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2. Rövidítések jegyzéke 

 
AAPM - American Association of Physicists in Medicine 

AD konverter - analóg-digitális konverter 

CC - collapse cone - számolási algoritmus - nincs magyar megfelelője 

CT - computed tomography - komputertomográfia 

2D - két dimenzió 

2.5 D - két és fél dimenzió 

3D - három dimenzió 

Dark-field - zaj-felvétel 

DICOM - Digital Imaging and COmmunication in Medicine 

DRR - digitally reconstructed radiograph - digitálisan rekonstruált kép 

EPID - electronic portal imaging device - elektronikus mezőellenőrző berendezés 

EqTAR - Equivalent tissue air ratio - ekvivalens szövet-levegő arány 

ESTRO - European Society for Therapeutic Radiology and Oncology 

FBT - forrás-bőr távolság  

FTT - forrás-tengely távolság 

GE - General Electric 

High energy - "nagy energia" - 10 MV < energia 

HU - Hounsfield unit - CT-szám 

IAEA - International Atomic Energy Agency 

ICRU - International Commission on Radiation Units and Measurement 

IMRT - Intensity Modulated Radiation Therapy - intenzitás modulált sugárterápia 

INK - inhomogenitás korrekció nélkül 

kVp - kilovolt peak - csőfeszültség mértékegysége 

Low energy - "kis energia" - 6 MV ≥ energia 

LCSW - maximum deviation of Linearity of Copper Step Wedges - a lépcsős rézékek 

linearitásának maximális eltérése  

LDL - maximum deviation of Local Dependence of Linearity - linearitás 

helyfüggésének maximális eltérése  

MCS - multiple Coulomb scattering - többszörös Coulomb szórás 

MeV - mega electron volt - megaelektonvolt 
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MLC - multileaf collimator - sokleveles kollimátor 

MRI - magnetic resonance imaging - mágneses rezonancia leképezés 

MTF - modulation transfer function - modulációs átviteli függvény 

MU - monitor unit - monitor egység 

NAÜ - Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 

QA - quality assurance - minőségbiztosítás 

QC - quality control - minőségellenőrzés 

PBA - pencil beam algorithm - ceruzanyaláb algoritmus 

PBMB - pencil beam modified Batho convolution - ceruzanyaláb konvolúció 

módosított Batho hatvány módszer korrekcióval 

PET - positron emission tomography - pozitron emissziós rétegvizsgálat 

ρe - relatív elektronsűrűség 

SCD - source-to-cone distance - forrás-applikátor távolság 

SLIC - scanning liquid ionization chamber - pásztázó folyadék ionizációs kamra 

SNR - signal-noise ratio - jel-zaj arány 

TAR - tissue air ratio - szövet-levegő arány 

TERMA - total energy released per unit mass - egységnyi tömegben leadott teljes 

energia 

TFT - thin film field-effect transistor - vékony réteg térvezérlésű tranzisztor 

TMR - tissue maximum ratio - szövet-maximum arány 

VEPID - video based portal imaging device - videó alapú mezőellenőrző berendezés 

 

Megjegyzés: A disszertációban a szabvánnyal ellentétben a gyorsító fotonenergiáit a 

nemzetközi szakirodalomnak megfelelően MV-ban fejeztem ki és nem a MeV 

mértékegységet alkalmaztam.  
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3. Bevezetés, irodalmi áttekintés 
 

3.1. Teleterápia múltja és jelene Magyarországon 

 

A magyar sugárterápia mindig is igyekezett lépést tartani a nemzetközi fejlődéssel. 

1896-ban Jutassy doktor elvégezte az első bőrtumor-kezelést röntgensugárral. Hőgyes 

Endre az Orvosi Hetilap - A hazai és külföldi gyógyászat és Kórbúvárlás Közlönyében 

felveti a sugarak biológiai hatékonyságának és orvosi terápiás hasznosításának 

lehetőségét: "Nem lehetetlen, hogy ezen új sugaraknak, melyeknek mechanikai 

tekintetben oly hatalmas szövet penetráló hatásuk van, a mellett kétségen kívül chemiai 

tekintetben is hatnak, therapeutikai tekintetben is szerepük fog lenni a medikában." 

1910-ben, hazánkban is megkezdték a rádium gyógyászati alkalmazását. Gróf Semsey 

László, testvérének Semsey Andor végrendeletének végrehajtója, az örökhagyó 

kívánságának megfelelően, hagyatékának nagy részét rádiumvásárlásra fordította, 

amivel megalapozta a magyarországi rádiumterápiát. Ezt az adományt Kisfaludy Pálra 

az Országos Társadalombiztosító Intézet kórházának főorvosára bízták, aki 1932-ben 

megalapította az első rádiumosztályt. Ma az intézmény elnevezése Uzsoki utcai Kórház 

Fővárosi Onkoradiológia Központ. Az Országos Onkológiai Intézet elődje az 1935-ban 

megalapított Eötvös Loránd Rádium és Röntgen Intézet volt. 1937-től az intézet 

sugárfizikusai voltak Toperczer Johanna és Bozóky László [1]. A sugárvédelmet és a 

sugárterápiát új alapokra helyezték az Intézetben. Bozóky professzor úr sugárfizikai 

laboratóriumot rendezett be, amit korszerű műszerekkel szerelt fel, közülük néhányat 

maga fejlesztett ki, vagy épített, alapítója és tiszteletbeli elnöke volt az Eötvös Loránd 

Fizikai Társulat Sugárvédelmi szakcsoportjának. 1958-ban, hét évvel az első kobaltágyú 

üzembe helyezése után Magyarországon, az Országos Onkológiai Intézetben telepítették 

az első teleterápiás készüléket GRAVICERT néven, amit Bozóky professzor tervei 

alapján a Medicor Művekben gyártottak, három évvel később az Uzsoki utcai 

Kórházban telepítették ennek egy továbbfejlesztett változatát, amelynél már 

kollimátorral folyamatosan lehetett változtatni a mezőméretet [2,3]. 

Az első forgó kobaltágyút, a ROTACERT-et 1965-ben helyezték üzembe. Ebben az 

időben a dózisszámítást a mezőméret figyelembevételével a mélydózis görbék alapján 

végezték. A Számítógépes Országos Besugárzás Tervezési Hálózat üzembe 
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helyezésével lényegesen felgyorsult a besugárzástervezés, ami a mai szempontok 

alapján, még mindig igen körülményes volt. E rendszer alapját J. van de Geijnnek a 

maga korában az egyik legkorszerűbb dóziseloszlás-számító programja képezte. Az első 

lineáris gyorsítót majdnem húsz évvel a nemzetközi megjelenés után, 1985-ben 

telepítették Magyarországon. A NEPTUN 10p 9 MV fékezési és 6, 8, 10 MeV 

elektronenergián működött [4]. 

A kilencvenes években az egész ország területén gyors fejlődés következett be mind az 

eszközpark, mind a tervezőrendszerek és a dozimetria területén. Üzembe helyezték az 

első diagnosztikai CT készüléket 1981-ben az Orvostovábbképző Intézetben (OTKI). 

A CT-képekről vetítéssel, kézzel rajzolták át a keresztmetszeteket, célterületeket és a 

védendő szerveket, majd digitalizáló tábla segítségével vitték be a 2D tervező-

rendszerbe. A kereskedelemben megjelentek a 3D tervezőrendszerek, így 

megkezdődhetett a CT készülékek terápiás alkalmazása. További előrelépést jelentett, 

hogy a gyártó-specifikus adatok helyett létrejött a DICOM szabvány (1985, Version 

1.0), majd később ez bővült a sugárterápiás modulokkal is (dicom RT). 

A DICOM formátumú terápiás CT-képek esetében konverziós szoftver nélkül lehet 

figyelembe venni a CT-képek inhomogenitás információit. E lehetőségek újabb 

fejlesztésre ösztönözték a besugárzástervező rendszereket fejlesztő cégeket, és 

hamarosan a piacra kerültek az olyan algoritmussal számoló tervezőrendszerek, 

amelyek már a Hounsfield számok alapján figyelembe veszik a különböző szövetek 

sűrűségét. A sugárterápiával párhuzamosan igen gyors ütemben fejlődik a sugárbiológia 

is, ami egyre magasabb dózisok kiszolgálására ösztönzi az onkoradiológusokat. A 

nagyobb dózisokkal történő kezelés csak pontosabb betegbeállítással, betegrögzítéssel, 

mezőellenőrzéssel képzelhető el. 

 

3.2. Nemzetközi szervezetek szerepe a minőségbiztosításban 

 

A sugársérülések és a sorozatos sugárbalesetek igen hamar rávilágítottak arra a tényre, 

hogy a röntgensugárzás és a radioaktivitás nemcsak gyógyítani tud, hanem nem 

megfelelő használat esetén káros is lehet. Az évek során különböző szervezetek 

alakultak; céljuk a sugárzások biztonságosabb alkalmazása, számos publikációjuk jelent 

meg, és évente több továbbképzést szerveznek. 
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Az amerikai sugárterápiás intézetek az AAPM ajánlásait veszik alapul [5,6,7]. Külön 

kiemelném a tervezőrendszerek minőségbiztosításáról szóló kiadványukat, melynek 

címe: „AAPM Radiation Therapy Committee TG 53: Quality assurance program for 

radiotherapy treatment planning”. 

Az európai sugárterápiás intézmények a NAÜ protokolljait alkalmazzák a gyakorlatban, 

a ma hatályban lévő ajánlások a következők: 

1. dozimetria - IAEA „Absorbed Dose Determination in External Beam 

Radiotherapy: An International Code of Practice for Dosimetry Based on 

Standards of Absorbed Dose to Water”, TRS 398 [8], 

2. sugárvédelem - Nemzetközi Biztonsági Alapszabályzat, No.115 [9], 

3. tervezőrendszerek minőségbiztosítása - IAEA, „Commissioning and quality 

assurance of computerized planning systems for radiation treatment of cancer”, 

TRS 430 [10]. 

Az ESTRO is megjelentetett több minőségbiztosításról szóló publikációt, ezek közül 

számunkra a legjelentősebbek a következők: 

1. Recommendation for a Quality Assurance Programme in External Radiotherapy [11], 

2. Practical Guidelines for the Implementation of Quality System in Radiotherapy [12], 

3. Quality Assurance of Treatment Planning Systems - Practical Examples for Non-

IMRT Photon Beams [13]. 

Magyarországon a teleterápiára vonatkozó egységes minőségbiztosítási protokoll nem 

létezik, sőt erre vonatkozó előírást sem találni. Ennek eredménye, hogy a minőséggel és 

reprodukálhatósággal kapcsolatos rendelkezések, előírások az adott gyógyintézmény 

helyi sajátosságától függnek. Más előírások hiányában, dozimetriai vonatkozásban 

abszolút minimumfeltétel csak a régi MSZ 62-es szabványban volt, ez megkövetelte, 

hogy a besugárzó berendezés (pont)dózis mérését évente legalább egyszer, illetve a 

dózisteljesítményt befolyásoló javítás után kötelezően végezzék el, ugyanakkor a 

dóziseloszlásokra vonatkozóan semmilyen előírást nem tartalmazott. Későbbiekben ez 

az előírás is kikerült a szabványokból (mert ezek nem a szabványba valók). A ma 

hatályban lévő, ránk vonatkozó szabvány: MSZ EN 62083 Gyógyászati villamos 

készülékek, Sugárterápiás besugárzás-tervező rendszerek biztonsági követelményei 

(IEC 62083:2000) (EN 62083 Medical electrical equipment, Requirements for the 

safety of radiotherapy treatment planning systems (IEC 62083:2000)). 
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A mai előírásokat a  31/2001. (X. 3.) EüM rendelet tartalmazza, ami a 97/43 EU 

direktívának igyekszik megfelelni. Két bekezdést idézek belőle: 

• 9 § (1) Sugárterápiás célból alkalmazott eljárás esetén a céltérfogat nagyságát és 

dózisát egyedileg kell megtervezni. 13. § (2) A radiológiai berendezések napi 

minőség-ellenőrzési vizsgálatát az engedélyesnek, az évenkénti ... vizsgálatot 

pedig az erre jogosult akkreditált szervezetnek kell végeznie ... jegyzőkönyvet 

kell felvenni. A vizsgálatok megtörténtét, illetőleg a jegyzőkönyvben rögzített 

intézkedések végrehajtását a sugáregészségügyi hatóság ellenőrzi. 

Az illetékesek feltehetőleg nem ismerik a sugárterápia követelményeit, és az eredeti 

szöveget is félreértelmezik. A 97/43 Direktíva 8. cikkely 2. pontjában ugyanis ez áll: - 

„acceptance testing is carried out before the first use of the equipment for clinical 

purposes, and thereafter performance testing on a regular basis, and after any major 

maintenance procedure.” Tehát az évenkénti (havonkénti, háromhavonkénti, stb.) 

vizsgálat is az engedélyes kötelezettsége. Ezzel szemben ma sincs előírás arra, hogy a 

napi ellenőrzések szintjén kinek, mit és hogyan kell ellenőriznie - mint például a német 

vagy az angol rendszerben -, csak a helyi működési szabályzat szintjén szabályozott a 

minőségellenőrzés. Ugyanígy hiányzik az - egyébként teljesen felesleges - „akkreditált” 

szervezet is. 

A Magyar Orvosfizikus Társaság már 2002-ben kezdeményezte a teleterápia 

minőségbiztosításának egységesítését. A IX. Magyar Orvosfizikus Konferencia témája a 

minőségbiztosítás volt, a rendezvény kiadványában részletezi a terápiás szimulátorok, a 

lineáris gyorsítók és a kobaltágyúk minőségbiztosítását [14]. 

 

3.3. A minőségügy alapfogalmai 
 

Amióta a „minőségnek” jogi vonatkozása is van, nélkülözhetetlen az egységes, 

szakszerű megfogalmazás. Ezért alkotta meg az Európai Minőségügyi Szervezet a 

Minőségügyi Nemzetközi Értelmező Szótárt, ebből idézek néhány definíciót [15]: 

Minőségi követelmény (Quality requirement): Mérőszámok halmaza, amelyet az 

igények előírások alakjában való számszerűsítésére használnak azért, hogy a termék 

vagy szolgáltatás minőségét leírják, és értékeljék. 

Előírás (Specification): Közlés vagy dokumentum, amely részletesen leírja a termékkel 

vagy szolgáltatással szemben támasztott követelményeket. 
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Megfelelőség (Conformity): Egy előírás követelményeinek teljesítése valamely egyed 

(termék) vagy szolgáltatás által. 

Minőségbiztosítás (Quality Assurance, QA): Mindazok a tervezett és rendszeres 

tevékenységek, amelyek megfelelő biztonságot nyújtanak arra nézve, hogy a termék 

vagy szolgáltatás a megadott minőségi követelményeket kielégíti. 

Minőségellenőrzés (Quality Control, QC): Azok az operatív módszerek és 

tevékenységek, amelyeket a minőségi követelmények teljesítése érdekében 

alkalmaznak. 

Európában kétféle minőségügyi rendszer létezik: 

1. Szabványossági: a gyártónak/szállítónak csak deklarálnia kell a szabványnak való 

megfelelést, vizsgáló illetve tanúsító intézmény, mint harmadik fél részvétele nem 

kötelező. 

2. Hatósági: Ahol akkreditált vizsgáló és tanúsító szervek közreműködése kötelező. 

Általában ide tartozik az egészségügy is. 

Akkreditálás (Accreditation): Megfelelően elismert szerv által végzett tanúsítás egy 

intézmény, szolgálat, munkacsoport vagy egyén felszerelésére, képességére, 

tárgyilagosságára, illetékességére és függetlenségére vonatkozóan arról, hogy 

szakszolgáltatását vagy működését az igényeknek megfelelően végzi. 

Kalibrálás (Calibration): A mérőműszerek hibáinak (és ha szükséges, más metrológiai 

tulajdonságainak) meghatározására szolgáló műveletek összessége. 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által szerkesztett Nemzetközi Biztonsági 

Alapszabályzat szerint az orvosi sugárkezelés minőségbiztosítási programja a 

következőkből kell, hogy álljon: 

1. a röntgenberendezések fizikai paramétereinek, a képalkotó eszközök és a 

besugárzó berendezések mérése az üzembe helyezés idején és azt követően 

rendszeresen; 

2. a betegek diagnosztikai vizsgálata és kezelése során használt megfelelő fizikai és 

klinikai tényezők meghatározása; 

3. a fontos műveletek és eredmények írásos dokumentálása; 

4. a megfelelő hitelesítés és a dozimetria, illetve a biztonsági berendezések 

megfelelő működési körülményeinek igazolása; 
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5. amennyire lehetséges, rendszeres és független minőségi felülvizsgálatok a 

sugárterápiás beavatkozások minőségbiztosítási programjáról. 

 

3.4. Teleterápiás besugárzástervezés napjainkban 

 

A sugárterápia rohamos technikai fejlődése szükségessé tette a megfelelő 

minőségbiztosítás megteremtését, ami nélkülözhetetlen a besugárzástervek pontos 

megvalósításához. Az onkoradiológia minőségbiztosítási lánca a diagnosztikával 

kezdődik, és magában foglalja a kezelés utáni betegkövetést is. A teleterápiás 

besugárzástervezés folyamatábrája a 1. ábrán látható. Ebben az összetett folyamatban az 

orvosfizikus szerepe a besugárzástervezésekhez szükséges képalkotásnál kezdődik, 

majd a háromdimenziós besugárzástervezési rendszereken át a sugárkezelés 

megvalósításáig tart. 

A fizikus feladatának másik része „háttérmunka”, beteghez közvetlenül nem kötött, de 

legalább olyan fontos, mert minél bonyolultabb egy rendszer, annál nagyobb esély van a 

hibák előfordulására. Először is biztosítani kell a megfelelő sugárvédelmet, figyelembe 

véve mind a beteg, mind az egészségügyi dolgozók biztonságát [16,17]. Amikor a beteg 

megfelelő kivizsgálás után megjelenik sugárkezelésre, akkor először rögzítik a beteget, 

majd a besugárzástervezéshez „terápiás” CT-képsorozatot készítenek. A besugárzás-

tervezéshez használatos CT-készülékek, ha nincsenek megfelelően felszerelve, a CT-

képek tervezésre alkalmatlanok lesznek, ezért a folyamatot meg kell ismételni. Ezeket a 

képeket a kontúrozó munkaállomás informatikai hálózaton vagy valamilyen 

adathordozón keresztül tudja fogadni. Megfelelő program segítségével berajzolják a 

célterületet és a védendő szerveket, és az adatokat tovább küldik a tervező 

munkaállomásra. A célterület ismeretében kell kiválasztani a megfelelő sugárminőséget 

(foton vagy elektron) és a sugárzás energiáját, a mezőelrendezést és a mezőmódosító 

eszközöket (ékek, blokkok, MLC). Ezt követően a terv elemezése és jóváhagyása után a 

record & verify rendszer segítségével eljut a szimulátor és a besugárzó készülékek 

vezérlő-számítógépére [18]. 
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1. ábra: Teleterápiás kezelések folyamatábrája 

 

A szimulátorban a betegen beállítják a mezőket, ellenőrzik, hogy a szimulátor alatt 

készített mezőellenőrző felvétel megegyezik-e a tervezőrendszer által készített 

digitálisan rekonstruált röntgenfelvétellel (DRR). Ideális esetben ezeket a felvételeket 
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egymásra vetítik, de tapasztalt onkoradiológus már e nélkül is - az ablakolásra és 

távolságmérésre szolgáló eszköztár segítségével - fel tudja ismerni a beállítási 

pontatlanságot. A kezelés megkezdése előtt a tervet ellenőrizni kell a besugárzó 

készülék alatt is. A rendelkezésünkre álló eszköztár függvényében vagy mezőellenőrző 

filmet, vagy valamilyen elektronikus mezőellenőrzésre szolgáló berendezést 

használunk. Az így elkészült képet újból össze kell hasonlítani a szimulátor felvétellel 

és a DRR képpel, és csak ezután kezdődhet el a kezelés. 

A CT készülékek minőségbiztosításával már 1977-ben foglalkozott az AAPM, ekkor 

jelentette meg első közleményét [19]. A CT-képeket az 1980-as években kezdték 

használni besugárzástervezésnél, amiről 1983-ban Goiten és Abrans jelentetett meg 

közleményt. 1993-ban jelent meg a CT készülékek specifikációit és átvételi tesztjét 

tartalmazó AAPM Report No. 39. [20], és egy évvel később a sugárterápia átfogó 

minőségellenőrzését tartalmazó AAPM TG 40 [21]. Thomas, Watanabe és Schneider 

már a 90-es években vizsgálták a CT-számok változásának dozimetriai hatását. [22-24]. 

Paulsen és mtsai közölték a PET/CT-képek besugárzástervezésre való alkalmazásakor 

szerzett tapasztalataikat [25]. Aarup és mtsai vizsgálták a tüdőekvivalens anyagok 

relatív elektronsűrűség-változásának dozimetriai hatását különböző tervezőrendszerek 

számolási algoritmusának függvényében [26]. 

A tervezőrendszerek három különböző típusú algoritmussal képesek számolni 

fotonenergián [27]: 

1. Mérés-alapú számolási algoritmus (Clarkson) 

2. Modell-alapú algoritmusok, amelyek a ceruzanyaláb konvolúciós modellt 

használják, és az inhomogenitások hatásának korrigálásához elsődlegesen az 

ekvivalens szabad úthosszt veszik figyelembe. Az oldalirányú elektron és foton 

transzport változásait nem modellezik (oldalra szórás nincs) [28-31]. 

3. Modell-alapú algoritmusok, amelyek elsődlegesen a pont-kernel konvolúciós/ 

szuperpozíciós modellt használják, 3D-ben figyelembe veszik a primer és 

szekunder sugárzás transzportját a páciensben, a nyaláb intenzitásának változását 

a páciens felületén, a szöveti inhomogenitások dózisra gyakorolt hatását és a 

blokkal vagy MLC-vel kialakított irreguláris mezők méretének változását. Az 

oldalirányú elektron és foton transzport változásait közelítéssel modellezik 

(oldalra szórással) [32,33]. 



 13

Új tervezőrendszer használatba vételekor teljeskörű minőségbiztosítási ellenőrzésre van 

szükség, számos protokoll és közlemény található ebben a témakörben, a nemzetközi 

szakirodalom felhívja a figyelmet a teleterápiás tervek független számolási rendszerrel 

történő ellenőrzésének fontosságára is. [34-40]. 

Hogstrom és mtsai 1981-ben alkalmazták először Fermi-Eyges ceruzanyaláb elméletét 

az elektronsugárzások dózis számolási algoritmusának megalkotásához, ami a 

ceruzanyaláb algoritmus (PBA) elnevezést kapta [41]. A számítógépek kis 

memóriakapacitása és lassú számolási sebessége nehézkessé tette a PBA végrehajtását. 

Tíz évvel később Starkschall és mtsai sikeresen alkalmazták Hogstrom számolási 

algoritmusát három dimenzióban [42], ez képezte a Pinnacle és a CMS FOCUS, majd a 

későbbi CMS XiO® tervezőrendszerek számolási algoritmusainak alapját 

elektronenergiák esetében. Brahme 1981-ben [43], majd Lax és mtsai 1983-ban 

bizonyították [44], hogy a 3-Gauss kernel alkalmas a szórás eloszlásának leírására, 

javítva a dózisszámolás pontosságát. Ez az általános Gauss ceruzanyaláb modell képezi 

a Varian CadPlan™ tervezőrendszer számolási algoritmusának alapját elektronenergiák 

esetében. A kilencvenes években számos közlemény jelent meg a ceruzanyaláb 

algoritmus hiányosságairól, ezért 1991-ben Shiu és Hogstrom [45], majd 2001-ben 

Boyd és mtsai [46] újradefiniálták a ceruzanyaláb algoritmust, de így sem lett hibátlan. 

Keall és Hoban 1996-ban kifejlesztették a super Monte Carlo dózisszámolási 

algoritmust [47]. Számos kutató számolt be az elektronsugárzás dóziseloszlásának 

Monte Carlo módszerrel történő modellezéséről, Antolak és mtsai 2002-ben 

bebizonyították, hogy akár 2% vagy 0,1 cm egyezés is elérhető a mért és a számított 

dózis esetében [48-51]. Hogstrom és mtsai 2003-ban meghatározták a konformális 

elektron besugárzás fogalmát, ahol egy vagy több elektron mezővel biztosítják a 

célterület megfelelő sugárkezelését, a védendő szervek maximális védelme mellett. 

Ennek érdekében egy évvel később megalkották a MLC prototípusát elektronenergiával 

történő besugárzástervezéshez [52]. 

Az elektronikus mezőellenőrző berendezéssel (electronic portal imaging devices - 

EPID) készített felvétel a számítógép képernyőjén jelenik meg az adott kezelésnél a 

besugárzási idő alatt, tehát a beteg számára többletdózist nem jelent. A felvétel 

számítógépen tárolható, és bármikor újra megtekinthető. (Készülhet az elektronikus 

mezőellenőrző felvétel közvetlenül a kezelés előtt, ill. után is - ekkor a beteg számára 
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minimális többletdózissal jár, ill. ez a kis terhelés is a számítógép által követett kezelési 

összdózisba beszámítható.) 

Az első ilyen rendszerek videó alapúak voltak (VEPID): a sugárnyaláb keresztülhalad a 

betegen és fluoreszcens képernyőt gerjeszt, amely 45o-os tükör segítségével továbbítja a 

képet a videokamerának. A kamera számítógéphez csatlakozik. Ezt a rendszert a 2. ábra 

mutatja be [53]. 

  
2. ábra: A videó alapú EPID 
sematikus rajza 

3. ábra: A Varian PortalVision™ 
mező-ellenőrző rendszere 

A tükör alapú EPID-nél kivitelezési problémát okoz a tükör nagy mérete. Wong és 

mtsai olyan rendszert fejlesztettek ki, amelynél a tükröt száloptikás rendszer váltja fel, 

ami a fényt közvetlenül a videokamerába továbbítja, Johnson és mtsai 1999-ben tették 

közzé átfogó klinikai tapasztalataikat [54]. 

