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ÖSSZEFOGLAW A szerző áttek inti a sugá rkezelés fej lődését és 
új útjai t. Összefogla lóan tárg yalja a sugárkeze lés helyét a női 
nem i sze rve k egyes daganatainak keze lésébe n. A méhnyakrák 
kiegészítő sugá rkezelését egy re kevé sbé végz ik. Rámut at arra, 

hogy a sugá r- és gyógysze res kezelés egy üttes alkalmazása na

gyon ígéretesnek muta tkoz ik. Sokat változo tt a méhnyálkahár

tya rák kiegészítő sugárkeze lésé nek kérdése ; a mütét előtti su
gárkeze lés teljesen háttérbe szorult , és nem tisztázott a műtét 

utáni sugárkeze lés jelentősége sem. A pet efészek- és a méh
kü11rákok eseté ben a sugárke ze lés inkább, mint tün eti keze lés 
j ön szóba . A sze méremte st rákos elváltozásai t azok korai sza

kaszába n sebészileg kezeljük , az előrehaladott esetekbe n azo n

ban a sugárkezelés nek fontos szerepe lehet. Végeze tül a szerző 
felhívja a figye lmet, hogy egyes sza ktekinté lyek időről időre 

elve tik a sugárke zelést, ped ig annak jelentős helye van a 
nőgyógyászati dagana tok ellátásá ban. 

Kul csszavak sugárkeze lés, méhnyakrák , méhtestrák , szemé
remtestrák , petefészek- és méhkürtrák 

BEVEZnÉS ÉS A MÉHNYAJCRÁ.K SUGÁRKEZELÉSE Az utóbbi évtize 

dekben a sugárkeze lés veszített valami t a nőgyógyászati rossz
indulatú daganatok keze lésébe n j átszott vezető szerepéből. Ez 

részbe n azok nak a tanu lmányoknak a hatására vezethető visz

sza, melyek a sebész i beavatko zás, mint e lsődleges kezelés 
fontosságá t hangsú lyoz ták, dc az okok közé tartozi k a daga na
tellenes gyógysze res keze lés (kemote ráp ia) rohamos fejlődése 

is ( 1 ). Épp ezért az utóbbi két keze lési forma ke1i ilt az ér
deklődés homlokterébe. Ráadá sul annak gya núja sem zárható 
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ki, hogy keres kede lmi érdekek fűződnek a gyógysze res keze

lés előnyben részes ítéséhez a sugárkeze lésse l sze mben. A su
gárkeze léshcz szükséges berendezése k viszo nylag maga s ára 
miatt sok orvos a,,-a a téves köve tkeztetés re juto tt, hogy a su

gá rkeze lés túlságosa n költséges a keze lés más fajtáihoz képes t 
(2) . Sok tanulmány rámuta tott a1i-a is, hogy a különböző keze

lés i formák együ ttes alkalmazása nagyobb esé llyel vezet het si
kerhez, mint egyetlen fajta keze lés alka lmazása. Végü l, a su

gárbiológ ia elméletét és eljárása it nagy részt fizikusok dolgoz
ták ki, ezé rt eredményeiket az orvosok nem isme rik minden 
esetben eléggé alaposan. 

A rosszind ulatú dagana tok kü lső sugá rkeze lése nem sokkal az
után megkezdődött, hogy több, mint 100 éve felfedezték a rönt

gensugárzás t (3). A XX. száza d elejé n a méhn yakrákot súlyos 

és nehezen kezelhető betegség nek tekintették. Sebész i kezelése 

akko riban nemigen volt s ikere s, és az üreg i rádium os besu gár
zás beveze tése nagy előrelépést j elentett. Különfé le eljárások 

terjedtek el, köztük a stockholm i, a párizsi és a manchesteri 
módsze r (4). Ezeke t később módo sították, a rád iumot például 

céz ium vá ltotta fe l. Az ötvenes évektől a sugárforrások kézi 
berakása helyett bevezették az utántö ltéses móds zert (5-6) . Az 

