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 Prospektív, randomizált vizsgálatok igazolták, hogy a szervre lokalizált, közepes és nagy 

kockázatú vagy lokálisan kiterjedt prosztatarákban (PK) a prosztatára adott 70 Gy–nél nagyobb dózis 

növeli a lokális tumorkontrollt, a biokémiai és klinikai relapszusmentes túlélést (bRMT és kRMT). A 

dózisnövelés egyik módszere a nagy dózisteljesítményu prosztata brachyterápia („high dose rate 

brachytherapy” = HDR-BT).  Értekezésemben bemutatom a HDR-BT bevezetését az Országos 

Onkológiai Intézet Sugárterápiás Centrumában, ismertetem az elso száz, háromdimenziós konformális 

radioterápiát (3D-KRT) és egy frakció HDR-BT-t kapott beteg 5-éves kezelési eredményeit és 

mellékhatásait. Elemzem a HDR-BT dózis-térfogati paraméterei és a klinikai eredmények 

összefüggését. 

 Korai, szervre lokalizált PK-ában az egyik kuratív kezelési mód az egyedüli permanens 

implantációs prosztata brachyterápia (PIPB). A kezelés hosszú távú eredményessége a radikális 

prosztatektómiával azonos, rövid hospitalizációt igényel, mellékhatásai mérsékeltek. Értekezésemben 

bemutatom a PIPB magyarországi bevezetését, módszerét, az elso hetvenöt beteg kezelésének 

eredményeit.  

 Megteremtettük a prosztata BT személyi és tárgyi feltételeit, majd 2001. decemberben, az 

országban elsoként végeztünk prosztata HDR-BT-t. 2001. és 2005. között száz, lokalizált vagy 

lokálisan kiterjedt, közepes és nagy kockázatú PK-s beteget kezeltünk 3D-KRT-t kiegészíto, egy 

frakcióban adott HDR-BT-val. A BT medián dózisa 10 Gy (tartomány: 8-10 Gy) volt. A BT-ás 

besugárzástervezést ultrahang (UH) képalkotás alapján végeztük. 

 A 61,5 hónapos medián követési ido (tartomány: 7-94 hónap) után az 5-éves bRMT, kRMT, 

lokális tumorkontroll (LTK), betegségspecifikus túlélés (BST) és teljes túlélés (TT) valószínusége  

HDR-BT-val sorrendben 85,5%, 89,3%, 97,7%, 99% és 99,3% volt. A bRMT 7-éves aránya grade 1, 
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2, és 3 tumorok esetén sorrendben 97,5%, 80,0% és 67,1% (p [grade 1 vs. 2] = 0,0165; p [grade 1 vs. 

3] = 0,0013) volt. A korai, grade 3 gasztrointesztinális (GI), illetve urogenitális (UG) toxicitás 1%, 

illetve 3% volt. A késoi grade 3 GI és UG mellékhatások 5-éves valószínusége 2,1% és 14,4% volt, 

utóbbi esélyét a sugárkezelés elott végzett prosztata transuretrális reszekciója (TURP) szignifikánsan 

növelte (29,1% vs. 8,8%; p = 0,0047). 

 Megteremtettük a PIPB-hoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket (szakmai képzés, 

sugárvédelemmel ellátott védofelszerelés, besugárzástervezo rendszer, sugárforrás betölto eszköz). Az 

elso PIPB-t 2008. decemberében végeztük el szabad I-125 sugárforrással. 2008. 12. és 2011. 09. 

között, prospektív klinikai vizsgálat keretében 75 szervre lokalizált, korai PK-ás beteget kezeltünk 

egyedüli PIPB-val. A prosztatára eloírt dózis 145 Gy volt. Az UH alapú besugárzástervezés során a 

besugárzási tervek a céltérfogatra, a rektumra és az uretrára vonatkozó dózis-térfogati megszorításokat 

sorrendben 90,6%, 100% és 94,7%-ban teljesítették. A megszorítástól való legnagyobb eltérés a 

céltérfogat lefedettségre 3,2%, a húgycsore 2,3 % volt. A beültetett sugárforrások átlagos száma 55 

(tartomány: 30-78), aktivitása 0,5 mCi (0,41-0,52 mCi) volt. Összesen 3876 sugárforrást ültettünk be 

és kevesebb, mint egy ezrelékes hibás „seed” implantáció történt. Az eddigi követés alatt véráram 

útján történt „seed” elvándorlást nem észleltünk. A betegek átlagos követési ideje az implantációtól 15 

hónap (tartomány: 5-38 hónap). Egy betegnél (1,3%) alakult ki biokémiai és klinikai relapszus. 

Minden beteg él. Három betegnél (4%) grade 3 akut húgyúti mellékhatás jelentkezett. A késoi 

toxicitást 43, legalább 1 évig követett betegnél értékeltük. Grade 2-3 késoi proktitisz nem fordult elo. 

Grade 1, grade 2, grade 3 késoi húgyúti mellékhatás azonos sorrendben 14 (32,6%), 26 (60,5%) és 1 

betegnél (2,3%) alakult ki. A betegek átlagosan 2 napot (1-5 nap) töltöttek kórházban.  

 Magyarországon elsoként alkalmaztunk prosztata BT-át. HDR-BT-val a prosztatára adott 

biológiailag hatásos dózis növelésével közepes és nagy kockázatú PK-ás betegeknél kiváló biokémiai 

és lokális kontrollt értünk el. A késoi GI mellékhatás ritka, az UG mellékhatás az egyéb nagy 

kockázatú betegeknél alkalmazott módszerek mellékhatás arányával összemérheto volt. Hazánkban 

bevezettük a PIPB alkalmazását korai PK-ás betegek kezelésre. A beavatkozás rövid kórházi ápolást 

igényelt. A biokémiai és klinikai tumorkontroll kituno volt, bár a követési ido még rövid. Rektális 

mellékhatások és grade 2-3 húgyúti mellékhatások ritkán fordultak elo.  
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ABSTRACT 

Peter Agoston, MD. 

 

IMPLEMENTATION AND RESULTS OF LOW- AND HIGH-DOSE-

RATE PROSTATE BRACHYTHERAPY IN THE DEFINITIVE 

RADIOTHERAPY OF PROSTATE CANCER 

 
University of Pécs, Medical School, Clinical Medical Science, Doctoral School 

Surgery and its border fields program 

Centre of Radiotherapy, National Institute of Oncology, 2012.  

Program leader: Péter Örs Horváth MD., Ph.D., Dsc. 

Supervisor: Csaba Polgár MD., PhD., med. habil. 

 
 Prospective, randomised clinical trials have proven that doses higher than 70 Gy result in 

better local control (LC), biochemical (bRFS) and clinical relapse free survival (cRFS) in intermediate 

and high risk localized or locally advanced prostate cancer (PC). High dose rate brachytherapy (HDR-

BT) is one of the options for dose escalation. Implementation of prostate HDR-BT in the Radiotherapy 

Centre of the National Institute of Oncology, five-year results and side effects of the first hundred 

consecutive patients treated with three-dimensional conformal radiotherapy (3D-CRT) and a single-

fraction HDR-BT are reported. The correlation between dose-volume parameters and clinical results 

are analyzed. 

 Permanent implant prostate brachytherapy (PIPB) is one of the curative treatment options for 

early, organ confined PC. Its long-term efficacy is comparable to that of achieved with radical 

prostatectomy. It requires only a short hospital stay and its side effects are well tolerated. The 

treatment technique and its implementation in Hungary are described in the theses. Clinical results, 

early and late toxicities of the first 75 consecutive patients treated by PIPB in our institute are 

reported.  

 We have established the personal and infrastructural requirements for prostate BT, and the 

first HDR-BT for prostate cancer in Hungary was performed in December 2001. Between 2001 and 

2005, 100 consecutive patients with localized, intermediate or high-risk prostate cancer were treated 

with 3D-CRT and single-fraction HDR-BT. The median dose of BT was 10 Gy (range: 8-10 Gy).  

Brachytherapy treatment planning was based on ultrasound (US) images.  

 At a median follow-up of 61.5 months (range: 7-94 months), the 5-year bRFS, cRFS, LC, 

disease specific survival (DSS), and overall survival (OS) were 85.5%, 89.3%, 97.7%, 99.0%, and 
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99.3%, respectively. The 7-year bRFS for grade 1, 2, and 3 tumors were 97.5%, 80.0%, and 67.1% (p 

[grade 1 vs. 2] = 0.0165; p [grade 1 vs. 3] = 0.0013), respectively. Acute grade 3 gastrointestinal (GI) 

and genitourinal (GU) side effects were 1% and 3%. The 5-year probability of late grade 3 GI and GU 

toxicity were 2.1%, and 14.4%, respectively, the latter was associated with a significantly increased 

rate after transurethral resection prior to radiotherapy (29.1% vs. 8.8%; p = 0.0047). 

 We have established the personal and infrastructural requirements for PIPB (education, 

radiation protection tools, radiotherapy planning software, seed loading device). The first PIPB with 

loose seeds in Hungary was performed at our institute in December 2008. Between December 2008 

and September 2011, 75 consecutive patients with early PC were treated with PIPB monotherapy. The 

prescribed dose to the prostate was 145 Gy.  US based treatment plans fulfilled the dose-volume 

criteria for the target volume, the rectum and the urethra in 90.6%, 100% and 94.7% respectively. The 

largest deviation from the dose-volume criteria for the target volume, and the urethra were 3.2%, and 

2.3%, respectively. The mean number and activity of the implanted sources were 55 (range: 30-78), 

and 0.5 mCi (range: 0.41-0.52 mCi), respectively. Overall 3876 sources were implanted and less than 

0.1% misimplantation occured. No hematologic seed migration was detected so far. At a mean follow-

up of 15 months (range: 5-38 months), 1 patient (1,3%) experienced biochemical and clinical relapse. 

To date, all patients are alive. Grade 3 acute urinary side effect occured in 3 patients (4%). Late 

toxicity was measured in 43 patients whose follow up reached at least one year. Grade 2-4 proctitis 

was not observed. Late grade 1, 2, and 3 urinary toxicities were observed in 14 (32.6%), 26 (60.5%), 

and 1 (2.3%) patients, respectively. The patients’ mean hospital stay was 2 days (1-5 days). 

 Two types of prostate BT were implemented by our group in Hungary. Biologically effective 

dose escalation by HDR-BT resulted excellent bRFS and LC for intermediate and high risk PC 

patients. Late GI toxicities occured rarely, the rate of late GU toxicities was comparable to other 

treatments applied for patients with high risk PC. For the treatment of patients with early PC, 

Permanent implant prostate brachytherapy – a method with long term outcome comparable to the 

results of radical prostatectomy series – was introduced in our radiotherapy centre. Patients tolerated 

PIPB well and stayed only few days in the hospital. The biochemical and clinical tumor control after 

PIPB are very promising so far, but the follow up is short. Rectal side effects and moderate to severe 

(= grade 2) urinary toxicities were observed very rarely.  
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A. BEVEZETÉS 
 

A prosztata karcinóma (PK) a nyugati társadalmak férfi népességében a bortumorokat 

leszámítva a leggyakrabban diagnosztizált rosszindulatú daganat, és a második leggyakoribb 

daganatos halálok (1). Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai szerint a prosztatarák a 

férfiak negyedik leggyakoribb daganatos megbetegedése és a negyedik leggyakoribb 

daganatos halálok (2). 2009-ben 3699 új prosztatarákos megbetegedést jelentettek a Nemzeti 

Rákregiszternek és 1193 beteg halt meg a betegségben (3). Magyarországon 1963-1998 

között mind a PK elofordulása, mind halálozása emelkedett. A halálozás az utóbbi 5 évben 

évente 1400 körüli. A növekvo elofordulás mellett a daganat okozta halálozás a 90-es évek 

végétol enyhén csökkent, aminek oka elsosorban a korai esetek arányának növekedése és a jó 

prognózisú betegeknél alkalmazott teljes gyógyulást célzó kezelések javuló eredményessége 

lehet. A PK elofordulása a korral növekszik. Ötvenöt év feletti férfiak prosztatája 30–40 %-

ban tartalmaz karcinómát. Az idoskori elofordulás és a betegség lassú progressziója, valamint 

a kuratív kezelések hatékonysága miatt a legtöbb PK-s férfi ma nem a prosztata tumora miatt, 

hanem a prosztata tumorával hal meg egyéb betegség következtében. A prosztatadaganatos 

betegek kezelése függ a várható életkilátástól, a tumor stádiumától és a prognosztikai 

csoporttól (4). Megkülönböztetünk szervre lokalizált, lokálisan kiterjedt és elorehaladott 

(regionális vagy távoli áttétet adó) PK-t. A nem áttétes PK egyik legáltalánosabban elfogadott 

és általunk is használt kockázati csoportbeosztását D’Amico és mtsai (5) vezették be (1. 

táblázat).  

 

1. táblázat: Szervre lokalizált és lokálisan kiterjedt, nem áttétes prosztatatumor 

prognosztikai csoportjai D’Amico és mtsai (5) meghatározása alapján 

 

Kis kockázat Közepes kockázat Nagy kockázat 

PSA <10 ng/ml és 

GS 2-6 és T1-T2a 

PSA =10-20 ng/ml és/vagy  

GS 7 és/vagy T2b 

PSA >20 ng/ml és/vagy 

GS 8-10 és/vagy T2c-3b 

PSA = prosztata specifikus antigén; GS = Gleason score 

 

A PK ellátásában a 10 évnél rövidebb várható életkilátású, jó kórjóslatú betegeknél, 

szervre lokalizált, jól differenciált daganatok esetén az aktív követés elegendo lehet (6). 

Ezekben az esetekben az aktív kezelést a daganat progressziójakor alkalmazzuk. A nem 

áttétes PK aktív kezelése radikális mutéttel vagy sugárkezeléssel történhet. Mindkét eljárást 
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kiegészítheti a keringo androgének hatását a tumoros sejteken csökkento hormonterápia (HT). 

A prosztatadaganatok sugárkezelése végezheto külso sugárforrással, ún. külso sugárterápiával 

(KST), vagy szövetközi besugárzással, ún. brachyterápiával (BT).  

Az elmúlt három évtizedben a PK sugárkezelésének technikája nagyot fejlodött. A 

KST háromdimenziós konformális radioterápia (3D-KRT) formájában ma már hazánkban is 

minden sugárterápiás centrumban elérheto. Egyes magyarországi centrumokban bevezetésre 

került a még pontosabb, inverz besugárzástevezésen alapuló intenzitás modulált sugárterápia 

(„intensity modulated radiotherapy”, IMRT) is. A precízebb besugárzástervezéssel együtt a 

dózis pontosabb kiszolgáltatása is szükséges. A mezobeállítások röntgenfilmen történt 

ellenorzését felváltották a gyorsítóra szerelt, a céltérfogat helyzetérol, az anatómiai 

struktúrákról térbeli, vetületi információt nyújtó elektronikus mezoellenorzo rendszerek 

(„electronic portal imaging device”, EPID). Újabban a betegbeállítást a gyorsító „gantry”-jére 

szerelt, azzal együtt mozgó vagy a kezelohelységben sínen mozgatott megavoltos vagy 

kilovoltos CT-vel is ellenorizhetjük, ami a céltérfogat helyzetének térbeli, háromdimenziós 

ellenorzését teszi lehetové. Ezek segítségével a KST kivitelezése képvezérelt módon történik 

(„image guided radiotherapy”, IGRT).  

 A prosztata szövetközi (intersticiális) BT-ja során a sugárforrásokat közvetlenül a 

daganatos dülmirigybe juttatjuk a gáton keresztül bevezetett tuk segítségével. A transzrektális 

ultrahang (TRUH) és a brachyterápiás tervezorendszerek bevezetésével a prosztata BT 

alkalmazása az elmúlt három évtizedben világszerte elterjedt. A prosztatába véglegesen 

beültetett sugárforrásokkal (permanens implantációs prosztata brachyterápia, PIPB) történo 

kezelés története a XX. század elejére nyúlik vissza (7). Akkor a sugárzó anyaggal – eleinte 

intraluminális, majd retropubikus behatolásból – végzett implantációk a pontatlan dozimetria, 

az UH-készülék és a besugárzástervezo szoftverek hiánya miatt még nem váltották be a hozzá 

fuzött reményeket. A módszer alkalmazása az 1980-as években új lendületet kapott (8). A 

TRUH vezetésével végzett transzperineális tubeszúrás és a BT-s tervezo rendszerek 

segítségével számolt dozimetria miatt a prosztatára és a környezo védendo szervekre leadott 

dózis pontosabban számíthatóvá, a sugárforrások beültetése pedig jól ellenorizhetové vált.  

A BT-ban használt izotóp dózisteljesítménye alapján megkülönböztetünk kis 

dózisteljesítményu („low-dose-rate”, LDR) és nagy dózisteljesítményu („high-dose-rate”, 

HDR) BT-t. A beteg prosztatájába véglegesen beültetett kis dózisteljesítményu 

sugárforrásokkal végzett PIPB a korai, szervre lokalizált PK-ban mára a radikális 

prosztatektómiával (RP) azonos gyógyulási esélyt nyújtó alternatív kezelési módszerré vált 

(9). A PIPB elterjedését követoen az 1980-as évek végén elvégezték az elso nagy 
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dózisteljesítményu (irídium-192) izotóppal végzett BT-t is (10). Ez utóbbit eleinte foként a 

KST kiegészítéseként, dóziskiemelésre (ún. „boost” kezelésre) használták (11). A HDR-BT 

alkalmazását támogatták azok a sugárbiológiai kutatások, amelyek szerint a PK sugárbiológiai 

viselkedése – szemben a legtöbb egyéb daganatfajtával – a késon reagáló normál 

szövetekéhez hasonló, a/ß értékük 5 Gy alatti (12). Alacsony a/ß értéku daganatoknál pedig a 

hipofrakcionálás (konvencionálisnál nagyobb frakciódózisok alkalmazása kisebb összdózis 

mellett) sugárbiológiai szempontból kifejezetten elonyös lehet és a hagyományos (2 Gy/nap) 

frakcionálással adott nagyobb összdózissal azonos eredménnyel alkalmazható. A HDR-BT 

egyszeri nagy dózis képvezérelt, pontos kiszolgáltatását teszi lehetové és így a KST-val 

együtt alkalmazva a prosztatára adott biológiailag hatásos dózis jelentosen növelheto. Az 

elmúlt húsz év klinikai eredményei alapján (13, 14) a prosztatára adott nagyobb dózis javítja a 

PK lokális kontrollját és a biokémiai relapszusmentes túlélést (bRMT).   

 A HDR-BT és a PIPB a prosztata sugárkezelésének két korszeru módszere, elobbi a 

lokálisan kiterjedt közepes és nagy kockázatú betegek sugárkezelésének eredményességét 

fokozza, utóbbi pedig a korai PK-ban a radikális mutét alternatívája a mellékhatások kis 

kockázatával és mindössze 1-2 napos kórházi ápolással (15). Ezt felismerve az ezredfordulón 

megalakult intézetünk Sugárterápiás Osztályán a prosztata sugárterápiás munkacsoport, ami e 

két módszer hazai bevezetését tuzte ki célul.  

