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"KUNGFU-TSE besuchte den 
weisen LAO-TSE. Eifrig 
legte er seine zwölf 
klassischen Bücher vor 
ihm nieder.'Ich glaube, 
du willst zuviel auf 
einmal', sagte der Alte."

TSCHUANG-TSE

1. BEVEZETÉS

A gége- és hypopharynxdaganatok az összes rosszindu

latú betegség 2-3%-át /11/ a SZOTE Radiológiai Klinika

Sugárterápiás Osztálya beteganyagának csaknem negyedét 

teszik ki. A fül-orr-gégészeti tumorok közül a leggya

koribb daganatcsoportot képezik 

Az utolsó 25 évben a larynx- és hypopharynxtumorok

mint például a

részesedésük 40-50%.

száma nőtt. Ebben exogén tényezők 

dohányzás, környezetialkoholfogyasztás, 

levegőszennyezettség és munkahelyi tényezők (por, 

füst,gáz,vegyszer), fontos szerepet töltenek be /74/.

aaz

Larynx- és hypopharynxcarcinomák elsősorban férfiakban
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lépnek fel. A nők aránya alacsonynagyon

2-6%, hypopharynxtumoroknállarynxcarcinomák esetén

1-3% /31/.

A fej-nyaki daganatokban szenvedő betegek magukon 

hordják betegségük jeleit. A hangképzés és 

táplálékfelvétel károsodása, a nyakon kialakuld torzító 

nyirokcsomónövedékek stigmatizálnak, elszigetelődéshez 

vezetnek /74/. A kezelés során a bőrükre festett

beállítási jelek, mezőalakzatok is jelentős pszichés 

megterheléssel járnak.

A larynxtumorokat szupraglottikus, glottikus és

sorolniszubglottikus daganatcsoportokba szokás

(1. ábra ) .

l.ábra. Larynx (vastag vonal
lal jelölve) és hypopharynx 
(vonalkázott terület) elhe
lyezkedése szaggitális met
szetben.
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Ez a beosztás nemcsak anatómiai eltéréseket jelent,

hanem a daganatok eltérő klinikai viselkedésével is 

együtt jár, így ezen daganatok kezelése különböző 

besugárzási technikákat tesz szükségessé.

Minden anatómiai régióban használatos a TNM-beosztás, 

ami az elsődleges daganat nagyságát (T = tumor), tájéki 

nyirokcsomó áttétek (N = nodus) hiányát, meglétét 

környezethez való viszonyát Írja le (2.ábra). A gége és 

hypopharynx daganatai távoli áttéteket (M = metastasis) 

igen ritkán adnak, így a betegek a locoregionálisan

kezelhető MO stádiumba tartoznak.

2.ábra. A nyak nyirokcsomó- 
csoportjai (feketével jelöl
ve a gége- és hypopharynx- 
carcinomák leggyakoribb nyi
rokcsomó áttétei) .
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A locoregionális kezelés módszerei klasszikusan a műtét 

és a sugárkezelés. Az előrehaladott gégecarcinomáknál 

(T3-4N0-3) általában a kombinált radiológiai és sebészi

kezelésitehát tervterápiát alkalmazzák a

felállításakor már figyelembe veszik a sugárterápiás és

műtéti lehetőségeket. A műtét és sugárkezelés 

kombinálása három módon történhet /24/:

a) preoperatív sugárkezelés gócölő dózissal és 

utána műtét,

b) műtét és postoperativ sugárkezelés gócölő 

dózissal,

c) sandwich-technika (preoperatív sugárkezelés - 

műtét - postoperativ sugárkezelés).

További kombinálási lehetőséget jelent az ún.

"neo-adjuváns" kezelés: ennek során először ideális 

vascularisatiós viszonyok között systemás kemoterápiát 

adnak, majd (a bekövetkező regresszió miatt kisebb 

mezőből) sugárkezelést, s csak az ezen kezelésekkel 

dacoló tumormaradványt távolítják el műtétileg.

Az utóbbi időben a fej-nyaki daganatoknál . is egyre

inkább tért hódít az intraarteriális kemoterápia,

amikor a cytostatikumot célzottan a daganatot ellátó 

érbe juttatják, hogy ott magas koncentrációt ér-hessenek

el.

A sebészi megoldásokra jól kidolgozott műtéti technikák 

állnak rendelkezésre (teljes vagy részleges szervki-
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irtások, különböző nyaki dissectiók). Ezeknek közös 

hátránya, hogy definitiv állapotot teremtve a szervek 

funkciója elvész vagy jelentősen csökken, és gyakran 

szemmel látható torzításokkal járnak.

A sugárkezelés során az elpusztult daganatszövetet a 

szervezet folyamatosan pótolja ép szövetekkel vágy 

hegszövettel, így defektusok nem maradnak vissza. A 

szervek beidegzése, funkciója megmarad 

kevéssé károsodik, a kozmetikai eredmény is jobb, mint

csakvagy

műtétek után.

Ezen daganatféleségek besugárzását 

távbesugárzó készülékekkel, perkután besugárzással 

végezzük (teleterápia). így dolgozatomban a tele- 

terápiás besugárzás dózistervezésével foglalkozom.

leggyakrabban

A gége- és hypopharynxcarcinomák szövettanilag csaknem 

kivétel nélkül laphámrákok, elpusztításukhoz 60-70 Gy

gócdózis leadása szükséges.

A nyakon a daganat szoros térbeli közelségben van 

életfontos, sugárérzékeny szervekhez (ún. 

szervek), ezért a pontos lokalizálás, dózistervezés és

kritikus

mezőbeállítás meghatározó jelentőségű. A frakcionált

besugárzás során az említett dózist 6-7 hét alatt adjuk 

le, így a beállítás reprodukálhatósága ugyancsak 

alapvető követelmény.
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A gégészeti daganatok esetén orvosi 

elengedhetetlen az alapellátásban dolgozó

részről

orvosok

hogy beteg időbenonkológiai ébersége ahhoz 

szakellátásra kerüljön. A folyamat diagnosztizálása, 

kiterjedésének megállapítása, az optimális kezelési mód

a

patológusokfül-orr-gégészek, ésmegválasztása 

onkoradiológusok együttműködését igényli /38/.

A besugárzástervezés orvosi és fizikai fázisában 

onkoradiológusok és sugárfizikusok (ill. a hátteret 

biztosító számítógépes program matematikusai) működnek 

együtt. ARNDT /3/ arra utal, hogy fizikusok, mérnökök, 

vegyészek és biológusok állandó közreműködése nélkül a

onkoradiológia 

elképzelhetetlen; ha a felsorolt szakemberek évekkel 

ezelőtt talán még a sugárterapeutának csak a

tudományosan megalapozott egzakt

segítőtársai voltak, ma már teljes bizonyossággal

egyenértékű felsőfokú végzettségű káderek a radiológiai

klinikákon.
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2. besugárzástervezés

2.1. A besugárzástervezés alapproblémái

A sugárterápia általános célja a tumor malignus

sejtjeinek megsemmisítése az ionizáló sugárzás által 

átvitt energia segítségével. Alapvető sugárterápiás elv

az egészségesa sugárzás koncentrálása a tumorra

mellett. Ebből adódóan aszövet maximális kímélése

besugárzástervezés fő feladata olyan besugárzási mezők 

választása, melyek segítségével a tumor területére nagy 

és homogén dózis adható. Megfelelő sugárminőség és 

speciális besugárzási technikák alkalmazásával 

legtöbb esetben olyan dóziseloszlás érhető el, amely

a

teljesíti az említett követelményeket.

