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1. BEVEZETÉS
A prostata tumor a leggyakrabban előforduló férfi rosszindulatú
daganatos megbetegedés a nyugati világban. Hazánkban, míg
2001-ben 2839 új prostata rákot regisztráltak, addig 2004-ben
már közel a másfélszeresét, 4031 új esetet jelentettek. Az incidencia növekedését eredményező hatékonyabb szűrőprogramoknak
köszönhetően a betegség túlnyomórészt korai, potenciálisan kuratív, prostatára lokalizálódó stádiumban kerül felismerésre.
Így a terápia célja nemcsak a minél jobb daganatos kontroll elérése, hanem lehetőség szerint az életminőség megtartása
is. A klinikailag lokalizált prostata daganatok ellátásában a műtéti
eljárás mellett a definitív lokális kezelést a sugárterápia képezi. A
modern radikális sugárkezelés az alacsony rizikójú betegeknél a
radikális prostatectomia életképes alternatívája lehet, rövidtávon
hasonló eredményekkel, de kevesebb morbiditással.
Az intermedier és magas rizikójú betegcsoportban, ahol
a prostatán belüli nagyobb tumorvolumen mellett magasabb a
daganat tokon kívüli és ondóhólyagokra történő terjedésének
vagy a regionális nyirokcsomóáttét-képzésének a valószínűsége,
az esetek zömében ugyancsak radioterápia jön szóba.
A prostata sugárkezelésével kapcsolatban egyre nagyobb
számú evidencia áll rendelkezésünkre, miszerint a lokális és biokémiai kontroll javul, ha emeljük a prostatára leadott dózist. A
mindennapi gyakorlatban alkalmazott modern külső sugárterápiás
technikák mellett – 3D konformális vagy intenzitás-modulált
radioterápia – a helyi dózisemelés kiváló módszere a brachytherápia (BT).
Az interstitialis BT lényege, hogy a radioaktív forrást
transperinealisan bevezetett tűk segítségével közvetlenül a prostatába juttatjuk. Sugárfizikai jellemzője, hogy a fordított távolságnégyzet elve alapján nagyon magas dózist képes kialakítani a sugárforrás körül, következményesen az implantált prostatán belül,
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míg a prostatán kívül nagyon meredek a dózisesés, megkímélve
így a környező normál szöveteket, amely külső sugárkezeléssel
ilyen mértékben nem lehetséges.
Jelenleg a közelterápia „gold standard” képvezérlése a
transrectalis ultrahang (TRUH), köszönhetően a könnyű használatnak, alacsony költségeknek, valamint a gyors, „real time”
képakvizíciónak.
Azonban a mágneses rezonanciás képalkotás (MRI) kiváló diagnosztikai értéke vonzó eszközzé teszi, hogy a terápiás
intervencióban köztük a közelterápiában is felhasználjuk. Az
MRI nyújtotta kiváló képminőség a metabolikus-funkcionális
információk integrálásával lehetővé teszi az intraprostaticus
tumor±extracapsularis komponens megjelenítését, lokalizálását,
így a célzott katéterbehelyezést, következményesen a referenciadózis alakjának egyénre szabott módosítását, a fokális dózisemelést, a dózisfestést.
Emellett az urethrán, rectumon kívül olyan további rizikószervek is jól vizualizálhatóak az MR-en, mint a neurovascularis
kötegek (NVK), ill. penis gyök, adva a lehetőséget, hogy ezek
dózisterhelését vagy akár traumás károsodását a beavatkozás során csökkentsük.
Az MR vezérelt prostata BT és biopsia technikai hátterét, klinikai hatékonyságát számos, döntően tengerentúli munkacsoport vizsgálja. A beavatkozásokat mind alacsony térerősségű
nyitott, mind nagy térerősségű (1,5T vagy 3T), hagyományosan
zárt konfigurációjú MR készülékeken végzik.
Intézetünkben egy 0,35T térerősségű nyitott konfigurációjú MR készülék áll rendelkezésre az MR vezérelt beavatkozásokhoz. 2006-ban indítottuk az MR vezérelt prostata magas
dózisteljesítményű (high-dose-rate, HDR) BT-val kapcsolatos
kutatási tevékenységünket, amely napjainkra Intézetünk rutin
klinikai eljárásának részét képezi, elsősorban közepes és magas
kockázatú prostata tumoros betegek kombinált sugárterápiás ellátásában.
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2. CÉLKITŰZÉSEK
1. MR vezérelt prostata HDR-BT metodika kidolgozása, ill.
tesztelése:
– Gél-fantomon;
– In vitro, in vivo állatkísérletekben.
2. Az MR vezérelt humán HDR-BT elindítása, klinikai rutinba
integrálása, a következő sarokkövek részletes leírásával, interpretációjával:
– Metodika;
– Katéterbehelyezési pontosság;
– Képminőség;
– Szervelmozdulás;
– Dozimetriai kiértékelés;
– Intervenciók toleranciája, akut mellékhatások kiértékelése;
– Munkaidő;
– Biokémiai kontroll, késői mellékhatások, életminőség
analízis pusztán tájékoztató jelleggel, tekintettel a rövid követési
időre és alacsony betegszámra.

