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$] HOP~OW QpKiQ\ pYWL]HGEHQ D SDFHPDNHU GH¿EULOOiWRU pV UHV]LQNURQL]iFLyV HV]N|]EHOWHWpVHN V]iPD HPHONHGĘ
WHQGHQFLiWPXWDWPLQWDKRJ\DQDGDJDQDWRVPHJEHWHJHGpVHNHOĘIRUGXOiVDLV(]iOWDOHJ\UHW|EEULWPXVV]DEiO\R]y
HV]N|]]HOpOĘEHWHJV]RUXOVXJiUNH]HOpVUHD]RQNROyJLDLWHUiSLDUpV]HNpQW$UDGLRWHUiSLDDODWWiWPHQHWLYDJ\WDUWyV
készülékdiszfunkció jöhet létre, ezért kiemelten fontos a kezelés és az utánkövetés alapos megtervezése, mind a suJiUWHUDSHXWDPLQGD]HOHNWUR¿]LROyJXVUpV]pUĘO-HOHQN|]OHPpQ\D]HYLGHQFLDNpQWUHQGHONH]pVUHiOOyYL]VJiODWRNRQ
és nemzetközi ajánlásokon keresztül összegzi azokat a szempontokat, amelyek ismerete nélkülözhetetlen a ritmusszaEiO\R]yYDOpOĘVXJiUWHUiSLiUDNHUOĘEHWHJHNQpO
.XOFVV]DYDN ritmusszabályozó, CIED, sugárterápia, neutronkilépés

7KHHႇHFWRIUDGLRWKHUDS\RQWKHIXQFWLRQRIFDUGLRYDVFXODULPSODQWDEOHHOHFWURQLFGHYLFHV &,('V
,QWKHODVWGHFDGHVWKHQXPEHURISDFHPDNHUGH¿EULOODWRUDQGUHV\QFKURQL]DWLRQGHYLFHLPSODQWDWLRQVKDVEHHQFRQtinuously increasing, just like the incidence of malignancies. Thus, more and more patients living with cardiovascular
implantable electronic devices (CIEDs) are receiving radiation therapy as part of cancer treatment. Considering that
transient or permanent device dysfunction may occur during radiotherapy, careful radiation treatment planning and
device follow-up has an important role throughout the oncologic treatment. The current review provides a summary
of the available evidences and international recommendations, which should be considered in patients undergoing
radiotherapy.
.H\ZRUGV cardiovascular implantable electronic device, CIED, radiotherapy, neutron production

Bevezetés
Az elmúlt néhány évtizedben a pacemaker- (PM), kardioverter-defibrillátor- (ICD) és reszinkronizációs eszköz- (CRT) implantációk száma világszerte megemelkedett. Európában több mint 500 000 ember él PM-mel,
IHOHWWYDQD],&'YHOpVI|O|WWPpUKHWĘ
D&57YHOUHQGHONH]ĘEHWHJHNV]iPD  $SRSXOiFLy
öregedésével további növekedés várható a beültetett
elektromos kardiológiai eszközök (CIED) számában.
$] HJ\UH LGĘV|GĘ SRSXOiFLyEDQ D WiUVEHWHJVpJHN
többek között a daganatos megbetegedések száma is
emelkedik, így egyre nagyobb arányban kerülnek rit-

PXVV]DEiO\R]yYDOpOĘEHWHJHNVXJiUNH]HOpVUH,VPHUW
KRJ\H]HQRQNROyJLDLWHUiSLiNMHOHQWĘVKDWiVVDOOHKHWQHNDEHOWHWHWWHV]N|]|NPĦN|GpVpUHH]pUWNLHPHOWHQ
IRQWRV D PHJIHOHOĘ NRPPXQLNiFLy pV D NH]HOpV PHJtervezése e betegek ellátása kapcsán mind a sugárteUDSHXWDPLQGDNDUGLROyJXVHOHNWURIL]LROyJXVUpV]pUĘO
A jelenlegi közlemény célja, hogy a rendelkezésre álló
klinikai vizsgálatok eredményeit, valamint az Amerikai
Szívritmus Társaság (HRS) 2017-ben megjelent nem]HWN|]LV]DNpUWĘLNRQV]HQ]XVQ\LODWNR]DWiQDN  WRYiEbá a Német Sugárterápiás Társaság és a Német Kardiológiai Társaság (DEGRO/DGK) 2020-ban validált

$Np]LUDWiQpUNH]HWWDV]HUNHV]WĘVpJEHpQNHUOWHOIRJDGiVUD
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ajánlásának (3) legfontosabb elemeit foglalja össze a
PDJ\DUQ\HOYĦN|]|QVpJV]iPiUDPHJWHUHPWYHH]]HO
HJ\ HVHWOHJHV NpVĘEEL PDJ\DU V]DNPDL DMiQOiV PHJszületésének alapjait.

