tervezőrendszert, a besugárzáshoz pedig 

távvezérléses afterloading készüléket használtunk 192Ir sugárforrással. Berajzoltuk a PTV, a 

tüdő és a szív kontúrját, rekonstruáltuk a katétereket, és definiáltuk a dózis referenciapontokat 

a katéterek által definiált középső síkban, melyek megfeleltek a Párizs Dozimetriai Rendszer 
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(PDS) alap („basal”) dózispontjainak. GO-t alkalmaztunk, és a dózist a referenciapontok 

átlagdózisára normalizáltuk (100%) (átlagos középponti dózis, MCD). Ezután a 

dóziselőíráshoz olyan izodózist választottunk (F-faktor), hogy a céltérfogat referenciadózis 

általi lefedettsége legalább 90% legyen (CI≥0,90), miközben a homogenitás is megfelelő, 

DNR≤0,35. A dóziskritériumok elérése érdekében, amennyiben szükséges volt, a GO-t 

kiegészítettük GRO-val is. 

A kezelés után kiértékeltem a dózisterveket. A védendő szervek pont- és térfogati 

dózisai között nemparaméteres korrelációanalízist végeztem. 

III.3.2. A katéterorientáció hatása a rekonstrukció pontosságára és a dozimetriai 

paraméterekre 

Vizsgálat céltérfogat nélkül  

A katéterorientáció hatásának vizsgálatára első lépésben háromszög elrendezésben 5 katétert 

helyeztem el egy templétben, majd CT-sorozatot készítettem róla 3 mm-es lépésközzel, 

különböző szögekkel (0º, <1 º, 1-2 º, 30 º, 90 º) elfordítva. Referenciapozíciónak a CT-síkra 

merőleges elhelyezkedést választottam. Rekonstruáltam a katétereket és különböző 

dózisterveket készítettem: PDS szerinti (optimalizálás nélküli), GO (a 100%-os izodózis a 

MCD 85%-ára előírva) és dózispont-optimalizációval (DPO). Az előírt dózis 100 cGy volt, az 

aktív hossz 6 cm. Minden esetben kiszámítottam a teljes kezelési időt (tkez) és a 

referenciadózissal besugárzott térfogatot (Vref), majd összehasonlítottam ezeket a különböző 

szögeknél. 

Vizsgálat céltérfogat-fantommal 

Ezután 7 katétert és 3 gémkapocs-darabot (markernek) ültettem be egy fantomba (főtt 

burgonya), amit PTV-nek tekintettem homogén belseje és látható kontúrja miatt. Ezt 

különböző szögekben elforgattam a CT-síkhoz képest. Először párhuzamos volt a katéterek 

síkja a CT-síkjával, majd 1-2, 20, 40, 60 és 90 fokban forgattam el. Minden pozíciónál 3 és 5 

mm-es szeletközzel készítettem CT-sorozatot. Rekonstruáltam a katétereket, majd 

berajzoltam a PTV-t. Különböző optimalizálási eljárásokkal (PDS, GO, DPO) készítettem 

besugárzási terveket, ugyanolyan módon, mint a fantom nélküli elrendezésben. Kiszámoltam 

és összehasonlítottam a DVH-paramétereket és a 3 markerpont dózisát (D1, D2, D3). 

III.3.3. A geometriai és grafikus optimalizálás és a konformális dózispont optimalizálás 

összehasonlítása 

Megvizsgáltam, hogy milyen F-faktor (a referenciadózis hány százaléka a MCD-nek) 

eredményez megfelelő dóziseloszlást a lefedettség, a homogenitás és a védendő szervek 
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dózisa tekintetében. Az F-faktor PDS szerint ajánlott értéke 0,85. Ezt változtattam 0,5 és 1 

között, és minden értékére kiszámítottam a DNR paramétert. Megnéztem azt is, hogy a GRO 

milyen mértékben javítja a dóziseloszlást a lefedettség (CI) és dózishomogenitás (DNR) 

tekintetében. Ezután a kezelési terven (GO+GRO) kívül mind a 34 betegnek egy másik, ún. 

konformális besugárzási tervet is készítettem, melyben DPO-t alkalmaztam. Ilyenkor a 

dózispontokat a PTV felszínén egyenletesen helyeztem el, és ezekre a pontokra végeztem 

dózisoptimalizálást, majd e pontok átlagdózisára normalizáltam a dóziseloszlást. A 

dóziselőírás az átlagdózisra történt. Ezekben a tervekben a forrásmegállási pozíciók mind a 

PTV-n belül helyezkedtek el, a felszíntől legfeljebb 5 mm-re. A GO+GRO és PDO 

módszerrel optimalizált tervek összehasonlítására a DVH-paraméterek között Wilcoxon-féle 

párosított próbát végeztem. 