Az egy ülésben szövetleadott dózis épaz

összgócdózisregenerálódási képességét, az az

egészséges sejtek károsodásának toleranciáját nem 

lépheti túl. Ezért a kezelést frakcionáltan végezzük.

A besugárzástervezés több alapvető lépésből áll. A 

fül-orr-gégészeti daganatok esetében a gégész és a 

sugárterapeuta közös konzíliuma dönt a választandó 

kezelési eljárásról /38/. Amennyiben ez sugárkezelés 

vagy a sugárkezelés egy kombinált kezelés részét képezi 

- a beteg a szó szőkébb értelmében besugárzástervezésre

kerül.
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Ennek első - orvosi - fázisában az onkoradiológus el

dönti, hogy csak az elsődleges daganatot, vagy annak

nyirokcsomó

áttéteit is kívánja-e sugározni; milyen összdózisban és 

milyen frakciókkal tervezi a kezelést. Ezt követően a 

célszerűen megválasztott testkörfogatokba berajzolja a

esetleg feltételezettkimutatott

dózistervezés alapjául szolgáló célterületet és

kritikus szerveket.

A tumorlokalizáció különböző módon történhet. Modern

képalkotó berendezésekkel jobban ellátott országokban 

ehhez elsősorban komputertomográfot (CT) használnak

/81,82/. A CT alkalmas, hogynemcsak aarra

kiválasztott síkban számítógépes úton transversalis

metszetet hozzon létre, hanem több ilyen 

alapján saggitalis (rekonstrukciós) képet is alkothat. 

Az előbbi a tumor egy síkban mért nagyságát mutatja, az 

utóbbi pedig a folyamat "hosszirányú" (cranio-caudalis) 

kiterjedését.

metszet

A lokalizálás egy másik lehetősége tervezetta

besugárzási mezőknek megfelelő sugárirányban készült

átvilágítás, ill. a mezőméretet és -formát is jelző 

felvétel, melyet speciális képerősítő-tv-láncos 

röntgenberendezéssel (terápiaszimulátor) végeznek. A 

besugárzástervezésen kívül a berendezés a kezelés

időszakában mezőkontrollokra is használható. Sajnos

Magyarországon szimulátor nem üzemel /96/.



- 12 -

isA real-time ultrahangkészülékek alkalmasak

besugárzástervezésre, de ezek jelentősége gége- és 

hypopharynxcarcinomák esetében alárendelt.

Technikailag legegyszerűbben 

röntgenfelvételek alapján történő besugárzástervezés 

oldható meg. Ennek során két irányban (antero-posterior 

és latero-laterális) készítünk röntgenfelvételeket, 

melyekre a nagyítási tényezők figyelembevételére 

alkalmas skálát exponálunk (3 . a . b . ábra ).

konvencionálisa

3.ábra. Larynx lokalizációja és 
besugárzási terve.

3.a.ábra. Latero-laterális felvétel.



3.b.ábra. Antero-posterior felvétel.

A kívánt magasságban mérnöki rajzológépből kialakított 

berendezéssel veszünk fel testkörfogatot, melybe 

bemérjük és berajzoljuk a célterületet és a kritikus 

szerveket (3.c.ábra).

I

3.c.ábra. Körfogat berajzolt célterület
tel és kritikus szervvel.
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Valamennyi említett módszer esetén lényeges, hogy a 

beteg a lokalizálás és a kezelések során végig 

ugyanabban a testhelyzetben feküdjön, mivel csak így 

biztosítható, hogy a belső szervek helyzetváltozása - a 

bőrön történő jelzésekhez képest minimális szinten

maradjon.

A szupervoltos besugárzókészülékek és a számítógépes

dózistervezés individualizált besugárzási tervek

készítését tételezik fel. Ezért még a magyarországi

feltételek mellett tartjukszerény technikai sem

"standardizált" körfogatokún.helyesnek az

alkalmazását.

A fizikai dózistervezés feladata besugárzáshoza

szükséges paraméterek megadása, ill. az izodózistérkép

szerkesztése. Ennek során a fizikus meghatározza a

állómezőknél mezőkbesugárzási mezők méretét 

fősugarának belépési pontját, a belépés szögét, és a

a

mozgómező esetén aill.besugárzási időt mezőnként 

mező forgáscentrumát (a beállításhoz a mező-középpont 

merőleges bőrfelszíni vetületét), az inga szögét a

besugárzási időt és a szögsebességet.

Nyaki besugárzás esetén nemcsak a ■ célterület és

kritikus szervek szoros anatómiai közelségére kell

tekintettel lenni, hanem az ívelt bőrfelszínre is, mely

a merőleges sugárbelépéshez képest a testben kialakuló 

izodózis eltolódását eredményezi. Ezt pontosan csak
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a mezők belépési pontjait a beteg bőrére, ahova a

mezőméretet is berajzoljuk. Mozgómezős besugárzás

esetén ilyenkor ellenőrizzük, hogy a besugárzó fej a 

körívet leírva nem ütközik-e a besugárzó asztallal vagy

a beteggel. Az első beállítás során jelöljük a bőrre az 

elhelyezés reprodukálhatóságát segítő irányfény 

("Lichtvisier") belépési pontjait is.

előállított dóziseloszlásáltalA számítógép 

ellenőrzésére több lehetőség kínálkozik, pl. ionizációs

kamrával, félvezető detektorral történő dózismérés,

A test mélyebb rétegeibenill. filmdozimetria.

kialakuló dózisértékeket a betegben az esetek döntő

többségében nem - vagy csak nehezen és a betegeket

tudjuk meghatározni. Amegterhelő módon 

szövetekvivalens anyagból készült antropomorf fantomok

jó ellenőrzési lehetőséget kínálnak. Ezekben a mérést

detektorokkal lehetáltalában kisméretű végezni .

(TL)célra termolumineszcensIntézetünkben e

detektorokat alkalmazunk.

2.2. A termolumineszcens (TL) dózismérés

A SZOTE Radiológiai Kiinkáján körülbelül 3 éve üzemel 

egy termolumineszcens dózismérő rendszer.

Méréseinket melegen préselt lengyel LiF lapkákkal
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(tablettákkal) végezzük. A detektorok kiértékelésére

(KFKI) készüléket használunk. Amagyar gyártmányú

tabletták hőkezelésének mértéke és reprodukálhatósága

jelentősen befolyásolja a mérési pontosságot. E művelet 

elvégzésére egyedi készítésű elektronikus vezérlésű 

kemence és egy hűtőprés (a detektorok reprodukálható 

hűtésére) áll rendelkezésünkre. Egyedileg' kalibrált

/63/ méréseinkfelhasználásávaltabletták

összbizonytalansága (a kalibráló ionizációs dózismérés 

hibáját is figyelembe véve) a nemzetközi ajánlás

szerinti 3%-nál kisebb.

Minden besugárzás előtt hőkezeljük a TL detektorokat 

egy órán keresztül 400 °C-on (anneal) és gyors lehűtés 

után két órán keresztül 100 °C-on. A kalibráláshoz

saját készítésű plexi tartókbanéhány tablettát

helyezve - ismert dózissal sugározunk be. Az adott

méréshez használt többi tabletta besugárzását Alderson 

Rando fantomban (4.,5.ábra) végezzük. Besugárzás után 

tíz percig 120 °C-on temperáljuk a LiF lapkákat 

(preheat, alacsony hőmérsékletű csúcsok törlése). A

kiértékelés a következő módon történik: a detektor

250 °C-ra 5 másodpercfelfűtése 30 másodperc alatt

hóntartás, majd visszahűtés. A tulajdonképpeni 

kiértékelés (fotonszámlálás) 160 °C-nál • kezdődik 

felfűtéskor és 200 °C-ig tart visszahűtésia

szakaszban.
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4.ábra. Alderson Rando fantom nyaki 
szeletének röntgenfelvétele.