szültséget használjuk (MV), amely a sugárnyaláb
HQHUJLiMiUD XWDO $ OLQHiULV J\RUVtWyN MHOOHP]ĘHQ
09RVIRWRQVXJiU]iVWNpSHVHNHOĘiOOtWDQL
• $] HOHNWURQVXJiU]iVUD MHOOHP]Ę KRJ\ NLVHEE
PpO\VpJEHQQ\HOĘGLNHOPLQWDIRWRQVXJiU]iVtJ\
alkalmas felületes elváltozások kezelésére, ahol a
A sugárterápia biofizikai alapjai és módszerei
PpO\HEEHQIHNYĘV]|YHWHNPHJNtPpOpVHV]NVpges.
A sugárterápia a rosszindulatú daganatok és egyéb pro• A protonterápia is egyre szélesebb körben hozliferatív betegségek kezelésének fontos részét képezi.
]iIpUKHWĘ PRGDOLWiV DPHO\QHN VRUiQ FLNORWURQ
Az ionizáló sugárzással végzett kezelés és az annak
YDJ\ V]LQNURWURQ VHJtWVpJpYHO iOOtWDQDN HOĘ DNiU
VRUiQ EHN|YHWNH]Ę KDWiVRN PHJpUWpVpKH] V]NVpJHV
250 MeV energiájú protonokat. A dózis leadása a
SURWRQRN HQHUJLiMiWyO IJJĘ PpO\VpJEHQ KLUWHOHQ
néhány definíciót tisztázni. A sugárkezelés során a szötörténik (Bragg-csúcs), így kisebb a dózis a céltérvetekben elnyelt dózis (energia/tömeg) mértékegysége
IRJDW HOĘWWL pS V]|YHWHNEHQ PLQW IRWRQVXJiUQ\Da Gray (Gy = joule/kg). Az egész testtérfogaton belül, a
láb esetén. A céltérfogat tervezett dózisa mögött
daganatot magába foglaló céltérfogatban elnyelt eneris nagy dózisesés következik be, így a célterület
gia, a gócdózis befolyásolja a terápiás hatást. A sugármögötti szöveteket alig éri dózisterhelés.
terápia során a leadandó teljes dózist (összgócdózist)
• 8J\DQH]D]HOQ\HOpVLWXODMGRQViJMHOOHP]ĘQHKp]
kisebb részekre, frakciókra kell osztani (frakciódózis),
ionnyaláb esetén is, azonban a kevés centrumban
KRJ\DN|UQ\H]ĘHJpV]VpJHVV]|YHWHNNHYpVEpNiURHOpUKHWĘ V]pQLRQVXJiU]iV ELROyJLDL KDWpNRQ\ViVRGMDQDN (]HQ IUDNFLyN DGDJROiVD NO|QE|]Ę VpPiN
ga is nagyobb, két-háromszorosa a fotonsugárV]HULQWW|UWpQLND]DODSEHWHJVpJWĘOpVDGDJDQDWWtSXVzásénak. A céltérfogat pontos dozírozását a tuWyOIJJĘHQ$VXJiUWHUiSLiQDNNpWDODSYHWĘPyGV]HUH
PRU WpUIRJDWHJ\VpJHL YDVWDJViJiQDN PHJIHOHOĘ
a teleterápia (távolbesugárzás) és a brachiterápia (köBragg-csúcs-„kiszélesítéssel” lehet elérni, amely
]HOEHVXJiU]iV  $] HOĘEELQpO QDJ\ HQHUJLiM~ IRWRQVXpasszív szórással vagy aktív szkenneléssel törgárzás, elektron-, proton- és neutronsugárzás, valamint
nehézionok, leggyakrabban szénionok alkalmazására
ténhet.
• Meg kell említeni még a ma már ritkán alkalmaNHUOVRU$]XWyEELpYWL]HGHNWHFKQLNDLIHMOĘGpVHOHKHzott, gyors neutronokkal végzett sugárkezelést és
WĘYp WHWWH VRNPH]ĘV YDJ\ IRUJyPH]ĘV EHVXJiU]iV LOa termikus, epitermikus neutronokkal végzett bór
letve hadronok esetén raszter szkennelés formájában
neutronbefogás-terápiát (BNCT). Az atommagréa céltérfogat szelektív besugárzását, az ezen kívüli ép
V]HFVNHVXJiU]iV H IRUPiLQiO QDJ\ PHQQ\LVpJĦ
szövetek, beültetett készülékek (így CIED-ek) védelmét,
direkt neutron érheti a ritmusszabályozó eszközöa direkt dózis minimalizálását. Nagyobb energiák alkalket.
PD]iVDVRUiQPHJQĘDPiVRGODJRVQHXWURQRNPHQQ\Lsége (különösen >15 MV energiájú, intenzitásmodulált .RQIRUPiOLV VXJiUWHUiSLD HVHWpQ D EHVXJiU]iVL PH]Ę