Egy másik EPID fajtánál detektorként folyadék-ionizációs kamramátrixot alkalmaznak, 

használata a 3. ábrán látható. Ez a módszer sokkal kompaktabb, mint a videó alapú 

rendszerek, és a mérete is jobban hasonlít a film kazettáéhoz. A folyadék ionizációs 

kamrával (scanning liquid ionization chamber - SLIC) történő szkennelést 

Amszterdamban fejlesztették ki a megavoltos mezőellenőrző felvételek készítéséhez 

[55], és a Varian cég alkalmazta PortalVision™ rendszerében [56]. Ez a rendszer 

256x256-os mátrixban elhelyezett, izooktánnal töltött ionizációs kamrákból áll, amit 

1 mm vastagságú acéllemezzel fedtek be. A jel kiolvasására folyamatosan polarizáló 

feszültséget alkalmaznak minden elektróda sornál, és az ionizációs áramból 

oszloponként mintát vesznek. A detektálás az egyensúlyi rekombinációs állapotban lévő 

ionok mintavételezésén alapul, ahol az ionok előállítása az ionok rekombinációjának 

mértékével arányos sugárzással történik. A jel megközelítőleg arányos a dózis 

négyzetgyökével. A detektor működési és dozimetriai sajátosságait részletesen vizsgálta 

Essers, van Herk és mtsai [57-59]. 



 15

Az újgenerációs mezőellenőrző berendezések a-Si (amorf-szilícium) detektort 

tartalmaznak, és az indirekt detektálás elvén alapulnak, működési elvük a 4. ábrán 

látható. 

 
4. ábra: Az indirekt detektálás elvén alapuló a-Si EPID-ek vázlatos rajza 
(http/radonc.ucsf.edu/research_group) 

 

A sík panel detektorok digitális röntgenkamerák. A detektor érzékelői amorf-szilícium 

fotodiódák, amiket szcintillátor réteggel ellátott üvegre visznek fel. Az a-Si fotodiódák a 

látható fényre érzékenyek Az érzékenységi csúcs a zöld tartományban van, jól 

illeszkedik a Gd2O2S:Tb (LANEX) érzékenységi görbéjéhez. A beeső röntgensugarakat 

a szcintillátor látható fénnyé alakítja, ami az előfeszített fotodiódában elektron-lyuk 

párokat kelt. A TFT-ket a kapcsolódó kapuáramkörük vezérli, címzés után az összes 

oszlop töltése párhuzamos jelkimenetté alakul. A jelek erősítőn haladnak át, majd az 

AD konverter ezeket digitális jelekké alakítja, amik a képrögzítő adatgyűjtő egységbe, 

és innen a számítógép memóriájába kerülnek. Az így keletkezett képek minősége 

megközelíti a röntgenképek minőségét. Az amorf-szilíciumos berendezések alkalmasak 

dozimetriai feladatok ellátására is. A detektor működési sajátosságait részletesen 

vizsgálták El-Mohri és mtsai [60], Munro és mtsai [61], valamint dozimetriai jellemzőit 

tanulmányozták Winkler és mtsai [62], Cremers és mtsai [63] illetve Nijsten és mtsai 

[64]. A mezőellenőrző berendezésekről átfogó ismertetőt jelentettek meg Boyer és mtsai 

1992-ben [65], valamint Langmack és Phil 2001-ben [66]. 
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4. Célkitűzés 
 

A kutatás célja, hogy választ adjak a megavoltterápia minőségellenőrzésének néhány 

kérdésére, a kezelések biztonságosabbá tétele érdekében. 

 

1. A teleterápiában használt diagnosztikai CT-berendezések számára olyan feltételek 

meghatározása, amelyek alkalmassá teszik az eredetileg diagnosztikai célokra 

készült CT- és PET/CT-készülékeket besugárzás tervezésre. A CT-számok mérésére 

alkalmas fantomok összehasonlítása. 

2. A Varian CadPlan™ és a CMS XiO® tervezőrendszerek minőségellenőrzése és 

számolási algoritmusainak összehasonlítása különböző energiájú foton- és 

elektronsugárzások esetében. A CT-számok változásának dozimetriai hatása a 

sugárzás energiájának és a tervezőrendszer számolási algoritmusának függvényében 

3. Meghatározni a PTW EPID QC PHANTOM® alkalmazási feltételeit az elektronikus 

mezőellenőrző eszközök illetve a klasszikus mezőellenőrző filmek esetében. A 

különböző mezőellenőrző készülékek felvételeinek és a mezőellenőrző filmek 

minőségi paramétereinek elemzése. 
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5. Módszerek 

 
5.1. A komputertomográfiás (CT) készülékek minőségellenőrzése besugárzástervezés 

szempontjai szerint 

 

5.1.1. A CT-készülékek mechanikus paramétereinek ellenőrzése 

 

A kezelés eredményessége függ a beteg pozicionálásától, a CT-képek minőségétől, a 

tervezőrendszerek számolási pontosságától, a célterület és a védendő szervek pontos 

meghatározásától, a besugárzókészülékek bemérésétől, stb. Felmerül a kérdés, hogy 

mitől lesz egy CT-készülék "terápiás". Ellenőrizni kell a CT-asztal mechanikus 

paramétereit; a pontos pozicionáláshoz szükség van lézerkészletre és sík asztallapra 

[67,68]. 

A CT-asztal mechanikus paramétereinek ellenőrzése: 

 a CT-asztal lehajlási szögének mérése digitális szögmérővel - a CT-asztal végére 

helyezzük a digitális szögmérőt, és leolvassuk a kijelzett értéket, majd 

felfektetünk egy átlagos testalkatú embert, és terhelés alatt is leolvassuk a 

kijelzőt, a kettő különbsége adja meg az asztal lehajlását, 

 a CT-asztal vízszintes mozgásának ellenőrzése lézerfénnyel (5. ábra), az asztal 

vízszintes mozgatása közben a lézerfényt be kell jelölni a szemben lévő falon, és 

figyelni, hogy mozgatás közben elmozdul-e jobbra vagy balra, ha igen, akkor a 

CT-asztal rosszul van beállítva (a hosszirányú mozgás iránya nem merőleges a 

felvétel síkjára). 

 

 
5. ábra: A CT-asztal vízszintes mozgásának ellenőrzése lézerfénnyel 
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5.1.2. A CT-számok mérése különböző fantomok segítségével 

 

A CT-alapú tervezésnél fontos a CT-számok pontos meghatározása, mivel a 3D 

tervezőrendszerek inhomogenitás korrekciójához szükség van a különböző szövetek 

elektron-sűrűségének ismeretére [69,70]. A Hounsfield érték, vagy CT-szám definíciója 

(1. képlet): 

     H = - 1000 ( 1- µ / µw),   (1.) 

 

ahol: µ az anyag lineáris gyengítési együtthatója és µw a víz lineáris gyengítési 

együtthatója [71]. A CT-szám pontosságát ismert (elektron)sűrűségű fantom betétek 

CT-szám meghatározásával kell ellenőrizni. A nemzetközi szakirodalomban különböző 

toleranciaszint ajánlásokkal találkozunk, amit a 1. táblázatban foglaltam össze, a 

táblázat tartalmazza az egyes anyagok relatív elektronsűrűségét. 

 

1. táblázat: A nemzetközi szakirodalomban található ajánlások összefoglalása a CT-
szám, illetve a relatív elektronsűrűségek tolerancia szintjére. 
 

Víz (ρe = 1,0) Csont (ρe = 1,3–1,8) Tüdő (ρe = 0,2–0,4) Referencia 
±1% (±0,01) ±2% (±0,03–0,04) ±2% (±0,004–0,008) Thomson (1999) [72] 

±0,05 ±0,05 ±0,05 SGSMP (1997) [73] 
± 20HU ± 20HU ± 20HU IAEA 2008 [74] 
± 5HU ± 5HU ± 5HU AAPM TG66 [75] 

 
 
A tervezőrendszerek különbözőképpen veszik figyelembe a CT-számokat, egyes 

rendszereknél meg kell adni a CT-szám - relatív elektronsűrűség kalibrációs görbét, más 

rendszerek képlet alapján számolnak. Az egyes CT-fantomok által tartalmazott anyagok 

relatív elektronsűrűségét a 2. táblázat tartalmazza [76]. 

A CT-számok mérését négy különböző CT-fantommal végeztük (6. ábra): 

 MINI CT QC FANTOM, 76-430 modell, Inovision Company 

 Gamex RMI 467 CT elektronsűrűség fantom  

 CIRS elektronsűrűség referencia fantom - 062 modell 

 CIRS Thorax IMRT fantom 74-007 modell 



 19

 
6. ábra: A CT-fantomok bemutatása: a. MINI CT QC fantom, b. Gamex RMI 467 CT 
elektronsűrűség fantom, c. CIRS elektronsűrűség referencia fantom d. CIRS Thorax 
IMRT fantom 
 

2. Táblázat: Az egyes CT-fantomok által tartalmazott anyagok és relatív elektronsűrű-
ségük bemutatása  
 

Gamex 
 RMI 467 Phantom 

CIRS Thorax IMRT 
Phantom 

MINI CT QC 
Phantom 

CIRS CT 
 Phantom 

Anyag 
elnevezése 

Relatív 
elektron 
sűrűség 

Anyag 
elnevezése

Relatív 
elektron
sűrűség

Anyag 
elnevezése

Relatív 
elektron 
sűrűség

Anyag 
elnevezése 

Relatív 
elektron
sűrűség

LN-300 tüdő 0,283 levegő 0,000 levegő 0,001 tüdő 
(belégzés) 0,190 

LN-450 tüdő 0,458 tüdő 0,207 tüdő 0,237 tüdő 
(kilégzés) 0,489 

AP6 lágyszövet 0,930 lágyszövet 0,949 polyethy-
lene 0,946 lágyszövet 0,949 

BR-12 emlő 0,958 víz 1,000 víz 1,000 emlő 0,976 

víz 1,000 víz-
ekviv. 1,003 csont-

ekviv. 1,787 víz 1,000 

CT szilárd víz 0,985 izom 1,042 teflon 1,817 izom 1,043 
BRN-SR2 agy 1,047 csont 1,506   máj 1,052 
LV1 máj 1,077     csont 1,117 

IB csont 1,105     csontsűrűség 
800 mg/cm3 1,502 

B200  csont 1,111     csontsűrűség 
1000 mg/cm3 1,570 

CB2-30% CaCO3 1,275     csontsűrűség 
1250 mg/cm3 1,712 

CB2-50% CaCO3 1,470     csontsűrűség 
1500 mg/cm3 1,859 

SB3 csont 1,693     csontsűrűség 
1750 mg/cm3 2,005 
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A mérések alkalmával egyszerre értékelhettük a CT-készülékek kalibrálását és az egyes 

fantomok minőségét. A fantomban különböző ismert elektronsűrűségű hengerek 

helyezhetők el (2. táblázat), a róluk készült CT-képeket (7. ábra) elemeztük a 

tervezőrendszerrel. Másfél év alatt az egyes sugárterápiás és röntgendiagnosztikai 

intézetek munkatársainak közreműködésével 13 CT-készüléket, 3 CT-szimulátort és 2 

PET/CT-készüléket ellenőriztem. 

A méréskor mind a négy fantom esetében, ugyanazt a módszert kell alkalmazni. A 

fantomokat a kezelőasztalon pozícionálni kell, az egyes használati utasítások alapján. 

Ezt követően el kell készíteni a képsorozatot ugyanazon paraméterek beállításával, mint 

amit a terápiás CT-képsorozatok készítésénél használnak. Ezek a paraméterek a 

különböző típusú készülékek esetében változhatnak, ezért kell alkalmazkodni a helyi 

körülményekhez. A képsorozatokról a CT-szoftvere segítségével le lehet olvasni az 

egyes hengerek CT-számát, amit össze kell hasonlítani az egyes fantomok 

műbizonylatán feltüntetett értékekkel. A fantomok alkalmasak a CT-készülékek 

geometriai torzításának ellenőrzésére is [77]. 

7. ábra: Az Gamex RMI 467 és a MINI CT fantomokról készült CT-képek 

 

Nem minden tervezőrendszer alkalmas a bejelölt területek átlagos CT-számának 

mérésére. Ilyenkor legalább 10 pontban leolvastuk a CT-számokat, és ezek átlagát 

használtuk. E nélkül téves eredményt kaphatunk, mivel a legtöbb fantom betétje nem 

homogén. Mérésünk során összehasonlítottuk a CT-készülékek szoftverével kapott 

értékeket a tervezőrendszerrel mért eredményekkel. 

A terápiás CT-készülékek esetében ellenőriztük, hogy a CT-szám függ-e a készülék 

csőfeszültségétől, ezért a képek 110 kVp és 130 kVp csőfeszültségen készültek. 
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5.1.3. A CT-készülékek torzításának ellenőrzése 

 

A fantomok alkalmasak a CT-képek geometriai torzításának ellenőrzésére is. A képek 

torzításának meghatározásához a CT szoftverének távolságmérésre alkalmas eszköztárát 

kell használni. A fantomok használati utasításában meghatározott pontok közötti 

távolságok mérésével meghatározható a CT-készülék torzítása, az ellenőrzésre használt 

két fantom esetében az 8. ábrán látható távolságokat mértük meg. 

A mérési hibát az IAEA TRS 430 protokollja alapján a 2. képlettel számoltuk ki: 

 

   Hiba (%) = 100* (Dvárt-Dmért)/Dmért,   (2.) 

 

ahol Dvárt a használati utasításban megadott érték, Dmért a mért távolságok átlaga. 

 

 
8. ábra: A CT-képek geometriai torzításának ellenőrzése: a. CIRS Thorax IMRT 
fantom, b. a Gamex RMI 467 CT elektronsűrűség fantom metszeti képe. 
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5.2. Tervezőrendszerek minőségellenőrzése 

 

5.2.1. Különböző számolási algoritmusok összehasonlítása fotonbesugárzásnál a 

Nemzetközi Atomenergia Ügynökség protokollja alapján 

 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség állította össze az IAEA-TECDOC-1583-as 

protokollt, ami a tervezőrendszerek számolási algoritmusainak ellenőrzésére szolgál 

fotonnal történő teleterápiás kezelések esetében konformális besugárzástervezésnél. 

Magyarország elsőként vett részt e protokoll szerinti nemzetközi projektben, ennek 

során nyolc központban végeztem méréseket a helyi kollégákkal együtt. 

Disszertációmban csak intézetünk mérési eredményeit mutatom be, és egyúttal fel 

szeretném hívni a figyelmet ezeknek a méréseknek a fontosságára. 

A protokoll nyolc különböző esetet vizsgál. Ezeket a technikákat nap, mint nap 

alkalmazzuk a besugárzástervezésben. A mérésekhez a CIRS Thorax IMRT fantomot 

használtuk, amiben az emberi anatómiának megfelelő szöveti inhomogenitások 

találhatók (9. ábra). 

  

9. ábra: CIRS Thorax IMRT fantom 10. ábra: A fantom mérési pontjainak 

jelölése 

 

A szilárdvíz alapú fantom relatív elektronsűrűsége 1,003, ebben található tüdő (relatív 

elektron sűrűsége 0,207) valamint csont (relatív elektronsűrűsége 1,506). A fantomban 

10 lehetséges mérési pont van (10. ábra), ide kell elhelyezni megfelelően kialakított 

betétekben az ionizációs kamrát. A többi lyukba a megfelelő sűrűségű tömör betétet kell 

betenni. A fantomról terápiás CT-felvételt készítünk, és ezt használjuk a 

besugárzástervezésnél. A CT-képeket a kórházi hálózaton keresztül DICOM 

formátumban küldjük át a kontúrozó munkaállomásra. Osztályunkon két 

tervezőrendszert használunk: a CMS XiO® és a Varian CadPlan™ tervezőrendszerét, a 
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hozzájuk tartozó kontúrozó munkaállomásokkal (CMS Focal illetve Varian 

SomaVision). A kontúrozó munkaállomásokon síkonként bejelöljük a test kontúrt és az 

egyes lyukakat. Ezt követően továbbküldjük a tervezőrendszerekre [78-80]. 

Osztályunkon a következő számolási algoritmusokat ellenőriztük: 

1. Varian CadPlan™ tervezőrendszer: 

 Ceruzanyaláb konvolúció módosított Batho hatvány módszer korrekcióval (Pencil 

Beam convolution with Modified Batho Power Law correction, PBMB) algoritmust, 

 Ceruzanyaláb konvolúció ekvivalens szövet-levegő/szövet-maximum aránnyal 

(Pencil beam convolution with equivalent TAR/TMR, EqTAR) algoritmust, 

 inhomogenitás korrekció nélküli számolási algoritmust (IKN). 

2. CMS XIO® tervezőrendszer: 

 gyors Fourier transzformáció konvolúcióval (Fast-Fourier transform convolution, 

FFTC) algoritmust, 

 multigrid szuperpozíciós (Multigrid superposition, MGS) algoritmust 

A CMS XiO® FFTC és MGS (Wiesmeyer és Miften, [81]) hasonlóak abban, hogy 

mindkettő a Monte Carlo módszerrel generált energialeadás Mackie és mtsai cit. [81] 

által kiszámított kernelek konvolúciójával számolja a páciensnek leadott teljes dózist. A 

fő különbség az, hogy az FFTC nem számol pontosan szöveti inhomogenitások 

esetében. Az FFTC és az MGS üzembe helyezése ugyanazon spektrumok és 

paraméterek felhasználásával történik. Az FFTC és az MGS algoritmusok egyaránt a 

TERMA-t használják. A Mackie és mtsai által publikált Monte Carlo számítással 

generált energiaspektrumok módosulnak a Mohan és mtsai cit. [81], Ahnesjo és mtsai 

[82] és Papanicolau és mtsai [83] által publikált spektrumokkal, melyek számításba 

veszik a felhasználó gyorsítóinak egyedi jellemzőit: 

 A gyorsító beeső oldalirányú fluens eloszlását mért vagy módosított profilokkal a 

felhasználó határozza meg. 

 A fluens és a páciensben leadott energia számítása legyezőalakú rácsban történik. 

A kernelek reprezentációjában és a leadott dózisban van a fő különbség. 

 Az FFTC kernelek reprezentációja Descartes-koordinátákban történik, és ezek 

változatlanok a teljes térben, amelyben alkalmazzuk. 

 A szuperpozíciós kernelek gömbi koordinátákban vannak ábrázolva, és a lokális 

elektronsűrűség változással változnak. Az O’Connor elméletén alapuló sűrűség 
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kiegyenlítő módszert alkalmazza a kernelek torzításában, figyelembe véve az 

elektronsűrűség változásának (szöveti inhomogenitás) hatását a dóziseloszlásra. 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség IAEA-TECDOC-1583-as protokolljából az 

alábbi nyolc tipikus esetet választottuk ki: 

 
Az 1. eset: "nyílt mező" és 2. eset: "ékelt mező" bemutatása: 
 

 Az 1. eset, ami a 11. ábrán látható (a mezőparaméterek a 3. táblázatban találhatók) a 

tervezőrendszer konfigurálását ellenőrzi, mivel a 10x10 cm2-es mező mindig a 

bemérések referencia mezeje. 

 A 2. eset ellenőrzi az ékelt mezők dózisszámolását és az ékfaktorok pontosságát, a 

mezőbeállítás paraméterei a 3. táblázatban találhatók, és a dóziseloszlás a 12. ábrán. 

  
11. ábra: Az 1. eset dóziseloszlása 
 6 MV fotonenergián 

12. ábra: A 2. eset dóziseloszlása  
6 MV fotonenergián 

 
3. táblázat: Az 1. eset "nyílt mező" és 2. eset " ékelt mező" paraméterei 
 

Eset Mező
-szám Beállítás Ref.  

pont 
Mérési 
pont 

Mezőméret 
(cm x cm) 

Forgóáll-
vány szög 

(°) 

Kollimátor 
szög (°) 

Mező-
módosító 

1 1 FBT = 
100cm 3 

3 
9 

10 
10 x 10 0 0 nincs 

2 1 FTT 
(1. pont) 1 1 15 x 10 90 0 45º-os ék

 

A 3. eset: "elforgatott négyzetalakú mező" bemutatása: 

 

A 3. eset , ami a 13a. és b. ábrán valamint a 4. táblázatban is látható, nagyon hasonló az 

elsőhöz, azzal a különbséggel. hogy a mező méretét MLC-vel formáljuk 10x10 cm²-re, 
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ezzel ellenőrizve, hogy a tervezőrendszer milyen pontosan számol, ha ezt a 

mezőmódosító eszközt használjuk. 

 

  
13a. ábra: A 3. eset dóziseloszlása 
 6 MV fotonenergián 

13b. ábra: A mezőmódosító alak-
jának bemutatása 

 

4. táblázat: A 3. eset "elforgatott négyzetalakú" mezejének paraméterei 

Eset Mező-
szám 

Beállí-
tás 

Ref.  
pont 

Mérési 
pont 

Mezőméret 
(cm x cm) 

Forgóáll-
vány szög 

(°) 

Kollimátor 
szög (°) 

Mező-
módosító 

3 1 FTT 
(3. pont) 3 3 

14 x 14 
10 x 10-re 
formálva 

0 0 MLC 

 

A 4. eset: a "box" mezőelrendezés bemutatása: 

 
 Az 5. táblázatban és a 14. ábrán láthatjuk a 4. eset mezőelrendezését, ami a 

betegkezelések alkalmával is gyakran előfordul, box technikának nevezzük. Ebben 

az esetben ellenőrizzük az egyes mezők dózisát és az adott pont összdózisát, amit a 

négy mező dózisának összegzésével kapunk. 

 

 
14. ábra: A 4. eset mezőelrendezés és dóziseloszlás 6 MV fotonenergián 
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5. táblázat: A 4. eset "box" mezőinek paraméterei 

Eset Mező-
szám Beállítás Ref.  

pont 
Mérési 
pont 

Mező-
méret 

(cm x cm) 

Forgóáll-
vány szög 

(°) 

Kollimátor 
szög (°) 

Mező-
módosító

4 4 FTT 
(5. pont) 5 

5 
6 

10 

15 x 10 
15 x 8 

15 x 10 
15 x 8 

0 
90 

180 
270 

0 
0 
0 
0 

nincs 

 

Az 5. eset: a "kör alakú mező" és 6. eset: az "L-alakú mező" bemutatása 

 

 Az 5. és 6. esetben egyaránt ellenőrizzük az inhomogenitások, illetve az MLC 

hatását a dózisszámolásra, ezeket a mezőbeállításokat a 15a. és b. ábrán illetve a 

16a. és b. ábrán láthatjuk, a mezők paraméterei a 6. és a 7. táblázatban találhatók. 

 
Az 5. eset bemutatása: 
 

  
15a. ábra: Az 5. eset mezőelrendezése és 
dóziseloszlása 6 MV foton energián 

15b. ábra: A mezőmódosító alakjának 
bemutatása 

 

6. táblázat: Az 5. eset, "kör alakú" mező paraméterei. 

Eset Mező-
szám Beállítás Ref.  

pont 
Mérési 
pont 

Mező-
méret 

(cm x cm) 

Forgóáll-
vány szög 

(°) 

Kollimátor 
szög (°) 

Mező-
módosító 

5 1 FTT 
(2. pont) 2 2 

7 12x12 0 0 MLC 
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A 6. eset: az "L-alakú mező" bemutatása: 
 

 

 

 

 
16a. ábra: A 6. eset mezőelrendezése 
és dóziseloszlása 6 MV fotonenergián 

16b. ábra: A mezőmódosító alakjának 
bemutatása 

 
7. táblázat: A 6. eset, az "L-alakú" mező paraméterei 

Eset Mező-
szám Beállítás Ref.  

pont 
Mérési 
pont 

Mező-
méret 

(cm x cm) 

Forgóáll-
vány szög 

(°) 

Kollimátor 
szög (°) 

Mező-
módosító 

6 1 FTT 
(5. pont) 3 

3 
7 

10 
10 x 20 45 90 MLC 

 
 
A 7. eset: az "aszimmetrikus mezők" bemutatása 

 

 A 7. eset az aszimmetrikus mezők ellenőrzésére szolgál, a mezőelrendezés a 17. 

ábrán látható, a terv paramétereit a 8. táblázatban leírtak alapján állítottuk be. Ezzel 

a méréssel egyben ellenőrizzük a 30o–os ék ékfaktorát is. 

 

 
17. ábra: A 7. eset mezőelrendezésének és dóziseloszlásának bemutatása 6 MV 
fotonenergián 
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8. táblázat: A 7. eset, az "aszimmetrikus mezők" paraméterei 

Eset Mező-
szám Beállítás Ref.  

pont 
Mérési 
pont 

Mező-méret
(cm x cm) 

Forgóáll-
vány szög 

(°) 

Kollimátor 
szög (°) 

Mező-
módosító 

7 3 FTT 
(3. pont) 5 5 

10 x 12 
10 x 6aszim
10 x 6aszim

0 
90 

270 

0 
0 
0 

- 
30°-os ék 
30°-os ék

 

A 8. eset: a "non-koplanáris " terv bemutatása 

 

 A 8. esetet non-koplanáris besugárzásnak nevezzük, főleg agydaganatok esetében 

alkalmazzuk, ez az egyetlen eset, amikor az asztalt is el kell forgatni. A mező-

paramétereket a 9. táblázatban találhatjuk, a mezőelrendezést az 18. ábra mutatja be. 

 

 
18. ábra: A 8. eset mezőelrendezésének és dóziseloszlásának bemutatása 

 
9. táblázat: A 8. eset, a " non-koplanáris " terv mezőinek paraméterei 

Eset Mező-
szám Beállítás Ref.  

pont 
Mérési 
pont 

Mező-
méret 

(cm x cm) 

Forgóáll-
vány szög 

(°) 

Kollimátor 
szög (°) 

Mező-
módosító 

8 3 FTT 
(5. pont) 5 5 

4 x 12 
4 x 16 
4 x 4 

90 
270 
30 

330 
30 
0 

Asztal 
kiforgatás a 
3. mezőnél 

2700 
 

A méréseket Varian 600C és Varian 2100C gyorsítókon, 6MV és 18MV 

fotonenergiákon végeztük el. A mérésekhez PTW Unidos elektrométert, NE Farmer 

ionizációs kamrát, hőmérőt és barométert használtunk. A dózisszámolás az IAEA TRS 

398-as protokollja alapján történt. Az eredményeket az IAEA TRS 430 protokollja 

alapján 2. képlettel analizáltuk. 
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5.2.2. A CT-számok változásának dozimetriai hatása a különböző számolási 

algoritmusok függvényében 

 

A CT-számok változásának dozimetria hatását két szempontból kell megközelíteni, az 

egyik esetben az összes CT-szám értéke eltolódik, tehát a vízekvivalens tartományban 

sincs a CT készülék kalibrálva, a másik esetben csak bizonyos inhomogenitások 

esetében, mint a tüdő illetve a csont hangolódik el a készülék. 