IV. EREDMÉNYEK 

IV.1. A prosztata nagy dózisteljesítményű brachyterápiája 

IV.1.1. Lokalizált prosztatadaganatok intersticiális boost kezelésének dozimetriai értékelése 

Az implantált tűk medián száma 16, a prosztata átlagtérfogata 27,1 cm3 volt. Az átlag V100, 

V150 és D90 rendre 97%, 39% és 109% volt. A DNR átlagosan 0,37 volt, és átlagosan a 

céltérfogat 97%-a kapta meg az előírt dózist (CI=0,97), az átlagos COIN 0,66 volt. A rectum- 

és urethra-pontokban a maximális dózisok átlaga 75% és 119% volt, illetve D2(r)=49% a 

rectumra, D0,1(u)=126% és D1(u)=140% az urethrára. 

A következő paraméterek között találtam szignifikáns korrelációt (R: Spearman-

együttható): a lefedettség, konformalitás és a tűszám pozitív korrelációt mutatott a prosztata 

térfogatával, míg a nagy dózist kapott térfogatok negatív korrelációban álltak a Vp-vel: 

R(Vp,V100)=0,25, R(Vp,V200)=-0,19, R(Vp,D90)=0,18, R(Vp,COIN)=0,30, 

R(Vp,tűszám)=0,39. A nagy dózist kapott térfogatok a következő együtthatókkal korrelálnak 

az urethra dózisával: R(V200,Du)=0,59, R(V200,D1(u))=0,26, R(V200,D0,1(u))=0,28. A 

dózisegyenetlenség fordított arányban áll a lefedettséggel és konformalitással R(DNR,CI)=-

0,24 és R(DNR,COIN)=-0,18 értékekkel. A lefedettség korrelációt mutatott a rectum 

dózisával, de fordított arányban áll az urethra dózisával. A megfelelő együtthatók: 

R(CI,D2(r))=0,30, R(CI,D1(u))=-0,41. A konformalitás fordított arányban áll az urethra 

dózisával: R(COIN,D0,1(u))=-0,22. 

A rizikószervek esetében megvizsgáltam a számított pont- és térfogati dózisok közötti 

összefüggéseket. A rectumra vonatkozó Spearman-féle korrelációs együttható: 

R(Dr,D2(r))=0,69, míg az urethrára R(Du,D0,1(u))=0,64 és R(Du,D1(u))=0,23 (nem 
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szignifikáns) volt. A rectumnál a kétféle dózisszámolás erős korrelációt mutatott. A 

rectumban mért átlagos dózis 2,67 Gy (27%) volt, ami jóval kisebb a számított értéknél 

(75%), és nem mutatott tiszta korrelációt az - egyéni anatómiától nem függő - számított 

értékekkel, R(Dr
in vivo,Dr)=0,17. Az urethra esetében a D0,1(u) térfogati paraméter erős 

korrelációban áll a pontdózissal, viszont a D1(u) térfogati paraméter jelentősen eltér a 

pontdózistól. 

IV.1.2. A tűszám hatásának vizsgálata a dozimetriai paraméterekre 

A prosztata térfogata és a tűkre merőleges legnagyobb keresztmetszete nagyobb volt, amikor 

több tűt ültettünk be: rendre 22,8 cm3 és 8,13 cm2, 28,0 cm3 és 9,59 cm2, valamint 30,9 cm3 és 

11,32 cm2 kis (<15), közepes (15-17) és nagy (>17) tűszám használata esetén. Szignifikáns 

korrelációt találtam a tűszámmal mind a prosztata térfogata, mind a keresztmetszete esetén, 

utóbbinál erősebb korrelációval. A Spearman rangkorrelációs együtthatók a következők 

voltak: R(Tűszám,Vp)=0,3847 és R(Tűszám,A)=0,6187. A V200 közepes tűszám esetén 

kisebb volt, mint kevés tűnél (12% vs. 14%). A rectum dózisa magasabb volt közepes 

tűszámnál, mint kicsinél: D2(r): 51% vs. 47%. Az urethra dózisai nagyobbak voltak nagy 

tűszámnál, mint közepesnél: D1(u): 142% vs. 137% és D0,1(u): 128% vs. 125%. 