sugárkezelés (IMRT), illetve passzív szkennelt nehéz- a céltérfogat alakját követi, így nagy dózisok ebben a
LRQWHUiSLD HVHWpQ  DPHO\HN MHOHQWĘV V]HUHSHW MiWV]D- volumenben jelennek meg. Bár a sugárkezelés célzotnak a CIED-ek meghibásodásában (4). Brachiterápia tan történik, elkerülhetetlen, hogy a céltérfogaton kívül
során zárt sugárforrást vagy sugárforrásokat juttatunk a pácienst ne érje alacsony dózisú sugárterhelés. A
a daganatba, vagy annak közelébe, ami a gyakorlatban másodlagos fotonsugárzás egyik forrása a direkt suWHVWUHJEHYDJ\V]|YHWN|]LWpUEHW|UWpQĘIRUUiVHOKHO\H- JiU]iVVDO EHVXJiU]RWW WHUOHWHNUĘO V]yUyGy VXJiU]iV
zést jelent. A sugárzás intenzitása a távolság négyze- A másodlagos sugárzáshoz azonban a „neutronszenytével arányosan csökken, a dózisgrádiens meredek, így nyezés” is hozzájárul, amelynek mértéke a sugárterábiztosítható az egészséges szövetek védelme. A mere- SLD VRUiQ DONDOPD]RWW VXJiUQ\DOiE HQHUJLiMiWyO PLQĘdek dózisesés és az alkalmazott, 20-380 keV energiák VpJpWĘO pV D PRGXOiFLy WHFKQLNiMiWyO IJJ  09QiO
révén a brachiterápia csekély hatással bír a CIED-ekre, nagyobb energiájú fotonbesugárzás, 20 MeV energiát
amelyek dózisa általában alacsonyan tartható. Ezidáig meghaladó elektronbesugárzás vagy passzíve modunem észleltek brachiterápiával kapcsolatos, sugárindu- lált nyalábú protonbesugárzás esetén a neutronkilépés
kálta CIED-komplikációt. A holland irányelvek szerint többszörös (2).
ezért a brachiterápia a teleterápiával ekvivalens módon
NH]HOKHWĘ DPtJ V]pOHVHEE N|UĦ LURGDOPL DGDW QHP iOO
A sugárterápia eszközökre kifejtett hatása
rendelkezésre (5).
$NOLQLNDLJ\DNRUODWEDQD]DOiEELVXJiUPLQĘVpJHNHWDOAz Amerikai Orvosi Fizikusok Szövetségének (AAPM)
kalmazzák:
• A lineáris gyorsítók által létrehozott fotonsugárzás 1994-es ajánlása alapján 2 Gy az a sugárdózis, amely
D OHJJ\DNUDEEDQ DONDOPD]RWW VXJiUPLQĘVpJ $ IHOHWWD]HV]N|]NiURVRGiVHVpO\HMHOHQWĘVHQHPHONHGLN
fotonenergia jellemzésére a névleges gyorsítófe- (6). Ez az érték a 1980-as évek vizsgálataiból szárma180
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zik, és számos ajánlásban a mai napig ez a 2 Gy küszöbérték szerepel. Jóllehet, újabb klinikai vizsgálatok
eredményei egyre inkább azt mutatják, hogy még az
 *\LJ HPHONHGĘ HV]N|]W pUĘ VXJiUGy]LV pV D] HV]N|]GLV]IXQNFLyN|]|WWVHPHJ\pUWHOPĦD]|VV]HIJJpV
(7–9).
A sugárterápia következtében kialakuló készülékmalIXQNFLyP|J|WWDN|YHWNH]ĘN|]YHWOHQRNRNiOOKDWQDN
$ ] HV]N|]|N IHMOĘGpVH VRUiQ D NRPSOHPHQWHU IpP
R[LG IpOYH]HWĘ &026  iUDPN|U|N DONDOPD]iVD NHUOWHOĘWpUEHLWWDV]WRFKDV]WLNXVKDWiVDOHJQDJ\REE
MHOHQWĘVpJĦ ( KDWiV N|YHWNH]WpEHQ OHJLQNiEE D]
eszköz memóriájában vagy a paraméterekben következhet be „átállítódás” (reset), amely többségében
programozható és ritkán jár irreverzibilis következménnyel. Ez a diszfunkció a másodlagos neutronNpS]ĘGpVN|YHWNH]PpQ\H  
$OLQHiULVJ\RUVtWyPĦN|GpVHVRUiQOpWUHM|YĘHOHNWURmágneses interferencia miatt kialakuló „oversensing”
következtében ingerlésgátlás (inhibíció) vagy nem
PHJIHOHOĘ pU]pNHOpV LQDSSURSULDWH GHWHNFLy  LV OpWrejöhet.