 Értekezésemben bemutatom a 3D-KRT-val együtt adott nagy dózisteljesítményu BT-

val végzett kiegészíto („boost”) kezelés magyarországi bevezetését, ismertetem a prospektív 

klinikai vizsgálat keretében kezelt elso száz betegünk eredményeit. Beszámolok a PIPB hazai 

bevezetésérol és az elso hetvenöt, egymást követo, prospektív klinikai vizsgálat keretében 

kezelt betegünkkel szerzett korai tapasztalatainkról. 
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B. CÉLKITUZÉSEK 

 
Az értekezés célkituzései a következok: 
 
1. Prosztata HDR-BT módszerének bevezetése szervre lokalizált közepes és nagy 

kockázatú, valamint lokálisan elorehaladott PK-ás betegek kezelésében. 
 
2. HDR-BT-s kiegészíto („boost”) besugárzással kezelt betegek 5 éves eredményeinek 

értékelése. 
 
3. Brachyterápiás dózis-térfogati paraméterek és a sugárkezelés klinikai eredményeinek 

összevetése. 
 
4. A PIPB módszerének bevezetése szervre lokalizált alacsony és válogatott közepes 

kockázatú PK-ás betegek kezelésében. 
 
5. A PIPB korai mellékhatásainak ismertetése.  
 
6. A PIPB késoi melléhatásainak értékelése a legalább 1 évig követett betegeknél. 
 
 
C.  IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 
C.1. HDR-BT 
 
 A PK sugárkezelésében az 1980-as évek végéig a KST jelentette a standard kezelést. 

A hagyományos, nyílt vagy egyszeru röntgenfilm alapján készített, sugárfogó blokkokkal 

kialakított sugármezokkel végzett teleterápiával 60-66 Gy összdózist lehetett a környezo 

szervek még elfogadható szintu károsodása mellett leadni. Az alkalmazott dózisokkal a 

szervre lokalizált betegek 5-éves relapszus aránya 30% felett volt (16).  

 Az elmúlt két évtizedben a szervre lokalizált PK definitív sugárkezelése 

eredményességének javítására tett erofeszítéseknek két fo iránya volt. Az egyik a 

hormonterápia (HT) együtt adása sugárkezeléssel (17), a másik a prosztatára leadott dózis 

növelése (18). Ez utóbbi alapját a prosztatatumor dózis-válasz összefüggését igazoló 

kísérletes és klinikai tanulmányok szolgáltatták (12, 18). A dózisnövelés lehetséges KST-val 

(19), illetve BT-val is (20). 

 

 A) Prosztatára leadott (biológiailag hatásos) dózis növelésének módszerei:  

 

- Külso fotonbesugárzást követo részecske besugárzás 

- 3 dimenziós, konformális (külso) radioterápia (3D-KRT) 

- Intenzitás modulált radioterápia (IMRT) 



 13

- Képvezérelt radioterápia (IGRT) 

- Külso besugárzást kiegészíto PIPB 

- Külso besugárzást kiegészíto HDR-BT 

  - Hipofrakcionált sugárkezelés 

 

 A dózisnövelés hatását vizsgáló egyik elso prospektív, randomizált klinikai 

tanulmányban (21) a betegek prosztatájára és környezetére 46 Gy-t adtak hagyományos 

technikával négy mezos boksz elrendezésben. Ezt követoen az egyik karon mezoszukítést 

végeztek és továbbra is hagyományos technikát, négy boksz mezot alkalmazva 70 Gy-ig 

egészítették ki a dózist, míg a másik karon a dóziskiegészítést 6 mezobol 3D-KRT-val 

végezték 78 Gy-ig. A 3D-KRT-vel adott 8 Gy dózisnövelés a hagyományos módon leadott 70 

Gy dózissal kezelt csoporthoz képest szignifikánsan javította a 8-éves biokémiai és klinikai 

tumormentességet (78% vs. 59%; p=0,004). A különbség még jelentosebb volt a közepes és 

magas kockázatú betegeknél, akiknek a kezelés elotti PSA érték nagyobb volt 10 ng/ml-nél 

(78% vs. 39%; p=0,001). A nagyobb dózis a mellékhatások arányát is növelte. A grade 2-es 

vagy súlyosabb gasztrointestinális (GI), illetve urogenitális (UG) mellékhatások aránya a 

nagyobb és a kisebb dózist kapott csoportnál 26% és 13% (p=0,013), illetve 13% és 8% 

(p=0,14) volt, azonos sorrendben. A KST-nál a napi betegbeállítás pontatlanságát („set-up 

error”), valamint a kezelések közötti (interfrakcionális, pl. eltéro hólyag- és végbélteltségbol 

adódó) és kezelés alatti (intrafrakcionális, pl. bélgázok, légzés miatti prosztatamozgás) 

szervelmozdulásokat („organ motion”) figyelembe kell venni. Emiatt szükséges a daganat 

feltételezett mikroszkópikus kiterjedésénél, azaz a klinikai céltérfogatnál („clinical target 

volume”; CTV) nagyobb térfogat, az ún. tervezési céltérfogat („planning target volume”, 

PTV=CTV+ biztonsági zóna) besugárzása. Ennek következménye a környezo védendo 

szervek (úm. rektum, ánusz, húgyhólyag, csípoizület) nagyobb sugárterhelése. A PTV-CTV 

közötti biztonsági zóna nagysága a betegrögzítési technika szerint 1-2 cm között változik 

(22).  

A dózisnövelés lehetséges BT-val is, amellyel a betegbeállítási pontatlanság és 

szervelmozdulás gyakorlatilag teljesen kiküszöbölhetoek. Szövetközi BT esetén a PTV 

megegyezik a CTV-vel, biztonsági zóna hozzáadására nincs szükség, aminek következménye 

a környezo ép szövetek, ún. rizikószervek fokozott védelme. Ha a BT-t dózisnövelésre 

használjuk, akkor a KST-val együtt alkalmazzuk. Az idoegység alatt leadott dózis mértéke 

szerint a PK kezelésre használt BT-nak két fo formáját különböztetjük meg: az alacsony 

dózisteljesítményu (<2 Gy/h; Jód-125 vagy Palládium-103 izotóppal végzett) permanens, 
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LDR implantáció, és a nagy dózisteljesítményu (>12 Gy /óra; 370GBq Irídium-192 izotóppal 

végzett), ún. HDR-BT. A HDR-BT végzésekor a tuk prosztatába történo bevezetésekor a 

sugárforrás még a készülék tároló egységében van, és csak a kezelés elindításakor kerül a 

tukbe (távirányítású, utántöltéses, ún. „remote after-loading” technika). A kezelés alatt csak a 

beteg tartózkodik a sugárvédett kezelo helyiségben. A kisméretu sugárforrást (3,5 x 1,1 x 1,1 

mm) egy lépteto motor a forráshoz rögzített fém kábel mozgatásával viszi az egyes tukbe, és a 

meghatározott megállási helyeken a tervezés során kiszámított besugárzási idotartamra ott 

tartja. A végleges dóziseloszlás az összes tuben történt besugárzás eredojeként alakul ki. 

 A PK kezelésében a HDR-BT-t elsoként Bertermann és mtsai (10) alkalmazták 1985-

ben a németországi Kielben. Az elso prospektív, fázis I-II vizsgálatot Stromberg és mtsai (23) 

végezték, és 33 beteg HDR-BT-s „boost” kezelésérol számoltak be 1995-ben. A korai biztató 

eredményeket követoen a 90-es évek elejétol Borghede, Mate és Kovács (24-26) is sikerrel 

alkalmazták a technikát. 1995-ben Martinez és mtsai (11) közlik az elso, prosztata HDR-BT-t 

dózisnövelésre alkalmazó fázis I-II vizsgálat eredményét. A biztonságos alkalmazhatóságot 

igazoló közlemények megjelenése után a módszer világszerte gyorsan terjedt. 

 Intézetünkben 1996. óta alkalmazzuk dózisnövelés céljára a prosztata 3D-KRT-ját 

(27). A HDR-BT-ás „boost” kezelést 2001. decemberében vezettük be osztályunkon (28, 29).   

 

C.1.1. A prosztata HDR-BT indikációi 

Leggyakrabban a külso besugárzáshoz dóziskiegészítésként adunk HDR-BT-t. A nem 

áttétes prosztatarákos betegeket három klinikai paraméter alapján (PSA, Gleason sum, T 

státusz) alacsony, közepes és magas kockázatú prognosztikai csoportba soroljuk (1. táblázat). 

A kis kockázatú betegcsoportban a prosztatára adott megemelt dózis értéke vitatott, ma az 

irányelvek nem javasolják a 70-74 Gy feletti dózisnövelést ebben a betegcsoportban (30). 

Ezzel szemben a közepes és nagy kockázatú vagy lokálisan kiterejedt PK-s betegeknél 

elonyös a dózis további emelése, HDR-BT alkalmazásával az 5-éves relapszusmentes túlélés 

67-93% közötti (31). Osztályunkon kidolgozott kezelési protokollunk (2. táblázat) szerint 

HDR-BT-s „boost” kezelést a szervre lokalizált vagy lokálisan kiterjedt, közepes és nagy 

kockázatú betegcsoportban végzünk.  
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2. táblázat: Prosztatarákos betegek sugárterápiás protokollja kockázati csoport szerint 

 

 
Kismedencei 

RT 

P + VS  

RT 

P  

RT 
HT 

Kis kockázat - - 70-74 Gy - 

Közepes kockázat 

- 60 Gy 78 Gy 

3-6 hónap 

neoadjuváns,  

konkomittáns  

- 60 Gy 1 x 10 Gy  

HDR-BT 

- 50 Gy 2 x 10 Gy  

HDR-BT 

Nagy kockázat 

44 Gy 60 Gy 78Gy 

3-6 hónap 

neoadjuváns + 

2-3 év adjuváns  

44 Gy 60 Gy 1 x 10 Gy  

HDR-BT 

44 Gy 50 Gy 2 x 10 Gy  

HDR-BT 

RT = radioterápia; P = prosztata; VS = vezikula szeminális; HT = hormonterápia;  

HDR-BT = nagy dózisteljesítményu (“high-dose-rate”) brachyterápia. 

 

 A HDR-BT-t szervre lokalizált PK kezelésére alkalmazzák egyedüli sugárkezelésként 

(ún. monoterápia) is, különbözo frakcionálással és összdózissal. Van munkacsoport, amely 

egy ülésben, egyetlen frakcióval végzi a kezelést (32), míg leggyakrabban frakcionált kezelést 

végeznek egy vagy több implantációval (33, 34). A klinikai vizsgálatok adatai alapján a 

HDR-BT-val végzett monoterápia eredményessége az egyedüli mutéttel, KST-val és a PIPB-

vel vetekszik, de a módszer monoterápiás alkalmazásának végleges megítéléséhez még 

hosszabb követési ido szükséges (35). 

Mutét vagy korábbi sugárkezelés után kialakult lokális recidíva kezelésének részeként 

is adható HDR-BT. Ilyenkor, különösen korábbi teleterápiás kezelés esetén elonyös a BT 

alkalmazása, mert a környezo szöveteket minden egyéb sugárkezelési technikánál jobban 

lehet védeni. Lokális recidíva újbóli sugárkezelése után az eredmény akkor a legjobb, ha a 

beteg várható élettartama meghaladja az 5 évet, klinikailag nincs kimutatható távoli áttét, és a 

PSA duplázódási ido több mint 6 hónap. Ilyen esetben a reirradiáció 50%-ban teljes 

gyógyulást eredményezhet (36, 37).  
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C.1.2. A HDR-BT-s „boost” kezelés összehasonlítása szervre lokalizált nagy kockázatú és 

lokálisan kiterjedt tumorok kezelésének egyéb módszereivel 

 

 A lokálisan kiterjedt (T3-4 N0-1 M0) vagy szervre lokalizált, közepes és nagy 

kockázatú (T1-2 N0 M0, és PSA>20 ng/ml vagy Gleason score >7) PK-s beteg optimális 

kezelése az elmúlt 20 évben jelentosen átalakult. A klinikai vizsgálatok egyik része 

meggyozoen igazolta, hogy a szokásos dózisú (70 Gy) KST mellé adott androgén depriváció 

javítja a kezelési eredményeket az egyedüli sugárkezeléshez képest. Bolla és mtsai (38) az 

EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer) randomizált 

vizsgálatában a 70 Gy egyedüli KST-t hasonlították össze a KST-hoz adott 3 éves teljes 

androgén blokáddal T1-2 WHO Grade3 vagy T3-4 N0-X M0 prosztatarákos betegeknél. 

Hatvanhat hónap medián követési ido után a HT+KST karon szignifikánsan javult a betegek 

5-éves biokémiai tünetmentes (81% vs. 43%; p<0,001), klinikai relapszusmentes (78% vs. 

40%; p<0,001) és teljes túlélése (78% vs. 62%; p=0,001) is. Az RTOG (Radiation Therapy 

Oncology Group) 86-10-es vizsgálata a KST elott és alatt 2-2 hónapig adott teljes androgén 

blokádot hasonlította össze az egyedüli KST-val (65-70 Gy a prosztatára, 45 Gy a 

kismedencére) lokálisan kiterjedt T2b-c (legalább 5x5 cm-es tumor) vagy T3-4 M0 tumorok 

kezelésében (39). A négy hónap neoadjuváns és konkomittáns HT az egyedüli KST-hoz 

képest szignifikánsan javította a 8-éves lokális kontrollt (42% vs. 30%; p=0,0016), 

csökkentette a metasztázisok számát (34% vs. 45%; p=0,004), javította a klinikai 

relapszusmentes túlélést (33% vs. 21%; p=0,004) és a biokémiai relapszusmentes túlélést 

(24% vs. 10%; p<0,001) is. 

 A klinikai vizsgálatok másik része a prosztatatára adott dózis növelését vizsgálta. Egy 

detroit-i munkacsoport prospektíven vizsgálta 197, közepes és nagy kockázatú szervre 

lokalizált prosztatarákos betegnél a dózisnövelés hatását. A kismedencére 46 Gy-t adtak, majd 

3 x 5,5 Gy – 2 x 11,5 Gy közötti dózissal HDR-BT-s „boost” besugárzást végeztek (40). HT-t 

nem kaptak a betegek. A dózist a vizsgálatban fokozatosan emelték, az eredmények 

értékelésénél egy kisebb és egy nagyobb „boost” dózist kapott csoportot hasonlítottak össze. 

Az 5-éves biokémiai relapszus 18,6%, a klinikai relapszus 9,8%, a prosztatarák specifikus 

túlélés 98,3%, a teljes túlélés 92,9% volt. A nagyobb dózis szignifikánsan csökkentette a 

klinikai relapszus 5-éves arányát (6,1% vs. 15,6%; p= 0,04), javította a betegség specifikus 

túlélést (100% vs. 95,4%; p= 0,02) és a teljes túlélést (97,8% vs. 86,2%; p= 0,002) is. Az 

alkalmazott kezelések ún. biológiailag hatásos dózisa („biologically effective dose”, BED) –  
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Brenner és mtsai (41) szerinti 1,2-es a/ß-értékkel számolva – 80,2 Gy és 136,3 Gy között volt. 

Eredményeik összemérhetoek a HT és RT együttes alkalmazásával. Mindezek alapján a nagy 

dózisú sugárkezelés mellett adott HT szerepe vitatott (42). A kiel-i és a detroit-i 

munkacsoport HDR-BT-s „boost” kezelést kapott betegeinek (n=507), retrospektív 

elemzésével kimutatták, hogy a nagy dózisú sugárkezelés mellé adott rövid idotartamú (3-6 

hónap) hormonkezelésnek (rHT) nincs elonye az egyedüli besugárzással szemben (43). Az 5-

éves biokémiai kontroll rHT-val vagy rHT nélkül 74% vs. 76%, a teljes túlélés 81% vs. 87%, 

a betegségmentes túlélés 67% vs. 66%, a prosztatarák-specifikus túlélés 90% vs. 98% volt, 

azonos sorrendben. A prosztata méretének csökkentésére 3-6 hónapos, ún. citoreduktív HT 

alkalmazható, ha a prosztata térfogata meghaladja az 50 cm3-t. A néhány hónapos 

neoadjuváns HT csak reverzibilis mellékhatásokat okoz, ugyanakkor a prosztata térfogatot 30 

%-kal csökkenti, így a kritikus szervek dózisterhelése a sugárkezelés során mérsékelheto. 

Nagy kockázatú betegeknél a lokális dózis növelése mellett is szükséges adjuváns, hosszú 

tartamú, 2-3 éves hormonterápiát adni (hHT) (42). A HT megfelelo idotartama mindazonáltal 

a mai napig nem teljesen tisztázott. 

A lokális dózisnövelésnek több módja van. Egyik a HDR-BT, amelynek a KST-val 

adott „boost”hoz képest számos elonye van. Nincs szükség a PTV-CTV közötti biztonsági 

zónára, mert a közvetlenül a prosztatába helyezett sugárforrások esetén napi beállítás 

pontatlanságából („set-up error”) és szervelmozdulásból adódó hibával nem kell számolni. A 

szövetek besugárzási frakció nagyságára való érzékenységét leíró ún. α/β hányados PK esetén 

a késon reagáló normál szövetekhez hasonlóan alacsony, 1,5 Gy (44). Ezt igazolták mind az 

experimentális vizsgálatokból (45), mind a dózisnöveléssel foglalkozó klinikai 

tanulmányokból nyert adatok (46, 47). A PK-ra jellemzo kis α/β hányados azt jelenti, hogy a 

hipofrakcionálással (pl. HDR-BT) a tumor pusztítás szempontjából elonyös nagy BED érheto 

el, anélkül, hogy a késoi mellékhatások kockázata megemelkedne. HDR-BT-val a teljes 

kezelési ido rövidebb. További elonyt jelent, hogy a léptetheto sugárforrás megállási 

helyeinek és idejének optimalizálásával nagyon pontos, a prosztata alakjára szabható, 

konformális dózistervezés végezheto. A sugárforrás különbözo megállási helyeihez tartozó, 

eltéro megállási idejének eredo, konformális dóziseloszlálását szemléltetem az 1. ábrán.  

A HDR-BT valós ideju UH-os képalkotás alapján történik, ami szintén elony. Az 

eljárásban használt nagy dózisteljesítményu Ir-192 sugárforrás középpontjától távolodva a 

négyzetes fogyás törvénye miatt a dózis meredeken csökken, így a végbél nyálkahártya, 

valamint a hólyagalap jól védheto a nagyobb dózisoktól.  
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1. ábra: A HDR kezeléshez alkalmazott irídium-192 sugárforrás tukben való 

megállási helyeinek és idejének sematikus ábrázolása az eredo konformális 

dóziseloszlással. 

 
 

A HDR-BT-ás „boost” hátránya a KST-ával adotthoz képest, hogy invazív 

beavatkozást jelent, valamint hogy az UH-os képalkotás, a besugárzástervezés és a tuzdelés is 

szubjektív módszer, alkalmazása jelentos gyakorlatot igényel mind az orvos, mind a 

bsugárzástervezést végzo fizikus részérol. A tanulási görbe meredeksége jelentos lehet. A 

HDR-BT-ás dóziseloszlás a teleterápiás dóziseloszláshoz képest inhomogénebb. Ez egyfelol 

elonyös, hiszen ezt kihasználva a prosztatán belüli daganatos terület akár az eloírt dózis 

többszörösét is megkaphatja. Ezt hívjuk integrált „boost” technikának vagy dózis-festésnek 

(„dose-painting”). Ugyanakkor, a pontatlanul elhelyezett tukkel a célterület lefedésének ára 

esetleg nem kívánt dózis többlet lehet az uretra vagy a rektum területén. További hátránya 

még a módszernek, hogy a frakciódózis nagyságának felso korlátja van (bár a klinikai 

vizsgálatokban egyre nagyobb frakciódózist engednek meg, jelenleg a határ 11,5 Gy), ezért 

egy bizonyos mértéku dóziseszkaláció csak frakcionált kezeléssel érheto el. Ez történhet egy 

ülésben behelyezett tuk, muanyag tubusok segítségével több egymást követo általában napi 2-

3 frakcióval, vagy több ülésben végzett 1-1 frakció magadásával. Elozo esetben a tuk, tubusok 

Ø Léptetheto Ir-192 forrás 
 
Ø Változtatható megállási ido 
 
Ø Változó pontdózis  
 
Ø Konformális eredo 

dóziseloszlás 

Izodózis felület 
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helyzetének frakciók közötti elmozdulása, a beteg gátjára rögzített applikátor okozta 

kényelmetlenség és a folyamatosan szükséges fájdalomcsillapítás, utóbbi esetben a többszöri 

mutéti beavatkozással járó kockázatok jelenthetnek nehézséget.  

