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A DAGANATOKAT ÉRŐ SUGÁRHATAs KLINIKAI ÉS SZÖVETTANI 

MEGNYILVÁNULÁSAI Klinika i megköze lítésben a sugárkeze lés 
helyi-környék i és nem általános kezelés. Ez még akkor is így 
van , ha teljes-test besugárzást végzünk , mert a besugárzási 
energ ia nem a vérárammal terjed. Célja a daganat elpusztítása 
és/vagy a helyi-környék i kiúju lások megelőzése, ame ly az ese
tek döntő többségé ben megvalósítható. Sajnos nem mind en 
daganat esetében ja vítja a túlélést , annak ellenére, hogy a ki
újulások száma kevesebb. Magyarázat u l a távo li áttétek na
gyobb gyako riságát szokták felhozn i, ami nem bizonyított. 
Egyesek úgy vélik, hogy a helyi kiújulások csökkentéséve l a 
távoliak is csökkenthetők. Ez a kérdés még nyitott, tovább i 
vizsgálatokra van szük ség. 

A daganatoknak besugárzás hatására történő visszafejlődése a 
daganat növekedésének biológiai jellemzőitől függ . Gyorsa n 
növő daganatok általában gyorsabban is fejlődnek vissza . Las
san tö11énő dagana t megkisebbedés nem je lenti azt, hogy a sej
tek nem vesztetté k e l osztódó képességüket , és a daganat nem 
fog megkisebbedni , visszafejlődni. Ha a sugárhatásra a közvet
len sejtpu sztulás kevésbé következik be, a sejtek nagy többsége 
csak osztódás i gátlást szenved, a daganat visszafejlődés még 
a keze lés után is folytatódik, akár heteken keresztü l is. 

Miután a tú lélő és a végze tesen sérült sejt ek kinézetükben egy
formák , a besugárzás után közvetlenül végzett szöve ttani vizs

gálatbó l nem lehet következtetni a kezelés eredményességére. 
Ez a „bizonyta lan" időszak változó hosszúságú . A gyakorlat 
ban, ha nincs gyorsan kiúju ló daganat, a besugárzás utáni 3. 
hónapn ál hamarabb nem érdem es újabb szövetta ni vizsgá latot 
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végezni . A kimetszés fokozza a sugárzás okozta szöveti elhalás 
( radionek.rózis) kockázatát. 

SUGÁRFORRÁSOK. A SUGARKEZELÉS FORMÁI A nőgyógyászati 

daganatok sugárkezelésére he lyi és külső, bőrön keresztüli be
sugárzásoka t alka lmazunk. Helyi keze lés a szerveze tbe behe
lyezett radioaktív izotó pokkal, tehát a daganat közvetlen besu
gárzásáva l történik. Külső keze lésnél a sugá rforrás a szerveze
ten kívül van, és a sugárn yaláb a bőrön és más ép szöveteken 
keresztü lhatolva j ut el a daganathoz. A kétfé le keze lést leg
többs zör együttesen adjuk. 

KÜLSŐ SUGÁRKEZELÉS (TELETHERAPY, EXTERNAL BEAM IRRADIATION) 

A külső sugárkezelések a lkalmazása eleinte nehézkes volt. A 
sugárberendezésekből kibocsá tott fotonok energiája nem volt 
elég nagy ahhoz, hogy elfogadható sugármennyiséget kapja
nak a hasüreg ben mélyen elhelyezkedő daganatok.. Ezt a ne
hézsége t a kobaltá gyúk és -gyorsítók haszná lata oldotta meg. 
A külső sugárkeze lés legtöbbszö r foton (gamma vagy röntgen) 
sugárzássa l, ritkábban elektron (béta-sugár zás) és elvétve neut
ron vagy proton , esetleg pion sugárzássa l történik. A női nemi 
szerve k daganatainak sugárkeze lésére leggyakra bban betatront 
és a vonalas (lineári s) gyors ítót használják (/ . ábra). Mindk et
tővel elektronokat gyorsítunk. A betatronban az izzó katódról 
származó elektro nok körpályán, mágneses tér seg ítségéve l 
egyre gyorsu ló mozgás ra kénysze rülnek. Nagyszá mú (akár 
1 millió) kör megtétele után a rendkí vül nagy energiájú elekt
ronokat vagy közvetlenül kijuttatjuk elektro nsugárzás fom1ájá
ban, vagy a betatronb an az anódnak ütköztetjü k, és így nagy 
energiájú röntgen-foton sugárzás t hozunk létre. A vonalas 
gyorsítóban az elektronok hossz irányban , nagy rezgésszá mm al 
vá ltozó elektromos térben gyorsulnak fel, és hasonlóan a betat
ronhoz, megint béta- vagy foton- sugárzást hoznak létre. A ne
utron, a prot on és pion sugárzáso k létrehozásához külön leges 
és nagyon költséges berendezések szükségesek. 

A külső, tehát a szervezettől távol lévő sugárforrásból eredő su
gár eloszlását a 2. ábra mutatja. A sugárforrásból származó su
gárzás nem egynemíí (inhomogén), azaz különböző hullám
hosszúságú sugarak keveréke. Ez a sugárkezelés szempontjából 
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J. ábra Vonalas gyorsító (Extended Travel ZXT Therapy Treat

ment Table Siemens). A legkorszerűbb gépek egyike, amelynek 

asztala és maga a gyorsítóberendezés is minden irányban el
mu:Gdítbatú. 

nem előnyös, mert csak egynemű (homogén) sugár
zást lehet célpontosan irányítan i. A sugárnyaláb egy
séges ítését megfelelő szűrök segítségéve l érjük el, 
amelyek elsősorban a lágy sugarakat nyelik el. Fel
színi keze lésnél, ahol lágy sugárzásra van szüksé
günk, szüröt gyakorlatilag nem kell haszná lni. Ez
után a sugár egy sugárrekeszen (blendén) keresztü l 
lép ki a levegőbe. A sugárnya láb szélessége anná l na
gyobb, minél nagyobb a rekesz nyílása. A sugár a bő
rön keresztül ju t a szerveze tbe. A sugárnya láb és a 
bőr találkozásának szögét beesési szögnek vagy bee
sési kapunak , a megsugarazot t bőrterületet pedig 
mezőnek nevezzük A sugárforrás és a bőr közötti tá
volság a gyújtópont-bőr (fókusz-bőr) távolság. A 
gyújtópont-bőr távo lság, vagyis a sugárnak a levegő

ben megtett útja a szerveze tbe jut ó sugárme nnyiség 
és elosztás szempontjából is fontos. A pontszerű for
rásból származó sugár mennyisége a levegőben a tá
volság négyzetével arányosan csökken, vagyis minél 
nagyobb a gyújtópont-bőr távo lság, annál kevesebb 
sugár jut a szervezetbe. Ezt úgy is megfoga lmazhat
juk , hogy a sugárme nnyiség a sugárforrástól egy 
adott ponton a „fordított hatvány törvény" (inverse 
square law) szerint alaku l. Ennek értelmében az 
ádott ponton a sugármennyiség fordított arányban 
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2. ábra. A sugár terjedése külső sugárforrás esetén. A sugárforrásból származó sugárzás 

nem egynemű, azaz különböző hullámhosszúságú sugarak keveréke. A sugárnyaláb egyne

művé tételét megfelelő szűrök segítségével érjük el, amelyek elsősorban a lágy sugarakat 
nyelik el. Felszíni kezelésnél, ahol lágy sugárLásra van szükségünk, szűrőt gyakorlatilag 

nem kell használni. Ezután a sugár egy sugárrekeszen (blendén) keresztül lép ki a levegőbe. 

A sugárnyaláb szélessége annál nagyobb, minél nagyobb a rekesz nyílása. A sugár a bőrön 

keresztül jut a szervezetbe. A sugárnyaláb és a bőr találkozásának szögét beesési szögnek 

vagy beesési kapunak, a megsugarazott bőrterületet pedig mezőnek nevezzük. A sugárforrás 

és a bőr között i távolság a gyújtópont-bőr (fókusz-bőr) távolság. A gyújtópont-bőr távolság, 

vagyis a sugárnak a levegőben megtett útja a szervezetbe jutó sugármennyiség és elosztás 

szempontjából is fontos. A pontszerü forrásból származó sugár mennyisége a levegőben a 

távolság négyzetével arányosan csökken, vagyis minél nagyobb a gyújtópont-bőr távolság, 

annál kevesebb sugár jut a szervezetbe. Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a sugár

mennyiség a sugárforrástól egy adott ponton a „fordított hatvány törvény" (inverse square 

law) szerint alakul. Ennek értelmében az adott ponton a sugánnennyiség fordított arányban 

van a sugárforrás és a vizsgált pont közötti távolság négyzetével. A sugárzás a távolság nö

vekedésével keményebbé válik a lágy sugarak elnyelődése miatt, és mivel a kemény sugár 

a szövetekbe mélyebbre hatol, a szövetek mélyebb részébe jutó százalékos sugárn1ennyiség 

(a teljes sugánnennyiséghez viszonyított mennyiség) a távolság növekedésével nagyobb 

lesz. A mezőnagyság a gyújtópont-bőr távolsággal megegyezően változik, vagyis minél na

gyobb a gyújtópont-bőr távolság, annál nagyobb a besugárzási mező. Foton sugártás esetén 

a levegő-bőr érintkezésénél, hasonlóan ldilönbözö szövetek találkozási helyéhez, a sugár

elosztás módosul. A nagyobb sugárnyelő helyen, így a szövetben is, több másodlagos elekt

ron képződik, mint a levegőben. Az elektronok szóródása következtében a szövetből több 

elektron jut a levegőbe, mint fordítva, és ezén a határfelülethez közel a levegőben az elnyelt 

mennyiség nagyobb, mint a szövetekben. A sugárnyaláb a szövetekben is döntően a föirány

ban halad, de szóródik is a tér minden irányába. A főirányban haladó és a szórt sugár 

mennyisége és energiája is csökken a megtett távolsággal párhuzamosan. Egynemű közeg

ben a szövetre je llemző elektronűrűség csak a sugárnyaláb belsejében alakul ki, az elektro

nok szóródása következtében ugyanis a nyalábon kívülre is tekintélyes számban kerülnek 

elektronok, ezén a nyaláb széli részein az elektronsűrűség kisebb. 
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3. ábra Méhnyak sugárkezelő eszközök. a) Három csatornás (Manchester) 

eszköz, amelyet a leggyakrabban használnak. A középső, viszonylag egyenes 

rész a méhnyakba kerül, a két gömb pedig a boltozatokba. Az egyenlőmennyi

ség görbék körte alakú eloszlást mutatnak a hüvelyboltozati sugárforrások 

miatt. b) Egycsatornás eszközök. A műanyag vaskos rész a hüvelyt tölti ki, és 

rögzíti a nyakcsatornába kerülő csövet. Az egyenlőmcnnyiség görbék sza

bályos ovális closztódást mutatnak, kiszélesedés nincs. e) Körkörös eszköz. 

d) A Joslin-Flynn-félc kezelő eszköz. e) Sokcsatornás kezelő eszköz. Acsa

tornák üresek, beléjük a sugárforrás utántöltéssel kerül. 

van a sugár forrás és a vizsgá lt pont közötti távolság négyzetével. 
A sugárzás a távo lság növekedéséve l keményebbé válik a lágy 
sugarak elnyelődése miatt, és mivel a kemény sugár a szövetek
be mélyebbre hatol, a szövetek mélyebb részébe j utó százalékos 
sugá rmennyiség (a teljes sugárm ennyiséghez viszonyított 
mennyiség) a távo lság növekedésével nagyobb lesz. A mező

nagyság a gyújtópont-bőr távo lsággal megegyezően változik, 
vagyis minél nagyobb a gyújtópont-bőr távolság, annál nagyobb 
a besugárzás i mező. Foton sugárzás esetén a levegő-bőr érintke
zésénél, hasonlóan különböző szövetek találkozás i helyéhez, a 
sugárelosztás módosul. A nagyobb sugárnyelő helyen, így a szö
vetben is, több másod lagos elektron képződik, min t a levegőben. 

Az elektronok szóródása következtében a szövetből több elekt
ron j ut a levegőbe, mint fordítva, és ezért a határfe lülethez közel 
a levegőben az elnyelt mennyiség nagyobb, mint a szövetekben. 
A sugárnya láb a szövetekben is döntően a főirányban halad, de 
szóródik is a tér minden irányába. A főirányban haladó és a szórt 
sugár mennyisége és energiája is csökken a megtett távolsággal 
párhuzamosan . Egynemü közegben a szövetre jellemző elekt
ronsürüség csak a sugárnyaláb belsejében alakul ki, az elektro
nok szóródása következtében ugyanis a nyalábon kívülre is te
kintélyes számba n kerülnek elektronok, ezért a nya láb széli ré
szein az elektronsürüség kisebb. 

TELJES-TEST BESUGÁRZÁS A külső sugárkezelésnek ezt a formáját vér
képzőszervi rossz indulatú betegségek esetében alka lmazzák az 
1900-as éve k elej e óta. Ilyenkor az egész testre adnak sugarat. 
Tekintettel a csontvelő jelentős sugárérzékenységére , teljes test 
besugárzásnál megfe lelő sugárn1ennyiség csak csontvelő átül
tetés mellett adható. Általában a beteg saj át csontve lejét adják 
vissza, melyet a besugárzás megkezdése előtt részben lesz ív
nak (autologo us bone marrow transplantation). A nőgyógyá
szat i daganatok keze lésébe n nem nagyon alkalmazzák . 

HELYI SUGÁRKEZELÉS (BRACHYTHERAPY} A szervezetben, testüreg
ben vagy közve tlenül a szöve tekben alka lmazo tt sugárkeze lés
nél a sugárforrás a besugárzandó szövettel közve tlenül érintke
zik. A sugárme nnyiség a sugárfo rrásná l a legnagyobb, és gyor
san, néhány cm alatt elfogy. Helyi keze lésre legkiterj edtebben 
a nagy mennyiségbe n rendelkezés re álló, viszonylag olcsó ter
mésze tes radioaktív izotópot, a rádiumot használták. Ma már a 
rádiumot csak elvétve alkalmazzák, mert a "'Co és ennek bom
lásterméke a IJ7Cae mesterséges izotópok sokkal könnyebben 
hozzáférhetők. Mindhárom izotóp gamma-fo tonokat bocsát ki. 
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5. ábra. Smit-féle egyetlen vonalas sugárforrás. 

a) Egy rövid műanyag csövet a méhnyakba helye

zünk, és hozzávarrjuk a méhnyakhoz. A sugárforrás 

ebbe a csőbe keriil, és mivel az nem tud elmozdulni, 

a sugárforrás mindig ugyanarra a helyre jut, ezért 

a kezelés pontos és többszörös kicsiny részadagok

ban végezhető anélkül, hogy a betegeknek kellemet

lenséget okoznánk. b) A sugárforrást egy levágott 

végű Foley katéteren dugjuk át. A katéter ballonját 

4. ábra. A méhnyak üregi sugárkezelése 3-csatornás eszközzel. Az egyenes a hátsó hólyagfal és az elülső végbélfal védelmére 40 cm' vízzel feltöltjük, 

eszköz a nyakcsatornában van, a kiszélesedett rész a boltozatok besugárzására mellyel a sugárforrás is könnyen rögzíthető. e) A medence vázlatos rajza, a be-

szolgál. helyezett eszközzel. Látható, hogy a sugárforrás a műanyag csőben van, a fel

fújt ballon a hüvelyfalat kidomborítja. Az egyenlőmennyiség görbék mutatják, 

hogy a hüvelyfal kevésbé károsodik, és inkább a méh melletti, mint a hüvely 
ÜREGI SUGÁRKEZEL~S ONTRACAVITARY THERAPY, ICT) Az üregi sugárke zelésre melletti kötőszövetet kezeljük. 

megfelelően megsze rkeszte tt eszközökke l történik, amelyeket 
üreg i sugárkezelő eszközö knek nevezünk. Leggyakra bban a e 

méhbe helyezhető eszközöket haszná ljuk méhnyak- és méhtest- ---- - - --- - -

rák kezelésére. Az utóbbin ál sokszor a hüvely-boltozat besugár

zására adjuk az üregi sugárkeze lést. Az üregi sugárkezelő eszkö
zöknek számos formája ismeretes (Fletcher-Suit app licator, tan
dem, vag ina) ovo ids, colpostats stb.), lényegük azonban egyfo r
ma (3. ábra). Az eszköz belseje üres, és ebbe kerül a sugárzó izo

tóp. A nyakcsa tomá ba egy egyenes eszközt vezetünk, amelyet 

rendszerint kiegészítenek még két oldalsó réssze l a méh melletti 

kötőszövet (parame trium) besugárzására. Az eszközök formája , a 
besugárzás mennyisége és ideje szerint kü lönböző iskolák , mint 
Pári zsi, Stockholmi , Manchesteri , Müncheni , Hamburgi és Hus

toni jött ek létre rangos képviselőkkel (4. ábra). Smit ( 1) úgy vé
li, hogy az egyetlen vonalas sugárforrás nem rosszabb a kettős, 

tojás-alakú (tandem ovoid) vagy kör-alakú sugárforrá soknál. Az 

utóbbiak ugyani s forró vagy hideg pont okat hozhatnak létre, 
amelyek veszé lyesek, és az álta luk leadott sugármennyiség főleg 

a hüvelyfa lra és a hüvely körüli kötőszövetre (paraco lpium) adó

dik le. A Smit-fé le vonalas forrással (5. ábra) több szörös kicsiny 
részadagokban (9,1 Gy-nél jóva l kisebb, akár 3 Gy-s mennyi sé
gek ben) végezhetjük a keze lést ané lkül, hogy a betegeknek kel

lemet lenséget okoznánk, a hüvelyfa lat kevésbé károsítjuk, in

kább a méh melletti , mint a hüvely körüli kötőszövetet keze ljük. 

Az üre g i sugárkezelő eszközö ket sugárforrá s nélkül helyezz ük, 

pl. a méhbe. Helyét ponto san meghatáro zzuk , adott esetb en 

képa lkot ó v izsgá lat seg ítségéve l. Az adandó sugármenny isége t 
megfelelő sugártervező szá mítógé pes programokk al számo ljuk 
ki. Miután a sugárforrá s nin cs az eszközben , sietsé g nincs, és a 

kezelő sze mélyzetet sem éri sugárhatás . Az eszköz megfeislő 

behelyezése után a sugárfo rrás t közve tlenül jut athatjuk az esz
közbe vagy távolr ól irányított elektromo s utántöltő (remo te af-
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terlo adin g) segítségév el. A sugárvédelem az utóbbi eset ben a 
legb izton ságosabb . 