különös tekintettel a nagyobb energia esetén keletke]ĘQHXWURQVXJiU]iVNiURVtWyKDWiViUD$]XWiQN|YHWpV
során 18 esetben (8,4%) figyeltek meg diszfunkciót: öt
esetben memóriaátállítódást, nyolc esetben paraméterátállítódást, két esetben korai teleplemerülést, három
esetben átmeneti „oversensinget”, egy ICD esetében
SHGLJLQDGHNYiWNpV]OpNPĦN|GpVW  $YL]VJiODWEDQ
QHXWURQWHUPHOĘVXJiUNH]HOpVVRUiQMHOHQWNH]HWWD]|V]szes CIED-diszfunkció.
Az in vivo és in vitro vizsgálatok eredményeit is átWHNLQWYH NLHPHOHQGĘ KRJ\ D] HV]N|]|N GLV]IXQNFLójában azok magasabb életkora, a nagy energiájú
sugárnyalábokkal végzett terápia és a kezelés során
NHOHWNH]ĘQHXWURQV]HQQ\H]pVMiWV]LNOpQ\HJHVV]HUHpet. A sugárkezelés során alacsony arányban átmeneti, az esetek egy részében készülékprogramozással
megoldható problémák (programozott paraméterek
változása, rögzített adatok elvesztése, inadekvát kéV]OpNPĦN|GpV  MHOHQWNH]WHN HOKDQ\DJROKDWy V]iPban az eszköz interrogálhatatlansága, korai teleplePHUOpVIRUGXOWHOĘ
.LHPHOHQGĘ PpJ *DXWHU)OHFNHQVWHLQ pV PXQNDWiU
sainak prospektív vizsgálata, amelyben 160, CIED-et
YLVHOĘ EHWHJ UpV]HVOW VXJiUNH]HOpVEHQ NRQIRUPiOLV
Evidenciák a ritmusszabályozóval élő
IMRT- vagy sztereotaxiás technikával, 6 MV fotonbetegek sugárkezelésével kapcsolatosan
(n=146) és elektronnyalábokkal (n=14) a 2019-es DEG52'*.DMiQOiVQDN  PHJIHOHOĘHQPtJEHWHJQpO
A sugárterápia eszközökre kifejtett hatását domináló- az 1994-es AAPM-irányelvek (6) szerint jártak el, és
an in vitro körülmények között vizsgálták, azonban több konformális technikával 10-23 MV fotonnyalábokkal
kis esetszámú és néhány nagyszámú klinikai vizsgálat (n=39) és elektronnyalábokkal végezték a kezelést (3).
eredménye is rendelkezésre áll.
Az AAPM-ajánlás szerint kezelt csoportban 39, fotonAz in vitro vizsgálatok során fantomban elhelyezett rit- nal besugárzott beteg közül hétnél léptek fel komplikáPXVV]DEiO\R]yN EHVXJiU]iViW N|YHWĘHQ HOHPH]WpN D ciók, egy páciensnél inadekvát defibrilláció jelentkezett.
MHOHQWNH]ĘKDWiVRNDW WiEOi]DW . A vizsgálatok során Az összes, 6-23 MV fotonenergiákkal kezelt betegre a
direkt és szórt besugárzás hatásait vizsgálták alacso- CIED-probléma kialakulásának relatív kockázata 6 MV
Q\DEE pV PDJDVDEE HQHUJLiNQiO NO|QE|]Ę VXJiUPL- feletti energiáknál 9,03-nak (95% CI: 5,24–15,55) bizoQĘVpJHNHVHWpQ
nyult. A DEGRO/DGK ajánlása alapján kezelt betegek
Az in vivo vizsgálatok obszervációs és kohorszvizsgá- N|]O  IRWRQDODS~ VXJiUNH]HOpVEHQ UpV]HVOĘ EHlatokon alapulnak WiEOi]DW , randomizált vizsgálatok tegnél nem volt CIED-komplikáció, bár a CIED dózisa
QHPHOpUKHWĘHN$OHJQDJ\REEHVHWV]iP~YL]VJiODWEDQ akár az 5,37 Gy-t is elérte. A tizenhárom, elektronnal
=DUHPEDpVPXQNDWiUVDL462 PM, 54 ICD, 25 biventri- kezelt beteg közül egy PM-készülék beteggel kapcsokuláris-pacemaker (CRT-P) és 19 biventrikuláris ICD latos adatokat veszített. A DEGRO/DGK-ajánlás alkal(CRT-D) utánkövetését végezték el sugárterápia után. PD]iVD tJ\ KDWpNRQ\DQ PHJHOĘ]WH D VXJiUNH]HOpVVHO
24 beteg esetében helyezték át a készüléket a sugárte- NDSFVRODWRV &,('V]|YĘGPpQ\HNHW D IRWRQQDO NH]HOW
UiSLDHOĘWW$NpV]OpNGLV]IXQNFLyNHVHWpEHQDPHGLiQ betegeknél. Javaslatuk alapján a fotonenergiák 6 MVnyalábenergia 16,5 MV, a tumor kumulatív dózisának ben való korlátozása, az ICD-kben a defibrillációs kemediánértéke 46,5 Gy volt. Összesen 14 eszköznél zelés felfüggesztése, a betegek kockázatalapú követéjelentkezett diszfunkció (3,1%). 11 esetben részleges se és a CIED-ek közvetlen besugárzásának kerülése
vagy teljes átállítódás, amely programozással megold- szükséges a napi gyakorlatban.
ható volt, két esetben a gyártó segítségével történt átprogramozás, egy esetben pedig megemelkedett pitvari stimulációs küszöb. A sugárkezelés során a 15 MV-ot A malfunkció betegre kifejtett hatása
meghaladó nyalábenergia-érték volt a készülékdiszIXQNFLy OHJHUĘVHEE SUHGLNWRUD   Grant retrospektív $ VXJiUWHUiSLD N|YHWNH]WpEHQ OpWUHM|YĘ GLV]IXQNFLy
vizsgálatában összesen 123 PM-et és 92 ICD-t tanul- D] HV]N|] WtSXViWyO IJJĘHQ RNR]KDW WQHWHNHW 3Dmányozott 6-18 MV foton- és elektronterápia után, va- cemakerek esetében ilyen tünet lehet az ingerlés felODPLQW JDPPDNpVVHO YpJ]HWW VXJiUNH]HOpVW N|YHWĘHQ IJJHV]WpVHPLDWWOpWUHM|YĘEUDG\FDUGLDDV]LV]WyOLDpV
181
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1. TÁBLÁZAT. CIED-ek besugárzásával kapcsolatos in vitro vizsgálati eredmények
4[FS[ú

