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A különböző mőszindulatú daganatok о ven to több 

ticosor ember halálát okozzák hazánkban* A szív ős 

őrrendosőri betegségek után oa m a második leggya- 

koribb halálok Hagyarorsaágon* /20,52/
A gyógykezelésnek három nőd ja lehet séges:

- műtét
- sugárterápia
- gyógyszeres kosolőo.

As első Lát beavatkozás általában lokális elváltozá
sok esetén őrhot ol sikert, mig oz egész betegre 

kiterjedő, már áttéteket képző /generalizált/ da
ganat kezelésében olyan megoldásra van szükség, ami 

tübbé-kevéobé ocyonleteom fejti ki hatását os ösz- 

sses érintett területen* Űrre ad módot a gyógy32erős 

ko selés, ami keoo-, immunt, vagy hormontor áp iát je» 

lont •
Sápjainkban a háromféle beavat kosáét ogy as egyénre 

osabott terápiás stratégia osorint egymást kiegá- 

ssitvo alkalmazzák* /1,5»15»17«16«£0*22»51»52/ 

így, ha a betegséget időben fölismerik, a botegek jé 

réaso tökéletesen gyógyítható. Hangsúlyozni koll 

as on ban, hogy аз esőtek döntő többségiben as ehhez 

szükséges komi diagnosis sajnos elmarad* Hímek fő oka 

a diagnosstikuo médsaerok viszonylagos érzéketleneó- 

031 is megelőz VG, hogy a betegség csali előrehaladottabb
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állapotában Jár ssubjoktiv tünetekkel9 mire a beteg 

panaszával orvoshoz fordul, legtöbbször diagnoszti
zálható шгоШ /cent imát от ос nagyságrendű/ az el
sődleges daganata és sajnos Jelen vannak as első 

át tó tok la már kimutatható , vagy muß láthatatlan mó
ré tökben*
A rosszindulatú rnegbetogedésok gyakoriságára óo 

veszélyességére való tekintettol nagyon fontos to
kát ős onkológiai hálósot tökó létesítésé. így a ko
rai felismerést szolgáló imeretterj ossstós Aég 

egy normális osintü "rákfélolem" kialakulását is 

vállalva/» a szervezett asürésok számának ős as 

alapellátásban dolgosa orvosok onkológiai ismerete
inek bővítése, valamint a daganatok gyógyítási lo- 

kotőeé&oiaok minden róssterületet érintő hathatós 

fejlesztése.
A sugárterápia biológiai alapba as a tény» hogy a 

különböző sejtek-osövetek közül a gyorsabban esz- 

tódőok károsodnak nagyobb sértőkben adott sugárdé- 

sio hatására. A rosszindulatú sejtburjánzások tokát 

sugárórsőkonyobbek as őket körülvevő egészséges 

szöveteknél. /5,15,10,43,52/
A sugárterápia célja a daganatnak óc as őt körülve
vő ügyn© vosott biztonsági sónának án. tumorölő dó- 

siosal való ellátása as óp ssövotek lehetőség szerin
ti maximális kímélése mellett, к cél olórósókes külön-
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bözo szakemberek /orvosok, fizikusok, szakasszisz- 

torus ok/ összehangolt munkájára von osükség о terá
piás terv létrehozásában, megvalósításában és el
lenőrzésében egyaránt. /1,4,15,52,61/
A besugársástervezés fő lépdsóig

1. funorlokal is de io : Az elváltozás méretének és 

térbeli elhelyezkedésének meghatározása /pl* két
irányú rórotarányos röntgenfelvételek, illetve 

szárai tompos rétogf elvé tolok segítségével/ éo a 

daganat síkjában a betörői készített haránt-kör
fogat i rajzban а céltőrület kijelölése.
2. Orvosi-biológiai tervezés3 A lokalizáció, va
lamint ős öossos klinikai kivizsgálás eredménye
inek ismeretében az orvos kiválasztja a kezelés
hez legmogf el előbb ougdrn-inőségot, megállapítja 

a tumorra leadandó összes dózist és ennek időbe
li frakciandlását.
3. Pisikai dó s ist or vezess Azoknak a fizikai pa
ramétereknek a meghatározása, melyek mellett а 

sugárterápia célja megvalósul.
Alapja az elnyelt dózis méréses 

- Relativ méréss A bosugárzókéssülék Milüabü- 

au sugara esői által egy homogén, megközelítő
leg testekvivolcEio ciny előkép ességül fontomban 

/pl. vízben/ létrehozott dósisoloszlás megha
tározása. A mérések alapján a készülő lore

\
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jellemző alap-izodózis tő г корок cogsz ох ko üz lé -
со*

- Abszolút mérés2 A nemzetközi előírások sze- 

ránt os 5 со mélyen vis bon eltolod о dózistelje- 

s itmény meghatározása* /4,6,05X0,1393X,32,33/
- As adott betegre vonatkozó egyéni izadósis- 

térkép megszerkesztései A toot bolsejóban el
helyezkedő daganatot célszerű több, egymással 

különböző szöget bezáró besugárzási mezével el
látni ügy, ko^y a célterületen összegezedjók 

esek hatása* A köxfogati raás és a célterület 

ismeretében a tapasztalatok alapján választha
tó ki a felhasználandó besugárzási mezők száma5 

mérete, belépési pontja és szöge* üssek után 

szükséges az alap-izodésio térképek számítógé
pes vagy kési összegzésével a dósisviszonyok 

pontos meghatározása* /1,4,7,X5»19»3$ ,47,52,53, 

60,65/
- A besugárzási idők számítása a bosugarsóké- 

ozülék dózisteljesitménye és a késs izodézis- 

tórkáp felhasználásával egyszerűen elvégezhető.
4. A besugárzási terv betogre "illesztése"i a ter
vező orvos és fizikus az asszisztensekkel együtt a 

körfogati rajzon elkészített izodóziatérkép alapján 

a mosok belépési pontjait, határoló vonalait ráraj-
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salja a botec bőrére.
5# Ellenőrzések* Különösen fontos a betegben 

ténylegesen kialakuló dózisviszonyok minél jobb 

megismerése аз esetleg szükséces korrekciók vég
rehajtásához .
I&re általában csal; közvetett lehetőségek van
nak 8