Az 5.2.1. fejezetben bemutatott két tervezőrendszer négy különböző számolási 

algoritmusa esetében vizsgáltam a CT-számok, illetve a relatív elektronsűrűség 

változásának dozimetriai hatását különböző energiákon (1,25 MeV kobaltágyú, 6 MV 

és 18 MV lineáris gyorsító). 

A mérésekhez szintén a CIRS Thorax IMRT fantomot használtam. A Siemens Balance 

CT-készüléken elkészített DICOM 3.0 formátumú képkészletet beolvastam mindkét 

tervezőrendszerbe. 

Két különböző tervet készítettem, amik a 19a. és b. ábrán láthatók: 

 Az a. ábrán látható besugárzástervvel a tüdőekvivalens anyag CT-számának 

változtatásakor létrejött dozimetriai hatásokat vizsgáltam, a mezőparaméterek az 10. 

táblázatban találhatók, 

 A b. ábrán bemutatott mezőbeállítás alkalmas a csontekvivalens anyag CT-szám 

változás hatásának ellenőrzésére, a mezőbeállítás paraméterei az 10. táblázatban 

találhatók. 

 

  

19. ábra: Az a. eset dóziseloszlása  
6 MV fotonenergián 

19. ábra: A b. eset dóziseloszlása  
6 MV fotonenergián 
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10. táblázat: Az a. és b. terv mezőinek paraméterei 

Eset Mező-
szám Beállítás Ref.  

pont 
Mérési 
pont 

Mezőméret 
(cm x cm) 

Forgóáll-
vány szög 

(°) 

Kollimátor 
szög (°) 

Mező-
módosító 

a 1 FBT 
(2. pont) 2 6 

7 12x10 0 0 nincs 

b 1 FBT 
(10. pont) 10 5 10 x 10 180 0 nincs 

 

A Varian CadPlan™ tervezőrendszer esetében a CT-számok értékét kellett változtatni 

úgy, hogy a képkészlet minden egyes képén be kellett rajzolni az adott szervet, aminél 

megváltoztattam a CT-szám értékét. A tüdőekvivalens inhomogenitás esetében az 

eredeti CT-számot ±50, ±100, +150 és +200-zal változtattam meg. A csontekvivalens 

anyagok esetében ezek az értékek +50, ±100 és +150 voltak. Miután minden síkban 

megváltoztattam CT-számok nagyságát, minden esetben 18a. illetve 18b. ábrán 

bemutatott terveket újraszámoltattam, és leolvastam a 10. táblázatban feltüntetett mérési 

pontok dózisát. A Varian CadPlan™ tervezőrendszernél nem lehet ellenőrizni azt az 

esetet, amikor a CT-szám minden tartományban eltolódik, mivel szoftveresen nem áll 

módunkban ezeket az értékeket megváltoztatni, kézi berajzolással a kivitelezés szinte 

lehetetlen. 

A CMS XiO® tervezőrendszernél a relatív elektronsűrűség értékeit kell változtatni 

ahhoz, hogy a dóziseloszlásban változás történjen. A program alkalmas a relatív 

elektronsűrűség értékeinek változtatására, a táblázatban található alapértékeket felül 

lehet írni. Három különböző vizsgálatot végeztem, először megváltoztattam a 

tüdőekvivalens anyagok relatív elektron sűrűségét ±0,01, ±0,02 és ±0,03 értékekkel, és 

a 19a. ábrán látható tervet minden esetben újraszámoltattam, ezt követően a 

csontekvivalens anyagok esetében ±0,01 és ±0,03 értékkel változott az alapmennyiség, 

és a 19b. ábrán látható tervet elemeztem. A harmadik esetben minden inhomogenitás 

relatív elektronsűrűsége megváltozott ±0,01, ±0,02 és ±0,03 értékekkel, és az 19a. ábrán 

látható tervet számoltattam újra. Ebben az esetben a pontdózisokat az 5, 6, 7 és 10 

pontokban olvastam le, ezáltal a változások lágyszövetben, tüdő- illetve csontekvivalens 

anyagban egyaránt megfigyelhetők. 
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5.2.3. Különböző számolási algoritmusok összehasonlítása elektronbesugárzásnál saját 
protokoll alapján 
 
 
A nagyenergiájú elektronok sugárterápiás alkalmazása széleskörű elterjedését a lineáris 

gyorsítóknak köszönheti. Legfőbb indikációs köre a bőr, a fej-nyaki tumorok, az ajak, a 

mellkasfal posztoperatív besugárzása, valamint az emlőtumor ágyának besugárzása (20. 

ábra). 

 
20. ábra: Az elektron besugárzás alkalmazása emlőtumorok esetében 

 

A 3D-s teleterápiás besugárzástervezés elektronenergiákon még mindig nem számít 

rutinszerű eljárásnak a sugárterápiás központokban, gyakran az output faktorok 

méréséből számolják ki a kezelések besugárzási idejét. Ezek nem veszik figyelembe a 

szövetek inhomogenitását, de még így is pontosabb eredményeket adnak, mint némely 

tervezőrendszer számolási algoritmusa. 

A fotonsugárzásoknál említett két tervezőrendszer elektronenergiára kifejlesztett 

számolási algoritmusát ellenőriztem: 

a. A Varian CadPlan™ számolási algoritmusa Brahme általános Gauss ceruzanyaláb 

modelljét alkalmazza (generalized Gaussian pencil beam model), teljes háromdimenziós 

heterogenitás korrekcióval, támogatja a tetszőleges mezőalakokat, és lehetővé teszi a 

nem koplanáris mezők alkalmazását is, 

b. A CMS XiO® tervezőrendszer a Hogstrom által kifejlesztett ceruzanyaláb algoritmust 

alkalmazza, ami a besugárzástervezés során megadja az elektron dóziseloszlását 

inhomogén közegben. A számolási algoritmus az elektronnyalábot előre irányuló 

„ceruzák” együtteseként modellezi a forrás-applikátor távolságon (sourse-to-cone 

distance - SCD). Az elektron ceruzanyalábok a következő síkokban Gauss eloszlás 
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szerint újra eloszlanak, az SCD feletti (levegőben történő) szórás és a közegben 

bekövetkező többszörös Coulomb szórásnak (multiple Coulomb scattering - MCS) 

megfelelően. Az elektron SCD sík alatti oldalirányú szórása meghatározható a 

különböző forrás-kamra távolságon, levegőben mért profilok félárnyékának oldalirányú 

szórásváltozása alapján. Az inhomogén közegen áthaladó elektronok oldalirányú 

szórását a Fermi-Eyges vastag céltárgyon történő többszörös Coulomb szórásra (MCS) 

vonatkozó elmélet alapján határozzák meg. A levegő és a MCS Gauss szórás eloszlás 

kernelként szolgálnak, amelyek konvolúciójából állnak össze a ceruzanyalábok (21. 

ábra). 

 

21. ábra: A CMS XiO® ceruzanyaláb algoritmusának sematikus ábrázolása [84]. 

 

A Varian 2100C gyorsító 6, 9, 12, 16 és 20 MeV elektronenergiákkal rendelkezik. A 

négyszögtől eltérő, irreguláris elektronmezőt Rose-fémből készült takarásokkal 

állítottuk elő, ezeket a mezőalak-módosító blokkokat inzerteknek nevezzük. A 

tervezőrendszerek számolási algoritmusainak szükségük van az elektronsugárzás 
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mélydózis-görbéjére, amit vízben mérünk ionizációs kamrával. A Roos kamra alkalmas 

mind a kis, mind a nagy energiák mérésére, míg a Farmer típusú kamrával csak a 

10 MeV-nál nagyobb energiák esetében szabad mérni. Mivel a CIRS Thorax IMRT 

fantom kialakítása alkalmatlan a Roos kamrával történő mérésre, ezért csak a Farmer 

kamrát tudtuk használni, és így csak a 12, 16 és 20 MeV-os energiákon teszteltük a 

tervezőrendszereket. A mérési pontok számozása megfelel az előző fejezetben található 

19. ábrának [85]. 

Olyan eseteket választottunk, amelyek legjobban megfelelnek a gyakorlatnak. A 

méréseket nemcsak 100 cm-es FBT végeztük el, hanem 108 cm-en is, mivel ez az a 

távolság, ahol az elektron applikátor már nem ütközik a betegbe. A beteg anatómiája 

nagyon ritkán teszi lehetővé a 100 cm-es FBT alkalmazását. 

Az egyes esetekben a referencia pont az a pont, ahová 2 Gy dózist adunk le, ez az ICRU 

referencia pontnak felel meg, és egybeesik az ionizációs kamra mérési pontjával, a 

CIRS Thorax IMRT fantom betéteinek közepével. 

Az első négy eset a 22-25. ábrán látható, a mezők paraméterei pedig a 11. és a 12. 

táblázatban találhatók. Ezek tulajdonképpen referenciamérések, a valóságban nagyon 

ritkán fordul elő, hogy a fősugár síkfelületre merőlegesen essék be. Ezeknél az eseteknél 

az érdekelt bennünket, hogy a tervezőrendszer jól számol-e, ha a besugárzás a 100 cm 

FBT-től eltérő távolságról történik, illetve mezőmódosítóként inzerteket használunk. Az 

inzerteket azért készítettük négyszög alakúra, hogy könnyen megismételhető legyen a 

tervezés, bárki ellenőrizhesse a mérést. 

 

Az 1. és 2. eset bemutatása: 
 

  
22. ábra: Az 1. eset dóziseloszlása 12 
MeV elektronenergián, az FBT = 100 cm 

23 ábra: A 2. eset dóziseloszlása 12 
MeV elektronenergián, az FBT = 108 cm 
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11. táblázat: Az 1 és a 2 eset mezőinek paraméterei 

Eset Mező-
szám Beállítás Ref. 

pont 
Mérési 
pont 

Mezőméret
(cm×cm) 

Forgó-
állvány 
szög (°) 

Kollimátor 
szög (°) 

Mezőmó-
dosító 

(cm×cm) 

1 
 

2 
1 

FBT = 
100 cm 
és 108 

cm 

1 
1 
3 
5 

15×15 
applikátor 0 0 nincs 

 
 
A 3. és 4. eset bemutatása 
 

 
 

 

24. ábra: A 3. eset dóziseloszlása 12 MeV 
elektron energián, az FBT = 100 cm 

25. ábra: A 4. eset dóziseloszlása 12 MeV 
elektron energián, az FBT = 108 cm 

 
 
12. táblázat: A 3. és a 4. eset mezőinek paraméterei 

Eset Mező-
szám Beállítás Ref. 

pont 
Mérési 
pont 

Mezőméret
(cm×cm) 

Forgó-
állvány 
szög (°) 

Kollimátor 
szög (°) 

Mezőmó-
dosító 

(cm×cm) 
3 
 

4 
1 

FBT =  
100 cm és 

108 cm 
1 

1 
3 
5 

15×15 
applikátor 0 0 5×8-as  

inzert 

 

Az 5. és 6. eset 

 Az 5. és 6. eset a mellkasfali bőrtumoroknál fordul elő. Egyes esetekben 

használható a 6×6 cm2-es gyári inzert, de sok esetben a beteg anatómiája ezt 

nem teszi lehetővé. Ezeknél az eseteknél már mértünk a kisebb elektronsűrűségű 

(tüdőnek megfelelő) közegben is. 
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 A 26. illetve 28. ábrákon látható az 5. illetve a 6. eset, a tervezési paramétereket 

a 13. és 14. táblázat tartalmazza. A 27. ábrán látható a fantom elhelyezése 

besugárzás közben. 

Az 5. eset bemutatása: 

 

 
 
26. ábra: Az 5. eset dóziseloszlása 12 MeV 
elektron energián, az FBT = 108 cm 

27. ábra: Az 5. eset beállítása a 
besugárzókészüléken 

 
13. táblázat: Az 5. eset mezejének paraméterei 

Eset Mező-
szám Beállítás Ref. 

pont 
Mérési 
pont 

Mezőméret
(cm×cm) 

Forgó-
állvány 
szög (°)

Kollimátor 
szög (°) 

Mezőmó-
dosító 

(cm×cm) 

5 1 FBT =  
108 cm 8 8 

9 
15×15 

applikátor 90 0 nincs 

 
 
A 6. eset bemutatása: 
 

 
28. ábra: A 6. eset dóziseloszlása 12 MeV elektronenergián (FBT = 108 cm) 
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14. táblázat: A 6. eset mezejének paraméterei 

Eset Mező-
szám Beállítás Ref. pont Mérési 

pont 
Mezőméret
(cm×cm) 

Forgóállvány 
szög (°) 

Kollimátor 
szög (°) 

Mezőmó-
dosító 

(cm×cm) 

6 1 FBT = 
108 cm 8 8 

9 
15×15 

applikátor 90 0 5×8-as 
inzert 

 

A 7. és 8. eset bemutatása 
 
A 29. és 30. ábrán látható 7. és 8. eset a mellkasfal, valamint az emlőtumor ágyának 

posztoperatív besugárzását hivatott ellenőrizni, ami a 30. ábrán is látható. A mezők 

beállítási paraméterei a 15. táblázatban találhatók. Ezekben az esetekben a fősugár nem 

merőlegesen esik a görbült felületet képező mellkasfalra. A sugárnyaláb víz- és 

tüdőekvivalens anyagon is áthalad. 

 
 

29. ábra: A 7. eset dóziseloszlása 12 MeV 
elektronenergián (FBT = 108 cm) 

30. ábra: A 8. eset dóziseloszlása 12 MeV 
elektronenergián (FBT = 108 cm) 

 

15. táblázat: A 7.és 8. eset mezejének paraméterei 

Eset Mező-
szám Beállítás Ref. 

pont 
Mérési 
pont 

Mezőméret
(cm×cm) 

Forgóállvány 
szög (°) 

Kollimátor 
szög (°) 

Mezőmó-
dosító 

(cm×cm) 

7 1 FBT = 
108 cm 2 

1 
2 
6 

15×15 
applikátor 315 0 nincs 

8 1 FBT = 
108 cm 2 

1 
2 
6 

15×15 
applikátor 315 0 4×12 

inzert 
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A 9. eset bemutatása 
 

 A 9. esetben a számolási algoritmust csontban kívántuk ellenőrizni, ezért 

választottuk ezt a 31. ábrán látható rendhagyó beállítást. Azért mértünk az 5. 

pontban, hogy ellenőrizzük, hogyan számol a tervezőrendszer csontekvivalens 

anyag mögött. A dóziseloszlás és a mezőbeállítás paraméterei a 32. ábrán illetve 

a 16. táblázatban láthatók. 

 

 
31. ábra: A 9. eset beállítása gyorsítón 32. ábra: A 9. eset dóziseloszlása 12 MeV 

elektronenergián, az FBT = 108cm 
 

16. táblázat: A 9. eset mezejének paraméterei 

Eset Mező-
szám Beállítás Ref. 

pont 
Mérési 
pont 

Mezőméret
(cm×cm) 

Forgóállvány 
szög (°) 

Kollimátor 
szög (°) 

Mezőmó-
dosító 

(cm×cm) 

9 1 FBT = 
108 cm 10 

5 
7 

10 

15 ×15 
applikátor 180 0 nincs 
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5.3. A mezőellenőrzés minőségellenőrzése 

 

5.3.1. Mezőellenőrző felvételek készítésének módozatai 

 

A mezőellenőrző felvételek elsődleges célja, hogy segítségükkel a besugárzott 

térfogatot ellenőrizzük az adott kezelési feltételek mellett. Bár a felvétel minősége a 

megavoltos röntgensugárzás esetében gyengébb, mint a diagnosztikus vagy a szimulátor 

felvételeké, a mezőellenőrző felvétel készítés nemcsak klinikai eljárás, de egyúttal 

hiteles dokumentum is. A mezőellenőrző felvételnek, mint kezelési adatnak olyan jó 

minőségűnek kell lennie, hogy a mezőhatárt anatómiailag jellemezze [86, 87]. 

Az elektronikus mezőellenőrző felvételek orvosi alkalmazás szempontjából 

többféleképpen hozhatók létre attól függően, mi a szándékunk velük. Lehetőségünk van 

egy vagy több kép begyűjtésére a kezelés során, kettős expozíciós képek készítésére, 

valamint folyamatos képek megszerzésére ciklusok számára [88]: 

 Egyszeri képek (single images) készítése: a képeket a kezeléssorozat közben, a 

frakciódózis bizonyos százalékának elérése után készíti el. Egy frakció során 

egy vagy több kép is nyerhető. 

 Kettős expozíciós képfelvételen (double exposure) azt értjük, hogy először 

készítünk egy nyílt, nagymezős felvételt (általában 25 cm x 25 cm) blokk, 

kollimátor elforgatás nélkül a beteg anatómiájának ábrázolása végett, és erre 

ráexponálunk egy újabb felvételt, ami már tartalmazza a tervezett mezők 

paramétereit. A kettős expozíciós felvétel készítése ajánlott az első kezelés 

megkezdése előtt. 

 Képsorozat felvétel (cine aquisition): különleges esetekben esetleg szükségessé 

válhat a képek folyamatos begyűjtése az egész frakcióból vagy annak egy 

részéből, hogy később filmszerűen, ciklusban lehessen megnézni azokat. A 

mintegy 10-12 kép begyűjtése hozzávetőleg 30 másodpercet vesz igénybe. Ezt a 

módszert elsősorban tudományos céllal, a klinikai céltérfogat körül szükséges 

biztonsági zóna megítéléséhez használják (meghatározva a szervek pontos 

alakját és sugárkezelés alatti mozgását, valamint a beteg napi beállításának 

esetleges pontatlanságából adódó eltéréseket). 
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5.3.2. Az elektronikus mezőellenőrző berendezések ellenőrzése PTW EPID QC 

PHANTOM® -mal 

 

A jó minőségellenőrzési protokoll olyan rendszeresen végzendő műveletek sorozatából 

áll, melyek segítségével a felhasználó meggyőződhet arról, hogy készüléke 

következetesen jó képminőséget és pontos mérési adatokat nyújt [89]. A felhasználók 

általában csak a hirtelen bekövetkező képminőség romlást veszik észre, a fokozatosan 

romló képminőséget azonban többnyire "megszokják". 

Munkánkban összehasonlítottuk különböző mezőellenőrző rendszerek képminőségét. 

Megfigyeléseinket négy sugárterápiás központ különböző EPID-jén végeztük: Siemens 

OptiVue500aSi®, Siemens BeamView Plus®, Elekta iView®, Varian PortalVision™ 

ionizációs kamramátrixos EPID-je [90]. 

 
33a. ábra: Az PTW EPID QC 
PHANTOM® szerkezeti felépítése 

33b. ábra: A PTW EPID QC 
PHANTOM®-mal kapott kép 

 

Mérésünkhöz a PTW EPID QC PHANTOM®-ot használtuk (33a. és b. ábra). Az 

elkészített képeket az epidSoft2.0 programmal elemeztük. A szoftverrel a 33b. ábra 

jelöléseinek megfelelően a következő paraméterek elemezhetők [91-93]: 

1. a jel linearitása és a jel-zaj arány (SNR), 

2. a jel-linearitás izotrópiája (isotropy of signal linearity), 

3. a geometriai izotrópia - torzítás, 

4. a kiskontrasztú felbontás (low contrast resolution), 

5. a nagykontrasztú felbontás (high contrast resolution) - a modulációs átviteli 

függvény meghatározásához (MFT). 
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Az epidSoft2.0 program grafikus értékelése a 34a. ábrán látható, a számszerű 

eredmények pedig a 34b. ábrán találhatók: 

 
34a. ábra: Az epidSoft2.0 program grafikus értékelése 

 
34b. ábra: Az epidSoft2.0 program numerikus eredményei 

 

A program alkalmas különböző fájlformátumok elemzésére, pl. jpeg, dcm, bmp, tif stb. 

A képek elemzésénél, nemcsak a képminőségre voltunk kíváncsiak, hanem arra is, hogy 

milyen eredményeket ad a szoftver, ha ugyanazt a képet más fájlformátumban tették el. 
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Vizsgáltuk, hogy a különböző dózisok milyen hatással vannak a kép minőségére. Az 

elemzések matematikai képletei az PTW felhasználói kézikönyvében található [94].  

A fantomot az asztal homogén részén kell elhelyezni, figyelembe véve a nyaláb 

divergenciáját, ellenkező esetben a fantom egy része lemarad a képről. A fősugár 

merőlegesen esik a fantom felszínére. Az FBT 96,2 cm és 26 cm x 26 cm-es 

mezőméretet alkalmazunk. A fantom beállítása a 35. ábrán látható. 

 

 
35. ábra: Az PTW EPID QC PHANTOM® pozícionálása méréskor 

 

Minden EPID készülék esetében Las Vegas fantommal (36. ábra) is ellenőriztük a 

képminőséget, és azt összehasonlítottuk a PTW EPID QC PHANTOM®-mal kapott 

képpel. 

 
36. ábra: A Las Vegas fantom 

 

A Varian PortalVision™ esetében a detektor ionizációskamra-mátrix. A képeket két 

felvételi módban gyűjtöttük be: egyszeri és kettős expozícióval. A monitoregységeken 
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(MU) nem változtattunk, az EPID-et vezérlő szoftver 7 MU-t használt fel egy-egy 

begyűjtés alkalmával. 

A Siemens OptiVue500aSi® és az Elekta iView® esetében 1, 2, 4, 8 MU-val egyszeri 

expozícióval sugaraztuk be az EPID-et. 

Az Elekta iView® EPID esetében két sorozat mezőellenőrző felvételt készítettünk. Az 

Elekta asztala fa négyzetekből áll, a tetején vékony fólia van. Készítettünk egy sorozatot 

úgy hogy, csak a fólia volt a fantom és az EPID között, és úgy is, hogy az asztallap a 

helyén maradt. Nehézséget jelentett a fantom mérési protokolljában előírt 26 cm x 26 

cm-es mező, mivel az Elekta iView® aktív tartománya 25 cm x 25 cm. Az EPID 

elektronikáját nem szabad besugarazni. Az Elekta iView® EPID távolsága a forrástól 

állandó ezért az asztalmagasságon változtattunk, hogy a teljes fantom beleférjen a 

mezőbe. 

A Siemens videó alapú BeamView Plus® berendezést először 7, 10, 14, 24 MU-val 

sugaraztuk be, hogy meghatározzuk, melyik a legmegfelelőbb dózis a képek 

elkészítéséhez. 

 

5.3.3. A PTW EPID QC PHANTOM® alkalmazása mezőellenőrző filmek esetében 

 

A PTW EPID QC PHANTOM®-ot kipróbáltuk filmek minőségellenőrzésében is. Két 

rendszert teszteltünk: a Kodak Xomat® kazettát Kodak X-OMAT V® filmmel 

(teleterápiás ellenőrzésre) és a Kodak EC-L Lightweight® kazettát Kodak Portal 

Localisation ReadyPack® filmmel [95-97]. 

A fantomot a kezelőasztalra kell helyezni. A filmtartó kazettát a filmmel a betegek 

ellenőrzésekor a kazettatartó állványra helyezzük a fősugárra merőlegesen. Az asztallap, 

ami betegek kezelésekor a fantom és a filmkazetta közé kerül, képhibát okoz. A filmek 

esetében nem alkalmazható a "dark-field" korrekció, mint az EPID-nél, amivel az asztal 

okozta képhiba kiküszöbölhető. Ahhoz, hogy értékelhető képet kapjunk, a fantomot a 

37. ábra alapján állítottuk be úgy, hogy a fantomot közvetlenül a filmkazettára tettük, 

alá polisztirol tömböt helyeztünk. 
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37. ábra: A PTW EPID QC PHANTOM® pozícionálása mezőellenőrző film esetében, 
amikor a forgóállvány 0o szögben áll 
 

A másik beállítási módszer, a 38. ábrán látható. Ebben az esetben a fantomot függőleges 

helyzetben, az oldallapjára állítottuk, itt a valóságnak megfelelően a fantom és a 

filmkazetta között 50 cm távolság van. A gyorsító forgóállványa 90o szögben áll. Ezzel 

a módszerrel az asztal lehajlását is lehet közvetett úton ellenőrizni. Amikor beolvassuk a 

képet az epidSoft2.0 programba, és elemezzük, a képelfordulás mértéke a képernyőn 

leolvasható, ez megegyezik az asztal lehajlásának szögével. 

 

 
38. ábra: Az PTW EPID QC PHANTOM® pozícionálása mezőellenőrző film esetében, 
amikor a forgóállvány 90o szögben áll. 
 

A Kodak Portal Localisation ReadyPack® filmet 1, 2, 3, 4 és 5 MU-val sugaraztuk be, 

míg a Kodak X-OMAT V® filmnél 7, 14, 20, és 24 MU-t alkalmaztunk, mivel ennek a 

filmnek kisebb az érzékenysége. A vizsgálatot megelőzően méréssel meghatároztuk a 

film érzékenységét, úgy hogy a filmet besugaraztuk 10 cm x 10 cm-es mezővel, a dózis- 
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maximumban, 15, 25, 40, 70, 100, 200, és 400 cGy dózissal. A filmet LUMISYS 

Lumiscan® 50-nel digitalizáltuk, a képek fogadására kétféle programot használtunk. Az 

egyik a PTW Mephysto® programja, ahol TIF és PTW image fájlba mentettünk, a másik 

a magyar P2 System Kft. LumiDicom® programja volt, ahol dcm és bmp 

fájlformátumban mentettük el a képeket. Az utóbbi programot használjuk a betegeink 

mezőellenőrző képeinek digitalizálására és DICOM RT formátumban történő 

mentésére, aminek segítségével a VariS™ 6.0 rendszer adatbázisában tudjuk tárolni a 

képeket. Ez a program a P2 System Kft. programozóinak és osztályunk fizikusainak 

közös fejlesztése [98-100]. 