Év

Eszköz
(db)

Típus

4VH»SNJOúség; kumulatív dózis

Energia

Észlelt nemkívánatos
esemény

Mouton et
al. (15)

2002

96

PM
NO|QE|]Ę
korú eszközök,
11 gyártó)

foton, direkt
besugárzás;
>140 Gy

18 MV

• >10%-os érzékelésváltozás: 38 PM
(2–130 Gy);
• >10 sec-os inhibíció: 35 PM (0,15–74
Gy);
• Tartós inhibíció: 12 PM (0,5–170 Gy)

Mollerus et
al. (16)

2014

8

,&' NRUV]HUĦ foton, direkt
besugárzás;
és 4 régi esz131,11 Gy
köz)

6 MV

•1HPYROWPHJKLEiVRGiVNRUV]HUĦ
ICD (130 Gy);
• Sokkterápia elmaradása: 4 régi ICD

Zaremba et
al. (12)

2014

12

PM (10 új
eszköz), ICD
(2 explantált
eszköz)
(5 gyártó)

foton, szórt
sugárzás;
150 Gy

6-18 MV

6 MV
• Telemetria elvesztése: 1 PM (150 Gy);
18 MV
• Memóriaadatok elvesztése: 1 ICD
(44 Gy),
•,GĘHOĘWWLWHOHSOHPHUOpV30
• Nem programozható: 1 PM,
• Reset to back-up pacing mode: 3 PM

Kapa et al.
(17)

2008

20

ICD (12),
CRT-D (8)
(3 gyártó)

foton, szórt
sugárzás;
4 Gy

6 MV

Nem észleltek malfunkciót

Hashimoto
et al. (18)

2012

4

ICD
(új eszközök)

proton, passzív
szórással;
107 Gy

200 MeV

• Memória- vagy power-reset: 1/15 Gy;
• Power-on-reset (= safety back-up
mode): 1/50 Gy;
• Nem volt irreverzibilis károsodás

Zecchin et
al. (4)

2016

59

PM (34), ICD
(25) (explantált
eszközök)

foton, direkt
besugárzás;
70 Gy

15 MV

• Mágnesfunkció-deaktiváció: 1 ICD,
• Programozhatatlan eszköz: 3 ICD,
• Programozásváltozás: 1 ICD,
• Pulzusgenerátor-hiba: 4 ICD,
• Elektromos reset: 1 ICD;
• Elektromos reset: 4 PM,
• Back-up VVI mode: 2 PM

Koivunoro
et al. (19)

2011

2

30 NRUV]HUĦ epitermikus netípus, 1 gyártó) utron; dózisráta:
150-400 μSv/h

Fluxus:
(0,5 ± 0,2%)×
1012 n0/cm2,
(1,1 ± 0,1%)×
1012 n0/cm2

• Az eszköz interrogálhatatlan: 1 PM,
• Back-up VVI mode: 1 PM

Trigano et
al. (20)

2012

14

PM (explantált
eszközök,
4 gyártó)

neutron

30-50 MeV;
Fluxus: 1×109 n0/
cm2, 5×109 n0/cm2,
1×1010 n0/cm2

• „Elektronikai reset” (emelkedés, csökkenés a jobb kamrai ingerlési frekvenFLiEDQ 30 PDJDVÀX[XVV]LQWHNHQ

Nakamura
et al. (21)

2020

4

PM (2), CRT-P
(2)

foton; dózisteljesítmény: 4-14
Gy/perc (6 MV),
4-24 Gy/perc
(10 MV), FFF

6 MV, 10 MV

• Ingerlés felfüggesztése a besugárzás
LGĘWDUWDPDDODWWPLQGHQHV]N|]QpO

5|YLGtWpVHN&,(' EHOWHWKHWĘHOHNWURPRVNDUGLROyJLDLHV]N|]&57' NDUGLiOLVUHV]LQNURQL]iFLyVWHUiSLDGH¿EULOOiWRUUDO,&' LPSODQWiOKDWyNDUGLRYHUWHU
GH¿EULOOiWRU))) )ODWWHQLQJ)LOWHU)UHH30 SDFHPDNHU

következményes eszméletvesztés. CRT-k esetében a
szívelégtelenség tüneteinek fokozódása léphet fel. MaJDVDEE LQJHUOpVL IUHNYHQFLiUD W|UWpQĘ iWiOOtWyGiV N|vetkeztében palpitáció, malignus ritmuszavarok, ICD-k
esetében pedig „oversensing” kapcsán akár inappropriate sokkleadás is bekövetkezhet (7, 8, 12).
A CIED-ket, PM-eket és ICD-ket gyártó cégek nem renGHONH]QHNHJ\pUWHOPĦDMiQOiVRNNDODVXJiUWHUiSLiWLOOH-

WĘHQD]RQEDQHJ\KDQJ~DQMDYDVROMiNKRJ\DJHQHUiWRUQHHVVHQDEHVXJiU]iVLPH]ĘEH  $WHUiSLDVRUiQ
DEHVXJiU]iVLPH]ĘEHHVĘHV]N|]|NDNDGiO\R]]iND]
adekvát sugárkezelést, így ezekben az esetekben indokolt lehet a generátor áthelyezése. Ilyen döntés eseWpQ D]RQEDQ D] HV]N|] iWKHO\H]pVpEĘO V]iUPD]y N|vetkezményekkel is számolnunk kell a beavatkozások
kapcsán (13).
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2009

2010

Gelblum et
al. (22)

Ferrara et
al. (23)
Soejima et
al. (24)

koponya, nyak,
has, mellkas, medence, végtag

koponya, fej-nyak,
mellkas, has,
medence, alsó
végtag

PiMWGĘ

2015

2015

2019

2013

2019

Grant et al.
(8)

Steger et
al. (11)

Brouillard et 2019
al. (25)

2008

Zaremba et
al. (10)

Oshiro et
al. (26)

Gomez et
al. (27)
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Seidensaal
et al. (28)

31

42

8

230

51

215

560

261

PM (28),
ICD (3)

PM (28),
ICD (14)

PM

PM (199),
ICD (31)

PM (42),
ICD (9)

PM (123),
ICD (92)

PM (462),
ICD (54),
CRT-P (25),
CRT-D (19)

PM (207),
ICD (54)

PM (50),
ICD (19)

69

62

PM (37),
ICD (8)
PM (60),
ICD (2)

ICD

45

33

Eszköz Eszköztí(db)
pus (betegszám)

