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CÉLKITŰZÉS

A radioterapia feladata a rosszindulatú daganatos betegségek

kezelése ionizáló sugárzások segitségével. A beteg sugárkezelé-

sét minden esetben gondosan meg kell tervezni, mert az io-

nizáló sugárzások nemcsak a daganatos, hanem az ép szövetekben

is bionegativ hatást fejtenek ki, és nincs olyan besugárzási

módszer, mely segitségével a daganat besugárzása biztositható

környezetének sugárterhelése nélkül.

A besugárzástervezés célja olyan sugárkezelési terv elkészítése,

mely a következő szempontoknak tesz eleget:

1./ A tumorpusztitó dózist a daganatra kell összpontosítani a

lehető legegyenletesebb eloszlásban.

2.1 A daganat környezetében lévő ép szövetek kellő sugárvédelmé-

ről gondoskodni kell. Ha részben vagy egészben nem rekeszthetők

ki a besugárzott térfogatból, mindenképpen arra kell törekedni,

hogy ne terheljük okét sugártüroképességük határán tul.

Mindkét követelmény betartása egyaránt fontos. Vannak olyan meg-

betegedések, amelyek esetében a sugárterápia segitésgével gyó-

gyulás /pl. lymphogranulomatosis I St./ illetve több évig tar-

tó daganatmentes túlélés /pl.heredaganatokrseminoma/ biztosit-

ható. Ezeket az eredményeket nem szabad kockáztatni sugársérü-

lések létrehozásával.

A sugárkezelés módját, tehát azt, hogy milyen sugárminőségeket

hogyan használunk fel a gyógyitó tevékenyésg folyamán, a ren-

delkezésre álló fizikai-technikai feltételek mellett elsősor-

ban a daganat helyzete, nagysága, környezetéhez való viszonya

határozza meg.

Vannak olyan lokalizáciőju daganatok, melyek sugárkezelésére

régóta eredményesen használt besugárzási módszerek alakultak

ki. Ezen módszerek segitségével az adott klinikai helyzetben



megfelelő dóziseloszlás hoszható létre, a sugárkezelés alap-

követelményeinek betartása mellett. így többek között a bör

daganatos elváltozásainak kezelésére mind a közeli besugárzó

készülékek / Dermopan, Chaoul használata /, mind a nagyener-

giájú elektron sugárzás megfelelő beavatkozás.

A daganatok bizonyos csoportjainak állómezős besugárzása ese-

tében a kezelés megtervezése komoly gondot okoz. Csak egy su-

gárminőség felhasználásával a besugárzási tervet nem lehet

ugy elkésziteni, hogy az minden tekintetben megfeleljen a su-

gárkezelés alapvető követelményeinek. A fej-nyaki daganatok

egy része alkot például ilyen csoportot. Bár ezek a daganatok

biológiai viselkedés szempontjából eltérőek, több, - a besu-

gárzás tervezés szempontjából azonos - tulajdonsággal rendel-

keznek. Ezek a következők:

1./ A bőrfelszin alatt 1-6 cm mélységben helyezkednek el.

2.1 Fölöttük a bőr ép, ennek védelméről ugyanúgy gondoskod-

ni kell, mint a

3./ daganat mögött elhelyezkedő, sok esetben igen sugárér-

zékeny ép szövetek sugárvédelméről.

4./ A besugárzási térfogatban a szövetek sűrűségi viszonyai

eltérőek.

A fej-nyaki daganatok mellett ebbe a csoportba tartoznak a

supra-és infraclavicularis és axillaris nyirokcsomók is. A

továbbiakban ezt a daganatcsoportot összefoglaló néven

" középmélyen elhelyezkedő daganatok " - nak nevezem.

Ezen daganatok kezelésére leggyakrabban kobalt ágyukat hasz-

nálnak fel, különböző állómezős módszerekkel. A Co gamma

sugárzás segítségével nem alakitható ki olyan besugárzási

forma, mely a dózist a daganatra összpontosítja, a lehető

legegyenletesebb eloszlásban, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy

a daganat környezetében lévő szövetek sugárterhelése azok to-

lerancia határa alatt maradjon. A felsorolt okok miatt cél -

ul tűztem ki a következőket;

A középmélyen elhelyezkedő daganatok sugárkezelésére uj mód-
szert vezetek be az Országos Onkológiai Intézetben, melynek



segítségével biztosítani tudom:

1./ A dózis összpontosítását a felszín alatt 1-6 cm közötti

területben,

2.1 a. dózisváltozás a daganatos térfogatban nem haladja meg

a lo%-ot.

3./ A daganat körül elhelyezkedő ép szövetek sugárterhelése

nem haladja meg azok tűrőképességének felső határát.

4./A fenti pontokban összefoglalt kedvező dóziseloszlás egy-

szerű, napról napra könnyen beállítható sugármezők felhasz-

nálásával legyen elérhető.

Az uj módszer alapelve az irodalomból ismert, a nagyenergiájú

elektron és foton sugárzások együttes felhasználása. Maga a

módszer besugárzó készülékenként változik.

Az Országos Onkológiai Intézetben két kobalt ágyú és egy

Betatron áll rendelkezésünkre, mely utóbbi 29MeV energiájú

fékezési, és 5-24 MeV energiatartományu elektron sugárzás

előállítására alkalmas.