A méh üregébe méhtestrák keze lése cé ljából rádium vagy koba lt 

gyöngyök et helyezünk (6. ábra). Több módszert (Heyman , Ries 
és Becker-Scheer pakolá s) is kifej leszte ttek, melyek alig külön
böznek egymástól. A lényeg, hogy az egész méhüre get egyfo r

mán , nagy mennyiségű sugárra l (60 Gy, két ülésbe n leadva) be-
sugarazzuk. A sugárforrásokat régen kézze l tettük be (manuáli s 

berakás), újabban azonban itt is az utántölt és került előtérbe. A 

kézi berakás nál a sugárzás veszélye a személyzetre nézve is j e
lentős volt. A méhte strák h ilönös en alkalmas üregi sugárkeze

lésre, mert a méhizom zat viszonylag sugárzás -ellenálló . 

A hüvely üreg i sugárkeze lésére számos és nagyo n különböző 

esz közt kész ítettek (7. ábra). Ezekke l a hüvely különböző ré-
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szeit, adott ese tben egész hosszát be lehet sugarazni. A körn ye

ző szervek köze lségé re kü lönös figye lmet kell fordíta ni . Rége n 

a hüve ly sugár keze lésére is rádium vagy kobalt gyöngyöket, 
rudac skákat haszná ltunk . 

A sugáreloszlás az üreg i sugá rkeze lés ese tén j e lentősen külön

böz ik a kü lső sugár keze lésné l i smertetettektől, jó llehet itt is a 
fordíto tt hatvány törv ény érvényesü l, vagy is a távo lság négy

ze téve l csökken a sugármenn yiség . A sugármenny iség rövid tá
vo lság alatt meredek en csökke n, a forrástó l általában néhány 

ce ntim éterre már a lig mérhető, vagyis a sugárhatá s kis térfo
gatra szorítko zik, de az jelentős menny iség ü sugarat kap. En
nek előnye, hogy közve tlenül a daganatra és kisebb mértékben 

a méhnyak melletti kötőszövetre nagyon nagy mennyiségű su

gár jut , mert a forrás sz inte érintkez ik a dag anattal. A mellék

hatások szem pontjáb ól előnyös, hogy a sugá rforr ástó l távo labb 
lévő sze rvek gya korlati lag már nem kap nak suga rat. A nagy

fokú sugárm ermyiség esés miatt rendkívül fonto s a sugárforrás 
ponto s behe lyezése, ellenkező ese tben a környező szervek et -
hú gyhólyag, végbé l - e lfogadhatatl anul nagy sugárha tás éri. 

Hátránya, hogy a méh melletti kötőszövet kü lsőbb részét alig 

ér i sugár hatás. Az üregi keze lést általában úgy kell értéke lni, 

mint csupán a betegség közepére leadott sugár-lökést (,,boos t"), 

a méh me llett i kötőszövetbe terjedő daganat kezelésében ele
nyésző sze repe van. 

A SUGÁRMENNYISÉG LEADÁSI AAÁNY (DOSE RATE) JELENTŐSÉGE Hagyományosan 
az üregi sugár keze léseket kis sugármenny iség-leadású (KSL , 

low dose- rate) sugárzássa l végez tük, ame lynek során a kibocsá 
tott sugárn1enny iség óránk ént 0,4-1 ,2 Gy. Sugárbio lóg iai szem

pontbó l ez előnyös, mert a későn-válaszoló szöve tek kevésbé 

károsodnak, mint a korán- vá laszoló szöve tek és a daganat sej

tek. Hátrá nya, hogy a keze lések hosszabb időt, gyakra n 1-3 na
pot igénye lnek, annak minden kelleme tlenségéve l és szövőd

ményéve l. A betegeket sokszor kórházban, ágyban fekve , elkülö
nítve kell tartani , am i miatt e llátás is szükséges. A szerveze tbe 

behelyeze tt sugárforrásokbó l a sze rveze ten kí vülre is jelentős 

mennyiségű sugá r kerü l, ame ly az ápo lósze mélyzetet is ér i. 
Nem ritkán , kü lönösen méhtestrákos betegek méhüregi keze lé

se végé n, előfordult, hogy az idősebb, magasvérnyomás- beteg
ség ben, érelmeszese désben, és esete nké nt cuko rbetegség ben 

szenvedő betegek, amikor 24 órás mozdu lat lan fekvés után fel
ke ltek, tüdőembóliát kaptak , amely gya kran végze tes kimene 
telü vo lt. 

A nagy sugár menn yiség -leadás ú (NS L, high do se-ra te) su

gárkezelé s ma napság már e lfoga dott á vá lt a leg több kö z
po ntb an. Több , mint 25 évve l ezelőtt került beve ze tés re, de 

csa k az utóbb i évtize dben terjedt e l a megfe lelően kialak ított 
gépekne k köszönhetően. Jó llehet sugá rbio lóg ia i szem pont

ból kevésbé el őnyös, mint a KS L keze lés, gya kor lat i előnye 

m iatt , és, mert megfelelően megvá laszto tt szakaszos keze

lésse l sugár biol óg iai hát ránya kiküszöbölhető, a NS L üregi 

sugá rk eze lés mi nde nn api gya kor lattá vá lt. Összefog lalóan 
azt mo ndh atjuk , hogy ugyan olya n hatásos, mint a KSL su-
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6. ábra. A méhtestrák üregi 

sugárkezelése. a) A Hey

man-féle pakolás, mely az 

üregi kezelés eredeti és a 

múltban sokat használt for

mája. Az izotópforrást tartal

mazó gyöngyök berakása 

általában kézzel történt. 

b) Utántöltéssel működtet

hető, kétcsatornás méhüregi 

kezelő eszköz, és az alkal

mazásával elérhető egyenlő

mennyiség görbék. e) A 

Heyman-féle pakolás után

töltős változata. A sugárfor

rást tartalmazó eszközök és 

az eszközök.kel kitöltött 

méh. Jól látható, hogy a vé

kony kezelő eszközök.kel az 

egész méhüreg kitölthe tő. 

gár keze lés, szövődményei sem gya kor ibbak , gya kran eny
hébb ek (2). A későn-válaszoló szöve tek - elsősorban a vég

bé l és a húgy hólyag - sze mpo ntjábó l e lengedh etet lenül fo n

tos a sza ka szos keze lés. Sze rencsés az is, hogy a sugá resés 
nagy on meredek, vagy is csak na gyo n kis ter ü letet suga ra

zunk be, és , hogy a ves zé lyez tetett sze rvek mess ze bb van-
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7. ábra A hüvely sugárkezelésére használt eszközök. a) A sugárforrást tartal
mazó csövet széles műanyag henger veszi körül a hüvely kitöltésére. Az egyen
lömennyiség görbék olyan helyzetet mutatnak, amikor a sugárforrás középen 
van, és minden irányba egyenlően sugaraz. b) A sugárforrás árnyékolása, mely 
lehetővé teszi, hogy a sugárzás ne minden irányba, hanem célzottan a daganat 
elhelyezkedésének megfelelően történjen. Az árnyékoló, a sugárzást át nem 
eresztő fém rndak a műanyag hengerbe kerülnek, és lefedik a sugárforrást. 

a 

b 

nak, ezér t rájuk , ha a 
sugárforrá st megfe le
lően á llítjuk be, a lea
dott sugármennyi ség
nek csak töredéke j ut. 
A BED alkalmazásá
val azt is kimutatták, 
hogy NSL üregi keze
lés alkalmazása ese tén 
a biológiailag hatásos 
mennyiség az A pont
tól kife lé jóval gyors

abban csökken, mint a számszerű me1myiség, ami szintén ked
vező. Nagy előnye az NSL keze lésnek, hogy csak perceket 
vesz igénybe, a beteget egyáltalán nem viseli meg, kórházi 
felvételt nem igénye l, és olyan egyé neknél is alkalmazható, 
akiknél a tartósabb fekvés nem mego ldható vagy nagyon koc
kázato s. 

Az NSL keze lésnél a legjobb részkeze lésenként leadandó su
gármennyiség nem ismert, általánosan a 7 Gy az A pontra szá
mított kezelésenkénti és 35 Gy a telj es mennyiség , amelyet 5 
kezelé s alatt kap meg a beteg. Minél több szakaszban adjuk 
a keze lést, annál keveseb b a szövődmény, különösen a késői. 

A daganatpuszt ító hatást, ugyanazon telj es sugárme011yiség 

98 

8. ábra A szövetközti sugárkezelésre használt tűk (a) és a rögzítő műanyag 

korong (template) (b), mely biztosítja, hogy a tűk párhuzamosan haladjanak 
egymástól egyenlő távolságra. A röntgen felvételen (e) látható, hogy a behe
lyezett tűk párhuzamosak, aminek következtében az egyenlőmennyiség gör
bék (d) is szabályosak. 

a b 

leadása mellett, a keze
lések száma gyakor latilag 

nem befo lyáso lj a. 

SZÖVETKÓZTI SUGÁRKEZELÉS (INTERSTICIÁLIS, 

INTERSTITIAL IMPLANTS) A szövet közti kezelésnél a sugárforrásoka t, 
általában tűket, ritkábban drótot vagy gyöngyöt, közve tlenül a 
szövet be, daganatb a helyezzük. Leggyakra bban iridium-1 92, 
elvétve jód- 125 vagy tantalum- 182 izotóp szo lgá l sugárfo rrás
ként. Fontos, hogy a tűk a daganatban , szöve tekben párhuza
mosan, meghatározo tt térbeli elosztásban legye nek, mert csak 
így biztosítható a viszonylag egységes sugáre losz lás, a kedve
zőtlen hideg, meleg pontok elkerülése (8. ábra). A sugárforrá
sok helyzetét röntgen felvételen ellenőrizzük. Amikor az izo
tópokat nem tartalmazó tűket megfelelően behelyez tük és rög
zítettük, a sugárforr ásokat utántö ltővel bejuttatjuk. A részke 
zelés befeje zéseko r az izotópot az utántöltő kiveszi, a rögz ített 
tűket pedig benthagyjuk. Ily módon tetszőleges számú keze
lést végezhetünk, és kórházi befekvésre sincs szükség. Újab
ban kü lönböző ívelt sugárforrásokka l is próbálkoz nak, ame
lyeket a behelyezett tűk fölé tesznek , abba n a reményben, 
hogy a sugárelosz lás még egységese bb lesz. A szüve tközt i ke
zelésnek nagy előnye, hogy közvetlenü l a daganatra vagy a 
besugárzandó területre nagy mennyiségű sugarat adhatunk. 
Hátránya, hogy a környező ép szövet nehezen védhető, és 
ezért, különösen a későn-válaszoló szövetek károsodásával le
het számolni. 

üREG11zoróP KEZELÉS A helyi kezeléseknek egy sajátsá gos formája 
a hasüregi kezelés, amelyre régebben arany izotópot (19'Au kol
loid oldatát), mostanában ped ig radioaktív króm foszfort " P 
használunk. Ezek a 0,05- 1,0 mikron nagyságú részecs kék ol-
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datban kicsapódnak , ami megakadályozza, hogy az izotóp a 
vérbe kerülj ön . 32P tisztán béta-sugarat bocsát ki, energiája át
lagosa n 0,69 MeV, felezés i ideje 14,3 nap. Az alacsony ene rgia 
miat t a sugárh atás az érintett szöve tekbe csak néhány mm 
mélységig terjed (32P esetén 8 mm, '98Au adásakor 3-4 mm) , te
hát csak nagyo n kics i (többnyire szabad sze mmel nem látható), 
felszínes daga natok kezelésére használhat ó. Elektro n kisugár
zása miatt a " P alkalmazása biztonságos . Hasüreg i vagy hó
lyag daga natok kezelése során , a testfelsz ínen sugárzás már 
gyako rlatil ag nem mérhető. Az izotópot oldatban juttatj uk a 
hasüregbe megfelelő eszköz seg ítségéve l. Fontos, hogy az ol
dat a hasüregben egyenlő eloszlásban legye n. Össze növése k 
gáto lhatj ák a folyadék eloszlását, amely rekeszekben meggyűl
het, és bélsérülést eredményez het. 

A hasüregbe adott 5 mCi akt ivitású " P oldattal a hashártyán és 
a rekesz izom alsó felszínén daga natpus ztító sugárme1111yiség 
adható le, amelyet a hashártya és a belek is jó l elv iselnek. Az 
oldat a mellkas nyirokerek mentén sz ívódik fe l, ahol erőssége 
8- 10 Gy körül van. A kismedence i és a főerek-körü l i nyirok
cso mókba el enyésző mennyiségű rad ioaktiv itás jut , vagy is 
eze kben a nyirokcsomó kban levő átté tek hasüregi "P o ldatta l 
nem kezelhetők . Hasüreg i keze lésre hámeredetű petefészek
rákná l kerül sor. 

SUGÁRKEZELÉS TERVEZÉS, ÁLTALÁNOS MEGGONDOLÁSOK A su
gá rkeze lés tervezésé nél alapvetően a következő tényezőket 

kell figye lembe venn i: 1. a daganat nagysága , kiterj edése (cé l

térfogat) , 2. a daganat sugárérzékenysége, 3. a sugár „minősé

ge", mennyisége és elosz lása, 4. a sugárkeze lés időtartama és 
4. az ép, elsősorban a daganatot körülvevő szöve tek sugártűrő 
képessége. A szakaszos kezelés idő és menny iség vonatkozása it 
ezek szem előtt tartásáva l határozz uk meg. Csak így van lehe 
tőség a leghatáso sabb szakaszos sugárkeze lés megvá lasztására, 
amely egyú ttal az ép szöve teket is a legjobba n kímé li. A daga
nat sugárérzékenységérő l és az ép szöve tek sugártűrő képessé
géről már az előző részbe n szó ltunk , és tárgya ltuk a sugám1i
nőség jellemzőit is. 

A sugá rtervezés rész lete i és az idevo nat kozó szám ításo k 
messze megha ladják a nőgyógyász onkológus szá mára szük
séges isme reteke t, ezé rt csak álta lános szempont oka t tárgya
lunk. A szá mít ások általába n a besugárza ndó területről ké
szült fe lvétel, legtöbbször CT vagy MRJ alapján tö11énnek. A 
szám ításokra ma már nagyon kifi nomult szá mítógépes mód
szere k állnak rende lkezésre , ame lyek gya korlat ilag mind en
fé le sugárkeze lés (külső, üreg i, a kettő egy ütt es, síkbeli, tér
beli, sugá rsebészeti stb.) tervezésé re és a sugárzás mennyiség 
e losz lásána k szöve tek sze rinti leké pezésére is alkalmasak 
(9-10. ábra). A hagyomá nyos kétsíkú (két d imenziójú , 2D) 
tervezéseke t egyre inkább fe lváltja a térbe li, azaz három síkú 
(három d imen ziójú , 3D) tervezés, amellye l a daganat már 
mind en olda lról jó l körülh atáro lható (11. ábra) . Sz ínleléses 
(sz imul ációs) módszerekkel, gépekke l a betegbe n található 
e lvá ltozás t töké letesen meg lehet mutatni , am i már azt is pon-

1999 Nőgyógyászati Onkológia 1- 2. 93- 119 

9. ábra Egyenlőmennyiség 

görbék színekkel jelölve, 

elölnézetből. A sárgával je l

zell terület a céltérfogat. 

Kiterjesztett besugárzási 

mező, amely a kismedencét 

(az ábra alsó része) és fel

felé a veseerekig terjedően a 

főerek-körül i nyirokcsomók 

területét foglalja magában 

( négymezős besugárzás).• 

I 0. ábra Egyenlőmennyiség görbék színekkel jelölve. Kismedence haránt

metszete, a barna szín a 95-100%-os egyenlő mennyiségeket jelöli. Az ábra 

jobb oldalán ugyanez a besugárzási mező látható különböző metszetekből. 

Ezekből kiderül, hogy a besugárzási mező a főerek-körüli nyirokcsomók terü

letére is kiterjed (négymezős besugárzás).* 

tosa n előrevetít i , 

hogy a sugá rkeze lés 
alatt a sugá r hogya n 
osz lik e l, mi lyen 
szerveke t érint stb. 

KEZELÉSI VAGY CÉLTÉR

FOGAT (TARGET VOLU

ME) A céltérfogat az a 
terület, amelyen be
lül olyan mennyiségű 
ionizác iónak kell elő-

fordu lnia, ame ly bio
lógiai hatást eredmé
nyez. A céltérfogato n 
kívül történő ionizá
ció a keze lés szem
pontjából hatásta lan. 
Úgy is fogalmazhat
nánk, hogy a keze lési 
térfogat az a terület, 
ame ly +5% eltérésse l 

11. ábra Egyenlőmennyiség görbék térbe! i 

ábrázolása, színekkel jelölve. A besugárzási 

mező elölnézetből. /1. fehér szín a cél térfogatot 

jelöli, a barnásan elszíneződött rész a 95-

100%-os egyenlőmennyiségek területe. A cél

térfogat felső része a veseerekig terjed, a ve

sék vetülete kékkel ábrázolódik (négymezős 

besugárzás).• 

megka pja az előírt sugárme nnyisége t. A kezelési térfoga t 
egyes ese tekben csak az elsődleges daganatot fog lalja magá
ban (elsődleges cé lterü let), máskor a környező nyirokcsomó-
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a 

b b 

ran az 5. lágyéki (L5) és első keresz tcso nti cs igo lya (S 1) talá l

kozá sáná l adják. Máskor ez kics it feljebb ke rül az L4-L5 terü

letére , azé rt, hogy a közös csípő erek (i liaca comm uni s) nyi

rokcsomó i is belekerü ljenek. Nem b izonyítot t, hogy az utóbb i 

előnyösebb. 3. Az olda lsó határ többny ire I c m-re kifel é van a 

cso ntos mede nce szélétől. 

Minél kisebb a keze lési térfoga t, annál ritk ábbak a szövődmé

nyek. Term észetese n a besugárzás i te rületet ki sebbíteni a daga

natpusztítás rovására nem sza bad . Ebben a vonatkozás ban nem 

érdekte len tudni , hogy a besugárzás i mód sze rre l a besugárzás i 

térfoga t is vá ltoz tathat ó anélkü l, hogy az ere dmények romlan á

nak ; pl. négy-mezős bes ugárzássa l a sugarat kapó térfogat so k

kal kisebb . 

A lka lmanként , a méh mellett i kötőszövetben még megm aradt 

daga nat elpusztí tására még egy kiegészítő su gár-lökés t adunk 

két szem bená lló mezőből, egy keskeny cs íkban (3 x 8- 10 cm). 

A jobb old ali besugá rzás kevés be kockázato s, mint a ba l olda 

li, mert a ba l o lda lo n a sugármezőben a végbé l is benne van. 