5.ábra. TL doziméterek betöltése.

A kiértékelési számolás megkönnyítése érdekében 

Commodore 64-es mikroszámítógépre készítettem egy
programot, amely - menürendszerből kiindulva - számítja



19 -

a besugárzott TL detektorok által mért dózist, ill.

mérési eredmények normálásátlehetővé teszi a

tetszőleges értékre. A mért értékek és számított 

eredmények mágneslemezen (floppy disc) kerülnek

tárolásra .

2.3. Néhány besugárzási technika ismertetése és a szá

molt dózisviszonyok ellenőrzése TLD mérésekkel

A következőkben a gége- és hypopharynxtumorok perkután 

kezelésére alkalmazott jellegzetes besugárzási

technikákat vizsgáljuk.

Választ keresünk azokra a kérdésekre, hogy az egyes

adottmódszerek mennyire alkalmasak tumoraz

kezelésére, ill. az Országos Számítógépes Besu

gárzástervezési Hálózat (OSZBH) keretében működő van de 

Geijn dózisszámító program milyen pontossággal adja

kialakulótestbenbesugárzáskorvissza aa

dózisviszonyokat. A méréseket antropomorf Alderson

Rando fantom megfelelő szeleteiben 

pontjaiban elhelyezett TL doziméterekkel végeztük.

1,3 cm-es rács

Dolgozatomban a dozimetriai ábrákon a folytonos vonal a 

dózisszámoló program által megadott izodózis görbéket 

jelzi. A körök a mérési pontokat, a körökbe írt számok 

pedig a mért maximumra normált százalékos dózis-
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értékeket mutatják. A mérésekhez csak a dozimetriailag 

fontos pontokon helyeztem el TL dozimétert.

2.3.1. Egy blokkszűrős állómező

Teljes gégekiirtás után a nyaki nyirokcsomócsoportok 

ellátására egy direkt ventrális állómezőt alkalmazunk, 

melynek közepét ólomblokkal takarjuk (6.ábra).

6.ábra. Beteg bőrére jelölt mező.

E módszer.a nyaki nyirokcsomók kellő sugárterhelését 

a középvonali struktúrák (gége. helye, 

gerincvelő) jó védelme mellett (7.ábra). Mivel 

nyirokcsomók általában 4 cm mélyen helyezkednek el, a

biztosítja

a

bőr terhelése - az ilyen indikációval leadott 40 Gy
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összgócdózis esetén - a toleranciadózison (kb. 70 Gy)

belül van.

16x12i

80 —@j

7.ábra. Ventrális blokkszűrős állómező 
ellenőrző mérése.

2.3.2. Két laterális opponáló állómező

A kis kiterjedésű glottikus gégerákok az esetek 5%-ában 

adnak csak a nyaki nyirokcsomókba áttéteket. Ezért a 

nyirokterületek profilaktikus besugárzása 

szükséges. Elegendő magának a gégének (a hangszalagok 

szintjében) történő besugárzása, amelynek egyik

módszere a latero-laterális (opponáló) állómezős

nem

technika.

1
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Számított és mért értekeink opponáló mezőkaz

"homokóra"alkalmazásakor nyert jellegzetes 

izodózist mutatják (8.ábra). A módszer

alakú

jellegéből

adódóan a bőr és a tumoron kívüli bőr alatti5

terheléseszövetrészek gerincvelőnagy, a

dózisterhelése igen alacsony.

— - Г >

60

6x8

©jgUgH©-©-
90°

70 ©Ш Шш50
30 Ш ШШ.10

8.ábra. Latero-laterális (opponáló) állómező 
ellenőrző mérése.

2.3.3. Két dorso-laterális állómező

esetek,

nyirokcsomócsoportok és a gége (ill.

Vannak amikorolyan nyakia

hypopharynx)

egyidejű ellátása szükséges. Az opponáló állómezők

szélesítésével ezt a célt elérhetjük ugyan de így a

gerincvelő dózisterhelése megnő.
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Ezért a mezők döntésével biztosítjuk ' a gerincvelő

kímélését, a célterület megfelelő besugárzása mellett 

(9.ábra). A mezők belépése környékén úgynevezett forró 

pont (dózismaximum a célterületen kívül) keletkezik.

© ® ®

9.ábra. Két dorso-laterális állómező 
ellenőrző mérése.

2.3.4. Egyszerű mozgómező

Glottikus gégerákok kör alakú célterületének ellátására

(centrikusideális egyszerű mozgómezőaz

ingabesugárzás). A bőr dózisterhelése kicsi, a

két laterális opponáló állómezősgerincvelőn a

technikánál valamivel nagyobb, de még mindig 

tolerálható dózis érvényesül (10.ábra).

jól
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10.ábra. Egyszerű mozgómező ellenőrző mérése.

2.3.5. Excentrikus mozgómező

A primer tumor és a nyaki nyirokcsomók egyidejű

besugárzását szupraglottikus

hypopharynxcarcinomák esetén végezzük.

Excentrikus mozgómezős besugárzással (tangenciális

ingabesugárzással) ezeket 

tekintve - homogén dózissal láthatjuk el, jó bőrkímélet 

és kielégítő gerincvelőterhelés mellett /76/. Ábráinkon 

két síkban számolt dózisgörbéket, ill. • mérési

eredményeket mutatunk be (11.ábra).

gégerákok és

közös célterületnek
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11.ábra. Excentrikus mozgómező ellenőrző mérése. 

11.a.ábra. felső sík (a glottis magasságában).

11.b.ábra. alsó sík (2,5 cm-rel caudalisabban).
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2.3.6. Egyéb besugárzási technikák

kiválasztásánáltechnikabesugárzásiA a

biológiai-orvosi és a fizikai-műszaki szempontokat kell

figyelembe venni.

A technikák fejlesztése elsősorban a tumorterület

homogénebb ellátását és a kritikus szervek minél jobb 

kímélését célozza. A besugárzás nemcsak sima álló- ill.

beilleszthetünkmozgómezőkkel történhet hanem a

mint a rács,sugármezőbe olyan eszközöket is 

blokkszűrő, a kompenzációs szűrő vagy az ék.

a

Új sugárfajták -energiák alkalmazásávalill. a

sugárterápia jobb helyzetbe kerül. Az új sugárminőségek 

kedvező elnyelődési tulajdonságai csökkentik a bőr- és

csontterhelés problémáját és bizonyos mértékben.

lehetővé teszik a besugárzás optimalizálását. A

dóziseloszlás fizikai optimalizálására új lehetőségek

nyílnak más sugárminőségek és különböző besugárzási 

technikák kombinációjával ("Bausteinmethode") /60/. így 

foton- és elektronsugárzás kombinációjával a dózisesés

meredekebbé válik, ami a tumorterület mögötti rész jobb 

kíméléséhez vezethet /29/.
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2.3.6.1. Két laterális opponáló ékes állómező

Az ékszűrő olyan - általában ólomból készült 

amelynek a vastagsága lineárisan nő a szélességével. Fő 

feladata a dóziseloszlás befolyásolása. Feltételezve, 

hogy az ék-bőr-távolság elég nagy (kb. 20 cm), az éknek 

nincs kihatása a bőrkímélő (build-up) effektusra.

Az ék az izodózisplató "levágását", deformálódását 

eredményezi. Ez két laterális opponáló ékes állómezőnél 

a tumorterületen homogénebb dóziseloszláshoz és ezt 

követően meredek dóziseséshez vezet (12.ábra).

szűrő,

12.ábra. Két laterális opponáló ékes 
állómező izodózistérképe.