6 MV,
15 MV,
18 MV

6-16
MV±6-1
6 MeV
6 MV,
10 MV,
18 MV

6 MV,
18 MV
15 MV

6 MV, 15
MV

Besugárzási
energia

proton; passzíve
modulált nyaláb,
ceruzanyaláb
szénion, proton;
raszter szkennelés

foton, elektron, ortovoltos besugárzás,
Co-60; 3D-CRT,
IMRT, VMAT,
HDR-brachiterápia
proton; nincs adat

foton;
3D-CRT, IMRT,
VMAT, sztereotaxia

0,03-4,08
Gy

max. 5 Gy

29-295 cGy

0,9-505,7
cGy

<2 Gy (32),
>2 Gy (5)
<2 Gy (59),
>2 Gy (1)
(15 MV)

0,01-2,99
Gy

33–77
GyE/2,2–
6,6 GyE

<10
Gy–153
Gy

nincs adat 10–66 Gy

<2 Gy

generátor:
0 GyE,
vezeték:
0-69 GyE
0,13-21 Gy

0,03-3,05
Gy

7,5–78 Gy 0-21,35 Gy

5–70 Gy

20–70 Gy

50,4
Gy/1,8 Gy

45–50,4
Gy/1,8 Gy

6–86,4
Gy/1,8–2
Gy
8–79,2
Gy
20–74 Gy

• Ingerlési és érzékelési paraméterekben változás:
2 PM,
• Korai teleplemerülés: 3 ICD
• Nem volt malfunkció

• „Safety to back-up mode”: 1 PM (46 GyE),
• Ingerlési frekvencia csökkenése: 1 PM (23 GyE)

•0D[LPiOLVpU]pNHOpVLIUHNYHQFLiYDOW|UWpQĘ
ingerlés: 3 PM,
• Power-on-reset: 1 ICD (a betegek 3,4 %-ánál
HV]N|]iWKHO\H]pVW|UWpQWD57HOĘWW
• Programozható elektromos reset: 11 CIED
•$J\iUWyVHJtWVpJpWLJpQ\OĘSURJUDPR]iV&,('
• Pitvari stimulációs küszöb emelkedése: 1 PM.
(Az összes diszfunkció >15 MV RT esetén fordult
HOĘ
• Memóriavesztés: 5 ICD,
• Paraméterátállítódás: 4 PM, 4 ICD,
• Korai teleplemerülés: 2 ICD,
• „Oversensing”: 2 PM, 1 ICD
• Tartós stimulációs küszöb-emelkedés: 1 ICD (6
MV VMAT),
• Átmeneti csökkenés a pitvari érzékelésben: 1 PM
(6 MV IMRT),
• Átmeneti stimulációs küszöb-emelkedés: 1 PM
(6 MV VMAT)
• Memóriavesztés: 2 CIED,
• „Reset to back-up pacing mode”: 10 CIED,
• Emelkedett pitvari stimulációs küszöb: 3 CIED,
• „Pacing mode OFF”: 1 ICD

Memóriavesztés: 2 ICD (4 és 123 cGy)

„Reset to back-up mode”: 1 PM

Nem volt malfunkció

Az eredeti paraméterekre átállítódás: 1 ICD
(15 MV)

Összdó- CIED-dóÉszlelt nemkívánatos esemény
zis/ frak- zis (betegciódózis szám)

nincs adat 46,8–87,5
Gy

155-250
MeV

6-23 MV;
6-15 MeV

6 MV,
15 MV

foton, elektron, gam- 6 MV,
makés; 3D-CRT,
15 MV,
IMRT
18 MV

foton, elektron;
nincs adat

foton; nincs adat

foton, Co-60; nincs
adat
foton; 3D-CRT,
SBRT, sztereotaxiás sugársebészet,
IMRT
foton± elektron;
nincs adat

foton; nincs adat

4VH»SNJOúTÃH
technika

5|YLGtWpVHN'&57 GLPHQ]LyVNRQIRUPiOLVVXJiUWHUiSLD&,(' EHOWHWKHWĘHOHNWURPRVNDUGLROyJLDLHV]N|]&57' NDUGLiOLVUHV]LQNURQL]iFLyVWHUiSLDGH¿EULOOiWRUUDO&573 NDUGLiOLVUHV]LQNURQL]iFLyVWHUiSLDSDFHPDNHUUHO+'5 QDJ\Gy]LVWHOMHVtWPpQ\Ħ,&' LPSODQWiOKDWyNDUGLRYHUWHUGH¿EULOOiWRU,057 LQWHQ]LWiVPRGXOiOWVXJiUWHUiSLD30 SDFHPDNHU57 VXJiUWHUiSLD6%57 V]WHUHRWD[LiVWHVWVXJiUWHUiSLD90$7 WpUIRJDWPRdulált ívterápia

koponya, fej-nyak,
mellkas, has,
medence

koponya, mellkas,
máj, prosztata

koponya, fej-nyak,
mellkas, has, medence, teljes test

IHMQ\DNQ\HOĘFVĘPHOONDVKDV
medence, végtag

2015

Brambatti
et al. (7)

IHMQ\DNHPOĘ
WGĘKDVPHGHQce, végtag
fej-nyak, mellkas,
has, medence,
végtag

2012

fej-nyak, mellkas,
has, medence,
alsó végtag
fej, nyak, mellkas,
has, medence
IHMQ\DNHPOĘ
mellkas, medence

Tumorlokalizáció

Makkar et
al. (9)

2011

Év

4[FS[ú

2. TÁBLÁZAT. A CIED-del élő betegek sugárkezelésével kapcsolatos in vivo vizsgálati eredmények
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Eszköz teljes lekérdezése (eszköz típusa, beállított paraméterek, PM-dependencia)