A has sugárkezelésénél más szem pontok érvé nyesü lnek. A has 

egészé t a medencére szabvá nyos an adott 60 Gy sugármenn yiség-

ge l nem lehet megsugarazn i, mert 1. túl nagy a sugárkeze lési tér-

i 2. ábra. Egyenlőmennyiség (izodózis) görbék. a) A külső besugárzás esetén fogat , és 2. a hasi szervek ezt a sugárme m1yiséget nem viselik e l. 

a lágy (kis energiájú, MeV) sugárzásnál a legnagyobb sugármennyiséget gya- A vese sugártűrő képessége 20 Gy, a beleké 45 Gy, a máj é 30 Gy. 

korlatilag a bőrfelszínen mérjük. Nagy energiájú sugaraknál (kemény sugár, Ebből köve tkezik, hogy hasüreg i sugárkezelés esetén csak ele-

20 MeV) viszont, a másodlagos elektronok hosszabb pályája miatt, az elnyelt nyészően kicsi daga natok elpusztításá ra van remény. 

legnagyobb sugám1ennyiséget a szövetek belsejében mérjük, amely annál na

gyobb távolságokra van a felszíntől , minél nagyobb a sugár energiája. Az 

egyenlőmennyiség görbékből az is látható, hogy a föiránytól kifelé, a tér min

den irányában a sugámiennyiség gyorsan csökken. b) Ezzel szemben üregi 

kezelésnél a sugár terjedése nagyon kis távolságra korlátozódik a sugárforrás 

körül, a forrástól 3 cm-re már alig mérhető sugárhatás. A két felvétel kereszt 

és haránt metszetben mutatja az egyenlőmennyiség görbéket. 

kat , de az se m ritka, hogy mi11dkettőt, sőt az elsődleges daga

nat és környé ki nyirokcso mók kö zö tti terü letet, a nyirokterje

dés területét is (másod lagos cé lterül et). H a a másodla gos nyi

rokcsomó lánco t is besugarazz uk - mint pl. a főerek-körüli 

nyirokcso mók -, kiterjeszte tt sugárkezelésrő l ( exte nded-fie ld 

irrad iat ion) beszé lün k. A besugárzás i mező általában va lam ive l 

nagyo bb, mint a keze lés i térfogat. A besugá rzás i mezőn be lül 

előfordulhatnak terü letek, melye kre a daga nat köriilírtabb 

nagysága miatt még kiegészítő sugár-lökés t is adunk. Ez eknek 

a területekne k fém kapc sokka l történő míítét a latti me gje lölése 

seg ít a sugártervezés ben. 

A medence besugárzásá nak határa i egyé nenként változ hatnak , 

irányelvnek a következők adhatók: 1. Az a lsó ha tár álta lában 

az obturáror nyílás a lsó szé léné l van, vagy is a besugárzás i mező 

magában fog lalja az obtur átor ny irokcsomó kat. Ha a hüve lyre 

is ráterjed a daga nat, az a lsó határt lejj ebb ho zzuk, anny ira , 

hogy tú lérjen a daganatos hü ve lyrésze n. 2. A felső hatá rt gyak-
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EGYENLŐMENNYISÉG {IZODÓZIS) GÖRBÉK A sugárkeze lés során a 

sugárm em1yisége t a bőr felsz ínén mérjük (így ponto san tudju k, 

mennyi sugár lép be a szöve tekbe), és ehhe z viszo nyítjuk a szö

vetek mélyebb része iben mért sugárme nnyisége ke t, amelyeke t 

a felszínen mért menn yisége k száza lékában fejezünk ki (száza

lékos mélymen11yiség , mélydózis). A gy akorlatban a mély

menn yiségeket az ember i szöve tekhe z haso nló elnyelő képe ssé

gíí fan tom ban (leg többszö r vízfantomba n) mérjük meg a fö i

rányba n és ame llett különböző távo lságok ban. A mért adatok 

alapján határo zz uk meg az egyenlőmennyiség gör béket, vagyis 

azokat a pont okat , ame lyeknél a sugárme nnyiség egyen lő. Ezek 

a gör bék azt mutatják , hogy a sugár a szöve tekb en hogyan osz 

lik el. Ennek ismerete nélkü l pontos sugárkezelés nem végezhe

tő . Mint a / 2. ábrából is látható , lágy (kis energ iájú ) sugá rzás

ná l a legnagyobb sugármenny isége t gyakorla tilag a bőrfelszí

nen mérj ük. Nagy energiáj ú sugara knál (kemény sugár) viszo nt , 

a másodla gos elektro nok hoss zabb pá lyáj a miatt , az el11ye lt leg

nagyobb sugármennyisége t (dóz ismax imu m) a szöve tek bel se

j ében mé rjük , ame ly ann ál nagyo bb távolságo kra van a felszín

től , minél nagyo bb a sugár energiája. Az egyenlőmennyiség 

görbékből az is látható, hogy a főiránytól kife lé, a té r mind en 

irányában a sugármenny iség gyorsan csökk en. 

Az egyenlőmennyiség görbék segítségével biztosí thatjuk az 

egyenlő sugárelos zlást. Ez azért fontos , mert ha a sugár menny i

ség a cé ltérfoga ton be lül jelentősen változ ik (>5- 10%), kevés és 
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sok sugarat kapó helyek keletkeznek (hideg és meleg pontok). 
Az előbbiek esetében a daganat kiújulá sának veszé lye fokozó
dik , az utóbbiak a szövődmények miatt jelentősek. Az egységes 
sugáre loszlást több sugárforr ás (A-P besugárzás, négymezős 

besugárzás) együ ttes alkalmazásáva l érhetjük el. Kiegészítő 

szűrők és a sugártakarók (sugár blokkolók), azaz sugárelnyelő 

anyagok segítségéve l a sugárelosz lást gyakorlatilag bármilyen 
formára tudjuk alakítani , és úgy tervezni, hogy az ép szövetek a 
lehető legkevese bb sugarat kapj ák. 

Az üreg i sugá rkeze lésekné l bizonyos tájékozódási pontokat 
haszná lunk a sugármen nyiség elosz lására. Leggyakr abban 
a mélmyak, méhtest kezelésénél kerül erre sor, és elkü lönítünk 
A és B pontot. Az A pont a külső méhszájtól 2 cm-re kifelé és 
2 cm-re felfelé van. A B pont az A ponttó l 3 cm-re kifelé van, 
és megfe lel a medencefalnak. 

A tájékozódási pontokra leado tt sugármennyiség legtöb bször 
az üreg i és a külső besugárzás összegeződéséből adódik A két 
forrásbó l leadott sugármenny isége ket egyszerűen összea djuk a 
gyako rlatban , annak ellené re, hogy biológ iailag nem egyfo rma 
sugárzás ró l van szó. A daga nat elpusztításához szükséges su
gárme nnyiség az A pontban 75- 85 Gy, a B pontban 50-65 Gy. 
A méhüregi sugá rkeze lés mennyiségé t régebben milligramm
órában adtuk meg (1. e lső rész). 

SUGÁRKEZELÉS ÉS SEBÉSZET A sebész i beavatkozást a sugárkeze
léssel többféleképpen párosíthatju k: 1. ha a sugárkezelést a mütét 
előtt adjuk, bevezető (preoperative) , ha 2. utána, kiegészítő (ad
j uváns) sugárkezelésről beszé lünk, ha 3. a két kezelés egyidejű
leg történik, műtét alatti (intraopera tive) sugárkezelésről van szó. 
Nem ritkán egy betegnél , pl. a műtét előtt és után is adunk suga
rat, vagy a műtét alatti sugárkeze lést a műtét után is folytatjuk, 
vagy is többfé le megközelítés is történik. Előfordulhat, hogy a 
műtéttel csak az elsődleges daganatot távolítjuk el, a környező 
nyirokcsomókat pedig megsugarazzuk (elektív sugárkezelés). 

A kétféle keze lés jól páros ítható, mert kiegész íti egymás t. Lát
ható nagyságú daga nat külső sugárke zeléssel nehezen pusztít
ható el, sebés zileg viszo nt kötmyen eltávo lítható. A daga nat 
mellett szétszóródo tt sejt ek a sebész késse l nehezen találhatók 
meg, és sokszo r az anatóm iai viszo nyok is határt szabnak a ki
metszés nek, ugyanakkor sugárkezelésse l eredményesen kiirt
hatók. A sugárke ze lés eredményessége ebben a vonatkozásban 
is nagyban függ a daganat sejt ek számátó l és mindenekelőtt 

azok ox igénellátásától , vagyis a besugárzandó terület vérellá
tásátó l. A kétféle kezelést csak akkor szabad együtt alka lmazni, 
ha az bizonyítottan előnyös. Látszat biztonság miatt sugárkeze
lés nem indok olt. Ha a betegség egyedüli sebész i beavat kozás
sa l ugyanolyan esé llyel kezelhető, mint a kettővel egy ütt, su
gárkeze lést nem szabad adni. Bárn1ilyen módszert is alkalmaz
zunk , mindegy ik keze lés i formának megvan a veszélye. 

MÜTÉT ELŐTTI SUGÁRKEZELÉS A műtét előtti sugárkezelést abból 
az elmé let i meggondolásbó l adtuk a múltb an, hogy a sugár ká-
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rosítja a ráksej teket, és ezálta l a műtét alatt kisebb a szóródás 
és helyi megtapadás, va lamint annak a veszé lye is, hogy a sej
tek a keringésbe kerülve távoli áttéteket képezze nek. A későbbi 
megfigyelések azonban a műtét előtti sugárkeze lésnek ilyen 
vonatkozása it a gyakor latban nem támasz tották alá olyan ese
tekben, amikor a daganat az épben eltávol ítható volt. A szóródás 
veszé lyéve l gyakorlatil ag csak akkor kell számolni, ha a sebé
sz i metszé s a dagana ton át vagy ahhoz nagyo n köze l halad. 

A sugárhat ás szem pontjáb ól a műtét előtt adott besugárzás e l
mé leti leg sze rencsésebb, mint a műtét utáni , mert olyan daga
nat ágya t sugarazunk be, melynek vére llátását a sebész i bea
vatkozás nem rontotta. További előnye, hogy elpusztíthatja a 

dagana t közvetl en köze lébe n lévő mikroszkópos nagyságú át
téteket, melynek csak akkor van jelentősége, ha azokat külön
ben sebész ileg nem távolítanánk el. Nagy hátránya viszo nt, 
hogy a daga nat sebészet i-kórszövet tani stádiumán ak meghatá
rozását megneh ezíti, szabvá ny kezeléské nt adva , az ese tek egy 
részében feles leges, és rontja a sebgyógyu lást , nehez íti a sebé
szi beava tkozást azálta l, hogy káros ítja a besugárzo tt ép szöve 
teket. Ha hosszú a műtét előtti besugár zás és a mütét közötti 
idő, és a daganat nem megfelelően érzékeny a sugárhatásra , a 
várako zási idő alatt a folyamat előrehaladhat annak rendkívü l 
hátrányos következmé nyeivel. Ne m egys zer előfordult, hogy a 
rége n aj ánlott és követett 4-6 hetes várakozás alatt a betegség 
annyira továbbha ladt, hogy a megfelelő műtétet már nem lehe
tett elvégez ni. Ez a magya rázata annak , hogy a két beavatko
zás közötti időt később I hétre csökkent ették. Ne m elhanyago l
hatók a várakozás kedvezőtlen lelk i vonatko zása i sem. 

Ma a műtét előtt azért adunk sugárke ze lést, egyedü l vagy sejt
mérgező gyógysze rekkel együtt , hogy a daganatot megkiseb
bítsük, és a szük séges sebész i beavatkoz ás mértékét csökkent
sük annak érdekében , hogy szerve t vagy szerv részletet meg
mentsünk. Ermek legje llegze tesebb példája az előrehaladt 

szeméremtes trák, melyné l ezze l a megközelítésse l a végbél 
és/vagy a húgyhó lyag nem egy ese tben megmenthető. Mind en 
más esetben a műtét előtti sugárkezelés hátránya sokka l na
gyobb, mint feltételezett előnye. 

KIEGÉSZITÖ SUGÁRKEZELÉS A kiegészítő sugá rkeze lés célja a mű
tétte l el nem távolí tott daganat sejtek elpusztítása , a kiújul ás 
megelőzése. Ez történhet az elsőd leges daganat , a környék i 
nyirokcso mók, illetve a kettő között i nyiro kerek lefu tásának 
terü letén. Álta lában , de nem mindig , a szemmel nem látható 
daganatsejtek elpusztításáró l van szó . A két keze lés együttes 
alkalmazása lehetővé tette, pl. emlőrák eseté ben, hogy ne vé
gezzü nk nagyon kiterjes ztett műtétet, azaz emlő eltávolítást. 
Nehé z megmonda ni, hogy a sebész milyen nagy szöve tet vág
jon ki, mekkora legye n a sebészi szé l. Több en felhívták a fi
gye lmet arra , hogy a nagy kimet szés rontja a vérellátást, a sej
tek oxigén ellátottságát és így a kiegészítő besugá rzás hatásos
ságát. Azt is felvetették, hogy minél kiterjesz tettebb egy műtét, 

atrnál nagyo bb a dagana tsejtek szóród ásának veszélye. Ez azt 
suga llja , hogy a sebésznek csak a nagy daganatot kell e ltávo lí-
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tani, a többit hagyja a sugá rra. Ny ilvánvaló, hogy a kivágás 

Dagysága egye di megítélé st igénye l, a fenti meggo ndolá sok 

azo nb an sze m előtt tartaDdók , különö sen akkor , ha a sebészi 

szé l nem megfelelő, és ezé rt újabb kimet szése n gondo lko zunk. 

Egyre több meg figye lés szó l amell ett, hogy bizonyos dagana
tok esetében a visszafogot tabb sebész i beavatkozás sugárkeze

lésse l kiegészítve lega lább olya n hatásos, vagy még eredm é
nyese bb, mint a nagyon kü erjesztett műtét, még akkor is, ha 

azután is adunk kiegészítő besugár zás t. Ez főleg olyan esetek

ben meggo nd olandó, amelyek ben a daganatos szerv jó l besu 

gáro zható, és a sugárkezeléstől lényeges szövődmények nem 
vár hatók. 

A mikro szkópo s nagyságrendű nyiro kcso mók sugárke ze lésse l 

á ltalában jól e lpusz títhat ók, jó llehet egyes fe lmérések sze rint 

a sugárral ilye n esetekben csak 50%-os sikert lehet e lérni , p l. 
a medence i ny irokc somók terü letén . Na gy ny irokcsomó átté

tek sugár keze lésse l nem gyógy íthatók , ezeket, ha lehe t, sebé
sz ileg miDdig el kell távolítani. Sokat vita tott kérd és, hogy a 

ny irok cso mók eltávo lítása után szükséges-e sugárkeze lést ad

ni . Soka n úgy fogl alnak állást, hogy több poz itív nyirokcsomó 
esetén vagy , ha az áttét áttö ri a ny irokcsomó tokját és/vagy, ha 
az elsőd leges daganat rossz kórjó s lati tényezőkkel rende lke

z ik, a nyirokc somó helyéDek kiegészítő be sugár zása szóba 

jön . Ezt az á lláspoDtot azonba n nem mindenki kép vise li, a 

szerzők több sége úgy gondolja , hog y a megfelelő nyirokcso

mó eltávo lításnak keze lés i értéke van, és a kiegészítő sugá rke
zelés csa k a szövődményeket foko zza. A sugárke ze lés a me

denc ében mélye n, a kü lső csípő erek alsóbb részé n és az obtu
rátor nyirokc somó áttétek keze lésébe n hat ásos, a közös csípő 
erek fe lé elhelyezkedő daganato s nyirokc somókat kevésbé 

pu sztítja . A szövődmények külöDö sen a főerek-körüli nyi rok
cso mó eltávo lítást követő bes ugá rzás ná l kifej eze ttek , a lka l

mank ént végzetesek , kü lönöse n akko r, ha a hashártya megny i
tásáva l történt a műtét. A hashá rtya mögötti megközelítésből 

(extrape ri tonea lis) történő aorta-kör üli nyirokcsomó eltávolí

tás utáni bes ugá rzás nál sokkal ritkábbak és enyh ébbek a szö 
vődmények. 

A műtét után i sugárkeze lés nagy előnye, hogy nem zavarj a 
meg a daganat k iterjed ésé nek ponto s megá llapítá sát, és ezá ltal 

lehetővé válik, hogy az alacso ny-kockáza tú betege knél ne ad

junk besugár zást . Hátrá nya a műtét előttivel sze mben , mint azt 

már em lítettük , hogy a műtét kö vetkeztében a daganatsejtek 
oxigé n ellátottsága rossza bb lehet. Az is lehetséges, hogy a 

visszamaradt ráksejt ek a műtét után más sejts zakaszba kerü l
nek, ame ly adott esetbe n a sugá rzás sze mpontjából kedvezőt

len, de kedvező is lehet. Nem állnak rende lkezésün.kre azonban 
o lyan ada tok , me lyek azt bizon yítan ák, hogy a műtét ut áni su

gá rkeze lés a hely i kiúju láso k vagy a túlélés vonatkozásában 
kevés bé lenne eredményes, mint a műtét előtti ugyanolyan be

sugárzás. 

A műtét után i bes ugárzás nál is fontos a keze lés i idő, ame ly a 
léhető leg rövid ebb legye n, de a sugár- és a műtéti keze lés kö-
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zött e ltelt i dőnek is van kórj ós lat i j e l entősége. Hossza bb vára
kozá s hátrán yos . 

MŰTÉT ALATTI SUGÁRKEZELÉS A sugárkezelő orvosok figye lme az 
elmúlt két évt izedben fordult a műtét alatti bes ugárzás felé, el

sősorban olyan szervek daganat ainak keze lésé né l, melyek ha

gyo mányos besugárz ássa l neh eze n kezel hetők, mint pl. has

nyálm irigy, gyomo r, hashártya mögött i daga natok stb . Eredet i 
megfogalmazá s szerint a műtét alatti sugárke ze lés a műtéttel 

feltárt daganat egysze ri, nagy mennyiségű elektron-besugárzá
sát jele nti (e lectro n beam intraopera tive rad iotherapy, IORT). 

Előnye, hogy a dagauato s szerv közve tlenü l besugáro zhat ó, 
vagy is nem szük séges, hogy a sugár má s szerveke n, szöve te

ken keresztü l ha ladva érje el azoka t. A dagan at a sebészi feltá

rással j ól körvona lazható, me ly a keze lési térfogat ponto s meg 
állapítá sára ad lehetőséget. A besugárzás tehát a szem ellenőr

zése me llett jól tervezhető. A feltárá ssa l egy mélyen fekvő da

ganat a sugárkeze lés vonatkozá sában „felszínessé" válik, és 6-15 
MeV energiájú elektron-sugárzássa l kezel hető, ame ly azé rt 
fontos , mert ezze l egyszer re nagy mennyiségű sugár (20-30 Gy) 

adható kis mél ység ben . Az elektron-s ugá r gyors esése miatt 

a környező szervek nem káro sodnak . Többen úgy vélik, hogy 

az egysze ri nagy mennyi ségű besugárzá s biológ iai hatá sossága 

2-3 -szorosa a szaka szosa n adott sugárkeze lés nek. Legtöbbször 
a dagana tot rész ben vagy te ljesen eltávolítjuk, és csak a daga

nat ágya t, illetve a visszamaradt da ganat góco kat sugarazzuk 

be a műtét alatt . Minél nagyo bb a vissza marad t daganat, anná l 
rossz abbak az eredm ények. A daga nat lehető legteljese bb eltá

volítására tehá t törekedn i kell. Az elektron-besugár zás a daga

nat ágy sugárkeze lésére kü lönösen kedvező, mivel még a 
nagy-energ iájú e lektronok se m terj ednek a szöve tekbe túl 

mé lyre (1. rész, 1. ábra). Az is lehetséges, hog y a műtét alatt 
több mezőt is bes ugaraz nak. A sugárke ze lés miatt nem egyszer 

módosítan i kell a sebész i beava tkozást, p l. má s fe ltár ás is szük
séges, vagy a környező szerveket fe l kell szabadít an i, és távo

labb tenn i a besugár zandó területtől stb . A beteg, pl. nyitott 

hasnál a műtőasztalon vagy a szo mszédo s sugárkezelő szo bá

ban kap egy nagyobb sugármennyisége t. A be sugárza nd ó terü 
letet egy sugárelnyelő védő eszközze l (co ne) határolják körb e, 

mel y távol tartja a szo mszédo s sze rveket , kije löli a besugá r
zandó területet , és e lnye li a szó ród ó sugarakat. A műtét után a 
keze lés - szükség esetén - a szo kv ányos külső besugárzássa l 

fo lytatható. A keze lésnek te rmésze tese n szövődményei is van

nak, melyek jelentősek lehetnek, az e ljárás azo nba n nem egy 
esetben életmentő. 