Munkáin első lépéseként megvizsgáltam, hogy a felsorolt su-

gárzások különböző csucsdózis arányú, azonos belépési kapuból

történő kiszolgáltatása milyen dóziseloszlásokat eredményez,

s megfelel-e ez a dóziseloszlás a középmélyen elhelyezkedő

daganatok kezelésében felállított követelményeknek.

Az irodalomban a módszer ilyen összefoglaló és részletes e-

lemzése nem található.

Rendelkezésemre álltak a besugárzástervezéshez eddig is fel-

használt dóziseloszlási görbék, melyek a terápiás készüléke-

ken végzett mérések eredményei alapján készültek. Ezeket a

görbéket matematikai módszerrel összegeztem, és a kialakult

dóziseloszlásokat vizsgáltam.

A mély és izodózis görbék elkészítése után nagy számú besu-

gárzástervezést is végeztem az uj módszer segítségével. Ennek

az volt a célja, hogy pontos útmutatást adjak a klinikai

felhasználásra.



MEGÁLLAPÍTÁSAIM és EREDMÉNYEIM

!«/ A Gravicert és Rotacert tipusu kobalt ágyuk gamma sugárzá-

sa, valamint a B5M25 Betatron 29MeV energiájú fékezési és

5-25 MeV energiájú elektron sugárzásának azonos belépési kapu-

ból történő kiszolgáltatása olyan dóziseloszlást eredményez a

besugárzott térfogatban, amely alkalmas a középmélyen elhelyez-

kedő daganatok kezelésére.

a./ A közösen kialakított mélydózis görbe dózismaximuma 1-6 cm

között helyezkedik el, és ebben a területben a -iózisváltozás

nem haladja meg a lo%-ot, tehát a daganat a 9o%-os izodózis

görbével határolt területbe kerül.

b./ A dózisesés a daganatot körülvevő szövetek felé olyan mér-

tékű, hogy azok terhelése a tolerancia határokon belül tartha-

tó.

2./ Bár az alapelv azonos, a klinikai felhasználás szempontjá-

ból két különböző besugárzási módszerről van szó. Az egyik

a nagyenergiájú elektron és 29MeV- energiájú fékezési sugárzás,

a másik a °Co gamma és 29 MeV energiájú fékezési sugárzás e-

gyüttes felhasználása. A két módszer elkülönítésének indoklása

a következő:

A nagyenergiájú elektron és foton sugárzás együttes felhaszná-

lását csak olyan esetben tartom megfelelő kezelési eljárásnak,

ha a besugárznadó térfogatban a szövetek közel azonos sürüségüek.

Ellenkező esetben a dózis eloszlás nem egyenletes. A nagyenergi-

ájú foton sugárzások esetében az inhomogenitási tényezők okozta

változások elhanyagolhatók. Az irodalomban ilyen megkülönböz-

tetést nem találunk.

3./ A két besugárzási módszer segítségével olyan dóziselosz-

lások hozhatók létre, melyek a daganat nagyságához, mélybe ter-

jedéséhez plasztikusan alkalmazkodnak..

a./ A dóziseloszlási görbék alakja változik a különböző sugárzá-

sok keverési arányával, valamint a sugárzás energiájának vál-

toztatásával. Az alacsonyabb energiájú sugárzás sulyfaktorának

növelésével, illetve a nagyenergiájú elektronok energiájának



csökkentésével a csucsdózispont a felszin felé tolódik, a

9o%-os izodózisgörbe által határolt terület keskenyebb lesz,

az ép szövetek felé a dózisesés meredekebb.

4./ Az általam elkészített összesitett izodózis görbe gyűj-

temény segitségével a sugárkezelési terveket gyorsan és egy-

szerűen el lehet késziteni. Az eljárás ugyanaz, mint egyetlen

sugárzás egyetlen belépési kapuból történő felhasználása ese-

tén, számitógépes besugárzástervezésre nincs szükség.

5./ A klinikai felhasználási területet a következőknek meg-

felelően állapítottam meg:

a./ Egy oldalra lokalizált agydaganatok kezelésére a nagyener-

giájú elektron - 24MeV - és a 29MeV energiájú fékezési sugár-

zás különböző arányú keveréke adja a megfelelő dóziselosz-

lást.

b./ Sinus maxiHaris daganatai: csak a nagyenergiájú foton

sugárzások - Co gamma és 29MeV energiájú fékezési sugárzás

- különböző arányú keverékét tartom alkalmasnak a kezelésre,

mert jelentős denzitásbeli különbségek vannak a besugárzandó

térfogatban.

c./ Szájüregi daganatok kezelésében a csont, fogak és lágyrész

együttes jelenléte miatt a °Co gamma és 29MeV energiájú fé-

kezési sugárzás együttes felhasználása a megfelelő tele-terá-

piás eljárás.

d./ Nyaki, supra-és infraclavicularis valamint axillaris nyi-

rokcsomó régiók kezelésére mind a nagyenergiájú elektron és

29MeV -X, mind a 6 oCo gamma és 29 MeV -X sugárzások különböző

arányú keveréke egyaránt kedvező dóziseloszlást biztosit.

A két uj besugárzási módszer segitségével a klinikai helyzet-

nek leginkább megfelelő dóziseloszlás alakitható ki, ehhez

minden beteg esetében egyéni tervezés szükséges.
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