IV.1.3. A tűk térbeli elrendezésének és az optimalizálási módszernek a hatása a dozimetriai 

paraméterekre 

Egyenletes tűelrendezés és csak GO használatával a V90, V100, V150, V200, D90 és Dmin 

szignifikánsan csökkentek a valódi tűelrendezésű tervekhez képest (rendre 95,3% vs. 99,4%, 

89,3% vs. 96,5%, 24,2% vs. 33,2%, 7,6% vs. 11,0%, 99,9% vs. 109,1% és 75,1% vs. 89,8%). 

Ugyanakkor a dózishomogenitás (DNR) jobb (0,26 vs. 0,32), de a céltérfogat lefedettsége 

(CI) kisebb volt (0,89 vs. 0,97). A konformalitásban (COIN) nem volt szignifikáns különbség 

a kétféle tűelrendezés között. A rectum Dr és D2(r) dózisa is közel megegyezett a két 

csoportban. A Du, D1(u) és D0,1(u) indexek csökkentek (110,1% vs. 115,2%, 120,7% vs. 

130,6% és 115,0% vs. 121,0%). 

Ezután megnéztem, hogy a GRO mennyit javít az egyenletes tűelrendezésű tervek 

dóziseloszlásán. GRO alkalmazásával a V90, V100, V150, V200, D90 és Dmin szignifikánsan 

nőttek (rendre 95,3% vs. 99,6%, 89,3% vs. 96,9%, 24,2% vs. 26,7%, 7,6% vs. 8,8%, 99,9% 

vs. 109,8% és 75,1% vs. 91,0%). A lefedettség és konformalitás javultak (CI: 0,89 vs. 0,98, 

COIN: 0,65 vs. 0,69), a homogenitás viszont nem változott. A rectum átlagos maximális 

dózisa csökkent (79,1% vs. 72,9%), ám az urethra dózisa nőtt (Du: 110,1% vs. 115,3%, D1(u): 

120,7% vs. 131,5% és D0,1(u): 115,0% vs. 121,3%). 
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Végül megvizsgáltam, hogy miben változnának a kezelési tervek, ha a tűket 

egyenletesen helyeznénk el. Az ETP terveket (GO+GRO) a VTP tervekhez hasonlítva a nagy 

dózist kapott térfogatok szignifikánsan csökkentek (V150: 26,7% vs. 33,2%, V200: 8,8% vs. 

11,0%). A V90, V100, D90 és Dmin paraméterekben viszont nem volt szignifikáns különbség. 

Mindezeknek megfelelően a homogenitás jobb lett (DNR: 0,27 vs. 0,32). A lefedettség és a 

konformalitás jobb lett, de nem szignifikánsan (CI: 0,98 vs. 0,97, COIN: 0,69 vs. 0,67). A 

rectum maximális dózisa szignifikánsan csökkent (72,9% vs. 76,6%). Az urethra 

dózisparaméterei között nem volt jelentős különbség. 

IV.1.4. A hagyományos „forward” (geometriai és grafikus) és a dózis-térfogat alapú inverz 

optimalizálás összehasonlítása 

A HIPO algoritmussal optimalizált tervekben az átlagos tűszám szignifikánsan alacsonyabb 

volt, mint a GO+GRO tervekben (14 vs. 16), bár az átlagos prosztatatérfogat gyakorlatilag 

ugyanakkora volt (29,7 cm3). Nem találtam szignifikáns különbséget a V90, V150, V200 és 

D90 dózis-térfogat paraméterekben. Bár a klinikai jelentősége talán elenyésző, de a 

lefedettség (CI) szignifikánsan alacsonyabb volt a HIPO-val készült tervekben (0,96 vs. 0,97), 

de a dóziseloszlás konformálisabb volt (COIN: 0,71 vs. 0,67). A dózishomogenitásban nem 

volt jelentős különbség. A rectum legnagyobb dózist kapott 2 cm3-ének dózisa nagyobb volt 

(52,0% vs. 49,0%), de a különbség statisztikailag nem szignifikáns, míg az urethra 

legnagyobb dózist kapott 0,1 cm3-ének dózisa kisebb volt a HIPO módszerrel (118,0% vs. 

121,0%). 