Újabban előtérbe került egy másik meg köze lítés is. A műtét 
alatt a sugárforrások befogad ására alkalmas eszközöket, csö
veket helyezünk el a besugárzandó terüle tnek megfelelően, és 
a tény leges sugá rkeze lés utántö ltésse l a műtét után tört énik . Az 

eljárá s kísérlet i szinten van. Seg ítségéve l a daganatágyra vagy 
a daganatra nagy mennyiségű sugarat tudunk ad ni, ané lkül , 

hogy a be leke t káro sítan ánk. A beleket a besugárzandó terü let

től távol tartjuk , azá lta l, hogy a besugárzás i mezőt hasfa li vagy 
más lebennye l lefedjük , ame ly egyúttal új erek képződését is 
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eredményezi , és javítja a besugárza ndó daganatsejtek oxigén
ellátásá t. A belek távol tartására saj átságos, szövetbarát műa
nyag hálókat (prostesis) is lehet használni. A lebenyek haszná
lata nem terjedt el e léggé . Próbálkozhatunk a cseplesz levarrá
sáva l is, ez azonban nem elég vastag a belek megfelelő távol
tartá sához. 

Az is lehetséges , hogy a daganatágyra a műtét alatt egy na
gyobb mennyiségű, pl. elektron besugárzást adunk, a daganat 
környékét és az elvezető nyiroke rek területét behelyezett esz
közök segítségéve l a szokásos szakaszos besugárzássa l kezel
jük. A sugárfor rásoka t befoga dó műanyag csövek hastükrözés
se l történő behelye zésé re is történte k már kísérletek. 

A női nemi szervek daganatainak területén a műtétte l egyesí tett 
besugárzást a medencefa li, elsősorban kiújult daganatok keze
lésére használjuk. Ezek a daganatok a szokásos külső besugár 
zássa l nem gyógy íthatók, mert a környező szövetek tűrőképes
sége miatt nem adható a daganatpusztító sugárkeze lés. Még 
nehe zebb a helyzet, ha korábba n már történt műtéti beavatko
zás vagy sugárke zelés. Régeb ben többen is beszámoltak az 
egysze ri nyitott hasná l végzett besugárzásról, ame lyet üregi 
vagy külső besugárzás követet t, de az eljárás nem terjedt el (3). 
Nagyo bb jövőt jóso lnak az ún. CORT ( comb ined operative and 
surgical tech11ique) műtétnek. Leírását a műtét kita lálój ának, 
Michael Höckelnek a to llából származó, a Nőgyógyászati On
kológ ia korábbi szá mában megje lent közleményben isme rtet
tük (4). 

GYÓGYSZERES ÉS SUGÁRKEZELÉS A sejtmérgező gyógysze res 
keze lés és a sugárkezelés együtte s alka lmazása előrehaladt da
ganatok eseteiben az érdeklődés előterébe került , mett ezek a 
daganatok a hagyományos egyed üli sugárkeze léssel vagy 
egye düli gyógyszeres kezeléssel nem gyógyí thatók elég ered
ményese n. A gyógyszere k adása törté nhet : 1. a sugárkezelés 
előtt (bevezető, neoadju váns kemoterápia) , 2. a sugárkezelés t 
követően (kiegészítő, adju váns kemoterápia) , 3. azzal egyide
jűleg ( egyidejű gyógyszer-s ugárkeze lés, concom itant chemo
radiation , conc urrent chemotherapy and radiotherapy) vagy 4. 
váltakozva (alternating therapy). Az első két esetben az egyes 
kezeléseke t külön-kü lön, időben elkü lönítve adjuk teljes egé
szében egy meghatározott sorrend ben (szekve nciális keze lés). 
Előnye, hogy a szövődmények veszé lye nem fokozódik a1myi
ra, mint kétféle kezelés együ ttes adásáná l, hátránya, hogy a tel
jes kezelési idő jelentősen meghosszabbodik, és nagyobb a ke
zelésre érzéketlen sejtek kialakulásának lehetősége. Az együt
tes és az egymás t követő sugár- és gyógyszeres keze lések elő
nyeit egyesítendő és hátrányait csökkentő céllal próbálták az 
ún. váltakozó keze lést. Ennek során a sejtmérgező gyógysze re
ket a szokásos 3-4 hetes időközönként adjuk , a sugárkeze lés 
pedig a gyógysze res keze lések között i időben történik. Ezzel a 
megköze lítésse l még nincs elég tapasztalatunk. A kétféle keze
lés adásána k egy sajátságos módja az ún. ,,szendvics" keze lés, 
me lyet em lőrákná l alkalmazunk. Ilyenkor 2-3 szakaszos 
gyógyszeres keze lés után adjuk a sugárkezelést, majd újabb 2-
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3 sejtmérgező keze lést adunk. Hogy ez me1my ire csak hagyo
mány vagy valóban előnyösebb-e, mint a többi lehetőség, nem 
ismert. Emlőráknál a kétféle kezeléstől alapvetően nem a sugár
kezelés eredményességé nek fokozásá t várjuk. Mindkét kezelést 
a mikroszkópos nagyságú daganatok elpusztítására adjuk. 

BEVEZETŐ GYÓGYSZERES KEZELÉS A bevezető gyógysze res keze
lés célja a daganat megki sebbítése azért, hogy a sugár keze lés 
számára kedvezőbb feltételeke t teremtsünk . Egy nagy daganat 
elpusztításához szük séges sugárme nnyiséget az ép szöve tek 
súlyos káros ítása nélkü l nem adhatunk , és a szervezet teherbí
ró képessége is nehezen viseli el. A megk isebbített daganat su
gárral elméleti leg eredményesebben kezelhető, benne az oxi
génszegé ny sejtek száma sokkal keveseb b. A gyógyszerek su
gárkeze lés előtti adásának további előnye, hogy azok, a besu
gárzás által nem káros ított ereken, tehát nagyobb mennyiség
ben jutnak el a daganatsejtekl1ez. A gyógyszerekke l a szétszó1t, 
nem látható áttétek is e lpusztítha tók. Mindeze n meggondolá
sok ellenére a klinika i vizsgála tok nem igazolták , hogy a beve
zető daganatpusztító gyógysze res kezelé s után végze tt sugár
keze lés eredményesebb lenne, csak a szövődmények volta k ki
fej ezette bbek. Magya rázatu l az szo lgá lhat, hogy a bevezető da
ganatpusztító gyógysze res kezelés után fokozó dhat a részlege
sen visszafej lődött daganatban a sejt ek osztódása, növekedése 
és a sejtbenépesülés. Ennek eredményeké ppen a gyógysze res 
kezelést követő besugárzás kevésbé hatásos , mert a sejtpusztí
tás mértéke kisebb. 

Az nem vitás , hogy mind az egy-gyógysze res, mind a több
gyógysze res bevezető keze lés hatására a daganatok jelentős 

számban megkisebbednek , sőt még teljes daga nat v isszafej lő

dés is megfigyelhető . Ennek ellenére a rákövetkező sugárk eze
lésse l elérhető hosszú-távú eredmé nyek csalódáskeltők. Jelen
leg a sugárkeze lés előtt gyógysze res kezelést a gyakorlatban 
nem adunk . 

EGYIDEJŰ GYÓGYSZER-SUGÁRKEZELÉS Az utóbbi évtized gyógy
szer-sugárkeze lés klinikai eredményei megerősítették Rosen
lhal és Ralman (5) eredet i megfigye léseit, akik azt találták , 
hogy 5-FU folyamatos adása mellett végzett külső besugárzásra 
a dagana tok egész sora jelentősen és tartósabban v isszafejlő

dött, mint bármelyik keze lés egyedüli alkalmazásakor. A szer
zők végezték az első klinikai másod ik-szakasz vizsgá latot is, 
ame lyben az adr iamycint a sugárkezelésse l egyidejűleg adták. 
Ezek a vizsgálatok j elentik a klinikai gyógyszer-sugárkezelés 
kezdeté t. 

Az egyidej ű gyógysze r-sugárkezelés során remélhető, hogy 1. a 
kezelés elpusztítja a mikroszkópos nagyságú távo li áttéteket, 2. 
a kétféle keze lés hatása hatványozód ik (sz inergikus), és 3. ami 
talán a legjelentősebb, az, hogy a gyógyszer és sugár együt tes 
hatására a sejtek „érzékenyebbé" vá lnak, bennük a nem halá los 
sérülések nehezebben j avítódnak ki, és a kezelésse l szemben el
lenálló sejtek végül is elpusztulnak. Az együ ttes kezelés legna
gyobb előnye tehát a távoli áttétek elpusztítása és a sejtellená l-
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lás leküzdése. A gyógysze r-sugárkeze lés további előnye, szem
ben a bevezető vagy kiegészítő gyógysze res keze lésse l, hogy a 
kezelési idő nem nyúlik meg, nem késleltetjük a sugárkezelést, 
és hogy a kétfé le keze lés előnyei már a keze lés kezdetétől érvé
nyesül11ek. Hátránya a mellékhatások nagyobb kockázata. 

A keze lésnél a besugárzás t hagyomá nyosan adjuk, megszak í
tás nélkül. A sejtmérgező gyógysze reket adhatjuk folyamato
san visszér be (vénás iJ1fúzió formájáb an) a sugárkeze lés egész 
ideje a latt . Ilyenkor előnyösebb egy központ i nagyobb gyűjtő
érbe beveze tni az állandó ér-katétert az érrögösödés és az érsé
rülés megelőzése cé ljából. Ezze l azt is elkerü lhetjük, hogy a 
sejtmérgező gyógysze rek az ér falán átszivárogja nak, és a kör
nyező szöve tekbe kerüljenek . A folyamato s kezelést a beteg 
testére erősített, önműködő készülékek használatáva l biztosít
hatjuk. Adhatjuk a gyógyszereket azonban naponta és a szoká
sos 3-4 hetes szakaszos keze lés formájában is. 

Adhatjuk a daganatpusztító gyógyszere ket a verőérbe ún. int
raarteriá lis keze lés formájába n. Ha a gyógysze rt a daganatot 
ellátó ütőérbe adjuk, nagyobb tömé nységben j ut a dagana tba, 
és bekerü l annak központi , rosszabb vérellátású területébe is, 
ugya11akkor az általáno s keringésbe kevesebb jut. Ennek ered
ményeké ppen kifejezettebb lesz a sejtpu sztulás, az oxigénhiá
nyos sejt ek is jobban áldozatu l esnek, csökke n a sejt ek kijaví
tódásának és a kezelésse l szem ben ellenálló sejtek kialakulásá
nak lehetősége, ame ly kl inikailag a daganatok gyorsa bb és 
eredményesebb elpusztításá ban nyilvánul meg, és kevesebb a 
mellékhatás. A besugárzást leghe lyesebb akkor végez ni, ami
kor a gyógysze r a daganatban a legnagyobb töménységben van 
j elen. Másko r a gyógyszeres kezelés közve tlenül a sugárkeze
lés befej ezéseko r történi k. A verőeres gyógysze r-sugárkeze lés 
még kísérleti szakasz ba11 van, egyértelmű klinikai követ kezte
tések nem vonhatók le. Úgy látsz ik, hogy helyileg előrehaladt 
dagana tokná l j ó eredm ényekkel kecsegte t, kiújult daganatok 
keze lésében kevésbé hatásos. A sejtkáro sító gyógyszerek nek 
az álta lános keringésbe ju tását még továb b csökken thetjük 
azá ltal, hogy a verőérnek nem a daganatba vezető ágait átme
netileg, a keze lés idejére lezá rjuk. Ezzel a szövődmények is 
jobb an csökkenthetők. Ellenérvké nt azt szok ták felbozn i, hogy 
a szervezetben szétszóró dott daganat sejte ket így a gyógysze
rek kevésbé puszt ítják . 

A sugár- és a gyógysze res keze lés együttes alkalmazásán ak 
egy más ik kísér letes útja a sugár izotóppal kötött daganat el
lenanyagokkal történő keze lése, (monoclo nal antibodies labe
led with radionuc lides) . Ezt a megköze lítést elsősorban olyan 
dagana tokná l próbálták ki, ame lyek nem elég sugárérzéke
nyek, mint pl. a glioma. 13

' 1-gye l jelölt EGF receptor ellenanya
got adtak a daganatot ellátó verőérbe biztató eredménny el. To
vábbi vizsgá latokra van szükség annak érdekében, hogy a ke
ze lés he lyét a mind ennapi gya korlatban meghatároz hassuk. 

A női nemi szervek daganata inak keze lésében az elmú lt 30 év
ben a sejtmérgező gyógysze rek egész sorát adtá k a sugárkeze-
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lésse l egyidejűleg. Legelőször a hydrox iureáva l, egy a DNS 
képződéshez és kijavítódáshoz szükséges enz imet gátló anyag 
gal gyűltek a megfigye lések, melyet sok más is követet t. Az 
eredmények nem voltak meggyőzők, olvannyira, hogy az ame
rikai Nemze ti Egészségügy i Intéze t kiadott egy állásfog lalást 
1996-ba n, miszerint a rendelkezésre álló adatok nem igazo lják, 
hogy a gyógysze rek egyidejű adása a szabvá nyos gya korlati 
sugárkeze lés része legyen. Nem régen az 5-FU és a sugárkeze
lés együttes adásá t találta több tanulm ány is biztatónak, de még 
tovább i vizsgá latokat tartott ak szükséges nek (6) . Az igazi áttö
rést a cisplatin-sugárkeze lés együt tes alkalmazása j elentette. 
Ne m volt meglepő, hogy 3 évve l később ugyanaz az ame rika i 
Nemzeti Egészségügyi Intéze t már úgy fog lalt állást, hogy na
gyon komolyan mérlege lni kell a cisplatin- sugárkezelés együt
tes alkalmazását, ha a méhnyakrá k sugárkeze lését tervezzü k. 
Vizsgálatok történtek a cisplatinnak carbop latin11al történő he
lyettesítéséve l a mellékhatá sok csökkentése érdeké ben, vala
mint cisplatin-alapú több -gyógyszeres kezelések és a sugárke
zelés együttes alka lmazásáva l. Jelenleg többen is vizsgá lják a 
paclitax el sugárérzékenyítő hatását. 

KIEGéSZÍTŐ GYÓGYSZERES KEZELéS A sugárkeze lést követő sejt
mérgező gyógysze res kezelés nem terjedt el a női nemi szervek 
daga natainak keze lésében. Célja inkább a besugárzott teriilete n 
kívüli daganatsejtek elpuszt ítása. Nem áll elég adat rendelke
zésünkre , hogy men11yire fokozza az előzetes sugár keze lés ha
tásosságát. Á ltalánosan mondható, hogy a besugárzot t terüle
ten a gyógysze res kezelés kevésbé hatásos , ami11ek legfőbb 

oka a sugárzás okozta érrendszer i károso dás. Daganatpusz tító 
gyógysze reket sugárkezelés után legtöbbször mentő keze lés
ként, a klinikailag is kimut atható dagana tok elpuszt ításának re
ményébe n adjuk , sajn os nem sok sikerrel. 

HŐ- ÉS SUGÁRKEZELÉS Az elsődleges daganat elpusztítása alap
vetően fontos. Sikerte lenség esetén súlyos helyi tünetek fordul
nak elő, és valószínűleg a távoli áttétek is gyakrabban képződ

nek. Sajnos előrehaladt méhllyak-, szemére mtest- stb. rákok 
esetében a daganat kiirtása egyedüli sugárkeze lésse l nem elég 
sikeres. A korábban már tárgya lt megfigye lések szerint a magas 
hőmérséklet és a sugárkezelés együtt eredményese bben pusztítja 
a daganatsejteket. Kézenfekvő volt tehát a hő- és a sugárkeze 
lés együttes alkalmazása a helyileg előrehaladott daganatok 
esetében . Ez az utóbbi időben ismételten az érdeklődés közép
pontjába került, mert újabb hőkezelési eljárásokat dolgoztak ki, 
a felmelegítésre megfelelő készülékek állnak rendelkezésre 
(13. ábra). 

A hőkezelés lehet helyi és az egész test felmelegítése . Ez 
utóbbival je lenleg hazánkban is történnek próbá lkozások, de 
az eljárás még kísérleti szinten van, értékelhető adatok nem 
á llnak rendelke zésünkre. A helyi felmelegítés is többfélekép
pen történhet. Általában a daganat ban mért hőmérséklet 42 °C, 
ame lyet 30 perc alatt érnek el, és hozzávetőlegesen egy óráig 
tartanak fent. Abban sincs állásfog lalás, hogy a kü lső sugárke
ze lés ideje alatt hány alkalomma l történje n felmeleg ítés, töb-
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S11gárkeze/ési ismeretek nőgyógyász onkológusok számára : alapfogalmak. gyakorlati wdnivalók (2) 

ben egy héten egyszer, 

1-4 ór áva l a sugár keze

lést követően végz ik (7) . 

, iuHJfth 

'l 

A hő- és sugá rkeze lés 

együtt es al kalmazá sával 

a meden ce i daga natok 

csaknem minden formá

jánál a betegség hely i ki

ir tása eredm ényese bb 

volt , de a túl élés csa k a 

mélmya k, és kise bb mér

tékben, a hólyag daga na

toknál jav ult (8) . A vég

bélrákná l a kettős keze

lés nem vo lt jobb. A su

gárk eze lés me llékhatá

sa it a hőkezelés nem fo

kozta . Feltétel ezhető, 

hogy a két keze lés sej t-

I 3. ábra Korszerű felmelegítőgép. A bal oldali ábrán látható. hogy a helyi 

felmelegítés hogyan történik. 

pusz tító hat ása, a je lenleg alka lmazo tt kezelés i formában ösz

szea dódik , és a magas hőmérsékletnek a besugárzás sejtpusz tító 

képességét fokozó hat ása nem érvé nyes ül. Tekint ette l arra , 

hogy a hőkezel éssel kiegészí tett sugárkezelés a helyileg e lőre

haladt méhnyak rákok esetében nagyon jelentősen j avítja az 

eredmé nyeket anél kül , hogy a mellékhatáso kat foko zná, és 

mert a cis platin -sugá rkeze lés messze felülmúlja az egye düli 

sugárkezelés haték onyságá t, meggondo landó a három féle ke

ze lés egy üttes a lkalm azás ának kipr óbá lása . 