3. BETEGANYAG ÉS MÓDSZER
3.1. Felvezető vizsgálatok
Az intervenciós módszer kidolgozása, folyamatos fejlesztése gél
fantomon, kadáver majd élő állatkísérletes modelleken történt
meg. Az MR vezérelt beavatkozásokat 0,35T MR készüléken
epidurális anaesthesiában végeztük kezdetben oldalfekvő, majd
hanyattfekvő pozícióban. A teljes metodika, köztük a pozícionálás, képalkotás, MR kompatibilis eszközök, templátrekonstrukció, trajektóriatervezés, katéterbehelyezés, kontúrozást részletes
kibontása, leírása a PhD dolgozatban, ill. publikációinkban olvasható.
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3.2. Betegpopuláció és daganatok jellemzői
2007 október és 2010 augusztus között 34 betegen összesen 39
MR vezérelt prostata HDR-BT közelterápiás „boost” kezelést
végeztünk döntően közepes, ill. magas kockázatú betegeken. 29
beteget kezeltünk 1 frakcióban, míg 5 páciensnél 2 ülésben végeztünk brachytherápiát. A betegek átlagéletkora 65,7 év (53–77),
az átlagos kiindulási PSA 16 ng/ml (3,9–57,4), míg a medián
Gleason pontszám 6 (2–8) volt. Tizenkét betegnek volt MR-en
vizualizálható extraprostaticus tumora.
3.3. Besugárzástervezés
A besugárzástervezéshez az első 6 beavatkozás során dózis-pont
alapú optimalizációt (DPO) (Theraplan Plus version 3,8; Anatomy Modelling; MDS Nordion; Quebec; Canada) használtunk.
Ezt követően kizárólag inverz optimalizációval (IPO)
(Brachyvision version 8,1; Varian Medical Systems Inc; Palo
Alto, USA) dolgoztunk, amelyet amennyiben szükséges volt
manuálisan grafikai vagy megállási-idő optimalizációval finomítottunk.
3.4. Dozimetriai kiértékelés
Céltérfogatra vonatkozó térfogati- és dózis paraméterek:
V100, V150, V200: a PTV-nek a referenciadózis 100, 150,
200%-át kapott térfogata (%).
D90: a PTV 90%-át besugárzott dózis (%).
Volumetriás indexek:
DNR: dose nonuniformity ratio = dózis-egyenetlenségi hányados
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DNR = V150/V100
ahol V100, V150: a referenciadózis 100, ill. 150%-a által besugarazott térfogat (cm3).
DHI: dose homogeneity index = dózishomogenitási index:
DHI = (V100-V150)/V100
COIN: conformality index = konformalitási (illeszkedési)
index
COIN = PTVref/VPTV × PTVref/Vref
ahol Vref: a referenciadózis által besugarazott térfogat, Vref = V100,
PTVref: a PTV-nek a referenciadózissal besugarazott térfogata.
Dózis paraméterek a rizikószervekre:
Dr0.1, Dr1, Dr2: a rectum fal legnagyobb dózist kapott 0,1,
ill.1, ill. 2 cm3-ének dózisa (%)
Du0.1,Du1: az urethra legnagyobb dózist kapott 0,1, ill. 1
cm3-ének dózisa (%)
Du1: az urethra legnagyobb dózist kapott 1%-nak dózisa (%)
Drmax : maximális pont-dózis az elülső rectumfal nyálkahártya felszínén.
3.5. Mellékhatások, életminőség
A korai és késői sugárterápiás mellékhatások összegzett valamint tünet-orientált kiértékeléséhez a Radiation Therapy Oncology Group
(RTOG) Ghenti munkacsoport (Gert De Meerleer és munkatársai)
által kibővített ajánlását valamint a Common Terminology Criteria
for Adverse Event 3.0 verzióját (CTCAEvs.3) használtuk.
Az életminőség felméréséhez valamint a vizelési funkciók még szélesebb körű betekintéséhez az Expanded Prostate
Cancer Index Composite- átfogó életminőség kérdőív csomagot
(EPIC) és a Prostata tünetek nemzetközi mutatója (IPPS) kérdőívet használtuk.
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4. EREDMÉNYEK
4.1. Gélfantom, in vitro kísérletek
4.1.1. Tűbehelyezési pontosság
Az átlagos tűbehelyezési pontosság±standard deviáció (SD) gélfantomban, sertésvesében valamint kadáver kutyákban 1,0±0,4
mm, 1,1±0,6 mm, ill. 1,9±1,1 mm volt. A gélfantomban a tűbehelyezést minden esetben vizuális megerősítés is követett, amely
az MR felvételekkel minden esetben jól korrelált.
4.2. In vivo kutya modellek
4.2.1. Tolerancia, szövődmények
Valamennyi állat jól viselte a beavatkozást, súlyos, implantáció okozta intra- (urethra, rectumsérülés, kifejezett vérzés) vagy
perioperatív (fertőzés) szövődményt, nem kívánt eseményt egyik
esetben sem tapasztaltunk. 24 órán belül a túlaltatott egyed kivételével valamennyi kutya felépült.
4.2.2. Képminőség
Annak ellenére, hogy a medence leképezéséhez egy 9-inch felületi tekercset használtunk, az alkalmazott MR szekvenciákon a
prostata, urethra, bulbus valamint a környező szövetek kiválóan
vizualizálhatóak voltak minden esetben. A műanyag katéterek
pozíciója a T2-FSE szekvenciákon kiválóan látható, lekövethető
volt. A katéterek a T1-FSPGR méréseken is definiálhatók, viszont
a coaxialis tűk környezetében a relatíve nagy artefact effektus
miatt pontos verifikálásuk korlátozott lehet.
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4.2.3. Tűbehelyezési pontosság
Összesen 37 coaxialis fémtű behelyezését elemeztük áltagosan 11 cm
célmélységben (tartomány 10,5–12,5 cm). A tűbehelyezési pontosság
Rayleigh eloszlással volt modellezhető, 2,9 mm-es átlagos, ill. 2,7
mm-es medián tűbehelyezési eltéréssel, 2,3 mm-es σ értékkel.
4.2.4. Katéterbehelyezés specimen sorozatmetszeten történő
vizsgálata
Egy kutya esetében 8 katéter behelyezésének in vivo verifikációját
is elvégeztük. Az alcyán kékkel megfestett szúrtcsatornák eloszlása, mélysége, lokalizációja az axiális T1-FSPGR szekvenciákon
látható katéterek eloszlásával, mélységével és lokalizációjával jó
egyezést mutatott.
4.2.5. Tűbehelyezés okozta prostata elmozdulás
A szúrások alatt sem a kísérleti állat, sem a templát-obturátor rendszer pozíciója érdemben nem változott. A végállapotokat tekintve
a prostata átlagos elmozdulása cranialis irányban 10,3 mm, míg
oldalirányban 2,3 mm volt. Ha az elmozdulások mértékét a növekvő tűszámok függvényében vizsgáltuk, akkor a legnagyobb növekmény átlagosan az első 4 katéter behelyezése során volt látható.
4.2.6. Munkaidőelemzés
Beavatkozásaink teljes időtartama fokozatosan javult az emelkedő esetszámmal. Az utolsó beavatkozásunk időtartama, amely
során 12 katéter behelyezése történt 2 óra volt. Az egyes részfázisok a következő időt vették igénybe: anaesthesia – 15 perc,
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pozícionálás, eszközbeállítás – 15 perc, kiindulási képalkotás
– 15 perc, templát regisztráció, projekció – 15 perc, kontúrozás,
trajektória tervezés, 12 tű behelyezése – 60 perc.
4.3. Humán beavatkozások
4.3.1. Katéterbehelyezési pontosság
Az első 100 műanyag katéter behelyezési pontossága ugyancsak
Rayleigh eloszlással volt jellemezhető, az átlagos és medián eltérés 2,9 mm és 2,7 mm volt, 2,3 mm-es σ értékkel. A behelyezések 91%-a 4 mm-es eltérés alatt volt. A legnagyobb észlelt hiba
5 mm-nek bizonyult
4.3.2. Image quality
A felületi tekerccsel végzett első 20 beavatkozás képminőségét
elemeztük. A képminőség elemzéséhez a következő 4 pontos
skálát használtuk: 1: kiváló, 2: jó, 3: a diagnózis vagy pontosság kétséges a szerény képminőség miatt, 4: rossz. A pontozást
valamennyi implantációt megelőző (pre-implant) és tervezéses
(post-implant) T2-FSE képsorozatokon elvégeztük. Az elemzés
szempontjai a következőek voltak: 1. prostata körülírhatósága,
definiálhatósága a bázis-, közép-és apikális síkban; 2. rizikószervek körülírhatósága; 3. coaxialis fémartefactok, ill. műanyag
katéterek ábrázolhatósága. Két struktúrát leszámítva a képminőség kiválónak, ill. jónak volt mondható mind a céltérfogat,
mind a rizikószervek, ill. céleszközök tekintetében. A NVK-k,
ill. az apikális régió pontszámai mind a pre- mind a post-implant képsorozatokon alacsonyabbak voltak. A pre-implant T2FSE méréseken az apex, ill. NVK-k pontértékei 30–35%-kal, ill.
35–40%-kal alacsonyabbak a kiváló kategóriában. Ez a különb10