- A beállítást ellenőrző felvételek kvalitatív 

Információt adnak, de használatuk csak egymezős 

illetve szembenéző /opponáld/ kétmezőe besu- 

Cársások esetén adekvát• /1,15,52/
- A betoc bőrén véceshetők mérések ionizációs 

kamrával illetve 2Ы) tablettákkal /es utóbbi 
módosor a betoc és a szomélyset számára is több 

szempontból előnyös/. /4,15,34,64/
- 2©stüregbe vezetett katéterben elhelyezett ÉLD 

tabletták, esetleg ionizációs kamrák sok infor
mációt adhatnak ugyan, de használatuk a beteget 

testiles és lelkileg is indokolatlanul megterhe
li, és a dotektor helyzete a mérés pillanatában 

nem is mindig ismerhető pontosan.
- Az emberi ormájú, test ekvivalens anyagú fanto
mok /pl. a valódi emberi csontokat is tartalma
zó Aldexoon Rondo fantomok/ nagyon eredményesen 

alkalmazhat ék. Lsekben ÉLD tablettákkal, film
mel vagy speciális félvezető detektorokkal
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igen nagy pontosságú mérések végezhetők, 
Д5,34,53,55,56,64,69/

A SZOffiB Radiológiai Klinikában 1930 Őszén üzembe 

helyeztok egy Bicker C 3000 típusú kobalt beougár~ 

zó laS szüléket • %yben létrehozták a Sugárterápiás 

Osztályt, molya ok Jél-Kelet ílagyarország aakoxadl- 

előgiai ellátása a föladata* Д9,35/
Az úb osztály hüss betegággyals megfelölő diagaosz- 

tikai háttérrel, folyamatoson fejIádо sugárterápi
ás szakember-gárdával és nagyrészt menetközben ki« 

fejlesztett segédeszköztárral kezdte mg munkábát. 
Lehetőség nyilt a különböző típusú és elhelyezkedé
sű elvált os ás ok kos el optimális sugár minőségű gyó
gyítására, továbbra i© rendelkezésre állt ugyanis 

a klinika régebbi 2II£-250-es /ortovoltos/ valamint 

a Gknoul és Beroopán felületi terápiás röntgen 

készülék is.
"Ifolx^ ágyúnk" lohetővé tette hasai vissonylatbon 

úb besugárzási eljárások megválás it ásót, kidolgo
zását is. így a malignus lymphomás betegek nagy- 

kit erjedésü tumoros nyír okrégió báaak szabálytalan 

alakú mezővel történő úa. köpeny- /Lantéi/ besugár
zását, a mozgómezős technika alkalmazását, stb. 

isseknél a terápiás módszereknél különösen nagy be~ 

lent őségé van az ellenőrző dózismérőéeknek.
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Dolöosatoraxm a bosugiirsdstezvesea fizikai problé
máiról kívánok oss^a^ta öossefoglolót adni, Ш18- 

nöo tekintő utol a köpony-technika íntó a etünkben 

törtónu megválóoltására« illetve a dósioviszonyok
nak a terLioluuineoaсела dós iemárós oádssoióvel tör- 

tón6 ollonurssósőro*

■
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XI. JSSZqüBUK bis шшк

ХХ^ -Violiex С 3,000 tájékokat Ьеаи:;к:аб 2;с$азЦ1бк

1. ábra Picker tolckobalt besugárzó кз szülök

1%2-ban gyártott **ogytárol6sw káesUlék. A 22 ma át- 

raar6#i 20 risn magassági 'IBq maximális aktivitású 

sort koboLt-GQ iaotóp állandóan a másfél tonnás 

őlom-wolíTean besugárzó fölben van. A töltet egy kü
lönleges ötvösotbol kŰGSült henger palásti úba süly- 

lyosstve foglal helyet.
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A kezelési pozícióban а sugárzás egy kollimátor- 

rendszeren keresztül jut ki a készülékből. Kikap
csoláskor a kondort hossztengelye körül 130 fokkal 

elfordítva ear erős epirálrufíé viszi alapállapotba 

a sugárforrást. A sugánaező n^rete 55 cm-oz forrás
kor távolság esetéii 4*5 x 4#5 ал és 17#5 * 17*5 cm 

között folyamat osan változtatható а ко 11 imát or read- 

szex könnyű mozgatásával.
A készülék az egyéb hasai besugárzó készülékeikhez 

képest sokféle» gyors, pontos beállítást tesz lehe
tővé. Alkalmas az átlagos emberi test mélyében 

/j-12 cm/ elhelyezkedő tumorok besugárzására, mivel 

a bőrfelszia kimélése mellett lehetővé teszi /termé
szetesen többraezős besugárzást alkalmazva/ a tutaor- 

pueztitó dózis leadását. /4,15,36/

/жМЫЖ-.
m\ №т:М&тЖШШ*
űcofoczültoége 50-250 W között 5 kV-os fokozatokban 

szabályozható, a cső áram erőssége 2 és 20 taA között 

hét értékre állítható bo. A készülék sugárkévéjót 

6 zz ü ш, 3 s 10 cm, 10 x 15 cm-os tubusokkal hatá
rolják, melyek 30, 40, 50 m-cs hosszban késsülaok 

és igy automatikusan a forrás-bor távolságot is meg
szabják. /6,52/
A berendezés alkalmas a kisebb mélységekben /3-7 cm/



2« ábra Moüioosr 2Ißt-25Q molyt er ápiáo röntcon 

bosucáraó kóosülók

üGßhßtdroatulc a kósaülók alap-isoűósic térképeit.,
Iqt elvileg leketSságtfnk von a rüfcitgm terápiában 

osokáoos - lényegében шЗйзюп kizáró lac csak taposs- 

tálatokon nyiagvo - tip is ált besiigársási formák he
lyütt as ogsokt dósietervesóore is.
Érdemes üossoliosonlitani as azonos mórotü kobalt ós
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rifcitgm besugárzási nosok dózis viszonya it s

3« ábra A kobalt« 6 a a 2íEi-23Q röntgeaká- 

osülék alap-isodosio térképe

kézésóink arodraonyebol látható a kétféle eugáxains- 

aé^ro JoXXqosq különböző mélységi űosioolosslés. 