 45

6. Eredmények 
 
6.1. CT készülékek minőségellenőrzésének eredményei 

  

6.1.1. A CT készülékek mechanikus paramétereinek mérési eredményei 

 

A CT-asztalok lehajlása jelentős hibát okozhat. Tervezéskor ugyan gondoskodunk a ri-

zikó szervek (pl. szemlencse, gerincvelő) megfelelő védelméről, de ha a gyorsító, a szi-

mulátor illetve a CT-asztalunk lehajlási szögei különböznek, akkor lehet, hogy a vé-

dendő szervek benne lesznek a besugárzási mezőben, és a számoltnál nagyobb dózist 

kapnak. Az 39. ábrán látható, hogy különböző szögű lehajláshoz mm-ben kifejezve 

mekkora távolság tartozik. 

 
39. ábra: A CT-asztal lehajlási szögéhez tartozó távolság mm-ben kifejezve 

 

A különböző CT-készülékeknél mért lehajlási szögek és a hozzájuk tartozó távolságok 

mm-ben, terhelés alatt, átlag testalkatú beteg esetében, a 17. táblázatban láthatóak. 

 

17. táblázat: A különböző CT berendezéseknél mért lehajlási szögek és a 
hozzájuk tartozó távolságok mm-ben kifejezve 

 
No CT berendezés típusa Lehajlás szöge (o) Lehajlás (mm) 
1 Siemens CT1 0,40 8 
2 GE PET/CT 0,25 5 
3 Siemens PET/CT 0,20 4 
4 Siemens CT2 0,13 3 
5 Siemens CT szimulátor1 0,10 2 
6 Siemens CT3 0,10 2 
7 Siemens CT szimulátor2 0,00 0 
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6.1.2. A CT-számok meghatározásának eredményei 

 

A CT-számok mérésének eredményét táblázatokban és grafikusan is bemutatjuk. A 18. 

és 19. táblázatban láthatók a Gamex RMI 467 fantommal kapott eredmények nyolc CT 

készüléken. Az anonimitás érdekében nem tüntettük fel a CT készülékek pontos típusát, 

csak a gyártóját, ezeknek az eredményeknek az összefoglaló ábrázolása látható a 40. 

ábrán. 

 

18. táblázat: A Gamex RMI 467 fantommal mért CT-számok 

Anyag Rel. elektron- 
sűrűség Siemens CT1 Siemens CT2 Siemens CT3 GE CT1 

LN-300 tüdő 0,283 -708 -740 -735 -677 
LN-450 tüdő 0,458 -532 -555 -549 -516 
AP6 lágyszövet 0,930   -92   -96   -92   -86 
BR-12 emlő 0,958   -46   -50   -44   -51 
Víz 1,000     -2     -1       1      7 
CT szilárd víz 0,985     -5     -2       1      9 
BRN-SR2 agy 1,047    26     25     29    33 
LV1 máj 1,077    87     92     97    76 
IB csont 1,105  208   227   240   215 
B200 csont 1,111  208   225   235   193 
CB2-30% CaCO3 1,275  424   459   476   393 
CB2-50% CaCO3 1,470   761   825   847   724 
SB3 csont 1,693 1147 1144 1183 1130 
 

19. táblázat: A Gamex RMI 467 fantommal mért CT-számok 

Anyag Rel. elektron 
sűrűség GE CT2 Siemens CT szim1 Hitachi CT GE PET/CT

LN-300 tüdő 0,283 -685 -692 -734 -679 
LN-450 tüdő 0,458 -510 -518 -577 -505 
AP6 lágyszövet 0,930   -84   -87   -88   -89 
BR-12 emlő 0,958    -31   -41   -42   -45 
Víz 1,000       7     -1      1     -3 
CT szilárd víz 0,985       3     -4      3      1 
BRN-SR2 agy 1,047     41    29    27    17 
LV1 máj 1,077    86    76    79    87 
IB csont 1,105   225   197   244   225 
B200 csont 1,111   222   207   243   219 
CB2-30% CaCO3 1,275   424   459   541   393 
CB2-50% CaCO3 1,470    761   825   1030   724 
SB3 csont 1,693 1147 1144  1620 1130 
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40. ábra: A Gamex RMI 467 elektronsűrűség CT fantommal kapott 
eredmények 

 

A CIRS Thorax IMRT fantommal kapott eredmények a 20. táblázatban, valamint a 41. 

ábrán láthatók.  

 

20. táblázat: A CIRS Thorax IMRT fantommal mért CT-számok 

Anyag 
Relatív 

elektron-
sűrűség 

Siemens 
CT4 

Siemens 
PET/CT

GE 
CT3 

Philips 
CT 

Siemens 
CT sim2 

GE 
 CT4 

Siemens 
CT5 

levegő 0,000 -995 -990 -1000 -1000 -998 -988 -976 
tüdő-
ekvivalens 0,207 -784 -797 -845   -810 -816 -792 -772 

lágyszövet-
ekvivalens 0,949 -68  -69   -63    -82   -69   -87   -64 

víz 1,000    1    -4   -15    -18     -2   -19     -2 
vízekvivalens 1,003   -1    -5   -12    -14      6    -22     -6 
izomszövet-
ekvivalens 1,042  44   44    39     27     45     27    50 

csont-
ekvivalens 1,506 843 807   755   756   852    817   848 
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41. ábra: A CIRS Thorax IMRT fantommal mért eredmények 

 

Ugyanazokat a CT-képeket értékeltük a CT készülék szoftverével és az Oncentra 

tervezőrendszer programjával is (42. ábra).  

42. ábra: A CT-képek értékelése a CT szoftverével és a tervezőrendszer 
programjával  

 

Három különböző fantomot vizsgáltunk ugyanazon a CT berendezésen, az eredménye-

ket grafikusan ábrázoltuk. Látható, hogy amíg a Gamex RMI 467 elektronsűrűség CT 
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fantom, és a CIRS Thorax IMRT fantom egymáshoz közeli értékeket ad, addig a MINI 

CT QC FANTOM igencsak eltér a várt értékektől (43. ábra). 

 

 
43. ábra: A Gamex RMI 467 elektronsűrűség CT fantom, a CIRS Thorax 
IMRT és a MINI CT QC fantommal kapott eredmények összehasonlítása 
 

A CT-képeket különböző röntgencső feszültségeken lehet elkészíteni. Mérésünkkel azt 

ellenőriztük, hogy a csőfeszültség hatással van-e a CT-szám értékére (44. ábra).  

 

 
44. ábra: A CT-számok összehasonlítása 110 és 130 kVp csőfeszültségen 
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6.1.3. A CT készülékek torzításának ellenőrzésekor mért eredmények 

 

A CIRS Thorax IMRT fantommal kapott értékek a 21. táblázatban láthatók. A táblázat 

jelölései az 5.1.4. fejezetben találhatók 5a. ábrának felelnek meg. A hibát a 2. képlet 

alapján számoltuk. 

 

21. táblázat: A CIRS Thorax IMRT fantom esetében mért értékek 

CT készülék A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) E (cm) 
1 19,9 29,9 4,0 12,9 7,1 
2 19,8 29,8 4,1 13,1 7,0 
3 19,9 29,8 4,0 12,9 7,1 
4 19,9 30,1 4,1 12,9 7,1 
5 20,1 29,9 4,1 12,8 6,9 

Várt érték 20,00 30,00 4,00 13,00 7,00 
Átlag érték 19,92 29,90 4,06 12,92 7,04 
Hiba (%) 0,4 0,33 0,15 0,62 0,57 
 

A Gamex RMI 467 CT fantommal mért eredmények a 22. táblázatban láthatók. A mért 

távolságok jelölései az 5.1.4 fejezet 5b. ábrájának felelnek meg, a hibát szintén a 2. 

képlet alapján számoltuk ki. 

 

 22. táblázat: A Gamex RMI 467 CT fantom használatakor mért értékek 

CT készülék X (cm) Y (cm) Z (cm) 
1 5,0 4,9 7,0 
2 4,9 4,9 7,1 
3 4,8 5,0 6,9 
4 5,1 5,1 7,1 
5 5.0 5.0 7.1 

Várt érték 5,00 5,00 7,00 
Átlag érték 4,96 4,98 7,04 
Hiba (%) 0,81 0,40 0,57 
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6.2. A fotonsugárzások számolási algoritmusainak összehasonlítása 

 

Összesen 15 különböző méréssorozatot végeztem el. A dóziseloszlás számításokat két 

különböző fotonenergián 6 és 18 MV ellenőriztem Varian 600C és Varian 2100C gyor-

sítókon. Két tervezőrendszerünk öt különböző számolási algoritmusát hasonlítottam 

össze. A mérési eredmények összefoglalását a 23-26. táblázatok tartalmazzák számolási 

algoritmusok szerint csoportosítva, pirossal kiemeltem az elfogadási kritériumnak nem 

megfelelő értékeket. Az 45-48. ábrák 6 MV fotonenergián kapott eredményeket 

mutatják be az egyes esetekben. Az ábrák alapján nagyon könnyen eldönthető, hogy 

mely számolási algoritmusok felelnek meg legjobban a besugárzástervezéshez. A 18 

MV-on kapott eredményeket az 49-51. ábrák tartalmazzák. Az ábrákon helyhiány miatt 

csak az egyes esetek rövidítését tudtuk feltüntetni, ezek megfelelnek az 5.2.1. fejezetben 

leírtaknak. 

A grafikonokon csak az egyes mérési pontok összdózisát ábrázoltam; hogy a mezők 

mekkora dózissal járulnak hozzá az összdózishoz, az a táblázatokban látható. 

A táblázatokban és az ábrákon feltüntettem a NAÜ nemzetközi adatbázisában található 

átlagértékeket, amit közvetlenül a nemzetközi projektet koordináló NAÜ szakértő 

bocsátotta rendelkezésemre. 

A grafikonokon látható függőleges piros vonal jelzi a NAÜ által elfogadott hibahatárt. 

A függőleges fekete vonalak között található fekete számok, az egyes esetek mérési 

pontjait jelölik, valamint a grafikonokon feltüntettem, hogy az egyes esetek melyik 

tartományra terjednek ki. 
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23. táblázat: Eredmények a CMS XiO® tervezőrendszer szuperpozíciós algoritmusa 
esetében. 
 
ALGORITMUS MGS 

Tervezőrendszer CMS XiO® CMS XiO® CMS XiO® CMS XiO® CMS XiO®

Sugárminőség 

 

6MV 6 MV 6MV 18 MV 18 MV 

Besugárzó  
készülék 

Elfogadás 
kritériuma 

Nemzetközi 
adatbázis 

Varian 
600C 

Varian 
2100C 

Nemzetközi 
adatbázis 

Varian 
2100C 

Eset Mérési Eltérés Eltérés Eltérés Eltérés Eltérés Eltérés 
Nr. pont % % % % % % 

3 2 -0,2 -0,6 0,1 -0,3 -0,7 
9 4 -0,1 4,2 -1,1 -1,3 -3,7 1 

10 3 -0,7 -1,0 -0,1 -2,5 -2,8 
2 1 3 -0,5 1,4 -0,4 0,1 -3,0 
3 3 3 0,0 0,0 0,8 -0,4 0,4 

2 -0,1 -1,0 -0,4 -0,3 -0,4 
3 -1,2 -1,9 -1,8 -1,1 1,4 
3 0,4 0,8 2,9 0,6 4,6 
3 -0,8 -1,8 -0,2 -0,6 1,0 

5 

3 -0,9 -1,0 0,1 -0,3 1,6 
4 0,0 1,8 0,0 -0,5 -1,0 
3 0,3 0,6 0,4 1,8 8,3 
4 -0,4 1,6 -0,8 -2,0 -1,0 
3 0,4 -0,7 0,2 1,8 -6,1 

6 

4 0,0 0,8 0,0 0,5 0,1 
3 -0,6 -0,9 0,4 -2,7 2,2 
4 -1,0 1,9 -0,7 -0,9 -2,3 
3 -2,1 -0,3 0,6 -5,2 -4,4 
4 -0,9 1,9 -0,1 -1,0 -1,8 

4 

10 

4 -0,6 0,7 0,0 -2,9 -1,5 
2 3 -1,1 0,0 1,0 -0,6 0,9 

5 
7 4 -1,0 -0,3 -0,2 -2,6 3,9 
3 3 1,3 -0,5 -0,4 0,9 -1,6 
7 5 1,0 0,8 1,6 2,3 6,3 6 

10 5 0,4 -0,7 1,0 -1,3 -0,2 
2 -1,0 -1,4 0,1 -0,3  
4 -1,0 -2,3 -0,2 -2,8  
4 0,2 -1,5 -3,1 -2,0  

7 5 

3 -0,6 -1,6 -0,8 -1,4  
3 -0,4 -0,9 1,7 -0,1 1,6 
3 0,4 -1,7 -2,7 -1,7 -2,7 
3 0,0 -1,8 0,2 -2,9 0,2 8 5 

3 -0,6 -1,2 0,2 -1,0 0,2 
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24. táblázat: Eredmények a CMS XiO® tervezőrendszer FFT konvolúciós algoritmusa 
esetében. 
 

ALGORITMUS FFTC 

Tervezőrendszer CMS XiO® CMS XiO® CMS XiO® CMS XiO® CMS XiO®

Sugárminőség 

 

6 MV 6 MV 6 MV 18 MV 18 MV 

Besugárzó készülék Elfogadás 
kritériuma 

Nemzetközi 
adatbázis 

Varian 
600C 

Varian 
2100C 

Nemzetközi 
adatbázis 

Varian 
2100C 

Eset  Mérési Eltérés Eltérés Eltérés Eltérés Eltérés Eltérés 
Nr. pont % % % % % % 

3 2 -0,3 -1,6  -1,0 -1,1 -2,7 
9 4 -1,3 3,5  -2,2 1,9 -6,6 1 

10 3 -0,4 -1,3  -0,6 0,3 -10,5 
2 1 3 0,4 3,0 1,8 -0,1 -1,6 
3 3 3 -0,2 -1,2 -0,4 3,1 0,0 

2 -0,4 -1,5 -2,0 -2,6 -2,2 
3 4,6 2,7 3,1 7,7 5,7 
3 -1,9 -0,4 1,4 3,4 2,7 
3 5,2 2,7 4,8 -3,0 3,1 

5 

3 1,4 0,8 1,8 -0,2 2,2 
4 0,9 2,6 0,7 -7,7 -1,0 
3 4,0 8,4 4,7 -2,2 12,5 
4 -1,1 1,7 -0,6 -3,9 -4,1 
3 8,1 2,7 7,8 -0,2 -4,3 

6 

4 4,7 3,8 3,1 16,8 0,7 
3 -1,7 -1,9 -1,4 1,8 4,9 
4 3,3 4,6 2,2 12,0 -0,1 
3 -3,3 -3,2 -2,2 0,7 -11,3 
4 2,5 4,6 2,6 -1,2 0,0 

4 

10 

4 0,3 1,0 0,3 -1,8 -1,6 
2 3 -0,8 0,2 0,9 -2,3 1,4 

5 7 4 13,5 8,5 8,5 -1,6 6,4 
3 3 1,1 -0,7 -1,4 -1,5 -0,6 
7 5 8,4 5,8 6,6 0,8 4,5 6 

10 5 2,0 0,8 3,2 0,0 2,4 
2 -1,4 -1,5 0,8 -0,5  
4 1,8 0,3 1,8 -1,1  
4 1,6 1,2 -0,2 1,9  

7 5 

3 1,0 -0,4 0,8 0,3  
3 1,5 -1,7 -0,2 -0,1 -2,3 
3 4,8 1,6 -0,2 3,1 -0,2 
3 2,0 1,7 2,9 -2,6 1,6 8 5 

3 1,9 -0,6 0,6 7,7 -0,8 
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25. táblázat: Eredmények a Varian CadPlan™ tervezőrendszer PBMB algoritmusa 
esetében. 
 
ALGORITMUS PBMB 

Tervezőrendszer CadPlan™ CadPlan™ CadPlan™ CadPlan™ CadPlan™ 

Sugárminőség 

  

6MV 6 MV 6MV 18 MV 18 MV 

Besugárzó  
készülék 

Elfogadás 
kritériuma 

Nemzetközi 
adatbázis 

 

  
Varian  
600C 

 

Varian 
2100C 

Nemzetközi 
adatbázis 

Varian  
2100C  

 
Eset Mérési Eltérés Eltérés Eltérés Eltérés Eltérés Eltérés 
Nr. pont % % % % % % 

3 2 1,4 -1,0 0,0 2,0 -1,9 
9 4 0,3 1,2 -0,1 0,6 -7,6 1 

10 3 -1,3 1,9 2,5 -2,3 -2,3 
2 1 3 3,2 3,4 1,8 3,3 -3,8 
3 3 3 -1,6 0,5 0,6 -4,8 -2,0 

2 2,8 -1,3 -2,3 6,6 -0,7 
3 0,6 0,6 2,0 0,7 -1,7 
3 -1,2 2,2 4,2 -3,8 0,0 
3 -9,5 0,8 2,3 -12,0 -1,7 

5 

3 -0,3 0,5 1,5 -4,0 -1,0 
4 -9,6 -1,6 -0,1 -12,6 -4,6 
3 -3,4 3,9 4,4 -4,4 0,7 
4 0,9 -1,1 -1,5 0,0 4,8 
3 4,6 1,3 3,7 10,7 -7,5 

6 

4 0,0 0,6 1,6 1,4 -1,7 
3   -0,6 2,3   -1,6 
4 1,6 0,9 2,8 -0,2 -1,2 
3 0,4 0,1 -1,3 -0,1 -8,8 
4 -1,8 1,7 2,8 -0,1 -0,6 

4 

10 

4 -1,7 0,5 1,7 -0,2 -3,0 
2 3 -1,1 -0,6 0,9 -0,2 -2,0 

5 7 4 -0,6 3,8 -1,5   3,5 
3 3 2,2 -1,5 0,1   -2,9 
7 5 2,4 3,5 5,9   7,2 6 

10 5 0,7 3,8 3,0 -1,3 0,1 
2 1,4 -1,8 0,1 2,0 -3,3 
4 0,3 0,9 1,4 0,6 -1,9 
4 -1,3 -0,4 1,7 -2,3 -5,2 

7 5 

3 3,2 -0,3 1,1 3,3 -3,5 
3 -1,6 -0,2 1,7 -4,8 -2,7 
3 2,8 0,7 1,9 6,6 -2,4 
3 0,6  0,7 2,1 0,7 -0,8 8 5 

3 -1,2 0,1 1,9 -3,8 -2,2 
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26. táblázat: Eredmények a Varian CadPlan™ tervezőrendszer EqTAR algoritmusa 
esetében, illetve inhomogenitás-korrekció nélkül. 
 

ALGORITMUS EqTAR 

Inhomogenitás korrekció 

nélkül 

Tervezőrendszer CadPlan™ CadPlan™ 

Sugárminőség 

 

6MV 6 MV 18 MV 6MV 6MV 18 MV 

Besugárzó készülék Elfogadás 
kritériuma 

Varian 
600C 

Varian 
2100C 

Varian 
2100C 

Varian 
600C 

Varian 
2100C 

Varian 
2100C 

Eset  Mérési Eltérés Eltérés Eltérés Eltérés Eltérés Eltérés Eltérés 
Nr. pont % % % % % % % 

3 2 -0,6 0,9 -0,7 -0,6 0,5 -0,7 
9 4 2,8 -1,7 -7,3 1,3 7,8 -8,0 1 

10 3 -0,8 1,6 -2,6 0,8 2,3 -1,4 
2 1 3 1,2 -0,4 -3,4 2,6 0,6 -3,7 
3 3 3 -0,5 0,8 0,9 -0,9 0,4 0,4 

2 -1,3 -0,4 -0,4 -1,3 -0,4 -0,4 
3 -1,1 1,4 1,4 -18,2 -16,5 -10,7 
3 0,6 4,6 4,6 7,2 11,6 8,7 
3 -0,8 3,1 3,1 -18,0 -15,3 -9,3 

5 

3 -0,7 2,1 2,1 -8,9 -6,5 -3,5 
4 -1,6 -2,2 -4,5 -2,0 -2,9 -4,5 
3 -0,6 1,6 9,3 -7,0 -12,7 -2,7 
4 -2,0 -4,0 -6,1 -2,5 -4,0 -6,3 
3 5,2 7,8 -4,5 -15,1 -5,1 1,3 

6 

4 0,3 0,8 -1,4 -7,1 -6,5 -2,9 
3 -1,7 0,8 6,8 0,6 2,8 2,4 
4 1,6 0,5 -2,3 -3,5 -0,8 -0,5 
3 -3,7 0,0 -10,5 1,0 4,2 5,7 
4 0,8 1,0 -2,3 0,4 -0,2 0,4 

4 

10 

4 -0,8 0,6 -2,0 -0,5 1,3 1,8 
2 3 -1,1 1,0 0,9 -1,1 4,2 0,9 

5 7 4 5,1 4,9 1,3 -19,2 -15,1 -10,5 
3 3 -1,9 -0,5 -0,1 -1,5 -0,1 -0,1 
7 5 4,4 5,5 13,6 -2,1 -0,2 8,3 6 

10 5 1,3 1,4 -1,3 0,4 -0,3 -2,0 
2 -0,7 2,4 1,4 -4,4 2,5 9,3 
4 0,8 2,3 0,0 -17,6 -17,5 -7,8 
4 0,8 0,0 -2,9 -18,7 -19,6 -9,2 

7 5 

3 0,4 1,5 -0,6 -14,7 -13,4 -3,9 
3 -0,9 1,8 2,3 
3 -19,2 -20,4 -13,7 
3 -18,6 -16,5 -12,2 8 5 

3 

A számolás nem végezhető el!
 
 -7,9 -9,5 -5,9 
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45. ábra: Az 1. eset "nyílt mező" és a 2. eset "ékelt mező" eredményeinek össze-
hasonlítása 6 MV fotonenergián 
 
 

46. ábra: A 3. eset "elforgatott négyzetalakú" mező és a 4. eset "box” mezőelrendezés 
eredményeinek összehasonlítása 6 MV fotonenergián 
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47. ábra: Az 5. eset "kör alakú" mező, a 7. "aszimmetrikus mezők" és a 8. eset "non-
koplanáris" mezők eredményeinek összehasonlítása 6 MV fotonenergián 
 
 

48. ábra: A 6. eset "L-alakú mező" eredményeinek összehasonlítása 6 MV foton-
energián 
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49. ábra: Az 1., a 2. és a 3. eset eredményeinek összehasonlítása 18 MV fotonenergián 

 
 

50. ábra: A 4. és az 5. eset eredményeinek összehasonlítása 18 MV fotonenergián 
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51. ábra: A 6., a 7. és a 8. eset eredményeinek összehasonlítása 18 MV fotonenergián 
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6.3. A CT-számok változásának dozimetriai hatása foton sugárzások esetében 

 

A mérési eredmények összefoglalását a 27-31. táblázatok tartalmazzák számolási 

algoritmusok szerint csoportosítva, pirossal kiemeltem a 3%-nál nagyobb eltéréseket. 

Az ábrákon helyhiány miatt csak az egyes esetek rövidítését tüntettem fel, ezek 

megfelelnek az 5.2.1. fejezetben leírtaknak. 

A százalékos eltéréseket a táblázatban feltüntetett mérési pontok dózisához 

viszonyítottam, amiket a módosítás előtti CT-számokon, illetve relatív 

elektronsűrűségen történt számolás alkalmával olvastam le. A besugárzási terveket 

minden újraszámolás után, az előre definiált pontra normáltam. 

A különböző tervezőrendszereknél kapott eredmények összehasonlítását nehezíti, hogy 

az egyik esetben a CT-számot kellett változtatni, míg a másik esetben a relatív 

elektonsűrűség értékét. A két mennyiség közötti összefüggés leolvasható, ha grafikusan 

ábrázoljuk őket. 