Kezelési terv felállítása

'(*52'*.DMiQOiVV]HULQWDEHWHJUL]LNyFVRSRUWED
VRUROiVD HV]N|]WpUĘVXJiUGy]LV30GHSHQGHQFLDpV,&'
viselése alapján):
• $ODFVRQ\UL]LNy 2Gy, nem PM-dependens
• .|]HSHVUL]LNy 2-10 Gy
• 0DJDVUL]LNy >10 Gy, 2 Gy és PM-dependens/ICD
• 'HSHQGHQVEHWHJ Aszinkron mód

Az eszköz akadályozza-e az adekvát kezelést?
Igen

Eszköz áthelyezése
javasolt
(HRS;Class I)

Nem

$PHQQ\LEHQD&,('ORNDOL]iFLyMDQHP]DYDUMDDNH]HOpVW
pVDNpV]OpNHWpUĘPD[LPiOLVNXPXODWtYGy]LV*\
DNpV]OpNiWKHO\H]pVHQHPMDYDVROW +56&ODVV,,,

6]LJQL¿NiQVQHXWURQNpS]ĘGpVVHOMiUyWHUiSLiV
PRGDOLWiVRN
• 10 MV feletti fotonbesugárzás
• 20 MeV feletti elektronbesugárzás
• Protonterápia
• Neutronterápia, bór-neutron-befogás-terápia
• Szénionterápia

Neutronkilépéssel járó sugárterápia alkalmazása?

Igen

Nem

+HWLHV]N|]HOOHQĘU]pV
(HRS;Class I)

Pacemakerdependens
beteg?
Igen

Nem

+HWLHV]N|]HOOHQĘU]pVMDYDVROW
(HRS; Class II b)

(V]N|]HOOHQĘU]pVJ\DNRULiJDD'(*52'*.DMiQOiV
DODSMiQ
• Közepes és magas rizikócsoport, PM-es beteg esetében
QLQFVHJ\pUWHOPĦiOOiVIRJODOiV
• ,&'YHOpOĘEHWHJHNQpOQDSLHV]N|]HOOHQĘU]pVV]NVpJHV

A sugárkezelés végén teljes eszközinterrogáció javasolt
(HRS; Class I)

1. ÁBRA. Beültethető eszközzel élő betegek sugárkezelése kapcsán szükséges teendők. A 2017-es nemzetközi konszenzus és a
2015-ös DEGRO/DGK irányelve alapján készült egyesített folyamatábra, amely a sugárterápiára kerülő betegnél szükséges intézkedéseket tartalmazza (CIED=beültethető elektromos kardiológiai eszköz, DEGRO/DGK=Német Sugárterápiás Társaság/Német
Kardiológiai Társaság, HRS= Amerikai Szívritmus Társaság, ICD=implantálható kardioverter defibrillátor, PM=pacemaker)

Ajánlás a CIED-del élő betegek
sugárkezelésével kapcsolatos teendőkre

1. Szükséges minden eszköz lekérdezése, mert a ke]HOpVW YpJ]Ę PXQNDFVRSRUWQDN LVPHUQLH NHOO D]
HV]N|] SRQWRV WtSXViW 30 YDJ\ ,&'  (OOHQĘUL]QL
$ ULWPXVV]DEiO\R]yYDO pOĘ V]HPpO\ VXJiUNH]HOpVpQHN
NHOO D] HOHNWUyGiN PpUKHWĘ SDUDPpWHUHLW D] HVHWOHmegtervezésekor elengedhetetlen az aritmológus és a
ges PM-dependenciát, valamint rögzíteni kell, hogy
VXJiUWHUDSHXWDHJ\WWPĦN|GpVH$HVQHP]HWN|mennyi a beállított nyugalmi és maximális ingerlési
zi konszenzusdokumentum (2) és a 2015-ös DEGRO/
frekvencia (maximal tracking és sensor rate).
DGK-irányelv (14), valamint a 2020-as validált algorit- $NH]HOpVHOĘWWPLQGDQHP]HWN|]LPLQGD'(*52
PXV  DODSMiQDVXJiUWHUiSLiUDNHUOĘEHWHJQpOV]NDGK-ajánlás alapján tisztázni kell, hogy mekkora az
VpJHVLQWp]NHGpVHNDN|YHWNH]ĘN iEUD .
alkalmazott fotonnyaláb energiája, valamint várható$VXJiUWHUiSLDPHJNH]GpVHHOĘWWPLQGHQNpSSHQV]NVpDQPHNNRUDD]HV]N|]WpUĘVXJiUGy]LV(]HQDGDWRN
ges az aritmológus és sugárterapeuta közötti konzultáció,
alapján a DEGRO/DGK ajánlása szerint a betegek
DPHO\VRUiQDN|YHWNH]ĘIHODGDWRNDWNHOOHOYpJH]QL
alacsony (2 Gy, nem PM-dependens és primer profi184
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laktikus ICD), közepes (2-10 Gy vagy 2 Gy és PM-dependencia vagy korábbi malignus aritmia) és magas
rizikójú (>10 Gy) csoportba sorolandók. A különbö]Ę UL]LNyFVRSRUWRNEDQ HOWpUĘ V]LQWĦ PRQLWRUR]iV pV
szakorvosi felügyelet elrendelése lehet szükséges.
3. Tisztázandó, hogy a terápia során várható-e neutronszennyezés. A HRS-konszenzus alapján a kezelés során javasolt a kisebb neutronprodukcióval járó
modalitás alkalmazása. A vizsgálatok alapján a ritPXVV]DEiO\R]yN GLV]IXQNFLyMiQDN OHJHUĘVHEE SUHdiktora a neutronkilépéssel járó sugárkezelés, amely
10 MV feletti energiák esetén szignifikáns. Direkt neutronbesugárzás esetén még nagyobb körültekintéssel szükséges eljárni, epitermikus neutronnal végzett
bórneutron-befogás terápia pedig nem alkalmazható
&,('GHOpOĘEHWHJHNQpO
4. Az eszköz áthelyezése megfontolandó, figyelembe
véve az ezzel járó esetleges következményeket, ha az
HUHGHWL&,('ORNDOL]iFLy]DYDUMDDPHJIHOHOĘNH]HOpVW
5. Amennyiben a CIED elhelyezkedése nem zavarja a ke]HOpVWpVD]D]WpUĘPD[LPiOLVNXPXODWtYGy]LVD]*\W
nem éri el, akkor a készülék áthelyezése nem javasolt.