Uegf igyelhet 6» bogy a sünt ßen sugárnyaláb féláznyék 

súná^a lényegesen kisebb, ami sok esetben kedvese 

böougáxsási foltét öleket tor csat.
As öosseliasonlitó elsősésok sserint a kobalt« és

V‘ í » :
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röntgen besugárzó JaSszülékekkel elérhető terápiáé 

hatás között lényeges különbség пои mutathat é ki az 

átlagos túlélés tekintetében. Azonban a besugárzást 

kövotő tünet ment oo időszak a kobalt bo sugars óo e Gő
tén. hosszabb, a mellékhatások pedig általában kioob- 

bek. /Az őrtavaltoo terápiában általában nem is le
hetséges a nagyobb mélységben levő tumort elvileg el
pusztító dózist klsz olgaltatni a hevoaobb bőrreakciék 

miatt, В fokozott borkárosito kát ás oka, hogy nig a 

nagy oner gitg ű ’"szupervoltos” foton sugárzások a test
ben elnyelődvo maximális déziotGlJeGitményüket a föl
öz in alatt - pl, kobalt oootén 0,5 cm mélyem - fejtik 

ki, a 150-250 kV-oo röntgen sugárzás gyakorlatilag 

már a bort, annak felsőbb rétegeit is 100 #»osaa tár
beli/. /4,15,21,52/
bekkel a tényekkel-tapasztalatokkal íg indokolható, 
hogy az or to voltos terein alkalmazása világviczany- 

latbon egyre inkább háttérbe szorul. Hazánkban anyagi 

okai vannak, hogy a betegek nagy hányada ma is a 

hagyományos röntgen besugárzásban részesül.
Hangáilyózni kivárjuk* hogy az őrtovoltos röntgente
rápiának is meg van a magst szőkébb indikáeiÓG terüle
te, okol használata optimális erodnéaayol 6a nem 

helyettesíthető пасу óbb energiájú, foton sugárzással.
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XX.3. fogüütegogü.t yuriüoló borcmlaafc 

43? mérnöki rajsosstolt átalakítva készítettük ol 

аз оgyéni dózistorvozós altiját fcéposó kör fogat i 

ra^s megszerkesztésére albloas eeaköaítoket,
/I#4,15,52/

A besugárzási tér dózlseloszlásámk megb&tározására 

alkalmas berendezések. Anyagukat úgy választják ag, 

hogy a vizsgálni kívánt sugárzásra vonatkozó abszorp
ciós e^rütthatójuk megegyezzш a testszövetek átla
gos abszorpciós együtthatójával.
Homogén és iriUomagón fantomokra is szükség vau a mé
rési föladat jollódtól függően.

и%ы-*.ул&шт
A Miskolci nehézipari lilesaki Ifeyotem tervei alapjáa 

készült 0,03 в? térfogatú viszel foltültbetó glesi 

tartály# melyben két egymásra more le geo irályban táv- 

irányitással mozgatható és ionizációs kamra rügsité- 

sére szolgaié tartószerkezet.
Л vízfantomban aérbotok ki as alap-izedésis térképok.

Amor iliai gyártmányú aaborformájú inhomogén fontom#
25 mm vastagságú szolotokból áll it boté össso, Az izom
szövettel megegyező elnyel uképosségü műanyagba ágyaz
va emberi csontokat, a felső légutakmk mogfololő
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ürömöket# valamint a tüdő bolyán kis sűrűsödi! /do 

ssintán as isomssüvettel megecyeső offokt iv raadssá- 

mú/ anyagot tartalmas inhomogoaitdolaánt.
As egyos sselotoket 3 co-oo nágysotbálá rácspont
jaiban 5 m átnárőjü furatokkal látták el# moilyekbo 

as isooosüVGttol küsol aso&os olnyolőkápoosogü mű
anyag rudacskákat holyostok. A rudacskák holtán LiF 

det oktorokkal vágosbotünk már ős okot. A,14»21«25#52/ 

A kritikus holy okén újabb furatokat képestünk ki# 

hogy rooslotooebb kapót kophassunk a dásisoloősidő
ről.

4# ábra 

Aa Alderson 

Hondo fantom
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51.3», м,шшимаш&
II. а. X. kUaiacboa Itooteriog /270.12/
IJDK gyártmúiyü» egysserüen kesolhoté, saját hiteles i- 

to si^árforrással rendelkező, hasmálati dózismérő 

nüazor. különböző kamráival relativ mérésekre kielé
gítő pontoaoággeü alkalmazható, az eredmény ok - 2,5 Я- 

os botáron belül reprodukálhatok*

As Országos Mérésügyi Hivatal által kifej lesz tett és 

gyártott készülék, moly ionizációs kamrák áramának 

raóróoóro /intbírálására/ ssolgál. A hozzá tartósé 

bitölesitott ionizációs kamrákkal másodlagos dozimet- 

riai etalon, melynek mőróoi pontossága - 2 %*
Alkalma os elnyelt dósia abszolüt mérésére*

IX*6» A tormoImajneszcono dózismérő s 

A t armo lunineszcenc ia jolmséöénok dós ismerésre va
ló alkalmasáoa a kosai sugárterápiás gyakorlatban a 

legutóbbi évtized bon kezdett elterjedni* Jelentősé
gét as elméit néhány évben ismerték fel igazán, gya
korlat ilog es as egyetlen olyan nodoser, mely alkal
mas inhomogén fontomban való pontos erű dősisneghatá- 

rozásra. /As elvileg cég nagyon jól alkalmazható 

f ilaű ans i toraetx iás készülékek és félvezető de te Írbo
rok egyelőire alig jöhetnek számításba magos deviza 

lényük miatt/.
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Fontosságánál ős területünkön való új езorüaégénó 1 

fogva rövid on ismer tetem g termolmäneszceacia jelen
ségét, mint dozimetriai módszer lányost , a rendelke
zésünkre állá mérőrendszert és ашак kalibrálását»

£
umspsm Mús^ásúéUjiw&ii
A termoliualricoaoenciG. jelenségéről ХббЗ-Ьш, Hob őrt 

Bcylo gsóooIt be először /gyémánt melegítése során 

é ős lolt fényjelenséget/, 1£ 95-ben Víiedenimn ód 

Öehmidt vetették meg a termolminoazeanc dózismérőé 

/2L2)/ alapjait 9 a ma logoit or jeőt obbon alkalmazott 

LiP-ot Daniels 1950-Ъоп vizsgálta először, nint 21. 
anyagot» Körülbelül öttől аз időponttól számíthatjuk 