A SUGÁRKEZELÉS SZÖVŐDMÉNYEI A sugárkeze lés hatására vá l

tozások követ kez nek be azok ban a szöve tekben és sze rvekben, 

me lyeket sugárhatá s ér . A szövődmények döntő több sége en

nek a lapján keletkezik, ami alapvetően attó l függ, hogy mel yik 

sze rv, szöve t kap sugarat . A szövődmények mi ndig a besugár

zás terül etén keletkeznek , az álta lános hatások másod lagosa k. 

A sugárha tás genetika i károso dáso kat is előidéz, melyek, ha 

nem j avítód nak ki , daganatképződést eredm ényez hetnek. A 

szövődményeket hagy omán yos an korai és későiekre szo kták 

osztani , annak e llenére , hogy közöttük a hatá r e lmosó dott, és 

nincse n pontosa n meg határozva . A korai szövődmények nem 

mindig veze tnek későiekhez, és fordítva , késői szövődmények 

kialakulhatnak akkor is, ha kora i szövődmények nem je lent

kez nek. A kora i mell ékhatá so k elsősorban a szerve t ért alka l

manként i sugárhatássa l vannak összefüggésben . A késői szövőd

mények gya kori sága függ a sugár mennyiségétől , a bes ugá rzott 

szöve t sugáre llenálló képességétől és a bes ugárzo tt térfog attól. 

Szám os más tényező (bes ugárzás i idő, a sugá r energiája, alka l

mazott módsze r, a beteg tests úlya és más betegsége i, vérsze

gé nység, korábbi keze lése k, mint pl. sejtmérgező gyógysz ere s 

keze lés , gy ullad ások , é let kor stb.) is be folyá so lja. Isméte lt su

gá rkeze lés ese tén mindi g nagyobb a veszély. Szövődmények 

a sugárkezelés nek szövődményei, nagyo n valószínü , hogy az 

adott sugátmennyi ség a kíván tnál kevese bb. Ebből a szem

pontból jó sze m e lőtt tartan i, hogy a keze lés egy ik legs úlyo

sa bb szövődménye a daganat kiújulá sa. 

KORAI SZÖVŐDMÉNYEK A heveny tünetek azok nak a szervek nek a 

„gyulladá sai" miatt alak ulnak ki, melyeket sugárhatá s ér. Ezek 

nem valódi gy ulladáso k, hanem a sugárhatá sra bekövetkező, 

gyullad ásszerü megnyilvánulások , melyeket azo nban láz vagy 

bakt eriá lis fertőzés nem kísér. A korai tünetek szoros összefüg

gésbe n vannak az alkal mankén t adott sugármennyiségge l. Ha a 

részmennyi ség 1,5 Gy napon ta, a heve ny tünet ek sokka l ritkábc 

bak , mint a szok ásos 1,8-2 Gy rész-s ugármen n yiség eseté n. 

A leggyakor ibbak a bé lpanaszo k, mint hasmen és, fájdalmas 

szé kelés, bé lgörcsö k, nagyo n ritk án széklettartás i nehézség , 

mely ek á ltalában két héttel a sug árkeze lés kezdete után jele nt

kez nek . Ha a hasmenés e lhúzód ik, és az al ka lmankénti sugár

mennyisége k nagyo k, a széklet véressé vá lhat. A hasm enés ét

rendi megszor ításokkal és gyógysze rekkel kezelhető, előfor

dulhat azonb an olyan súlyos fom1ája is, amely miatt további 

sugárkeze lés nem adható. Elég gyakra n hányin ge r és hányás is 

je lent kezik, és a betegek egy része fogy . 

Nagyo n gyakor iak a vize lési panaszok (gya kori és/vagy fájdal

mas vize lés, vé res v ize let, ritkán vize lettartási nehé zség) is. 

Nem ritka, hogy az elfede tt gyulladás, pé ldául hólyagh urut 

a sugárhatá sra fellángol. A vize let á ltalába n cs íram entes, ezé rt 

kezelésé ben nem az antibi oti kum oknak van helye. A vizelés i 

panaszok is hozzávetőlegesen 2 héttel a keze lés kezdete után 

lépnek fel. 

- mint arra az el ső részben rámut attunk - sugá rbiológia i okok- N em ritk ák a hüv elyi pana szo k (fo lyás, fájd alom , viszketés, 

bó l óhat atlanul előfordu lnak egy bizonyos száz alékban. Nem égő érzés, kim aródás) sem, mely fájd almas nemi é le thez, a há -

túlzás az a megfoga lmazás, hogy amel yik intézetben nincse nek zasé let zavará hoz vezet. 
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A korai szövődmények általában 6-8 hét alatt rendeződnek, 
és a betegek lega lább 6 hónap ig tünetmentesek maradn ak. 
Kivételei képez az általános gye ngeség, mely tartósabban is 
meg mara dhat, vagy éppen közve tlenül a besugárzás után 
j elentkezik. 

KÉSŐI SZÖVŐDMÉNYEK A besugárzott szöve tekben változások 
[ér- és kötőszöveti károsodások, a szövete k elvéko nyodása, ki
fekélyesedése, új erek képződése és kötőszöveti megvas tago
dás (fibrosis)] óhatatlanul keletkeznek, csa k ezek súlyossága , 
kiterjedtsége és kialakulásána k időpontja kü lönbözik, és hatá
rozza meg a tüneteke t. A késői szövődmények a kezeléstő l szá
mított 6 hónap és évtizedek közö tt je lentkeznek. Azokat, me
lyek 15-20 évve l a sugárkeze lés után mutatkoznak, sokszor 
már nem vesz ik be a statisztikákba, mert a köve tési idő nem 
tart addig. Ez a magyarázata, hogy a köz lemények a sugárke
zelés szövődményeit általában alábecsülik . A késői szövődmé
nyek figye lembe véte le azé rt is jelentős, mert általában sokkal 
fontosabbak, mint a heveny tünetek, a beteg életminőségét fo
kozotta bban rontjá k, sőt végze tes kimenetelűek is lehetnek. 
A tünetek súlyosságá t általában 4 fokozatra (grade, G) osztják, 
mint 1. enyhe tünetek (G 1 ); mérsékelt működészavar, az élet
vitelt jelentősen nem befo lyáso lja, 2. közepes súlyosságú tüne
tek (G2); a panaszok folyamatosan j elentkeznek, melyek átme
netileg vagy visszatérően zavarjá k a mindennapi tevékenysé
get, 3. súlyos tünetek (G3), az elváltozások, panaszok állandóan 
akadályozzák az egyé n munkáj át, megszo kott életv itelét, az 
idült károso dások keze lést igényelnek, de életveszé lyesek is le
hetnek, 4 . halált okozó elváltozások, akkor is, ha a halál az el
sődleges keze lés közve tlen, vagy a keze lés okozta szövőd

mény, illetve a szövődmény kezelésének következménye. Azok
ra az esetekre, am ikor szövődmények nincsenek, vagy csak át
menetiek, maradandó károso dáshoz nem vezetnek, ,,GO" j elö
lést alkal mazunk. A késői szövődmények egy része nem okoz 
panaszoka t, csak következmé nye i miatt derül rájuk fény, pl. 
fájd almat lan mikroszkó pos véres szék let miatt k ialakult vér
szegé nység. 

HÜVELYKÁROSODÁSOK Alapvetően a házasé let szempo ntjából van 
j e lentőségük, de zava rhatj ák az e ll enőrző vizsgá latokat is. Az 
esetek kisebb részé ben ke llemetlen tünetekke l, folyás, ritkáb
ban fáj da lom , égető érzés já rnak. A hüvely a külső és üregi 
sugár keze lés sorá n egyará nt károso dhat, a legkife j ezettebben 
akko r, ha falát közve tlenül besuga razzuk. A leggya koribb el
vá ltozások: 1. a hüve ly fala megvas tagsz ik, elvesz ti ruga l
masságá t, nem i élethez szük séges tágulékonyságá t, a hü vely 
beszűkül, 2. a hám levá lik, és a hüvelyfa l felszínesen össze
tapad, am i a v izsgá lat során könnyen szétválasz tható, 3. si
po lyképződés (végbél-hüvely, hólyag- hüvely sipoly). A hü
velykároso dáso knak nehez ített, fájd almas házasé let lesz a kö
vet kezménye. 

MÉHKÁRosooAsoK A méh a sugárhatás ra sorvad, megkisebbedik, 
sokszo r annyira, hogy szinte nem is tapin tható. Ha a méh évek
kel a sugárkezelés után hozzávetőlegesen szabályos nagyság ú, 
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valószínű, hogy valami lyen kóros folyamat van a háttérben, 
mint pl. daganat vagy folyadékgyűlem (gennye s, savós, véres). 
Nem ritka a méhszáj szűkülete, elzáródása . 

PETEFÉSZKEK KÁROSODÁSA A petefész kek tüszői , csirasejtj ei nagyon 
érzékenyek a sugár hatásra, és az esetek döntő többségében 
annyira károso dnak , hogy működésük 2-4 hónappal a kezelés 
után megszűn i k. Ennek elkerül ésére a petefészke ket fe lvarr 
juk úgy, hogy a besugárzás i terü leten kívü l legyenek, de saj
nos szór t sugárhatás ilyenkor is érheti őket. A petefészke k 
működésének leá llása az isme rt változásko ri panaszokat 
eredményez heti. Egyes meg figyelése k szer int a bes ugárzott 
petefész kekben a petefészekrák kia lakul ásának veszélye is 
fokozódik . Mások, j óllehet az adatok ellentmo ndók, arra mu
tattak rá, hogy a petefész kek működésének megszűnése miatt 
csök ken az emlőrák kialakul ásának veszé lye , akár 20-60 %
kal is. Ebben a vonatkozás ban továb bi vizsgá latokra van 
szükség. Fiatal nők ese tében hormonpótló keze lés feltétlen 
indokolt. 

BÉLKÁROSODÁSOK Ezek a legsúlyosabb szövődmények, melyek ál
ta lában külső besugárzás eredménye i. Minél magasab bra ter
j esztjük ki a besugárzás i mezőt, annál gyakor ibbak, a főerek
körüli nyirokc somók besugárzásá nál nagy száza lékba n fordul
nak elő. Az alkalmazott sugármennyiség és bélkároso dások 
előfordulása közö tt szoros összefüggés van, amely különösen 
akkor j elentős, ha 40-45 Gy medencei besugárzás után még 
egy kiegészítő körülírt sugárlökést adunk, például a méh mel
letti kötőszövetre. A bél fa la megvas tagodik, bé lelzáródás, át
fúródás és sipoly ke letkezhet. Enyhébb formában bélműködési 

zavar, észrevé tlen vérzésse l já ró kifekélyese dés, mely eny he 
székletlágyítók, görcso ldók adásáva l rendszerint rendezhető. 

A végbé l idült károsodása széke lési nehézségbe n, esetleg szék
lettartási zavarban és ritkán vég bél-gát vagy végbé l-hüvely si
polyban ny ilvánulh at meg, de a sipolyoknak sok más formáj a 
(vég bél-hólyag, végbél-hólyag-hüve ly stb.) is előfordulhat. 

A sipolyok rendkívül súlyos szövődmények, keze lésü k se
bészi, és nagyon nehéz, mert a besugárzás miatt károsodott 
szöveteket kell egyesí teni. Új abban mego ldásukra a különböző 
lebenyek alkalmazása került előtérbe. Előfordul magasa bb bé l
szakaszok károsodása is, ha azok letapadtak a Douglas-üregbe. 
Ez legtöbbször a bél körkörös beszűkülését eredményez i, rész
leges elzáródást, annak minden ke llemetlenségéve l. A sebész i 
mego ldást hajl amosak vagyu nk halaszta ni, amíg teljes bé lelzá
ródás nem következik be. A vékonybél sipoly legtöbbször vég
zetes szövődmény. Nagyo n súlyos szövődmény a bélátfúródás 
is. A vékonybelek kismedencébe kerülését a sugárkeze lés alatti 
fektetésse l, illetve műtéti módszerekkel (felszívódó háló, külön
böző lebenyek) is megpróbálj uk kivédeni. Újabban könnyen és 
biztonságosa n alkalmazható felfúj ható műanyag ballonokat 
ajá nlanak, melyek alka lmazásának szövődményei elenyészők, 

és lehetővé tesz ik a megfelelő, a húgyhólyag és a végbél tűrő
képességé ig terjedő sugárn1ennyiség leadását (8). A sigmabé l 
és a végbél súlyos idült gyu lladása miatt néha a bél hasfa li ki
vezetésére is sor kerülhet. 
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A HÚGYSZERVEK KÁROSODÁSAI Álta lában 1-4 évve l a keze lés után 
vagy még később je lentkeznek , rendsze rint később, mint a 
bélkárosodások. Gyako riságu k 2-5% között vá ltozik. A hát
térben álló szöve ti e ltérések itt is a fentiekben ismertete ttek
kel egyez nek meg. Kifeké lyesedés , húgyveze ték , húgycső 
szűkület, hólyagsérv, vize lettartási elégtelenség , ritkán si
polyképződés. A sipolyokna k nagyon változa tos formái for
dulha tnak elő, mint hólyag-hüve ly, húgyvezeték-hüve ly si
poly, sőt húgyvezeték-verőér sipoly kia laku lásá t is leírták . 
Leggyakrabban mérséke lt hólyagtü netek (vérvize lés, gya kori 
és/vagy fájda lmas vizelés és a hó lyag csökke nt vize let táro ló 
képessége) mutatkoznak. A húgyvezeték károso dása szűkü

lethez, kötőszövet felrakodáshoz és zsá kvese kialakulá sához 
veze thet. Ez nem túl gyakor i, és az esetek messze nagy több 
ségébe n a daganat kiúju lása miatt j ön létre. Megfigyeltek hó
lyagrepe dést is. A keze lés az esetek nagy részé ben sebészi, 
nem ritkán sikertele n. Adott ese tben vize let elveze tésre is sor 
kerü lhet. 

A COMBCSONTFEJ KÁROSODÁS Szerencsére ritka , és inkább a lágyéki 
nyirokcsomók besugárzásáná l fordul e lő. Súlyos szövődmény, 

a combcso nt fejének elhalásához veze t, amit műtétileg próbál
nak, protéz is beült etéséve l helyreá llítani, sokszo r sikerte lenül. 

EGY~B szövőDM~NYEK A sugárkeze lésnek egy ritka szövődménye a 
hasüregi nyiroknedv felszaporodás (chylous ascites). A hasü
regben a nyiroknedv felszaporod ása a hashártya mögötti, a máj 
vagy a bé l nyirokerek sérüléséből származhat. Hátterében leg

többszö r rossz indulatú folyamat áll, ezért minden esetben fel
táró hasmetszés végzendő. Sugárkeze lés után inkább teljes ha
si besugárzásná l fordulhat elő, de leirták medence i besugárzást 
követően is. Oka valószínűleg a bé l nyirokerek sérülése, me
lyek rendszerint a belek látható sugársérüléséve l is társulnak. 
Sebészi mego ldása első helyen jön szóba, de az alacsony zsír
tartalm ú trigliceriddel (medium-chain trig lycerides) kiegészí 
tett étkezés is nagyon eredmé nyes lehet. 

A csontvelő károsodás medencei sugá rkezelésekné l nem na
gyon gyakor i, és általában nem súlyos. Ezért jelentős vérsejt 
szám csökkenés (vörös -, fehérvérsejt , vérlemezke) is ritka. 

DAGANA TOK KIALAKULÁSA SUGÁRKEZELÉS UTÁN A daganatok ke
letkezésének talán ez a leg inkább tanulmányozott területe, 
ennek ellenére a kockázat nagyságára csa k a dagana tok elő

fordu lásának gyako risága alapján kész ült számít ások ból kö
vetkeztet hetünk. Ennek az a magyaráza ta, hogy a sugárkeze 
lés után keletkeze tt „máso dik" daganatok megjelenésükben , 
bio lóg iai viselkedé sükbe n semmib en nem különböznek azok 
tó l, melyek besugá rzást nem kapott egyé nekben képződtek. 
A sugárkezeléssel összefüggő másod ik daganat gyako riságá t 
a daganatnak a sugárkeze lést kapott és nem kapott népesség
ben történő előfordulás i arányábó l próbá lj uk meghatározni . 
Az ilyen szá mítá sok sok hibalehetőséget hordoznak maguk 
ban , mely az eltérő vizsgá lati eredmények magya rázatára 

szo lgá lhat. 

/ 999 Nőgyógyászati Onkológia /- 2. 93- 1/ 9 

Régóta ismert , hogy már kis mennyiségű ( 1-10 Gy) sugárhatás 
is fokozza a daganatképződést, és ennek veszé lye a radioaktív 
hatás mennyiségéve l fokozód ik. A kockáza t faj , nem és életkor 
szerint is különböz ik; fiatalokná l nagyobb a veszé ly. A szü letés 
előtt i , vagy is az anyát terhessége alatt érő sugárhatás is fokoz
hatja a gyermekkori rosszindulatú betegségek kia laku lását , jó l
lehet ennek a veszé lye nem nagy, és nyilván összefügg a sugár

mennyiségge l (9). 

A sugárkeze lés során a sejtek jóval nagyobb sugármennyiséget 
kapnak , am i elméleti leg fokozhatná egy második daga nat kia
lakulását. A valóságban azon ban úgy tűnik, hogy ezek a sejtek 
ezt a sugárhatást már nem élik túl, és ezért belőlük új abb daga
nat nem képződ ik. A környező ép szövete ket azonban kis su
gárme1myiség éri annak veszé lyéve l, hogy belőlük keletkezhet 
daganat. Ennek ellenére , j óllehet az irodalm i adatok ellent
mondásosa k, egy másod ik daganat kial akulásána k veszé lye su
gárkezelés után nem tűnik számottevőnek ( 1 0). Egyes megfi
gyelések összefüggés t találtak az alkalmazott sugármennyiség 
nagysága (fokozott veszé ly >50 Gy adása esetén), a mennyi
ségleadás mértéke (fokozott veszé ly NSL sugárzásná l) és a da
ganat kialakulásának veszé lye között ( 11 ). 