EHQNpV]OpNHOOHQĘU]pVV]NVpJHVHUUĘOD]RQEDQD
nemzetközi konszenzusdokumentum nem nyilatkozik.
2. A nemzetközi konszenzus szerint a sugárkezelés
XWROVyIUDNFLyMiWN|YHWĘHQWHOMHVN|UĦHV]N|]HOOHQĘUzés szükséges.

Összefoglalás

A sugárterápia CIED-ekre kifejtett hatásáról szóló vizsgálatok száma összességében alacsony, a rendelkezésre álló adatok alapján azonban a káros következméQ\HNiOWDOiEDQULWNiNpVMyOHOĘUHMHOH]KHWĘN$QDJ\REE
vizsgálatok eredményei alapján leginkább a másodODJRV QHXWURQNpS]ĘGpV WHKHWĘ IHOHOĘVVp D &,('HN
meghibásodásáért. Az eszközök direkt expozíciója és
kumulatív dózisa, továbbá a terápia során alkalmazott
nyalábenergia is meghatározó az eszközdiszfunkció
kockázatában. Mindezek figyelembevétele mellett a
beültetett eszköz típusa, valamint a beteg PM-dependenciája igényel különös figyelmet. A sugárterápiában
UpV]HVOĘpV&,('GHOpOĘEHWHJHNEL]WRQViJRVNH]Hléséhez elengedhetetlen a sugárterápiás és az elektA sugárterápia alatt megfontolandó teendők URIL]LROyJLDLPXQNDFVRSRUWIRO\DPDWRVHJ\WWPĦN|GpVH
YDODPLQWILJ\HOHPEHYpYHDNO|QE|]ĘDMiQOiVRNHOWpUĘ
$EHWHJHNPRQLWRUL]iOiViUDYRQDWNR]yDQLVHOWpUĘD javaslatait, szükséges minden intézetben az erre vonatnémet és nemzetközi javaslat. A nemzetközi ajánlás kozó közös protokoll kialakítása.
DODSMiQ HOHJHQGĘ IRO\DPDWRV DXGLRYL]XiOLV NRQWDNWXVIHQQWDUWiVDDVXJiUWHUiSLiEDQUpV]HVOĘEHWHJ- 1\LODWNR]DW
gel, azonban a német irányelv értelmében a közepes $ V]HU]ĘN NLMHOHQWLN KRJ\ D] |VV]HIRJODOy N|]OHPpQ\
és magas rizikójú betegeknél szükséges folyamatos PHJtUiViYDONDSFVRODWEDQQHPiOOIHQQYHONV]HPEHQ
EKG-, noninvazív és oxigénszaturáció-monitorozás. SpQ]J\LYDJ\HJ\pEOpQ\HJHV|VV]HWN|]pV|VV]HIpU
A DEGRO/DGK-ajánlás alapján közepes rizikójú be- KHWHWOHQVpJLRNDPHO\EHIRO\iVROKDWMDDN|]OHPpQ\EHQ
WHJHNHVHWpEHQNOVĘGHILEULOOiWRUpVSDFHPDNHUNp- EHPXWDWRWWHUHGPpQ\HNHWD]DEEyOOHYRQWN|YHWNH]WH
V]OWVpJYDODPLQWDODSV]LQWĦ~MUDpOHV]WpVEHQ %/6  téseket vagy azok értelmezését.
jártas személy jelenléte is szükséges. Magas rizikójú
betegek kezelése során kardiológus vagy aneszteziológus jelenléte javasolt.
3DFHPDNHUUHO pOĘ EHWHJQpO GHSHQGHQFLD pV QHXW- ,URGDORP
1. Raatikainen MJ, et al. Statistics on the use of cardiac electronic
URQWHUPHOĘ VXJiUWHUiSLD HVHWpQ KHWHQWH HJ\V]HU devices and electrophysiological procedures in the European SociWHOMHV N|UĦ HV]N|]HOOHQĘU]pV MDYDVROW D QHP]HWN|]L ety of Cardiology countries: 2014 report from the European Heart
irányelvek szerint.
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az esetben viszont folyamatos monitorozás és defib- patients. Radiother Oncol 2020. DOI:10.1016/j.radonc.2020.01.006
4. Zecchin M, et al. Malfunction of cardiac devices after radiotherrillátorkészültség lehet szükséges.

Sugárterápiát követően szükséges teendők
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5. Coen W, Hurkmans JLK, Bing S Oei, Ad JJ Maas, GJ Uiterwaal, et
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