IV.2. A prosztata permanens implantációs brachyterápiája 

IV.2.1. A prosztata permanens implantációs brachyterápiájának dozimetriai elemzése 

PIPB során a „seed”-eket mind a 10 betegnél sikeresen beültettük, egyik betegben sem 

találtunk elvándorolt izotópot. Az implantált tűk medián száma 18 (tartomány: 13-24), a 

„seed”-ek száma 52 (30-78), a prosztata átlagtérfogata 29,6 cm3 (12,2-57,8 cm3) volt. A 

„seed”-ek aktivitása átlagosan 0,48 mCi = 17,8 MBq (0,43-0,52 mCi = 15,9-19,2 MBq), a 

betegenként beültetett izotópok összaktivitása pedig 25,7 mCi = 950,9 MBq (14,4-37,5 mCi = 

532,8-1387,5 MBq) volt. Az átlag V90, V100, V150 és V200 rendre 98% (97-99%), 96% 

(93-97%), 54% (43-64%) és 26% (17-34%), a D90 és D100 111% (105-115%) és 69% (60-

100%) volt. Átlagosan a céltérfogat 96%-a kapta meg az előírt dózist (CI=0,96, 0,93-0,97), a 

DHI 0,44 (0,33-0,54) volt. A rectum és az urethra maximális dózisok átlaga 107% (81-172%) 

és 135% (117-189%) volt, illetve D10(r)=76% (58-94%), D0,1(r)=124% (101-155%), 
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D2(r)=79% (54-102%) a rectum esetében, és D10(u)=122% (115-133%), D30(u)=118% (111-

126%), D0,1(u)=123% (115-134%) az urethra esetében. 

Az egy héttel a beültetés előtt készült előtervekben a medián tűszám és a „seed”-ek 

száma közel megegyezett a kezeléskor használt számmal: 18,5 vs. 17,5 és 52 vs. 51,5 az elő- 

és a kezelési tervekben (a prosztatatérfogatban nem volt szignifikáns különbség: 28,4 cm3 vs. 

29,6 cm3). Az átlagos eltérés 2,2 volt a tűszámban és 6,4 a „seed”-ek számában. A szükséges 

izotópok számára (5) és teljes aktivitására (6) a prosztatatérfogat függvényében a következő 

hatványfüggvényeket illesztettem: 

( ) ,4528,8) "(" 5505,0
pVszámaekseedn ⋅=−  

(5) 
a determináltsági együttható: r2=0,919 (p<0,001),

és ( ) ,7058,3)( 5804,0
pVmCiA ⋅=∑  

(6) 
r2=0,9663 (p<0,001) (ha a Vp cm3-ben van megadva, akkor az (5) képlet alapján éppen a 

„seed”-ek számát kapjuk meg, a (6)-os alapján pedig az A-t mCi-ben). Az illesztett 

függvényektől való átlagos eltérés 3,4 volt a „seed”-számra és 0,99 mCi az összaktivitásra. 

PIPB-nél a V150, V200, D90, Dr, D10(r), D0,1(r) és D2(r) szignifikánsan nagyobbak 

(rendre 53,8% vs. 35,5%, 26,0% vs. 13,0%, 111,0% vs. 109,2%, 106,8% vs. 81,5%, 76,3% 

vs. 65,5%, 124,4% vs. 75,4% és 78,5% vs. 55,0%), míg a V90, V100, CI és DHI kisebbek 

voltak a HDR kezelésekhez viszonyítva (98,1% vs. 99,5%, 95,5% vs. 97,1%, 0,96 vs. 0,97 és 

0,44 vs. 0,63). A prosztata térfogatában, a tűk számában, a D100-ban és az urethra 

dózisparamétereiben nem találtam szignifikáns különbséget a két technika között. 

IV.2.2. A nem egyenletes és egyenletes „seed”-elrendezéssel készült kezelési tervek 

dozimetriai összehasonlítása 

Nem egyenletes „seed”-elrendezéssel készült tervekben a „seed”-ek medián száma és a teljes 

„seed”-aktivitás szignifikánsan magasabb volt az egyenletes „seed”-elrendezéssel készült 

tervekénél (52 vs. 47 és 25,7 mCi vs. 22,8 mCi), bár a tűszám gyakorlatilag megegyezett. 