Intézetünkben ékszűrőt használunk, mertnem a

Picker C-3000 Co-besugár-állórendelkezésünkre

zókészülék félárnyékzónája viszonylag nagy, így az ék
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dóziseloszlást javító hatása - főleg a nyaki daganatok 

kezelésére alkalmazott kis mezőknél - nem nyilvánulhat

meg .

2.3.6.2. Három állómező

Nagy kiterjedésű gége- (vagy hypopharynx-) rák és 

kétoldali nyaki nyirokcsomó áttéteinek együttes

kezelésére alkalmas a három állómezős besugárzás. A két

dorso-laterális mezőben elhelyezett ékszűrő homogénebbé

célterületendóziseloszlástteszi a aza

antero-posterior mezőben használt ólomhasáb csökkenti a 

gerincvelő terhelését és megakadályozza a különben 

kialakuló forró pont keletkezését (13.ábra).

Három állómező izodó-z is térképe .ff \
ч 'Ay%
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2,3.6.3. Két opponáló kettősékes állómező

A hypopharynxcarcinoma kurativ célkitűzésű kezelése 

mindig,a gégeráké gyakran tartalmazza a bilaterális 

nyirokcsomóláncok besugárzását is. Ékszűrő nélküli 

opponáló antero-posterior és postero-anterior 

besugárzás esetén a sugárzás tangenciális belépése a 

nyak laterális hajlatán csökkenti a build-up effektust, 

eltolja a mélydózismaximumot a felszín felé. Kettősék 

alkalmazásával (14.ábra) csökkenthetjük a szubkután

A célterületszövetben keletkező dózismaximumot.

homogén dózisterhelése megmarad. A mezők közepén 

elhelyezett ólomblokk csökkenti a gerincvelőterhelést

/25/.

80I

I
I

I

74

14.ábra. Két opponáló kettősékes állómező 
izodózistérképe .
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2.3.6.4. Két excentrikus mozgómezó

Szupraglottikus gégerákok és hypopharynxcarcinomák 

esetén a primer tumort és a nyaki nyirokcsomókat közös

tekinthetjük. E területen homogéncélterületnek

dóziseloszlást lehet elérni két kihajlításos mozgómező 

alkalmazásával /54,94/. A két mező közös forgáscentruma

a gerincvelőn van; a fősugár 3-4 fokos kihajlítása 

biztosítja, hogy a gerincvelőn érvényesülő dózis nem 

lépi túl a dózismaximum 50%-át (15.ábra).

gerincvelőfeltételeziE technika alkalmazása a

vízszintes elhelyezkedését. A lokalizálás célszerűen

terápiaszimulátorral több síkbanCT-vel, ill.

feltétele betegtörténik. A kezelés alapvető a

biztonságos, reprodukálható fektetése.

15.ábra. Két excentrikus mozgómező izodózistérképe.



- 31 -

2.3.6.5. Elektron- és neutronterápia

A gyorsítók alkalmazásával 

lehetőségek nyílnak a különböző daganatok eredményesebb 

kezelésére /2/.

sugárterápiában úja

Sajnos Magyarországon csak az Országos Onkológiai 

Intézetben működnek gyorsítók, egy szovjet gyártmányú 

betatron és egy lengyel gyártmányú, Neptun Юр típusú

lineáris accelerator.

A gyorsítók számos előnnyel rendelkeznek. Nagyenergiájú

elektronokat és fékezési fotonsugárzást egyaránt

képesek kibocsátani. A mélydózis széles platót mutat, 

melynek szélén a dózis meredeken esik (kisebb 

félárnyékzóna).

Az elektronsugárzást az 5-20 MeV-es tartományban 

felületi vagy felülethez közeli daganatok terápiájában 

használják, kb. 5 cm mélységig, így jól alkalmazható a

nyaki daganatok kezelésére.

Külön előnyt jelent a telekobaltkészülék adott

változtathatóenergiájával szemben gyorsítóka

energiája és a magas dózisteljesítmény, ami 1

cGy/min.

m

(A300 szegeditávolságban

Co-besugárzókészülék aktivitása 1984. októberében 97,8 

TBq (2644 Ci) volt; ez 1 m távolságban 55 cGy/min 

dózisteljesítménynek felel meg).

kb.

A gyorsítók további előnye a nagy SSD, a homogén mezők,
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2és a csak néhány mm
2Co-forrás felülete 3-4 cm , amely nagy félárnyékzónához 

vezet).

1985 őszén került Debrecenben az ATOMKI-ban átadásra az

amely gyors neutronok 

előállítására is képes. Ezen neutronok átlagos

méretű (pontszerű) fókusz (egy

U-103 típusú ciklotron

energiája 6,2 Mev /101/.

A neutronsugárzás terápiás értékének megítéléséhez 

figyelembe kell venni a neutronok relatív biológiai 

hatékonyságát (relative biological effect, RBE), a 

lineáris energiaátadást (linear energy transfer, LET) 

és az oxigén-effektust (oxigén enhancement ratio, OER). 

A neutronok RBE-értéke kb. 3 (a gammasugárzásé kb. 1). 

A nagyobb érték azt eredményezi, hogy kisebb dózissal 

ugyanakkora biológiai hatás érhető el, pl. ugyanannyi

tumorsejt pusztítható el. Lényeges előny a viszonylag 

alacsony OER-érték (kb. 1,5). Ez a kis érték azt 

jelenti, hogy a tumorban az oxigénnel rosszul ellátott 

sejtek hasonló mértékben pusztulnak el, mint az

oxigénnel jól ellátottak /59/.

tumorféleségek 

besugárzására is alkalmas, amelyek foton-terápiára 

kevésbé reagálnak. Ebbe a csoportba többek között a 

fej-nyaki laphámrákok, nyaki nyirokcsomómetastasisok, 

elsősorban tumorreziduumok és hegrecidívák tartoznak.

olyanA neutronbesugárzás tehát

A debreceni ciklotron nem szünteti meg radioterápiás

elmaradottságunkat, viszont lehetővé teszi szerény 

mértékben a neutronterápia humán alkalmazását is /101/.
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2.3.7. Mérési tapasztalatok

A TL dozimetriával lehetőségünk nyílik arra hogy a

módszerklinikánkon alkalmazott összes besugárzási

ellenőrző méréseit elvégezzük.

Tapasztalataink szerint az OSZBH van de Geijn programja 

állómezők és egyszerű mozgómezők esetén kellő 

pontossággal írja le a kialakuló dózisviszonyokat.

utáni mellkasfal-műtét.emlőrákokKorábban az

besugárzásakor állapítottuk meg TL mérésekkel, hogy a 

számított és mért izodózisok nem fedik egymást /73/.

Ennek oka az volt, hogy a program a kihajlítás

a sugárforrással egybeesőnek

szögének

változtatásával tudjuk kompenzálni /65/. A nyaki 

régióra vonatkozó méréseink (ill. 

besugárzása) már ennek figyelembevételével történtek.

tévesencentrumát

kihajlításhibáttekinti. Ezt aa

területezen

Ez a tapasztalat arra is figyelmeztet, hogy mozgómezős 

besugárzókészülékek alkalmazása vagy új besugárzási

technikák bevezetése esetén feltétlenül szükséges az

ellenőrző mérések minél szélesebb körű végzése /64/.
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3.BEÁLLÍTÁSI PONTOSSÁGOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

3.1. Beállítási problémák

Nincs olyan egyszerű feladat 
amit el ne lehetne rontani.

