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BEVEZETÉS Az Európai Rák Isko lának egy sugárkeze lésse l fog
lalkozó tanfolyamát Budapesten rendeztük meg, és annak 

előadásait a Nőgyógyászati Onko lógia 1996-os szá mában dol

gozatok formáj ába n közöltük. Tekintettel arra , hogy a nőgyó

gyász ok, daganatgyógyászo k és a sugárkezelő orvosok részé
ről is nagy érdeklődés mutatk ozott , és hogy az emlőrák sugár

keze léséve l kü lön dolgozat nem foglalkozo tt, úgy gondoltuk, 

hogy nem érdektelen az ezze l fogla lkozó kerekasztal megbe
szé lést is ismertetni. Ezt a vitát a te ljesség igé nye nélkül , ma
gyarra fordítva adjuk közre. 

AZ EMLŐ DAGANATANAK SUGÁRKEZELÉSE Baclesse ( 1) már 1949-

ben igazo lta, hogy az emlőrák sugárkezelésse l elpusztítható , és, 

hogy a sugárkeze lés biztonsá gga l alka lmazható. Hasonlóan az 
emlőrák műtéti megközelítéséhez , a sugárkezelést is célszerű 

külön választan i. Ennek megfelelően külön-külön tárgya ljuk az 

elsődleges daganat, a ny irokcsomók és a távo li áttétek sugárke
zelését. A kiúju lt daganat szintén külön elbirálás alá esik. 

AZ. ELSŐDLEGES DAGANAT SUGÁRÉRZÉKENYSÉGE A résztvevők egyér
telműen megállapították, hogy az emlőrák egy sugárérzékeny da
ganat. Hasonlóan más daganatokhoz, a daganat nagysága azon

ban emlőrák esetében is meghatározó . Nagy daganat elpusztítá

sához olyan mennyiségű besugárzást kellene alkalmazni, amelyet 

a szervezet nem visel el. Ezért, ha a daganat már jól tapintható (3-
4 cm-nél nagyobb), sugárkeze léssel nem pusztítható el. Nehéz 

megmondani , hogy mekkora az a legnagyobb daganat, ame ly be
sugárzássa l még gyógy ítható. A mikroszkópos nagyságrendű és 

az esetleg néhány millim éter nagyság ú daganatok, valamint a da
ganatmegelőző állapotok sugárkeze léssel eredményesen kezel

hetők. A sugárkeze lés célja tulajd onképpen ezek elpusztítása. 

MIKOR JAVASOLT EGYEDÜLI SUGÁRKEZELÉS? Az elsődleges daga

natoka t csa k besugárzással gya korlat ilag soha nem keze ljük, 
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egyedü li sugár keze lés t legfeljebb tünet i cé llal alkalmazunk , 

vagy, ha a beteg nem engedi a sebészi beavatkozá st. Az emlő

rák, nagyságá tól függően sugárkezelésse l is j ól gyógyí tható, a 
sugárkeze lésse l kiegészí tett sebész i keze lés eredménye i azon

ban jobbna k tűnnek, ezért az ese tek túlnyomó többség ében a 
sugár keze lésre a sebész i keze lés kiegé szítéseként ke1iil sor. 

Smit sze rint kivéte lt j elenthet a TO N 1 b daganat , ame ly egye

düli sugárkeze lésse l jó l megfogható , kiegészítő gyógysze res 
keze lésre sincs szükség. Javasolt sugárme m1yiség : 50 Gy a hó

nalj és a kulc scsont feletti nyirokcsomók terül eté re, kiegészít 
ve még 10 Gy-vel a hóna lj árok nak azon te1iiletére, aho l a da
ganato s nyirokcsomó eredet ileg tap intható vo lt. 