Nem találtam szignifikáns eltérést a V150, V200 és D90 dózis-térfogat paraméterekben. A 

céltérfogat lefedettsége szignifikánsan nagyobb volt nem egyenletes „seed”-elrendezéssel (CI: 

0,96 vs. 0,93), a V90 és D100 is magasabb volt (98,1% vs. 96,3%, 69,1% vs. 58,6%), és a 

dóziseloszlások homogénebbek voltak (DHI: 0,44 vs. 0,37). A rectum legnagyobb dózist 

kapott 0,1 és 2 cm3-ének a dózisa magasabb volt nem egyenletes „seed”-elrendezés esetén 

(124,4% vs. 87,2%, 78,5% vs. 49,0%), az urethrára vonatkozó dózisok viszont alacsonyabbak 
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voltak (Dmax(u): 134,5% vs. 171,6%, D30(u): 117,7% vs. 137,3%, D10(u): 122,2% vs. 

147,9% és D0,1(u): 122,6% vs. 150,0%). 

IV.3. Az emlő nagy dózisteljesítményű brachyterápiája 

IV.3.1. Emlődaganatok CT-alapú intersticiális brachyterápiás kezelésének dozimetriai 

értékelése 

3-5 síkban ültettünk be katétereket, amelyek medián száma 14 volt. A céltérfogat átlagos 

térfogata 64,6 cm3 volt, és átlagosan ennek 91%-a kapta meg az előírt dózist (CI=0,91). Az 

átlag MCD 135% volt, a 1,5-szeres MCD-vel besugárzott térfogat pedig 8,3 cm3. A 

céltérfogat legalább 90%-át lefedő dózis (D90) átlagosan 101,7%-a volt a referenciadózisnak, 

a D100 69,1% volt. A dózishomogenitási paraméterek (DHI és DNR) átlagértékei 0,65 és 

0,32 voltak. Az átlagos COIN 0,68, a külső térfogati index (EI) 0,32 volt. A védendő szervek 

dózis-térfogat paraméterei pedig a következők voltak: bőr: Dmax(b)=53,7%; tüdő:  

Dmax(t)=42,1%, V5Gy(t)=42,6 cm3, V10Gy(t)=4,8 cm3, V15Gy(t)=0,5 cm3 és szív: 

Dmax(sz)=21,2%, V5Gy(sz)=8,0 cm3, V10Gy(sz)=0,1 cm3. 

A pont- és térfogati dózisok közötti Spearman-féle rangkorrelációs együtthatók 

R(Dmax(t),V5Gy(t))=0,82, R(Dmax(t),V10Gy(t))=0,96, R(Dmax(t),V15Gy(t))=0,34 (nem 

szignifikáns) voltak a tüdő esetében, illetve R(Dmax(sz),V5Gy(sz))=0,97, 

R(Dmax(sz),V10Gy(sz))=0,36 (nem szignifikáns) a szív esetében. 

IV.3.2. A katéterorientáció hatása a rekonstrukció pontosságára és a dozimetriai 

paraméterekre 

Vizsgálat céltérfogat nélkül 

A fantom nélküli elrendezés esetén a legnagyobb eltérést akkor tapasztaltam a kezelési időben 

és a referencia térfogatban, amikor a katéterek csak 1-2 fokkal voltak elforgatva a párhuzamos 

helyzethez képest. Ez a tkez–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 módszerek esetében. Minden más helyzetben az eltérés 2% és 3% 

alatt maradt. 

Vizsgálat céltérfogat-fantommal 

A fantomos elrendezés esetében kisebb szögeknél (1-2º) nagyon pontatlan a rekonstrukció, a 

katéter megtörni látszik, mert a szomszédos CT-szeleteken nem pontoknak, hanem hosszú 

vonalaknak látszanak a katéterek (a bennük lévő levegő). 

A VPTV értéke 1,5%-on belül megegyezett minden esetben (3 mm-es 

szeletvastagságnál 103,3±0,5 cm3, max. 0,7% eltérés, 5 mm-nél 97,9±2,9 cm3, max. 1,3%-os 
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eltérés), de az átlagtérfogat 5 mm-es szeletvastagságnál 5%-kal kisebb volt a mértnél (104,1 

cm3, p<0,001). Nem volt azonban szignifikáns különbség a dózis-térfogat paraméterek között 

a 3 és 5 mm-es szeletvastagságok esetén. 