A BT-s dóziskiegészítés történhet PIPB-val („seed” kezelés) is. Ennek hátránya a 

HDR-BT-nél nagyobb költségigénye (ára többszöröse egy HDR-BT-s kezelésnek), valamint 

hogy a sugárforrások végleg a betegben maradnak, így a beteg körül különösen a gát felé és a 

hasfal felé sugárzás mérheto (48). Az utóbbi miatt sugárvédelmi szempontból kockázatosabb 

beavatkozás. További hátránya a permanens implantációnak, hogy a kezelési terv a „seed”-ek 

elhelyezését követoen már nem módosítható, ezért nincs lehetoség a dóziseloszlás 

korrigálására. Radiobiológiai szempontból a PK kis α/β-hányadosa alapján a HDR kezelés a 

dózis növelésére elonyösebb.  

Pieters és mtsai (49) a KST + HDR-BT-t hasonlították össze egyedüli KST-val és 

PIPB-s „boost” kezeléssel. A szakirodalmi áttekintést végzo tanulmány szerint a KST, illetve 

a PIPB-s „boost” kezelés biokémiai relapszusra vonakozó veszélyhányadosa („hazard ratio”; 

HR) a HDR-BT-s „boost”-hoz képest 1,40, illetve 1,37 volt, ebben a sorrendben. A teljes 

túlélésben szintén a HDR-BT-s „boost” kezelés bizonyult a legjobbnak. Az egyedüli KST, 

illetve a PIPB-s „boost” kezelés HR-ja a teljes túlélésre vonatkozóan a HDR-BT-s „boost” 

kezeléshez képest 1,5, illetve 2,33 volt.  

Számos munkacsoport végez HDR-BT-t a KST-val együtt. A különbözo 

munkacsoportok kezelési sémái eltérnek egymástól mind a dózisok, mind a BT-s 

frakcionálás, mind az alkalmazott BT-s technika és besugárzástervezés tekintetében, ami 

nehezíti az egyes munkacsoportok által elért eredmények összevetését. A prosztata HDR-BT 

különbözo protokolljait ismerteti a 3. táblázat. 

Napjainkban a dózisnövelés egyik ígéretes útja a HDR-BT-s kezelés. Minden 

dóziseszkalációs technika közül ezzel a módszerrel érheto el a legnagyobb biológiai hatásos 

dózis (110-130 Gy).  
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3. táblázat HDR-BT „boost” kezelési protokollok különbözo munkacsoportoknál 

 

Munkacsoport KST dózisa Implantációk 

száma 

HDR-BT 

dózisa  

A HDR-BT 

idozítése 

Implantációk 

közötti ido  

Kiel (50) 45,6-50 Gy 2 2x9-10 Gy KST közben 2 hét 

Berlin (51) 45-50,4 Gy 2 2x9-10 Gy KST elott 1 hét 

Göteborg (52) 50 Gy 2 10 x 2 KST közben  2 hét 

California Endocurie 

Therapie (53) 

36 Gy 2 4x5,5-6 Gy változó 1 hét 

Sao Paulo (54) 36-54 Gy 1 4x4-6 Gy KST után  - 

William Beaumont 

Kórház (50, 55) 

46 Gy  3x5-6,5 Gy; 

2x8,25-11,5 Gy 

KST közben 1, 2 hét 

Katalán Egyetem (56) 60 Gy 1 1x9 Gy KST után - 

Mount Vernon 

Kórház, (57) 

37,5 Gy    

(2,75 Gy/nap) 

1 2x8,5 Gy KST után - 

Offenbach (58) 39,6-45 Gy 1 4x5-7 Gy KST elott 2 hét 

Saját vizsgálat (29) 60 Gy 1 1x10 Gy KST közben - 

HDR-BT = nagy dózisteljesítményu („high-dose-rate”) brachyterápia; KST = külso 

sugárterápia.  

 

C.2. Permanens implantációs prosztata brachyterápia (PIPB)  

 

 A szövetközi, kis dózisteljesítményu („low dose-rate”; LDR) BT vagy permanens 

implantációs prosztata BT (PIPB) lényege, hogy alacsony aktivitású, kis méretu (esetünkben 

4,5 x 0,8 mm) fém tokba zárt sugárforrásokat (általában jód-125 vagy palládium-103 

izotópok) ültetünk véglegesen a prosztatába. A kis kapszulákat magoknak, „seed”-eknek is 

nevezik. Innen ered az eljárás „seed implantáció” elnevezése. A sugárforrások a felezési 

idejüknek megfeleloen több hónap alatt elnyújtva adják le a prosztatában a kívánt dózist. A 

módszer elonye, hogy a beültetés mindössze 1-2 napos kórházi benntartózkodást igényel, 

kevés mellékhatással jár és a szervre lokalizált, korai PK radikális, teljes gyógyulást célzó 

kezelési lehetoségei közül (külso besugárzás, radikális prosztatektómia) ezzel az eljárással a 

legkisebb az inkontinencia és az impotencia elofordulása (59).      

 A PIPB-hez leggyakrabban használt két izotóp a jód-125 (felezési ido: 59,4 nap, 

átlagos energia: 28 keV) és a palládium-103 (felezési ido: 17 nap, átlagos energia: 21 keV). 

Egy randomizált, összehasonlító vizsgálat szerint (60) a 3-éves biokémiai tünetmentesség 

megegyezik a I-125 és a Pd-103 izotóppal végzett kezeléseknél (89% és 91%; p=0,76). A 
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toxicitás mértékében sincs szignifikáns különbség, bár a mellékhatások kialakulásának és 

lezajlásának idotartama az eltéro felezési ido miatt különbözik. Pd-103 alkalmazásakor a 

vizelési panaszok az implantációt követo 1. hónapban intenzívebbek, azonban a 6. hónapra 

jobban mérséklodnek, mint I-125 kezelés után (61). Gyakorlatunkban a kisebb költség miatt 

választottuk a hosszabb felezési ideju, kissé nagyobb fotonenergiájú I-125 izotópot.  

 A beültetés történhet egymástól különálló, szabad (ún. „loose seed”) vagy egymással 

összefüggo ún. kötött (lehet ún. fuzött azaz „stranded” vagy kapcsolt, azaz „linked seeds”) 

sugárforrásokkal. Herbert és mtsai (62) ezerötszáz beteg implantációjának retrospektíven 

gyujtött adatait közlik, akik közül 327 szabad, 1173 beteg pedig kötött sugárforrással kapta a 

kezelést. A 7-éves biokémiai tünetmentesség aránya nem különbözött a szabad és kötött 

sugárforrással végzett implantáció után (93,5% és 94%; p=0,85). Ugyanakkor Hinnen és 

mtsai (63) ugyancsak retrospektív anyagában a szabad sugárforrás (n=358) alkalmazásával 

43%-kal csökkent az 5-éves biokémiai relapszus relatív kockázata a kötött sugárforrással 

(n=538) végzett implantációkhoz képest. Lin és mtsai (64) prospektív, nem randomizált 

vizsgálatban hasonlították össze a kétféle sugárforrás típussal végzett implantációt. Az 

implantáció után 4 héttel készült CT alapján végzett besugárzástervezéssel (posztimplantációs 

tervezés) a teljes eloírt dózist megkapó prosztata térfogat (V100) szignifikánsan jobb volt 

kötött, mint szabad sugárforrás használatával (92% vs. 88%; p<0,05). A prosztata 

térfogatának 90%-át ellátó legnagyobb dózis szintén szignifikánsan jobbnak bizonyult kötött 

sugárforrás alkalmazásával (155 Gy vs. 143 Gy; p<0,05). Ugyanakkor Saibishkumar és mtsai 

(65) vizsgálatukban, amelyben 20 szabad és 20 kötött sugárforrással végzett implantációjának 

dozimetriai adatait hasonlították össze, a szabad sugárforrással szignifikánsan kisebbnek 

találták a különbözo idopontokban végzett posztimplantációs dozimetria szerint a rektumot és 

uretrát ért adott térfogati dózisokat. Ez magyarázható azzal, hogy az uretra és a rektum 

görbületeihez közeli láncolatokban a sugárforrás-távtartó sorrend tetszoleges elrendezésével 

ezeken a helyeken a sugárforrás a szabad elrendezésnél kihagyható és ide inaktív távtartó 

helyezheto el. A szabad sugárforrás hátránya az ún. „seed elvándorlás” lehetosége. A 

sugárforrás a prosztata környezetében levo vénákba kerülve eljuthat akár a tüdobe is. Szabad 

sugárforrás használatával a szakirodalomban a tüdobe történo „seed migráció” a betegek 10-

50%-ánál mutatható ki, ez a kötött izotóp használatával ritkábban, 0-21%-ban fordul elo (66). 

A tüdobe jutott forrás helyi, kis kiterjedésu, általában tünetszegény pneumonitiszt okoz, elso 

részletes leírására és CT-vel történo dokumentálása 2008-ban Miura és mtsai (67) nevéhez 

fuzodik. Reed és mtsai (68) prospektív, randomizált vizsgálata alapján az átlagos „seed” 
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elvándorlás szabad és kötött sugárforrás alkalmazásával betegenként 1,09 és 0,43 volt 

(p=0,062).  

 

C.2.1. Eredmények PIPB-val 

 

C.2.1.1. Eredmények külso besugárzással együtt adott PIPB-val 

  

 A PIPB-t közepes és nagy kockázatú, szervre lokalizált PK-ban a KST kiegészítésére 

alkalmazzák. Kombinációban adva a pontos, képvezérelt dózisnövelés egyik lehetséges 

formája. Több munkacsoport közölte hosszú távú eredményeit. Dattoli és mtsai (69) 282 

beteg eredményeirol számoltak be PIPB és külso besugárzást követoen. A szervre lokalizált 

közepes és nagy rizikójú prosztata tumoros betegek 14-éves biokémiai relapszusmentes 

túlélése (bRMT) 87% és 72% volt, ebben a sorrendben. A bRMT prediktorai a Gleason score 

(p=0,03) és a kezelés elotti PSA érték (p=0,041) voltak. A seattle-i munkacsoport 223 

betegnél 45 Gy limitált kismedencei mezokbol adott KST után 4 héttel 90 Gy Pd-103 vagy 

120 Gy I-125 „boost” besugárzást végzett PIPB-val (70). A betegek medián követési ideje 9,4 

év volt. A 15-éves bRMT a teljes betegcsoportra 74%, kis, közepes és nagy kockázatú 

betegeknél 85,8%, 80,3% és 67,8% (p= 0,002) volt, ebben a sorrendben. Eredményeiket 

összevetették két nagy gyakorlattal rendelkezo sebészi központ radikális prosztatektómiával 

kezelt betegeinek eredményével, akik a prognosztikus faktorok szerint hasonló arányban 

voltak kis, közepes és nagy rizikó csoportba sorolhatóak, mint a PIPB-val kezelt betegek. A 

retrospektív összehasonlításban a seattle-i PIPB-ás „boost”-ot kapott, a Johns Hopkins 

Egyetemen mutött (n=2404) és a Washingtoni Egyetem mutött (n=3478) betegek 15-éves 

bRMT-e sorrendben 74%, 66% és 68% voltak. A KST + PIPB kezelés hosszú távú 

eredményessége tehát a radikális prosztatektómiáéhoz hasonló (ha nem jobb) volt.  

   

C.2.1.2. Eredmények egyedüli PIPB-val 

  

 Sylvester és mtsai (71) 11,7 éves medián követési ido után közölték eredményeiket 

egyedüli PIPB-val. A 215 klinikailag szervre lokalizált (T1-2 N0 M0) prosztatarákos beteg 

15-éves bRMT-e egyedüli PIPB-val 80,4 % volt. D’Amico szerinti kockázati csoportokra 

bontva a kis, közepes és nagy kockázatú betegeknél a 15-éves bRMT 85,9%, 79,9%, és 62,2% 

volt, ebben a sorrendben. A kis- és közepes kockázatú betegek eredményei között nem volt a 

különbség szignifikáns. A 15-éves betegség specifikus túlélés (BST) és teljes túlélés (TT) 
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84% és 37,1% volt. Ez utóbbi alacsony érték magyarázata a vizsgálatban szereplo betegek 

magas átlagéletkora (70 év) lehetett, ami egyben azt is jelenti, hogy a betegek túlnyomó 

többsége nem daganatos betegségben halt meg. Más szerzok is közöltek kiváló hosszú távú 

eredményeket egyedüli PIPB alkalmazásával (72-77). A kezeléssel elért lokális kontroll 90-

95% között van kis és közepes rizikójú betegeknél. 

  

 

D. BETEGANYAG ÉS MÓDSZEREK 

 

D.1. HDR-BT 

 

D.1.1. HDR-BT-ával kezelt betegek 

 

A lokális dózisnövelés új eljárásaként 2001. decemberében végeztük el az elso nagy 

dózisteljesítményu prosztata brachyterápiás (HDR-BT) kezelést az Országos Onkológiai 

Intézet Sugárterápiás Osztályán.  A kezelés bevezetéséhez megteremtettük a spinális és 

altatásos érzéstelenítéshez szükséges feltételeket a brachyterápiás mutonkben (vezetékes 

oxigén, elszívó, surített levego, altatógép, betegfigyelo kamera és monitor). A kezelések 

elvégzéséhez osztályunk mérnökének és fizikusainak segítéségével elkészíttettük az UH 

detektort lépteto eszközt, a detektort tartó állványt és az osztályon használt UH készülékhez 

adaptált tuvezeto sablont, amely az UH készülékünk saját két dimenziós koordinátarendszere 

alapján készült. A sablonba az UH-n levo koordinátarendszernek megfeleloen a számozott 

sorokba, és azokat megfelezve további furatokat készítettünk a szúrások szabadabb 

elhelyezésére. A HDR-BT bevezetésekor használt, osztályunkon készült eszközöket az 2/a-d. 

ábrán szemléltetem.  
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2/a-b-c-d. ábra: A prosztata HDR-BT bevezetéséhez osztályunkon készített eszközök. 
 
 

2/a. ábra: Az UH detektort lépteto és állító eszköz. 
 

                   
 
 
 

2/b. ábra: Az UH detektort rögzíto állvány. 
 

                        
 

Magasság állító 

Detektor lépteto 

Detektort rögzíto, 
lépteto elem 

Irányállító görgok 

Irányállító görgok 
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2/c. ábra: Tuvezeto sablon („template”) sugárirányu betu- és számkiosztással, ami 
megfelel az UH készülék koordináta rendszerének 

 
 

.  
 
 
 
 
 

2/d. ábra: Az UH készülék koordináta rendszere. 
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2001. decembere és 2010. októbere között 280 beteget kezeltünk közepes vagy nagy 

kockázatú, szervre lokalizált (T1-3 N0 M0) PK miatt ezzel a módszerrel. A betegek külso 

besugárzást kaptak 3D-KRT formájában, majd 1-2 frakcióban HDR-BT-s „boost” kezelést 

végeztünk. A dolgozatban a 2001. és 2005. között kezelt elso 100 beteg eredményeit 

értékeltem, akiknél egy frakcióban végeztük a HDR-BT-t. A betegeket prognózis szerint 

közepes és nagy kockázatú csoportba soroltuk, amihez a bevezetoben már ismertetett (ld. 1. 

táblázat) D’Amico’-beosztást használtuk (5). A betegek klinikai jellemzok szerinti 

megoszlását a 4. táblázatban mutatom be.  

 

 

4. táblázat: Külso besugárzással és egy HDR-BT-s frakcióval kezelt prosztatarákos 

betegek (n=100) klinikai jellemzoi 

Jellemzo n 

T státusz *  

     T1 43 

     T2a-c 25 

     T3a-b 32 

Kezelés elotti PSA (ng/ml)  

     <10 35 

     10-20 36 

     >20-60 29 

Szövettani grade  

     I 42 

     II 35 

     III 19 

Prognosztikai csoport  

     Közepes kockázat 39 

     Nagy kockázat 61 

PSA = prosztata specifikus antigén; *AJCC 2002 = American Joint Committee on Cancer 

staging beosztás, 2002, 6. kiadás. 
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A betegek medián életkora 65 év (tartomány: 50-80 év) volt. A betegek 61%-a nagy 

kockázatú csoportba tartozott. A kezelés elotti prosztata specifikus antigén 99 betegnél volt 

ismert, átlagos értéke 18 ng/ml (tartomány: 4-58 ng/ml) volt. A dolgozatban csak azoknak a 

betegek a kezelését elemeztem, akinél a kezelés elotti PSA értéke 60 ng/ml alatt volt. Hatvan 

ng/ml feletti PSA érték esetén a távoli áttét kialakulásának kockázata az ún. nomogrammok 

szerint (78) igen nagy, ezért az igen magas kockázatú betegeket jelen feldolgozásból kizártuk, 

eredményeiket késobbiekben külön értékeljük.  

 

D.1.2. Kezelés elotti vizsgálatok 

 

Minden betegnél transzrektális ultrahang (TRUH) vezérelt biopsziából származó szövettan 

igazolta a prosztata adenokarcinómát. A kezelés elott a betegeknél rektális digitális vizsgálat 

(RDV), TRUH és kismedencei CT vagy MRI vizsgálat történt, ami alapján a T státusz 

meghatározásra került. Csont-izotópos vizsgálat történt a távoli áttétek kizárására. A betegek 

klinikai TNM szerinti beosztását az American Joint Committee on Cancer (AJCC) Union 

Internationale Contre la Cancer (UICC) osztályzása szerint végeztük el (79). Ha ellentmondás 

volt két vizsgálat szerinti T státusz tekintetében, akkor a rosszabbat vettük a beosztás alapjául. 

A World Health Organization (WHO) szövettani beosztását használtuk, tekintettel arra, hogy 

a kezelés idejében a Gleason score még nem volt általánosan használt, sok esetben csak a 

WHO beosztás szerinti szövettani lelet állt rendelkezésünkre. Amennyiben a szövettani 

leleten megadták a Gleason score vagy grade értéket, úgy azt a WHO grade-nek megfeleltetve 

adtuk meg a beosztásban. Az általunk használt Gleason score-WHO grade megfeleltetést 

mutatja az 5. táblázat.  