Perrussel törvénye /7/

Feltételezve, hogy a topográfia kellő pontossággal

tulajdonképpeni besugárzástervezéstörtént, és

dozimetriailag korrekt, mégis bekövetkezhet számos hiba

a

a kezelés kivitelezése során.

A besugárzási tervnek a betegre való illesztésekor 

figyelembe kell venni, hogy a bőrön látható fénymező a 

névleges sugármezővel azonos nagyságú, melynek szélén

ill.a.z 50%-os dózisérték érvényesül. Ez egymezős,

kétmezős opponáló besugárzásnál jelenthet külön

problémát. Opponáló állómező beállításánál gyakori

hiba, hogy nem gondolnak a tipusos homokóra effektusra, 

melynek mértéke a testvastagságtól és több más 

tényezőtől is függ.

A fej-nyak területén a bőr görbületein elvetülő fény

tapasztalatsugárterápiás

mezőillesztésben (ami elvileg sem tisztázott probléma)

híjánkellő a

hibát okozhat /17,19/.

A mindennapi rutinmunkában az asszisztencia főleg a

beállításávalbesugárzási .paraméterek pontatlan
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követhet el hibát (mezőnagyság, centrálási eltérés, 

fokusz-bőr-távolság, besugárzási idő, szögsebesség

stb.). Jellegzetes hiba a lekopott jelölések pontatlan

újrafestése.

A beteg megfelelő kooperációja a sikeres kezelés

feltételei közé tartozik. Ha erre nem számíthatunk

(gyermek, zavart személy) megfelelő külső rögzítés

vagy szedálás szükséges.

A kezelés alatt bekövetkező változások (duzzanat, 

regresszió következtében kialakult térfogatcsökkenés) a 

jelölések eltolódásához vezethetnek és új lokalizáció

elvégzését, ill. a besugárzási terv módosítását teszik

szükségessé.

3.2. Reprodukálhatóság növelése

A kezelés reprodukálhatóságának növelésére több 

lehetőség kínálkozik /100/. Már a besugárzási technika

kiválasztásakor érdemes figyelni arra, hogy a beteg

viszonylag kényelmes pozícióban helyezkedjen el

(hanyattfekvés,

a

kezelés kényszertartás

elkerülése). Lehetőleg valamennyi mező besugárzását

alatt

ugyanabban a testhelyzetben végezzük.
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alkalmazottA és kezeléskorlokalizáláskor

segédeszközök (párnák, kiemelők, támasztok) egyformák 

(standardizáltak) legyenek.

A szupervoltkészülék műszaki adottságainak teljes

kihasználásával és a beállítási pontosságot elősegítő

(pl. fénybeállító és betegrögzítőrendszerek

rendszerek) alkalmazásával lehet a páciens korrekt

elhelyezését elérni és annak reprodukálhatóságát

növelni .

Részletes dokumentációval - amely tartalmazza a beteg

pontos fekvését, a mezőbeállítást fix anatómiai

viszonyítva , adott esetbenpontokhoz

készült röntgenfelvételt,terápiaszimulátoron a

besugárzókészülék sugárforrásával exponált gammogramot

és esetleg fényképet a betegről a bőrére berajzolt

mezőkkel a kezelés tartósabb megszakítása esetén is

biztosíthatjuk az eredetivel egyező beállítást.

3.2.1. UV fényben látható jelölések alkalmazása

kijelölése alapvetőA besugárzási mezők pontos

eredményes kezelésnek. Klinikánkonfeltétele az
ezüstnitrát- és fuchsintartalmú oldattal jelöljük a

fősugár belépési pontját, a mezőhatárokat és a beteg

egzakt elhelyezését elősegítő jeleket a beteg bőrére.
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A bőrjelzés piros, majd rozsdabarna színe elsősorban 

fej-nyaki daganatok esetén a betegnek - aki betegsége 

miatt amúgy is feszült idegállapotban van 

pszichés megterhelést jelent, "megbélyegzi", stigma-

külön

tizálja .

A lelki igénybevétel csökkenthető olyan jelölések

alkalmazásával, melyek a mindennapi élet során kevésbé

jelölések

redukálása (a fősugár megfelelően kis ponttal történő 

kijelölése, a mezőhatárok berajzolásának mellőzése).Ez 

a beállítási pontosságot csökkenti.

feltűnőek /71/. Egyik lehetőség erre a

Jobb megoldás az "UV-beállítás" bevezetése /33,34/. 

Ennek során a megfelelő jelzéseket speciális 

festékanyagot (diaminostilbensulfonsav-származék) tar

talmazó filctollal rajzoljuk be a bőrre. Ez a

(366festékanyag csak ibolyántúli fényben 

maximumnál) .látható (16.ábra).

nm-es

Ilyen bőrjelzések alkalmazásakor a lokalizációs és a

hullámtartományúbesugárzó helyiségben megfelelő

módszer továbbifényforrásokat helyezünk el. A

előnyének tarthatjuk, hogy a tapasztalatok szerint a

festékanyag túlérzékenységi reakciót nem vált ki és a

filctollal vékonyabb és pontosabb vonalak húzhatók

bőrf estékoldat felvitelérehagyományos 

házilagosan készített "pemzlik"-kel.

mint a
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Az UV fényforrás megválasztásakor ügyelni kell arra, 

hogy az ibolyántúli sugártartománynak pigmentációs, 

ózonizáló, bórvörösedést kiváltó (erythemális) hatása

sugárzóis van. Ezért szűk, homogén tartományban

lámpákra van szükség.

16. ábra. UV fényben látható jelölés /34/.

3.2.2. Irányfény alkalmazása

A fej-nyaki daganatok besugárzása esetén a célterület

és a kritikus szervek közelsége miatt különösen fontos

az egzakt és mindenkor jól reprodukálható beállítás.

Egyes országokban törvény írja elő szupervoltterápiás

beállítástkészülékek üzemeltetésekor a elősegítő

alkalmazását /103/.irányfény-rendszer ("Lichtvisier"

£ %
Л*'V1c.
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Magyarországon néhány helyen létezik ilyen berendezés

használata nem kötelező.

A beállítási reprodukálhatóság növelése érdekében

elhatároztuk egy ilyen rendszer létrehozását. 1987.

áprilisától klinikánkon üzemel az általunk tervezett

falrahárompontos fénybeállító, mely két oldalsó, 

szerelt projektorból (17.ábra) és az ezeket vezérlő

elektronikus kapcsolóegységből áll. A harmadik pontot a 

besugárzókészülék beépített fényforrása adja. A 

projektorok kör alakú világos foltot vetítenek, melynek

közepén egy lézerrel exponált kereszt képe látható

(18.ábra).

Co-besugárzó

1/,/ irányfényirányfény // // // // //A

kezelöasztal

17.ábra. Fénybeállító rendszer.