аз egész terület gyoroütorii fejlődését éo a módosser 

olterjeddsót» /3,53/
Hogfelelő körülmények között a szilárdtestek legna
gyobb réű3e9 sőt pl* a fehérjék éö egyéb szerves 

anyagok io mutatnak ternwluminsszeenciát. /3*54/
A jelenség lényege, hogy a 2L шэуас olekfcrónjai va
lamilyen külső hatás /energioközlée/ következtében 

olyan állapotokba /csapdákba/ ger jess tödnek* melyek
ben tartősan megaarndnak» /Amanryiben oz a gerjesz
tődéi ionizáló sugárzás hatására jön létre radio» 

tormoluminesaeottoiáról bcazélünk, szemben a too», 

tribo-tarmXunineozconeiával, melyek kémiai illetve 

mechanikai hatásokra vezethetők vissza» Dolgozatom-

mm
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bon a szokásos szóhoz ználatnak megfelelően termolmi- 

noeaceacláa /52»/ az ionizáld sugárzás áltól indukált 

Jelenséget érten/.
As еХсзкйгопок a csapősnivőkről nem képesek közvetlenül 

alapállapotukba visszajutni. "KiEsabaditásukhoz" is- 

□őt energia szükséges, arait melegítés /kifütőc/ útján 

közölhetünk az anyaggal* As alapállapotba Jutás viszont 

t ermesset esen energ iakisugárz ássál történik, liánok a 

sugárzásnak nagy része hő, de kb, egy százaléka látha
tó illetve ultraibolya fény, ami Jól detektálható, kam 

fotonok számának megszabott arányban való megsokszoro
zásával állítja elő a kiértékelő műszer а 2Ъ Jelet, 

ami nyilván arányos lesz a gerjesztés során elnyelt 

energiával - sugáré óz issei - is.

6O'
-ti Gammaл
у

5a>
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>
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4>

3
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1

A 003002001000
Hőmérséklet, °C

?• ábra A LiP kiflit és i görbéje
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Ha egy ffib «nyűgben a különböző csapdái; onorgiosz hát
áéi ol térnek egymástól, bonyolult a fóz$r emissziót 

az idő 9 illetve a kisütő si hctaóreóklet függvényé ben 

leíró görbe lefutása /a kifli tó sl görbe sok 2L csűcs- 

bői tevődik ösose/• A csúcsok helye adott 2b enyag 

és adott hőkezelési paraméterek esetén általában ál
landó, a görbe alatti terület /a fónytaennyiség/ 

pedig arányos as ©Ínyeit dózissal*
A teraolii^inoszeaacia egyszerűsített elme lati leirá- 

sára a szilárdtestek pávmodeliáét allaalraazbatáuks

kifűtésbesugárzás
vezetési sáv r

— Csß Cs

J 11

t AA

vegyérték sáv

8* ábra A temolmáneszccmcia áeleneég&iok 

egyszerű modellbe

Az ionizáló sugárzás ős a 2L anyag kölcsönhatása során 

a vegyérték sávban levő oloktronok a vezetési sávba
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gerjesztődhetnek ///, esek egy része gyakorlat ilag 

alapállapotba Jutva rövidesen rekombinálód ik az ak
tívát orral /V ás közben onergiát sugároz ki, a töb
bi előlitron a csapda nívókra kerül.
Лаок az anyagok alkalraasak dozimetriai célokra, mo
lyok csapdái a eaobahőméraékleti átlagoe eloktroa- 

energla /к x 2/ többszörösével vonnak a vezetési sáv 

alatt, és igy melegítés anélkül sokáig képesek an 

elektronok fogvatartóéra.
Л melegítés során az elektronok energiába megnövek
szik, a vezetési sávba kerülhetnek M/t ahonnan vagy 

visszazuhannak a csapda nívóra //з/, vagy rekoob Ind
iádnak as oktivátorral /i/. Es utóbbi folyamat sorári 

kisugárzott fényt aúríük kiértékeléskor.
A kifutó mek es a modellje mat eaat lkai lag is loirho* 

tó különböző egyszerűsítő feltevések mellett. A fo
lyamatokat általánoson feltáró, minden 2L anyagra ér- 

vénye о egzakt tárgyalásmód azonban egyelje nem létezik. 

Xi.6.2. á ж&'а iiaá^ió/^1 изьзде q.

- iölS-203 típusú, Ш1 által gyártott kiértékelő beren

dezés
- Egyedi készítésű elektronikus vezérlésű kemence, 

moly alkalmas а 2h tabletták nagy pontossági hő
kezelésére /szocialista relációban ilyen nem sze
rezhető bű/
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szerint as ü ss zbis onyt al an ságiak 5 й-оа belül kell шаг» 

radaia. Ш igen szigorú megkötés , hiszen a EL mérés 

esetében ez as üsszbisanytalanság tartalmazza az aktu
ális mérés hibáján kívül a kalibrálás, sot as alap /io
nizációs kamrával történő/ mérés bizonytalanságát is. 

iíagyon fontos tehát as optimális hőkezelési éo mérési 

feltételek kiválasztása és pontos betartása, 

iái a Ws’ detektorainkat minden mérés előtt egy éráig 

400°0-on, imád gyors lehűtés után kát óráig 100°C-csn 

hőkezeljük, hősugárzás után tis percig 120°C-on tem
peráljuk /eszel az alacsony hőcéroékietü 2L csúcsokat 

töröljük/. Kiértékeléskor 30 s alatt 250°0-ra melegít
jük a detektort, esután 5 másodperces hontartás követ
kezik, majd a visozahütéo. A fotanozámlálás a feifüíéei 

ozakassban l60°C-tól kezdődik és a 2G0°ű-ra való viss- 

ssahütéoig tart.
A mérések kezd ötén пш állt rend el ke zésünkre nitrogén 

és vákuumésipeez. Ilyen körülmények között elvégeztük 

az első csoport /42 darab tabletta/ egyedi kalibrálá
sát. Az eredményeket 42 x б-os mátrixba rendezve két- 

osempontoo varianeia-analiziosel vizsgáltuk a hatsző
ri besugárzás során fellépő vő let lm hiba nagyságát.
A maradék varionciákból meghatározott relativ szórás 

4,J vi-nak adódott.
A hiba csökkentése a mőrőrandszer használhat és ágához 

föltétlenül szükséges volt. kikerült beszereznünk 

ezek után nitrogént és vákuumcsipeszt is.
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Ezután a detektorokat csak vákuuaeeipesesd fogtuk 

meg os a kiértékelő műszer fatóterén percenként kát 

liter száraz, nagytisztaságd nitrogént áramoltattunk 

át a kiolvasás idegén* A vákumcsiposz használatával 

a t r 1 bo-t orm lumineszeenc iát ás Így as általa oko
zott hibát kívántuk csökkenteni* A nitrogén egyrészt 

a krano-toraolminoozcmciát /ашюк zavaró hatását/, 

másrészt a fotoclektroaaokssoroső melegedését /hőmér
sékletének ingadozásából adódó óz só konyáé g-vált osá- 

