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BEVEZETÉS A mé hnyakrákban szenvedő betegek mint egy 
50%-áná l a betegség kiúju l, ebből 17-25%-ban a kiúju lt daga

nat a medence közepén helyezked ik el (1 ). Ráadásul a kezdet
ben hely ileg kiújult daga natok az esetek 8 1-93%-ában vég ül 

távo li áttéteket képez nek, ame lyeknek körü lbelü l a fele 18 

hónapon belül kimutatható (2-3) . Ezek miatt kísér leteke t vé

gez tek annak érdekében, hogy a sebésze ti beavatkozás és a su
gárkeze lés ered ménye it más he lyi és álta lános keze lési e ljá rá

sokka l javítsák. Ezek között a kiegészítő hőkezelés (hype rther

mia) biztos biológia i és kísérlet i alapokon nyugszik. 

A HŐKEZELÉS BIOLÓGIAI MEGALAPOZOTTSÁGA A helyi, előreha

ladott (118- IV stádium) méhnyakrák keze lésé ben a sugárkeze
lés e lfogadott módszer. A nagy tömegű, tömör daganatok vi

szo nt - különböző okok miatt - sokszo r közömbös ek a besu
gárzásra. Az okok között szerepel, hogy 1. számos klono
geniku s (clonoge n) ős-sejtet tartalma znak , 2. a ross z vérellá

tott ság miatt a daganatszövet oxigénh iányos , 3. a daganat d if
ferenc iálat lansága, 4. az alacso ny osztódási szám, és 4. a lassú 
sejtosztódás . 

A kizáró lagos hőkezelés hatékonysága igen korlátozott és 
eredménye röv id távú . Igazi jelentősége a gyógy ító és enyhítő 

szándékka l végzett sugá r- és a gyógys zeres keze lés kiegészítő

jeként mutatkoz ik meg. Számos tényező befo lyáso lja a daganat 
v isszafej lődését az együttesen alka lmazott sugár-, gyógyszeres 

és hőkeze l és esetén: 1. A daga nat térfoga ta. A 15 ml-né l kisebb 
dagana tokná l az esetek 93%-ában sike1iilt teljes daganat

csökke nést e lérni , az en nél nagyobb daganatokná l ez az arány 
már csupán 71 % vo lt (4). 2. A bes ugá rzás mennyi sége. A >45 
Gy sugár me nnyiségge l együttesen alkalmazott hőkeze lés 

54%-ban veze tett teljes daganatcsökkenéshe z, az em1él a la
cso nyabb sugárme nn yiség esetén csu pán 7%- ban (p = 0,0001) 

(5). 3. A hőmérsék let és a hőkezelés időtartama. A 43 °C-os , 
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egy ség es hőkezelés 90%-kal megeme li a daga naton be lül mér

hető hőmérsék letet. Ennek a keze lésnek a p ercben mért össze
sített ideje szorosan összefügg az elsődleges klinika i vá lasszal 

(p = 0,0002) és a hely i visszafejlődés időta11amával (p = 0,00 14) 
(6). A 6 percné l hosszabb keze lés jelentősen magasabb hely i 

dagana tpuszt ítási arányt eredményezett, m int a 6 perc es vagy 

annál röv idebb keze lés (7). 4. Sejtmérgező gyógysze rek. 

A ciszplatin-a lapú gyógy szeres keze lésre a válasz 20-30 % 

körüli , ame ly 15%- ra zuhan, amenny iben sugárkeze lés előzte 

meg (8-9) . A c iszp latin sejtmérgező képe ssége sz inte egyenes 
arányban nö veksz ik a hőmérséklet növekedéséve l, legna gyobb 

hatékonyságát a hőkezeléssel egyidejű alkalmazásakor éri el. 
A ciszpla tinnal szemben i érzéke tlenséget így ki lehet kerülJ1i a 
párhuzamos hőkezeléssel (10- 11 ). 