17.a.ábra. Vázlatrajza.
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17.b.ábra. Falra szerelt projektor (burko

lattal és anélkül).
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18.ábra. Beállítást elősegítő jelölés 
a beteg bőrén.
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Az első beállításkor a beteg bőrén megjelöljük ezeket a

pontokat. A pácienst a további kezelések során mindig 

úgy helyezzük el, hogy ezek a bejelölt pontok a rájuk 

vetített keresztekkel egybeessenek. Ezzel biztosítjuk a

beteg reprodukálható fektetését a beállításkor.

hogy az egymássalA projektorokat úgy helyeztük el

szemben vetített keresztek fedjék egymást és 

besugárzókészülék forgástengelyének egyenesén menjenek 

keresztül. így 

izocentrik’us besugárzásra.

a

közvetlenül alkalmasrendszera

3.2.3. Rögzítő berendezések alkalmazása

Az irányfény biztosítja ugyan a beállításkor a beteg 

helyes fekvését, de a tulajdonképpeni kezelés közben 

nem gondoskodik arról, hogy a páciens a beállított 

pozícióban maradjon. A besugárzás közbeni elmozdulások 

fej-nyaki daganatoknál különösen sok gondot okoznak a

kritikus szervek és a tumor közelsége miatt. Ezért

nagyon fontos a fej rögzítése. Erre az irodalomban 

többféle megoldást ajánlanak, melyek csak akkor 

használhatók kellő hatékonysággal, ha a lokalizálás

(szimuláció), az első beállítás és a kezelések során

végig azonos - vagy legalább is ugyanolyan típusú

berendezést használnak.
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/21/EICHHORN mtsai .és ismertetnek egy

poliuretánhabból készült betegelhelyezési segédeszközt, 

amely a beteg fejét biztonságosan és reprodukálhatóan

(19 . ábra).rögzíti Sugárfizikai mérések kobalt

energiánál, 9 MeV-es fotonok, ill. 6,8 és 10 MeV-es 

elektronok esetében csak lényegtelen dózisteljesítmény 

csökkentést (2-3%) mutattak. E módszer viszonylag kevés 

anyagi és időbeli ráfordítással lehetővé teszi egyedi 

segédeszközök gyártását. A beteg fejét elhelyezve és 

fóliával védve öntik köré két összekeverta

°Cpoliuretán-komponenst. A keletkező 40-42

polimerizációs hőmérsékletet emberi bőr jólaz

elviseli.

iLil't*/ '. ' -J * V 'J

19.ábra. Poliuretánhabból készült rögzítő 
berendezés /21/.
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Erlangenben /99/

(20.ábra). Ennek előállítása négy lépésből áll: a

PVC-maszkat használnakátlátszó

betegről negatív, majd erről pozitív 

készítenek, melyre 2 mm-es PVC fóliából vákuumpréssel 

formálják a tulajdonképpeni rögzítőmaszkot. A száj és 

orrnyílásoknak megfelelően utólag ablakot vágnak ki. 

Előnye, hogy a mezőt a maszkra és nem a bőrre lehet 

bejelölni, hátránya viszont a nagy költség- és időigény 

valamint az, hogy a szupervolt besugárzás bőrkímélő 

hatása (Aufbaueffekt, build-up effect) csökken. A 

mezőbelépéseknek megfelelő kivágások ezt a problémát

gipszmaszkot

megoldanák, viszont gyengítenék a rögzítést.

- ч : • •;•••.

20.ábra. Átlátszó PVC-maszk /99/.
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További lehetőség a műanyagpólyák és -hálók használata 

/32,70/. Ezeket a kívánt forma kialakítása után 

megfelelő módszerekkel (hő, nedvesség, UV fény) 

térhálósítják (21. , 22.ábra).

21.ábra. Rögzítő maszk pólyából /32/.

t*, .«v• •• л.• % * . ^ V
'í « • .» 1 л V,

у V.rV,',' ♦ *» l”-v ' ■
*'A*. ‘ V V.« vx 1’*, у.» /vvV’V и *V «V'Jf

22.ábra. Hálóból készült fejrögzítő /69/

k
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Alkalmazhatók hőre lágyuló műanyagok is. Az 

összehasonlító vizsgálatok szerint /69/ a rögzítés

műanyagoknál kellő biztonságú.

(Magyarországon ezek az alapanyagok nem hozzáférhetők.)

egyes nem

Elvileg eltérő lehetőséget ad a Barry cég 

előállított fejrögzítő berendezés /13/.

által

Plexiből kialakított formát használnak, mely

segítségével négy ponton (tarkó 

rögzíthetik a beteget (23.ábra).

két oldal és áll)

23.ábra. Plexi rögzítőberendezés /13/.

Az individualitást a beépített mérőszalagok adatainak 

feljegyzése biztosítja. A szerkezet alkalmas CT-vel

történő lokalizálásra is. Előnye, hogy egy vagy

néhány - szerkezettel az összes beteg beállítható

tehát folyamatos gyártási költség nem keletkezik.
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paraméterek beállításaHátránya viszont, hogy 

hibalehetőségekkel jár.

Magyarországon az Uzsoki utcai Kórház Onkoradiológiáján 

foglalkoznak hasonló elven működő fejrögzítő

a

Tudomásunk szerint

bevezetésével.

3.3. Beállítási hibák számítógépes vizsgálata

3.3.1. Módszer

A beteg beállítása során az egyes mezők paraméterei

szereplőtervbenvéletlenszerűen eltérhetnek a

értékektől. Ezen beállítási hibák eredményeként a

ténylegesen kialakuló dóziseloszlás nem egyezik meg. a

technikákbesugárzásiAztervezettel. egyes

megválasztásánál fontos lehet annak vizsgálata hogy

torzítjákmilyen mértékbenezek hibák aa

dóziseloszlást és milyen gyakorisággal fordulnak elő. A 

téma komplex vizsgálata viszonylag bonyolult 

matematikai-statisztikai modellel történhet /36,97/.

Feltételezve, hogy a kezelő személyzet jól képzett és 

valamennyi besugárzási technikában rutinnalkellő

különbözőúgy tekinthetjük, hogyrendelkezik, a

beállítási hibákat közel azonos gyakorisággal

követi el. így elég azt

a

módszertől függetlenül 

vizsgálni, hogy az egyes hibák a dóziseloszlást milyen

mértékben módosítják.
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A továbbiakban intézetünkben gége- ésaz

hypopharynxcarcinomák kezelésére alkalmazott besugárzi

forrás-bőrfelszín-távolságának 

(source-skin-distance = SSD) és a fősugár centrálásának 

hibájából eredő dóziseloszlás változását elemezzük.

technikák esetén a

Számítógéppel elkészítettük a besugárzási tervet. A

beállítási hibákat bemenő adatok megfelelőa

módosításával szimuláltuk. Az így nyert

izodózistérképeket két szempontból hasonlítottuk össze.

Vizsgáltuk a gége, ill. hypopharynx és a nyirokcsomók

területén áthaladó legalacsonyabb izodózis görbe

értékét, mert ezekből a tervezettnél kisebb dózissal

ellátott helyekből indulhatnak ki a recidívák valamint

a gerincvelőt érintő legmagasabb izodózis értéket,

mellyel a károsító hatás mértékét jellemezhetjük.

Elemeztük az egyes területekre jutó integráldózisok

változását is. A célterület és a kritikus szervek

egészére kifejtett sugárhatás kvantitatív jellemzésére

nem elegendő az egyes pontok dózisértékének ismerete, 

minőségileg űj információt ad az ezek összegzéséből 

nyert integráldózis /37/. Az alkalmazott van de Geijn -

program lehetőséget nyújt arra hogy bármely előre

kiválasztott terület integráldózisát meghatározzuk.
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A volumenddzis kiszámítása a következő integrállal

történhet:

Iff '///? (x,y,z)D(x,y,z)dxdydzD(x,у,z)dmV ID

VM

VID = térfogati integráldózis (J) 

= sűrűség (g/cm^)

D = dózis (J/kg)

M,m = tömeg (kg)

V = térfogat (cm^)

történik, ill.Mivel a besugárzástervezés síkban j

elegendő a felületi integrálvisszavezethető erre

alkalmazása:

ff<?‘ (x , y)D(x , у )dxdy ft (x , у) (x , у ) д FjFID
iF

FID = felületi integráldózis (J/cm) 

$>' = felületi sűrűség (g/cm^)