 

 

5. táblázat: A prognosztikai csoportbeosztáshoz használt szövettani WHO grade–nek 

megfelelo Gleason grade és score értékek 

 Gleason grade Gleason score 

WHO grade I 1-2 =6 

WHO grade II 3 7 

WHO grade III 4-5 8-10 
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D.1.3. Endokrin terápia  

 

 Az osztályunkon alkalmazott kezelési protokoll szerint a közepes kockázatú 

betegeknek 3-6 hónapos neoadjuváns, a sugárkezelés elott adott hormonterápia (neoHT) 

javasolt, a nagy- kockázatú csoportban pedig 2-3 éves hosszú adjuváns HT (adjHT) adandó a 

radioterápia után. Nyolcvannégy beteg kapott HT-t a sugárkezelés mellett. Tizenhat beteg 

elutasította a hormonkezelést vagy a hormonkezelés belgyógyászati okokból fokozott 

kockázatú lett volna, amit a beteg nem vállalt. A HT átlagos idotartama 17,7 hónap 

(tartomány: 4-60 hónap) volt. Harmincnyolc beteg egy évnél rövidebb ideig (rHT), 46 beteg 

pedig 1 évnél tovább kapott HT-t (hHT). A HT végétol számított medián követési ido 50 

hónap (tartomány: 0-88 hónap) volt, tehát a kezelési eredményeket a HT hatása már kevéssé 

befolyásolta.  

 

D.1.4. Külso sugárterápia (KST)  

 

 Az KST-t háton fekvo helyzetben térd- láb rögzíto rendszer alkalmazásával végeztük 

telt hólyag mellett (80). A tervezési CT képeket importáltuk a 3 dimenziós (3D) tervezo 

rendszerbe (Pinnacle, Philips, Hollandia). Axiális, 5 mm-enként felvett CT síkokon 

kontúroztuk a prosztatát, ondóhólyagokat, húgyhólyagot, rektumot és mindkét csípoízületet. 

A nagy kockázatú betegcsoportban (n=61) a kismedencei nyirokcsomók is klinikai céltérfogat 

(„clinical target volume”; CTV) részét képezték. A CTV kiterjesztésével alakítottuk ki a 

tervezési céltérfogatot („planning target volume”; PTV). A kiterjesztés mértéke a CTV körül 

felvett ún. biztonsági zóna, ami KST-nál a szervelmozdulás és betegbeállítás pontatlansága 

miatt szükséges, 1,5 cm volt minden irányban, kivéve a végbél felé. Posterior irányban a 

rektum védelme miatt 0,75 cm biztonsági zónát használtunk. A konformális (a céltérfogat 

alakjának megfelelo) besugárzási mezoket egyedi fém blokkokkal vagy sokleveles kollimátor 

(„multileaf collimator”; MLC) segítségével alakítottuk ki (3. ábra). 18 megavoltos 

nyalábokkal, négy mezos boksz technikával (0, 90, 180,. 270 fokos besugárzási szögek), 

végeztük a besugárzásokat minden céltérfogatra. A KST-t napi 2 Gy-es frakciókban végeztük, 

hetente ötször. A nagy kockázatú betegek a kismedencére 46 Gy medián (tartomány: 27-50 

Gy) dózist kaptak, amit a prosztata és vezikulák besugárzása követett medián 60 Gy 

(tartomány: 40-61 Gy) dózisig. A közepes kockázatú betegek kismedencei nyirokrégióját nem 

kezeltük, a prosztatára és a vezikulákra 60 Gy medián dózist (tartomány: 40-61 Gy) adtunk.  
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3. ábra: Prosztata és vezikulák besugárzása négy irányból konformális mezokbol. 
 

 
Szaggatott kék vonal: tervezési céltérfogat, benne a piros színnel jelzett klinikai céltérfogat; 

piros és zöld terület a borön: anterior és oldalról belépo, irreguláris, konformális mezok borre 
eso vetülete. 

 

D.1.5. A HDR-BT technikája 

 

 A TRUH-vezérelt transzperineális konformális szövetközi HDR-BT-hoz az 

implantációt a KST közben, annak elso 4 hetében végeztük. A kezeléshez irídium-192 

sugárforrást használtunk, a kezelés általában 6-10 percig tartott. A dózisteljesítmény 

körülbelül 100 Gy/óra volt, ami a lineáris gyorsítóban alkalmazott besugárzás 

dózisteljesítményével összevetheto. Ez a dózisteljesítmény a jód-125–ös sugárforrással 

végzett kezelésének nagyjából az 1000-szerese. A HDR-BT elott 1-2 héttel ún elo-ultrahang 

vizsgálatot (Sonoline, Siemens, Erlangen, Németország) végeztünk minden betegnél, amivel 

kiszurtük azokat a betegeket, akiknél anatómiai kontraindikáció állt fenn: pl. a prosztata-

rektum távolság kisebb volt 0,5 cm-nél vagy a túl nagy prosztata, illetve a szeméremcsontok 

hegyes szöge miatt ún pubikus ív interferencia állt fenn. Ez utóbbi esetben a csontos 

szeméremív helyzete és a prosztata nagysága miatt a prosztata ventro-lateralis része nem lett 

volna az általunk használt, a gát felol párhuzamosan vezetett tukkel végzett technikával 

besugarazható. A beavatkozás anatómiai kontraindikációit a 4. ábrán szemléltetem.  
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4. ábra: A prosztata HDR-BT anatómai kontraindikációit szemlélteto sematikus 
ábra. 
 

 
Barna színnel a prosztata, sárgával a húgycso, szürkével a szeméremcsont, sötétbarnával a 
rektum jelölve. A bal oldali ábrán a szeméremív szöge hegyesszög, a piros ventro-lateralis 
prosztatarész nem implantálható a gát felol párhuzamosan felvezetett tukkel. A rektum–

prosztata távolság <5 mm, a rektum sugársérülésének veszélye nagy. A jobb oldali ábrán a 
szeméremcsont szöge tompaszög, a prosztata egésze implantálható a gát felol, a rektum-

prosztata távolság >5mm, a végbél sugárterhelése elkerülheto. 
 
 

 Az implantációt spinális érzéstelenítésben végeztük, a betegeket kometszo helyzetben 

fektettük a mutoasztalra, lehetoség szerinti maximális combflexióval. A TRUH detektorát 

(7,5 MHz-es biplanáris fej) a földhöz rögzített állványon lépteto rendszer segítségével 

mozgattuk, amihez a detektort rugalmasan rögzítettük (ld. 2/a-d. ábra). Hosszanti és 

transzverzális UH módot használva  meghatároztuk a prosztata csúcsát (apex) és bázisát. 

Igyekeztünk a TRUH fejet az urethrával párhuzamosan állítani, hogy a tuk beszúrásakor 

elkerüljük a húgycso sérülését. A kezelési hossz a bázistól apexig számított prosztata 

hossznak felelt meg. A prosztatáról 5 mm-ként transzverzális UH képeket készítettünk a 

lépteto egység segítségével a bázis felett 2 cm-tol az apex alatt 2 cm-ig készítve a szeleteket. 

A képeket a tervezo rendszerbe továbbítottuk. A CTV és a PTV a prosztata mirigyállománya 

volt az esetleg látható tumoros terjedéssel együtt. A CTV és PTV között biztonsági távolságot 

nem használtunk. Azt a transzverzális síkot, amelyiken a prosztata a legnagyobb átméroju 

volt, referenciasíknak neveztük. Az uretrát 5 mm-es transzverzális szeleteken kontúroztuk. A 

húgycso centrumában uretra referencia pontot, a detektor külso felszínétol 0,5 mm-re anterior 

irányban rektális referencia pontot jelöltünk ki minden transzverzális szeleten. A kontúrozást 

követoen a berajzolt térfogatokat és referenciapontokat szemléltem az 5. ábrán.  
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5. ábra Transzverzális UH kép a prosztatáról, a kontúrokkal és a referenciapontokkal. 
 

 
Piros vonal: a prosztata kontúrja; sárga vonal az urethra; sárga pont: uretra referencia pont; 

zöld vonal: rektum; barna pont: rektum referencia pont. 
 

 

Miután a prosztatáról transzverzális képeket nyertünk UH-gal, virtuális elotervet 

készítettünk. A tervezéshez a PLATO tervezorendszert (Nucletron, Veenendaal, Hollandia) 

használtuk. A dózistervezés során geometriai és grafikus optimalizálást alkalmaztunk. A 

prosztata kontúrjára eloírt dózis az elso 6 betegnél 8 Gy, majd a további 94 betegnél 10 Gy 

volt. A kezelési tervet akkor fogadtuk el, ha a prosztata térfogatának legalább 95%-a 

megkapta az eloírt dózist és az uretra, illetve rektum referencia pontok legnagyobb dózisa 

nem haladta meg az eloírt dózis 125%, illetve 80%-át. Az eloterv elfogadása után az eloterv 

virtuális tu koordinátáinak megfeleloen fém tuket szúrtunk a prosztatába tuvezeto sablonon át 

a gát felol, valósideju TRUH ellenorzéssel. A tuk beszúrásakor a referencia síkon a tuk 

helyzetét a terven igazítottuk a valódi helyzetüknek megfeleloen (valósideju tervezés). A tuk 

mélységi beállítását egyesével végeztük az UH hosszanti nézeti képeit használva. Az összes tu 

beszúrását és a terven történt igazítását követoen újra dózisoptimalizálást végeztünk (81), és 

így nyertük a végso dóziseloszlást (6. ábra).  

 

 

5 mm 
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6.   ábra: Prosztata HDR-BT dóziseloszlás transzverzális UH képe. 

 

 
Piros pontok: tuk helyei; piros vonal: prosztata kontúr; sárga kör: húgycso; zöld cikk: rektum 

0,5 cm-es sávja; világoskék körök: uretra és rektum referencia pontok; vékony világoskék, 

bordó, zöld, narancssárga vonalak: az eloírt dózis 80, 100, 120, 200%-át jelzo izodózisgörbéi. 

  

 

Ezt követoen anterior-posterior és laterális röntgenfilmen ellenoriztük a tuk és a 

kontrasztanyaggal feltöltött Foley-hólyagkatéter helyzetét (7/a-b. ábra).  
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7/a-b. ábra: A tuk helyzetének ellenorzése a sugárforrások betöltése elott HDR-BT 
során. 
 
7/a. ábra: Anterior-posterior röntgenfelvétel a prosztatába szúrt tukkel a sugárforrás 
betöltése elott.  

  
A hólyag és a Foley katéter ballonja kontrasztanyaggal feltöltve. Jól kiveheto a tuk 

és a rektumba helyezett in vivo doziméter vetülete. 
 
 
 
 
7/b. ábra: Lateralis röntgenfelvétel a prosztatába szúrt tukkel a sugárforrás betöltése 
elott.  
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A betegeket nagy dózisteljesítményu, távirányítású utántölto készülékkel 

(microSelectron, Nucletron, B. V., Veenendaal, Hollandia) kezeltük. A kezelésekhez Ir-192 

léptetett sugárforrást használtunk 370 GBq kezdo aktivitással. A KST és a HDR-BT teljes 

ideje átlagosan 47 nap (tartomány: 44-54 nap) volt. 

 

D.1.6. Betegkövetés KST és HDR-BT után 

 

 A betegeket a kezelés befejezését követo elso két évben 3 havonta, majd 6 havonta 

ellenoriztük. A követéses vizsgálatok magukban foglalták az elso évben a háromhavonta, a 2-

5. évben a hathavonta végzett, az 5. év után az évente végzett PSA meghatározását. Legalább 

évente vagy PSA emelkedés, illetve lokális panasz jelentkezésekor elvégeztük a RDV-t.  

A klinikai és biokémiai relapszus és a mellékhatások kialakulásának idejét, valamint a 

prosztatarákos és egyéb okból bekövetkezett halál idopontját feljegyeztük. Mind a 100 

betegnél lehetséges volt a biokémiai és klinikai végpontok elemzése, a toxicitás és az 

implantációs paraméterek vizsgálata. Két beteg veszett el a követés számára a RT után 28 és 

50 hónappal. A lokális tumor kontroll (LTK; végpont: lokális recidíva), a regionális tumor 

kontroll (RTK; végpont: regionális recidíva), a teljes túlélés (TT; végpont: halál bármely 

okból), a betegségspecifikus túlélés (BST; végpont: prosztatarákos elhalálozás), a klinikai 

relapszusmentes túlélés (kRMT; végpont: lokális, regionális vagy távoli relapszus közül 

amelyik elobb jön), a távoli metasztázismentes túlélés (TMMT; végpont: távoli áttét), a 

biokémiai relapszusmentes túlélés (bRMT) és a mellékhatás-mentes túlélés idopontját a 

sugárkezelés befejezésének napjától számítottuk. A biokémiai relapszust az Amerikai 

Sugárterápiás Társaság (ASTRO) konszenzus konferenciáján (82) elfogadott Phoenix 

kritériumok szerint állapítottuk meg: a sugárkezelést követo legkisebb PSA érték elérését 

(nadir) követo 2 ng/ml-es emelkedés. Lokális relapszust akkor állapítottunk meg, ha a RDV-

tal és/vagy kismedencei képalkotó vizsgálattal lokális progresszió volt igazolható. A 

húgyhólyag a belek korai és késoi mellékhatásait prospektíven követtük és feljegyeztük. 

Osztályozásukhoz a RTOG/EORTC (Radiation Therapy Oncology Group/European 

Organization for Research and Treatment of Cancer) pontrendszert (83) használtuk (5. 

táblázat).  



5. táblázat: Korai és késoi mellékhatások azRTOG/ EORTC pontrendszere szerint. 
 
  Grade 

0 
Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 

Korai 
mellékhatások 

Húgyhólyag Nincs 
tünet 

A vizelés, éjjeli vizelés 
gyakorisága a kezelés 
elotti kétszerese. 
Dizúria, parancsoló 
vizelési inger, ami 
gyógyszeres kezelést 
nem igényel. 

Több mint óránkénti vizelés, 
éjszakai vizelés. A hólyag 
spazmus miatt görcsoldók, 
lokális anesztetikumok 
szükségesek. 

Óránként vagy 
gyakrabban jelentkezo 
vizelési inger, 
nehézvizelés. Major 
analgetikum kell a 
hólyaggörcsök miatt. 
Jelentos hólyagvérzés 
koagulummal vagy 
anélkül. 

Transzfúziót igénylo 
hematúria, akut 
hólyagelzáródás (nem 
koagulum miatt), 
nyálkahártya fekély, 
nekrózis. 

 Bélrendszer Nincs 
tünet 

Gyakoribb, lazább 
széklet, végbél irritáció, 
gyógyszert nem igényel. 

Paraszimpatolitikumot igénylo 
hasmenés (pl. loperamid). 
Rektális váladékozás, de 
betétet nem igényel. Alhasi 
fájdalom, ami 
fájdalomcsillapítót igényel. 

Hasmenés miatt 
parenterális 
folyadékpótlás szükséges. 
Súlyos végbél 
váladékozás vagy vérzés, 
ami miatt betét szükséges. 
Rtg-n disztendált belek, 
folyadéknívók. 

Akut, szubakut 
bélelzáródás, fisztula, bél 
perforáció. Transzfúzió 
szükséges a bélvérzés 
miatt, hasi görcsök miatt 
dekompressziós mutét 
szükséges. 

Késoi 
mellékhatások 

Húgyhólyag Nincs 
tünet 

Enyhe nyálkahártya 
atrófia, kis fokú 
teleangiektáziák 
(mikroszkópos 
hematúria). 

Közepes gyakoriságú vizelési 
inger, kiterjedt teleangiektázia, 
intermittáló, makroszkópos 
hematúria. 

Nagyon gyakori vizelés és 
nehézvizelés, súlyos 
kiterjedt teleangiektázia, 
gyakori véres vizelet, a 
hólyagkapacitás 150 cm3 
alá csökken.  

Nekrózis, kontrahált 
hólyag, kapacitás 100 
cm3 alatti, vérzo 
cisztitisz. 

 Bélrendszer Nincs 
tünet 

Enyhe hasmenés, napi 
5x székelés, bélgörcs, 
enyhe váladékozás vagy 
végbél vérzés. 

Közepes hasmenés, napi több 
mint 5x székelés, kifejezett 
váladékozás és vérzés a rektum 
felol. 

Bélelzáródás, vagy 
vérzés, ami sebészeti 
beavatkozást igényel. 

Nekrózis, perforáció, 
fisztula képzodés. 
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D.1.7. Statisztikai értékelés 

 

 A túlélések és a mellékhatások kialakulásának valószínuségét Kaplan és Meier (84) 

módszerével számítottuk. A különbözo klinikai végpontok lehetséges prognosztikai faktorait 

Cox-féle egyváltozós regressziós modellben vizsgáltuk (85). A statisztikai szignifikancia 

szintjeként a p = 0,05 értéket használtuk. Nem szignifikáns trendet akkor állapítottunk meg, 

ha a p-érték > 0,05 és = 0,10 között volt. A statisztikai feldolgozáshoz a SOLO szoftvert 

(Department of Biometrics, University of California, Los Angeles, USA) használtuk. Az 

események idobeli lefolyását kétoldalas log-rank teszttel hasonlítottuk össze (86). 

 
 

D.2. Permanens implantációs prosztata brachyterápia (PIPB)   

 

A HDR-BT technikával szerzett 7 éves tapasztalatot követoen megteremtettük a 

szakmai, személyi és hatósági feltételeket a szabad sugárforrással végzett PIPB 

bevezetéséhez.  Hazánkban eloször és mind a mai napig egyedüliként 2008. év végén 

végeztük el az elso jód-125 izotóppal végzett PIPB-t az Országos Onkológiai Intézet 

Sugárterápiás Központjában (87). Értekezésemben ismertetem a PIPB módszerét, beszámolok 

az elso 75 beteg kezelésérol, elemzem az implantáció során kialakult akut gasztrointesztinális 

és urogenitális mellékhatásokat, bemutatom az implantációk dozimetriai paramétereit. 

 

D. 2.1. PIPB-val kezelt betegek 

 

 2008. december és 2011. szeptember között prospektív klinikai vizsgálat keretében 75 

szervre lokalizált, kis és válogatott közepes kockázatú prosztatarákos beteget kezeltünk 

egyedüli PIPB-val. A kockázati csoportokat D’Amico és mtsai (5) által meghatározott 

szempontok szerint állapítottuk meg (ld.1. táblázat). A betegbeválasztás feltételeit a 

nemzetközi ajánlások és a szakirodalom evidenciái (88, 89) szerint határoztuk meg, ennek 

fontosabb elemeit a 6. táblázat mutatja.  
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6. táblázat: A betegbeválasztás feltételei egyedüli permanens prosztata implantációs 
brachyterápiához  
 
Szempont Feltétel 

Várható élettartam > 10 év 

ECOG pont 0-1 

IPSS pont 
 

≤ 15 

Prognosztikai tényezok T1-2a N0 M0 és PSA ≤ 15 ng/ml és Gleason 
score ≤ 6 

Biopsziás minták Legalább 6 értékelheto minta, a minták 
legfeljebb 50%-a pozitív 

Prosztata térfogat < 50 cm3 (TRUH-n vagy MRI-n mérve) 

Anatómiai eltérés 

 

Csontos szeméremív interferencia nincs, 
nagy és aszimmetrikus üreg nincs esetleges 
TURP után 

PIPB elotti TURP mutét 
 

Nem volt vagy a kezelés elott legalább 6 
hónappal volt 

ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; IPSS: International Prostate Symptom Score; 
TRUH: transzrektális ultrahang; MRI: mágneses rezonancia vizsgálat; PIPB: permanens 
implantációs prosztata brachyterápia; TURP: a prosztata transzuretrális rezekciója  
 

 A kezelt betegek prognosztikai faktorok szerinti megoszlását a 7. táblázat szemlélteti. 