о át/ hivatott csökkenteni*
Ily on körülmények kösött megismételve a kalibrálást 

a maradók var хеше Iákból megbatározott rolativ szórás 

már csak 1,2 сЛ volt*
A tabletták háttár felének ártáke is közel kát nagy
ságrenddel csökkent 9 igy a oá rend о ártó köknek ICT^ - 

IcT^-azerese csigán a besugárzótlan detektorok áelo* 

/iíppön esért a háttár korrekciót a má rá sóink zöménél 

n® kellett figyelenbe vennünk/
A továbbiakban mindig egyedileg kalibrált LiP detek
torokkal vágsztűk méréselnköt » melyek összbizoaytalaa- 

sága Így az ionizációs dőzismárés hibáját is beszá
mítva a megengedett határon belül maradt*
/34*33,39,40,41,42,43,53,57*59»68,69/
А Ы2 tabletták 2L ^ol© ás az általuk elnyelt dózis 

kösött száles tartományban egyenes arányosság van*
As általunk márt terápiás dózisok 1 (Г2 Gy és 4 üy
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közöttiek» üóxésokét végeztünk a dózia-áelsós viszony 

vizsgálatára, eredményeinket 10e ábrán foglaltuk össae.

TL jel
(relativ
egység)

400'

300

200

100

0 100 200 300 400 Dózis (cGy)

1G# ábra Ш detektoraink öcsie«\Jelsóo görbá^o 

/а karikák a márt értékeket „ a szaggatott vo
nal a lineáris összefügghet éolzi/

Л 2 - 4 Gfcr-vel besugározott detektorok esetében már 

megfigyelhető a osi^ralinearitás 3 elsősége 0 igy az 

ebből adódó korrekciós faktort as ilyen mgyságren- 

dü méréseknél már figyelembo kell vennünk»
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Hiányéit nagyban meghatárossa, Sajnos oat a betegség 

csoportot alapvetően generalizáltnak kell tekinteni 

máz kialakulása illetve fel lemezese pillanatában is. 

így a nem-Hodgkin típusú ш11дша lymphomák oseton 

elsődleges a kemoterápia alkalmazása, a ougárkeso« 

les csak kiegészítésként, palliativ célkitűzéssel 

jöhet szóba. /1,5,13,20,26,29»30,37»63,66/
A malignus lyc^homáls sugárkezelésére többféle módszer 

alkalmazható a betegség kiterjedésétől, szövettani 

típusától függöm*
1. As őz Intett nyirokcsomók bosugaradon egy vagy 

több egyszerű mezővel,
2* A beteg tozülotok ős a velük szomszédos nyirok* 

utak együttes besugárzása több különálló mező- 

vei.
3. A zelieso feletti éc/vogy alatti ayirokreadezor 

ellátása szabálytalan alaki, Hagyma retü mezővel 

/köpeny, fordított Y, illetve a kettő együtt % 

total nodale besugárzási technika /11*12,13 

23,44,50*66/
4. 2?ól- vagy ege os test bős ugor sás. /16,26/

Lsen sugárterápiás módszerek közül önálló, vagy ol- 

s ad leges kezelés leginkább a harmadik lehet, tozinet- 

rial szempontból is es veti fel a legtöbb kérdést és 

megoldandó feladatot.
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alaké, éppen megfelelő mértékbon kicsinyített tá
lcások kialakítására alapvetően három raódszer hasz
nálatos s

- A szabálytalan alaki idomot néhány cm élhosszd- 

ságü óloratóglákból összerakott sokszöggel köso
llt ik. Hátránya, hogy az anatómiai részleteket 

вой követi kielégítő pontossággal, előnye, hogy 

megszerkesztése igen egyszerű,
- As elkészítendő ólom id óra alakját 8-10 óra vastag 

niionyaghabból kivágják és az Így kialakított 

negativ formát olvasztott óloméivüse11cl /pl* 

Wood—fémmel, 0р=з94°0/ kiöntik. A módszer nagyon 

pontos, de megvalósításához kisebbfajta öntő
műbe ly szükséges.

- Az előbbi módszer szerint elkészített formát 

fa vagy pleni edénybe helyezve apró ólousörőt
tol töltik meg. Ш az eljárás egyesíti a másik 

kettő előnyeit.

Osztályunkon a fent említett harmadik módszert kíván
tuk megvalósítani* /45/
A toclmika kidolgozása során az első problémát a 

negativ forma kialakítására szolgáló bér and esős hiá
nya jelentette. A külföldi irodalomból /1,12/ ismer-
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tok a oá Злак megfelelő aüanyc£kab~kivá£6 sszezkozo- 

tok* ilymöket ааоаЬш kasai illetve ©socialista 

areláeioböa. &ш gyártalak.
Márt megterveztük éo xéeztmi kiviteleztük müauyec- 

kab-kivágo oserkozötünkét.

i

к

*

I
■■

áoiiTtHnef.

pos lelő boa
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12# ábra ilicaiyogíiab-kivágő seorkozetünk 

vuslatra^sa

A kz&iosott acélos 8v okba1 állá szerkezet a fölhúz 

rögsitett rudasa ton hát /Go^ óo ŰSg/ áll itocoavarral 

változtatható raagasságboa rögzíthető# Ksokkel ás a 

teleszkópos rendszerű szerkezeten elhelyezett ha- 

roo csavarral /Со/ széles határok közt állít tető be 

a G (^mbcouklá qs as 1 letopo^atácaios közötti tá
volság# A ö-L távolságot ügy kell beállítani# hogy
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egyenlő legyen a botos lokalizációs felvételének Id« 

szitásékor, illetvo sugárkezeléskor használt ougár- 

forrá^-rontgenfilm távolsággal. Kivágáskor az L 

letapogatócsücsot végigvezetjük as át világi teas s« 

tóira helyezett r üntgoaif iInon látható célterületen.
Kos bon a teleszkópos rondos or a G gömbcsukló hörül 

forog, а К keretbe szigetelők kősó kifeszltott V 

vágóó Hol együtt. А V ellenállás-huzal /helyet kí
vülről transzformátoron keresztül elektromosom fii- 

tünk/ okösbei a 2 tor tó villába rüge it ott dionyagiiab- 

tábiából as L csúcs által letapogatott ideérni ará
nyos, megfelelő kicsiny it ógü alakzatot vág ki. As idom 

alkotójának g függőlegessel bezárt szöge megegyezik 

a besugárzásnál alkalmazott sugárkúp megfelelő szö
gével. Ez azért fontos, mórt igy biztosítható, hogy 

a takarás határán minimális legyen a félárnyók. А К 

koretда lövő két csavarral a vágóházai feszessége 

szabályozható. Ezekkel a keret magLiSGága 25 со»lg nö
velhető /ez nagyobb energiájú sugárforrás beszerzése 

eseten átalakítás nélküli alkalmazást tesz lehetővé/, 

üiután elkészült tíüenyaghab-kivágó szerkezetünk, meg 

kellett vizsgálnunk, hogy viszonyaink között megfele
lő sugárvédelmet biztosít-e a beteg számára az ólom- 

sürótbul készült másodlagos kollimátor /és ha igen*, 
melyik az az optimális rétegvastagság, aminél a
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űósisvissonyok már kielágitook, őo a takarások moz
gatása nagy tömegük miatt még nem ütközik nsbézségbe/.