A következőkben szereplő táblázatokban pontosa

beállítás esetén kialakuló százalékos izodózis Gy-ben

területekrekifejezett dózisérték, ill. 

számított integráldózisok szerepelnek az első sorokban.

az ezen

Az integráldózisokat oszloponként a pontos beállításkor

nyert értékekre normáltam, mert így a hibákból adódó

változások tendenciája jobban követhető.
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3.3.2. Két laterális opponáló állómező

A 24 . a . ábrán mutatjuk be a fősugár centrálásának

hibáját. Az ábrából és a hozzátartozó táblázatokból

(24 . b . c . ábra) látható, hogy hibás beállítás esetén a

gerincvelő terhelése érdemben változik. Anem

nyirokcsomók tumorölő dózissal történő ellátása ennek a

technikának nem feladata, ezért az azokon érvényesülő 

dózisváltozásokat (tekintve, hogy kritikus túldozírozás 

nem lép fel), nem szükséges figyelembe vennünk. A tumor 

terhelése integráldózisban ugyan csak kis mértékben 

változik, de a Gy-ben mért dózisértéknek egyes pontokon

való jelentős csökkenése recidíva veszélyével járhat.

24.ábra. Két latero-laterális opponáló állómező. 
Fősugár centrálásának hibája.

24.a.ábra. Izodózistérkép.
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Szerv
. Gége Nyirokcsomók Gerincvelő

Eltérés % Gy % Gy % Gy
pontos beállítás 
1 cm lefelé 
1 cm felfelé

80 70 20 18 5 4
60 53 30 27 10 9
60 53 10 9 2 2

24.b.ábra. Dózisértékek.

Szerv Gége Nyirokcsomók Gerincvelő
Eltérés g.cGy X g.cGy X g.cGy X

pontos beállítás 
1 cm lefelé 
1 cm felfelé

633 100 76 100 3 100
599 95 141 186 5 167
612 97 31 41 2 67

24.c.ábra. Integráldózisok .

Az SSD beállításának hibája sem az opponáló állómezők 

jellegzetes izodóziseloszlását, sem pedig a vizsgált 

szervek dózisterhelését nem változtatja meg klinikai 

következményekkel járó mértékben (25.ábra).

Gége NyirokcsomókSzerv Gerincvelő
X Gy X Gy XEltérés Gy

20 18pontos beállítás 
- 1 cm 
+ 1 cm

80 70 5 4
10 9 580 70 4
10 9 580 70 4

25.ábra. Két latero-laterális opponáló állómező. 
SSD beállításának hibája.

25.a.ábra. Dózisértékek.
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Szerv Gége Nyirokcsomók Gerincvelő
Eltérés g.cGy % g.cGy % g.cGy %

pontos beállítás 
- 1 cm 
+ 1 cm

633 100 76 100 3 100
633 100 78 103 1334
632 100 74 97 3 100

25.b.ábra. Integráldózisok.

3.3.3. Két dorso-laterális állómező

26. ábra. Két dorso-laterális állómező. Fősugár 
centrálásának hibája.

26.a.ábra. Izodózistérkép.

A fősugár centrálásának hibája (26.ábra) a tumoros vagy 

potenciálisan

nyirokcsomók) hatásos dózissal történő ellátását nem 

veszélyezteti. A gerincvelő terhelése integráldózissal

(hypopharynx,tumoros szervek
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vizsgálva duplájára nő, sőt egyes pontjaiban csaknem

négyszeresére. A ddzisérték így megközelíti 

tolerancia statisztikailag várható alsó határát.

a

Szerv Hypopharynx Nyirokcsomók Gerincvelő

Eltérés % Gy % Gy % Gy

pontos beállítás 
1 cm lefelé 
1 cm felfelé

90 70 80 62 10 8
80 62 90 70 40 31
80 62 70 55 6 5

26.b.ábra. Dózisértékek.

Szerv Hypopharynx 

g.cGy %

Nyirokcsomók Gerincvelő

Eltérés g.cGy X g.cGy X

pontos beállítás 
1 cm lefelé 
1 cm felfelé

647 100 208 100 1009
634 98 230 111 18 200

78632 798 188 90

26.c.ábra. Integráldózisok.

Az SSD beállításának hibája a 3.3.2. pontban leírtakhoz 

hasonlóan kis jelentőségű (27.ábra).

Szerv Hypopharynx Nyirokcsomók Gerincvelő

Eltérés X XGy Gy X , Gy

pontos beállítás 
- 1 cm 
+ 1 cm

90 70 80 62 10 8
80 62 1290 70 15

10 890 70 75 58

27.ábra. Két dorso-laterális állómező. 
SSD beállításának hibája.

27.a.ábra. Dózisértékek.
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Szerv Hypopharynx 

g.cGy %

Nyirokcsomók Gerincvelő
Eltérés g.cGy % g.cGy %

pontos beállítás 
- 1 cm 
+ 1 cm

647 100 208 100 9 100
646 100 101210 1009
648 100 207 100 8 89

27.b.ábra. Integráldózisok.

3.3.4. Egyszerű mozgómező

A fősugár centrálásának hibáját a 28.ábrán mutatjuk be. 

A jobbra vagy balra történő elmozdulás nem vezet sem a 

gége kritikus aluldozírozásához, sem pedig a gerincvelő 

túldozírozásához. A nyirokcsomók profilaktikus ellátása 

glottikus gégerákok esetén (melyek 

indikációi) nem szükséges.

technikaezen

28.ábra. Egyszerű mozgómező.
Fősugár centrálásának hibája.

28.a.ábra. Izodózistérkép .
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Nyirokcsomók GerincvelőGégeSzerv

% Gy %% Gy GyEltérés

15 12 25 19pontos beállítás 
1 cm balra 
1 cm jobbra

90 70
192512 975 58
1912 2562 980

28 . b . ábra . Dózisértékek.

NyirokcsomókSzerv Gége Gerincvelő
Eltérés g.cGy % g.cGy % g.cGy %

pontos beállítás 
1 cm balra 
1 cm jobbra

544 100 71 100 10020
581 107 64 90 21 105
442 81 82 115 19 95

28.c.ábra. Integrálddzisok.

A 29.ábra jelzi az SSD beállításának hibáját. A gége és 

gerincvelő terhelése 

megfelelően változik, de a táblázatokból egyértelműen 

látszik

dózisgörbék eltolódásánaka

hogy recidíva mellékhatássem sem)

szempontjából nem ér el veszélyes szintet.

29.ábra. Egyszerű mozgómező.
SSD beállításának hibája.

29.a.ábra. Izodózistérkép
"4

4

vs
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Szerv Gége Nyirokcsomók Gerincvelő
%Eltérés Gy % Gy % Gy

pontos beállítás 
- 1 cm 
+ 1 cm

90 70 15 12 25 20
75 58 12 9 20 16
70 55 1620 30 23

29.b.ábra. Dózisértékek.

Nyirokcsomók 
g.cGy

Gerincvelő 
g.cGy Ж

GégeSzerv
%%g.cGyEltérés

100 20 10071544 100pontos beállítás 
- 1 cm 
+ 1 cm

16 807755526 97
27 13591 12891497

29.c.ábra. Integráldózisok.

3.3.5. Excentrikus mozgómező

Az excentrikus mozgómező esetében fősugára

beállításának hibája ívelt felületen történik, így igen 

komplex eltéréseket (centrálás, kihajlítás szöge és a 

forgáscentrum helye egyaránt megváltozik) eredményez.