üregekbe , a daganatos szövetek köze lébe csöveket vezet tek, 
ame lye ket gum iesöve kkel kötöttek a sugá rforrást tarta lmazó 

sugárvédő dobo zokhoz. A keze lés végrehaj tását villanymoto

rok és számí tógépe k seg ítik. Ennek az eljárásnak a nagy 
előnyei akkor váltak b izonyossá , am ikor beve zették a nagy su

gá rme1m yiség- leadású (hig h dose-ra te, HDR ) kezelé seke t (7). 
Ekkor a HDR-izotópok , mint az irídium , felvá ltották kis sugár
me1myiség- leadású (low dose-ra te, LDR) izotópokat , példáu l 

a rád iumot és a céziumot. Így az egyes keze lése k ideje hosszú 
órák ról néhá ny percre röv idült, ami lehetővé tette, hogy még 
a fizikailag vagy szellem ileg fogyatékos betegek is elviseljék a 

keze lést. A sugárfo rrások rögzítettek a kezelés alatt, így a su
gármennyiség elosz lásá t pontosan ki lehe t szá mítani . Az 

LDR- HDR átszám ítást elfogad ható pontosságga l el lehet vé
gezni a lineáris másodfokú mode ll alapján, az alfa, béta és mű 

(besugárzás utáni regene rációs felezés i idő) tényezők seg ítsé
gével (8). 
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A kü lső sugá rkeze lések alkalmazása ele inte nehézkes vo lt. 
A sugárberendezésekből kibocsá tott fotonok energiáj a nem 
vo lt elég nagy ahhoz, hogy elfogad ható sugá rmennyisége t kap

ja nak a hasüregben mélye n e lhelyezkedő daganatok . Ezt a ne

hézséget a koba ltágyúk és gyo rsítók haszná lata oldo tta meg . 

Még ha a legtö bb ese tbe n lehe tséges is a méhnyak elsődleges 
daga nata külső határa inak leírása , nehéz vagy lehetetlen ponto

san meg határoz ni azok nak a medencei nyirokcsomókna k az el
helyezke dését, ame lyekbe n eset leg áttétek találhatók (9). 

A méhnyak rák gya kran ad át tétet a medence nyirokcsomó iba. 
A medence üregben a besugárzási terület pontos meghatározása 
nehéz és mego ldat lan. Ha nagy térfoga tot sugároznak be azza l 

a cé llal, hogy ne vétsenek el semmilye n dagana tos szöve tet, 
nagy lesz a szövődmények veszé lye. Ha viszont kis térfoga tot 
sugároznak be, nem csak a szövődmények, hanem a gyógy u lás 

esélye is csökken. A mcde nceüreg besugá rzásában nagy előre

lépést je lentett, amikor a négy mezős (,,box " -) elj árást kezdték 

alka lmaz ni a kétmezős helye tt. A medence üreg i sugármennyi
ség elosz lás ennek nyomán nagyon kedvező lett. 

A besugá rzandó terület jobb körü lírására akkor ny ílt mód, ami

kor elte1je dt a kom pute11omográfia (CT) számítógé pes mennyi
ség tcrvezéssel egybekö tött alkalmazása . Ma már lehetőség van 

a térbeli (három di menziós) me1111yiség tervezés re és a sugárzás
mennyiség eloszlásá nak szövete k sze rinti, alapos leképezésé re. 

Töb ben felvete tték, hogy a mágnesrezo nanciás képalko tás 
(M RI) a CT-nél alka lmasab b esz köze lehet a menny iség terve

zés nek, dc errő l még viták folynak ( 10) . Úgy is cl lehet érni, 

hogy hatásos me nny iség é1j e a cél területet, ha azt egy elsőd le

ges és egy máso d lagos cé l ter ületre osztjá k fel. Az előbbi a lát

ható méhnya kdaga nat, az utóbb i az összes mede ncei szövet, 

amelyben mikrosz kopikus dagana tok lehetnek j elen. Elü lső és 
hátulsó mezőket alkalmazva az egész mcdence üregre , lega lább 
40 gray (Gy) nagyság ú mennyiség szü kséges ahhoz, hogy el

puszt ítsa a mikrosz kop ikus átté teleket. Ha a látható dagana tot 

két oldalmezővel is bes ugározzu k, akkor ez a terüle t legaláb b 
50 Gy -t kap. Az o ldalsó mezőket gondosa n úgy szám ítják ki, 

hogy csak a CT-n látható daga natos szövetek kapja nak sugarat. 