ség a post-implantációs sorozatokon tovább nő, ebben a kategóriában eléri a 45–55%-ot is. Emellett 15–25%-ban a képminőség
e struktúrák esetében mindössze szerénynek volt mondható.
4.3.4. Dozimetriai redmények
Az összes betegre vonatkozó átlagos V100 érték 95,0±3,9% volt.
A DPO, ill. IPO eredmények a DPO tervezések alacsony száma
(6 vs. 33) és a tervezőrendszerek különbözősége miatt nem kerültek statisztikai összehasonlításra. Az átlagos V100, V150 és
V200 értékek a DPO, ill. IPO csoportban 89,0±4,0 vs. 96,1±2,8,
42,2±6,6% vs. 40,8±6,7% és 22,8±7,9% vs. 14,9±3,9% volt. Az
átlagos DHI, DNR és COIN értékek a DPO, ill. IPO csoportban
a következők voltak: 52,5±9,5% vs. 56,8±7,0%, 39,7±6,7% vs.
33,5±4,2% és 69,2±7,0% vs. 67,6±5,9%.
Összehasonlítottuk az oldalfekvő (IPOo), ill. hanyatt fekvő
(IPOh) pozícióban implantált betegek inverz tervezéseinek dozimetriai adatait is. Az IPOh csoportban szignifikánsan (p<0,05)
jobb eredményeket kaptunk a V150, V200, DHI, Du1UIP és valamennyi rectalis dózis paraméter tekintetében
4.3.5. Intervenciók toleranciája
Általánosságban elmondható volt, hogy a beavatkozást valamennyi beteg jól viselte. Oldalfekvő pozícióban a megkezdett
beavatkozást váll, ill. csípőpanaszok miatt megszakítani egy esetben sem kellett. Egy betegnél tapasztaltunk a jobb csípőtájékon
inadekvát alátámasztás következményeként kialakult felhámsérülést, amely lokális kezelésre rendeződött. Fertőzést, lázat,
neuropathiat egy esetben sem tapasztaltunk. Intervenció okozta
húgycső-, ill. végbél punkciónk nem volt. Makroszkópos haematuriát 7 (20,5%) betegnél tapasztaltunk, amely minden esetben
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48 órán belül megszűnt. Valamennyi beteg a beavatkozást követő
napon ütemezett katéter eltávolítást követően spontán vizelt. A
hospitalizáció ideje minden betegnél 3 nap volt.
4.3.6. Akut mellékhatások
Az akut mellékhatások arányát az alábbi táblázatok prezentálják.
1. Táblázat. Tünet-orientált akut genitourinaris mellékhatások: kiindulási és
sugárterápia okozta tünetek
Kezelés
előtti
állapot* (%)