MIKOR JAVASOLT SEBÉSZI BEAVATKOZÁS NÉLKÜL ALKALMAZ.OTT EGY

ÜTTES GYÓGYSZERES ÉS SUGÁRKEZELÉS? A sugá rkezelésse l egy i

dejűleg adott sugárérzékenyítők hatásossága még nem te ljesen 

tisztázo tt. Ma még nem lehet egyértelműen megíté lni a sebé
szi leg nem eltávo lított daganatok kemoteráp iáva l kiegész ített 
besugá rzásának hatásosságá t. Smit utalt rá, hogy ebből a szem

pontb ól figye lem felkeltő Jaquil!at és munkatá rsainak (2) 

1990-ben megje lent munkáj a, ame lyben 250 o lyan különböző 

stádiumú emlőrákos betegről szá moltak be, ak iknek a daga na

tát nem távo lították el, hanem 3-6 alkalomm al adott gyógysze

res (v inblastin , thiot epa, 5FU és doxorub icin) keze lésse l kiegé
szített besugárzással keze lték. Az 5-éves dagan atmentes túlélé s 
1 stádiumú esetekben ( 19 beteg) 100%, IIA stádiumban 82%, 

118 stádiumú betegekben pedig 6 1 % vol t. T I daganatok közü l 
egy sem, a T2 daga natoknak ped ig csa k 13%-a újult ki. Az em
lőt az esetek 94%-á ban sikerü lt megtartani. 

Ml A CÉLJA A KIEGÉSZÍTŐ (ADJUVÁNS) SUGÁRKEZELÉSNEK, ÉS MILYEN 

ESETEKBEN ALKALMAZZUK? A kiegészítő sugárkeze lést azért ad

ju k, hogy az emlőben vagy az eltávolított emlő területén 
vissza maradt , klinik ailag nem fel ismerhető daganatoka t e l-
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pusztít suk. A műtét utáni és előtt i besugárzás alapvetően abban 
különbö zik, hogy a sugárkez eléssel elpu sztítand ó daganat tér
fogat az előbbi esetben össze hasonlíthatatlanu l kisebb . A klini
kai nagyságú daganatot ugya nis sebészileg távolítjuk el. 

EMLŐMEGTARTÓ MŰTÉTEK Korai emlőrák esetében végze tt em lőmeg

ta1tó műtétek végzéséhez hozzátartozik a kiegészítő sugárkeze
lés . Ennek során a megtartott em lőt megsugarazzuk, azért, hogy 
a hely i kiújulá sok valószínűségét csökkentsük. A mütét után i 
besugárzás szükségességé t Ha/la11d és munkatársai (3) adatai 
egyé rtelmüen alátáma sztják. A szerzők 2 cm vagy annál kisebb 
daganatok miatt mütött emlőrákos betegek 17%-ában találtak 1 
cm-nél kisebb, 14%-áb an pedig 2 cm körül i nagyságú másik 
daganatot, 28%-á ban pedig in situ megbetegedést figyeltek 
meg. A helyi kiújulá sok gyakori sága 28% volt a sugárkezelés
ben nem részes ültek között , szemben a 7,6% -os helyi kiúju lási 
aránnya l azokban az estekben, amikor mütét után sugárkezelést 
is adtak. A résztvevők szerint , egybehangzóan az iroda lmi ada
tokka l, a sugárkezelésse l kiegész ített emlő megtartó műtétek 

eredménye i megegyez nek az em lőeltávolítássa l kezeltek ered
ménye ivel. Greiner úgy véli, hogy ha a beteg 70 év felett van és 
a daganata I cm-nél nem nagyobb , ösztrogén receptor poz itív, 
és megfelelő sebész i szé llel lett eltávolítva, a kiegészítő sugár
kezeléstől eltekinthetünk, elegendő tamoxifent adni . 