A betegek átlagéletkora 66 év (tartomány: 51-80 év), átlag kezelés elotti PSA (iPSA) értéke 9 

ng/ml (tartomány: 3,2-15 ng/ml) volt. A betegek körülbelül kétharmada kis, egyharmada 

válogatott közepes kockázatú beteg volt. Harmincegy beteg (41,3%) kapott az implantáció 

elott HT-t, aminek átlagos idotartama 6,4 hónap (tartomány: 2-48 hónap) volt. Negyvennégy 

betegnél (58,6%) a PIPB volt az egyedüli kezelés. Az esetenként viszonylag hosszú hormon 

elokezelést az magyarázza, hogy amikor az implantációkat kezdtük Magyarországon, sok 

beteg már hosszú ideje kapta a HT-t. A PIPB-t követoen a HT-t minden betegnél 

felfüggesztettük. Nagy prosztata méret esetén gyakorlatunkban általában 3, legfeljebb 6 

hónapos HT-t javaslunk. Ez a prosztata méretét kb. harmadával csökkenti (90), ami a legtöbb 

betegnél elegendo a szeméremcsont interferencia elkerüléséhez. Egy beteg nem felelt meg az 

elozetesen felállított besorolási feltételeknek, akinél a szövettan Gleason score 7-et igazolt. A 

beteg társbetegségei, korábbi hasi mutétje és szoliter veséje miatt a radikális mutétet nem 

vállalta és a teleterápiát is kockázatosnak tartottuk, ezért döntöttünk a PIPB mellett 

(protokolltól való indokolt eltérés). Az implantációt megelozoen két betegnél (2,6%) a 

prosztata transzuretrális reszekciója (TURP), két betegnél (2,6%) transzvezikális adenektómia 

történt. A beavatkozások 8, 48, 156, 170 hónappal az implantációt megelozoen történtek. 
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Nincs olyan egyértelmu klinikai adat, amely igazolná, hogy az „seed” implantációt több, mint 

fél évvel megelozo TURP vagy adenektómia kedvezotlenül befolyásolná az implantáció 

eredményességét vagy szerepet játszana a késoi húgycso hegesedés kialakulásában (91).  

 
 
7. táblázat Egyedüli permanens prosztata implantációval kezelt betegek megoszlása 
prognosztikai tényezok szerint 
 
Jellemzo N (%)  

T státusz*   

     T1 33 (44) 

     T2 42 (56) 

Kezelés elotti PSA (ng/ml)  

     < 10 53 (71) 

     10-15 22 (29) 

Biopsziás Gleason score  

     2-4 9 (12) 

     5-6 65 (87) 

     7 1 (1) 

Kockázati csoport  

     Kis kockázat 51 (68) 

     Közepes kockázat 24 (32) 

PSA = prosztata specifikus antigén; *UICC: Union Internationale Contre le Cancer, TNM 

beosztás, 2002. 

 

D.2.2. A PIPB elotti kivizsgálás, betegek elokészítés 

 

 Minden betegnél prosztata biopszia történt, ami adenokarcinómát igazolt. A daganat 

lokális kiterjedésének megítélésére RDV-t, MRI, CT vagy UH vizsgálatot, a távoli áttétek 

kizárására pedig csont-izotóp vizsgálatot végeztünk. A beavatkozás elott általános 

laborvizsgálat és aneszteziológiai konzílium történt. Két héttel a kezelés elott TRUH 

vizsgálatot végeztünk. Mértük a prosztata térfogatát, kizártuk az esetleges csontos 

szeméremív interferenciát (92). Szeméremcsont-interferencia és/vagy 50 cm3-nél nagyobb 

prosztatatérfogat esetén 3-6 hónapos HT-t adtunk a prosztata térfogat csökkentéséhez. A 

TRUH képeket a tervezorendszerbe (SPOT PROTM v3.0, Nucletron, Veenendaal, Hollandia) 
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továbbítottuk és elozetes besugárzási tervet készítettünk. A prosztata térfogatának és az 

elozetes besugárzási tervnek megfeleloen betegre szabott mennyiségu sugárforrást rendeltünk. 

A sugárforrások aktivitását 0,4-0,5 mCi közötti tartományban választottuk meg. Az 

implantáció elott a betegeknél purgálást végeztünk Fleet-szódával, a kezelés napján reggel 

beöntést adtunk. A beavatkozást megelozo estétol 2 napig, napi 2 x 250 mg ciprofloxacint 

adtunk a húgyúti fertozés megelozésére.  

 

D.2.3. A PIPB-ás kezelés technikája 

 

D.2.3.1. Eloterv készítése 

 

 A kezelést 74 esetben spinalis érzéstelenítésben, egy esetben intubációs narkózisban 

végeztük. Az érzéstelenség beállta után Foley-katétert vezetünk a hólyagba, a ballonba kb. 15 

ml kontrasztanyagot töltünk. A beteg kometszo helyzetben fekszik a mutoasztalon. Az UH 

detektort (B&K Medical, Herlev, Dánia) a rektumba vezetjük és úgy állítjuk be, hogy az 

uretra prosztatikus szakaszával párhuzamosan fusson. UH ellenorzéssel két rögzíto tut 

szúrunk a prosztata két lebenyébe. A detektor folyamatos, automatikus motorral vezérelt 

forgatásával a prosztatáról és környezetérol hosszanti UH-szeleteket nyerünk, amit a 

besugárzástervezo rendszerbe (SPOT Pro 3.1, Nucletron, Veenendaal, Hollandia) 

továbbítunk. A tervezorendszer a legyezoszeruen levett hosszanti szeletekbol térbeli 

képrekonstrukciót végez. A kontúrozást a transzverzális síkokon végezzük. A prosztatát 2,5 

mm-es szeletenként rajzoljuk be. A céltérfogat („planning target volume”, PTV) a teljes 

prosztata. Az uretrát 7 mm-es átméroju körrel, a rektum belso felszínét 5 mm széles sávként 

rajzoljuk meg. A prosztatát kraniálisan és kaudálisan 5-5 mm-rel meghaladva rajzoljuk be a 

rektumot és az urethrát (ld. 5. ábra). A szagitális és koronális síkokon ellenorizzük a berajzolt 

szerveket és kontúrokat. Ezután ún. elotervet készítünk inverz optimalizálási algoritmust 

használva. A céltérfogatra és a védendo szervekre vonatkozó dózis- és térfogati korlátokat 

adunk meg, melyeket a szakirodalmi adatok és ajánlások alapján alakítottunk ki (93-95). A 

prosztatára eloírt dózis 145 Gy, amit az AAPM (American Association of Physicists in 

Medicine) ajánlásai alapján állapítottunk meg (96, 97). A szoftver ezek alapján kiszámolja a 

dóziseloszlást, megadja a tuk és a sugárforrások számát és helyzetét. Az elotervet akkor 

fogadjuk el, ha a céltérfogatra és védendo szervekre vonatkozó térfogati- és dózisfeltételek 

teljesülnek (8. táblázat). Ehhez szükség lehet a virtuális tuk vagy a sugárforrások helyzetének 

manuális módosítására. 
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8. táblázat Az egyedüli I-125 PIPB során használt térfogati- és dózisparaméterek.  

Szerv Dózis-térfogati paraméter Feltétel 

Prosztata 
V100 = 95 % 

D90 = 100 % 

Uretra 
Du10 = 150 % 

Du30 = 130 % 

Rektum 
Dr0,1cm

3 < 200 Gy  

Dr2cm
3  = 145 Gy  

V100: a céltérfogatnak az eloírt dózissal besugárzott %-os aránya; D90: a céltérfogat 90 %-át 

besugárzó legnagyobb dózis az eloírt dózis (145 Gy) százalékában; Du10 és Du30: Az uretra 

térfogatának 10 és 30 %-át besugárzó legnagyobb dózis; Dr0,1cm3 és Dr2cm3: A rektum 0,1 cm3-

ét és 2 cm3-ét besugárzó legnagyobb dózis. 

 

 

D.2.3.2. A tuk beszúrása  

  

 Kiválasztjuk a legnagyobb transzverzális átméroju prosztata síkot és UH 

ellenorzésével a tuvezeto sablonon és a gáton át eddig a síkig szúrjuk be a tuket. A tuk vágott 

véguek, ezért a szövetbe szúrva a tuhegy állásának megfeleloen az egyenes iránytól kissé 

eltérnek, így jól irányíthatók. A tervezett tuk helyzetét a beszúrt tu valós helyzetének 

megfeleloen módosítjuk a transzverzális síkon. Ezt követoen valós ideju, hosszanti UH 

nézeten megkeressük a tuk hosszanti síkját és beszúrjuk azokat az eloterven meghatározott 

mélységig. A tervezett tu az UH képen megjelenítheto és a valódi tu echodenz jelével 

pontosan egyeztetheto (8. ábra). Minden változtatást a terv valós ideju módosulása követ 

(intraoperatív, valós ideju tervezés). Az összes tu elhelyezése után ellenorizzük a módosult 

besugárzási tervet. Szükség esetén a tuk és sugárforrások helyzetének változtatásával javítjuk 

a besugárzási tervet. A módosítások elvégzése után elfogadjuk a végleges dózistervet (9. 

ábra). Ezt követoen kezdodik a sugárforrások betöltése a tukbe.  
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8. ábra: A beszúrt tu igazítása valós ideju hosszanti UH kép alapján. 
 

 
Lila: a tervezett tu; sárga téglalapok: a tervezett sugárforrások; két echodenz vonal: a beszúrt 

tu; bordó kontúr: a prosztata; a lila, sárga és világoskék vonalak az eloírt dózis 200, 125 és 

100 százalékát jelzo izodózis görbék. 

 

 
9. ábra: Végleges dózisterv PIPB-hez keresztmetszeti UH képen 

 

 
Piros kontúr: prosztata; sárga kör: uretra; barna kontúr: rektum; kettos denz echojelek az UH-

n: a beszúrt inaktív tuk; kis piros körök: a tervezett tuk; sárga kör a pirosban: tervezett 

sugárforrások; a lila, sárga, zöld és világoskék vonalak az eloírt dózis 200, 120, 100 és 75 

százalékát jelzo izodózis görbék. 
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 D.2.3.3. A sugárforrások („seed”-ek) betöltése 

 

 A sugárforrások betöltése a „SeedSelectron” (Nucletron, Veenendaal, Hollandia) 

készülékkel történik valós ideju, hosszanti UH kép ellenorzése alatt. A SeedSelectron-ban a 

sugárforrások és azok távolságát a tuben biztosító távtartók egy-egy kazettában helyezkednek 

el. A sugárforrások betöltése elotti helyzetet az UH tartó állványra felszerelt „SeedSelectron”-

nal mutatja a 10. ábra.  

 
 

10. ábra:  Az UH állványra szerelt „SeedSelectron” készülék, amivel sugárforrásokat a 
beteg prosztatájába beszúrt üres tukbe töltjük. 

 

 
 

 A készülék minden tunél egyenként automatikusan összeállítja a sugárforrás-távtartó 

láncolatot és egy vezérlodrót segítségével az összeköto tubuson át a tube tolja azt, majd a tut 

visszahúzza. A betöltést is valós ideju UH ellenorzéssel végezzük, így látható, ahogy a 

„seed”-ek a prosztatába kerülnek (11. ábra). Ezt követoen leválasztjuk a turol az összekötot, 

és a tut eltávolítjuk a prosztatából. A folyamatot az összes ture elvégezzük. A betöltéshez az 

orvos sugárvédo kötényt, kesztyut és szemüveget használ. A betöltés alatt és után 

sugárvédelmi méromuszerrel ellenorizzük az eltávolított tuket, a tuvezeto sablont és a 

tamponokat, hogy nem maradt-e bennük sugárforrás. C-karos röntgen átvilágító készülékkel 

felvételt készítünk a prosztatáról, és ellenorizzük a beültetett sugárforrások számát és 

helyzetét (12. ábra).  
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11. ábra: A sugárforrás beültetésének valós ideju UH képe közvetlenül a betöltés után.  
 

 
 

Echodenz jelsor: beültetett sugárforrás-távtartó láncolat; echoszegény terület a 
sugárforrások körül a prosztata és az egyik vezikula szeminális hosszanti képe. 

 

 

 
12. ábra: A sugárforrások implantációját követoen C karos röntgen képerosíto 

készülékkel ellenorizzük a sugárforrások számát és helyzetét. 

 
 
 
 

 

Prosztata Vezikula sz. 
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D.2.4. Perioperatív ellátás 

 Szövodménymentes esetben a hólyagkatétert 4-5 órával az implantáció után távolítjuk 

el. Alfa-blokkolót (alfuzosim 10 mg), nem szteroid és/vagy szteroid gyulladáscsökkentot 

adunk a vizelés könnyítésére és az implantáció következtében fellépo prosztata ödéma 

mérséklésére. A beteg vizeletét legalább 12 órán át gyujtjük az esetleg kiürülo sugárforrások 

elkülönítése és detektálása miatt. A PIPB-t követo 1. napon natív CT vizsgálatot végzünk 3 

mm-es szelettávolsággal az izotópok számának és helyzetének ellenorzésére. Kielégíto 

vizelési funkció esetén a beteget az implantációt követo napon bocsátjuk el. Otthonra a 

vizelési panaszok megszuntéig alfa-blokkolót és gyulladáscsökkentot adunk. A zárójelentésen 

feltüntetjük a beültetett izotópok számát és összegzett aktivitását, valamint a fontosabb 

sugárvédelmi tudnivalókat. A jód-125 felezo rétegvastagsága szövetben 2 cm, ólomban 0,02 

mm, így a beteg környezetében a sugárterhelés növekedése nem jelentos, különleges 

sugárvédelmi szabályok alkalmazására nincs szükség (97). A beteget közvetlen ápoló 

személyek sugárterhelése az esetek túlnyomó részében messze elmarad az évi 1mSv 

határértéktol (48, 98). Elovigyázatosságból két hónapig nem javasoljuk a betegnek csecsemok 

ölbe vételét, illetve várandós anya közvetlen közelében való hosszas tartózkodást, a házasélet 

során pedig kondom viselése javasolt. A beteget ellátjuk tanáccsal arra vonatkozólag, ha 1 

éven belül hasi sebészi beavatkozásra volna nála szükség. Ilyenkor javasoljuk, hogy az ellátó 

osztály vegye fel osztályunkkal a kapcsolatot és az implantáció idejét figyelembe véve 

számolt sugárforrás aktivitás értékek alapján tervezheto az esetleg szükséges sugárvédelmi 

eszközök és eljárások (pl. sugárvédelmi anyaggal megerosített kesztyu, szemüveg, illetve 

sugárzásméro stb.) alkalmazása.  

 

D.2.5. Az implantációt követo ellenorzés  

 4 héttel a PIPB után natív kismedencei CT és lehetoség szerint 30 percen belül MRI 

vizsgálatot végzünk azonos fektetési helyzetben 3-3 mm-es transzverzális szelettávolsággal. 

A CT/MRI adatokat a tervezorendszerbe továbbítjuk, képfúziót végzünk (13. ábra) és 

elkészítjük az ún. utótervet (14. ábra). A CT adatait a „seed”-ek felismerésére, az MRI 

információt a prosztata kontúrjának megállapítására alkalmazzuk. A CT képen a „seed”-ek 

nagy denzitással jelennek meg és jól azonosíthatók az izotópot magában foglaló fém 

kapszulának köszönhetoen. Az T2-s súlyozott MRI képen a „seed”-ek jelszegény lyukak, 

nehezen felismerhetok.  
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13. ábra A-D kép: PIPB utótervezése az implantáció után 4 héttel készült CT és MRI 
képfúziójával. 

 
 

Piros prosztata kontúr a transzverzális CT képen a „seed”-ekkel (A), transzverzális 
MRI képen a „seed”-eknek megfelelo lyukakkal (B). Egymásra illesztett CT/MRI kép 
koronális (C) és szagitális síkban (D). 

 

14. ábra: Dóziseloszlás az utótervezés szerint 4 héttel az implantáció után készült CT 
transzverzális síkján.  

 

 
 

A prosztata kontúrt az MRI-re készítettük, majd CT/MRI képillesztés után átmásoltuk 
a CT-re, amire a dózistervet számoltuk. Piros: prosztata kontúr; sárga pontok: „seed”-
ek; világoskék, zöld, sárga és lila vonalak: az eloírt dózis 75, 100, 120 és 200 
százalékos izodózisvonalai 

 

A B 

C D 
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D.2.6. Betegkövetés az implantáció után 

 A betegeket fél évig 3 havonta, majd 5 évig félévente, ezután évente ellenorizzük. 

Minden viziten feljegyezzük a vérkép, vesefunkció és PSA értékeket. Évente mérjük a szérum 

tesztoszteron értékét. A kezelés mellékhatásait a HDR-BT-s „boost” kezeléshez hasonlóan az 

RTOG/EORTC húgyúti és bélrendszerre vonatkozó pontrendszerével mérjük (ld. 6. táblázat). 

A betegkövetés során a húgyúti-, szexuális- és a bélmuködéssel összefüggo mellékhatásokat, 

valamint az életminoséget rendszeresen, a betegek által kitöltött kérdoívekkel is ellenorizzük. 

A vizelési funkciót az IPSS (International Prostate Symptome Score) rendszerrel (99), az 

életminoséget az EORTC QLQ-30-as életminoség kérdoív (100) 25 kérdésbol álló prosztata 

moduljával (QLQ-30/PR25), a szexuális funkciót az IIEF (International Index for Erectile 

Function; 15 kérdés) kérdoívvel mérjük (101). A kérdoíveket a betegek a kezelés elott, 3, 6 és 

12 hónap múlva, majd évente töltik ki. A betegellenorzési protokollunk rendjét a 9. 

táblázatban foglaltam össze. 

 

9. táblázat: A betegellenorzo vizitek tartalma és idozítése a PIPB-t követoen 

 
Vizsgálat RT 

elott 
1.  
hó 

3. 
hó 

6. 
hó 

9. 
hó 

12. 
hó 

18. 
hó 

24. 
hó 

30. 
hó 

36. 
hó 

42. 
hó 

48. 
hó 

54. 
hó 

60. 
hó 

Fizikális 
vizsgálat 

X     X  X  X  X  X 

CT/MRI X     X         
Mellékhatás 
RTOG/EORTC 

 X X X X X X X X X X X X X 

IPSS  X  X X X X X X X X X X X X 

IIEF, MMM, 
EORTC QLQ 
PR25 kérdoívek 

X  X X  X  X  X  X  X 

Mellkas RTG X     X  X  X  X  X 
Vérkép-labor X X X X X X X X X X X X X X 
PSA X X X X X X X X X X X X X X 
Szérum 
Tesztoszteron 

X     X  X  X  X  X 

RTOG = Radiation Therapy Oncology Group; EORTC = European Organisation for 

Research and Treatment of Cancer, IPSS = International Prostate Symptom Score; IIEF = 

International Index for Erectile Function; MMM = Merevedés Minoségi Mutatója; EORTC-

QLQ PR25 = Az EORTC életminoségi kérdoív prosztata modulja; PSA = prosztata 

specifikus antigén. 
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E. EREDMÉNYEK:  

 

E.1. Klinikai eredmények HDR-BT-s „boost” besugárzással 

  

 A 61,5 hónapos medián követési ido (tartomány: 7-94 hónap) alatt lokális recidíva 

négy (4%), regionális recidíva egy (1%) és távoli áttét 12 (12%) betegnél alakult ki, biokémiai 

relapszust 15 betegnél (15%) észleltünk. Utóbbiak közül 6 betegnél (6%) klinikai recidíva 

nélküli PSA-relapszus alakult ki. A követés során 4 beteg (4%) halt meg a prosztatarák 

következtében. Az egyes daganatos események arányát rizikócsoportok szerint a 10. 

táblázatban foglaltam össze.  