Tünetek

Sugárkezelés okozta mellékhatások (%)*
RT alatt

1. hónap

Gr.
1
2
0
29 23 68
61 10 52
0 100
0
26 58 39
3
0 97
23
0 100

0
1
2
0
Gyakori vizeletürítés 84 10
6 48
Nycturia
77 23
0 29
Dysuria
71
6 23
0
Sürgős vizeletürítés
52 32 16 16
Inkontinencia
97
3
0 97
Véres vizelet
100
0
0 77
Megjegyzés: * 31 betegre vonatkozó adatok

3. hónap

1
2
0
19 13 77
39 10 68
0 100 16
26 32 52
3
0 97
0
0 100

1
13
32
0
26
3
0

2
10
0
84
23
0
0

2. Táblázat. Tünet-orientált akut gastrointestinalis mellékhatások: kiindulási és
sugárterápia okozta tünetek

Tünetek

Hasmenés
Frekvencia
Urgencia
Végbél fájdalom
Véres széklet
Nyákürítés
Inkontinencia
Hasi görcsök

Kezelés
előtti állapot*
(%)
0
97
94
94
100
100
100
100
100

1
3
6
3
0
0
0
0
0

2
0
0
3
0
0
0
0
0

Sugárkezelés okozta mellékhatások (%)*
RT alatt
0
48
55
61
68
84
100
94
77

1
23
16
23
6
3
0
6
13

Megjegyzés: * 31 betegre vonatkozó adatok
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1. hónap
Gr.
2
0
29 87
29 84
16 81
26 90
13 100
0 97
0 87
10 97

1
10
13
16
3
0
0
10
3

3. hónap
2
3
3
3
7
0
3
3
0

0
97
90
81
100
100
97
94
94

1
3
10
19
0
0
3
6
6

2
0
0
0
0
0
0
0
0

4.3.7. Késői mellékhatások
Késői mellékhatásokról 19 beteg esetében számolhatunk be, átlagosan 15 hónapos (t:4–26) követési idővel. Az utolsó kontroll
időpontjában a betegek 47%-ában Gr. 0, 11%-ában Gr. 1 valamint
42%-ában Gr. 2 fokú GU mellékhatást tapasztaltunk. A vezető
tünet a dysuria volt. Egy beteg (5%) esetében más okból kifolyó
transurethralis urológiai vizsgálat során észleltek a bulbo-membranosusos szakaszon Gr. 1 stricturát.
Ha a GI tüneteket tekintjük, az utolsó kontroll időpontjában a betegek 84%-a (16 beteg) volt tünetmentes, 11%-a (6 beteg)
Gr. 1 és mindössze 5%-a (1 beteg) tapasztalt Gr. 2 fokú mellékhatást. Ez utóbbi viszont betét használatát igénylő szivárgás, ill.
nyákürítés. Egy betegnél (5%) tapasztaltunk 12 hónapos követési
idő után vérző Gr. 2 proctitis, amely Salazopyrin kezelés mellett
csaknem teljesen megszűnt.
4.3.8. IPPS, EPIC
Vizsgáltuk az IPPS, ill. vizelési és székelési EPIC értékek időbeni változásait. A kezelés előtt rögzített 6-os medián IPPS érték
a kezelést követő 4 hetes kontrollnál 8-ra emelkedett, viszont a
3 hónapos kontroll vizsgálatoknál már kiindulási értéket láttunk,
amely a 6 hónapos és 12 hónapos kontrollnál sem változik érdemben. A kiindulástól, ill. egymástól való eltérés statisztikailag
egyik esetben sem volt szignifikáns (p = 0,8684).
A kiindulási EPIC értékek a vizelési, ill. székelési alcsoportokban 57–100% valamint 50–100% között váltakoztak.
A szubjektív EPIC értékekben nem figyeltünk meg csökkenő
tendenciát az idő múlásával. A vizelési funkcióban a 6 hónapos
kontrollon mutatkozott enyhe csökkenés, majd gyakorlatilag a
kiindulási állapothoz tértünk vissza. A székelési funkciókban az
első év végéig látható csökkenő tendencia, amelyet ismételten
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javulás követ. Szignifikáns eltérésről egyik esetben sem beszélhetünk (p = 0,1406).
4.3.9. Munkaidő
A pozícionálástól a katéterek eltávolításáig eltelt átlagos idő 6±1 óra.
A legrövidebb kezelésünk 4 óra, míg a leghosszabb 8,5 óra (első
páciens) volt. Ez az átlagos idő gyakorlatilag változatlan maradt a
kezelések első, ill. második felében is (6±1,3 óra, ill. 6±0,9 óra).
4.3.10. Biokémiai kontroll
A rövid betegkövetés alatt a hormonkezelt betegeknél a PSA-érték 0,5 ng/ml alatt volt (medián:0,014 ng/ml). Az egyetlen nem
hormonkezelt, alacsony kockázatú betegnél a PSA-érték a sugárkezelés után a kezelés előtti értéknek (9,57 ng/ml) kevesebb,
mint egy tizedére csökkent (0,88 ng/ml).