A második elsődleges daganat rendszerint hosszú daganatmen
tes időszak után j elentkezik, ezé rt a sugárkeze lésben részes ült 
betegek élethossziglani ellenőrzést igényelnek. Két évnél ha
marabb gyako rlatilag soha nem fordu l elő, és a megje lenés idő
pontja attó l is függ, hogy melyik szervben keletkezik. A kocká
zat a céltérfogat pontosabb meghatározásáva l, nagyobb energi
ájú besugá rzássa l, és ezá ltal a sugáre loszlás pontosabb szabá
lyozásával csökkenthető, mivel az egészsége s szövete ket k i
sebb sugárhatás ér i. E llentétben a sejtmérgező gyógy szerekkel, 
melyek alapvetően fehérvérűség kialaku lásána k kockázatá t és 
talán a húgyhólyag daganatokét fokozzák , a sugár kezelé s nem 
a vérképzősze1vi rossz indulatú betegsége ket, hanem a besu
gárzott szervek , szövete k rákos elfajul ását idézi elő. A másod ik 
daganat tehát mindig azokbó l a szövetekből indul ki, melyeket 
sugárhatás ért. A szövettani szerkezete más, mint az elsődleges 

daganaté. 

Úgy tünik, hogy a másod ik daganat kialaku lásának veszé lye a 
gyógyszeres és a sugárkeze lés együttes alka lmazása esetén 
sem lényegese n nagy. A veszély azonban fennáll, és már csak 
ezért is nagyon körü ltekintően kell mérlegelni, hogy va lóban 
szükséges-e a sugárkezelés. Indokolt esetben a sugárkezel és 
haszna messze meghaladja a kockázatot . 

SEBÉSZI ÉS SUGÁRKEZELÉS SZÖVŐDMÉNYEI Ny irokcsomó eltávo lí
tás után i besugárzás szövődményei messzemenően függnek at
tó l, hogy a nyirokcsomók feltárása hogyan történi k. A nyirok
csomók eltávo lításának 3 módja lehetséges , úgy, mint a has
hártyán keres ztül, amögü l megköze lítve és hastükrözés segít
ségéve l. A hashártyá n keresztü li megköze lítés után adott sugár
kezelés általában jelentős szövődményekkel, elsősorban bélsé
rülésekkel ( 10-15%) j ár, különösen a főerek-körüli ny irokcso-
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mók besugárzásánál. A másik két megközelítés esetén a szö
vődmények lényegese n nem haladj ák meg az egyedüli sugár
keze lés szövődményeit. A kiegészítő sugárkeze lés fokozza a 
nyirok-töm lők képződését és azok tüneteit (a gyakori ság 5%-ról 
15-20%-ra emelkedik) , valamint az alsóvégtagi nyirokpangást. 

A SUGÁRKEZELŐ SZEMÉLYZET KOCKÁZATA Régóta ismert, hogy 
azok körében, akik folyamatos és/vagy nagymennyiségű su
gárhatás nak vannak kitéve, gyakor ibbak a rosszindu latú daga
natos és más idült betegsége k. A sugárkeze lése ket végzők is 
ebbe a csoportba tarto znak . Korábbi számítások szerint a su
gárkeze l ő orvosok életük fo lyamán 200-2000 rad sugár
mennyisége t kapnak, és csaknem mind egy iket éri egyszer -egy
szer olyan nagyobb sugármennyi ség, amelynek már mellékha
tása i is lehetnek. Általában azonban kismennyiségű, elsősor
ban foton sugárzásról van szó, amely éveken keresztül éri őket. 
Különösen nagy vo lt azoknak a sugárterhelése, akik kézi bera
kással végeztek üregi kezeléseket. Az új módszerek alkalmazá
sáva l a kezelőket érő sugár mennyisége lényegese n keveseb b, 
de pontosan nem ismert. Mint ahogy az sem ismert, hogy va
lóban ok-o kozati összefüggés van-e a sugárkezeléseket vég
zőknél talán gyakra bban előforduló megbetegedésekke l. Elmé
letileg a folyama tos kismennyiségű sugár okozhat gén.hibákat, 
melyek később összeadódhatnak , és betegség kialaku lásához 
veze thetnek, ha más, környezet i tényezők is társulnak. Hogy 
ennek meru1yi a va lós kockázata napjainkban a sugárkezelők 

köré ben, tovább i megfigye léseke t igényel. 

A NŐI NEMI SZERVEK DAGANATAINA K SUGÁRK EZELÉSE A női ne
mi szervi daganato lmak az irodalmi adatok részletes elemzésé
vel történő tárgya lása nem cé lja ennek a továbbképző közle
ménynek, Ezért csak következtetés formájában, a gyakorlat 
számára érdekes áttek intés adunk . A kérdést a Nőgyógyászati 

Onkológia 1996-os évfo lyam második számáb an már tárgya l
tuk. Ebbe n az Európai Rák Iskola budape sti tanfolyamának 
anyagát ismertettük ango l nyelven . Tárgyaljuk az új keze lési 
lehetőségeket, mint a magas hő és sugárkeze lés egy üttes alka l
mazása vagy az egyidejű gyógysze res-sugárkeze lés. Vannak 
újabb megfigye lések a sok-szakaszos és a gyo rsított keze lések 
kel is, de ezek nem elegendők ah.hoz, hogy belőlük gya korlati 
követke ztetéseket lehetne levonni. 

A MÉHNYAKRÁK SUGÁRKEZELÉSE A sugárkezelés a méhnyakrák 
egy ik hatásos kezelése. A sebészi kezeléssel szemben, mely a 
mikroszkópos nagyságrendű méhnyakráktól eltekintve, gyakor
lati lag kiterjesztett méheltávolítá st és a medencei valamint alkal
manként a főerek-körüli nyirokcsomók kivételét j elenti, előnyei 

és hátrányai is vannak. Hazánkban az elmúlt fél évszázad alatt al
kalmazott együttes sugár- és műtéti kezelés, amely üregi sugárke
zelésse l kezdődik, ezt követi a méh és függelékeinek egyszerű el
távolítása, majd újabb üregi sugárkezelés és külső besugárzás kö
vetkezik, szerencsére, csaknem teljesen a háttérbe szorult. 

A kiterjesztett méheltávo lítás előnyei : 1. a petefészke k megtar
tása , 2. a hüvely szöve ti sze rkezetének és működésének meg-
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őrzése, és ezálta l a nemi élet biztosítá sa, j óllehe t alkalmanként 
a hüve ly megröv idül, 3. a betegség kiterjedésének ponto s meg
állapítása, 4. a megnagyobbodott , besugá rzássa l nehezen el
pusztítható nyirokc somó áttétek eltávolí tása, 5. esetlegesen 
meglévő függelékképletek kivétele, 6. rövidebb keze lési idő és 
7. az a tudat , hogy a daganat már nincs a testben. A műtétnek 
természetese n szövődményei is vannak, amelyek általában a 
műtét-körüli időben lépnek fel, és adott esetben sú lyosak is le
hetnek, az esetek nagy többségébe n azonban nem számo tte
vők. A késői következmények nem j ellemzők. A leggyakoribb 
szövődmény a vize lési nehézség. A sugárkeze lés jelentős szö
vődményei későiek, melyek hosszú évekkel a keze lés után j e
lentkeznek, sú lyosak, alka lmanként végze tesek. A kiterjesztett 
méheltávolítás, szem ben a sugárkeze lésse l, egy testi leg meg
terhelő beavatkozás. 

A sugár- vagy sebész i keze lés eldö ntésénél a daga nat kiterjedt
sége a meghatározó tényező; ha a daganat megfelelő szabad 
sebészi széllel nem távo lítható , el a sugárkeze lésé az elsőség. 

A beteg általános állapotát és életkorát is figye lembe kell venni. 
Az életkor nem képez míítéti ellenjavallatot, sőt, koro s asszo
nyok esetében a műtét kisebb kockázatot j elenthet, mint a su
gárke ze lés. A kiterjesztett méheltávo lítás megterhelő, ezért 
csak megfelelő általános állapotban lévő betegben végezhető. 

Szív-érrendszeri, tüdő, vese vagy más súlyosab b eltérés esetén 
helyesebb a sugárkeze lést vá lasztani. HIV betege knél is inkább 
sugárkeze lést alka lmazunk , az immunh iány a műtéti beavatko
zás kockázatát hatván yozo ttan fokozza. A kövé rség, noha meg
nehezítheti a műtétet, nem képez ellenjavallatot . Jelentős kö
vérség esetén a sugárkeze lés nehezített, és több szövőd

ménnyel j árhat. Ezeket a betegeke t helyesebb műtéttel keze lni. 

A két kezelési módszer nem versenytársa egymásnak , hanem 
kiegészítője. Alapszabá ly az, hogy azt a módsze rt vá lasszuk , 
amellyel megfelelő tapaszta latta l rendelkezünk, ame lyhez ér
tünk, és amelynek megvannak a feltételei. Ha a sugárkeze lés 
vagy a műtéti beavatkozás közül bárme lyik tapasztalatlanság, 
nem megfelelő felszerelés vagy elavult szemlélet miatt kullog 
az idő után, a másik javára billen a mérleg. A betege t fel kell 
világos ítani a kétféle lehetőség előnyéről , hátrányáról, és a 
döntéskor az ő véleményét is figyelembe kell venn i. 

ALKALMAZOTT SUGÁRKEZEL~SI MÓDSZE REK ~s MENNY IS~GEK A méhnya k
rákná l a sugárkezelést általában kü lső besugárzással kezdik a 
daganat megk isebbítése cé lj ából, és a belső üreg i kezelés t 
csak a legvégé n, az összezsugorodott kö zponti dagana tré szre 
adják egy -két kezelés formáj ában. Így az utóbbival sokka l ki
sebb térfogatot ke ll megsugarazn i. Vann ak intézete k azonban , 
aho l a keze lés fordítva történ ik. A kétféle fo rrásbó l származó 
sugármennyiségek arányát a daganat nagyság a szer int vá ltoz
tatják . Ha betegség el sősorban a méhnyakra terjed k i, azaz 
központ i elhelyezkedésű, az üregi forrásbó l, ha a méhkörü li 
kötőszövetre is kiterjed, különösen, ha eléri a meden ce falát, 
a kü l ső sugárfor rásból adunk több sugarat. Az A pontra adott 
sugárme nnyiség meghatározó jelentőségű. A medenceüre g be-
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sugárzásá ban nagy e lőrelépést j elentett, amikor a négymezős 
eljá rást kezdték alkalm azni a kétmezős helye tt. A medence
üreg i sugármennyiség elosz lás enne k nyo mán nagyo n ked
vező lett. 

A méhnyak rák sugártervezése kor az előzőekben ismertetett 
medence i határokat használjuk, mert még ha a legtöbb esetben 
lehetséges is a méhnyak elsődleges dagana ta külső határa inak 
leírása, nehéz vagy lehetetlen pontosan meghatározni az eset
leges áttétes medence i nyirokcso mók helyét. A medenceüreg
ben a besugárzás i terület pontos meghatározása tehát nehéz, és 
mindi g figye lembe kell venni, hogy, ha nagy térfogatot sugara
zunk be, nagyob b lesz a szövődmények veszélye. Ha viszont 
kis térfoga tot sugarazunk be, nem csak a szövődmények, ha
nem a gyógy ulás esé lye is csökke n. 

Elülső és hátulsó mezőket alkalmazva az egész medenceüregre, 
lega lább 40 Gy nagyságú mennyiség szükséges ahhoz, hogy 
elpusztítsa a mikrosz kopikus áttéteket. Ha a látható daganatot 
két oldalmezővel is besugarazz uk, akkor ez a terület lega lább 
50 Gy-t kap. Az oldalsó mezőket gondosan úgy számítj ák ki, 
hogy csak a CT-n látható daganatos szövetek kapj anak sugarat. 
Az ürege n belüli besugárzás a méhnyak daganatot érő sugár
mennyiséget az A pontban számított körülbelül 70 Gy-re növe li. 
A kivá lasztott mennyiség nagysága a daganat méretétől függ. 
Smit (Tygerberg iskola) ( 12) előreha ladott dagana toknál napi 
1.8-2 Gy mennyiséget ad a medencére 54 Gy összmenn yiség
ben 33 nap alatt, majd 4 üregi keze lés következ ik napi 4 Gy 
mermyiségge l ( 16 Gy összese n) 4 napon keresztül. A keze lés 
tehát 38 napig tart, az A pontra adott sugárme nnyiség 70 Gy. 

A főerek-körüli nyirokcsomó knak a besugárzásáról szóló ta
rrnlmányok ellentmondásosa k. Frankenda/ ( 13) szerint azon
ban nagyon is valószínű, hogy a medenceüregi besugárzás 
mellett ezt a terü letet is súlyos szövődmények nélkül lehet be
sugarazn i 40 Gy-ve l. 

SUGÁR- És SEBÉSZI KEZELÉS A sugár- és a sebészi kezelést nem ritkán 
együ tt is alkalmazzuk. 

1. Műtét előtti sugárkezelés. A mütét előtti sugárkezelés háttérbe 
szorult , gyakorlati előnye nem igazo lható, legfe ljebb a műtéti 

szövődmények kockázatát fokozza , nehez íti a műtétet. A szö
vődmények fokozódásáva l elsősorban akkor kell számolnunk , 
ha külső besugárzást vagy azt is adunk , egyed üli üregi sugár
kezelésnél nem annyira jelentős. Ermek ellenére csak egyet le
het értenj Blake-ke l (14), akjnek vé leménye szer int végzése 

nem indoko lt, mert előnye nincs, felesleges beava tkozás annak 
mind en költségéve l, és az indokoltan sugárkeze lésre várók el
látásának késleltetéséve l. 

2. Kiegészítő medence i sugárkeze lés kiterjesztett méh- és nyi
rokcsomó eltávolítás után. A kiterjeszte tt méheltávo lítás után 
adott kiegészítő sugárkeze lés helye nem meghatározott, az iro
dalmi adatok meglehetősen ellentmondók. Ennek egy ik oka 
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minden bizonnyal az, hogy a nyirokcso mó eltávo lítás alapos
sága jelentősen különbözik az egyes vizsgá latokban, sőt még 
azon belül is a sebész személyétől függően. Nem ismerünk 
olyan megfelelően ellenőrzött össze hason lító tanu lmány t, 
amely igazo lná, hogy nyirokcsomó áttétek esetén kiegészítő, 

műtét utáni medence i sugárkeze lés javí tja a tú lélést. A helyi ki
újulások ritkábbak, de a távo liak viszonylag gyakoribbak, a ki
egészítő sugárkezelés nem csökke nti a távo li áttétek kialakulá
sának kockázatát. Smi t ( 12) vé leménye szerint köze l a méhhez 
és a medence alsóbb részén (záró izom területe) lévő nyirok
csomó áttéteket a besugárzás j ól pusz títja. Emiatt aj ánlj ák a ki
egészítő sugárkezelést o lyan esetekben is, amikor a nyirokcso
mókban ugyan nincs áttét, de a kórj óslat i tényezők jelentős ki
újulási veszé lyt j eleznek. Ilyen kedvezőtlen kórjós lati j elek a: 
>4 cm daganat, méhnyakat mélyen beszűrő daganat, differen
ciálatlan daganat. Sok nyirokcsomó áttét vagy magasa n (a kö
zös csípő erek felé) elhelyezkedő daganatos nyirokcso mó vagy 
nem megfelelő sebészi szél esetén a kiegészítő sugárkeze lés 
nem túl eredményes. Úgy tűnik, hogy a míítét és a sugárkeze
lés megkezdése közötti idő is szám ít; tú l hosszú várakozás 
kedvezőtlen. Abban mind en szerző egységes vé leményen van, 
hogy a kiegészítő sugárkeze lés súlyos szövődményekkel j ár
hat. A 3D módszerre l végze tt besugárzás pontosabban tervez
hető és lényegese n csökkenti a szövődményeket ( 15). Lénye
gesen csökkenthetők a kiterjeszte tt méheltávo lítás után i, me
dence i, külső besugárzás szövődményei, ha a vékonybeleket a 
korábban már ismertetett módon, pl. felfújh ató ballon segítsé
géve l, távo l tartj uk a besugárzási területtől. 

A szerzők nagy többsége a megfelelően elvégze tt medence i és 
főerek-körüli nyirokcsomó eltávolítást keze lési és nem kóris
mézés i módszernek tekinti. A megfelelő szó t nem lehet eléggé 
hangsú lyozni . Mások úgy vé lik, hogy 2 illetve 3 vagy több po
zitív nyirokcsomó esetén a míítét utáni medence i sugárkeze lés 
jav íthat a betegek állapotán , és vannak intézetek, ahol az egy
értelmííen bizonyító adatok ellenére, nyirokcsomó áttétek ese
tében mindig adnak a míítét után a medencére sugárkezelést. 
A gyakorlatban a kiegészítő sugárkeze lés lehetőségét megfe le
lően végze tt nyirokcsomó és kiterj esztett méheltávo lítás után 
egyedileg kell mérlege lni. Szóba j ön a kiegészítő medence i be
sugárzás, ha sok nyirokcsomóba n van áttét, vagy, ha a sebész i 
szél nem megfelelően daganatmentes; sajn os a kórjóslat mind
két esetben nagyon rossz, akkor is, ha adunk kiegészítő sugár
kezelést. Mérlegelhető még kedvezőtlen kórjóslati j elek eseté
ben is. A kiegészítő besugárzás hatásának nem megfelelő volta 
miatt az utóbbi évtizedben a nyirokcso mó áttétek keze lését be
vezető és/vagy műtét után adott gyógyszeres keze lésse l is 
megpróbálták, és itt is előtérbe került az együttes sejtmérgező 

gyógyszer -sugárkeze lés. Az eredmények ismer tetése túllép 
ezen munka keretein. 

3. Kiegészítő sugárkezelés aorta-körü li nyirokcsomó áttétek 
esetén. Az ide vonatkozó adatok sem egyértelműek. Az egysé
gesen bizonyított, hogy a nagy nyirokcsomó áttéteket el kell tá
volítani, egyébként a betegnek nincs r~ménye a túlélésre. Ha 
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ezeket sikerül kivágni, a kórjóslat ugyanol yan, mint mikro
szkópos daganatok ese tébe n. Na gy főerek-körüli nyirokcsomó 
áttétek mellett a kulcscsont fe letti nyi rokcsomókban is már 
gyakran áttét van , és nem ritka a hasüregi szóródás és a távo li 
áttét sem, mely eleve meghatározza a beteg sorsát. A főerek

körüli áttétek esetében mindi g rossza bb a kilátás, és a kezelés 
után gyakrabban keletkez ik távo li kiújulás. 

Megfelelően elvégze tt nyirokcso mó eltávolítást, különösen ko
rai stádiumban lévő betegeknél, a szerzők egy jelentős csoportja 
gyógy ító értékűnek tartja, és nem ad kiegészítő sugárkezelést. 
Mások azt mind en esetben szükséges nek gondolj ák. Ez a kér
dés még nem tekinthető lezártnak. N incsenek o lyan vizsgá la
tok, melyek bizony ítanák, hogy a kiegészítő besugárzás ja vítja 
a túlélést. Vizsgá latok történnek a kiegészítő ciszplatin-tartal
mú gyógysze r-sugárkezelés adásáva l, de az eredmények még 
nem értékelhetők. Bármilyen besugárzást is adjunk , a sebész i 
stádium meghatározása mellett, ki kell zámi a tüdő áttét je len
létét (mellkasi CT) és a kulcscso nt fe lett i nyiro kcsomók érin
tettségé t. A nyirokcsomó eltávo lítás után 60 Gy-né l (ez a su
gármennyiség mind enké ppen kell ahhoz, hogy 0,5-1 cm-es 
nyirokcsomó áttétet el lehessen pusztítani) kevese bb besugár
zás is elegendő lehet. Ez azért jelentős, mert 60 Gy sugár
mennyisége t a főerek-körüli nyirokcsomókra leadni lényeges 
szövődmény nélkül nem nagyo n könnyű. Újab ban Smi l ( 12) 
hívta fel a figye lmet, hogy proton keze lésse l sokkal j obb sugá
reloszlás érhető el, és a kiúj ulások is eredményeseb ben csök
kenthetők anélkül , hogy a szövődmények fokozódnának. 