EMLŐELTÁVOLITAs Emlőeltávolítás után k iújult daganatok az esetek 
egy harmadában , a mellkas falában talá lhatók. Sajnálatos mó
don ilyenkor a daganat sejt ek má r a szerveze tben is szé tszóród
tak (4). A rendelkezés re álló adatok ugyan bizony ítják, hogy az 
emlőeltávolítást követő k iegészítő besugárzással a mellkasfal i 
kiújul ások gyakorisága csökkenthető, ez azonban a túlélést 
nem jav ítja (5). Cuzick és mu11katársai11ak (6) egy össze hason
lító, találomra csoportosított vizsgá lata, amelyben a kiterjesz 
tett emlőeltávolítás eredményeit hasonlít ották össze a sugárke
ze lésse l kiegész ített egysze rü emlőeltávo lítás eredményeive l, 
azt mutatta, hogy az utóbbi csoportban gyakori volt a sugárzássa l 
összefüggő szívmegbetcgedés, és gyakran keletkezett a besu
gá rzás i mezőben második daganat. Ezze l ellentétben Strender 

és munkatársai (7) úgy vélik, hogy megfelelően megválasztott 
besugá rzás i mező és sugármennyiség mel lett a daganatmen tes 
túlélés is jo bb akkor, ha az egyszerű vagy kiterjesz tett emlőel

távo lítást követően a műtéti területet besugarazz uk. 

A résztvevők szerint emlőeltávolítás után kiegészítő sugárke-

esetekben is, mert a környék i kiújulá sok gyakorisága ebben a 
nagy-kocká zatú csoportban 18%. Ma kó pT I pN0 esetektől el
tekintve mindig ja vasol kiegészítő sugárkezelés t. 

MILYEN KORLÁTAI VANNAK A KIEGÉSZÍTŐ SUGÁRKEZELÉSNEK? A kie
gészítő sugárkezelés sikere függ a daganat nagyságá tól (mé re
te, térfogata), sugárérzékenységétől, és minden bizonnya l attól 
is, hogy milyen besugárzást alkalmazunk, pl. cobalt, e lektron, 
neutron . A sugárkeze lés korlátját m indig az ép szövet teherbíró 
képesség e j elenti, amely fi.igg a besugárzás i mező nagyságá tól 
és a szövetek sugárérzékenységétől. 50-60 Gy általában jó l el
v iselhető, nagyobb daganatok eseté ben azonban 70-100 Gy 

adá sára is szükség lehet. 

MŰTÉT ELŐTTI SUGÁRKEZELÉS Az elsődleges emlőrák műtét e lőtt i 

sugárkezclésének cé lj a a daganat megkisebbítése és az emlő
ben szétsz óródott daganatsejtek elpusztítása. Erre a cé lra azo n
ban a bevezető gyógyszeres kezelés (neoadjuvans kemoterápia) 
hatásosa bbna k tűnik, amelynek további előnye, hogy a távolba 
elsodródott ráksejteket is elpu sztíthatja. Műtét előtti sugárke
zelés csak akkor j avasolt, ha a daganat sebészi leg nem távolít 
ható el, és a beteg gyógysze res keze lésre nem alkalmas. A mű

tét előtt adott sugárke zelés fokozhatj a a sebészi bea vatkozá s 
kockázatát, szövődmények gyakrabb an fordulnak elő. N incs 
bizonyít ék arra, hogy a mütét előtt adott sugárkezelés hatáso 
sabb lenne, mint a kiegészítő (műtét utáni) besugárzás vagy a 
daganat sugárkezelésse l nem kiegész ített sebész i eltávo lítása . 