5. KÖVETKEZTETÉS
1. MR vezérelt HDR-AL prostata közelterápiára alkalmas módszert dolgoztunk ki és teszteltünk sikeresen in vitro és in vivo
modelleken. A katéterbehelyezési pontosság, képminőség kiválónak bizonyult, a nemzetközi adatokkal összevethető, a torzítási
viszonyok elhanyagolhatók.
2. A metodikát sikeresen, teljes egészében adaptáltuk
humán beavatkozásokhoz, amelyek napjainkra Intézetünk rutin
klinikai eljárásának részét képezik elsősorban közepes és magas
kockázatú prostata tumoros betegek kombinált sugárterápiás ellátásában. A humán beavatkozásokkal kapcsolatban a következő
megállapításokat tehetjük:
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– A nyitott konfigurációjú MR-en mind az oldal-, mind a
hanyattfekvő beavatkozások kivitelezhetők voltak.
– A képminőség mindkét pozícióban, mind a felületi, mind
a medence tekerccsel jónak-kiválónak mondható, azzal a megjegyzéssel, hogy a post-implant T2-FSE méréseken az apex és
annak magasságában a NVK-k pontos definíciója kiegészítő képi
támogatást igényelhet.
– A katéterbehelyezési hiba alacsony, biopsiás mintavételre
is alkalmas, az irodalmi adatoknak megfelelő, elsősorban a katéterek szöveti elhajlása okozza.
– A 14 G coaxialis merev fémtűk mellett érdemi (> 1 cm)
szúrás irányába mutató superior szervelmozdulással kell számolni, amely az első tűk behelyezését követően következik be,
visszarendeződés nincs, a szerv az eltolt helyzetben fixálódik. A
katéterbehelyezési pontosságot is figyelembe véve a rizikószervek körüli 5 mm-es biztonsági zónán belül szúrtcsatorna választása nem ajánlott. A fenti okok miatt a besugárzástervezésben a
penisgyök rizikószervként történő kezelése felesleges.
– A dozimetriai eredmények mind az TRUH, mind az MR
vezérelt irodalommal összevethetőek.
– Optimális implantáció, ill. dozimetria érhető el oldalfekvő
helyzetben is. Habár hanyattfekvő helyzetben sok paraméterben
szignifikánsan jobbak az eredmények, ez elsősorban a növekvő
tapasztalattal, emelkedő tűszámmal, bővülő tervezési prioritásokkal magyarázható.
– Az összmunkaidő a TRUH vezérelt beavatkozásokhoz
képest lényegesen hosszabb, habár az MR vezérelt irodalmi adatoknak megfelel. Ezzel a metodikával elérhető elméleti határ az
eddigi tapasztalatok alapján valószínűleg 4–4,5 óra.
– Az intervenciók toleranciája összességében jónak volt
mondható, hanyattfekvő helyzetben kiváló.
– Az akut mellékhatások elfogadhatóak, az irodalmi adatokkal összevethetők, az idővel jelentős javulást mutatnak. A
genitourinaris panaszok hosszabb ideig perzisztálnak.
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– A biokémiai kontrollra, késői mellékhatásokra, életminőségre gyakorolt hatás megítéléséhez nagyobb betegszám, hoszszabb követési idő szükséges.
3. Az MR vezérelt prostata HDR-BT a TRUH vezérelt
beavatkozások életképes alternatívája lehet, amennyiben intézeti
szinten a megnövekedett idő-, munkaerő-, hely- és anyagköltség
megengedhető, felvállalható. Szelektált esetekben az MR nyújtotta
többletinformáció közvetlen felhasználása, integrálása az intervencióban és besugárzás tervezésben egyértelmű előnyt jelenthet.

1. Introduction
Prostate cancer is the most common male malignant disease in the
Western world. In Hungary, 2839 new cases were registered in 2001,
while in 2004 more than 4000 new cases of prostate cancer were
diagnosed. However, the mortality rate has not changed. Due to early
PSA screening tests the majority of the patients with prostate cancer are diagnosed with potentially curable disease, which explains
the stable mortality rate. Thus, the primary goal of the development
of minimally invasive prostate interventions is to not only achieve
better tumor control, but preserve quality of life. Currently, the two
most accepted methods for treatment of localized prostate cancer are
radical prostatectomy and radiation therapy. Although both of these
approaches are associated with a good chance of a cure, they are also
associated with a substantial risk of morbidity, including incontinence,
rectal toxicity, and erectile dysfunction. Due to these conflicting factors, there have been increased efforts to develop minimally invasive
interventions like brachytherapy (BT) that can be used to target cancerous tissue while reducing morbidity and treatment duration.
Existing evidences show that biochemical control rates are
improved if the delivered dose to the prostate gland is increased.
Besides modern external-beam radiotherapy (EBRT) techniques
like three dimensional conformal radiotherapy or intensity-mod16