13* ábra Ай élorasörétbol késsült másodlagos
kallImátor

Eléssür visafautómban ionizációs kamrával nértük a 

Mílöaböso vastagságú összefüggő ólomsürót-réteg által 

létrehozott sugárgymgitós mértékét. Ast tapasztaltuk 

bogy a 9 cm-os olomoöxét réteg a ka balt-6 0 Isotop átló*
e-sugársásának 963? Íj-át9goзш 1925 UoV energiájú 

a 15 cü vastagságú réteg pedig 39 ?5 56-át nyeli el.
wmm

A visagalt sugárzást liomogémek tekintve,, meghatároz
tuk as оlomsörét halmoz folozarétog vastagságát. Be 

oérésoimk alapján 1,3 ео-шк adódott.
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Erediaéayílak összhangban vasa ássál a tőaayol, hogy 

as óloosörót okból álló röodszer töme©*g£rangitési 

együtthatóba megegyezik a tötaör óloméval. A3 ab
szorpciós együtthatók tehát arányosak a sűrűséggel, 

a felesoréteg vastagságok podig fordítottan uzáa^o«- 

mk a sűrűséggel* /As ólom feleső rétegvastagsága 

1*12 cm, a Sörét halmazé X9i oq. As élem sűrűség©
11 s4 kg/űa^s az óXamsöxétekét 7 kg/ön^-aek mértük/* 

BreöraéMyoink s sor lat a 8-9 cu vastag оlomsörét réteg 

bőségesen elogoidő védelmet bistősit a sugársás ellen, 

hiszen a kritikus szervek a köpeny*besugárzás esetén 

a told es dózisnak kb# tie százalékát kaphat$ék meg#

14# ábra A köpeny- 

besugárzás késelési
elrendezése
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As előzőekben leírt, megnyugtató eredményt! méréseket 

összefüggő - nagy felületű - sör üt réteg alatt végeztük. 

A másodlagos kollimátor természetesen neo ilyen» 

lieg kellett határoznunk tokát - szántén vízfantomban 

Ionizációs dózismérővel » egy tényleges liánt el-bosueár- 

sáa másodlagos kollinátom alatt a dózispyofilokat 5 

ős 10 cа-os vízmélységben. A méréseket elvégeztük 3 és 

15 о a vastagsági ólorasör étből, valamint 7 se: vastagságé 

Waod-fém öntvényből készített takarások alatt is:

*s

5 cm mélyen

10 cm mélyen

»XoXoXe

12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 középvonaltól mért
távolság (cm)

15* ábra A köpeny** besugárzás v is ben óért 

dósIsprofiljai
15 *a. 3 ш«ое ólomsörét takarás alatt



10 cm mélyen

12 10 8 64 2 0 24 6 8 1C középvonaltól méri
távolság (cm)

15 15 своде dlomsüret tokaróo
alatt

relatív dózis

5 cm mélyenr
10 cm mélyen

О °°X<*o XoX°X°X

12 10 864202468 középyondtál mért 
távolság (cm)

15 «c« 7 co-ob V/oodrién tálcás: de 

alatt
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Visogálatmik eredménye eserint nincs igazán lényeges 

különbség as adott másodlagos kollimátorok alatti 
déziooloaslásban* A takarás alatt a measimálio dósie- 

érték 9-12 Sj»g érvényesül • A félárayékaéna eséleesőgo 

kedvezően kiesi, a relativ dózis 30 : «ról 20 55-хсь coül> 

hmáoö mindössze 1-1»5 em-on bőiül megtörténik. 

Megállapítható, hogy a ü-9 ш vastagságé éloesörétből 
késsitett takarás megfelel a követolményelaiek, Ki
jelenthetjük továbbá, hogy a hasonló vaatageagü V/ood- 

fém öntvény* illetve a vastagabb ólomoörét réteg alkal
massá alig javítja a dózioolooslást.
Ш a tény 6a as a megállapítás* hogy as összefüggő» 

aagy felületű takaráshos köpést a védett területek 

dós leértő ke többssörös* ássál magyarázható, hogy a kri
tikus volumen terhelésének csak kisebb réssé ssármsik 

a kellően vastag védőrétegen áthaladó primer sugárzás
ból. lényegesebbek a szóródási jelenségek, melyek a 

másodlagos ко11imát or on, as est tartó asztalon, de el
sősorban magában a fant ómban /а testben/ jönnek létre,
A homogén» siklósakkal határolt viafaatómban történt 

ellenőr so méréseink sok olyan kérdésre nem adhatnak 

válását э ami éppen a beteg különböző sűrűségi szervei
nek, illetve 'térbeli, "domborzati" viszonyainak dősie- 

eloszlást módosító hatásával állnak kapcsolatbon. 

Általánoson elfogadott ossokaok a kérdéseknek valami
lyen omborformájű. fantomban történő mérésekkel való 

megválás so iása# "Átlagos betegnek" tekinthetik as
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Alderson Raado fantomot» és Ьезто 2L dózismérő rend
szerünk segítségével a viszonyokat Jól leíró mérése
ket végezhetünk. A LiP detektorokat a fontom szelete
inél: középvonalában helyezzük el, hogy a szeletek il
leszkedésénél levő légzések kisebb sugár elnyel oképes- 

oégük miatt ne zavarják a mérést* /14s 15»25,34»33»55» 

56,64,69/
Pantoraunkről a киршу-besúgóraásnak megfelelő geomet- 

áriái körülmények között röntgen felvételt készítettünk.