 

10. táblázat: Daganatos események aránya rizikócsoportok szerint. 
 

Esemény Nagy kockázat                    

n (%) 

Közepes kockázat                    

n (%) 

Összes beteg                       

n (%) 

Lokális relapszus  3 (4,9) 1 (2,6) 4 (4) 

Regionális relapszus 0 (0) 1 (2,6) 1 (1) 

Távoli áttét 9 (14,8) 3 (7,7) 12 (12) 

Klinikai relapszus* 10 (16,4) 3 (7,7) 13 (13) 

Biokémiai relapszus (Phoenix) 9 (14,8) 6 (15,4) 15 (15) 

Prosztatarákos halálozás 4 (6,6) 0 (0) 4 (4) 

Nem prosztatarákos halálozás 4 (6,6) 2 (5,1) 6 (6) 

* Lokális, regionális vagy távoli áttét közül az elsoként jelentkezo 

Az TT, BST, kRMT és bRMT 5-éves valószínusége az egész csoportra vonatkoztatva 93,3%, 

99,0%, 89,3%, és 85,5% volt, azonos sorrendben. Az egyes klinikai végpontok 5-éves becsült 

arányát közepes és nagy kockázatú betegekre a 11. táblázatban foglaltam össze.  

A biokémiai tünetmentesség rizikócsoportok szerint valószínusége látható az 15. 

ábrán.  A 7-éves bRMT 84,2% volt a közepes és 81,6% a nagy kockázatú csoportban (p = 

0,8464). Egyváltozós Cox analízist végezve a lehetséges prognosztikai tényezokön, egyedül a 

WHO grade mutatott szignifikáns összefüggést a bRMT-sel. Azon betegeknek, akiknek a 

tumora jól differenciált volt (WHO grade 1) szignifikánsan jobb volt a biokémiai kontrollja, 

mint azon betegeknek, akiknek a tumora WHO grade 2-es vagy 3-as volt (16. ábra). A bRMT 
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7-éves aránya grade 1, 2, és 3-as tumorok esetén 97,5%, 80,0% és 67,1% volt, ebben a 

sorrendben.   

 

11. táblázat: 5-éves eredmények rizikócsoportok szerint a HDR-BT-s „boost” 
csoportban (n=100) 
 
Végpont Összes beteg              

%  

Nagy kockázatú 

csoport %  

Közepes kockázatú 

csoport %  

Log-rank         

p-érték 

TT 93,3  92,8  94,2  NS 

BST 99,0  98,3  100  NS 

kRMT 89,3 86,2  94,0  NS 

LTK 97,7 98,3  96,6  NS 

RTK 100 100  100 NS 

TRMT 89,3 86,2  93,9 NS 

bRMT 

(Phoenix) 

85,5  86,4  84,2 NS 

TT = teljes túlélés; BST = betegségspecifikus túlélés; kRMT = klinikai relapszusmentes 

túlélés; LTK = lokális tumor kontroll; RTK = regionális tumor kontroll; TMMT = távoli 

metasztázismentes túlélés; bRMT = biokémiai relapszusmentes túlélés; NS = nem 

szignifikáns. 

15. ábra: A rizikócsoport hatása a biokémiai tünetmentességre (bTM) 
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16. ábra: A szövettani grade hatása a biokémiai tünetmentességre (bTM)  
 

 
 

Érdekes módon a HT-t nem kapott betegek 5-éves biokémiai kontrollja közel 

szignifikáns mértékben jobb volt a HT-t kapott betegekénél (100% vs. 83,4%; p = 0,0682). 

Ugyanakkor, ha a HT idotartama szerint értékeltük a bRMT-t, akkor azt találtuk, hogy a 

bRMT 5-éves valószínusége a hosszú HT (> 12 hónap) után szignifikánsan jobb volt, mint 

rövid HT (< 12 hónap) után (92,9% vs.72,2%; p = 0,0237). 

 

E.1.2. A HDR-BT-s „boost” kezelt betegek mellékhatásai  

 

 A korai mellékhatások a sugárterápia alatt vagy azt követo 3 hónapban fellépo tünetek, 

amelyeket a sugárkezelés által kiváltott gyulladásos szöveti elváltozások okoznak. 

Betegeinknél a korai mellékhatások ritkák és reverzibilisek voltak. Korai grade 2, illetve 

grade 3 GI toxicitást 15, illetve 1 esetben regisztráltunk. Grade 2, illetve grade 3 UG toxicitás 

37 %-ban, illetve 3 %-ban lépett fel. A késoi mellékhatásokat a 12. táblázatban összegezem. 

A késoi mellékhatások a kezelés után 6-12 hónappal kezdodnek és évekig fennállhatnak. 

Jellemzoen a besugarazott szövetek, foként kötoszöveti elemek fibrotikus átalakulásával, az 

erek kapillárisok sérülékenységével, nyálkahártya és bor atrofiájával járnak, beavatkozás 

nélkül maradandó, tartós szöveti károsodáshoz vezethetnek.  
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12. táblázat Késoi irradiációs mellékhatások HDR-BT-s „boost” után (n = 100). 
 
 

Mellékhatás Kumulatív toxicitás Mellékhatás az utolsó 

követéskor 

Késoi GI                                          

Grade 0                                              

Grade 1                                              

Grade 2                           

Grade 3 

                                                    

37                                                 

42                                                        

19                                                      

2 

                                                    

67                                                 

25                                                        

7                                                      

1 

Késoi UG                                           

Grade 0                                              

Grade 1                                              

Grade 2                                               

Grade 3 

                                     

11                                                  

44                                                    

31                                                           

14 

                                                       

36                                                  

42                                                    

13                                                           

8 

GI = gasztrointesztinális; UG = urogenitális, 

Mindössze 2 betegnél észleltünk késoi, súlyos GI szövodményt, kialakulásának 5-éves 

valószínusége 2,1% volt. Grade 3, késoi UG mellékhatás 14 betegnél alakult ki, az 5-éves 

valószínuség 14,4% volt. A leggyakoribb szövodmény a húgycso hegesedése (n = 12) volt, 

két esetben pedig hemorrhágiás cisztitiszt észleltünk. A késoi, grade 3 UG szövodmény 

jelentkezésének medián ideje 24 hónap (tartomány: 12-48 hónap) volt. A szövodmény 

kezelésére a betegeknél endouretrális incíziót vagy a prosztata transzuretrális reszekcióját 

(TURP) végezték. A szövodmény miatt végzett TURP-ot követoen 4 betegnél (4%) alakult ki 

részleges vagy teljes inkontinencia. A tizennégybol hat betegnél, akiknél grade 3-as UG 

szövodményt észleltünk, korábban a sugárkezelés elott TURP mutét történt. Megvizsgáltuk, 

hogy van-e szerepe a RT elott végzett TURP mutétnek a sugárkezelés utáni grade 3-as UG 

szövodmények szempontjából. A késoi grade 3-as UG mellékhatás 5-éves valószínuségét a 

sugárkezelés elott végzett TURP-val, illetve TURP nélkül 29,1%-nak, illetve 8,8%-nak 

találtuk (p = 0,0047) (17. ábra). Vizsgáltuk a HT hatását is a késoi szövodmények 

kialakulására. A hormonkezelt és HT-t nem kapott csoportban nem volt különbség a késoi 

szövodmények kialakulásának valószínuségében (p = 0,5474).   
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17. ábra: A sugárkezelés elotti TURP hatása a késoi urogenitális (UG) grade 3-as 
mellékhatások arányára. 
 

 
 

G3: grade 3; UG: urogenitalis; TURP: prosztata transzuretrális reszekciója 

 

E.1.3. A HDR-BT „boost”-os betegek eredményei és mellékhatásai a BT dozimetriai 

paramétereinek függvényében 
 

 Vizsgáltuk, hogy befolyásolják-e a HDR-BT dozimetriai paraméterei a klinikai 

eredményeket. Mann-Whitney teszttel elemeztük a betegek biokémiai relapszus aránya 

(Phoenix kritérium) és a céltérfogat dózislefedettsége (V100 = CI = a referenciadózis 100%-át 

megkapó céltérfogat [%]) közötti összefüggést. A 18. ábra grafikusan mutatja az eredményt.  

A betegek biokémiai relapszus aránya a céltérfogat dózislefedettségével szignifikáns 

korrelációt mutatott (p = 0,04). A nagyobb lefedettséghez kisebb relapszus arány tartozott. 

 Kruskal-Wallis ANOVA teszttel elemeztük, hogy a HDR-BT-s tuszám, a kezelt 

prosztata mérete, illetve a védendo szervek dózis-térfogati paraméterei hatással vannak-e a 

késoi GI és UG mellékhatásokra. Sem az alkalmazott tuszám, sem a prosztata térfogata nem 

mutatott összefüggést a késoi GI, illetve UG mellékhatásokkal (p = 0,6432, ill. p = 0,5895; p 

= 0,5675, ill. p = 0,3477, azonos sorrendben). A rektum BT-s dózisának Drmax és Dr2cm
3 

értékei nem mutattak összefüggést a késoi GI mellékhatások súlyosságával. Az összefüggés p 

értékei azonos sorrendben rendre p = 0,3143 és p = 0,3547 voltak. Az uretra BT-s Du1% és 

Du1cm
3 értékei nem mutattak szignifikáns összefüggést a késoi húgyúti mellékhatások (UG) 

arányával (p = 0,5033 és p = 0,9275). 
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18. ábra: Összefüggés a céltérfogat dózislefedettsége és a biokémiai relapszus között. 
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Vízszintes tengely: Phoenix definíció szerint biokémiai relapszus van: 1; relapszus 
nincs: 0 érték.  
Függoleges tengely: céltérfogat lefedettsége (CI; „coverage index”) 

 

E.2. Eredmények PIPB-val 

E.2.1. Klinikai eredmények PIPB-val 

 

2008. december és 2011. szeptember között prospektív, fázis II vizsgálat keretében 77 beteget 

kezeltünk PIPB-vel. Hetvenöt betegnél primer radioterápiaként alkalmaztuk a kezelést. A 

betegek átlagos követési ideje az implantációtól 15 hónap (tartomány: 5-38 hónap) volt. Beteg 

nem veszett el a követés számára.  

Egy betegnél alakult ki biokémiai relapszus (1,3%), majd klinikai, regionális relapszus 

(1,3%). Minden beteg él. Három betegnél (4%) grade 3 akut húgyúti mellékhatás miatt 

katéterezésre volt szükség az implantáció utáni három hónapon belül. Összesen 3876 

sugárforrást ültettünk be. Egy esetben a tu és az összeköto tubus szétkapcsolódása miatt a tu 

eltávolításakor a sugárforrás a tuvezeto sablonba került, amit sugárzásméro detektorral 

fedeztünk fel. Egy esetben a beteg gyujtött vizeletében találtunk egy sugárforrást a kezelés 

másnapján, egy esetben az implantált sugárforrás a szúrt csatornában visszacsúszott és a 

prosztata apextol kaudálisan lett elhelyezve. Ez összesen kevesebb, mint egy ezrelékes hibás 

„seed” implantációt jelent. „Seed” elvándorlást a véráram útján eddig nem észleltünk. 
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E.2.2. A PIPB dozimetriai adatai 

 

 Az implantált prosztaták átlagos térfogata 33,2 cm3 (tartomány: 12,2- 57,8 cm3),  az 

átlagos használt tuszám 17 (tartomány: 12-24), a beültetett sugárforrások átlagos száma 55 

(tartomány: 30-78) volt. Az alkalmazott sugárforrások átlagos aktivitása 0,5 mCi (0,41-0,52 

mCi) volt. Az egyéb fontosabb dozimetriai paramétereket a 13. táblázatban foglaltam össze. 

Az implantációkor az UH alapján készített és elfogadott végleges besugárzási tervek a 

céltérfogatra, rektumra és uretrára vonatkozó dózis-térfogati megszorításokat sorrendben 68 

(90,6%), 75 (100%) és 71 (94,7%) esetben teljesítették. A dózis-térfogat megszorítástól való 

legnagyobb eltérés a céltérfogat lefedettsége esetén 3,2%, a húgycsore vonatkozó 

dózismegszorítás esetén 2,3 % volt.  

 

13. táblázat: PIPB dózis-térfogati paraméterei (n = 75). 

V100: a céltérfogatnak az eloírt dózissal besugárzott %-os aránya; D90: A a céltérfogat 90 %-át 

besugárzó legnagyobb dózis az eloírt dózis (145 Gy) százalékában; Dr0,1cm
3 és Dr2cm

3
: A rektum 0,1 

cm3-ét és 2 cm3-ét besugárzó legnagyobb dózis; Du10 és Du30: Az uretra térfogatának 10 és 30 %-át 

besugárzó legnagyobb dózis, Drmax és Dumax: A rektum és az uretra legnagyobb dózisa. 

 

E.2.3. Biokémiai és klinikai kontroll PIPB után 

 

 A hormonnal elokezelt betegek PSA-értéke 0 ng/ml körüli értéken maradt, a hormon 

naív betegek PSA-ja fokozatosan csökkent. A biokémiai relapszust a Phoenix konszenzus 

konferencia (82) szerint definiáltuk: az elért minimum PSA után legalább 2 ng/ml-es 

emelkedés. Eddig egyetlen betegnél (1,3%) alakult ki biokémiai relapszus a kezelést követo 

14. hónapban. Ennél a betegnél HT visszaállítása történt, majd 30 hónappal az implantáció 

után az MRI kismedencei nyirokcsomóáttétet, klinikai, regionális relapszust igazolt (1,3%). 

Minden implantált beteg él.  

 

 Céltérfogat (prosztata) Rektum Uretra 

Paraméter V100 
(%) 

V150 
(%) 

D90 
(%) Drmax(%) Dr0,1cm

3
 

(Gy) 
Dr2cm

3
 

(Gy) Dumax(%) Du10 
(%) 

Du30 
(%) 

Átlag 96 58 115 102 128 82 139 125 119 

Szórás 2 7 5 25 24 17 15 9 7 

Minimum 92 40 104 50 66 41 115 98 92 

Maximum 99 70 124 177 198 121 189 146 133 
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E.2.4. Akut toxicitás PIPB után 

 

 A kezelést a betegek jól viselték, az átlagos kórházban töltött ido 2 nap (tartomány: 1-

5 nap) volt. Vizsgáltuk a kezelés alatt, illetve az azt követo 3 hónapban az implantáció miatt 

kialakult akut rektális és húgyúti mellékhatásokat. Akut grade 3 vagy 4 rektális mellékhatást 

nem tapasztaltunk. Grade 1 akut proktitisz 5 betegnél (6,9%) alakult ki. Hetven betegnek nem 

volt proktitisze. Hét betegnél (9%) nem tapasztaltunk érdemi húgyúti mellékhatást. 

Huszonnyolc betegnél (37%) grade 1, 37 esetben (49%) grade 2 fokú cisztitiszt, prosztatitiszt 

észleltünk. Három betegnél (4%) alakult ki grade 3 akut húgyúti mellékhatás. A három 

esetben a gyakori vizelés, vizelet elakadás vagy a sürgeto inger miatt katéterezés vált 

szükségessé. A katétert 3-6 hónapig kellett fenntartani, majd eltávolításra került.  

 

E.2.5. A vizelési panaszok mérése az „international prostate symptom score” (IPSS) alapján 

  

 A vizelési funkciót leíró IPSS pontszám átlaga a kezelés elott, a kezelés után 3 - 6 -12 

- 18 - 24 és 36 hónappal a követett betegeknél sorrendben 8,0 - 16,9 - 11,8 - 8,8 - 7,7 - 6,7 és 

7,8 volt, azonos sorrendben. A vizelési panaszok általában 3 hónappal a kezelés után 

jelentosen romlottak, majd a 6. hónapra csökkentek és egy évvel az implantáció után a kezelés 

elotti szintre tértek vissza. A panaszokat az alfa-blokkolók és gyulladáscsökkentok, olykor 

szteroid alkalmazása csökkentették. Az IPSS változását mutatja a követési ido alatt a 19. ábra.  

 

 
19. ábra: IPSS („international prostate symptom score”) rendszerrel mért húgyúti 

funkció változása PIPB után a követési ido függvényében.  
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Függoleges tengely: IPSS értékek, vízszintes tengely: az egyes vizitek 
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E.2.6. Késoi toxicitás PIPB után 

 

 A késo toxicitás adatainak értékelhetosége a rövid követési ido miatt korlátozott. A 

krónikus mellékhatásokat az elso 43 betegnél vizsgáltam, akiknél a követési ido legalább 12 

hónap volt. Kilenc betegnél (20,9%) alakult ki grade 1 proktitisz. Ennél súlyosabb (> grade 1) 

proktitisz nem fordult elo. Tizennégy betegnél (32,6%) grade 1, 26 betegnél (60,5%) grade 2, 

1 betegnél (2,3%) grade 3 késoi húgyúti mellékhatás alakult ki. Ez utóbbi betegnél átmenti 

epicystostoma felhelyezése történt, majd mivel dizúriás panaszai nem változtak, 1 évvel az 

implantáció után TURP mutétet végeztek. Azóta reziduum mentesen vizel, vizelet tartása 

100%-os. A PIPB után fellépo akut és krónikus húgyúti és rektális mellékhatásokat a 14. 

táblázatban foglaltam össze.  

 

14. táblázat PIPB akut és krónikus mellékhatásai. 
 
Mellékhatás Akut No (%)  Krónikus No (%) 

GI   

Grade 0 70 (93) 34 (79) 

Grade 1 5 (7) 9 (21) 

Grade 2 0 (0) 0 (0) 

Grade 3 0 (0) 0 (0) 

UG   

Grade 0 7 (10) 2 (5) 

Grade1 28 (37) 14 (33) 

Grade 2 37 (49) 26 (60) 

Grade 3 3 (4) 1 (2) 

   

Összes 75 (100) 43 (100) 

GI = gasztrointesztinális; UG = urogenitális, 
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F. Megbeszélés 

 

F.1. A prosztatarák HDR-BT-ja 

 

 Shipley és mtsai (102) retrospektív vizsgálatában 1765 T1-2 szervre lokalizált PK-s 

beteg egyedüli, 66 Gy medián dózisú KST-val elért 5-éves biokémiai tünetmentessége (bTM) 

65,8% volt. A bTM definíciója a három egymást követo PSA érték emelkedés volt. Kiújulás 

kockázata szerint négy prognosztikai csoportba sorolták a betegeket a kiindulási PSA érték és 

a Gleason score szerint. A csoportok szerint a rosszabb prognózis felé haladva az 5-éves 

bRMT rendre 81%, 68%, 47%, 29% voltak. A nagyobb kockázatú 3. és 4. csoportban a PSA 

relapszus gyakori volt a 70 Gy-nál kisebb dózisú egyedüli sugárkezelés után.  

 Coen és mtsai (103) kimutatták, hogy 72 Gy-nél kisebb dózis adása mellett a T3-4-es 

PK sugárkezelés utáni 10-éves lokális relapszus aránya 30%. A lokális relapszus retrospektív 

adatok alapján összefüggésben van a távoli áttétek kialakulásának valószínuségével (104). 