ulated radiotherapy, BT could be a feasible method for achieving local dose escalation with stable or reduced acute and late
morbidity. The essence of interstitial BT is to place radioactive
sources directly into the prostate gland through transperineally
inserted catheters. Based on the inverse square law, either form of
BT could achieve a high radiation dose in the close vicinity of the
sources that being the implanted prostate, with a rapid dose decline beyond the gland preserving surrounding normal tissues.
The gold standard technique for guidance of BT is transrectal ultrasound (TRUS) due to the ease of use, low costs and
fast real-time 3D image acquisition connected with its new developments. Given that accuracy in BT is largely dependent on the
planning image quality, the rationale is strong for using magnetic
resonance imaging (MRI) for the treatment planning of BT. The
ability to use high quality MRI for treatment planning allows a
precise definition of target and critical structures. Additional refinements in targeting will now be possible by adapting functional
and biologic imaging. By localizing the intraprostatic ±extraprostatic tumor MRI may help to define areas within the target that
may benefit from local dose escalation and predict better outcome.
MRI is able to visualize the neuro-vascular bundles (NVBs) and
penile bulb directly during implantation. This provides an opportunity to minimize both needle traumatic and radiation injury
during BT, resulting in lower morbidity.
Considering MR-guided prostate BT, three general approaches are actively under investigation, including diagnostic
MR image fusion with the intraoperative ultrasound images, the
use of low-field “open” MRI scanners (0.2–0.5 Tesla (T)) and the
direct use of high-field closed bore MRI systems (1.5–3T).
In our Institution an open configuration MRI scanner is
available for MR-guided interventions. In 2006 we have initiated
a three phases – gel phantom, cadaver and healthy – canine study
to develop a methodology for MR-guided high-dose-rate (HDR)
prostate BT. The excellent preliminary results facilitated us to in17

troduce this method into the clinical practice as a boost treatment
for patients with intermediate- or high-risk prostate cancer.

2. OBJECTIVES
1. To develop and test the methodology of MR-guided prostate
high-dose-rate (HDR) BT:
– On gel- and in vitro animal phantoms
– On in vivo canine models
2. To introduce MR-guided HDR-AL BT into the clinical
practice with the description and interpretation of the following
cornerstones:
– Methodology
– Needle placement accuracy
– Image quality
– Catheter induced organ motion
– Dosimetric analysis
– Intervention tolerance, acute side effects
– Working time
– Biochemical control, late side effects, quality of life
analysis-only with preliminary results due to the short follow up
period and low number of patients.

3. METHODS AND MATERIALS
3.1. Pre-clinical studies
The methodology has been developed on gel phantoms, in vitro
and in vivo animal studies. The interventions were performed in
an open-configuration 0.35 T MRI scanner under epidural anaesthesia, at the beginning in lateral decubitus position thereafter
in lithotomy position. The details of the whole methodology in18