16. ábra As Alder son fantom tiantol-lokalizációs 

rajza /a szaggatott vonalak a mérési 

síkokat Jelzik/
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Baern aa orvos a szokásos módon mezeiül to a eélterd- 

letet a Illetve a ve dead о szerveket* ПуоХо centiméter 

vastag élamoörét rőteget alkalmazva elkészítettük а 

másodlagos 1эо11imátőrt. A besugárzási időt ágy hatá
rostul: meg, hogy a maximális désisérték éppen X Gy 

/100 cGy/ legyen, Így a mért értékek közvetlenül a 

masimwara normált százalékos déziselosaláet adjak.
A fantom három szeletében végeztünk egyidejűleg méré
seket*

17# ábra Aiderson .iando fantomban LiF 

detektorokkal» a 16. ábra szerinti c,ßßÓlo
tokban" mért százalékos dóalsoloosIdő

17*a* középső /tő/ sik



17.b. bóoqZő oik^a

©

)

17*с* иш111а шо^ое©ágában
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Megállapítottuk, hogy a dózis viszonyok mind a három 

metszet bon megfelelnek az elvárásoknak* A takarás a- 

latti dézioéxtékek tiz százalék közüliek*
A köpeny technika "in vivő" ellenőrzésére mérést vé
geztünk egyik Hodgkin-kéros betegünkön is*

Ü* ábra Beteg bőrén a Mantel-besugárzás 

során nért relativ dózisok

A kiválasztott pontokban sugár elnyelő deleket he
lyeztünk a beteg bőrére* így diagnosztikai röntgen 

felvételt készítettünk róla a kezelési poziciobm.
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természetesen, a másodlagos ко 11 Imát or nélkül* A megje
lölt helyeken mértük 4 tun vastag plexi tokocskákbon le
vő 2L tablettáinkkal a tényleges besugárzás során lét
rejövő dózisokat. As er ed méneket 100 S5-ra normáivá 

tüntettük fel a d iagnosst :lkai képem, melyre a lokali
zációé rajzót is átmásoltuk.
IhrGdmányünk jól egyezik a fantom mérésekkel# mivel a 

beteg beállítása teljesen a megszokott módon történt# 

annak pontosságát is Igazolta.

Igaz ugyan# hogy az intézetünkben kidolgozott eljárás 

megfelel az elvárásoknak# mégis érdemes megvizsgálni# 

hogy milyen módon lehetne tökéletesíteni, harre alap
vetően két egymással is összefüggő lehetőség vans 

- hgyonletesőbben sugarasható a colt őrület, ha a 

nálunk szokásos egy besugárzási mező helyett két 

opponálót alkalmazunk, hbbem as esetben kritikussá 

válhat a gerincvelő terhelése# ezért esnek védelmé
ről gondoskodni kell a hátulról belépő sugárnya
láb esetén.
i&aberformájü fontomunlc "hátonn majd "hason” fek
vő helyzetében két opponáló mezőből - természete

sen kétféle másodlagos kollimátort alkalmazva - 

elvégeztük a besugárzást. Közben az előzőek sze
rint 2Xi mirést végeztünk.
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19* ábra Aid croon fantomban Lib1 detektorokkal 

pórt Qsásalókos dósloelooalús as opponáló 

mától- besugárzásnál
19 *q. U0ßo£6 oikáa

19 *b. kösőpső /fő/ sik



*

19.с. штlie, marassáeábon

Ihroclraeny óinkból látásik., кощг a doslo-hooogenitás 

javult ugyan, űe a n^ki xößm « különben io láte- 

зо - tüldoaixoaása jelentősen oegaőtt»
- A másik lehetőség a kedvesebb dősiaeloesláö kiala

kítására a kamponaáciés osilzők folhaosnálám» ami 

a tostfolssln és a testvastagság Qsrmetlensőgeit, 

as ősökből adódó torzulásokat hivatott korrigálni# 

12ilönöűon fontos lame оз a nyaki térülőtökön.
A jövő bon ki szeretnénk próbálni a kompenzációs szűrők 

alkalmasadéi iehetősáfíoit 9 meg kívánjuk valósítani as 

opponáló kótmosős kantól technikát a kompenzáció a szű
rők alkalmazás ávol • űzzél a kétségtelenül bonyolultabb 

módszerrel a célterület Ideállá besugárzása érhető el.
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^ ;»щ> paoiáiiű

sása os oral őréi; kezelésében
Ли emlőtuear m egyik laggyckor ibb говдеindulaté шс- 

betegodés. í&jnos a legkorábbi felismerés pillanatá
ban Is dlsezeminált jellegű betegségek kell tekintő» 

niink, még akkor io9 ha kimutatni nem tudjuk az átté
teket*
lay na igazán. hatásos keselyűi mód as egSez saervoso- 

tét érintő gyógyszeres beavat kosás leme, ami kemote- 

ropiate hormonális beavatkozást9 illetve immun-át han
golást jelenthet. A ma használatos ilyen anyagok oson- 

ban - nagyon sok és as életminőséget súlyosan érintő - 

mellékhatásuk mellett em érik el a eélt* Sokszor 

alig befolyásolják a tumornövekedés1, és olykor a ke
zelés közepette jelennek meg újabb áttétek.
A primer tumor és a felismert /vagy várhaté/ áttétek 

kiirtása ougárterupiával kombinált műtéttel is csak 

lokálison lehetséges. Aa elmondottakból is kitűnik, 

bogy jelenleg világvi sscmylatbon sincs igasi9 egyér
telműen elfogadotté, gyógyuláshoz vezető terápiás stra
tégia az emlőrák elleni küsdelemben.
/1,2*,22,47,49,52,56,61,67/
A ö3G2I3-n szokásosan alkalmas ott módS2#y и kö vetkőz ős 

Először radikális eml&iütétet végesnek az asilláris 

nyirokcsomók ol távolításával, est követi a homo late
rális axillaris, infra- és ost^mklavikalóris nyirok- 

régié ogy-egy a.-p. meséből történő sugárkezelése, 

valamint a meilkasfal és a sternum körüli nyirok te-
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rület tangsaciális oosgtosu® besugazsása* А gyógy» 

ssore® késelést esők к legalitáséként többé-kevésbó 

r end az or earn hassaálóák.
A mellkasfal héásserü moagémeeés beste ár sását hasai 

viszonylat bon Intésotttnk alkalmazta elsőként. Ш he
ly eo dozlrezés ©setén* pontos beállítás mellett le
hetővé teszi a céltérülőt komogén besugárzását éo a 

kritikus szervek - ©llonoldali ©mié* tüdő - védelmét» 