 
27. táblázat: A CT-számok változásának dozimetriai hatása a Varian CadPlan™ 
tervezőrendszer esetében, tüdőekvivalens közegben  
 

Energia 
Algoritmus 

Mérési 
pontok 

Eltérés 
(%) 

+50HU 

Eltérés 
(%) 

100HU 

Eltérés 
(%) 

+150HU

Eltérés 
(%) 

200HU 

Eltérés 
(%) 

-50HU 

Eltérés 
(%) 

-100HU 
6MV        

6p 0,9 1,6 2,5 3,2 -0,8 -1,7 PBMB 7p 1,4 2,8 4,1 5,5 -1,3 -2,8 
6MV        

6p 0,9 2,0 2,8 4,1 -1,0 -2,0 EqTAR 7p 2,0 3,9 5,9 6,9 -1,7 -3,3 
18MV        

6p 0,3 1,0 1,5 1,9 -0,6 -1,0 PBMB 7p 0,8 1,7 2,6 3,4 -0,9 -1,8 
18MV        

6p -0,5 -0,8 -1,1 -1,3 0,7 2,4 EqTAR 7p 0,2 0,6 1,9 2,3 0,4 1,2 
1,25 MeV        

6p 0,8 1,6 2,7 3,2 -0,9 -1,7 PBMB 7p 1,5 3,0 4,4 5,6 -1,8 -3.4 
1,25 MeV        

6p 1,4 2,8 4,1 5,2 -1,6 -2,9 EqTAR 7p 2,2 4,3 6,0 8,1 -2,2 -4,7 
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28. táblázat: A CT-számok változásának dozimetriai hatása a Varian CadPlan™ 
tervezőrendszer esetében, csontekvivalens közegben 
 

Energia 
Algoritmus 

Mérési 
pont 

Eltérés(%) 
+50HU 

Eltérés(%) 
100HU 

Eltérés (%) 
+150HU 

Eltérés (%) 
-100HU 

     6MV 
PBMB 5p 0,6 0,9 1,3 -0,2 
EqTAR 5p 0,4 0,9 1,2 0,0 

     18MV 
PBMB 5p 0,1 0,3 0,7 -0,4 
EqTAR 5p 0,1 0,8 1,1 0,0 

     1,25 MeV 
PBMB 5p 0,2 0,6 1,4 -0,4 
EqTAR 5p 0,8 2,7 3,2 -0,4 

 
29. táblázat: A CT-számok változásának dozimetriai hatása a CMS XiO® tervező-
rendszer esetében, tüdőekvivalens közegben 
 

Energia 
Algoritmus 

Mérési 
pont 

Eltérés 
(%) 

+0,01 

Eltérés 
(%) 

+0,02 

Eltérés 
(%) 

+0,04 

Eltérés 
(%) 

-0,01 

Eltérés 
(%) 

-0,02 

Eltérés 
(%) 

-0,04 
6p 0,00 0,10 0,25 -0,00 -0,10 -0,40 6MV 

MGS 7p 0,25 0,40 0,80 -0,05 -0,35 -0,50 
6p 0,40 0,45 0,90 -0,20 -0,50 -1,10 18MV  

MGS 7p 0,35 0,40 0,75 -0,20 -0,50 -1,10 
6p 0,35 0,50 1,00 -0,15 -0,30 -0,95 1,25 MeV 

MGS 7p 0,55 0,80 1,60 -0,25 -0,80 -1,60 
6p 0,40 0,60 1,20 -0,20 -0,60 -1,20 6MV 

FFTC 7p 0,60 0,90 1,80 -0,30 -0,90 -1,85 
6p 0,30 0,50 0,95 -0,15 -0,50 -1,00 18MV  

FFTC 7p 0,35 0,50 1,05 -0,20 -0,50 -1,30 
6p 0,50 0,80 1,55 -0,30 -0,80 -1,65 1,25 MeV 

FFTC 7p 0,75 1,15 2,25 -0,40 -1,20 -2,35 
 

30. táblázat: A CT-számok változásának dozimetriai hatása a CMS XiO® tervező-
rendszer esetében, csontekvivalens közegben 
 

Energia 
Algoritmus 

Mérési 
pont 

Eltérés (%) 
+0,01 

Eltérés (%) 
-0,01 

Eltérés (%) 
+0,03 

Eltérés (%) 
-0,03 

Eltérés (%) 
-0,05 

      6MV 
FFTC 5p 0,14 -0,14 0,30 -0,34 -0,55 
MGS 5p 0,11 -0,14 0,21 -0,35 -0,62 

      18MV 
FFTC 5p 0,15 -0,15 0,22 -0,19 -0,38 
MGS 5p 0,10 -0,12 0,20 -0,19 -0,33 

      1,25 MeV 
FFTC 5p 0,15 -0,15 0,23 -0,45 -0,63 
MGS 5p 0,15 -0,15 0,31 -0,46 -0,65 



 62

31. táblázat: A relatív elektronsűrűségek egységes változásának dozimetriai hatása a 
CMS XiO® tervezőrendszernél különböző inhomogenitású anyagok esetében. 
 

Energia 
Algoritmus 

Mérési 
pont  

Eltérés 
(%) 

+0,01 

Eltérés 
(%) 

-0,01 

Eltérés 
(%) 

+0,02 

Eltérés 
(%) 

-0,02 

Eltérés 
(%) 

+0,03 

Eltérés 
(%) 

-0,03 
5p 0,60 -0,10 0,60 -0,25 0.69 -0,70 
6p 0,40 -0,10 0,35 -0,20 0,35 -0,45 
7p 0,45 -0,15 0,69 -0,25 0,79 -0,65 

6MV 
MGS 

10p     0,75 -0,25 
        

5p 0,11 -0,11 0,22 -0,48 0,32 -0,59 
6p 0,38 -0,27 0,50 -0,43 1,03 -0,86 
7p 0,27 -0,32 0,59 -0,54 0,81 -0,81 

18MV 
MGS 

10p     0,38 -0,38 
        

5p 0,55 -0,15 0,60 -0,65 0,84 -0,89 
6p 0,55 -0.05 0,85 -0,60 0,89 -0,71 
7p 0,65 -0,25 1,14 -0,85 1,34 -1,29 

1,25 MeV 
MGS 

10p     0,84 -0,71 
        

5p 0,46 -0,42 0,46 -0,51 0,88 -0,88 
6p 0,46 -0,51 0,51 -0,60 0,97 -1,07 
7p 0,51 -0,50 0,83 -0,65 1,30 -1,21 

6MV 
FFTC 

10p 0,65 -0,60 1,07 -0,79 1,72 -1,67 
        

5p 0,09 -0,10 0,10 -0,19 0,62 -0,72 
6p 0,10 -0,14 0,38 -0,39 1,01 -1,02 
7p 0,14 -0,24 0,43 -0,44 1,01 -1,11 

18MV 
FFTC 

10p     0,72 -0,68 
        

5p 0,14 -0,41 0,55 -0,97 1,06 -1,47 
6p 0,05 -0,55 0,92 -1,06 1,47 -1,89 
7p 0,18 -0,80 1,38 -1.43 1,98 -2,31 

1,25 MeV 
FFTC 

10p     1,02 -1,15 
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6.4. Az elektronsugárzás számolási algoritmusainak összehasonlítása 

 

A mérési eredmények a 32.-34. táblázatban találhatók, grafikus ábrázolásukat az 52.-54. 

ábrák mutatják. 

 

32. táblázat: Az eredmények összehasonlítása 12 MeV elektronenergián, pirossal 
kiemelve az 5%-tól nagyobb értékeket. 
 
Számolási algoritmus Ceruzanyaláb Ceruzanyaláb 

Tervezőrendszer CadPlan™ CMS XiO® 
Sugárminőség 12 MeV 12 MeV 

Besugárzó készülék Varian 2100C Varian 2100C 

Eset  Mérési Számolt Mért Eltérés Számolt Mért Eltérés 
 pont (Gy) (Gy) % (Gy) (Gy) % 

1 2,000 1,965 1,7 2,000 2,023 -1,1 
3 0,046 0,047 -0,1 0,046 0,048 -0,1 1 
6 0,530 0,579 -2,5 0,398 0,596 -9,9 
1 2,000 1,931 3,4 2,000 1,979 1,0 
3 0,092 0,048 2,2 0,047 0,049 -0,1 2 
6 0,676 0,729 -2,6 0,541 0,747 -8,8 
1 2,000 2,008 -0,4 2,000 1,970 1,5 
3 0,046 0,051 -2,6 0,030 0,051 -1,0 3 
6 0,002 0,012 -0,4 0,000 0,012 -0,6 
1 2,000 1,955 2,3 1,998 1,915 4,2 
3 0,054 0,049 0,3 0,033 0,047 -0,7 4 
6 0,026 0,013 0,7 0,000 0,013 -0,6 
4 0,654 0,411 12,1 0,440 0,439 0,5 
8 2,000 1,855 7,2 2,000 1,960 2,0 5 
9 1,990 1,888 5,1 2,135 2,008 6,4 
8 2,000 1,780 11,0 2,005 2,017 -0,6 6 
9 0,760 0,627 8,7 0,706 0,663 2,2 
1 2,400 2,279 6,0 2,755 2,698 2,8 
2 2,000 1,941 2,9 1,982 2,297 -15,0 7 
6 2,804 2,757 2,4 3,355 3,264 4,5 
2 2,000 2,160 -8,0 8 
6 0,584 0,730 -7,3 

nem értékelhető 

10 2,000 1,980 1,0 1,950 1,660 14,5 
7 2,924 3,206 -14,0 2,440 2,691 -12,5 9 
5 0,426 0,069 17,8 0,372 0,058 15,7 
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33. táblázat: Az eredmények összehasonlítása 16 MeV elektronenergián, pirossal 
kiemelve az 5%-tól nagyobb értékeket. 
 
Számolási algoritmus Ceruzanyaláb Ceruzanyaláb 

Tervezőrendszer CadPlan™ CMS XiO® 
Sugárminőség 16 MeV  16 MeV 

Besugárzó készülék Varian 2100C Varian 2100C 

Eset  Mérési Számolt Mért Eltérés Számolt Mért Eltérés 
 pont (Gy) (Gy) % (Gy) (Gy) % 

1 2,000 2,045 -2,2 1,982 2,045 -3,1 
3 0,992 0,936 2,8 0,812 0,936 -6,2 1 
6 0,782 0,977 -9,7 0,677 0,977 -15 
1 2,000 2,006 -0,3 1,977 2,006 -1,4 
3 1,000 0,936 3,2 0,813 0,936 -6,1 2 
6 0,966 1,171 -10.2 0,872 1,171 -15,0 
1 2,000 2,070 -3,5 1,983 1,965 0,9 
3 0,910 0,848 3,1 0,554 0,804 -12,7 3 
6 0,044 0,025 2,0 0,000 0,023 -1,2 
1 2,000 2,028 -1,9 1,989 1,932 2,8 
3 0,912 0,849 3,1 0,576 0,805 -11,8 4 
6 0,061 0,029 1,5 0,000 0,027 -1,3 
4 1,588 1,533 2,7 1,343 1,478 -6,7 
8 2,000 1,983 0,8 2,000 1,912 4,4 5 
9 2,060 2,047 0,6 2,075 1,974 5,0 
8 2,000 1,987 0,6 2,007 1,871 6,5 6 
9 0,600 0,455 7,2 0,461 0,429 1,6 
1 2,160 2,064 4,8 2,300 2,100 10,0 
2 2,000 2,009 0,0 2,000 2,044 -2,2 7 
6 2,068 2,098 -1,5 2,191 2,135 2,7 
2 2.000 2,025 -1,3 2,014 2,141 -6,3 8 
6 0,336 0,337 -0,1 0,116 0,336 -11,0 
10 2,000 1,845 7,7 2,000 2,015 -0,7 
7 1,436 1,570 -6,7 1,715 1,715 0, 0 9 
5 0,388 0,065 16,2 0,431 0,071 18,0 
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34. táblázat: A számított és mért dózisértékek összehasonlítása 20 MeV elektron-
energián, pirossal kiemelve az 5%-tól nagyobb értékeket. 
 

Számolási algorit-
mus Ceruzanyaláb 

Tervezőrendszer CMS XiO® 
Sugárminőség 20 MeV 

Besugárzó készülék Varian 2100C 

Eset  Mérési Számolt Mért Eltérés 
 pont (Gy) (Gy) % 

1 1,950 1,998 -2,4 
3 1,597 1,571 1,3 1 
6 0,979 1,232 -12,6 
1 1,950 1,964 -0,7 
3 1,609 1,565 2,2 2 
6 1,198 1,441 -12,0 
1 2,000 2,040 -0,9 
3 1,379 1,368 0,5 3 
6 0,000 0,044 -2,2 
1 1,992 1,928 2,2 
3 1,370 1,371 0,0 4 
6 0,013 0,0524 -2,0 
4 1,723 1,661 3,1 
8 2,000 1,874 6,3 5 
9 2,040 1,977 3,2 
8 2,010 1,790 11,0 6 
9 0,273 0,319 -2,3 
1 2,070 1,944 6,3 
2 2,000 1,922 3,9 7 
6 2,000 1,905 4,7 
2 2,020 1,918 5,1 8 
6 0,064 0,232 -8,4 
10 2,008 1,960 2,0 
7 1,348 1,610 -13,0 9 
5 0,410 0,170 12,0 
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52. ábra: Az 1., a 2. és a 3. eset eredményeinek összehasonlítása 

 
 

53. ábra: A 4., az 5. és a 6. eset eredményeinek összehasonlítása 
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54. ábra: A 7., a 8. és a 9. eset eredményeinek összehasonlítása 
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6.5. Az EPID minőségellenőrzésének eredményei 

 

A PTW EPID QC PHANTOM®-ról készített képeket elemezve az epidSoft2.0 

programmal kapott eredményeket a különböző mezőellenőrző készülékek esetében a 35. 

táblázat tartalmazza, a mezőellenőrző filmek ellenőrzésekor kapott eredmények a 36. 

táblázatban láthatók. Az epidSoft2.0 program az 5.3.1 fejezetben található képletek 

alapján számol. 

 

35. táblázat: Az epidSoft2.0 programmal kapott eredmények a különböző mező-
ellenőrző készülékek esetében  
 

Készülék Fájl-
formátum 

MU Kontrasztátviteli 
funkció (MFT) 

Jel-zaj 
arány 

LCSW 
(%) 

LDL 
(%) 

   f50 f25    
PortalVision™  dicom 3.0 7+7 0,288 0,402 52,8 0,57 1,43 
PortalVision™ dicom RI 7+7 0,239 0,342 2532,7 0,67 1,63 
PortalVision™ bmp 7+7 0,251 0,355 107,3 0,60 1,50 
BeamView Plus®  dcm 8 0,307 0.437 38,1 12,9 3,24 
BeamView Plus® 
_15MV 

bmp 8 0,225 0,378 40,7 11,0 2,16 

BeamView Plus® bmp 8 0,216 0,399 23,2 10,8 2,47 
BeamView Plus® bmp inverz 8 0,310 0,435 37,8 12,8 2,92 
BeamView Plus® bmp 10 0,242 0,402 54,2 11,6 2,75 
BeamView Plus® bmp 8+8 0,241 0,399 40,8 10,9 2,16 
BeamView Plus® 
_15MV 

bmp 8+8 0,23 0,388 56,6 12,3 2,46 

OptiVue500aSi®   dcm 1 0,317 0,574/0,686 93,3 6,33 2,45 
OptiVue500aSi® dcm 2 0,315 0,573/0,701 105,3 6,15 2,48 
OptiVue500aSi® dcm 4 0,315 0,569/0,691 95,3 6,16 2,37 
OptiVue500aSi® dcm 6 0,315 0,563/0,688 86,4 6,10 2,32 
OptiVue500aSi® dcm 8 0,315 0,563/0,686 72,9 6,08 2,23 
Elekta iView® F  bmp 1 0,323 0,597/0,481 115,3 5,07 1,58 
Elekta iView® A bmp 1 0,331 0,607/0,491 106,5 4,29 1,66 
Elekta iView® F bmp 2 0,324 0,602/0,471 102,9 5,01 1,18 
Elekta iView® A bmp 2 0,333 0,603/0,477 92,7 4,29 1,54 
Elekta iView® F bmp 4 0,321 0,576/0,466 99,2 5,06 1,28 
Elekta iView® A bmp 4 0,328 0,551/0,486 81,3 4,51 1,55 
Elekta iView® F bmp 6 0,315 0,572/0,461 90,8 5,03 1,48 
Elekta iView® A bmp 6 0,324 0,549/0,484 84,3 4,77 2,06 
Elekta iView® F bmp 8 0,305 0,539/0,305 72,4 4,67 1,34 
Elekta iView® A bmp 8 0,313 0,558/0,437 72,1 4,10 1,63 
*A- asztallap, F - fólia 
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36. táblázat: Az epidSoft2.0 programmal kapott eredmények a különböző mező-
ellenőrző berendezések esetében. 
 

Készülék Fájl-
formátum 

MU Kontrasztátviteli 
funkció (MFT) 

Jel-zaj 
arány 

LCSW 
(%) 

LDL 
(%) 

   f50 f25    
X-OMAT® film bmp 20 0,322 0,609/0,562 248,1 4,62 1,52 
X-OMAT® film tif 20 0,333 0,548/0,569 167,8 3,61 2,59 
X-OMAT® film dicom RI 20 0,207 0,396 146,8 3,59 2,32 
X-OMAT® film dicom RI 40 0,275 0,692 105,6 2,34 2,68 
EC-L® film dicom RI 1 0,336 0,596/0,542 90,2 5,01 1,89 
EC-L® film dicom RI 2 0,316 0,569/0,554 100,7 4,71 2,36 
EC-L® film dicom RI 4 0,331 0,574/0,527 92,5 5,00 1,71 
EC-L® film dicom RI 6 0,306 0,563/0,511 88,62 6,84 3,96 
EC-L® film tif 1 0,324 0,572/0,501 113,1 4,97 1,89 
EC-L® film tif 2 0,312 0,563/0,501 119,9 4,66 2,48 
EC-L® film tif 4 0,324 0,584/0,495 110,2 4,96 1,71 
EC-L® film tif 10 0,291 0,6/0,6 88,26 10,02 3,63 
 
Elemezve az OptiVue500aSi®-vel készült képeket, a jel-zaj arányok a különböző dózi-

sok esetében az 55. ábrán láthatók. 

 

 
55. ábra: A jel-zaj görbe változása a dózis függvényében a Siemens OptiVue500aSi® 
készüléknél 
 

A epidSoft2.0 program nem tudta fogadni a Siemens BeamView Plus® VEPID-ből 

exportált DICOM képeket. A képet ezért először a DicomWorks® programba olvastuk 

be, és onnan exportáltuk bmp kiterjesztésű fájlba, aminek következtében megfordult a 

jel-zaj görbe, ez bmp fájloknál gyakran előfordul, mivel a kép exportálása "black is less 

than white" módban történik. Miután a Windows® Paint programmal invertáltuk a színt, 
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analizáláskor a jel-zaj görbe visszafordult. Az eredeti képet is sikerült beolvasni úgy, 

hogy beállítottuk a kép paramétereit. A pixel/sor, sor/kép, bit/pixel értékeit az eredeti 

képről olvastuk ki a DicomWorks® program segítségével. Ezzel sikerült bizonyítani, 

hogy nem a kép minőségével van probléma, csak a DICOM implementálása hiányos. A 

képek jel-zaj görbéjének összehasonlítása az 56. ábrán látható. 

 

 
56. ábra: A BeamView Plus® mezőellenőrző berendezéssel begyűjtött és különböző 
fájlformátumban exportált képek jel-zaj arány görbéinek összehasonlítása 
 

A Varian dcm fájlok elemzésekor nem kaptunk értékeket a kiskontrasztra, tehát az 

epidSoft2.0 program nem értékelte a lyukak abszorpcióját, bár a felvételeken jól lát-

szottak. Először arra gondoltuk, hogy az egyszeri felvételi módban leadható 7 MU dózis 

nem elég nagy, ezért próbálkoztunk a kettős expozícióval is, de ugyanazt az eredményt 

kaptuk. Ezután exportáltuk a képet bmp formátumba, és így már kis dózisnál is 

megjelentek a lyukak. Ez a jelenség mindkét exportálható fájlformátumnál előfordult 

(dicom 3.0, illetve dicom RT képformátum). Az elemzések eredménye az 57a. és b. 

ábrán látható. 
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 Mélység [mm] 

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

1 

2 

4 

7 

10 

D 
[mm] 

15 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00  

0.00 0.00 0.00     

 

57a. ábra: a Varian PortalVision™ 7+7 MU dicom fájlformátumban exportált képének 
elemzése 
 
 Mélység [mm] 

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

1 

2 

4 

7 

10 

D 
[mm] 

15 

0.70 0.04 0.42 0.77 0.94 

0.31 0.21 1.86 2.82 2.73 

0.47 0.90 1.99 2.31 3.96 

0.63 1.14 2.36 4.11 5.89 

0.41 1.38 2.80 5.35  

0.00 1.44 3.17     

57b. ábra: a Varian PortalVision™ 7+7 MU bmp fájlformátumban exportált képének 
elemzése 
  
Amikor a képet dicom 3.0 formátumba exportáltuk, megfordult a jel-zaj görbe előjele, 

és kis értéket kaptunk. Az RT IMAGE formátumban a görbe nem fordul meg, de az 

értéke jelentősen megnő. Ezek a görbék a 58. ábrán láthatók. 

 

 
58. ábra: A jel-zaj görbe az abszorpció függvényében a. dicom 3.0 fájlformátum 
esetében, b. a dicom RT fájlformátum esetében 
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A különböző mezőellenőrző rendszerek esetében, a PTW EPID QC PHANTOM®-mal 

begyűjtött képek összehasonlítása a 59. ábrán látható. Minden csoportnál a mérési 

eredmények alapján választottuk ki a legjobb képeket. Az egyes képek értékelése a 35. 

és a 36. táblázatban látható, valamint a kiskontraszt felbontás a 61. ábrán található. 

 

59. ábra: A PTW EPID QC PHANTOM®--mal begyűjtött képek összehasonlítása  
a. Kodak X-OMAT® film 20 MU; b. Kodak EC-L® film 2 MU; c. Elekta iView® 2 
MU; d. Siemens OptiVue500aSi® 2 MU; e. Varian PortalVision™ 7 MU; f. Siemens 
BeamView Plus® 8 MU, 6 MV (dicom); g. Siemens BeamView Plus® 8 MU, 6 MV 
(bmp); h. Siemens BeamView Plus® 8 MU, 15 MV (bmp) 

 
A PTW EPID QC PHANTOM® alkalmas a napi rutinban alkalmazott Las Vegas teszt 

fantom helyettesítésére. A PTW EPID QC PHANTOM® alsó, középső részén lévő 

lyukak, melyeket a 60. ábrán láthatunk, megfelelnek a „kiskotraszt felbontás” 

ellenőrzésére. 
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60. ábra: A kiskotraszt felbontás ellenőrzése a PTW EPID QC PHANTOM®-mal, 
(baloldalon) és Las Vegas teszt fantommal (jobb oldalon) 

 
A 61a. és b. ábrán található képek kiskontraszt felbontása látható, a Varian 

PortalVision™ kivételével, amit az 59a. és b. ábrákon láthatunk. Az Elekta iView® és 

Siemens OptiVue500aSi® berendezésekkel kapott képek részletes kiskontraszt 

elemzését a melléklet tartalmazza. 

 

61a. ábra: A Kodak X-OMAT® és a Kodak EC-L® filmekkel készült képek 
kiskontraszt felbontása 
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61b. ábra: Az Elekta iView®, Siemens OptiVue500aSi® és a Siemens BeamView 
Plus® berendezésekkel készült képek kiskontraszt felbontása 
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Vizsgáltam a Varian PortalVision™ készülékének időbeni stabilitását, tíz napon 

keresztül minden nap ellenőriztem a képek minőségét, az eredmények a 37. táblázatban 

és a 62. ábrán láthatók.  

 

37. táblázat: A Varian PortalVision™ készülék stabilitás vizsgálata 
 
 

Jel-zaj arány MTF (f50) MTF (f25) 
Rézlépcső 

linearitása: max. 
deviáció (%) 

Linearitás helyi 
függvénye: max. 

deviáció (%) 
1 1928 0,266 0,381 0,64 1,60 
2 1362 0,264 0,380 0,71 1,72 
3 1746 0,252 0,378 1,00 1,19 
4 1630 0,239 0,347 1,44 1,45 
5 1850 0,242 0,349 0,85 1,76 
6 1508 0,239 0,349 1,37 1,57 
7 1330 0,233 0,340 1,24 1,49 
8 1802 0,258 0,381 1,18 1,72 
9 1704 0,246 0,373 1,10 1,84 

10 1706 0,234 0,333 0,77 1,83 
Xátlag 1656 0,247 0,360 1,03 1,62 
St.dev. 189 0,011 0,018 0,27 0,19 
Sx 200 0,012 0,020 0,28 0,20 
 

 

a. b. 

c. d.  

 
62. ábra: A Varian PortalVision™ készülék stabilitás vizsgálat eredményeinek 
grafikus ábrázolása: a. rézlépcső linearitása, b. linearitás helyi függése, c. MTF 
f(25) vízszintes és függőleges értékei, d. jel-zaj arány átlagértéke 
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7. Megbeszélés 
 
7.1. A CT-készülékek minőségellenőrzésének elemzése 

 

A teleterápiában használt CT-berendezések számára szükséges feltételek, amelyek 

alkalmassá teszik az eredetileg diagnosztikai célokra készült CT és PET/CT- 

készülékeket besugárzás tervezésre, a következők: 

 Az eredmények alapján, a hibák megszüntetése érdekében: rendszeresen 

ellenőrizzük a CT-készülékek lézereit, szereltessünk fel szagittális lézert! 

 A CT kezelőszemélyzete a vizsgálat elkezdése előtt ellenőrizze a topogramon, 

hogy egyenesen fekszik-e a beteg. A ferde fektetést nem lehet a következő 25-30 

alkalommal megismételni! 

Készítsünk a CT kezelőszemélyzete számára besugárzástervezési protokollt! A 

protokollnak tartalmaznia kell [101,102]: 

 a képek készítéséhez megfelelő csőfeszültséget (ajánlott a 120-130 kVp, de 

mindig legyen azonos, és ezen az értéken készüljön a CT-szám kalibrációjához 

szükséges felvétel is), 

 a beteg fektetésének meghatározását: mikor fekszik a beteg hason, háton, lábbal 

vagy fejjel a gyorsító felé, 

 a betegrögzítéshez részletes használati utasítást, 

 a szeletek közötti távolság megadását/előírását az anatómiai régiótól függően; és 

pontosan meg kell határozni, hogy hol legyen az első, illetve az utolsó sík 

(sugárvédelmi okokból, ill. a tervezőrendszerek specifikációinak figyelem-

bevételével), 

 a QA/QC ellenőrzésekhez szükséges eszközök ismertetését, használatát, a várható 

időráfordítást és az ellenőrzés gyakoriságát, valamint a méréseknél használt 

formanyomtatványt. 

Nagyon fontos, hogy fektetési hiba miatt ne kelljen megismételni a betegek vizsgálatát, 

mivel jelentős a sugárterhelés. Figyelembe véve, hogy a népesség effektív 

dózisterhelése természetes forrásokból (háttérsugárzás) 2,4 mSv/év, a CT-vizsgálatok 

dózisterhelése - ami mellkas CT esetében 7,8 mSv, a hasi CT esetében 7,6 mSv - igen 

jelentős [103]. 
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A CT-számok vizsgálata esetében a különböző gyártók CT-készülékei jó egyezést 

adnak, kivétel az általunk ellenőrzött Hitachi CT-berendezése, ahol láthatóan kalib-

rációra lenne szükség, mivel a csontsűrűségű tartományokban lényegesen eltér a NAÜ 

által megengedett ±20 Hounsfield egységtől. 

Ugyanazt a CT-képkészletet értékeltük a CT-készülék szoftverével és az Oncentra 

MasterPlan® tervezőrendszer programjával is, szignifikáns különbséget nem 

tapasztaltunk, ami az 55. ábrán is jól látható. A tervezőrendszerben nem hoztunk létre 

CT-szám táblázatot, nem implementáltuk a mérési eredményeket, ennek ellenére 

megegyeztek az értékek. 