cluding positioning, imaging, MR compatible devices, template
reconstruction, trajectory planning, catheter placement, contouring have been described in the PhD thesis and in our previous
publications.
3.2. Patient and tumor characteristics
Between October 2007 and August 2009 altogether 39 MR-guided
prostate HDR-BT procedures have been successfully performed
on 34 patients. The mean age was 65.7 years (range: 53–77),
the mean initial PSA was 16 ng/ml (3.9–57.4), while the median
Gleason score was 6 (2–8). The majority of the patients were
diagnosed with intermediate- and high-risk prostate cancer. 29
patients were treated with a single fraction preceded or followed
by EBRT. The remaining 5 patients received two implant sessions
interposing EBRT. Twelve patients had visible extraprostatic tumor extension on MRI.
3.3. Treatment planning
In the first 6 procedures only dose-point optimization (DPO)
(Theraplan Plus version 3.8; Anatomy Modelling; MDS Nordion;
Quebec; Canada) was used, while in the remaining 33 interventions, anatomy-based inverse planning optimization (IPO) was
performed with or without graphical or dwell time optimisation
(Brachyvision version 8.1; Varian Medical Systems, Inc; Palo
Alto; USA).
3.4. Dosimetric analysis
Volume and dose parameters for target (in percent):
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V100, V150, V200: the volume of the planning target
volume (PTV) receiving 90%, 100%, 150%, and 200% of the
prescribed dose (PD).
D90: the minimum dose delivered to 90% of the PTV.
Volumetric indices:
DNR = V150 /V100, dose nonuniformity ratio,
where V100 and V150 are the absolute volumes in cm3 irradiated
by 100% and 150% of the PD
DHI = (V100–V150)/V100, dose homogeneity index
COIN = PTVref/VPTV × PTVref/Vref ,conformal index,
where Vref is the volume irradiated by the PD, Vref = V100,
PTVref is the absolute volume of the PTV irradiated by the
PD.
Dose parameters of the OARs:
Dr0.1, Dr1, Dr2: Dose to volume of the most exposed 0.1, 1
and 2 cm3 of the rectal wall (%)
Du0.1,Du1: Dose to volume of the most exposed 0.1 and 1
cm3of the urethra (%)
Du1: Dose to volume of the most exposed 1% of the urethra (%)
Drmax: Maximal point dose of the rectal inner surface.
3.5. Assessment of side effects and quality of life
Acute toxicity was graded according to a modified Radiation
Therapy Oncology Group scale recommended by De Meerleer
Gert et al. Late side effects were graded according to the Common Terminology Criteria for Adverse Event Version 3. Analysis
of quality of life and urinary function were assessed using the
Expanded Prostate Cancer Index Composite and the International
prostate symptom score.
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4. Results
4.1. Gel phantom, in vitro studies
4.1.1. Needle Placement Accuracy
The mean±standard deviation (SD) of the coaxial needle insertions in gel phantom, pig kidney and cadaver canines were
1.0±0.4 mm, 1.1±0.6 mm and 1.9±1.1 mm,respectively.
4.2. In vivo canine study
4.2.1. Intervention tolerance
In general, the interventions were well tolerated. There were no
serious intervention related adverse events (i.e. injury of the urethra, rectal and bladder wall, extensive bleeding), neither in the
intra-operative nor in the post-operative period. All of the canines
except the sacrificed one recovered within 2 days.
4.2.2. Image quality
Despite the fact that a 9-inch general purpose coil was used
for pelvic imaging, our sequences allowed clear definition of
the prostate, urethra, periprostatic tissues as well as the coaxial
needles and brachytherapy catheters in all cases. On T2-weighted
fast spin-echo (T2-FSE) images all plastic catheters were clearly
visualized.
Plastic catheters were also well depicted on the T1FSPGR images; however, the clear definition was limited in the
close vicinity of the coaxial needles due to their large artifact
effects.
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4.2.3. Needle Placement Accuracy
Altogether, 37 coaxial metal needles and plastic catheters were
inserted with an average target depth of 11 cm (range: 10.5–12.5
cm). Mean deviation of the needle displacements was 2.9 mm, with
a median of 2.7 mm. The needle placement accuracy was modeled
by the Rayleigh distribution with a sigma value of 2.3 mm.
4.2.3 Pathology Study
In one canine visual confirmation of eight needle placements was
demonstrated. The distribution, depth and localization of the alcyan blue-stained catheter trajectories seen in the specimen slices
clearly and favorably matches with the distribution, depth and
localization of the plastic catheters as visualized on transverse
T1-FSPGR sequences.
4.2.4. Coaxial needle induced prostate motion
During the implantations the position of the canine and the templateobturator system remained stable. Significant prostate motions were
observed in the superior direction with a mean of 10.3 mm. The mean
latero-lateral gland displacement was 2.3 mm. The majority of this
motion was observed during the first 4 coaxial needle insertions.
4.2.5. Working time analysis
The overall time of the interventions in the MR unit, determined
from the induction of anesthesia to extubation, gradually improved procedure by procedure. The total time of the final procedure, in which 12 catheters were implanted, was 2 hours. The
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time needed for each step was the following: anesthesia – 15 min,
setup and positioning – 15 min, initial imaging – 15 min, template
registration and projection – 15 min, contouring, trajectory planning, needle insertion – 60 min.
4.3. Human procedures
4.3.1. Catheter placement accuracy
The insertion accuracy of the first 100 plastic catheters was modeled by the Rayleigh distribution with a sigma value of 2.3 mm.
The calculated mean and median catheter placement error was
2.9 mm and 2.7 mm, ranging from 0.0 mm to 5.0 mm. 91% of
the errors were less than 4.0mm.
4.3.2. Image quality
We have analyzed the image quality of the first twenty procedures. Image quality was assessed using a four point scoring
scale (1: excellent, 2: fair, 3: diagnosis or accuracy in doubt due
to poor quality, 4: inadequate quality) on each pre- and post implant T2-FSE images. The basis of the analysis was the following:
visibility of the prostate at the base plane, mid-plane and apex;
visibility of organs at risk; and visibility of the coaxial needle artifacts and plastic catheters. Except for the NVBs and the prostatic
apex image quality was fair to excellent for all examined structures on both pre-implant and post-implant T2-FSE images. On
pre-implant series the quality scores for NVBs and prostatic apex
were 30–40% lower in the excellent category than for the other
structures. This difference further increased after the implantation
reaching a value of 45–55%, furthermore in 15–25% of the image
series image quality was judged to be only acceptable.
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4.3.3. Catheter induced prostate motion
The mean deviations and directions of the catheter induced prostate
mortion were the followings: superior-inferior deviation: 13 mm
(range: 4–22) exclusively in the superior direction; anterior-posterior
deviation: 2.6 mm (range: 0–9.5) exclusively in the anterior direction; lateral-lateral deviation: 0.4 mm (range: 0–2.7) in both direction. Similar to the findings in the canine study the majority of the
gland motions were observed during the first 4 needle insertions.
4.3.4. Dosimetric results
The average V100, for all patients was: 95.0±3.9%. Since there were
a very limited number of procedures in the DPO group, and we have
switched to IPO relatively early, we have only given a descriptive
statistical analysis about the DPO group. The average V100, V150
and V200 for DPO and IPO were 89.0±4.0 vs. 96.1±2.8, 42.2±6.6%
vs. 40.8±6.7% and 22.8±7.9% vs. 14.9±3.9%%, respectively. The
average DHI, DNR and COIN were 52.5±9.5% vs. 56.8±7.0%,
39.7±6.7% vs. 33.5±4.2% and 69.2±7.0% vs. 67.6±5.9% for DPO
and IPO, respectively. However, we compared the dosimetric values
yielded in the lateral decubitus (IPOld) and in the lithotomy position
(IPOli) generated by IPO. We have found significantly (p<0.05)
better results in each rectal parameter and in the values of V150,
V200, DHI, Du1UIP in favor of the IPOli group.
4.3.5. Intervention tolerance
Generally the procedures were well tolerated. In the lateral decubitus position there was no necessary to interrupt the procedures
due to shoulder or hip pain. There were no intervention related
urethral or rectal injuries. No infections, fever or neuropathy were
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observed. One patient experienced pressure injury to cutaneous
pressure point on the right thigh due to inadequate support. On
the second hospitalization day all patients voided spontaneously
shortly after the removal of the urinary catheter. Seven patients
(20.5%) presented hematuria which resolved within 48 hours in
all cases. The hospitalization time was 3 days for all patients.
4.3.6. Acute side effects
Acute morbidity are demonstrated in Table 1–2.
Table 1. Symptom-related acute genitourinary side effects: baseline and radiotherapy
induced side events
Radiotherapy induced side effects (%)*

Baseline* (%)