KLINIKAI EREDMÉNYEK 

EMLŐRÁK A ho lland Dutch Hyperthern1ia Group , a brit Medical 

Research Co uncil , European Society o f Hype rthermic Onco

logy, Princess Margare t Hospital , valamint a kanadai Ontario 

Cancer lnst itute összefogásáva l egy több-központú , véletlen
szerűen-kiválasztott betegc soportot vizsgá ló tanulm ány kész ült 

1988 és 1993 között, amely a helyileg előrehaladott és a kiúju lt 
emlőrák esetekre terjedt ki . A tanul mányba 307 beteget von tak 

be, mindegyik ük legaláb b 5 hónapi g vett részt a klinik ai nyo
monkö vetésben. Az együttes hő- és sugárkeze lésben részes ült 

betegek 59%-á nál siketiilt a daganat helyi visszaszor ítása, a 
csak besugárzás t kapott ak esetében ez az arány 4 1 % volt 

(p <0,00 1 ) . Ez az előny még hangsúlyo zottab b volt azok eseté

ben, akik előzőleg már részes ült ek sugárkeze lésben , és em iatt a 
legnagyob b adható sugárnlen nyiség 30 Gy vo lt ( 12). 

M~HNYAKRÁK Enné l a dagana tos megbete gedés nél a rendelke

zés ünkre álló kísérleti eredmé nyek száma meglehetősen ko r

látozott . Egy kisebb klinik ai másod ik-szakasz vizsgá latok sze
rint, ame lyben IIIA-IVA daganatok kezelését vizsgálták , 72%
ban (13/ 18) siketült teljes daganatcsökkentést elérni, 22%-ban 

( 4/ 18) pedig részlegeset. Egy beteg egyá ltalán nem vá laszolt a 

kezel és re. A helyi visszafej lődési arány 2 év után 48% , a 

betegség-függő tú lélés ped ig 3 1,8% vo lt (7). A klinikai har
madik-szakasz vizsg álatok eredménye it az /. tábláza t mutatja 

be. A jobb helyi dagana tpusztítás a hő- és sugárkeze lés 
együ tte s alkalma zásakor a túlélési arány javulásában is meg

nyilvánult a kezel ést követő 1,5-5 év alatt. 
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Schmitt G és 111/sai 

1. ráblázar A méhnya krák sugárkezelés illetve az együttes sugár- és hőkeze

lés klinikai harmadik-szakasz vizsgálatának eredményei 

Stádium 

11, 111 

1118 

118 (23) 
IIIA( l) 
1118 (80) 
IVA (11) 

Betegségmentes túlélés Szerzők 
Együttes 

Sugá rkezelés sugár- és hőkezelés 

68% ( 15/22) 85% ( 1 7/20) Slwrma és 111/sai ( 1) 
1 ½ évvel a keze lés után 

a daganat >4 cm 0 

27 % 59% 
két évvel a keze lés után 

(p <0,01) 

Helyi daganatkiinás 

57% (32/56) 83% (49/59) 
(p = 0,0 1) 

Datta és mrsai ( 14) 

D111cl, Hyperthermia 
projekr OG 89-32 
Go11za/es-Go11zales, 
személyes megbeszé lés, 
1999 

A telje s sugárk eze lés utáni, enyhítő célzatú hőkezelés alkal
mazásakor a helyi, előrehaladott méhnyakrákok keze lésében 
egy tanulmány szerint 52%-os ( 12/23) válasz-ará nyt értek el. 
A hőkezelés 12 hétig tartott , eza latt az 50 mg/m ' /hét ciszp latint 
egyó rás hőkezeléssel párhuzamosan adtak . Az életmentő műtét 

a válaszo ló 12 beteg közül 3 esetében vá lt lehetségessé ( 13). 

Az említett tanulm ányokban nem tapaszta ltak jelentős különb
sége t a heveny és a késői szövődmények tekintet ében a su
gárkeze lés, illetve az együttesen alka lmazott sugár- és hőkeze

lés ese tébe n. 

ÖSSZEFOGLALÁS A sugárkeze lés kiegészítőjeként alkalmazott 
hőkezelés jelentősen javít ja a daganat-visszafej lődést és a tú l
élés i arányokat a helyileg előrehaladott méhnyakrá kban. Az 
együttes hő- és ciszp latinke zelés hatásos módja a nem műt

hető, egy te lj es sugárkeze lésen már átesett méhnyakrák keze
lésének. A sugá rkeze lés kiegészítőjeként alkalmazo tt hőke

ze lés jelentősen j av ítja a daganat-v isszaszo rítás i arányt a hely i
leg előrehaladott emlőrák és különösen a telje s sugárk eze lést 

követő, kiúju ló betegség esetében. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A szerkesztőség hálás köszöne tét fe
jez i ki Kiglics Nad inkának a kézirat fordításáért. 
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