A különböző hajlásszögek esetén a markerpontok dózisai maximum 4%-kal tértek el a 

referenciaértékektől (90º) GO esetén. A PDS és DPO módszereknél az eltérés ennél is kisebb 

volt. GO alkalmazásakor a dózisparaméterek referenciaértéktől való eltérései majdnem 

minden esetben 60º-nál voltak a legnagyobbak, de a maximum 5% volt. A többi 

optimalizálási módszert is megvizsgálva, a katéter-elhelyezkedés dózisparaméterekre 

gyakorolt hatása GO esetén kisebb, mint PDS és DPO módszer használatakor, a GO bizonyos 

mértékben korrigálja a geometriai pontatlanságokat. PDS és DPO módszer esetén is előfordult 

10% feletti eltérés! 

IV.3.3. A geometriai és grafikus optimalizálás és a konformális dózispont optimalizálás 

összehasonlítása 

A dóziselőírásra használt átlagos F-faktor 0,75 (0,70-0,85) volt a kezelési tervekben, a DNR 

átlagértéke pedig 0,32 (0,25-0,41) volt ( )1. ábra . 

 

1. ábra. Átlag F-DNR görbe 

Az F-faktor-DNR görbének van egy inflexiós pontja, melyet a besugárzástervezés során 

igyekszünk megkeresni. Ez átlagosan 0,90-0,95 között van. A dóziseloszlás homogenitása 

ilyenkor optimális, de a céltérfogat dózislefedettsége általában nem megfelelő, a CI paraméter 

egyik esetben sem érte el a 0,90-es értéket. Tapasztalataim szerint a lefedettség és 
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homogenitás szempontjából is elfogadható dóziseloszlás eléréséhez 0,75 értékű F-faktort 

szükséges használni. 

GRO használatával a lefedettség (CI) szignifikánsan nőtt, átlagosan 0,88-ról (0,73-

0,95) 0,91-re (0,90-0,96), míg a homogenitás (DNR) 0,30-ról (0,20-0,42) 0,32-re (0,25-0,41) 

változott. 

A céltérfogat lefedettsége 4%-kal alacsonyabb volt a konformális tervekben, mint a 

GO+GRO kezelési tervekben (CI: 0,88 vs. 0,91), kb. megegyezett azzal, amit a kezelési 

tervekben csak GO-val érhetünk el. A referenciadózis 1,5-szeresével besugárzott térfogat 

szignifikánsan nagyobb volt a konformális tervekben, mind a tűzdelési geometriára (V1,5xref), 

mind a PTV-re vonatkoztatva (V150): 35,3 cm3 vs. 24,5 cm3 és 54,4% vs. 32,3%. Ez a 

nagyobb térfogat rosszabb dózishomogenitást eredményezett (magasabb DNR-t: 0,54 vs. 

0,32, és alacsonyabb DHI-értéket: 0,38 vs. 0,65). A konformális tervekben a D90 és D100 

értékek szignifikánsan alacsonyabbak voltak (96,1% vs. 101,7% és 60,3% vs. 69,1%), és a 

referenciadózist kapott térfogat közel volt a PTV térfogatához (64,3 cm3 és 63,1 cm3). Mivel 

DPO után a referencia izodózis szorosan követi a PTV kontúrját, a dóziseloszlás 

konformalitása kiemelkedően jobb volt (COIN=0,77), mint a GO+GRO kezelési tervekben 

(COIN=0,68). Ez annak a következménye, hogy a referenciadózis számottevően kisebb 

normálszövet térfogatot sugarazott be konformális terveknél (8,3 cm3 vs. 18,1 cm3), és ennek 

megfelelően az EI kisebb volt (0,13 vs. 0,32). Konformális tervezéssel a bőr dózisa (48,3% 

vs. 53,7%), és a tüdő 5 és 10 Gy-vel besugárzott térfogata (35,4 cm3 vs. 42,6 cm3 és 3,4 cm3 

vs. 4,8 cm3) is szignifikánsan kisebb volt a konformális technika használatakor. A szív dózisa 

gyakorlatilag megegyezett a kétféle optimalizálási módszer esetén. 

V. KÖVETKEZTETÉSEK 

I. Megállapítottam, hogy prosztata nagy dózisteljesítményű brachyterápiájában az UH-ra 

alapozott besugárzástervezés a legtöbb esetben megfelelő dóziseloszlást eredményez a 

dózislefedettség, a homogenitás és a konformalitás szempontjából, emellett a védendő 

szervek dózisa is a megengedett értékek alatt marad. A rectum dózisterhelése a 

referenciapontra számított dózisértékkel jól jellemezhető, de az urethra dózisának 

meghatározására a D1 térfogati paraméter használata javasolt. 