Cozzi és mtsai vizsgálták a csőfeszültség változásának hatását a CT-szám értékére, és 

megállapították, hogy amennyiben 100 kVp-ről 140 kVp-re változik a csőfeszültség, a 

csontsűrűségű anyagok esetében 300 HU változást is eredményezhet [104]. Esetünkben, 

amikor 110 kVp-ről 130 kVp-re változtattuk a csőfeszültséget, a levegő- és 

vízekvivalens anyagok esetében átlagosan 3 HU változást tapasztaltunk, a ritkább 

csontsűrűségű anyagok esetében 40 HU volt a különbség, míg „SB3 Cortical Bone” 

elnevezésű tömör csont esetében ez az érték elérte a 100 HU értéket. Az 57. ábrán 

látható a CT-számok változása a csőfeszültség függvényében; a görbék 

összehasonlításával megfigyelhető az eltérés, ezért a felvételeket mindig ugyanazon a 

csőfeszültségen kell készíteni. Vizsgáltuk, hogy a készülék felmelegedésével változik-e 

a CT-szám értéke, ezért mértünk közvetlenül a készülék bekapcsolása után, és nyolc 

órával később; az eltérés elhanyagolható, mindössze 3 HU változást tapasztaltunk. 

A fantomok különböző sűrűségű anyaga nem homogén, ezért a CT-szám változik 

amennyiben változik a fantom anyagának atomszáma, illetve elektronsűrűsége. A lágy 

szövetek esetében Chu és mtsai szerint megközelítőleg 10 HU a különbség, míg 

csontsűrűségű anyagok esetében ez elérheti a 250 HU is [105]. Az általam vizsgált 

fantomoknál víz- és tüdőekvivalens anyagok esetében maximálisan 30 HU egység volt a 

változás, kivételt csak a MINI CT fantom képezett, ahol tüdőekvivalens anyag esetében 

ez az érték elérte a 100 HU-t. Csontekvivalens anyagok esetében leghomogénebbnek a 

CIRS Thorax IMRT fantom bizonyult, a változás 30 HU volt. A CIRS CT és a Gamex 

RMI 467 CT-fantomok esetében ez az érték 80 HU illetve 100 HU volt, míg a MINI CT 

fantom esetében elérte a 150 HU értéket. Ezen adatok alapján megállapítható, hogy 

homogenitás tekintetében a legmegfelelőbb a CIRS Thorax IMRT fantom. 
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Összehasonlítva az egyes fantomokat, a CT-készülékek minőségbiztosítására alkalmas a 

Gamex RMI 467 CT fantom és a CIRS CT elektronsűrűség fantom. Mindkettő több 

különböző inhomogenitású hengert tartalmaz, és a képek torzításának ellenőrzése is 

lehetséges. 

A CIRS IMRT Thorax fantom nemcsak a CT-készülékek, hanem a besugárzó 

készülékek minőségellenőrzésére is kiválóan alkalmas. Megvásárlásakor több 

különböző inhomogenitású hengert kell rendelni a gyártótól, mert amit mi teszteltünk, 

abban a csontszövetre és a tüdőre is csak egy-egy henger volt, ami nem felel meg a 

valóságnak. 

Az MRI készülékekkel ellentétben a CT-készülékek torzítása nagyon kicsi, valójában 

elhanyagolható, amit a méréseink is igazoltak. 
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7.2. A Varian CadPlan™ és a CMS XiO® tervezőrendszerek minőségellenőrzése és 

számolási algoritmusainak összehasonlítása különböző energiájú fotonsugárzások 

esetében. 

 

a. CIRS Thorax IMRT fantom: 

Kiválóan megfelel a tervezőrendszerek ellenőrzésére 6 és 18 MV foton energiákon. Az 

alakja és az alkalmazott anyagok sűrűsége igyekszik követni az ember anatómiáját, a 

mellékelt betétek többféle ionizációs kamra behelyezésére alkalmasak. A fantom 

pozicionálása egyszerű, a mérések megismételhetők. A fantom könnyen tárolható és 

szállítható. A mérések során felfedeztünk néhány hiányosságot is, amit jeleztünk a 

NAÜ-nek is. A tüdőekvivalens anyagból készült hengerek már néhány mérés után 

deformálódnak, ami megnehezíti az ionizációs kamra behelyezését. A csontekvivalens 

anyagból készült henger annyira szorult, hogy előfordult, hogy az egész fantomot szét 

kellett szedni, hogy ki tudjuk cserélni. A fantom asztalhoz történő rögzítése 

ragasztószalaggal történik, ami nyomot hagy a kezelő asztalon, és a fantom idővel el is 

mozdulhat, jobb megoldásnak tartanánk, ha a betegrögzítőknél használatos sínt 

alkalmaznák. Kívülről nem jelölik az ionizációs kamra mérési pontját, ami nagyon 

megnehezíti a CT-képek elkészítését, mert ha nem teszünk rá jelölő gömböcskéket, 

akkor nem fogjuk tervezéskor megtalálni az izocentrum, vagy a mező belépési síkját. 

A hengerbetéteken nincs szálkereszt, ami megnehezíti az izocentrum beállítását, és 

növeli a beállítási pontatlanságot. 

 

b. Besugárzástervezés és számolási algoritmusok 

Az egyes számolási algoritmusoknál jól látszik, hogy a szakirodalomnak megfelelően, 

kivétel nélkül a kisenergián adnak jobb eredményt, esetünkben ez 6 MV, míg a nagy 

energián (18 MV) sokkal nagyobb hibákat kaptunk [106, 107]. A Co60 energián nem 

vizsgáltam a Varian CadPlan™ számolási algoritmusait, de az irodalmi adatok 

ceruzanyaláb algoritmus esetében 2-6% hibáról számolnak be [108], míg az MGS és a 

collapsed cone számolási algoritmusok esetében, saját mérései alapján megállapítható, 

hogy megfelelnek a NAÜ kritériumának. 

A CMS XiO® tervezőrendszer esetében a NAÜ kritériumának a szuperpozíciós 

algoritmus (MGS) felel meg. Az FFT konvolúciós (FFTC) algoritmus kis relatív 
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elektronsűrűségű anyagoknál, mint a tüdő, kisenergián akár 8,5% hibát is ad, 

nagyenergián pedig a 12,5%-ot is eléri. 

Az MGS algoritmus esetében a legnagyobb hiba, amit kaptunk, 6 MV energián 4,2% 

volt az 1. eset 9. pontjában, ahol igazából már a félárnyékot mérjük, és ha nincs elég 

hely a tervezőrendszerben, hogy a dózisprofil "farkát" meghatározó értékeket is 

beadjuk, akkor ez a hiba sajnos előfordul. A 6 MV fotonenergián mért dózisprofil 

10 cm × 10 cm-es mezőméreten 100 cm-es FBT esetében a CMS XiO® tervezőrendszer 

esetében a 63. ábrán látható, míg a Varian CadPlan™ tervezőrendszer dózisprofilja a 64. 

ábrán található. 

A CMS XiO® tervezőrendszer egész profilt kér, ezért sokkal jobban tudja követni a 

mezőn belüli változásokat, viszont feláldozza a félárnyék területet, míg a Varian 

CadPlan™ jól követi a félárnyék régiót, de félprofiljával feltételezi a mező teljes 

szimmetriáját, ami nem mindig felel meg a valóságnak. A CMS XiO® tervezőrendszer 

mindkét algoritmusánál hiányzik a 7. eset a 18 MV foton energián, mivel ennél a 

tervezőrendszernél nagyenergián csak a dinamikus ékek vannak konfigurálva, külső 

ékek nincsenek, méréskor pedig 30o-os külső éket használtunk. 

 

 
63. ábra: Dózisprofil a CMS XiO® tervezőrendszerből, 6 MV fotonenergián, 10 cm x 
10 cm-es mezőméreten, 10 cm mélyen. 
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64. ábra: A Varian CadPlan™ tervezőrendszer félprofilja 6 MV fotonenergián, 10 cm x 
10 cm-es mezőméreten 10 cm mélyen. 
 

A Varian CadPlan™ tervezőrendszer esetében a legjobb eredményeket a "Pencil Beam 

convolution with Modified Batho Power Law correction" (PBMB) algoritmussal kap-

tuk. A legnagyobb hibát a 6. eset 7. pontjában kaptunk, 5,6% volt Varian 2100C duál 

fotonos gyorsítón, míg ebben az esetben a NAÜ kritériuma 5%, mivel a mérési pontunk 

a tüdőekvivalens anyagban található, több mint 20 cm-re a bőrfelszín alatt. Valószínűleg 

ez bizonyos mértékig gyorsítófüggő is, mivel a Varian 600C monoenergiás gyorsítón a 

mért és számított érték eltérése csak 3,5% volt. Polednik és mtsai filmdozimetriával 

végzett méréseik során a ceruzanyaláb alapú algoritmus esetében 23% hibával is 

találkoztak [109]. Koelbl és mtsai összehasonlították a ceruzanyaláb algoritmust a 

collapsed cone algoritmussal tüdőtumorok esetében, és megállapították, hogy a 

collapsed cone algoritmus pontosabban számolja a szöveti szórásból származó dózist 

[110]. Nagy energiák esetében jól látható, hogy a tüdő- és a csontekvivalens anyagoknál 

is vannak eltérések, bár ezek összdózis tekintetében nem szembetűnők. A mérési 

pontban leadott összdózis megfelel a NAÜ kritériumnak. Az EqTAR számolási 

algoritmus non-koplanáris mezők számolására nem alkalmas, ezért a 8. esetet nem is 

tudtuk kiszámoltatni. Rosszabb eredményeket kaptunk, mint az előző algoritmus 

esetében, de kisenergián még elfogadható, míg nagyenergián akár 10%-os hiba is 

előfordul. Az inhomogenitás-korrekció nélküli számolási algoritmussal kapott 

eredmények azt bizonyítják, hogy betegkezelésnél ezt az algoritmust soha nem szabad 
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használni. Ha vízekvivalens anyagú kockafantomban ellenőriztük volna az 1., 2., 3. 

esteket, akár még jónak is tűnhetnének, de amint a sugár útjába tüdő-, vagy 

csontekvivalens anyag kerül, a hiba a 20%-ot is eléri. 

A tervezőrendszerek összehasonlítása annak alapján, hogy az eredmények hány száza-

léka nem felel meg a NAÜ kritériumoknak a 65. ábrán látható. 

 

 
65. ábra: A NAÜ kritériumnak nem megfelelő eredmények 
százalékos arányának össze-hasonlítása. 

 

A besugárzási terveken leolvasott pontdózis és az ionizáló kamrával kapott dózisérték 

közötti különbség több okból keletkezhet. A mérések során a különböző hibák a hiba-

terjedési törvény szerint összeadódnak. Ilyen hibák a tervezőrendszer bemérési hibái, a 

tervezőrendszer konfigurálásából eredő hibák, a számolási algoritmusok hibája, a 

mérőrendszer (elektrométer és ionizációs kamra) hibája, valamint a fantom beállítási 

hibája. 

A mérési eredményekből egyértelműen megállapítható a 65. ábra alapján, hogy a 

betegkezeléseknél a CMS XiO® tervezőrendszer esetében korlátozás nélkül csak a 

szuperpozíciós számolási algoritmus használható, míg a Varian CadPlan™ 

tervezőrendszer esetében a Batho hatványtörvény korrekcióval módosított ceruzanyaláb 

konvolúció (PBMB) a megfelelő választás. Az EqTAR- és az FFTC-nél több esetben 

kaptunk a NAÜ által megadott megfelelőségi kritériumnál nagyobb eltéréseket a 

különböző inhomogenitások esetén, ami kifejezettebb volt tüdőnél, mint csontban. A 

65. ábrán az is jól látható, hogy a tervezőrendszerek mindig jobb eredményeket adnak a 
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6 MV fotonenergián, mint a 18 MV-on, ez azzal magyarázható, hogy a szoftvergyártók 

a tervezőrendszereiket a leggyakrabban használt 6 MV foton energián tesztelik. Az 

inhomogenitás korrekció nélküli számolási algoritmust (IKN) azért vizsgáltuk, mert 

pontos adatokat szerettünk volna kapni arra vonatkozóan, hogy mekkora eltérés várható, 

ha a tüdő illetve a csont sűrűségét nem vesszük figyelembe. A kereskedelmi 

forgalomban vannak még ma is olyan tervezőrendszerek, amelyeknél az inhomogenitás 

korrekciót ki lehet kapcsolni, amivel, mint láttuk akár 20%-os túl- vagy aluldozírozás is 

előfordulhat. Ezt a számolási algoritmust tehát csak korlátozottan lehet használni (pl. 

lágyrészek besugárzása). 

Eredményeinket más tervezőrendszerekkel összehasonlítva (66. ábra) megállapíthatjuk, 

hogy a jelenleg kereskedelmi forgalomban lévő legjobb számolási algoritmusok között 

a mi két rendszerünk is megtalálható. 

 

66. ábra: Az Pinnacle ADAC® (CC), a CMS XiO® (MGS), a Varian CadPlan™ 
(PBMB) és az Nucletron Oncentra™ MasterPlan (CC) tervezőrendszerek 
összehasonlítása (saját mérési eredmények alapján). 
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7.3. A CT-számok változásának dozimetriai hatása fotonsugárzások esetében 
 
 
Cho és mtsai 5 különböző CT készüléket ellenőriztek Gammex RMI 467, az általam is 

használt CT fantommal [111]. A dózisszámolás a Pinnacle tervezőrendszerrel történt. 

Az általuk ellenőrzött CT készülékek esetében homogén vízekvivalens közegben a CT-

számok értéke maximálisan 2%-ot változott, míg inhomogenitásokban ez elérte a 9,5%-

ot. Saját méréseinket elemezve 9,3%-os eltérést tapasztaltunk tüdőekvivalens anyagban, 

míg csontekvivans anyagok esetében ez az érték elérte a 13,5%-ot. Összehasonlítva a 

különböző CT-készülékeken készült képkészletekre számolt dózisokat a maximális 

eltérés 2,1% volt 6 MV foton esetében. Cozzi és mtsai [104] a Helax TMS 3.1.A. 

tervezőrendszeren, míg Kilby és mtsai a Nucletron Plato 2.5.1. tervezőrendszeren 

vizsgálták a CT-számok változásának dozimetriai hatásást 6 MV fotonenrgián, 10 cm 

mélyen különböző sűrűségű szövetekben, az általuk kapott értékek láthatók a 38. 

táblázatban [112]. 
 
38. táblázat: Az elektronsűrűségek változásának dozimetriai hatása 10 cm mélyen 
különböző sűrűségű szövetekben, 6 MV fotonenergián. 
 

Anyag relatív elektronsűrűség 
Δρe 

Δ dózis (%) 
(Cozzi et al 1998) 

Δ dózis  (%) 
(Kilby et al 2002) 

Lágyszövet (ρe = 1.0) +0,030 −0,7 −1,1 
Tüdő (ρe = 0.3) +0,025 −0,4 −0,9 
Csont (ρe = 1.3) +0,055 −1,6 −2,0 

 
A 27-31. táblázatokban láthatók a mérési eredményeink az energia, az inhomogenitás és 

a számolási algoritmus függvényében. A CMS XiO® tervezőrendszer esetében, 6 MV 

fotonenergián a tüdő és lágyszövet esetében eredményeink megegyeznek a Cozzi és 

mtsai által mért adatokkal, míg csontekvivalens anyag esetében kisebb értékeket 

kaptunk. Az összehasonlítást nehezíti, hogy nincs feltüntetve a csontsűrűségű anyag 

térfogata. A Varian CadPlan™ tervezőrendszer esetében a PBMB számolási 

algoritmusnál a különböző szövetekre kapott eredmények jobban megközelítik Kilby és 

mtsai eredményeit, míg az EqTAR számolási algoritmus esetében kétszeres értéket 

kaptunk. A 18 MV fotonenergián a CT-számok változásának jelentősen kisebb a 

dozimetriai hatása ±50 HU esetében ez csak 0,6% a 6. pontban, míg a mélyebben lévő 

mérési 7. mérési pontban 0,9%-ot kaptunk. A kobalt töltet esetében kaptuk a 

legnagyobb eltéréseket, bár ezek értéke is függött a tervezőrendszerektől, illetve azok 
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számolási algoritmusaitól. Irodalmi adatokat nem találtam kobaltágyúkra, ami azért is 

megdöbbentő, mert a fejlődő országokban gyakran előfordul, hogy kobaltágyút 

vásárolnak 3D tervezőrendszerekkel. A CMS XiO® tervezőrendszer esetében ±100 HU 

esetében a 6. pontra 1% (MGS) és 1,55% (FFTC), míg a Varian CadPlan™-nél 1,6% 

(PBMB) és 2,8% (EqTAR), a 7. pontra 1,6% (MGS) és 2,25% (FFTC), és 3,0% 

(PBMB) és 4,3% (EqTAR). Az 18 MV fotonenergián, tüdőekvivalen anyagok esetében 

EqTAR számolási algoritmusnál megfordult a százalékos eltérés előjele. 
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7.4. A Varian CadPlan™ és a CMS XiO® tervezőrendszerek minőségellenőrzése és 

számolási algoritmusainak összehasonlítása különböző energiájú elektronsugárzások 

esetében. 

 

A 12 MeV-os elektron energián az első négy esetben a mért értékek jól egyeztek a 

Varian CadPlan™ tervezőrendszer számolási eredményeivel, míg a CMS XiO® esetében 

a tüdőekvivalens anyagban az eltérés 10% volt. Vízekvivalens anyagok esetében 3,4% 

volt a legnagyobb eltérés a számolt és a mért értékek között. Megnyugtató, hogy a ter-

vezőrendszerek egyaránt jó eredményeket adtak mindkét FBT-on, és az inzertet is jól 

kezelték. 

Az 5. és 6. esetben, amikor a forgóállvány 90o-ban áll, a CMS XiO® tervezőrendszer 

számolási értékei felelnek meg jobban a mért eredményeknek. 

A 7. és 8. esetben, amikor a fősugár ferdeszögben esik be a test felületére, inzert nélkül 

jó eredményeket kaptunk, míg inzerttel az eltérés 8%-volt a Varian CadPlan™-nél, míg a 

CMS XiO® által adott monitoregység a Varian CadPlan™-nek a másfélszerese volt, ami 

50%-os túldozírozást okozott volna, amennyiben ezt az értéket nem tapasztalt tervező 

kapja, és a beteget besugarazzák vele. Ezt a tényt az sem magyarázza, hogy a mérési 

pont mélysége nem felel meg az elektron energiájának, és erre felvillanó ablakkal 

figyelmeztet a tervezőrendszer. 

A Varian CadPlan™ tervezőrendszer 1%-os eltérést adott 12 MeV-on a 10. pontban, ami 

csontban található, míg a CMS XiO®-nál 14,5%-os eltérést kaptunk. Ugyanebben a 

mérési pontban 16 és 20 MeV- nál a CMS XiO®-n 0,7% illetve 2%-os eltérést mértünk. 

A csont mögött lévő vízekvivalens anyagban mindkét algoritmus a mért értéknél kisebb 

értéket számol, és a mellette lévő tüdőekvivalens anyagban mindkét tervezőrendszer 

átlagban 16%-kal nagyobb dózist számol, mint a mért érték. 

A 67. és 68. ábrán láthatók a Varian CadPlan™ illetve a CMS XiO® tervezőrendszeréből 

exportált 12 MeV-es elektronsugárzás mélydózis-görbéi. Az ábrákon is jól látható, hogy 

a Varian CadPlan™ tervezőrendszerbe több adatot lehet beolvasni, ezért a bőrfelszín 

alatti mélyebb régiókban is pontosabban számol. Azokban az esetekben, amelyekben a 

mérési pontok bőrfelszíntől mért távolsága 4,5-5,5 cm, a mélydózis-görbe alapján 

látható, hogy a dózisesés 2 mm-es beállítási hiba esetén akár 10% is lehet. 
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67. ábra: A 12 MeV-os elektronnyaláb mélydózis-görbéje a Varian CadPlan™ 
tervezőrendszerben 
 

 

68. ábra: A 12 MeV-os elektronnyaláb mélydózis-görbéje a CMS XiO® tervező-
rendszerben, különböző mezőméretek esetében 
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A 16 MeV-os elektronenergián, az első négy esetben az 1. pontra (referencia pont) ka-

pott eredmények mindkét algoritmusnál megfelelnek a 3. pontban, ami 3 cm-rel az 1. 

pont mögött van, a Varian CadPlan™-nél még 3%, míg a CMS XiO®-nál már 6% hibát 

kaptunk. A nyílt mezőknél a 6. pontban (tüdőekvivalens anyag) 10 illetve 15%-kal 

nagyobb dózist mértünk a számoltnál. A blokkolt mezőknél a 6. pontban ez maximum 

3%, itt a dózis abszolút értéke igen kicsi, a CMS XiO® a számolásnál eleve 0 Gy-t ad; 

mert ebben a pontban már nem is számol. 

Az 5. és 6. eset mérési mélysége, ennek az energiának jobban megfelel. A mélydózis-

görbéjét tekintve (69. és 70. ábrák) láthatjuk, hogy a mérés mélységében a görbének 

platója van, így néhány mm-es beállítási hiba nem okozott 4-5%-os mérési hibát. 

A 7. esetnél a referencia pontban (2. pont, ami kis elektronsűrűségű anyagban van) 

mindkét esetben nagyon jó eredményeket kaptunk, míg az 1. pontban, ami 

vízekvivalens anyagban található, mindkét esetben a tervezőrendszer a valós dózisnál 

nagyobb értéket vár, ami a Varian CadPlan™-nél 4,8%, a CMS XiO®-nál 10% volt. 

A 9. esetben, a 16 MeV energián a referencia pontban a CMS XiO® jó eredményt adott, 

míg a Varian CadPlan™ 7,7%-os hibát adott. A csont mögött ugyanolyan rossz 

eredményeket kaptunk, mint a 12 MeV-nál. 

 

69. ábra: A 16 MeV elektronnyaláb mélydózis-görbéje a Varian CadPlan™ tervező-
rendszerben 
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70. ábra: A 16 MeV elektronnyaláb mélydózis-görbéje a CMS XiO® 
tervezőrendszer esetében, különböző mezőméretek esetében. 
 

A 20 MeV-os energia esetében nem tudtuk összehasonlítani a két tervezőrendszert, mert 

csak a CMS XiO® tervezőrendszer volt erre az energiára konfigurálva, az itt kapott 

számolt értékeket hasonlítottuk össze a mért adatokkal, amiket a 27. táblázat tartalmaz 

és az 54-56. grafikonok mutatnak be. Ha összehasonlítjuk a százalékban kapott 

eredményeket, a 16 MeV-on kapott értékekkel, meg kell állapítanunk, hogy ezen az 

energián sokkal jobb eredményeket kapunk. 

A CIRS Thorax IMRT fantom csak a 10 MeV-nál nagyobb energián felel meg, mivel az 

ionizáció kamra helyére a 10 MeV alatt használandó plánparallel (pl. Roos vagy 

Markus) kamrát nem lehet behelyezni. A méréseknél használt NE 2571 Farmer kamra 

térfogata talán túl nagy, ezért érdemes volna a méréseket megismételni kisebb térfogatú 

kamrával, vagy szilárdtest (pl. a gyémánt) detektorral. Terveinkben szerepel olyan 

házilag elkészítendő fantom, amiben megtalálható lenne tüdő- és csontekvivalens 

anyag, és alkalmas lenne plánparallel kamrás mérésre. 
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A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy mindkét tervezőrendszer jól kezeli a 

fókusz-bőr távolság változását. A tüdőekvivalens anyagokban a Varian CadPlan™ 

számítási értéke jobban megfelel a mérési eredményeknek, viszont csont mögött 

mindkét tervezőrendszer rosszul számol. 

Az inzerttel és az inzert nélkül kapott eredmények között 2-3%-os eltérés van. 

Nem szabad megfeledkeznünk arról a tényről, hogy esetünkben a fantom felülete sík, 

vagy kevésbé görbült, míg egy műtét utáni emlőről ez nem mondható el, ezért ezeket a 

dóziseloszlásokat fenntartással kell fogadni. A jövőben tervezünk olyan mérési 

sorozatot is, ahol modelleznénk valamilyen szövetekvivalens anyagból egy egyenetlen 

felületet, és ezen végeznénk méréseket. Az eredményeinket elemezve és 

összehasonlítva a nemzetközi szakirodalommal [113,114] megállapítható, hogy a 

bemutatott protokoll alkalmas az elektronszámolási algoritmus ellenőrzésére. A 

ceruzanyaláb algoritmussal mégsem lehetünk maradéktalanul elégedettek, mivel 

inhomogén környezetben jelentős eltérés tapasztalható a mért és a számolt dózis értéke 

között. Az elektronterápia szempontjából nagyon fontos a Monte Carlo számolási 

algoritmus mind szélesebb körben történő alkalmazása. A szakirodalomban található 

adatokból kiderül, hogy a hiba akár 4% alá is csökkenthető, mint az Oncentra™ 

MasterPlan tervezőrendszer esetében, ami a Monte Carlo VMC++ kódot alkalmazza 

[115-117]. 
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7.5. A PTW EPID QC PHANTOM® alkalmazási feltételei az elektronikus mező-

ellenőrző berendezések illetve a klasszikus mezőellenőrző filmek esetében. 

 

Összehasonlítva a szakirodalomban található számadatokat (39. táblázat) a 35. táblázat 

mérési eredményeivel látható, hogy a PTW EPID QC PHANTOM® alkalmas az MTF 

mérésére. 