Tekintettel arra, hogy gyakorlatunkban excentrikus

besugárzásnál az ingamozgás csak egy irányba történik,

lényeges eltéréseket okoz is hogyaz a)

"félrecentrálás" a szögtartomány kezdetén vagy végén

kiválasztott módszerünkkelkövetkezik-e be. Ezzel a

korrektül nem modellálható hibával részletesen nem

foglalkozunk.
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Az SSD beállításának hibája (30.ábra) a gerincvelő

terhelését jelentősen nem változtatja meg. Példánkban a 

hypopharynx jóval nagyobb célvolument képvisel, mint a 

nyirokcsomók, ezért az izodózisgörbe kisebb biztonsági 

zónával veszi körül. Ebből következik, hogy hiba esetén

a primer tumor ellátása romlik inkább, mint a

nyirokcsomóké. Az aluldozírozás viszont a hypopharynxon

sem éri el a kritikus mértéket.

30.ábra. Excentrikus mozgómező.
SSD beállításának hibája.

30.a.ábra. Izodózistérkép.

Hypopharynx NyirokcsomókSzerv Gerincvelő
% X GyGy X GyEltérés

pontos beállítás 
- 1 cm 
+ 1 cm

90 70 90 70 10 8
8570 55 66 10 8

1670 55 85 2066

30.b.ábra. Dózisértékek.
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Szerv Hypopharynx Nyirokcsomók Gerincvelő

Eltérés g.cGy % g.cGy % g.cGy %

pontos beállítás 
- 1 cm 
+ 1 cm

550 100 255 100 16 100
528 96 231 91 16 100
506 92 261 102 18 113

30.c.ábra. Integráldózisok.
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4. ÖSSZEFOGLALÁS

A gége- és hypopharynxcarcinomák sugárkezelése

számos dozimetriai problémát vet fel. Ennek oka részben

a kritikus szervek és a célterület közelsége a nyakon
\ részben a görbült felületen történő mezőbelépés.

A rendelkezésünkre álló van de Geijn dózisszámoló

működő TLD mérőrendszerrelprogramot klinikánkon

ellenőriztük. Megállapítottuk, hogy a számított és mért

dózisok a klinikai kívánalomnak megfelelően esnek

Antropomorf fantom megfelelő szeleteireegybe.

készített besugárzási tervek és ezek ellenőrző mérései 

alapján vizsgáltuk a gége- és hypopharynxcarcinomák

alkalmazott besugárzásiklinikánkonkezelésére

módszereket, és elemeztük őket a célterület ellátása és 

a kritikus szervek kímélése szempontjából.

A kezelés sikerességét nagy mértékben befolyásolja a 

beállítás pontossága, melynek objektív és szubjektív

tényezői egyaránt vannak.

Megvizsgáltuk néhány típusosnak tartható beállítási

számítógépeskövetkezményét tervekhiba

összehasonlításával. Ezen esetekben a tumort érő

legkisebb dózist, a kritikus szervet érő legnagyobb

dózist, ill. az ezeken érvényesülő integráldózist

elemeztük. A már említett anatómiai közelség miatt

(1 cm) jelentősenviszonylag kis pontatlanságok
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megváltoztatják dózis-gyakran veszélyesen a

terheléseket.

Dolgozatom befejező részében a beállítási hibák 

csökkentésének- lehetőségeivel foglalkoztam. A kezelő 

személyzet felelősségteljes odafigyelésén és a beteg 

megfelelő kooperációján túl, 

segédeszközök is rendelkezésre állnak.

technikaierre

A besugárzási pozíció reprodukálhatóságának növelésére

hárompontoskifejlesztettünkklinikánkon egy
kobalt besugárzókészülékfénybeállítórendszert 

fénymezőjének és két irányfénynek az alkalmazásával.

a

Terveink között szerepel UV fényben látható jelölések 

használatának bevezetése, ill. a beállítás során elért

berendezésfejrögzítőfenntartópontosságot

kidolgozása.
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ÁBRAJEGYZÉK

1. ábra. Larynx (vastag vonallal jelölve) és hypopharynx (vonalká-
zott terület) elhelyezkedése szaggitális metszetben.

2. ábra. A nyak nyirokcsomó-csoportjai (feketével jelölve a gége-
és hypopharynxcarcinomák leggyakoribb nyirokcsomóáttétei).

3. ábra. Larynx lokalizációja és besugárzási terve.

3.a.ábra. Latero-laterális felvétel.

Antero-posterior felvétel.3.b.ábra.

Körfogat berajzolt célterülettel és kritikus szervvel.3.c.ábra.

Számítógépes izodózistérkép.3.d.ábra.

Alderson Rando fantom nyaki szeletének röntgenfelvétele.4.ábra.

5.ábra. TL doziméterek betöltése.

Beteg bőrére jelölt mező.6.ábra.

Ventrális blokkszűrős állómező ellenőrző mérése.7.ábra.

Latero-laterális (opponáló) állómező ellenőrző mérése.8.ábra.

Két dorso-laterális állómező ellenőrző mérése.9.ábra.

10.ábra. Egyszerű mozgómező ellenőrző mérése.

11.ábra. Excentrikus mozgómező ellenőrző mérése, 

felső sík (a glottis magasságában), 

alsó sík (2,5 cm-rel caudalisabban).

Két laterális opponáló ékes állómező izodózistérképe.

11.a.ábra.

11.b.ábra.

12.ábra.

13.ábra. Három állómező izodózistérképe.

Két opponáló kettősékes állómező izodózistérképe. 

Két excentrikus mozgómező izodózistérképe.

UV fényben látható jelölés /34/.

Fénybeállító rendszer.

Vázlatrajza.

Falra szerelt projektor (burkolattal és anélkül).

14.ábra.

15.ábra.

16.ábra.

17.ábra.

17.a.ábra.

17.b.ábra.
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18. ábra. Beállítást elősegítő jelölés a beteg bőrén.

19. ábra. Poliuretánhabból készült rögzítő berendezés /21/.

20. ábra. Átlátszó PVC-maszk /99/.

21. ábra. Rögzítő maszk pólyából /32/.

22. ábra. Hálóból készült fejrögzítő /69/.

23. ábra. Plexi rögzítőberendezés /13/.

24. ábra. Két latero-laterális opponáló állómező. Fősugár centrálá-
sának hibája.

24.a.ábra. Izodózistérkép.

24.b.ábra. Dózisértékek.

24.c.ábra. Integráldózisok.

25.ábra. Két latero-laterális opponáló állómező. SSD beállításának 
hibája.

25.a.ábra. Dózisértékek.

25. b.ábra. Integráldózisok.

26.ábra. Két dorso-laterális állómező. Fősugár centrálásának hibája.

26. a.ábra. Izodózistérkép.

26.b.ábra. Dózisértékek.

26. c.ábra. Integráldózisok.

27.ábra. Két dorso-laterális állómező. SSD beállításának hibája.

27. a.ábra. Dózisértékek.

27. b.ábra. Integráldózisok.

28.ábra. Egyszerű mozgómező. Fősugár centrálásának hibája.

28. a.ábra. Izodózistérkép.

28.b.ábra. Dózisértékek.

28. c.ábra. Integráldózisok.

29.ábra. Egyszerű mozgómező. SSD beállításának hibája.

29. a.ábra. Izodózistérkép.

29.b.ábra. Dózisértékek.
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29.c.ábra. Integráldózisok.

30.ábra. Excentrikus mozgómező. SSD beállításának hibája.

30.a.ábra. Izodózistérkép.

30.b.ábra. Dózisértékek.

30.c.ábra. Integráldózisok.

Ш /ЦбЪ % 
% I;
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A sajtóhibákat csak akkor veszik 
észre, amikor a könyvet már nyomják.

Jones-féle törvény /7/