II. Kimutattam, hogy a kezelési tervek dozimetriai paramétereiben a különböző tűszámok 

szignifikáns különbségeket eredményeznek. Közepes tűszám (15-17) kisebb nagy 

dózissal besugárzott térfogatokat eredményez, mint kevés tű (<15) használata, de a 

rectum dózisa nagyobb. Az urethra-dózis esetében a kis és közepes tűszám kisebb 

 17



térfogati dózisokat okoz. Eredményeim alapján közepes tűszám (15-17) használata 

javasolható HDR prosztata BT-ban. 

III. Az egyenletes tűelrendezés egyenletesebb dóziseloszlást és alacsonyabb rectum-dózist 

eredményez. A GO csak a dózishomogenitás tekintetében nyújt elfogadható 

dóziseloszlást. Valódi tűzdeléseknél a GO részben képes kiegyenlíteni az egyenetlen 

tűelrendezés okozta inhomogenitásokat, és GRO-val a terv minősége tovább növelhető. 

IV. A dózis-térfogat alapú inverz optimalizálási módszer dozimetriailag megfelelő 

dóziseloszlást eredményez, ha az optimalizálási feltételek megfelelően vannak beállítva. 

A HIPO optimalizálási módszer használatával a céltérfogat dózislefedettsége kicsit 

kisebb, a dóziseloszlás konformalitása nagyobb, és az urethrát besugárzó dózis kisebb, 

mint a hagyományos („forward”) optimalizálás alkalmazásakor. 

V. Megállapítottam, hogy a prosztata permanens implantációs brachyterápiájának 

besugárzástervezésénél az inverz optimalizálási technika megfelelő dóziseloszlást 

eredményez a lefedettség és homogenitás szempontjából, és a védendő szervek dózisa is 

a megengedett értékek alatt marad. A céltérfogat lefedettsége kisebb, a nagy dózist 

kapott térfogatok nagyobbak és a dóziseloszlás kevésbé homogén, mint a HDR 

tűzdeléseknél. Az urethrát besugárzott dózisban nincs különbség a két technika között, 

viszont a permanens tűzdelés nagyobb relatív dózist eredményez a rectumban. 

VI. Nem egyenletes „seed”-elrendezés (szabad „seed”-ek) használata növeli a céltérfogat 

dózislefedettségét és -homogenitását, szignifikánsan csökkenti az urethra dózisát, de 

növeli a rectumot besugárzott dózist az egyenletes „seed”-elrendezésű (kötött „seed”-ek) 

tűzdelésekhez képest. 

VII. Kimutattam, hogy az emlő nagy dózisteljesítményű brachyterápiájánál a tűzdelés előtti 

CT-alapú céltérfogat-meghatározás és katéterelhelyezés-tervezés eredményesen 

használható a megfelelő dóziseloszlás eléréséhez a céltérfogat lefedettsége, a 

dózishomogenitás és a védendő szervek dózisának tekintetében. A védendő szervek 

pont- és térfogati dózisainak összehasonlítása alapján a tüdődózis számítására a V10Gy és 

V5Gy, a szívdóziséra pedig a V5Gy dózisparaméterek használata javasolt. 

VIII. A katéterrekonstrukció pontosságának szempontjából legjobb helyzetnek a CT-síkra 

merőleges és azzal párhuzamos katéterelrendezés bizonyult, amelyek ritkán 

kivitelezhetők a gyakorlatban. Ezért a lehető legnagyobb szöget érdemes megvalósítani a 

katéterek és a CT síkja között, és javasolt a minél kisebb szeletvastagság (≤3mm) 
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használata. A dózis-térfogat paraméterek katéterrekonstrukció miatti eltéréseinek 

minimalizálására a GO a legmegfelelőbb. 

IX. Megmutattam, hogy GRO használata GO után javítja a dóziseloszlás minőségét. A 

céltérfogat felszínére helyezett pontokra végzett DPO kiemelkedően konformális 

dóziseloszlást és valamivel kisebb maximális bőrdózist eredményez, de a 

dózishomogenitást nagymértékben rontja. GO-t és GRO-t követően az átlagos 

középponti dózishoz viszonyított 75% körüli izodózisra történő dóziselőírás a legtöbb 

esetben megfelelő dóziseloszlást eredményez. 
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