Ezért a PK-ban a sugárkezelés eredményességét a lokális kontroll javításával lehet elérni. Az 

elmúlt 20 évben több randomizált vizsgálat igazolta, hogy a prosztatára adott nagyobb dózis 

javítja a betegek biokémiai relapszusmentes túlélését (105-110). Ezek közül két vizsgálatban 

egyedüli sugárkezelést alkalmaztak (HT nélkül), amelyek egyértelmuen igazolták a 

dózisnövelés pozitív hatását. Zietman és mtsai (108) 339 T1b-T2 PK-s beteget randomizáltak 

69,2 Gy vagy 79,2 Gy fotonekvivalens összdózist alkalmazva proton „boost” besugárzással. 

Az 5-éves bRMT-ben 19% abszolút különbség volt a nagyobb dózist kapott csoport javára 

(61% vs. 80%; p < 0,01). Kuban és mtsai (21) 2008-ban publikálták a legelso dózisnöveléssel 

kapcsolatos randomizált klinikai vizsgálatuk hosszú utánkövetésének eredményeit. Majdnem 

9 éves medián követési ido után a 301 szervre lokalizált PK-s beteg biokémiai és klinikai 

relapszusmentes aránya 70 Gy vs. 78 Gy leadott dózis esetén szintén 19%-kal javult (59% vs. 

78%; p = 0,004). A klinikai relapszusok arányát ugyancsak szignifikánsan csökkentette a 

nagyobb dózis (15% vs. 7%; p = 0,014). Szignifikánsan kisebb volt a 10 ng/ml kiindulási PSA 

érték esetén a betegek regionális (p = 0,03) és távoli (p = 0,016) progressziója 78 Gy vs. 70 

Gy adásával. Ugyanez a munkacsoport (110) 2011-ben az említett randomizált vizsgálat 

utóelemzésekor kimutatta, hogy a betegségspecifikus halálozás 10-éves valószínusége is 

12%-kal kisebb volt a nagyobb dózist kapott betegeknél (4 % vs. 16%; p = 0,04). Ez volt az 

elso prospektív randomizált vizsgálatból származó adat, amely igazolta a megemelt dózis 

betegségpecifikus túlélést javító hatását. Mivel a vizsgálat eredeti elsodleges végpontja a 
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biokémiai és klinikai tünetementesség volt, ezért a fenti eredemények prospektív 

megerosítése szükséges a jövoben. 

 A fent említett vizsgálatok a dózisnöveléshez 3D-KRT-t használtak. A dózisnövelés 

végezheto IMRT technikával is (111).  Az IMRT-vel végzett dózisnövelést randomizált 

vizsgálatban ezidáig nem vetették össze a hagyományos vagy a 3D-KRT technikával. 

Zelefsky és mtsai (111) prospektív vizsgálatukban 561 beteget kezeltek IMRT-vel. A 

prosztatára 81 Gy-t adtak. A kis, közepes és nagy kockázatú betegek 8-éves bRMT-ének 

valószínusége 7 év medián követési ido után 85%, 76% és 72% volt, ebben a sorrendben. A 

prognosztikai csoportok között a különbség szignifikáns volt (p < 0,025).  

 A KST-val adott dózisnövelés esetén fontos a mellékhatások arányának ismerete is a 

terápiás elony összegzéséhez. Kuban és mtsai (21) tanulmányában a grade 2 vagy súlyosabb 

GI toxicitás 10-éves valószínusége 13% és 26% volt a 70 Gy-t ill. 78 Gy-t kapott betegeknél 

(p = 0,013). Szignifikánsan nagyobb volt a 78 Gy-s dózis mellett a grade 3 GI toxicitás is (7% 

vs. 1%; p = 0,018).  Zietman és mtsai (108) vizsgálatában a késoi grade 2 GI toxicitás 5-éves 

valószínusége a nagyobb dózis miatt megkettozodött (17% vs. 8%; p = 0,05). A grade 3 GI 

toxicitás aránya ugyanakkor minimális volt mindkét vizsgálati karon (2% vs. 1%). A grade 2 

vagy súlyosabb UG toxicitás 5-éves valószínuségében nem volt lényeges különbség a 69 Gy-

t, illetve 79 Gy-t kapottaknál (18% vs. 19%). Zelefsky és mtsai IMRT-t alkalmazó 

vizsgálatában a grade 2 vérzo proktitisz 8-éves valószínusége 1,6% volt (111). Mindössze 3 

betegnél (0,1%) alakult ki grade 3 fokú végbél-gyulladás. Vizsgálatukban nem adtak 

kismedencei besugárzást. A grade 2 és 3 fokú húgycso szukület 8-éves valószínuségét 9%-

nak és 3%-nak találták, ebben a sorrendben.   

 Látható tehát, hogy a KST különbözo, elmúlt évtizedekben fejlesztett modern 

besugárzási technikáit alkalmazva a bRMT javult. A BST-ben mutatkozó elony kimutatására 

valószínuleg hosszabb követési ido szükséges, de egyes retrospektív és egy prospektív 

randomizált vizsgálaton alapuló adat szerint a prosztatára adott nagyobb dózis javítja a BST-t 

is (109). Az is igazolható, hogy a további dózisnövelés korlátja, még a legprecízebb KST-s 

technikákkal is, a rektum sugárterhelése és a következményes proktitisz. 

 A dóziseszkaláció történhet a KST-hoz adott BT-val is. A prosztata BT mindkét 

formáját (LDR és HDR) alkalmazzák dózisnövelésre (11, 70). Az elso prosztata HDR-BT-s 

„boost”-ot a kiel-i egyetemen végezték 1986-ban (10). Ezzel a kezeléssel (szemben a PIPB-

vel) átmenetileg juttatunk nagy dózistelejsítményu irídium-192 sugárforrást a beteg 

prosztatájába. A sugárforrást a beültetett tukben vagy katéterekben mozgatva rövid ido alatt 

(kb. 10 perc) nagy dózist (7-10 Gy) adunk a prosztatára, miközben a védendo szervek dózisát 
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jól tudjuk kontrollálni (81). A besugárzástervezés pontos, mivel a kezelési pozícióban felvett 

UH képek alapján történik a beteg változatlan helyzete mellett. A sugárforrás megállási 

helyeinek és megállási idoinek optimalizálásával a dózisterv jól alakítható a céltérfogat 

alakjának és a védendo szervek elhelyezkedésének megfeleloen (112). A HDR-BT elonye, 

hogy a tuk valós ideju UH alapján végzett behelyezése és a valós ideju besugárzástervezés 

miatt a tervezett és leadott dózis gyakorlatilag megegyezik egymással. A beteg és prosztatája 

rögzített helyzete miatt a szervelmozdulást nem kell figyelmebe venni, ezért a HDR BT-s 

„boost” esetén a környezo szövetek a KST-vel adott „boost” kezeléshez képest jobban 

megkímélhetoek.  

 Prosztatarák esetén az ún. alfa/béta érték (ami a szövetek sugárérzékenységét és 

frakciódózisra való érzékenységét írtja le) az eddigi klinikai és in vitro eredmények szerint 1,5 

Gy körül van. Ez azt jelenti, hogy a daganatpusztítás szempontjából a nagyobb frakciódózisok 

alkalmazása (ún. hipofrakcionálás) elonyös lehet (113). A HDR-BT kihasználja a prosztatarák 

kis alfa/béta értékét. Feltételezve, hogy a prosztatarák alfa/béta értéke 1,5 Gy, az alfa = 0,04 

Gy-1, a szubletális károsodások kijavításának („repair”) félideje Tr = 114 perc és a tumor 

duplázódási ideje Td = 8 , akkor az általunk alkalmazott 60 Gy dózisú KST+ 1x10 Gy HDR-

BT körülbelül 94 Gy dózisú, 2 Gy-es frakciókkal adott biológiailag hatásos dózisnak 

(„biologically equivalent dose” = BED) felel meg (113-115). Ilyen nagy dózist KST-val a 

jelenlegi technikákkal nem lehet leadni. Összehasonlítva egyéb HDR BT-t használó 

munkacsoportok kezelési protokolljával, a mi munkacsoportunk mérsékelt dózisnövelést 

használ. Ugyanakkor kezelési protokollunk szerint (ld. 2. táblázat), amennyiben HDR-BT-t 

nem alkalmazunk, úgy 3D-KRT-vel 78 Gy dózist (2 Gy/nap) adunk a prosztatára a közepes és 

nagy kockázatú betegeknek. Ez a KST-s dózisnövelés így is 16 Gy-jel kisebb biológiailag 

hatásos dózist jelent, mint a 60 Gy KST mellé adott 1 x 10 Gy HDR brachyterápiás „boost”.   

 Kestin és mtsai (20) 161 KST-ban és HDR BT-ban részesített, T2b-3, közepes és nagy 

kockázatú, lokálisan kiterjedt PK-s beteg eredményeit hasonlította össze retrospektív, a 

prognosztikus faktorok szerint illesztett egyedüli KST-vel kezelt betegek eredményeivel. Az 

egyedüli KST-t kapottak átlagos dózisa 66,6 Gy volt. A kombinált kezelési karon a 

kismedencei nyirokrégióra 46 Gy dózist adtak-t, a „boost” dózis 3 x 5,5 Gy és 2 x 10,5 Gy 

között változott. A BED számolásához a lineáris-quadratikus formulát (LQ-modell) 

használták (116). Az 5-éves bRMT valószínusége egyedüli KST vs. KST + BT esetén 44% 

vs. 67% volt (p < 0,01). Többváltozós elemzéssel a BT használata a bRMT függetelen 

prediktora volt. A biokémiailag kontrollált betegek 5-éves BST-e szignifikánsan jobb volt, 

mint a biokémiai relapszusba kerülteké (100 % vs. 84 %; p < 0,01). 
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 Mindössze két randomizált vizsgálatban (57, 117) hasonlították össze a KST-t és a 

HDR-BT-s „boost”-ot. Sathya és mtsai (117) 104, T2-3 PK-s betegnél kismedencei 

lymphadenectomiát végeztek, majd a nyirokcsomó negatív betegeket randomizálták. A HDR-

BT-s karra kerülo betegeknél nyitott has mellett 18 tut ültettek a prosztatába, amin keresztül 

Ir-192 szálakat húztak be. Az implantáció után CT alapú dózistervezést végeztek. A betegek 

35 Gy dózisú HDR-BT-t kaptak 48 óra alatt. Ezt követte 40 Gy KST a prosztatára és 

vezikulákra CT tervezés nélkül, röntgenfelvétel alapján felvett mezokbol. A betegek másik 

része 66 Gy egyedüli, nem CT tervezés szerint végzett KST-t kapott. A medián követési ido 

8,2 év volt. A biokémiai relapszus aránya 67% vs. 29% volt (p = 0,0024) a HDR-BT-s, ill. 

egyedüli KST-s karokon.  Nyolcvanhét betegnél a sugárkezelést követoen biopsziát végeztek. 

A reziduális tumor aránya a kombinált vs. az egyedüli KST-s karon 24% vs. 51 % volt, 

azonos. Bár a vizsgálatot számos kritika érte mindkét kar kezelési módszere és technikája 

miatt, mindezidáig ez az egyetlen hosszú távú követéssel rendelkezo prospektív randomizált 

vizsgálat, amely a HDR-BT-s „boost” elonyét igazolta a bRMT és a lokális kontroll 

vonatkozásában.  

 Hoskin és mtsai (35) 2012-ben közölték randomizált vizsgálatuk eredményeit a KST 

és a KST + HDR-BT-s „boost” összehasonlításáról. Kétszáztizennyolc T1-3 PK-s beteget 

randomizáltak egyedüli KST vs. KST + HDR-BT karokra. Az elsodleges végpont a bRMT, 

másodlagos végpontok a TT és a toxicitás volt. A betegek mindkét karon azonos arányban 

(53%, ill. 54%) tartoztak a nagy kockázatú csoportba. Négy év medián követési ido után az 5-

éves becsült RMT szignifikánsan jobbnak bizonyult a HDR-BT-s „boost”-ot kapott 

betegcsoportban (75 % vs. 61 %; p = 0,04). A TT nem különbözött jelentosen a két karon 

(88% vs. 89%). Az 5-éves súlyos GU szövodmények aránya a HDR-BT-s és az egyedüli 

KST-s karokon egyforma volt (26 % vs. 26%; p = 0,5). A súlyos GI toxicitás aránya sem 

különbözött szignifikánsan (6% vs. 7%; p = 0,8). 

 A szakirodalomban számos HDR-BT-s technika és frakcionálási séma került közlésre 

(ld. 3. táblázat). Az egy implantációval, több frakcióban adott HDR-BT csökkenti az invazív 

beavatkozások számát, ugyanakkor a frakciók végéig benntartott és a gáttájra rögzített 

muanyag tubusok kényelmetlenek a betegeknek, akiknek folyamatos fájdalomcsillapítás 

szükséges. Ráadásul, az egyes frakciók között a beültetett muanyag tubusok a gáttájéki 

rögzítés ellenére elmozdulhatnak, amit a frakciók elott általában CT-vel ellenorizni kell. A 

tubusok frakciók közötti elmozdulásának átlaga meghaladhatja az 1 cm-t is (118). A több 

ülésben végzett frakciók alkalmazásának hátránya a többszöri invazív beavatkozás, 



 60

ugyanakkor elonye, hogy minden frakció során valós ideju képalkotás ellenorzése mellett, 

valós ideju besugárzástervezés alapján pontosan történhet a dózis kiszolgáltatása. 

 Értekezésemben az elso 100, egy frakció HDR-BT-ban részesített beteg kezelési 

adatait dolgoztam fel. A módszer hazai bevezetésekor az egy impantáció alatt, egy frakcióval 

adott HDR-BT mellett döntöttünk, mivel a prosztata BT tanulási fázisa során szerettük volna 

megorizni a KST nagyobb részarányát a teljes sugárkezelésen belül (119). Ugyanakkor 

frakciódózisként a szakirodalomból 2001-ben ismert közel legnagyobb dózist adtuk meg (8-

10 Gy), hogy az egy ülésben végzett BT során is biztosítsuk a kezelés nagy BED-át (20).  

 A kezelések megindításához a brachyterápiás mutoben meg kellett teremteni a spinális 

érzéstelenítés és altatás feltételeit. Az elso kezelésekhez az UH rögzíto állványt, az UH 

detektor tartót és léptetot, ill. a tuvezeto sablont („template”) saját magunk készítettük el 

technikusaink segítségével. A „template” az akkor használt UH készülékünk legyezoszeru 

rácsrendszeréhez illeszkedett (ld. 2/a-d. ábra). Százhetven beteg kezelése után tértünk át 

kereskedelemben kapható eszközökre. A ma használt bracyhterápiás UH készüléket és 

tervezo rendszert mutatja a 20/a-b. ábra.  

 A HDR-BT alkalmazása mellett közepes kockázatú betegeknek 3-6 hónapos 

neoadjuváns, nagy kockázatúaknak 2-3 éves adjuváns HT-t is adtunk, az együtt adott HT és 

RT-ra vonatkozó szakmai evidenciák alapján (38, 39). Bár a megnövelt dózis mellett a HT 

szerepe még nem tisztázott, de az elérheto randomizált vizsgálatokból nyerheto adatok alapján 

javasoltuk a betegeknek a kombinált (RT + HT) kezelést (45).  
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20/a-b. ábra: Prosztata BT-hoz használt mai eszközeink 

 

20/a. ábra: Jelenleg használt tuvezeto sablon és UH detektor.   

 
 

20/b. ábra: Jelenleg használt UH készülék és tervezo rendszer a bracyhterápiás 

mutoben. 
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Eddig elért eredményeink bíztatóak. Annak ellenére, hogy betegeink 61%-a a nagy kockázatú 

csoportba tartozott, az 5-éves bTM aránya 85% volt. Egy holland randomizált tanulmányban a 

3D-KRT-val végzett dózisnövelés (78 Gy) után a bTM aránya 75% volt (55%-os nagy 

kockázatú betegarány mellett (109). Zietman és mtsai (108) proton „boost”-ot alkalmazó 

randomizált vizsgálatában a betegek mindössze 8%-a tartozott a nagy kockázatú csoportba. 

Az 5-éves bTM 69 Gy vs. 79 Gy alkalmazásával 61% vs. 80% volt. Eredményeink 

összevethetoek az IMRT-t alkalmazó kezelések eredményével is (111). Wong és mtsai (120) a 

terápiás modalitásokat összhasonlító retrospektív vizsgálatot közöltek. Tanulmányukban 314, 

IMRT-vel kezelt beteg eredményét közlik. A kezelés medián dózisa 75,6 Gy volt. Ötvennyolc 

hónapos medián utánkövetés alapján a betegek 5-éves bTM-ének valószínusége 87% volt.  

 Eredményeink összevethetoek más HDR-BT „boost”-ot alkalmazó munkacsoportok 

eredményeivel (15. táblázat). A tárgyilagos összehasonlítás nehéz, mert a különbözo 

tanulmányokban az alkalmazott betegszelekció, a frakcionálás és a dózisok is rendkívül 

eltéroek. Galalae és mtsai (50) tanulmányában a betegek saját anyagunkéval megegyezo 

arányban (61%) tartoztak nagy kockázatú csoportba. Közleményükben 611 beteg kezelési 

eredményeit ismertetik. A teljes populációra közölt 5-éves bTM valószínusége 77% volt. A 

Katalán Egyetem Onkológiai Központja 114 betegrol számol be, 86%-uk nagy kockázatú 

csoportba tartozott (56). Kezelési protokolljuk (60 Gy KST + 1 x 9 Gy HDR-BT) - az idézett 

munkcsoportok közül - a legközelebb áll az általunk is alkalmazott kezeléshez. A betegek 3 

évig HT-t kaptak és a követési ido viszonylag rövid, 2,7 év volt. Mindazonáltal a bTM 4-éves 

valószínusége 97,4% volt.  

Vizsgálatunkban nem találtunk szignifikáns különbséget a közepes és nagy kockázatú 

betegek 5-éves bTM-ében (84,2 % vs. 86,4%) (ld. 15. ábra). Ezt azzal magyarázzuk, hogy 

protokollunk szerint a nagy kockázatú betegek gyakrabban és hosszabban kaptak HT-t, 

valamint nagyobb arányban részesültek kismedencei besugárzásban (96,7% vs. 2,65%). Bár a 

kismedencei besugárzás értéke vitatott, de egy randomizált klinikai vizsgálat (RTOG 9413) 

szerint, a kismedencei nyirokcsomók érintettségének 15%-ot meghaladó aránya esetén a 

kismedencei régió besugárzása szignifikánsan javítja a progressziómentes túlélést (121). 