SZÜKSÉGES-E SUGÁRKEZELÉST ALKALMAZNI KLINIKAILAG KI NEM MU

TATHATÓ (OCCULT, MO) ÉS KLINIKAILAG NYIROKCSOMÓ NEGATÍV 

EMLŐRÁK ESETÉBEN? Greiner szerint , ha az elsődleges daganat
nak olyan jellemzői varrnak, amelyek alapján a hónalji nyirok
csomók eltávolítása is java llt, k iegészítő sugárkezelés is cél
sze rü. Ha hónalji ny irokcso mó eltávolítást nem végzünk , kie
gészítő besugárzás sem szükséges. Smit véleménye szerint 
mind a tejj árat (intradu ctális, DCIS), mind a lebeny (lobularis, 
LCIS) in-situ rák kórjóslata j ó, a körn yéki ny irokcso mó áttétek 
gyakori sága 0-3%. DCIS ese tében sugá rkezeléssel kiegés zített 
helyi kimetszés jó eredményt biztosít ; a kiúju lás <3%, a 10 
éves túlélés 96% . LCIS esetében sebész i eltávolítás (hely i ki
metszés, egy vagy kétolda li emlőeltávolítás a megbetegedés 
kiterj edtségétől függően) valósz ínüleg elegendő, k iegészítő su
gárkeze lés nem látszik indokoltnak. 

ze lést rendszerese n nem kell adni . Kiegész ítő sugárkez elés MIKOR ADJUK A KIEGÉSZÍTŐ SUGÁRKEZELÉST? Ha CMF (cyclo-

Greiner sze rint csak akkor javaso lt, ha a sebész i szél nem meg
fe lelő, illetve, ha daganat maradt vissza , vagy, ha három vagy 
több hónalji nyirokcsomó áttét van . Sm it úgy vé li, hogy műtét 

utáni besugárzás emlőeltávol ítást követően a következő ese
tekben j avasolt : a daga nat 5 cm-nél nagyobb , és/vagy a daga
natos növe kedés a bőrt behúzza, és/vagy négynél több ny irok
csomó áttét van. A sugár kezelés ilyen esetekben egyfo rmán ha
tásos akkor is, ha a daganatellenes gyógysz eres keze lés előtt , 

azza l együtt , vagy utána adjuk . Az azonban nagyon fontos, 
hogy a hónalj árkot is besugarazzuk még nyirokcso mó nega tív 
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phosphamid, methotrexat és fluorouracil) kezelést adunk, a be
sugárzás t Greiner a negye dik és ötödik CMF keze lés között 
adja, AC (adriamycin, cyclopho sphamid ) keze lés esetében 
azonban szerinte a sugá rkezelés mindi g a gyógys zeres kezelés 
befej ezése után történjé k. Ebben a vonatkozás ban még sok az 

ellentmondás. 

SUGÁRKEZELÉS VAGY DAGANATELLENES GYÓGYSZERES KEZELÉS? 

Egyik sem daga nat saját ságos , hatásuk a l apvetően a dagana t 
sejtek bio lógiai tu lajdon ság aitó l függ. A sugárk eze lés egy ha -
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tásos helyi kezelés, m íg a daganatellene s gyógyszeres keze

lés az egész szervezet re kiterjed , amine k a szövö dm énye i is 
ennek megfelelőek. Az ideális gyógysze res keze lés még nem 

ismert , mint ahogy nem ismert az ideá lis sugá rérzékeny ítő 

sem. Az ideális sugárérzékcnyítő o lyan gyógyszer, ame lyik 
csak a daganatsejtekbe jut , az ép szövetek sejtjei nem vesz ik 

fel, és fokozza a daganat sej tek besugá rzássa l szemben i érzé
kenységé t. 

A kétféle keze lés egy üttese n jól alkalmaz ható bármil yen sor
rendb en . Smit sze rint azonba n gyógysze res és sugárkeze lést 
együtt adva a következő meggon dolásokra ke ll figye lnünk: 

1. adr iamycint sugárkeze lésse l együtt ne adjun k , mert j e
lentősen fokozód ik a szív károsodás veszélye, 2. methotrexa t 

és besugárzás együt tes alka lmazása során a tüdő kötőszövete

sedés (fibró zis) veszélye nagyobb, és 3. egyidejű leg alkalma

zott gyógysze res és sugárke ze lés ronthatja az emlőmegtartó 

műtétek kozme tikai eredmé nye it. 