Különösen fontos est a technikát mérésekkel ©llenS- 

risai* hissen összetettségénél fogva sok hibalehetS* 

so get hordoz* hé ró sóink során pl. ast tapasztaltuk* 

hogy több aint tis százalékos tűié ozir ozást is ered
ményezhet* ha a QD2gómozőo besugárzás során a ké
szülék ingosserüan oda-viossa mozog, iákkor ugyanis 

a töltetet tároló főé az "oda-iv" vógholysotóhes órve 

sa^át tengelye körül egy kissé elfordulj, ós a fednek 

ebben as elfordult helyzetében maradva tor vissza а 

készülék a kiindulási pocidéba. E eléréseink óta csak 

egy ivén mozgatjuk g kés sülé kot* nagymértékben panto» 

sitva eszel a kezelést.
A számítógép által készített besugárzási torvet óo 

a beállítás pontosságát Alderson Hondo fantomban 2L 

detektorokkal ellenőriztük* A mért óo számított dé- 

sisoloszláo igen оsópen egyezik. /20. ábra/
Betegeink borén is véges tünk dQ.enőrz6 méréseket* 

melyek а оsámitógépes dózistérbépnek megfelelő erőd» 

raényeket adtak. /21* ábra/



сохоа о2íot®tl©
aq.osOpA tspxoq Jloaoq ^oq-IPpTO nxqvi »Tg

7

/■poqxfí? STsppos-г: лхо:$. *£sря 

-xrpnsoq sodfOp^Topao t? згохшод еотю^тоз 

V/ 9W3qmcq.WD£ tfocxoptV еорхао овхрдацо 

TimnepgxraSnsoq ттз^тззптэш у гзщп *0g

- 9t -



- 47 -

A húgyhólyag roossiuűulatú ÓGganatánok bosugdrsásá
ra emtrális cXhölyeshodőooaúI fogva sokfele uóüGzozt 

altolmasaak*
boglyákrabban host /esetleg három/ egymással eaöget 

bezáró álló aosobol vógsik a késelést. /1а4»4б,52/ 

I&ek beállítása hosssadalisae 9 esetenként a betegnek 

testhelyzetet toll váltóstatnias hogy niad egyik meső 

beállítható legyem.
A3 Így kialakuló dósiseloosláo egy egyes erű mozgó ráe
sővel is megvalósítható* sőt bizonyos szempontokból 

es utóbbi Dug előnyösebb is a szokásosnál.

22. ábra A hólyag nosgómezőo besugárzásának 

ellenőrső mórósо



• 4.or?i*ojT3<nti ЗОЭвДSpt ^tJOtoP шок iST 

*рО-вП^продаод т£шс$1 uqVt. щ оратцроа в cö *$ept 

-яеотоетзор трртсл о от ■npiT хсШгзеоо^пос! рхтоз! лход. 
Т epexpSnsoq oodpOp^npco ъ iff?oq с pq-oq^nf npaqy *ZZ V

•1ИМ,зо5?рл iTT:p|Oío^oq. 
-op tfT*I q.05JtsBspjEpra e^oAsosotлотгрр erjsapftneoq еря 

•ooo fis on о :щ^.ятлршцо W3qncq.troj opttoa иоахорх? sy

-et “



»49-

lalísIlf. ÜSBS,

A rosszindulatú daganatos betegek gyógyítása sok 

- j elmlegi tudásunk szerint « megoldhatatlan, vagy 

csak részlegesen megoldható kérdést vetik!, 

így von es a magár terápia hon is. Alapvetően problems 

tikua aaaali eldöntése9 hogy alkalmazzunk-e besugár
zást aa adott beteg esetében» és ha igen» akkor mi
lyen sugárminőságge 1, milyen legyen, a cél volumen és

Sok-sok tapasztálát szükséges ahhoz, 
hogy őseidet a kérdéseket - legtöbbször Így is csak 

kompromisszumok árán - megválaszolva elkészüljön az 

orvosi besugárzási terv.
A besugárzást orvosé fizikusnak koll gondoskodnia or
réi » hogy az orvosi elképzelés pontoson megvalósuljon. 

Heg kell találnia» szükség osetén ki kell dolgoznia 

a megfelelő besugárzási technikát» pontosan meg kell 
határoznia a várható dózisélöszlást » gondoskodnia 

kell arról» hogy a betegben a tervezett dózis viszonyok 

alakuljanak ki» és ezt folytonoson ellenőriznie koll. 

Mindezen feladatok ellátásához szükséges műszerözett- 

ség» oogédeozköz-tár igen hiányos és nyilván saját 

munkával, kezdeményezéssel sem lehetséges mindent meg
valósítani. Hazánkban a nemzetközi ajánlástól mintegy 

50 $>*nyi elmaradás von a nagyenergiájú besugársékészü- 

lékok számát tekintve» a meglevő berendezések túlnyomó

a dosirozás л # Ф
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többsége is oroson ell
/10,15*17/
Ilyen körüliiények között alakult ki ás küzdött meg 

minden kösd éti nehézséggel a SS02S Eadiolégiai Klini
káján as új Sugárterápiás Osztály.
- As elmúlt öt év folyamán több, mint 1900 beteget 

koseltünk, kb. 6000 besugárzási tervet készítettünk,
» £übb kisebb-nogyobb új it ássál megvalósítottuk a 

koroserü besúgóraástervezés és kezelés föltételeit, 

igy pl* folytшое-tőstkürfogat felvevő berendezést, 
új ék és tokáráé tartót készítettünk*
- Kidolgoztuk a malignus lymphomák sugár kos elésére
s so Igáié köpeny technikát a szükséges segédeszközök- 

kel együtt, ellenőrző méréseink alapján meghatároztuk 

a módszer t ovábbf elless tő sének lehetősége it,
- Usombeáll itattuk temoliraineszcms dózismérő rend» 

szerünket, molyét a sugárterápiában kívánatos igen 

nagy pontossági mérések elvégzésére kalibráltunk,
- Eljutottunk odáig, hogy valamennyi általunk alkal
mazott besugárzási formát többszörösen mérésekkel is 

ellenőriztük, és adott beteg esetén bármikor tudunk 

ellenőrző méréseket végezni /melyek néhány szásalék- 

nyi eltéréssel a tervezett déziseloszlást igazolják/, 

izekről a gondokról és eredményekről számoltam be dol
gozatomban néhány kiragadott, de tipikus besugárzási 

probléma megoldását, illetve ellenőrzését ismertetve.

álédott állapotú.
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