4 . Sugárkeze lés előtti sebész i stádiu m megá llapítás . Teljes su
gárkeze lés előtti sebész i stádium megállapítás, mely a nyirok
csomók eltávo lítását is magában foglalja előrehaladott dagana
tok esetében j ón szóba. Helye a mindennapi gyakorlatban nem 
megállapí tott. Ésszerűsége abban van, hogy seg ítségéve l: 1. el
távo líthatók a megnagyo bbodott, sugárkeze lésse l nem nagyon 
kezelhető nyirokcso mók, 2 . megállapítható, hogy van-e nyi
rokcso mó áttét (a képalkotó elj áráso k erre nem megfelelők), 

melynek kórj ós lati értéke ezekben az estekben egyértelmű 

( 16). Az S-éves túlélés, ha nincs nyirokcsomó áttét, megköze
líti a 80%-o t, mikr oszkó pos nagyság ú áttétek (medencei 
és/vagy főerek-körüli) esetén 40 -60%-o t, nagy, de eltávolít
ható áttétek eseté n ezze l megegyező. Nagy, nem eltávo lítható 
nyirokcsomó áttét esetén a betegek nem érik meg az egy évet. 
3. a nyirokcsomó áttétek ismeretébe n a sugárkezelés azoknak 
megfelelően változtatható, és 4. megfelelően felmérhető a da
ganat kiterjedtsége annak mind en klinikai jelentőségével (a 
klini ka i stádium megállapítás jelentős száza lékban téves). En
nek segí tségéve l felismerhetők azok, ak iknél távo li áttét van 
(hozzávető legesen a betegek 10%-a), és ezért gyógy ításukra 
nem nagyo n van remény. A sugár keze lés előtti sebészi beavat
kozás nak varniak szövődményei , és a műtéti beava tkozás ezek
ben az esete kben is fokozza a sugárkeze lés mellékhatásai t. 

A sugárkeze lés előtti sebészi stádium megállapításnak egy sa
j átságos fom1áj a, amikor klin ikai stádium meghatározás alap-
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j án kiterjesztett műtétet tervezünk, de azt a műtétné l talált lelet 
alapj án nem végezz ük el. Ha pl. a fagyaszto tt metszet vizsgá 
lat sok medence i nyirokcsomóban igazo l áttétet, és ezért a 
mütő orvos úgy gondolja, hogy betege teljes sugárkezelést ke ll 
kapjo n, j obb, ha csak a nyirokcso mókat távo lítj uk el, és a ki
terjesz tett méheltávo lítástól elállunk. A főerek-körüli nyirok
csomók eltávolítása azonban feltétlen j avasolt, mint minden 
olyan esetben, amikor medence i nyirokcsomó áttét van . 

5. Sugárkeze lést kiegészítő műtétek. Kezelés értékű sugárkeze lés 
utáni egyszerű méheltávolítás célja a méhben megmarad t köz
ponti daganat eltávolítása. Kis daganatok (IB l -IIA) esetén vég
zett sugárkezelés utáni méheltávolítás eredményei lehangolók, a 
műtét csak a szövődményeket fokozza anélkül, hogy a gyógyítá
si eredményeket j avítaná . Oka minden bizonnyal az, hogy a ma
radék daganat ilyen esetekben általában már szétszórt betegsége t 
j elez, és ezek a betegek távoli áttétben halnak meg. Akiknél pe
dig nincs maradék daganat, azoknál a műtét felesleges. 

Helyileg előrehaladott korai méhnyak rákban (stádium 182 és 
HA , ha az elsődleges daganat nagy, ,,bulky tumour", un. bor
dóalakú méh.nyak, barrel-shape cerv ix), ha sugár kezelés tör
tént, a méh sugárkeze lés utáni eltávo lítását általában elvégz ik 
abban a reményben, hogy j avítja az eredm ényeket, mivel a 
visszamaradt méhben gyakran található mikroszkóp os daga
nat. A műtét legfeljebb a helyi kiúj ulások arányát csökkenti, de 
ez sem egyértelmű, értéke a túlélés szempontjá ból nem megha
tározó ( 16). Hatásos kiegészítő keze lést csak azo k számára je
lenth et, akiknek a méhében maradtak életképes daganatsejt ek 
a besugárzást követően . N incs gyógy ító értéke azo knál, akik
nek nem maradtak életképes ráksejtj ei, de azoknál sem , akik
nél a ráksejt ek a méh.körüli kötőszövetben mara dtak meg (az 
eltávo lított méhnyak mellett szöve ttanilag daga natos beszűrő
dés látható). A „kiegészítő méheltávo lítás" mind en, helyileg 
előrehaladott kora i méhnyakrákban történő elvégzése biztosan 
tú lkeze lést j elent. Smit ( 12) szerint főleg akkor j avasolt, ha a 
külső besugárzás t követő üregi sugárkezelés megfelelően nem 
végezhető el. Sajnos a sugárkeze lés után nem tudjuk azonosí
tani azokat, akiknél maradtak a méhben ráksejt ek, erre gyakor
latilag csak az eltávo lított méh szövetta ni vizsgálatáva l derül 
fény. Blake ( 14) szer int a műtétre leghamara bb 3 hónappal a 
sugár keze lés után kerülh et sor, ilyenko r már a maradék daga
nat a szokásos sejttani, szöve ttani vizsgá latokkal b izony ítható. 
A kérdés gyakorlati jelentősége azonban nem nagy, mert a leg
több intéze tben ezeket a betegeke t kiterjesztett műtéttel és nem 

besugárzássa l kezelik. A műtét előtt általában bevezető gyógy
szeres kezelést adunk. Ennek hatásosságá t elméletileg fokoz
hatjuk azza l, hogy sugárkezelés t is adunk a gyógysze rrel egyi
dejűleg, ezzel a bevezető gyógysze r-sugárkeze lésse l azonban 
csak szórvá nyos megfigye lések vannak. A szövődmények fo
kozásának lehetőségére is gondolni kell, ha ilyen jellegű vizs
gá latot tervezünk. 

A teljes sugárkezelés utáni nyirokcsomó eltávo lítás értékérő l 

az irodalomba n nem sokat olvashatunk . Nem isme rünk olyan 
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vizsgá latot, mely azt igazo lná, hogy az a túlélés szempontjáb ól 
előnyös, és a társuló szövődmények vonatkozásában is homá
lyosak az ismereteink. 

6. Műtét alatt i (int raoperativ) sugárkeze lés. Erről az előzőkben 
már írtunk. Egy nemr ég megje lent összefog laló szerint az egy
szeri, nagymennyiségű, elektro n-sugárkezelésse l az előreha

ladt és/vagy kiújult , hagyományos besugárzássa l eredménye
sen nem kezelhető betegek 5- 10%-a menthető meg; a közö lt 
eredmények azonban intézetenként nagyon változó k ( 17). Az 
eljárás, még kutatási szinten van, és csak központokban végez
hető. Nem kérdéses azo nban , hogy j ól megválogatott esetek
ben életmentő. Fontos , hogy a sugárke zeléskor már legfe ljebb 
csak daga natsejt ek maradj anak, látható nagy daganat ered
méllllyel nem nagyon kezelhető. Ugyanez mondható a CORT 
műtétre is, amelyet elsősorban kiújult méhnyakrákok.nál alkal
mazunk . Saját tapasztalatunk szerint akkor indokolt, ha 1. a da
ganat a medencefa lon helyezkedik el, 2. <5 cm, és 3. távo li át
tét nincs. 

SEBÉSZI KEZELÉS NÉLKÜLI SUGÁRKEZELÉS Ha a daganat az épben nem tá
volítható el (IIIB-IVA stádium és a 118 stádium ok egy része), 
vagy, ha a beteg általános állapota nem megfelelő, a sebészi 
keze lés nem indoko lt. A IVB stádium keze lése egyedi megíté
lést igényel. Ilyen esetekben a múltban egyedüli medencei su
gárkezelés t tartottak szükséges nek, amelyet néha a főerek-kö
rüli nyirokcsomók terü letére is kiterjesz tettek. A besugárzás i 
mező kiterjesztése azonba n egy előretekintő, véletlen-b evá
lasztásos EORTC tanulm ány szerint nem j avít a betegek sor
sán. A kiegészítő üregi sugárkeze lés jelentőségét nem lehet 
eléggé hangsú lyozn i. 

Az utóbb i évek vizsgá lata i, elsősorban 5 nagy tanulm ány egy
értelműen igazo lták, hogy az egyidejű gyógyszeres (ciszplatint 
tartalmazó) és sugárkezelés eredménye i az előrehaladt (182-
IVA stádium ) vagy nagy-kockázatú korai méhnyakrák minden 
esetében a daganatmen tes és az általános túlélés vonatkozásá
ban sz ignifik ánsan jobb ak, mint az egyedü li sugárkeze lés. 
Emiatt több rangos nemzetközi szervezet is úgy foglalt állást, 
hogy a gyógysze res-sugárkeze lés alkalmazása javaso lt, ha 
méhnyakrák miatt sugárkeze lésre kerül sor. Jelenleg az egyide
jű cisplatin- sugárkeze lés a nemzetkö zi ja vasolt szabvány keze
lés. A keze lés nem szükségszerűen társul nagyobb szövődmé

nyekkel , sőt az ellenkezőjéről is beszámo ltak. Természetesen a 
gyógyszereses keze lés ellenjava llatait szem előtt kell tartani. 
Figye lemre méltó az is, hogy hason lóan jó eredményekről szá
moltak be a helyileg-előrehaladt daganatok kezelésében az 
egy üttes hő- és sugárkeze lésse l (7). A hőkezelés nem fokozza 
a sugárkeze lés mellékhatásait. A hő- sugárkeze lés helyének 
megállapítására még további vizsgálatokra van szükség, első

sorban a gyóg yszeres-sugárke ze lésse l összehasonlítva. 

Nagyo n kics i daganat (<2 cm), amenn yiben nyirokcsomó átté
tek nincsenek, két-három üregi kezelésse l egyedül is gyógy ít
ható. Ellllek ellenére ez a módszer nem terje dt el. 
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Méhnyakrákból eredő vérzés külső sugá rkezelésse l eredm é
nyese n megszüntethető, ma inkább ezt alkalmaz zák, mint az 
üregi keze lést, j óllehet legtö bbszö r egyé ni mérlege lés szük 
séges. 

A SUGÁRKEZELÉS HELYE A MÉHNYAK-CSONKBAN KIALAKULT RÁK KEZELÉSÉBEN 

Méhnyak-c sonkrákró l meghatározás szerint akko r beszé lünk, 
ha abba n a rossz indulatú daganat a míítéttől számított 3 év után 
alakul ki. Ha ennél rövidebb időn belül jelentk ezik a folyamat, 
feltételezhető, hogy az már a műtét idején j elen volt, csak nem 
került fe lismerésre. Ennek a kórjóslata sokka l rosszabb. A 
méhnyak-csonkrák keze lése általában megegyez ik a méhnyak
rák keze lésével. A sugár- és sebészi keze lés korai esetek ben 
egyfor mán hatásos, előrehaladott esetekben a sugárkeze lés a 
választott módszer. Nehezíti a helyzetet, hogy a korábbi műtét 
miatt az anatóm ia megváltozott, és össze növésekke l kell szá
molni. A sebészi beavatkozás is nehezebb, és a szövődmények 
kockázatai is nagyobb. A sugárkeze lés szövődményei (e lsősor

ban a bélsérülések) azonban még súlyosabbak lehetnek , mert a 
belek több sugarat kapnak. A sugársérü lések végze tesek is le
hetnek, emiatt többen a sebészi beavatkozást részes ítik előny

ben, amikor csak lehetséges . A méhnyak-cso nk rövidsége és 
megvá ltozott, torzult helyzete miatt a kiegészítő üregi sugárke
zelés ís nehez ített, mely rontja a besugárzás hatásosságá t. 

A SUGÁRKEZELÉS HELYE TERHESSÉGGEL TÁRSULT MÉHNYAKRÁK ESETÉN A méh
nyakrák előfordulása terhességben ritka, hozzávetőlegesen 

2000 terhességből egy ben fordul elő, és a méhnyakrákok ke
vesebb , mint 3%-a társul terhes ségge l. A terhe sségben felfede
zett méhnyakrákok 83%-a I stádiumban van. A korábbi hie
delmekke l ellentétben a terhesség nem befo lyáso lja a méh
nyakrák természe tes lefolyásá t. A terhesség alatti várako zás a 
magzat érettségé ig a legúj abb megfigye lések sze rint nem be
folyáso lja számottevően a betegség kimenetelét még akkor 
sem, ha az több hónap. Kivételt je lentenek a ritka szövettani 
formájú daganatok , mint a világos sejt es, anap lasztikus neuro
endoc rin kis sejt es rák, me lyek gyors lefo lyásúak. A sebészi 
keze lés ugyanolyan hatásos, mint nem terhes esetekben, és a 
szövődmények sem gyakoribb ak. Terveze tt császám1e tszés 
előnyösebbnek látszik, mint a hüve lyi szü lés, és azza l egyidő
ben a kiterjes ztett méh- és nyirokcsomó eltávolítá s is elvégez 
hető. A hüvelyi szüléseknél gyakor ibb a szövődmény, és néha 
a gátvágás hegében áttét keletkezhet. Ha a sugá rkeze lés a ter
hesség alatt elkerü lhetetlen , és a magza t túléli , a szü lés szabá
lyosan lefolyhat. A sugárkeze lés ja vallata megegyez ik a nem 
terhes esetekkel. 

A SUGÁRKEZELÉS HELYE AZ EGYSZERŰ MÉHELTÁVOLITÁSSAL KIVETT MÉHBEN FELFEDE

ZETT MÉHNYAKRÁK ESETÉBEN A sejt-szűrés és kolposzkó pia után vég
zett míítétek esetében ritkán fordul elő, hogy a szövettani vizs
gá lat rejtett méhnyakrákot fedez fel. Ezek általában korai stá
diumban vannak, a míítét során nem felismert előrehaladt ese
tek rendkívüli ritkaságnak számítanak. Ha az elvá ltozás JA 
stádiumú , sugárkezelés nem szükséges. 1A2 esetben legfe l
jebb kiegészítő nyirokc somó eltávo lításra kerülhet sor egyéb 
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kedvezőtlen kórjó slati tényezők j elenlétében. Minden egyéb 
ese tben vá laszthatunk a kiterjesztett műtét (parametrecto mia 
és nyirokcsomó eltávo lítás) és a sugárkeze lés között . A dön
tés nél haso nló sze mpont ok vannak , mint meglévő méh esetén, 
azza l a megjegyzésse l, hogy a méhkörüli kötőszövet kiterjes z
tett eltávolítása műtétileg nehezebb , mint meglévő méh eseté
ben. Blake ( 14) IBI esetben 45 Gy medencei besugárzást j a
vaso l, kiegész ítve a hüve lyboltozatra adott üreg i sugárkeze lés
sel (15 Gy 0,5 cm mélységben). 

ÖSSZEFOGLALÁS Összegezve azt mondhatjuk, hogy a korai 
méhnyakrák (IA- IIA stád ium) sebésze tileg kezelendő, a műtét 
előtti besugárzás haszta lan, és nem indokolt. Ha a dagana t 
nagy (1B2-118), a kiterjesztett méh- és nyirokcso mó eltávo lítás 
e lőtt adott bevezető gyógysze res keze lés javítja az eredménye
ket. A műtétet követő, kiegészítő sugárkeze lés csak kivéte lesen 
jön szóba, és ez messzemenően függ attó l, hogy a műtét 
mennyire kiterjeszte tt . Az előnyök és kockázatok mérlege lése 
ezeknél a betegeknél egyedi leg történjen a kórjóslati tényezők 
alapján . HB stádiumn á l gyakra n sugárkezelés t végez nek, jó lle
het a sebész i keze lés eredmén yei lega lább olyan jók , ha nem 
jobbak , feltéve, hogy van e lég klinika ilag daganatmentes terü
let a medencefa l és a daganat között ahhoz , hogy a daga natot 
az épben lehessen eltávo lítani . lllB-IVA stád iumú mélmyakrák 
sugárkeze lésse l gyógy ítandó, IVB stád iumban pedig egyed i 
mérlege lés alapján dönthetünk arról, hogy érdemes-e a gyógyító 
cé lzatú sugárke zelés, vagy csak tüneti keze lést alka lmazzunk. 
A kiegészítő sugárkeze lésse l az általános tú lélés aránya nem 
nagyon fokozha tó, a daganat-mentes túlélést jav ítja , és minde
neke l őtt a hely i kiújulások gyako riságát csökken ti . 

A kiegészítő és a sebészi beavatko zás nélküli telje s sugárkeze
lés is mindig a kü l ső és üreg i besugárzás együttes adását j elen
ti . A sugárkeze lést a lehető legröv idebb idő alatt kell megadn i, 
a keze lés megszakítása lényegesen rontja annak hatékonysá
gát. Kívánatos lenne a hét mind en napján keze lni folyamato
san, am i biztos , hogy pénzmegtakarítást is jel ent, de mindenek
előtt a betegek érdekeit szo lgá lja. Ez szervezés kérdése. Tekin
tettel arra, hogy a ciszplatinn al vagy ciszplatin-a lapú gyógy
szeres keze lésse l, illetve hőkezeléssel kiegészí tett sugárkeze lés 
eredménye i messze felülmúlj ák az egyedü li sugárkeze lését, 
megkérdőjelezhető, hogy szabad-e a sugárkezelés t egymagá
ban adni. Ígéretesnek mutatkoz ik a sugár- és hőkezelés egyiit
tes alka lmazása is. Ha a teljes sugárkeze lés 18- lIA stád iumú 
betegekné l történt, a keze lés kiegészí tése egyszerű méheltávo
lítássa l szóba j öhet, különösen a hordószerűen felfúj t nyakcsa
torna daganato knál , főleg akkor , ha a belső sugár keze lés nem 
vagy nem megfelelően végezhető. Ilyenko r helyesebb 3 hóna
pot vámi , am ikor már megállapítható, hagy maradt-e vissza 
daganat a méhben , és a műtétet csak akkor elvégez ni, ha ez 
igazo lható. 