Ivarérett korú em lőrákos betegek túlélése jo bb és kevese bb a 

hely i kiúju lás emlő megta rtó és em lő eltávo lító műtétek esete

iben is, ha a bete gek kiegészítő gyógyszeres és sugár keze lést is 
kapnak , mintha csak k iegészítő besugár zás ban vagy csa k kie

gészítő daganatpus ztító gyógyszeres keze lésben részesülné

nek . Az utóbb i cso port eredménye i a legrosszab bak. Különö
sen fontos a sebész i és sugárke ze lés mellett adott gyógyszeres 

kezelés nyirokcsomó áttétek esete iben. Smit szerint a gyógy
szeres keze lés szükségessége olyan betegek ben, akiknek nyi-
rokcsomó áttétük nincs, nem egyértelmű . 

A sugárkezelés hel_ve az emlőrák el/á1ásába11 

MIKOR JAVASOLT EGYEDÜLI SUGÁRKEZELÉS? Greiner vélemé nye 

szerint valószínű, hogy a hónalj i nyirokcsomók sugárkeze lése 
helyettes ítheti a nyirokcsomók sebész i keze lésé t. Ezt azo nban 

előretekintő, találomra cso portos ított vizsgá latokkal igazo lni 

kell. Smil úgy véli , hogy ha a nyirokcso mók sebész i eltávo lí
tásának eredmé nye nem meghatározó a kiegészítő kezelés 

szempo ntjából, és ha nincs klinikailag megnagyobbo doi-t nyi
rokcsomó, a hónalj i áro k besugárzása helyettesítheti a sebész i 
beava tkozás t. A hónalj i ny irokcsomó k sugárkeze lése nagyon 

hatásos ( 10). Makó idősebb, a változás korán már túl lévő, 

rossz általános állapotú betegek ese tében javasolja. Ilyenkor a 
műtét kocká zata nagy. 

MILYEN ESETEKBEN JAVASOLT A HÓNALJ BESUGÁRZÁSA A NYIROKCSO

MÓK ELTÁVOLÍTÁSA UTÁN? Greiner gyako rlatába n a hónalj árok 
műtét utáni sugárke zelésé re csak akkor kerü l sor, ha szövet tani 

vizsgá lat azt mutatja, hogy a daganat a nyirokcsomón kívü lre 
is terjed (extranodalis át tét). A kiegészítő hónalji besugá rzás 

klinikai haszna azonba n ilyen esete kbe n sem bizony ított. Ny i

rokcsomón kívüli terje dés mellett ugyanis nagyon gya kori a 

daga nat sejt ek szétszó ródása, vagy is az á ltalános megbe te
gedés kialaku lása, ame lyet a sugárkeze lés nem befo lyáso l. 

Wagner és munkatársai ( 11) álláspo ntja sze rint a hónalj árok 
kiegészítő besugárzása javaso lt, ha 1. a sebészi keze léssel nem 

lehetett az áttéteket te ljesen eltávo lítani, 2. a dagana tos besz ürt
ség jelentősen túljut a nyiro kcso món, és 3. három vagy töb b 

nyirokcsomó ban van áttét. Smit úgy gondolja , hogy, ha a nyi
rokc somó eltávo lítás megfelelő, kiegészítő sugárkeze lés nem 
szükséges, helyese bb , ha ez t a lehetőséget a környé ki kiúj ulá

sok keze lésé re tartjuk fent. Makó szer int ny irokcso mó átté tek 

PETEFÉSZKEK ELTÁVOLÍTÁSA VAGY BESUGÁRZÁSA Smil sze rint mind- esetében mind ig célszerű a kiegészítő besugár zás. 