 

 

 



15. táblázat Eredmények HDR-BT-s „boost” besugárzással 
 

Intézet Betegek 

száma 

Nagy 

kockázatú 

betegek (%) 

Medián 

követési ido  

(év) 

KST dózisa  

(Gy) 

HDR-BT dózisa      

(Gy) 

5-é bTM     

%   

(Phoenix) 

5-é LR             

%  

5-é BMT 

% 

5-é BST 

% 

5-é TT   

% 

Kiel-WBH-Seattle (50) 611 61 5 45,6-50 2 x 8-9; 4 x 3-4;        

3 x 5,5-6;                   

2 x 8,25-11,5 

NA 7,4 67 96 85 

Berlin Egyetem (51) 444 NA 3,3 45-50,4 2 x 9-10 NA 4,7* 98 95 93 

Götborg Egyetem (52) 214 22 4 50 2 x 10 NA 1,4* 91 97 89 

California Endocurietherapy 

(53) 

209 22 7,25 36 4 x 5,5-6 91 0,5* NA 97* 79* 

San Paolo (54) 209 32 5,3 36-54 4 x 4-6 95,7 NA NA NR 95,7 

WBH (10`) 197 < 34 4,9 46 3 x 5-6,5;                  

2 x 8,25-11,5 

NA 4,8 90,2 98,3 92,9 

Stokholm (46) 154 NA 6,1 50 2 x 10 NA 0 NA 94* 84* 

Québec Egyetem.(120) 153 14 3,7 40-44 3 x 6-6,5; 2 x 9-10 95,8 6,4* NA NA 97,1 

Katalán Egyetem (56) 114 86 2,7 60 1 x 9 97,4† NA NA NA NA 

Mount Vernon Kórház (57) 109 NA 6,1 35,75 2 x 8,5 80† NA NA NA 94† 

Offenbach (58) 102 NA 2,6 39,6-45 4 x 5-7 NA 2* 95,1* 98‡ 90‡ 

Jelen tanulmány 100 61 5,1 60 1 x 10 85,5 2,3 89,3 99,0 93,3 

Összes beteg 2909 14-86 1,7-7,25 35,75-60 1-4 x 3-11,5 80-97,4 0-7,4 67-98,6 94-100 79-97,1 

KST = külso sugártarápia; HDR-BT = “high-dose-rate” brachyterápia; bTM = biokémiai tünetmentesség; LR = lokális recidíva; BMT = 

betegségmentes túlélés; BST = betegségspecifikus túlélés; TT = teljes túlélés; WBH = William Beaumont Hospital; NA = nincs adat. 
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 Számos vizsgálatban igazolták a 70 Gy-hez adott hosszú távú adjHT elonyös szerepét 

nagy kockázatú és lokálisan kiterjedt PK-s betegeknél (38, 39). HDR-BT-s saját 

beteganyagunkban a hHT (> 1 év) szignifikánsan javította az 5-éves bTM-et (92,3 % vs. 

72,2%; p = 0,024). Ez az eredményünk a HT dózistól független szinergista hatását mutatja a 

nagy kiújulási kockázattal bíró betegeknél.  

 Beteganyagunkban az akut mellékhatások átmenetiek és kezelhetoek voltak, arányuk 

alacsony volt. A betegek késoi melléhatásainak 5-éves valószínuségét más HDR-BT-t végzo 

munkacsoportok adataival összevetve mutatja a 16. táblázat. Betegeinknél a késoi súlyos GI 

toxicitás a szakirodalommal megegyezoen alacsony volt. A késoi súlyos UG toxicitás 5-éves 

valószínusége 14,4% volt, ami az irodalomban talált aránynál némileg nagyobb. A 

mellékhatás adatok összevetése nem egyszeru, hiszen a tanulmányok többségében nem a 

becsült, hanem a nyers arányt adják meg, és eltéro toxicitás-skálát használnak (53-55). A 

tizennégy beteg közül, akiknél grade 3 UG melléhatás alakult ki, hatnál urológiai 

beavatkozással (TURP vagy endouretrális bemetszés) a panaszok jelentosen csökkenthetok 

voltak. Az utolsó követéskor pedig már csak 8 betegnél (8%) volt maradandó húgyúti 

mellékhatás. Utóbbi betegek fele szenvedett közepes vagy súlyos fokú inkontinenciában, ami 

az életminoségüket leginkább zavarta. Mérlegelve, hogy a betegek 61%-a a rossz prognózisú 

csoportba tartozott, és a gyógyulásra, a daganat helyi kiújulásának megakadályozására csak 

megfelelo nagy dózis leadása esetén van esély, valamint, hogy a betegcsoport értékelésébol 

nem hagytuk ki a tanulási fázis elso 20-50 betegének adatait, hanem a legelso HDR-BT-vel 

kezelt beteget is bevontuk, a 4 %-os inkontinencia arány véleményünk szerint elfogadható.  

 Valószínu, hogy a HDR-BT hazai bevezetésekor alkalmazott hardveres és szoftveres 

eszközökkel a kezelés minosége a jelenlegihez képest rosszabb volt. Az azóta eltelt idoben  

beszerzett jobb felbontású UH készülék, az újabb, már az inverz besugárzástervezésre is 

alkalmas besugárzástervezo szoftver a kezelések minoségét önmagában is javíthatja. A 

növekvo implantációs gyakorlat, a kritikus szervekre vonatkozó dózispontokra vonatkozó 

korlátok helyett dózis-térfogati korlátok bevezetése – ami legalábbis a húgycso esetén 

megfelel a húgycso valós dózisterhelésének – a mellékhatások arányát a késobbiekben 

csökkenteni fogja (81). Ez a 4 %-os arány szervre lokalizált, kisebb kockázatú betegek 

modern radikális prosztatektómiával (akár robotsebészettel) kezelt betegek inkontinencia 

arányával is összevetheto (9, 121). Más vizsgálók tapasztalatával megegyezoen mi is azt 

találtuk, hogy a betegeknél a sugárterápia elott végzett TURP a késoi grade 3 húgyúti 

mellékhatások valószínuségét szignifikáns mértékben növeli (8,8% vs. 29,1%; p = 0,0047) 

(123).  
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17. Táblázat: Késoi G 3-4 toxicitás HDR-BT-ás “boost” után. 

 

Intézet Betegek 

száma  

Medián 

követési 

ido (év) 

KST dózisa 

(Gy) 

HDR-BT dózisa         

(Gy) 

5-é G 3-4 GI 

toxicitás (%) 

5-é G 3-4 UG  

toxicitás (%) 

Berlin Egyetem 

(51) 

444 3,3 45-50,4 2 x 9-10 1,7 10,5* 

Götborg Egyetem 

(52) 

214 4 50 2 x 10 0 10 

California 

Endocurietherapy 

(53) 

209 7,25 36 4 x 5,5-6 0 6,7 

San Paolo (54) 209 5,3 36-54 4 x 4-6 0 0 

WBH (11) 197 4,9 46 3 x 5-6,5;           

2 x 8,25-11,5 

2,3 4,5 

Offenbach (58) 102 2,6 39,6-45 4 x 5-7 1 4,9* 

Saját beteganyag 

(29) 

100 5,1 60 1 x 10 2,1 14,4 

Összes beteg 1768 1,7-7,25 36-60 1-4 x 4-11,5 0-2,3 0-14,4 

KST = külso sugárterápia; HDR-BT: “high-dose-rate” brachyterápia; G = grade; GI = 

gastrointesztinális; UG = urogenitális; WBH = William Beaumont Hospital; *nyers arány. 
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F2. Permanens implantációs prosztata brachyterápia 

 

 A PIPB monoterápia a szervre lokalizált, kis és válogatott közepes kiújulási kockázatú 

PK kezelésében a nemzetközi szakirodalmi ajánlások szerint a radikális mutéttel és KST-val 

egyenértéku kezelési lehetoség (9). Kis kockázatú csoportban a PIPB-vel elért 10-éves bRMT 

80-90% közötti (124-127). Leggyakrabban I-125 izotópot használnak beültetésre. 

Gyakorlatunkban mi is a Pd-103-hoz képest kisebb költség miatt választottuk a I-125 

izotópot. A beültetés történhet egymástól különálló, szabad vagy egymással összefüggo ún. 

kötött (kapcsolt vagy fuzött, ún. „straned”) sugárforrásokkal. Egy 1500 beteg 

implantációjának adatait bemutató tanulmány (62) szerint a 7-éves bTM aránya nem 

különbözött a szabad és kötött sugárforrással végzett implantáció után (93,5% és 94%; p = 

0,85). Ugyanakkor egy holland közleményben  (63) a szabad sugárforrással végzett kezelés a 

kötötthöz képest szignifikánsan, 43%-kal csökkentette a bTM relatív rizikóját (RR: 0,57). A 

szabad sugárforrással (ún. „loose seed”) végzett kezelés elonye lehet a védendo szervek 

kisebb dózisa, tekintettel arra, hogy az uretra és a rektum görbületeihez közeli láncolatokban a 

sugárforrás-távtartó sorrend tetszoleges elrendezésével ezeken a helyeken a sugárforrás 

kihagyható és távtartó helyezheto el (21.ábra). 

 

21/a-b. ábra: Az uretra kímélete szabad vs. kötött sugárforrások alkalmazásával. 

 

   21/a. ábra: Szabad sugárforrások implantációja. 

 
   Az uretra közeli turészben távtartó van sugárforrás helyett 

 

A 
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   21/b. ábra: Kötött sugárforrás implantációja. 

 
    Az uretra közelében is sugárforrás van 

 

 A szabad sugárforrást alkalmazó technika hátránya a „seed elvándorlás” nagyobb 

aránya, bár ez utóbbi az esetek dönto többségében minden klinikai következmény nélküli (66, 

67).  Gyakorlatunkban a szabad sugárforrás technikát alkalmaztuk.  Tapasztalatunk, hogy a 

betegek a PIPB után 1-2 nappal visszatérnek az aktív életbe. Ez a külso besugárzás 7-8 hetes 

kezelési idejéhez képest elonyt jelent. További elonye a KST-hoz képest a GI mellékhatások 

elhanyagolhatóan kis aránya. A PIPB hátránya, hogy a sugárforrások magas eloállítási 

költsége miatt drága, ugyanakkor a PIPB kezelés feleslegessé teszi a hosszú távon szintén 

drága hormonterápiát.  

 Az Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központjában több mint 10 éve 

elsoként teremtettük meg a prosztata BT feltételeit. 2001. decemberétol végzünk HDR-BT-t, a 

prosztatára adott biológiai dózis növelésére a külso besugárzással együtt lokálisan 

elorehaladott és szervre lokalizált nagy kockázatú tumoroknál (28).  

A PIPB kezeléshez szükséges besugárzástervezo rendszer és a beültetés eszközei 

2008. vége óta állnak rendelkezésünkre. A módszer hazai bevezetését az Onkológiai és 

Sugárterápiás és az Urológiai Szakmai Kollégium is támogatta. A beavatkozás hazai 

elindítása a Nemzeti Rákellenes Program célkituzései közé is bekerült (128). Az Országos 

Egészségpénztár (OEP) 2009-tol egyedi méltányossági kérelem elbírálása alapján, majd 2011. 

január 1-tol befogadás szerint finanszírozza a kezelést, ami a korai PK-ban szenvedo 

betegeknek egy korszeru, az életminoséget megorzo, új terápiás lehetoséget jelent a 

gyógyuláshoz. 

B 
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G. Következtetések: 

 

1. A prosztata HDR-BT személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését követoen 2001-
ben – Magyarországon elsoként – bevezettük és rutinszeruen alkalmazzuk a prosztata 
daganatok HDR-BT-ját.  

 
2. 3D-KRT-val és 1x10 Gy HDR-BT-val kezelt közepes és nagy kockázatú PK-ás 

betegek 5-éves LK-jának, BST-ének, bRMT-ének valószínusége más munkacsoportok 
adataihoz hasonló volt. A szövettani grade a bRMT prediktorának bizonyult. 
Anyagunkban a közepes és nagy kockázatú PK-ás csoport klinikai eredményei között 
nem találtunk szignifikáns különbséget. A kezelés késoi mellékhatásai elfogadhatóak. 
A GI mellékhatások aránya más munkacsoportok adataival egyezoen alacsony volt. A 
húgyúti grade 3 mellékhatások aránya az utolsó követéskor szintén összevetheto más 
munkacsoportok közölt eredményeivel. Beteganyagunkban a HDR-BT-t megelozo 
TURP mutét a RT utáni késoi súlyos UG mellékhatások arányát szignifikánsan 
növelte. 

 
3. Szignifikáns összefüggést találtunk a HDR-BT során a besugárzási terv V100 

paramétere és a bRMT között. A nagyobb V100-hoz kisebb biokémiai relapszus arány 
tartozott. A grade 3 GI és UG mellékhatások és a BT-s besugárzási terv egyes dózis-
térfogati paraméterei között nem találtunk szignifikáns összefüggést.  

 
4. A személyi, tárgyi és sugárvédelmi feltételek megteremtését követoen – 

Magyarországon elsoként – bevezettük a PIPB-t az alacsony és válogatott közepes 
kockázatú, szervre lokalizált PK-ás betegeknél. 

 
5. A betegek a PIPB-t jól tolerálták, átlagos kórházi tartózkodásuk néhány nap volt. A 

PIPB korai GI mellékhatásai ritkák voltak. A betegek mintegy felénél a korai UG 
mellékhatások miatt tüneti gyógyszerek adása szükséges volt, de grade 3, katéterezést 
igénylo akut toxicitás csak elvétve fordult elo. A vizelést minosíto IPSS pontszám 
átlaga az implantációt követoen átmenetileg növekedett, majd egy évvel az 
implantáció után a PIPB elotti értékre tért vissza. 

 
6. A PIPB késoi melléhatásainak értékelése korlátozott a rövid betegkövetési ido miatt. 

A legalább egy évig követett betegeknél közepes vagy súlyos GI mellékhatást nem 
észleltünk. Késoi grade 2 UG mellékhatás miatt a betegek kétharmadánál volt szükség 
hosszabb-rövidebb ideig tartó gyógyszeres kezelésre. Grade 3 dizúria miatt igen ritkán 
vált szükségessé TURP mutét.  
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H. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

3D-KRT: háromdimenziós konformális sugárkezelés („three dimensional conformal radiotherapy”) 

AAPM: The American Association of Physicists in Medicine 

AJCC: American Joint Committee on Cancer 

ASTRO: American Society for Radiation Oncology 

BED: biológiailag hatásos dózis (biologically effective dose”) 

bRMT: biokémiai relapszusmentes túlélés 

BST: betegségspecifikus túlélés 

bTM: biokémiai tünetmentesség 

CI: céltérfogat dózislefedettsége („coverage index”) 

kRMT: klinikai relapszusmentes túlélés  

CT: kompjúter tomográf 

CTV: klinikai céltérfogat („clinical target volume”) 

Dr0,1cm
3:  a rektum 0,1 cm3-ét besugárzó legnagyobb dózis 

Dr2cm
3

 :  a rektum 2 cm3-ét besugárzó legnagyobb dózis 

Du10: Az uretra térfogatának 10%-át besugárzó legnagyobb dózis 

Du30: Az uretra térfogatának 30 %-át besugárzó legnagyobb dózis 

EORTC: European Organization for Research and Treatment of Cancer 

EPID: elektronikus mezoellenorzoeszköz („electronic portal imaging device”) 

EUD: ekvivalens egyenletes dózis („equivalent uniform dose”) 

GI: gasztointesztinális  

HDR: nagy dózisteljesítményu („high dose rate”) 

hHT: hosszú hormonterápia (> 12 hónapon át) 

HT: hormonterápia 

IGRT: képvezérelt sugárterápia („image guided radiotherapy”) 

IIEF: nemzetközi sexuális funkciót méro pontrendszer (international index for erectile function 

IMRT: intenzitás modulált sugárterápia („intensity modulated radiotherapy”) 

IPSS: nemzetközi pontrendszer a vizelési panaszok mérésére („international  prostate symptom  score”) 

KST: külso besugárzás 

LDR: alacsony dózisteljesítmény („low dose rate”) 

LHRH: luteinizáló hormon szabályzó hormon 

LTK: lokális tumor kontroll 

MRI: mágneses rezonancia vizsgálat („magnetic resonance imaging”) 

PK: prosztata karcinóma 

PIPB: permanens implantációs prosztata brachyterápia 

PSA: prosztata specifikus antigén 

PTV: tervezési céltérfogat („planning target volume”) 

RDV: rektális digitális vizsgálat 

rHT: rövid hormonterápia (=1 év) 
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RT: radioterápia 

RP: radikális prosztatektómia 

RTOG: Radiation Therapy Oncology Group 

TMMT: távoli metasztázismentes túlélés 

TRUH: transzrektális ultrahang 

TT: teljes túlélés 

TURP: prosztata transzuretrális reszekciója 

UG: urogenitális  

UH: ultrahang 

UICC: Union Internationale Contre la Cancer 

neoHT: neoadjuváns hormonterápia 

vs. = versus 

V100: 100%-os referencia izodózisfelszín által lefedett térfogat 

V150: 150%-os referencia izodózisfelszín által lefedett térfogat 

WHO: Egészségügyi Világszervezet („World Health Organization”) 
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I. KÖSZÖNTENYILVÁNÍTÁS 

 

 A prosztata BT hazai bevezetésében, a tudományos munka elkészítésében számos segítséget 

kaptam a szakmán belül és a társszakmák képviseloitol is. Valamennyiüknek köszönetet mondok a 

közremuködésükért és segítségükért. Külön is köszönettel tartozom: 

 Polgár Csaba professzor úrnak, témavezetomnek, akitol a kompromisszumok nélküli, kitartó 

és igényes tudományos munka fontosságát tanultam. Mindig serkentett, hogy a klinikai munka mellett 

a tudományos dolgozatok írására is szakítsak idot. Ehhez minden támogatást megadott. 

 Kásler Miklós professzor úrnak, intézetünk foigazgatójának tudományos és klinikai 

tevékenységem személyes figyelemmel kíséréséért, a prosztata brachyterápia feltételeinek 

megteremtéséért.  

 Fodor János professzor úrnak, korábbi osztályvezetomnek, akitol az igényes, alapos 

tudományos dolgozatírás alapjait tanulhattam meg, aki ismeretségünk kezdetétol segítségemre volt 

bármilyen szakmai, tudományos kérésemben. Tanított a választékos, ötletes, szép magyar nyelv 

használatára a tudományos dolgozatokban. 

 Németh György professzor úrnak, elso osztályvezetomnek, aki az uroonkológiai terület felé 

irányított, szakmai és tudományos elomenetelemhez minden segítséget megadott. Elosegítette a 

prosztata brachyterápia feltételeinek megteremtését, a kezelés elkezdésére ösztönzött.  

 Kovács György professzor úrnak, akitol a Kiel-i Egyetem Bracyhterápiás centrumában a 

prosztata brachyterápia gyakorlatát tanulhattam.  

 Somogyi András foorvos úrnak, akitol a sugárterápia alapjait, a brachyterápia és a betegek 

szeretetét tanultam. † 

 Major Tibor orvos-fizikus tanár úrnak, a prosztata BT bevezetésében, folyamatos 

fejlesztésében, a kezelések fizikusi hátterének magas minoségu fenntartásában nyújtott 

nélkülözhetetlen segítségéért. 

 Varjas Géza tanár úrnak a permanens implantációs brachyterápia sugárvédelemi 

feltételeinek megteremtéséért, a szakszemélyzet és a betegek körültekinto sugárvédelmi felügyeletéért. 

 Fröhlich Georgina orvos-fizikus tanárnonek a kezelésekben nyújtott segítségéért, a 

dozimetriai adatok részletes és alapos feldolgozásáért. 

 Lövey József tanár úrnak, Szabó Zoltán alorvos és Jorgo Kliton segédorvos kollegáimnak a 

betegek kezelésében és a prosztata brachyterápiás munkacsoportban nyújtott segítségükért.  

 Az Aneszteziológiai Osztály dolgozóinak, a kiváló altatói háttérért. Központunk novéreinek 

és a brachyterápiás részleg mutosnoinek a betegek ellátásában végzett odaadó munkájukért. 

Bodó József professzor úrnak, hogy a PTE ÁOK doktori iskola programjához 

csatlakozhattam.  
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Horváth Örs Péter professzor úrnak, programvezetomnek, hogy csatlakozhattam 

programjához, és hogy a fokozatszerzéshez minden segítséget megadott.  

Végül, de nem utolsó sorban külön köszönöm feleségemnek a türelmét, a nyugodt, boldog 

családi háttér megteremtését, ami nélkül a dolgozatom nem jöhetett volna létre. 
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