Az ürege n belüli bes ugárzás a méhnyakdaga natot érő sugár
menny isége t az A pontban szám ított körülb elül 70 Gy- re nö

vel i. A kiválasztott menny iség nagysága a daga nat méretétől 

függ. Az előzetes ered ménye k nagyo n ígé retesek, de igen ma
gas szövődmény arányró l érkeztek j elentése k. Az utóbbi éve k

ben a j elek szerint ez az arány sokkal alacso nyabbá vált, mi

után az orvosok egy re j obban meg ismerték ezt a módsze rt. 

Méhnyak rák esetében néha a főerek körüli (paraao11ikus) nyi
rokcsomókba n is lehet áttéteket ta lálni. Ezekne k a nyirokcso

móknak a besugárzásáról szó ló tanulmányok ellentmondásosak. 
Nagyo n is valószínű azonban, hogy a medenceü reg i besugárzás 

mellei-t ez t a te1ii letet is súlyos szövődmények nélkül lehet besu

gározn i 40 Gy-vel. 

Mostaná ig öt o lyan tanulm ány isme retes, ame ly a kizárólagos 

sugárkeze lésnél job b eredm ényeket mut atott ki a besugárzás és 
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a daga natpusztító gyógysze res keze lés egyi ittes alkalma zásá
val ( 11-15). Ame rikai szakem berek ezér t nyo matékosan ajá nl

j ák az együ ttes sugár - és a gyógysze res kezelést. M ivcl a skan

dináv beszámo lók az egyedül i besugár zás alkalmazásáró l az 

előrehaladott esete kben éppo lyan biztatóak , mint az együt tes 
kezelésről szó lók, éssze rü lenne továb bi vizsgála tokat végez ni, 

mielőtt a szokványos keze lést megváltozta tnánk. Másfelől az 

egye düli sugárkeze lés esetében a késői szövődmények arányai 
a je lek szerint maga sabbak, mint az egy üttes keze lés nyomán. 

MÉHTESTRÁK SUGÁRKEZELÉSE A méhnyá lkahártyarák sugá rke
zelésé nek értékéről még fo lynak a viták. Felvetődött , hogy ,1 

méhtestrák, amely többny ire mirigyrák (lap hám átala ku lássa l 
vagy anélkül), viszonylag sugá rzás-e llenálló daganat. Hason

lóképpen a méhizomzat , a méhfal is sugárzás-elle nálló. Ezéi1 

régóta ny ilvánvaló, hogy a méhe n belüli nagy sugármcnny iség

ge l kivá ló kezelés i eredmé nyeke t lehetne elé rni . A mego ldást 
Heyman ( 16) találta meg. A méh üreget 10-1 5 kis rádiumfo rrás
sal tö ltötte meg , kihaszná lva az t a tényt, hogy a sugá rmennyi

ség meredeken esik a sugá rfo rrástó l való távo lsággal. A méh
falat érő me1my iség ily módon elég magas vo lt ahhoz, hogy el

puszt ítsa a dagana tot, ugyanakkor eléggé alacsony, hogy elke
rülhetők legye nek a méhhez köze li végbél vagy hó lyag szöve

teiben jelentkező súlyosabb szövődmények. Sokáig a lege lfo

gadottabb módszer vo lt a méh sugárfo rrásokkal va ló megtöltése, 

melyet méheltávolí tás és kétoldal i függelék eltávo lítás köve
tett. Az utóbbi évtizede kben viszont az elsődleges sebészi bea

vatkozás vo lt az ura lkodó móds zer. Többen azzal érve ltek, 
hogy ez eset ben az eredmé nyek lega lább olyan jók , mint a be

vezető sugá rkeze lésse l kiegész ített műtét eseté n, továbbá az 
elsődlegesen alkalmazo tt sebész i beava tkozás l ehetővé tesz i, 
hogy a kórboncnok megá llapítsa, m ilyen mé lye n hatolt be a 

daga nat a méhfalba. Bebizo nyoso dou ugyan is, hogy összefüg

gés van a ny irokcso mó áttétek va lószínűsége és a méhfalba ter

jedés mélysége közö tt . E1111ek alapj án megbecsülhető a ny irok

csomók feltéte leze tt érinte ttségé nek kockázata, és a keze lést 
ennek alapján lehel irányíta ni. Enne k ellenére ma még nem el

döntött, hogy hogya n lehet a mé htestrákos betege ket legjobban 
keze lni elsődleges sebész i beava tkozás után. 