kettő hatásos. A petefé szek működés megszűnése a petefés z-
kek besugárzá sá t követően lassabban alaku l ki. Makó sze rint , a A KÖRNYÉKI NYIROKCSOMÓK SUGÁRKEZELÉSÉNEK KITERJESZTETTSÉGE 

petefé szkek besugárzása akko r j ön szóba, ha a műtétnek ellen- A legtöbb szerző egyetért abban, hogy a hóna lj árok egészé t, 
java llata van, vagy abba a beteg nem egyezi k be le, és az LHRH vagy is az 1-3 szintű nyirokcsomó k területét és a kulcscso nt fe-

gátló keze lés sem alkalmaz ható. letti árko t (fossa suprac lav iculari s) is célszerű besugara zni . 

MIKOR JAVASOLT A KLINIKAILAG DAGANATMENTES MÁSIK OLDALI 

EMLŐ MEGELŐZŐ BESUGÁRZÁSA? Greiner és Smil szerint nem j a

vaso lt, csak ha a másik emlőben is van daganatos megbetege
dés . Ezt az álláspo ntot a több i résztvevő is osztj a, de úgy gon

dolják, hogy ez a kérdés még tisztázásra szoru l, különösen le
beny- rákoknál (lobula ris carc inoma) . 

HÓNALJI NYIROKCSOMÓK Klinikailag tapintható nyirokc somó 

áttétek az alkalmazott sugár kezelésse l eredményesen nem ke

zelhetők, mikroszkópos nagyságrendű, illetve néhány millimé
ter nagyság ú áttétek azon ban ige n (8-9). 

Ml A CÉLJA A SUGÁRKEZELÉSNEK? A kics iny daganatos nyirokcso
mók és/vagy a vissza maradt daganat sejtek elpusztítása , és 

ezá ltal a környéki kiújul ások kockázatá nak csökke ntése . Nem 
eltávo lítható nyirok cso mó áttét esetén daganatos megbetege

dés előrehaladásának lassítása. Makó szeri nt a távo li áttétek 
keletkezésé nek veszé lye is csökkenthető. 
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Úgy tűnik azonba n, hogy, ha a kiegészítő sugárkeze lésre több 

ny irokcso mó áttét miatt kerül sor, elegendő a hónalj árok csú
csá t (3. szintű ny irokcso mók helye) és a kulcscsont feletti ár

kot megsugarazni . A mammari a intema nyirokc somók besu 
gárzása álta lában nem szükséges. Makó szer int az em lő bel ső 

oldalán elhelyezkedő dagana tok esetében azo nban szóba jö n. 

A SUGÁRKEZELÉS MÓDSZEREINEK MEGGONDOLÁSAI Greiner 
emlőmegtartó műtétek után, ha gyógyí tási esé llye l kezel, soha 

nem használ koba lt forrás t. Tün eti keze lésre azo nban a koba lt 

sugár keze lés is megfelelő. A 30 tervezésnek nagy előnyei van
nak. A megtartott em lő egészé t besugarazz uk, melynek során 
általában 45 -50 Gy sugármenny iséget adunk 5 hét alatt. A napi 

sugármennyisé g 2 Gy. Ha a sugár zás t o ldalró l adjuk , a tüdő su

gárterhe lése lényegese n kevese bb. Azokban az ese tekben , ami
kor a hely i kiújulá s kocká zata foko zott, pl. a sebész i szé l nem 

megfelelő, célszerű a daganat helyére j utó besugárzást 65-70 
Gy-re kiegészíte ni. Ha a daganat szél megfelelő, és nincs kiter

jed t tejjárat folyamat, ez a kiegész ítés nem szükséges ( 12). 
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Smit hangsú lyozza a bes ugá rzási mező megfelelő megv álasz

tásának a l apvető fonto sságá t. Co ll ima tor seg ítségéve l a besu
gárzás i szöge t úgy lehet megválasz tani , hogy sem hideg, se m 

forró pontok ne ke letkezze nek, és a szíve t ne érje sugár hatás . 
Célszerű, ha a foton és elektron besugá rzás t keve rjük , annak 