During RT

Symptoms
Frequency
Nocturia
Dysuria
Urgency
Incontinency
Hematuria

1 month

3 months

Gr.
0
84
77
71
52
97
100

1
10
23
6
32
3
0

2
6
0
23
16
0
0

0
48
29
0
16
97
77

1
2
0
29 23 68
61 10 52
0 100
0
26 58 39
3
0 97
23
0 100

1
2
0
19 13 77
39 10 68
0 100 16
26 32 52
3
0 97
0
0 100

1
13
32
0
26
3
0

2
10
0
84
23
0
0

Note: * data related to 31 patients
Table 2. Symptom-related acute gastrointestinal side effects: baseline and radiotherapy
induced events
Baseline* (%)
Symptoms
0
1
2
0
Diarrhea
97
3
0
94
6
Frequency
Urgency
94
3
3
0
0
Anal pain
100
0
0
Blood loss
100
0
Mucus discharge
100
0
100
0
0
Incontinency
Abdominal cramps 100
0
0
Note: * data related to 31 patients

Radiotherapy induced side effects (%)*
During RT
1 month
3 months
Gr.
0
1
2
0
1
2
0
1 2
3 0
87 10
3
97
48 23 29
90 10 0
3
55 16 29
84 13
81 16
3
81 19 0
61 23 16
7 100
0 0
6 26
90
3
68
0 100
0 0
0
84
3 13 100
3 0
0
97
0
3
97
100
0
3
94
6 0
94
6
0
87 10
97
3
0
94
6 0
77 13 10
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4.3.7. Late side effects
Only preliminary results are presented due to the low number of
evaluable patients (19 pts) and the short follow up period with a mean
of 15 months (range: 4–26). The distribution of the late genitourinary
toxicity grades at the last visit was as follows: Gr. 0: 47%, Gr. 1: 11%
and Gr. 2: 42%. The leading genitourinary symptom was dysuria
(37%). One patient experienced Gr. 2 urgency and 1 patient developed
Gr. 1 stricture at the bulbomembranous part of the urethra.
The distribution of the late gastrointestinal toxicity grades
at the last visit was as follows: Gr. 0: 84%, Gr. 1: 11% and Gr.
2: 5% (soiling). Twelve months after the treatment 1 patient developed Gr. 2 proctitis, which is currently asymptomatic.
4.3.8. IPPS, EPIC
We have analyzed the changes in IPPS and EPIC scores for urination
and bowel domains over time. IPSS increased from a median of 6
at baseline to 8 at 1 month, however from 3 months returned to the
baseline value and remained stable till the first 12 months. Neither of
the values were statistically different from baseline (p = 0.8684).
Baseline EPIC scores in the urinary, bowel domains
ranged from 50 to 100%. No changes occurred in the bother domain scores. A decrease in urinary and bowel function occurred
over the first 6 and 12 months, followed by an improvement up to
the baseline conditions. Neither of the values showed statistically
difference from the baseline scores (p = 0.1406).
4.3.9. Overall procedure time
The duration of the procedures for all patients from the beginning of patient positioning to the removal of the catheters, ranged
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between 4.5 to 8.5 hours, with a mean of 6±1 hours. This mean
value remained stable in the first and second half of the procedures (6±1.3 hours vs. 6±0.9 hours).
4.3.8. Biochemical control
The patient with low-risk cancer showed a marked decrease in
the PSA from 9.57 ng/ml to 0.88 ng/ml after treatment.
The median PSA value for the remaining 33 patients
with previous or undergoing antihomonal treatment was 0.014
ng/ml.

5. CONCLUSION
1. A system for transperineal MR-guided prostate intervention has
been developed and applied successfully on in vitro and in vivo
models. Needle placement accuracy, image quality were excellent
and comparable with the international results. Image distorsion
was found to be negligible also.
2. The developed MR-guided methodology has been
completely and succesfully adopted to the human procedures
and became a part of our daily clinical practice especially in the
treatment of intermediate- and high risk prostate cancer patients.
Based on our results following conclusions could be drawn
– The interventional procedures could be realized both in
lateral decubitus- and in lithotomy position within the open configuration MR.
– The image quality was good to excellent with both imaging coil, with the note that the exact definition of the apical
region and the neurovascular bundles at this level on the postimplant T2-FSE images could demand complementary image
support.
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– The catheter placement error is low and seems to be appropriate for MR-guided intervention. The major cause of the
placement error is the catheter deflection within the tissues.
– Significant organ motion has been observed mainly
toward the cranial direction after the first four needle insertions. This motion should be considered when using 14 G coaxial. The organ is fixed in this position, no relaxation was
observed.
– Considering catheter placement accuracy and organ
motion, catheter insertion within 5 mm margin around the organs at risk is not recommended. As a consequence of this
result the inclusion of penile bulb as an organ at risk into the
brachytherapy planning is unnecessary.
– The dosimetric results compared favorably with those
published for HDR implants performed under MRI or TRUS.
– Optimal implantation and dosimetric outcome could
be achieved in lateral decubitus position, also. The majority
of the dosimetric results achieved in lithotomy position are
significantly better. This difference could be rather explained
by the increasing experiences, increased number of needles
and the expanding priorities in treatment planning, than by the
change in the positioning.
– The total working time is comparable with the MRguided literature, however still significantly longer than with
US guidance. The theoretical limit with our protocol would
be 4–4.5 hours.
– Generally interventions were well tolerated. In lithotomy position the intervention tolerance was excellent.
– The rate of acute side effect is acceptable and comparable with the international literature. Majority of the side effects showed significant improvement over time. The genitourinary symptoms persist for a longer period.
– To determine late side effect, quality of life and outcome
higher number of patients and longer follow up are needed.
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3. MR-guided prostate HDR-BT could be a viable alternative of TRUS-guided procedures, if the increased staff-, time- and
logistical workload could be managable. Selected patients could
potentially benefit from MR-guided procedures.
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