39. táblázat: A szakirodalomban található, az EPID-ek minőségellenőrzésére szolgáló 
mennyiségek bemutatása 

EPID Pixel mátrix 
 

Pixel size 
mm 

Dose MU CNR 
 

f50 
(lp/mm) 

 
f30 

(lp/mm)
Clements és mtsai. 2002, PIPSpro® QC-3V fantom [118] 

 
Varian aS500™ 512 x 384 0.78 5 260 0.392 0.600 
Elekta iViewGT® 1024 x 1024 0.4 100 448 0.461 0.767 
Siemens FP-A 1024 x 1024 0.4 100 611 0.454 0.696 

Hermann és mtsai. 2001. [119] 
 

BeamView Plus® 512x512    0.204  
PortalVision™ 256x256    0.258  

Wong, 1999. [120] 

BeamView Plus® 512x512    0,214  
0,192 (15 MV)  

PortalVision™ 256x256    0,258  
 
 

A mezőellenőrző képek értékelésekor fontos szempont, hogy a képet milyen dózis ki-

szolgáltatása mellett kaptuk. Ezt a dózist mindig ki kell vonni a kezelés dózisából, hogy 

megelőzzük a beteg többletterhelését. Abban az esetben, ha kettős expozícióval készült 

a kép, csak részben tudjuk ezt megvalósítani, mivel az első nagymezős felvétel általában 

a védendő szervet is tartalmazza, ezt a dózist hozzá kell adni, a védendő szervek 

dózisához. 

Az Elekta iView® rendszernél a jel-zaj arány értéke és a linearitás maximális 

eltérésének (%) értékei kisebbek voltak akkor, amikor csak fólia volt az EPID és a 

fantom között, a modulációs átviteli függvény értékeire nem volt jelentős hatással. 

A Varian® dcm fájlok elemzésekor nem kaptunk értékeket a kiskontrasztra, tehát az 

epidSoft2.0 program nem értékelte a lyukak abszorpcióját, bár a felvételeken jól lát-

szottak (59a. ábra). Először arra gondoltuk, hogy az egyszeri felvételi módban leadható 

7 MU dózis nem elég nagy, ezért próbálkoztunk a kettős expozícióval is, de ugyanazt az 

eredményt kaptuk. Ezután exportáltuk a képet bmp formátumba, és így már kis dózisnál 
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is megjelentek a lyukak (59b. ábra) Ez a jelenség mindkét exportálható fájlformátumnál 

előfordult (dicom 3.0, illetve dicom RT képformátum). 

Elemezve a Siemens OptiVue500aSi®-vel készült képeket, a legjobb eredményeket 

2 MU-nál kaptuk, kettős expozíciónál a 2+1 MU vagy a 2+2 MU ajánlott. Kipróbáltuk a 

3+3 MU kombinációt is, de ez túlexponálást eredményezett. 

A minőségbiztosításban a PTW EPID QC PHANTOM® használható nemcsak az amorf-

szilíciumos EPID-nél, hanem a képminőséget elemezhetjük a Siemens BeamView Plus® 

videó alapú berendezéseknél és a Varian PortalVision™ ionizációskamra-mátrixos 

EPID-nél is, de vigyázzunk, hogy mindig ugyanazt a fájlformátumot alkalmazzuk, 

amelyiket a mérési protokollunkban meghatároztunk, mivel ezeknél a rendszereknél a 

DICOM implementálása nem tökéletes [121]. 

A sugárterápiában többféle képet is használhatunk, hogy éppenséggel milyen képről van 

szó, azt a DICOM szabvány szerint [122] egy adatcsoport (group) egyik eleme (tag) 

adja. Amikor a fájlokat elemeztük a DicomWorks® programmal, megtaláltuk a hibát. A 

DICOM-ban az adat-elem egyedi azonosítóval rendelkezik, ez az adat-elem címke. Az 

adat-elem egyedi azonosítója egy meghatározott számjegypárból áll (a csoportszámot 

követi az elemszám). A meghatározott számjegypár második számjegye alkotja az adat-

elem címkét. Az adat-elem címke alakja (gggg,eeee), ahol gggg a csoportszám és eeee 

az elemszám csoporton belül. Az adat-elem címke hexadecimális alakú. A standard ele-

mek csoportszáma páros. Egy dicom RT képben a pixel-ábrázolást leíró, (0028,0103) 

címke tartalmának 0000H értéknek kell lennie, míg a dicom 3.0-ból exportált képeknél 

ez az érték 0001H. Az RT kép értékének változtatása 0-ról 1-re megfordítja a görbe 

előjelét. Visszaírni már nem lehet, a DicomWorks®-ben megjelenik, hogy az érték 

"variant". 

Elemezve a mezőellenőrző filmeket, rá kellett jönnünk, hogy a LumiDicom® 

programunk dcm kiterjesztésű fájlja, bár igen jól kommunikál a Varian VariS™ 6.0 

rendszerével, téves értékeket ad, mert megfordította a jel-zaj görbét, amint ezt már 

részleteztük a Varian PortalVision™ esetében. A program fejlesztésekor a fő szempont 

az volt, hogy a program kommunikáljon a Varis™ rendszerrel, így a dicom RT 

képformátum tulajdonságait meg kellett tartani. A PTW Mephysto® programmal 

begyűjtött fájlnál ez a hiba nem fordult elő, az epidSoft2.0 mindkét esetben, mind a tif, 

mind a PTW image fájlnál ugyanazt az eredményt adta. 
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Geyer és mtsai vizsgálták a Kodac EC-L® film kiskontraszt felbontását Las Vegas 

fantommal 8 MV és 15 MV fotonenergián, egyértelműen bizonyították, hogy a 6 MV 

fotonenergián kapott eredmények sokkal jobbak, ezért nem tartottam szükségesnek, 

hogy esetünkben elvégezzem a méréseket 18 MV fotonenergián is [123]. 

Mindhárom gyártó kijavította az új amorf-szilíciumos rendszereknél a felmerült 

DICOM hibákat, és a képek már könnyen beolvashatók, és jól elemezhetők. 

A mezőellenőrző filmnél minden új csomag bontásánál kontroll felvételt kell készíteni, 

amivel dokumentálható a mezőellenőrző kép minősége, egyben a filmelőhívó rendszert 

is lehet ellenőrizni. Új hívó betöltésekor az ellenőrzést meg kell ismételni. 

Az EPID fantommal igazolható, hogy a Kodak EC-L Lightweight® kazetta a megfelelő 

Kodak Portal Localisation ReadyPack® filmmel kiváló ellenőrző rendszert alkot, ami a 

betegek sugárvédelme szempontjából is előnyös, mivel kettős expozíció esetében a 

Kodak X-OMAT V® filmnél használatos 14 MU (7+7 MU) csökkenthető 4 MU-ra 

(2+2  MU). Ha az előírások alapján, pl. az emlőtumor esetén, ahol 2 Gy frakciónkénti 

dózissal 50 Gy összdózist adunk le, az 5 hétig tartó kezelés esetén az  

X-OMAT V® filmnél ez 70 cGy többletterhelést jelent (általában 100 MU = 100 cGy), 

míg a Kodac Portal Localisation ReadyPack® filmnél a többletdózis csak 20 cGy. 

Ezeket a dózisokat a kezelések alatt le kell vonni az összdózisból. A védendő szervek 

terhelése még így is nőhet, mivel a kettős expozíció első nagy mezejének mérete 

meghaladja a kezelési mezőét, így tartalmazhat védendő szervet (ez különösen a 

szemlencsére lehet veszélyes). 

Amennyiben kettős expozíciós módban használjuk a készüléket, a 2+1 MU értéket 

ajánljuk a Siemens OptiVue500aSi®, Elekta iView® és a Kodak Portal Localisation 

ReadyPack® film esetében, míg a Siemens BeamView Plus®, a Varian PortalVision™ és 

a Kodak X-OMAT V® film esetében a 7+7 MU ajánlott, természetesen az alkalmazott 

dózisra hatással van a beteg besugarazott testtájának átmérője, illetve az EPID műszaki 

állapota. 

A fantom alkalmas a kiskontraszt felbontás elemzésére, az eredményeket a program 

megjeleníti numerikusan és grafikusan egyaránt. A szakirodalom alapján [124], Las 

Vegas fantommal ellenőrzött mezőellenőrző berendezés (film) akkor megfelelő, ha 

besugárzást követően a meglévő 28 lyukból 17 lyuk látszik. A PTW EPID QC 

PHANTOM® 27 hasonló mélységű és átmérőjű lyukat tartalmaz, esetünkben is ezt a 
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feltételt alkalmaztam. Elemezve az 59a. és b., illetve a 61a. és b. ábrát megállapítható, 

hogy a Kodak X-OMAT V® filmet kivéve, ahol csak 9 lyuk látható mindegyik felvétel 

megfelel. 

A fantommal a mezőellenőrző képek jellemzőinek állandóságát vizsgáltuk. Az 

alapértékeket (referencia érték) a készülékek átvételi vizsgálata után elvégzett 

alapvizsgálat során kell megállapítani, amint azt a 31/2001 EüM rendelet megköveteli. 

[125]. A stabilitás vizsgálatakor jelentős változásokat figyelhettünk meg a jel-zaj arány 

esetében valamint a lépcsős rézékek linearitásának és a linearitás helyfüggésének 

maximális eltérésében, míg a MTF paramétereinek változása minimális volt. 

Fontos lenne, ha az EPID rendszereket gyártó cégek közölnék a felhasználókkal az 

általuk mért referencia értékeket, mivel jelenleg nagyon kevés irodalmi adat található az 

MTF-ről, vagy a jel-zaj arányról. 
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8. Következtetések 
 
 

A sugárterápiás központoknak szükségük lenne egy átfogó minőségbiztosítási 

protokollra, aminek alapján minden sugárterápiás intézet elkészíthetne - figyelembe 

véve saját lehetőségeit - egy belső minőségbiztosítási protokollt. Ennek a protokollnak 

kell, hogy része legyen a sugárterápiában használt képalkotó berendezések (CT, PET, 

MRI) alkalmazási feltételei és minőségbiztosítása, valamint a besugárzás-

tervezőrendszerek és mezőellenőrző rendszerek minőségbiztosítása. 

Tapasztalataink alapján a CT-készülékek mechanikus paramétereit, a betegpozicionálást 

és rögzítést napi szinten kell ellenőrizni. A CT-szám ellenőrzése negyedévenként 

ajánlott, de az ellenőrzést a képalkotó rendszerben történt bármi változás esetén (pl. 

röntgencső csere, detektor csere) el kell végezni. A mérési eredmények alapján 

megállapítható, hogy a CT-számok hatása függ a mérési pontok mélységétől, a sugárzás 

energiájától és a számolási algoritmusoktól is. 

A munkámban bemutatott méréssorozatokat évente egyszer meg kell ismételni, akkor 

is, ha semmi változás nem volt a tervező-, ellenőrző- és kivitelező rendszerben, 

valamint minden esetben, ha a sugárterápiás intézet új CT-készüléket, új 

tervezőrendszert vásárol, vagy frissíti azt, valamint a meglévő tervezőrendszerbe új 

besugárzó készüléket implementálnak. Nincs tökéletes tervezőrendszer, ezért érdemes 

folyamatosan tesztelni a rendszert, és az észlelt hibákat azonnal jelezni a gyártó felé, 

mivel csak a folyamatos információcsere előzheti meg a hibákat és az esetleges 

baleseteket. A fent említett esetek csak konformális technikára készültek, azoknak az 

intézeteknek, amelyek intenzitás modulált kezeléseket (IMRT) végeznek, sokkal 

összetettebb ellenőrzésekre van szükségük. Általában minden tervezőrendszer több 

számolási algoritmussal rendelkezik. Minden esetben, mielőtt betegkezelésre kezdenénk 

használni egy tervezőrendszert, el kell dönteni, hogy melyik esetben melyik számolási 

algoritmus a legmegfelelőbb, valamint követni kell a nemzetközi szakirodalom 

ajánlásait. 

A besugárzó készülékeket a mezőellenőrző felvételek készítésére szolgáló berendezések 

tekintetében három csoportba sorolhatjuk. 

1. Olyan régi készülékek, amik még alkalmasak a teleterápiára, de nem rendelkeznek 

mezőellenőrző berendezéssel. Ezeknél kell használni mezőellenőrző filmeket, lehetőség 
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szerint ne a Kodak X-OMAT V® filmet válasszuk, hanem a sugárvédelmi szempontból 

megfelelőbb Kodak Portal Localisation ReadyPack® filmet. 

2. Olyan készülékek, amik már rendelkeznek mezőellenőrző berendezésekkel, de ezek 

még elsőgenerációsak (pl. Siemens BeamView Plus®, a Varian PortalVision™), 

folyamatos ellenőrzést és karbantartást igényelnek a megfelelő képminőséghez, de a 

gyakorlatban jól használhatók. 

3. Új besugárzó készülékek, amik amorf-szilíciumos mezőellenőrző berendezésekkel 

rendelkeznek, kiváló a képminőségük, és sugárvédelmi szempontból is előnyösebbek. 

Mindhárom esetben a minőségbiztosítás érdekében protokollra van szükség, ami alapján 

megtörténhet a folyamatos ellenőrzés. A kereskedelemben többféle mezőellenőrzésre 

szolgáló fantom és szoftver található; valamilyet érdemes beszerezni. 
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9. Összefoglalás 

 
A kutatás célja, hogy a kezelések biztonságosabbá tétele érdekében választ adjunk a 

megavoltterápia minőségellenőrzésének néhány kérdésére. Vizsgáltam a diagnosztikai 

célokra készült CT és PET/CT készülékek besugárzástervezésre történő alkalmazásának 

feltételeit, összehasonlítottam a Varian CadPlan™ és a CMS XiO® tervezőrendszerek 

számolási algoritmusait különböző energiájú foton- és elektronsugárzások esetében, a 

CT-számok változásának dozimetriai hatását, valamint a PTW EPID QC PHANTOM® 

alkalmazási feltételeit az elektronikus mezőellenőrző berendezések illetve 

mezőellenőrző filmek minőségellenőrzésében. 

Protokollban kell meghatározni azokat a feltételeket, amelyek alkalmassá teszik a diag-

nosztikai célokra készült CT és PET/CT-készülékeket besugárzástervezésre is. A pro-

tokollnak tartalmaznia kell: a pontos betegbeállítást, a csőfeszültséget, a betegrögzítés-

hez részletes használati utasítást, a QA/QC ellenőrzésekhez szükséges eszközök ismer-

tetését, használatát, a várható időráfordítást és az ellenőrzés gyakoriságát, valamint a 

méréseknél használandó formanyomtatványt. 

A mérési eredményekből megállapítottam, hogy foton energiákon a betegkezeléseknél a 

CMS XiO® tervezőrendszer esetében korlátozás nélkül csak a szuperpozíciós számolási 

algoritmus használható, míg a Varian CadPlan™ tervezőrendszer esetében a PBMB a 

megfelelő választás. Inhomogenitás korrekció nélkül nem szabad használni a 

tervezőrendszereket. A CIRS Thorax IMRT fantom csak a 10 MeV-nál nagyobb 

elektron energián használható, mivel csak a Farmer ionizációs kamrával tudunk benne 

mérni. A mérési eredmények alapján megállapítható, lágyszövetben mindkét 

tervezőrendszer jól számol, a tüdőekvivalens anyagokban a Varian CadPlan™ számítási 

értéke jobban megfelel a mérési eredményeknek, viszont csont mögött egyik 

tervezőrendszer sem számol elég pontosan. 

A minőségbiztosításban az PTW EPID QC PHANTOM® nemcsak az amorf-szilíciumos 

EPID-eknél használható, hanem elemezhetjük a képminőséget a Siemens BeamView 

Plus® videó alapú berendezéseknél, a Varian PortalVision™ ionizációskamra-mátrixos 

EPID-nél, és filmek esetében is. A mérési protokollunkban meg kell határozni az 

alkalmazható fájlformátumot is, mivel ezeknél a rendszereknél a DICOM imple-

mentálása nem tökéletes. 
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10. Summary 

 
The aim of the investigation is to give answer to some questions of the QC in the mega-

voltage therapy for the sake of making the treatments more trouble-free. We investi-

gated the terms of the usage of CT and PET/CT equipments in treatment planning that 

were made originally for diagnostic purposes. We compared the calculation algorithms 

of the Varian CadPlan™ and CMS XiO® treatment planning systems (TPS) for photon 

and electron radiations of different energy. We also investigated the terms of usage of 

the PTW EPID QC PHANTOM® in the quality control of the EPID’s and the portal 

images, as well. 

We laid down the terms in a protocol that make the diagnostic CT and PET/CT equip-

ments capable for radiation treatment planning. The protocols should contain the exact 

patient setup, the tube voltage, detailed directions for use of patient immobilization 

tools, the review and use of the necessary QA/QC devices, the time consumption of the 

procedure, the frequency of controls and the worksheet to be used during the measure-

ments. 

On the base of the measurements, it can be stated that on photon energies the superpo-

sition algorithm can be used for patient treatments in the case of the CMS XiO® TPS 

while in the case of Varian CadPlan™ TPS the PBMB algorithm is the proper choice. It 

is not allowed to use the TPS without inhomogeneity correction. 

The CIRS Thorax IMRT phantom can be used for electron measurement only at higher 

than 10 MeV since only the Farmer chamber can be inserted into the holes of the phan-

tom. On the base of the electron measurements, it can be stated that both planning sys-

tems give good results in soft tissue. In lung equivalent material the calculated values of 

the Varian CadPlan™ are in better agreement with the measured values, but the 

calculated values behind the bones are not accurate enough. 

In the QA/QC process the PTW EPID QC PHANTOM® is usable not only for the 

amorphous silicon EPID’s but the image quality can be analysed on the video based 

devices and on EPID’s operating with liquid filled ionisation chamber array detector 

and even on port films. In the protocol for measurements, the usable file format should 

be given since the DICOM implementation is not complete in the case of these systems. 



 99

11. Irodalomjegyzék  
 

1. Fehér I, Haiman O, Varjas G. (1996) Bozóky László tudományos életútja, 

Fizikai Szemle, 7: 241. 

2. Köteles Gy. (2005) Fizika az orvoslásban, Fizikai Szemle, 1: 17. 

3. Mayer Á, Zaránd P. (2007) 75 éves az önálló sugárterápia az Uzsoki utcai 

Kórházban, Orvosi Hetilap, 37: 1731-4. 

4. Varjas G, Pazonyi B, Forgács Gy. (2005) Számítógépes besugárzástervezés: 

visszatekintés és korszerű módszerek, Magyar Onkológia, 49(3): 245-9. 

5. AAPM Report 55. Radiation treatment planning dosimetry verification.  Report 

of Task Group No. 23 of the Radiation Therapy Committee of the American 

Association of Physicists in Medicine (AAPM), 1995, Woodbury, NY: 

American Institute of Physics. 

6. AAPM Report 85. Tissue inhomogeneity corrections for MV photon beams. 

Report of Task Group No. 65 of the Radiation Therapy Committee of the 

American Association of Physicists in Medicine (AAPM), 2004, (Madison, WI: 

Medical Physics Publishing). 

7. Adams GD. (1978) Formation and early years of the AAPM, Med. Phys. 5(4): 

290-6. 

8. IAEA (International Atomic Energy Agency) Technical Report Series 398. 

Absorbed dose determination in external beam radiotherapy. An International 

Code of Practice for Dosimetry Based on Standards of Absorbed Dose to Water. 

2000 Vienna, IAEA. 

9. IAEA  Basic Safety Standards, Safety Series 115, 1996, Vienna, IAEA.  

10. IAEA (International Atomic Energy Agency) Technical Report Series 430 

Commissioning and quality assurance of computerized planning systems for 

radiation treatment of cancer. 2005,Vienna, IAEA. 

11. Aletti P, Bey P. Recommendations for a Quality Assurance Programme in 

External Radiotherapy, ESTRO, 1995, Booklet no.2 (Brussels: ESTRO) 

12. Leer JWH, McKenzie AL, Scalliet P, Thwaites DI. Practical Guidelines for the 

Implementation of a Quality System in Radiotherapy,  ESTRO, 1998, Booklet 

no.4 (Brussels: ESTRO) 



 100

13. Mijnheer B, Olszewska A, Fiorino C, Hartmann G, Knöss T, Rosenwald JC, 

Wellewerd H. Quality assurance of treatment planning systems. Practical 

examples for non-IMRT photon beams. ESTRO 2005 Booklet no.7 (Brussels: 

ESTRO). 

14. IX. Hungarian Medical Physics Conference & Workshop, In: Zaránd P. (szerk.), 

Magyar Biofizikai Társaság, Budapest. 2002: 85-8. 

15. Porubszky T. (1995) A minőségügyről általában és speciálisan a radiológiára 

vonatkozóan. Radiológiai Közlemények 31(1): 81-6. 

16. Ikeda H. (2002) Quality Assurance activities in Radiotherapy, Jpn J Clin Oncol, 

32(12): 493-6. 

17. Webb S. (2001) The future of photon external-beam radiotherapy: the dream and 

the reality, Phys Med, 17(4): 207-15. 

18. Van Dyk J. Advances in modern radiation therapy. In: Van Dyk J. editor. The 

modern technology of radiation oncology, vol. 1. Madison: Medical Physics 

Publishing, 2005: 13-5. 

19. AAPM Report No 1, Phantoms for Performance Evaluation and Quality 

Assurance of CT Scanners, 1977, AAPM 

20. AAPM Report No 39, Specification and acceptance testing of computer 

tomography scanners, 1993, American Institute of Physics. 

21. Kutcher GJ, Coia L, Gillin M, Hanson WF, Leibel S, Palta RJ, Morton JR, 

Purdy JA, Reinstein LE, Svensson GK, Weller M, Wingfield L. (1994) 

Comprehensive QA for radiation oncology: Report of AAPM Radiation Therapy 

Committee Task Group 40, Med Phys, 21(4): 581-618. 

22. Thomas SJ. (1999) Relative electron density calibration of CT scanners for 

radiotherapy treatment planning, British Journal of Radiology, 72:781-6. 

23. Watanabe Y. (1999) Derivation of linear attenuation coefficients from CT 

numbers for low-energy photons, Phys Med Biol, 44: 2201-11. 

24. Schneider U, Pedroni E, Lomax A. (1995) The calibration of CT Hounsfield 

units for radiotherapy treatment planning, Phys Med Biol, 41: 111-24. 

25. Paulsen F, Scheiderbauer J, Eschmann SM, Brechtel K, Klein M,  

Pfannenberg C, Momdry A, Hehr T, Belka C, Bamberg M. (2006) First 



 101

experiences of radiation treatment planning with PET/CT, Strahlenther Onkol, 

182(7): 369-75. 

26. Aarup LR, Nahum AE, Zacharatou C, Juhler-Nottrup T, Knöös T, Nyström H, 

Specht L, Wieslander E, Korreman SS. (2009) The effect of different lung 

densities on the accuracy of various radiotherapy dose calculation methods: 

Implication for tumour coverage, Radiother Oncol, in press. 

27. Gershkevitsh E. Schmidt R, Velez G, Miller D, Korf E, Yip F, Wanwilairet S, 

Vatnitsky S. (2008) Dosimetric verification of radiotherapy treatment planning 

systems: Results of IAEA pilot study, Radiother Oncol, 89: 338-46. 

28. Knöös T, Ceberg C, Weber L, Nilsson P. (1994) Dosimetric verification of a 

pencil beam based treatment planning system. Phys Med Biol, 39: 1609-28. 

29. Van Dyk J. Dimensionally of dose calculation algorithms. IAEA Regional 

Training Course, Gliwice, Poland, 2007. 

30. Ahnesjö A, Aspradakis MM. (1999) Dose calculations for external photon 

beams in radiotherapy, Phys Med Biol, 44: 99–155. 

31. Storchi PRM, van Battum LJ, Woudstra E. (1999) Calculation of a pencil beam 

kernel from measured photon beam data, Phys Med Biol, 44: 2917–28. 

32. Nisbeta A, Beangea I, Vollmara HS, Irvineb C, Morganb A, Thwaitesc DI. 

(2004) Dosimetric verification of a commercial collapsed cone algorithm in 

simulated clinical situations, Radiother Oncology, 73: 79–88. 

33. Ulmer W,  Pyry J, Kaissl W. (2005) A 3D photon superposition/convolution 

algorithm and its foundation on results of Monte Carlo calculations, Phys Med 

Biol, 50: 1767–90. 

34. Aspradakis MM, Morrison RH, Richmond ND, Steele A. (2003) Experimental 

verification of convolution/superposition photon dose calculations for 

radiotherapy treatment planning, Phys Med Biol, 48: 2873-93. 

35. Ramsey CR, Cordrey IL, Spencer KM; Oliver AL. (1999) Dosimetric 

verification of two commercially available three-dimensional treatment planning 

systems using the TG 23 test package, Med Phys, 26(7): 1188-95. 

36. Camargo PRTL, Rodrigues LN, Furnari L, Rubo R. (2007) Implementation of a 

quality assurance program for computerized treatment planning systems, Med 

Phys, 34(7): 2827-36. 



 102

37. Bedford JL, Childs PJ, Hansen VN, Mosleh-Shirazi MA, Verhaegen F, 

Warrington AP. (2003) Commissioning and quality assurance of the Pinnacle3 

radiotherapy treatment planning system for external beam photons, British 

Journal of Radiology, 76: 163–76. 

38. du Plessis FCP, Willemse CA, Lötter MG, Goedhals L. (2001) Comparison of 

the Batho, ETAR and Monte Carlo dose calculation methods in CT based patient 

models, Med Phys, 28(4): 582-9. 

39. Sandilos P, Seferlis S, Antypas C, Karaiskos P, Dardoufas C, Vlahos L. (2005) 

Technical note: evaluation of dosimetric performance in a commercial 3D 

treatment planning system, British Journal of Radiology, 78: 899–905. 

40. Ferreira IH, Richter J, Dutreix A, Bridier A, Chavaudra J, Svensson H. (2001) 

The ESTRO-EQUAL Quality Assurance Network for Photon and Electron 

Radiotherapy Beams in Germany, Strahlenther Onkol, 177: 383–93. 

41. Hogstrom KR, Mills MD and Almond PR. (1981) Electron beam dose 

calculations, Phys Med Biol, 26: 445–59. 

42. Starkschall G, Shiu AS, Bujnowski SW, Wang LL, Low DA and Hogstrom KR.  

(1991) Effect of dimensionality of heterogeneity correction on the 

implementation of a three-dimensional electron pencil-beam algorithm, Phys 

Med Biol, 36: 201–27. 

43. Brahme A. (1981) Electron beam dose planning using Gaussian beams: 

mathematical background, Acta Radiol Oncol, 20: 147–58. 