érdekébe n, hogy a tüdőre és a mellüregre a lehető legkevese bb 
sugá rmennyiség jusson. Az alkalmanké nt adott sugán11enny i
ség 1,8-2 Gy legye n. Nagyo bb egysze ri mennyiségek súlyos 

szövődményekhez veze thetnek. Az egész emlő besugár zásá t a 
daganat ágyra adott sugá r-lökéskeze lésse l ( 10-20 Gy) egész ít

j ük ki. Makó és Gerba ulel kiegészítő keze lésre a szöve tközti 

besugá rzás t ja vasol j a. 

Emlőeltávolítást követően Makó sze rint a műtéti terület re adott 
sugá rkeze lést ki ke ll egész íteni a hegvo nalra adott 10 Gy lö
kés-keze léssel, mert a hegvo nalban klinikailag nem felismer

hető daga natsejt fészkek maradhatnak . 

Ha a mamma ria interna ny irokcso mók nincs enek a besugárzás i 

mezőben, szív károsodássa l nem ke ll számo lni. 

A SUGÁRKEZELÉS KOCKÁZATA ÉS SZÖVŐDMÉNYEI Greiner ta
pasztalata szerint, emlőmegtartó műtét után, ha a megma radt 

emlő nem torzult, UNA C gyo rsítóva l leadott 50 Gy besugár
zás nak gya korlati lag nincs koc kázata és szövődménye. Smil 

úgy véli, hogy korai emlőrákok eseteiben alkalmazott besugár
zás során a sugárke ze lés szövődményeinek (bőr vagy emlő 

kötőszövetesedés, emlőfájdalom, bordatö rés stb.) nem szabad 

előfordu ln ia, és a második daga nat keletkezésé nek ko ckáza ta is 

el enyésző . Szövődmények va lóban ritkán fordulnak elő. 

Leggya krabban tüdőgyu lladást figyeltek meg. A felső végtag 

megduz zadását is le írták már, és elvétve, különöse n kö vér bete
gek esetében, ideg izga lmat ész leltek. A felső végtag du zzana ta 

(nyirok vi zenyője) alapvetően a nyirokcso mók eltávo lításán ak 
követke zménye és nem a sugárk eze lésé. Az előzőekben már 
utaltunk arra, hogy az egy üttes dagana tellenes gyógysze res és 

sugárkeze lés során a szövődmények lényegese n gya koribbak. 

TÁVOLI ÁTTÉTEK SUGÁRKEZELÉSE Izo lált agy í, cso nt, nyak i nyi

rokcsomó , sze mü reg és más távo li áttétek estén a bes ugárzás a 
választott keze lés . Smil sze rint több szö rös cso nt áttétek eseté

ben fél-test besu gárz ás nagyo n hasz nos lehet. Nem eltávo lít

ható nagy daga natok esetében a neutron besugárzás lehet ered
ménye s. Greiner 2 Gy egysze ri menny iségnél (rész keze lés) 

soha nem ad többet. 

KIÚJULT DAGANAT Egy re többen megkérdőjelezik azt a régebb i 
e lvet, misze rint , ha a daganat a megta rtott emlőben újul ki, 
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emlőeltávolítást kell végez n i. Emlőmegtartó műtétek után i he

lyi kiúju lásokat is cé lszerü sebész ileg keze lni, ugyanolyan el

vek alapj án, mint az elsődleges daga natot ( 13). Úgy tűn i k, 
hog y az emlőben, a bes ugárzás i területen kiúju lt daga nat meg

felelő kivágása nem kevés bé hatásos, mint az em lőeltávol ítás 

( 14). Greiner ja vaso lja , hogy ilyen ese tekben kiegész ítéské nt 

kis-s ugá rleadású (low- dose rate) szöve tközt i (intersti tia lis) be
sugárzás t adj unk . 
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