Egy érde kes megfigye lés szerint kevese bb medence i nyirok

cso mó átté tet találtak o lya n betegeken, ak iket elsődleges méh
besugárzásnak vetettek alá, mint azokon, akiket elsődlegesen 

megműtöttek ( 17). Néhány sugárbiológ iai tanulm ány alátá

masztja ezt a megfigye lést, ugya nis a mikroszko p ikus dagana
tokat még az egyes keze lések során alkalmazott igen kis sugár

mennyiség is elpusztíthatja. 

A méhtest rák összes eseteinek kb. 75%-a az I stádium ban van, 

vagyis a rák a méhtestre korlátozó dik . A kora i stádiumban , 
amik or a dagana t csak a méhfal belső felébe hato l be , a mede n

ce i nyirokcso mó áttétek esé lye igen cseké ly, és nincs szükség 
külső besugá rzásra. A hüve lyi áttét veszé lye azo nban fennáll, 

de ezt a kockáza tot j e lentősen csökke nten i lehet hüvelyi bes u
gárzássa l ( 18). A leadandó sugár menny iséget alacso nyan lehet 
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tartani , és a szövődmények esé lye szinte a nu lláva l egyenlő. 

Másfelől töb b szerző azt találta, hogy a hüve lyi áttét szám a el
eve cse kély ezek ben a korai ese tekben, s ezeket könn yen el le

het távo lítani ( 19). A tú lélés i arányok ban nem talá ltak kü lönb
séget. Nem sikerült vá lasz t találni arra, hogy a hüve lyi besu

gárzás értéke lhetően hasznos-e vagy sem. Je len pillanatban 
egy euró pai tanu lmányt végeznek a kérdés eldöntésére. 

Ha a rossz indul atú dagana t behatolt a méhfa l külsö felébe, a 
mede nce kü lső besugá rzása j ava llt (20). A sugármenn yiség 

lega lább 45 Gy. Mindamellett még a kü lső besugárzás értékét 
is kétségbe vonták, és je lenleg is foly ik egy vizsgála t, amely

ben medencei és hüve lyi besugárzásban, illetve csa k hüve lyi 
besugá rzás ban részes ített betegek ese tein ek véletlenszerű 

össze hason lítását végzik . 

Más függet len kórjóslati tényezők is léteznek az I stádiumú 
méhnyálkahártya rákná l. Ezek ben a vizsgá latokban a szöve t
tani típus, a szöveti érettség (gra de) és DNS mennyiség (p loi

dia) szer inti felosztást is el ke ll végez ni. 

A méhte stráko k 15%-a rendkí vül erőszakosan növeksz ik, na
gyo n rossz kó1jóslatú (2 1 ). Jelenleg is foly nak a vizsg álat ok ar

ró l, hogy az elsőd leges mütét és besugárzás mellett alka lmazott 
gyógyszeres keze lés j avíthatja-e a kilátásokat ezekbe n az ese
tekben. 

A IIB és azon túl i stád iumokban lévő betegek tú lnyomó többsé

gén sebésze ti beavatkozást és besugárzás t is alkalmaznak . Az 
előreha ladottabb esetek ben aján latos egyé nre szabo tt kezelés 

hez folyamodni. Az egye düli tüdő- vagy májáttétek besugá rzás

sal kezelhetők. A beteg megfelelő rögz ítéséve l a sugá rmennyi
ség elosz lást a daganat területére lehet korlátozn i, és a keze lést 

két vagy három részletben , esetenként 10- 15 Gy-vcl lehet elvé
gez ni. Ez az eljárás még csa k kísérleti állapotban van, de fel
tünően j ó gyógy ulás i eredményeket lehet vele elérni. 