44. Lax I, Brahme A and Andreo P. (1983) Electron dose planning using Gaussian 

beams. Improved dose profiles, Acta Radiol Oncol, 364: 49–59. 

45. Shiu AS, Hogstrom KR. (1990) Pencil beam redefinition algorithm for electron 

dose distribution, Med Phys, 18(1): 1-18. 

46. Boyd RA, Hogstrom KR, Starkschall G. (2001) Electron pencil beam 

redefinition algorithm dose calculations in the presence of heterogeneities, Med 

Phys, 28(10), 2096-104. 

47. Keall PJ, Haban PW. (1996) Super-Monte Carlo: A 3-D electron beam dose 

calculation algorithm, Med Phys, 23(12): 2023-34. 

48. Antolak JA, Bieda MR, Hogstrom KR. (2002) Using Monte Carlo methods to 

commission electron beams: A feasibility study, Med Phys, 29(5): 771-86. 



 103

49. Hu A, Song H, Chen Z, Zhou S, Yin F. (2008) Evaluation of an electron Monte 

Carlo dose calculation algorithm for electron beam, Journal of Applied Clinical 

Med Phys, 9(3): 1-15. 

50. Mika S, Christ G. (2007) Experimentelle Validierung eines Monte-Carlo-

basierten Bestrahlungsplanungssystems für Elektronenstrahlung, Strahlenther 

Onkol;183(3): 150-6. 

51. Verhaegen F, Buffa M, Deehan C. (2001) Quantifying effects of lead shielding 

in electron beams: a Monte Carlo study, Phys Med Biol, 46: 757–69. 

52. Hogstrom KR, Boyd RA, Antolak JA, Svatos MM, Faddegon BA, Rosenman 

JG. (2004) Dosimetry of a prototype retractable eMLC for fixed-beam electron 

therapy, Med Phys, 31(3): 443-62. 

53. Pesznyák Cs, Lövey K, Weisz Cs, Polgár I, Mayer Á. (2001) Elektronikus 

mezőellenőrzés lineáris gyorsítón, Magyar Onkológia, 45(4): 335-41. 

54. Johnson LS, Milliken BD, Hodley SW, Pelizzari CA, Haraf DJ, Chen GTY. 

(1999) Initial clinical experience with a video-based patient positioning system, 

I.J. Radiat Oncol Biol Phys, 45(1): 205-13. 

55. Van Herk M, Meertens H. (1988) A matrix ionisation chamber imaging device 

for on-line patient set up verification during radiotherapy, Radiother Oncol, 11: 

369-78. 

56. van Herk M. (1991) Physical aspects of liquid-filled ionisation chamber with 

pulsed polarizing voltage, Med Phys, 18: 692-702. 

57. van Herk M, Bijhold J, Hoogervorst BR, Meertens H. (1992) Sampling methods 

for matrix ionisation chamber systems, Med Phys, 19: 409-418. 

58. Essers M, Hoogervorst BR, van Herk M, Lanson H, Mijnheer BJ. (1995) 

Dosimetric characteristics of a liquid-filled electronic portal imaging device, I J 

Radiat Oncol Biol Phys, 33: 1265-72.  

59. Boellaard R, van Herk M, Uiterwaal H, Mijnherr B. (1999) First clinical tests 

using a liquid-filled electronic portal imaging device and a convolution model 

for the verification of the midplane dose, Radiother Oncol, 47: 313-22. 

60. El-Mohri Y, Jee KW, Antonuk LE, Maolinbay M, Zhao Q. (2001) 

Determination of the detective quantum efficiency of a prototype, megavoltage 

indirect detection, active matrix flat-panel imager, Med Phys, 28(12): 2538-49. 



 104

61. Munro P, Bouius DC. (1998) X-ray quantum limited portal imaging using 

amorphous silicon flat-panel arrays, Med Phys, 25(5): 689-702. 

62. Winkler P, Hefner A, Georg D. (2005) Dose-response characteristics of an 

amorphous silicon EPID, Med Phys, 32 (10): 3095-105. 

63. Cremers F, Frenzel Th, Kausch C, Albers D, Schonborn T, Schmidt R. (2004) 

Performance of electronic portal imaging devices EPIDs used in radiotherapy: 

Image quality and dose measurements, Med Phys, 31 (5):985-96. 

64. Nijsten SMJJG, Mijnheer BJ, Dekker LAJ, Lambin P, Minken AWH. (2007) 

Routine individualised patient dosimetry using electronic portal imaging 

devices, Radiother Oncol, 83: 65–75. 

65. Boyer AL, Antonuk L, Fenster A, van Herk M, Meertens H, Munro P, Reinstein 

LE, Wong J. (1992) A review of electronic portal imaging devices (EPIDs), Med 

Phys, 19:1–16. 

66. Langmack K A, Phil D. (2001) Portal Imaging, British Journal of Radiology, 74: 

789-804. 

67. CAPCA (Canadian Association of Provincial Cancer Agencies) Standards for 

Quality Control at Canadian Radiation Treatment Centers, CT-Simulators, 2007 

68. Guan H, Yin FF, Kim JH. (2002) Accuracy of inhomogeneity correction in 

photon radiotherapy from CT scans with different settings, Phys Med Biol, 47: 

223-31. 

69. Chu JCH, Ni B, Kriz R, Amod SV. (2000) Applications of simulator computed 

tomography number for photon dose calculations during radiotherapy treatment 

planning, Radiother Oncol, 55:65-73. 

70. Kanematsu N, Matsufuji N, Kohno R, Minohara S, Kanai T. (2003) A CT 

calibration method based on the polybinary tissue model for radiotherapy 

treatment planning, Phys Med Biol, 48: 1053-64. 

71. Pesznyák Cs, Polgár I, Weisz Cs.  A CT kalibráció szerepe a sugárterápiában In: 

Zaránd P. (szerk.), IX. Hungarian Medical Physics Conference & Workshop, 

Magyar Biofizikai Társaság, Budapest, 2002: 85-8. 

72. Thomson E and Edyvean S. (1999) CT equipment Physics Aspects of Quality 

Control in Radiotherapy; ed WPM Mayles et al (York: Institute of Physics and 

Engineering in Medicine) p 48 



 105

73. Swiss Society for Radiobiology and Medical Physics (SGSMP) (1997) Quality 

Control of Treatment Planning Systems for Teletherapy: Recommend. No 7, p 7 

74. IAEA (International Atomic Energy Agency) TECDOC 1583. Commissioning 

of radiotherapy treatment planning systems: testing for typical external beam 

techniques, 2008, Vienna: IAEA.  

75. Mutic S, Polha J.R, Buther E.K, Das IJ, Huq MS, Loo LN, Salter BJ, 

McCollough CH, Van Dyk J. (2003) Quality assurance for computed-

tomography simulators and the computed-tomography simulation process: report 

of the AAPM Radiation Therapy Committee Task Group No. 66, Med Phys, 

30(10): 2762-92. 

76. Pesznyák Cs, Weisz Cs, Király R, Kiss B, Zelić S, Polgár I, Zaránd P. (2009) 

Computertomográfiás készülékek minőségellenőrzése besugárzástervezés 

szempontjai alapján (Magyarországi helyzetelemzés), Magyar Onkológia, 53(3), 

247-51. 

77. Constantinou C, Harrington JC. (1991) An electron density calibration phantom 

for CT-based treatment planning computers, Med Phys, 19(2), 325-27. 

78. Weisz Cs, Polgár I, Pesznyák Cs. (1996) A CADPLAN használatba vételével 

kapcsolatos tapasztalatok, Rad Közlemények, 32(1): 54-60. 

79. Weisz Cs, Zaránd P, Polgár I, Pászkán A, Pesznyák Cs. (1997) Inhomogeneity 

correction. Comparison of measured and calculated values, Rad Közlemények, 

33(1): 50-4. 

80. Polgár I, Weisz Cs, Pesznyák Cs. Besugárzástervezés minőségbiztosítása In. 

Mayer Á. (szerk.) Uzsoki utcai levelek, Roche Kft. Budapest 2005; 10: 57-58. 

81. Miften M, Wiesmeyer M, Monthofer S, Krippner K. (2000) Implementation of 

FFT convolution and multigrid superposition models in the FOCUS RTP 

system, Phys Med Biol, 45, 817–33. 

82. Ahnesjö A, Saxner M, Trepp A. (1991) A pencil beam model for photon dose 

calculation, Med Phys, 19(2): 263-73. 

83. Papanicolaou N, Mackie TR, Meger-Wells C, Gehring M, Reckwerdt P. (1993) 

Investigation of the convolution method for polyenergetic spectra, Med  Phys, 

20(5): 1327-36. 



 106

84. CMS users manual, Dose Calculation – Pencil Beam, 2002, Computerized 

Medical Systems.  

85. Khan FM, Doppke KP, Hogstrom KR, Kucher GJ, Nath R, Prasad SC, Purdy PJ, 

Rosenfeld M, Werner BL. (1991) Clinical electron-beam dosimetry: Report of 

AAPM Radiation Therapy Committee Task Group No. 25, Med Phys, 18(1): 73-

109. 

86. Boyer AL, Antomuk L, Fenster A, Van Herk M, Meertens H, Munro P, 

Reinstein LE, Wong J. (1992) A review of electronic portal imaging devices 

(EPIDs), Med Phys, 19: 1-16. 

87. Whittington R, Bloch P, Hutchinson D, Björrngard BE. (2002) Verification of 

prostate treatment setup using computed radiography for portal imaging, Journal 

of Applied Clinical Medical Physics, 3(2): 88-96. 

88. Pesznyák Cs, Lövey K, Weisz Cs, Polgár I, Mayer Á. (2001) Elektronikus 

mezőellenőrzés lineáris gyorsítón, Magyar Onkológia, 45(4): 335-41. 

89. Duliskovich T, Vittay P. (1996) A CT minőségellenőrzése, Rad Közlemények 

31(1): 124-34. 

90. Gagel B, Schramm O, Harms W, Mulhern A, Wenz F, van Kampen M, 

Wannenmacher M, Eble MJ. (2002) The electronic portal imaging system 

Siemens Beamview Plus® versus conventional verification films CEA TVS® and 

Dupont COL 7®. Strahlenther Onkol, 178: 446-52. 

91. Kálmán L. A DQE (Detective Quantum Efficiency) mint a röntgen 

képdetektorok alapvető jellemzője. In: Zaránd P. (szerk.), IX. Hungarian 

Medical Physics Conference & Workshop, Magyar Biofizikai Társaság, 

Budapest. 2002: 12-8. 

92. Kálmán L. Mammográfiás képalkotás filmen. In: Zaránd P. (szerk.), IX. 

Hungarian Medical Physics Conference & Workshop, Magyar Biofizikai 

Társaság, Budapest. 2002: 20-5. 

93. Porubszky T. A modulációs átviteli függvény. In: Zaránd P. (szerk.), IX. 

Hungarian Medical Physics Conference & Workshop, Magyar Biofizikai 

Társaság, Budapest. 2002: 9-11. 

94. Users Manual, EPID QC PHANTOM and epidSoft Software, 2006, PTW-

Freiburg.  



 107

95. Cremers F, Frenzel T, Kausch C, Albers D, Schönborn T, Schmidt R. (2004) 

Performance of electronic portal imaging devices (EPID’s) used in radiotherapy: 

image quality and dose measurements, Med Phys, 31: 985-96. 

96. Geyer P, Blank H, Alheit H. (2006) Portal Verification Using the KODAK ACR 

2000 RT Storage Phosphor Plate System and EC®  Films, Strahlenther Onkol, 

182: 172-8. 

97. Hermann A, Bratengeier K, Priske A, Flentje M. (2000) A New Verification 

Film System for Routine Quality Control of Radiation Fields: Kodak EC-L, 

Strahlenther Onkol, 76: 274-7. 

98. Pesznyák Cs, Zaránd P, Mayer Á. (2007) Digitalization and Networking of 

Analog Simulators and Portal Images, Strahlenther Onkol, 183: 117-20. 

99. Pesznyák Cs, Zaránd P, Baráti Zs, Párkányi T. MevaSim szimulátor hálózatban - 

DICOM RT, In: Pintye É. (szerk.) X. Hungarian Medical Physics Conference & 

Workshop, Magyar Biofizikai Társaság, Budapest. 2003: 103-8. 

100. Zaránd P. A DICOM RT kép, In: Pintye É. (szerk.) X. Hungarian Medical 

Physics Conference & Workshop, Magyar Biofizikai Társaság, Budapest. 2003: 

97-102. 

101. Aired EGA, Conway J. (2002) CT simulator for radiotherapy treatment 

planning, British Journal of Radiology 75: 937-49. 

102. Hintenlang DE. CT Scanner QC, American College of Medical Physics, Annual 

Meeting, Scottsdale Arizona, 2004 

103. Farkas Gy. (1997) A kockázat szerepe az ionizáló sugárzások orvosi 

alkalmazása során, Rad Közlemények, 33(1): 7-16. 

104. Cozzi L, Fogliata A, Buffa F, Bieri S. (1998) Dosimetric impact of computed 

tomography calibration on a commercial treatment planning system for external 

radiation therapy, Radiother Oncol, 48: 335–8. 

105. Chu JCH, Ni B, Kriz R, Saxena VA. (2000) Applications of simulator computed 

tomography number for photon dose calculations during radiotherapy treatment 

planning, Radiother Oncol, 55: 65-73. 

106. Engelsman M, Damen EMF, Koken PW, van’t Veld AA, nav Ingen KM, 

Mijnheer BJ. (2001) Impact of simple tissue inhomogeneity correction 



 108

algorithms on conformal radiotherapy of lung tumours, Radiother Oncol, 60: 

299-309. 

107. Knöös T, Wieslander E, Cozzi L, Brink C, Fogliata A, Albers D, Nyström H, 

Lassen S. (2006) Comparison of dose calculation algorithms for treatment 

planning in external photon beam therapy for clinical situations, Phys Med Biol, 

51: 5785-807. 

108. Hurkmans C, Knöös T, Nilsson P, Svahn-Tapper G, Danielsson H. (1995) 

Limitations of a pencil beam approach to photon dose calculations in the head 

and neck region, Radiother Oncol, 37: 74-80. 

109. Polednik M, Madyan YA, Schneider F, Wolff D, Bannach B, Lambrecht U, 

Wallin A, Cwiekala M, Maurer K, Reif F, Lohr F, Wenz F. (2007) Evaluation of 

Calculation Algorithms Implemented in Different Commercial Planning 

Systems on an Anthropomorphic Breast Phantom Using Film Dosimetry, 

Strahlenther Onkol,183: 667–72. 

110. Koelbl O, Krieger T, Haedinger U, Sauer O, Flentje M. (2004) Influence of 

Calculation Algorithm on Dose Distribution in Irradiation of Non-Small Cell 

Lung Cancer (NSCLC) Collapsed Cone Versus Pencil Beam, Strahlenther 

Onkol, 180: 783–8. 

111. Cho KH, Shin D, Cho SJ, Jang J, Lee SH, Kim YH, Choi DH, Kim ES, Kwan 

SI. The effect of the CT Number for Each CT on Photon Dose Calculation, 

IFMBE Proceedings 14, 2007, part 12. 

112. Kilby W, Sage J, Rabett V. (2002) Tolerance levels for quality assurance of 

electron density values generated from CT in radiotherapy treatment planning, 

Phys Med Biol, 47: 1485-92. 

113. Muller-Runkel R, Cho SH. (1997) Evaluation of commercial tree-dimensional 

electron pencil beam algorithm, Med Phys, 24(1): 91-101. 

114. McShan DL, Fraass BA, Ten Haken RK. (1994) Dosimetric verification of a 3-

D electron pencil beam dose calculation algorithm, Med Phys, 21(1): 13-23. 

115. Treutwein M, Bogner L. (2007) Elektronenfelder in der klinischen Anwendung - 

ein Vergleich von Pencil-Beam - und Monte-Carlo-Algorithmus. Strahlenther 

Onkol, 183(8): 454-8. 



 109

116. Scherf C, Scherer J, Bogner  L. (2007) Verifikation und Anwendungen des 

voxelbasierten Monte-Carlo-(VMC++-) Elektronen - Dosismoduls von 

Oncentra™ MasterPlan, Strahlenther Onkol, 183(2): 81-8. 

117. Hogstrom KR, Almond PR. (2006) Review of electron beam therapy physics, 

Phys Med Biol, 51: R455–89. 

118. Clements R, Luchka K, Pouliot J, Sage J, Shalev S. Initial comparison of three 

Am-Si EPIDs using the QC-3V Phantom, The 7th International Workshop on 

Electronic Portal Imaging – EPI2K2, Vancouver, BC, June, 27-29. 2002. 

119. Herman MG, James MB, David AJ, McGee KP, Munro P, Shalev S, van Herk 

M, Wong WJ. (2001) Clinical use of electronic portal imaging: Report of 

AAPM Radiation Therapy Committee Task Group 58, Med Phys, 28(5): 712-37. 

120. Wong J. Current Status of Electronic Portal Imaging, AAPM 41st Annual 

Meeting, Nashville, Tennessee, 1999. 

121. Pesznyák Cs, Fekete G, Mózes Á, Kiss B, Király R, Polgár I, Zaránd P, Mayer 

Á. (2009) Quality Control of Portal Imaging with PTW EPID QC PHANTOM®, 

Strahlenther Onkol, 185: 56-60. 

122. NEMA (National Electrical Manufacturers Association). Digital Imaging and 

Communications in Medicine (DICOM) Part 3: Information Object Definitions 

Rosslyn, Virginia, USA, NEMA, 2003: 855. 

123. Geyer P, Blank H, Alheit H. (2006) Portal Verification Using the KODAK ACR 

2000 RT Storage Phosphor Plate System and EC®  Films, Strahlenther Onkol, 

182:172-8. 

124. McGarry CK, Grattan MWD, Cosgrove VP. (2007) Optimisation of image 

quality and dose for Varian aS500 electronic portal imaging devices (EPIDs), 

Phys Med Biol, 52: 6865–77. 

125. Zaránd P. A terápiás szimulátorok minőségbiztosítása In: Zaránd P. (szerk), IX. 

Hungarian Medical Physics Conference & Workshop, Magyar Biofizikai 

Társaság, Budapest. 2002: 89-95. 

 

 

 

 



 110

12. Saját publikációk jegyzéke 
 

12.1. Az értekezés témakörében megjelent publikációk 

 

1. Pesznyák Cs, Fekete G, Mózes Á, Kiss B, Király R, Polgár I, Zaránd P, Mayer Á. 

(2009) Quality Control of Portal Imaging with PTW EPID QC Phantom®, 

Strahlenther Onkol, 185: 56-60.               IF: 3,005 

2. Pesznyák Cs, Zaránd P, Mayer Á. (2007) Digitalization and Networking of Analog 

Simulators and Portal Images, Strahlenther Onkol, 183: 117-20.         IF: 3,357 

3. Pesznyák Cs, Weisz Cs, Király R, Kiss B, Zelić S, Polgár I, Zaránd P. (2009) 

Computertomográfiás készülékek minőségellenőrzése besugárzástervezés 

szempontjai alapján (Magyarországi helyzetelemzés), Magyar Onkológia, 53(3): 

247-51. 

4. Polgár I, Weisz Cs, Pesznyák Cs. Besugárzástervezés minőségbiztosítása In. Mayer 

Á. (szerk.) Uzsoki utcai levelek, Roche Kft. Budapest 2005: 10, 57-8. 

5. Pesznyák Cs, Zaránd P, Baráti Zs, Párkányi T. MevaSim szimulátor hálózatban - 

DICOM RT, In: Pintye É. (szerk.) X. Hungarian Medical Physics Conference & 

Workshop, Magyar Biofizikai Társaság, Budapest. 2003: 103-8.  

6. Zaránd P, Pesznyák Cs, Baráti Zs, Párkányi T. Mezőkontroll port filmmel - 

DICOM RT kép, In: Pintye É. (szerk.) X. Hungarian Medical Physics Conference & 

Workshop, Magyar Biofizikai Társaság, Budapest. 2003: 109-12. 

7. Pesznyák Cs, Polgár I, Weisz Cs. A CT kalibráció szerepe a sugárterápiában In: 

Zaránd P. (szerk.), IX. Hungarian Medical Physics Conference & Workshop, 

Magyar Biofizikai Társaság, Budapest. 2002: 85-8. 

8. Pesznyák Cs, Lövey K, Weisz Cs, Polgár I, Mayer Á. (2001) Elektronikus 

mezőellenőrzés lineáris gyorsítón, Magyar Onkológia, 45(4): 335-341.  

9. Weisz Cs, Zaránd P, Polgár I, Pászkán A, Pesznyák Cs. (1997) Inhomogeneity 

correction. Comparison of measured and calculated values, Rad Közlemények, 

33(1): 50-4. 

10. Weisz Cs, Polgár I, Pesznyák Cs. (1996) A CADPLAN használatba vételével 

kapcsolatos tapasztalatok, Rad Közlemények, 32(1): 54-60. 

 



 111

Poszterabsztraktok 

 

1. Pesznyák Cs, Polgár I, Zaránd P. (2009) Dosimetric verification of radiotherapy 

treatment planning systems in Hungary, Intl Conference on Advances in Radiation 

Oncology (ICARO), Vienna, Poster no. 147. 

2. Pesznyák Cs, Polgár I, Zaránd P. (2007) Mezőellenőrző berendezések összeha-

sonlítása és alkalmazása a minőségbiztosításban, MBFT – Magyar Orvosfizikai 

Társaság XIV. konferenciája, Magyar Onkológia, 51(3): 247. 

3. Pesznyák Cs, Polgár I, Zaránd P. (2007) Újgenerációs mezőellenőrző berendezések 

bemutatása, Magyar Sugárterápiás Társaság VIII. Kongresszusa, Magyar Onkológia, 

51(3): 273. 

4. Pesznyák Cs. (2005) Sugárbalesetek megelőzése, Magyar Sugárterápiás Társaság 

VII. Kongresszusa, Magyar Onkológia, 49(3): 272. 

 

12.2. Egyéb közlemények 

 

1. Patyánik M, Nemeskéri Cs, Póti Zs, Sinkó D, Pesznyák Cs, Király R, Kois 

R, Mayer Á. (2009) Concomitant Radiochemotherapy of Cervical Cancer, Is It 

Justified to Reduce the Dosage of Cisplatin? Strahlenther Onkol, 185: 582-7. 

 IF: 3,005 

2. Pesznyák Cs, Katona Cs, Naszály A, Mayer Á. Célterület definíció, besugárzási 

technikák a lokálisan előrehaladott méhnyakrák megavolt terápiájában, In. Mayer Á. 

(szerk.) Uzsoki utcai levelek, Roche Kft. Budapest 2008: 12, 48-51.  

3. Póti Zs, Pesznyák Cs, Mayer Á. A sugárterápia optimalizálása sugárbiológiai 

és/vagy sugárfizikai alapon, In. Mayer Á. (szerk.) Uzsoki utcai levelek, Roche Kft. 

Budapest 2007: 11, 22-31. 

4. Pesznyák Cs, Póti Zs. (2006) Új besugárzási technika craniospinális céltérfogat 

ellátására, Magyar Onkológia, 50(4), 341-4. 

5. Zaránd P, Pászkán A, Pesznyák Cs. (1997) Apparent beam hardening in rectangular 
60Co wedged fields, Rad Közlemények, 33(1): 57-60.  

6. Weisz Cs, Pesznyák Cs, Polgár I, Pászkán A, Zaránd P. (1997) Új ékek Theratron 

780C kobaltágyúkhoz, Rad Közlemények, 33(l): 54-7.  



 112

7. Zarand P, Pesznyak C, Paszkan A. (1997) Apparent Beam Hardening and Depth 

Dependence of μ in rectangular 60Co wedged fields, Physica Medica, 13(1): 175-6. 

 



 113

13. Köszönetnyilvánítás 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Dr. Rontó Györgyinek 

tudományos munkám elkészítésében nyújtott segítségéért. 

Hálás köszönettel tartozom: 

Dr. Zaránd Pálnak és Dr. Polgár Istvánnak ötleteikért, segítségükért és útmutató 

tanácsaikért. 

Dr. Mayer Árpádnak, aki osztályán lehetőséget biztosított számomra az értekezés 

témájának kidolgozására, és végig támogatta munkámat. 

Dr. Golub Iván főigazgató úrnak, a tudományos munka végzéséhez szükséges szakmai 

feltételek biztosításáért. 

Kollégáimnak Király Rékának, Dr. Weisz Csabának, Hegedűs Lászlónak és Szalai 

Tibornak, valamint minden munkatársamnak, aki támogatott abban, hogy időt 

szakíthassak a tudományos munkámhoz szükséges adatok összegyűjtéséhez. 

Dr. Major Tibornak építő jellegű kritikai észrevételeiért és a tőle kapott 

szakirodalomért. 

Dr. Groska Erikának, Dr. Dienes Annának, Dr. Fekete Gábornak, Kiss Balázsnak, Zelić 

Stipannak és Mózes Árpádnak a sugárfizikai mérések elvégzésében nyújtott 

pótolhatatlan segítségükért. 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek és a Magyar Atomenergia Hivatalnak, hogy 

a CIRS Thorax IMRT fantomot rendelkezésemre bocsátották. 

A PTW Freiburg-nak és magyarországi képviseletének a Canberra Packard-nak, hogy 

az EPID QC PHANTOM® a hozzátartozó szoftverrel térítésmentesen a rendel-

kezésemre bocsátották a mérések idejére. 

Végül, de nem utolsó sorban, köszönetet mondok családomnak tanulmányaim során 

nyújtott szerető támogatásukért. 



 114

14. Melléklet  

A különböző mezőellenőrző berendezésekkel készített felvételek kiskontraszt 
felbontása 
 
1. Siemens OptiVue500aSi® mezőellenőrző berendezés 6 MV fotonenergián 
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2. Elekta iView® mezőellenőrző berendezés 6 MV fotonenergián 
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3. Siemens BeamView Plus® mezőellenőrző berendezés 6 MV és 15 MV foton-
energián 
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4. Kodak EC-L® mezőellenőrző film 6 MV fotonenergián 
 

 

 