A PETEFÉSZEK-ÉS PETEVEZETÖRÁK SUGÁRKEZELÉSE A petefészek 

és peteveze ték rossz indula tú daganatai t többnyire sebész i bea

vatkozássa l és gyógysze resen keze lik. Már végez tek vizsgá lato
kat arról, hogy a besugá rzásnak van-e értelme ezekbe n az ese 

tekben (22). A nehézsége t az jelenti, hogy ezek a daganatok ha
süreg i átté teleket adnak, és meglehetősen nehéz hatásos 

mennyiség ge l besugározni az egész hasüreget. A legtöb b eset
ben a hasür eg fel ső része korláto zott me1myiséget kap. A moz

gósávos (mov ing strip) eljárást kipróbálták már, de a mind enna
pi munkában még nem tartoz ik az elfogadott módszerek közé 

(23). Egyes tanu lmányok szerint a petefcszekrák keze lésébe n a 
besugárzásnak enyhítő (pa lliativ) sze repe lehet a mütét és a 
gyógyszeres keze lés után (24). Ez érvé nyes az I és II stádiumú 

dagana tokra. A hasüreg alsó részét érő sugármenny iség ilyen

kor 40 Gy, a fe lső részt érő sugármenny iség lega lább 20 Gy. 

Az egész hasüreg besugá rzásá nak egy ik módja va lamilyen ra

dioak tív izotóp hashártyá n belülre való befecske ndezése (25) . 
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A 11Ögl'ógyászari ross~indularú dagana rok sugárk ezelésének jelenlegi ltelvzere 

Ennek több hátulütője van. A hasüregbe n lévő összenövések 

megakad ályozha tják az izotóp egye nletes elosz tódásá t. A leg
több izotóp nem hato l be mélyen a daganatos szöve tekbe, így 
az eljárás haszna esetleg csak a mikroszkop ikus áttétek eseteire 

korlátozódik. A módszer értékéről nehéz bizonyosságo t szerezni, 
és manapsá g csak ritkán használják. 

SZEMÉREMTESTRÁK A szemérem testrákot álta lában sebész ileg 

kezelik. A szem éremtest területe érzékeny a besugárzás ra, és 
több vizsgálat sze rint magas a szövődmények aránya . Léteznek 

azonban tanulmányok olya n előrehaladott sze méremtestrákos 
esetekről , amelyeke t sikerü lt besugárzássa l meggyógy ítani 

(26). Ezekben az esetekbe n gondos mennyiség tervezés re van 
szükség . Az ágyéki besugá rzás kom olyan mérlegelendő, és j ó 
eredménnye l alkalmazható olya n betegek né l, akik nem visel

nék el a sebész i beava tkozást . A medencei nyirokc so mó áttétek 
besugárzásának értékéről nincsenek tanulmányok. 

MEGBESZÉLÉS A sugárkeze lés módsze rei j elen leg igen nagy 
ütemben fejlődnek. Néhány év óta a konformális keze lés az 
uralkod ó móds zer. Ez azon az elven alapul, hogy a cé ltérfoga

tot a lehető legpo ntosa bban, térbeli men ny iségtervezésse l ke ll 
meghatározni , és csa k a cé lszöve teket szaba d a sugá rzásnak ér

nie. Ez csak úgy oldható meg, ha a beteget gondosan rögz ítjük 
a keze lés alatt. A cé ltérfoga t pontos meghatározásá nak nehéz

sége súlyos gondot j elent A nőgyógyászati rosszindu latú daga
natok ese tébe n a besugárzás i cé ltérfogat pon tos meghatá rozása 

nehéz, és ez kom oly gáta t szab a konformá lis kezelésnek, ame
lyet ezér t teljesen nem fogad nak el. 

Sikeresebb lehet egy másik módszer: a sugárme nnyiség vál toz
tatásáva l végze tt pontos ítás (optimal izá lás) (27) . Ezze l az elj á

rással igen nagy menny iségek kel lehet cé lba ven ni a daganat 

te rületét, miközbe n a cé ltérfoga t többi részét csa k elvise lhe
tően magas sugá rmennyiség éri. Ez a módszer ígéretes, de a 

beteg megfelelő rögzí téséve l kell egyes íteni. A betegek rögzí 
tésének módjáró l sokféle elképze lés merü lt fel, de az egyszerü 
és olcsó eljárá s meg találása még várat magára. 

Sajnálato s tény, hogy a sugár kezelést, min t a rák keze lés i for

máját időről időre elveti k bizonyos szaktek intélye k. Ám éppe n 
az az egysze rü tény, hogy a besugárz ás értékét kétségbe von
j ák, szükségessé tette, hogy a sugá rkezelésse l kapcsolatban 

alapos vizsgá lato kat végezze nek. Ezek pedig mindeddig azt 
mutatják, hogy a besugárzás a nőgyógyászat i rosszin du latú da
ganatok keze lésének értékes módsze re. 
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