MÉHTESTRÁK SUGÁRKEZELÉSE A méhtestrák keze lésébe n a sebész i 
beavatkozás a legfo ntosab b, ame lyre csaknem mind en esetbe n 
sor kerü l. Az elfogadot t sebészi kezelé s a méh és a függe lék el-
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távolít ás, amely legtöbbszö r hasmííté ttel tört énik. Újabban a 
nyirokcsomók eltávolításának szükségessége is előtérbe került. 
Az esete k hozzávetőlegesen 60%-a egyedü li sebészi beavatko
zássa l gyógy ítható , kiegészítő keze lésre nincs szükség. A méh
testrák viszonylag sugárzás-e llenálló. A betegek 75%-a I, 10%-a 
11 és csak 15%-a kerü l előrehaladt stádiumban fe lisme résre. 
A kórjó slat általában j ó, és csak 10-20%-ba n számo lhatunk 
erőszakosan növekvő, rossz ki látású esetekke l. Ez utóbb iak ál
talában műtét utáni sugár- és daganatpusz tító gyógysze res 
vagy hormonk eze lést is kapnak. Ne m eldöntött, hogy a sugár
keze lésnek és a gyógyszerek adásának valójába n mennyi az 
értéke, ebben a vonatk ozásban összehason lító tanu lmányok 
folynak. 

ALKALMAZOTT SUGÁRKEZELÉS! MÓDSZEREK ÉS MENNYISÉGEK Ebben a vona t
kozásban utalun k a méhnyakrákná l le írtakra. Összefog lalóan 
annyi t mondhatunk, hogy a medencei besugárzásná l legalább 
45 Gy-t célszerű adni . A kite rjesztett külső sugárkeze lés kérdé
sét is a korábbiak ban ismertetettek szer int kell megítélni, annak 
figyelembe vételéve l, hogy méhtestráknál , elsősorban a bete
gek rosszabb általános állapota, érelmeszesedése miatt , a fő
erek-körüli nyirokcsomók eltávo lítása legtöbbször nem anny ira 
alapos, mint méhnyakráknál. 

Megosz lanak a vélemények, hogy a kiújul ások megelőzése 

céljábó l szükséges az egész hüvelyt, vagy elegendő a boltoza
tot besugarazn i. A hüvelyben kiújult daganatok döntő többsége 
a boltoza tban helyezkedik el, de nem ritka az sem, hogy a 
húgycső alatt ke letkezik daganat. Minél hosszabb hüve lysza
kaszt sugaraz unk be, anná l gyakoribbak és kiterjedtebbek a 
szövődmények. A besugárzott hüvelyfa l szerkezete minden 
esetbe n megvá ltozik. Jelen leg a műtét utáni üregi keze lés so
rán általában csak a hüvely-bo ltozatot sugarazzuk meg 2-3 cm 
szélességben . A szám ított sugárme nnyiség a hüvelyfa ltó l 0 ,5 
cm mélységbe n 13-24 Gy, melyet általában alka lmanként 4-6 ,5 
Gy részmennyiségekke l, nagy sugár leadású, utántöltő készü
lékke l végeznek. 

MűrIT ELŐTTI SUGÁRKEZELÉS A mütét előtti sugárkeze lést gyakor lat i
lag mindenki elhagyta. Azok a régi elképzelések , miszerint a 
műtét előtt adott méhüreg i sugárkeze lés csökken tené a műtét 

alatti szóródást és a következményes helyi kiújulás, illetve távo li 
áttétek kial akulásá nak veszé lyét , nem igazolódtak. Truskell 
és Constable ( 18) 6,2%- ban figyeltek meg hüve lycsonk i kiúju
lást olyan esete kben, ahol a műtét előtti üreg i sugárkeze lés 
(Heyma n-pakolás) után már nem volt az eltávo lított méhben 
daga nat. Ez az arány nem különbözött azoktó l az esetektől , 

ame lyekben volt maradék daganat a méhben , ami egyértelmű

en arra utal, hogy a hüvelycsonki kiújul ások nem a daganat sejt 
műtét alatt i szóródásá nak következményei , hanem a nyiroke 
rekben megbújt ráksejtekből fej lődnek ki. Ezé rt nincs gyako r
lati j elentősége a méhszáj műtét előtti bevarrásának sem. Bean 
és mtsai ( 19) v izsgá latai cáfo lják azt, hogy a műtét előtti be
sugárzá s csökke nti a távo li áttétek kialakulá sának veszé lyét. 
A szerzők anyagában 130 olyan eset közül, ahol a műtét üregi 
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sugárkeze lést követően történt, négy ben keletkezett távo li át
tét, szemben az egyetlen távo li áttét kialakulásáva l, amely 150 
műtét előtti besugárzás ban nem részesült betegben fordult elő. 

Mind ez arra uta l, hogy a műtét előtti sugárkeze lés méhtestrák
nál sem j avítja az eredményeket, hátrányai pedig jelentősek. 

Tekintettel arra, hogy a betegeknek lega lább 60%-a nem igé
nyel sugárkeze lést , a rendszeresen , mind en betegnél al.kalma
zott műtét előtti sugárkeze lés megengedhetetlenül sok felesle
ges keze lést j elentene. 

Nem lehet egye térteni azza l az évt izedek óta folytatott hazai 
gyakorlattal, amely sze rint, ha a műtét előtti sugárkeze lés 
után eltávo lított méhben már nincs daga nat, műtét utáni su
gárkeze lés nem szük séges. Ne m kétsége s, hogy a műtét előt
ti sugárkeze lésse l álta lában az alacso ny-kockáza tú betegek
ben lehet a daganatot teljesen elpusztítani, és ezek a betegek 
va lóban nem igényelnek kiegészítő kezelést, de műtét el őtti 

sugárkeze lést sem. Előfordulnak azonban o lyan esetek is, 
amikor kedvezőtlen biológ iai tulajd onságú (pl. G3) daga na
tok csak a méhnyá lkahártyában helyezke dnek el, vagy a méh 
falába csak felsz ínesen terjednek. Ezekben az esetekben nyi
rokcso mó áttétekkel kell szá molni akkor is, ha a műtét előtti 

sugárkeze lés a daga natot elpusztította, és a kivett méhben da
ganatsej tek már nem találhatók. Ezek a nyirokcsomó áttétek 
általában csa k szöve ttanil ag fedezhetők fel. Áttétes nyirok 
csomók esetén az egye düli méheltávo lítás nem elegendő, a 
daga natos nyirokcsomóka t vagy be kell sugaraz ni, vagy el 
kell táv olítani. 

MOT~r UTÁNI suoARKEZEL~s Az elsődleges műtét után sugárkeze lés 
azért j ön szóba, mert a méhtestre korlátozódó méhnyálkahár
tyarák is adhat áttétet a környező nyirokcsomókba és minden 
bizonnyal a méh körüli kötőszövetbe is. Ezek az áttétek leg
többszö r mikroszkópos nagyságrendűek, és nem i smerhetők 

fel klinika i vagy képalkotó vizsgá latokkal. A méhtestrákok 
esete iben nem távo lítjuk el a méh körüli kötőszövetet és na
gyon sokszo r a környéki nyirokcso mókat sem. A kiegészítő su
gárkezeléstől várj uk, hogy a méh körüli és a nyirokcsomó átté
teke t elpuszt ítsa. A méhtestrák sebésze te azonban az elmúlt 
években átértékelődött, és ma a legtöbb rák-központban meg
történik a medencei nyirokcsomók eltávo lítása. A főerek-körüli 
nyirokcso mók eltávo lítása csak akkor indoko lt, ha a medencei 
nyirokcso mókban áttét van, mert ezek hiányában annak a való
színűsége, hogy az aorta körüli nyirokcsomó kban daganatsej
tek kerüljenek, kevesebb, mint 2%. A nyirokcsomó k eltávolítása 
a daganat kiterjedtségének, azaz stádiumának megfelelő meg
állapításához is szüksége s. Méhtestrák esetében is megosz la
nak a vélemények arró l, hogy a nyirokcsomó eltávolítás keze
lési vagy csak kórismézési értékű, jóllehet a szerzők többsége 
keze lési célzattal végz i. Az azonban egyértelmű, hogy ennek 
alapján a kiegészítő sugárkeze lések száma jelentősen csök
kenthető, ami azért nagyo n jelentős, mert a nyirokcsomók eltá
volításána k szövődményei jártas nőgyógyász-sebész kezében 
messze elmaradnak a sugárkezelés szövődményeitől, nem be
szélve aimak lelki és gazdaság i vonatkozásaitól. 
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A kiegészítő besugárzást a múltban kiterjedten alkalmaztuk 
anélkül, hogy hasznát igazo lni lehetett volna. Általánosságban 
azt mondh atjuk, hogy alacsony-kockázatú esetekben az egye
düli sebészi kezelés eredményeit a kiegészítő sugárkeze lés 
nem j avítja , csak szövődményekhez veze t. Nagy- kockázatú 
esetekben a műtétet követő sugárkezeléssel a helyi és környéki 
kiújulások csökkenthetők, a túlélési adatok azonban nem j ob
bak. Ennek magyarázata va lószínűleg az, hogy 1. a kiújul ások 
száma kics i, és 2. a kiújul t méhtestrá kok döntő többsége a hü
velyben ke letkez ik, ame ly eredményese n kezelhető. A meden
ce közepén elhelyezkedő kiújult daganatok is j ól gyógy íthatók. 
A nyirokcsomók eltávo lításával pontosabban meghatározhat
juk a veszé lyeztetettség mértékét, és tovább csökkenthetjü k 
azok számát, akiknél kiegészítő sugárkeze lésre van szükség. 

A míítétet követően hüvelyi, illetve hüvelyi és medencei besu
gárzás ra kerülhet sor. Ha a főerek-körüli nyirokcsomóban átté
tek fordulnak elő, egyes esetekben ennek a területét is be lehet 
sugarazni. Itt ugyanolyan meggondolások merül nek fel, mint 
amelyekről a méhnyakrák keze lésénél már beszé ltünk. 

A kiegészitő sugárkezelés j ava llatait a stádium ok és a daganat 
érettsége alapján, a gyakorlat szempontjából a következők sze
rint foglalhatjuk össze: 

1. IA G 1-2 és lB G 1-2 stádium . Kiegészítő sugárkeze lés nem 
indokolt. Az 18 G2 esetek kivéte léve l a nyirokcsomók eltávo 
lítása sem szükséges. 

2. lA G3, lB G3, lC, IIA stádium . Megfelelő nyiro kcsomó el
távo lítás után a medencei besugárzásnak nincs sok értelme. 
A hüvely-boltozat besugárzása is csak 60 évnél idősebb asszo ~ 
nyoknál jön szóba, mert a hüvely i kiújulások viszony lag gya
koriak. Jóllehet, a nyirokcsomók eltávo lítása nélkül nem lehet 
a stádiumot pontosan meghatározni, mégis gyakran kell dönteni 
olyan esetekben is, amikor nyirokcsomó eltávo lítás nem tör
tént. Ilyenkor a medence i és a hüve ly-boltozat i besugárzás is 
szóba jö het, elsősorban a kiújulások csökkentése miatt. A kie
gészítő sugárkezeléstől a túlélés eredményeinek j avulása nem 
várható, így a kü lső besugárzás értéke bizonyos fokig megkér
dőjel ezhető. A hüvelyi kiújul ások veszé lye viszonylag nagy, 
ezért a hüvelyi sugárkeze lés indoko ltnak látszik. Jelenleg is 
folynak véletlen-beválasztásos, előretekintő vizsgálatok, me
lyek a hüvelyi vagy medence i és hüvely i kiegészítő sugárkeze
lés eredményeit hasonlítj ák össze. A sugárkezelés szükségessé
gét és forn1áját más kórjós lati tényezők figye lembe vételéve l, 
egyénre szabottan kell meghozni. 

3. IIB stádium . Megfelelő nyirokcsomó eltávolítás után nem 
biztos, hogy a kiegészítő sugá rkeze lés j avítja az eredményeket, 
de a méh melletti kötőszövet daganatos beszűrtségének foko
zottabb kockázata miatt célszerű a medencei sugárkeze lést is 
elvége zni. A hüvely-boltozat besugárzása indokolt. Ha nyirok
csomó eltávo lítás nem történt, külső és üregi sugárkezelés is 
j avaso lt. 
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4. lllA stádium . Ez a stádium nem egységes. 

A hasi folyadékban kimutatott ráksejtek miatt a medenc ei 
és/vagy hüvelyi besugárzás nem indokolt. A sugárkezelésről a 
daganat méhen belü li elhelyezke dése és érettsége alapján, a 
fentiekben leírtak szerint dönth etünk . Egyes szerzők, feltéte
lezve, hogy a pozitív sej ttani vizsgá lat már hasüregi szóródást 
je lent, teljes hasi besugárzás t javasoltak , az eredmények azon
ban nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. 

A méh felszínét áttört daganatok esetében a helyi, környéki és 
távo li áttétek kockáza ta is nagy, és nem valószínű, hogy a su
gárk ezelés ja vítja a tú lélést. Sajn os, megfelelő adatok nem áll
nak rendelkezés ünkre. A helyi-környéki kiújulások kockázata 
medence i és hüve lyi besugárzássa l csökkenthető, a távo li 
azonban, mind en bizonnyal számottevően nem. Elméleti meg
gondolások alapján célszeríínek látszik a sejtmérgező gyógy
sze res kezelés egye düli vagy sugárkeze lésse l együtt történő 

(gyógyszer -sugá rkeze lés) adása. 

Petefé szek és/vagy méhkü rt áttétek esetén a kórjós lat rendsze
rint rossz, és messzemenően az áttét nagyságátó l és más kór
jós lat i tényezőktől függ. A függe lék áttét egy magában nem ké
pezi a sugárkeze lés javallatát. 

5. 1118 stádium. Ide azokat az eseteket soroljuk, amikor az el
sődleges daganat mellett csak a hüve lyben van áttét. Ennek ke
zelését a hüvelyráknál leírtak szerint kell végezn i. Á ltalában sor 
kerül kiegészítő, legtöbbször hüvelyi sugárkeze lésre. A IIIB stá
diumú esetek ritkán fordulnak elő, és valószínűleg nem megfe
le lően stádiumozottak. A hüvelyi áttét a nyirokutakon a daga
natsejtek elsodródásáva l keletkezik, ezért vajmi kicsi a valószí
nűsége, hogy a nyirokcsomókban ne legyenek áttétek. Egyesek 
ennek a stádiumnak a va lós létezését is kétségbe vonják. 

6. IIIC stádium A sugárkeze lés helyét ny irokcsomó áttétek 
eseteiben nehéz megítélni. Előretekintő, összefog laló tanulmá
nyok nem állnak rendelkezésre, és ezért nem lehet bizonyítha
tóan megmondani , hogy a megfelelően elvégze tt nyirokcsomó 
eltávo lítás utáni kiegészítő sugárkeze lés j avítja-e az eredmé 
nyeket, vagy csökke nti-e a kiúju lások gyakoriságát. Ellentét
ben a méhnyakrák kal, kiterjesztett mébeltávo lítást nem vég 
zünk, és ezért a méh körü li kötőszövet, mint lehetséges áttétek 
helye, nem kerül eltávo lításra. Nem tudjuk azonban, hogy va
lóban milyen gyakran fordulnak elő ebben rákos sejt ek. Nem 
ismerünk olyan adatokat, amelyek azt mutatnák , hogy ez szá
mottevő lenne. A szerzők egy része, általában, ha több nyirok
csomóban is van áttét, ad kiegészítő sugárkezelést, mások 
ilyen esetek ben sem. Ne m tudjuk , hogy a kiegészítő külső su
gárkeze lés me1myire csökkenti a medence i kiújulások gyako ri
ságá t, o lyan adattal sem rendelkezünk, ame ly azt mutatná, 
hogy a túlélés szempontj ából előnyös. Saj át gya korlatunkban 
kiegészítő sugárkeze lést körültekintő nyirokcsomó eltávo lítást 
követően, nyirokc somó áttétek eseté n egye dileg mérlegelve , 
általában akko r adunk , ha a sebész i szé l nem megfelelő, vagy 
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ha a daganat a méhnyakat klinik ailag kimutathatóan beszűri, 

illetve egyéb rossz kórjó slati tényezők j elenlétében. 

7. IV stádium Az ide tartozó eseteket két részre osztj uk, úgy, 
mint a helyileg előrehaladott daganatok , me lyek a hólyag 
és/vagy a végbél nyálkahártyájára is ráterj ednek, de távo li áttét 
nem mutatható ki (IVA stádium), és azok, ahol távo li áttét van, 
függetlenül attó l, hogy mekkora az elsődleges daganat (!VB 
stádium). Együttes tárgya lásukat az indoko lja, hogy a he lyileg 
előrehaladott daganatok gyakran adnak távoli áttétet. 

Szabvány kezelés nincs. Ha a daganat ráterje d a hólyag 
és/vagy végbél nyálkahártyájár a, bevezető gyógysze r-sugárk e
zelés megkísérelhető, a daga nat elpusztítására azon ban vajmi 
kicsi a remény. Ha a daganat megkiseb bítése elérhető, a hólyag 
és/vagy vég bél talán megmenthető. Nem eldöntött, hogy az 
együttes gyógysze res és sugárkeze lés hatásosabb-e , mint bár
melyik külön, a méhnyakrákná l szerzett megfigye lések alapján 
azonban jo gga l feltételezhető a gyógysze r-sugárkeze lés ered
ményesebb alkalmazása. Szerencsére ezek az esetek rendkívül 
ritkák, és ezért értékelhető adato k nem ál lnak rendelkezés re. 

Ma úgy gondoljuk , hogy a daganatot távo li áttétek esetében is 
sebészileg meg kell próbálni teljesen vagy a lehető legnagyobb 
mértékben , eltávo lítani. Minél kevesebb daganatrész marad 
vissza, annál jo bbak az eredmények. A petefésze krákhoz ha
sonlóan, itt is sejtcsökkentő műtétet végzünk, ame lyet akkor 
mondunk megfelelőnek, ha a visszamaradt legnagyo bb daga
nat <2 cm. Azoknak a betegeknek a legjob bak a kilátása ik, 
akiknél látható daganat nem marad. A sej tcsökkentő műtét el
végzése hasüregen kívüli (tüdő, mellhártya) áttétek esetében is 
indokolt. Hogy az elsődleges sebészi beavatkozás után meny 
nyire hatásos a kiegészítő gyógysze res (cisplatin , CP, CAP, ta
xo l, cisplat in-taxol) és/vagy sugárkeze lés, nem dönthető el. 
A kétfé le keze lés általában egyforma értékű. Legújabban biz
tató eredményekről számoltak be olyan esetekben, amikor kie
gészítő gyógysze res kezelé s után még sugárkezelé st is adtak. 
Nem eldönthető az sem, hogy a sugárkeze lésnek melyik for
máj át (medence i-hüvelyi, kiterjesztett mezős vagy teljes hasi) 
vá lasszu k. A keze lés sze mélyre szabottan történjen. 

Ha a daganat nem távolítható el, a keze lés kísérleti. A sugárke
zelés egymagában legfe ljebb tüneti kezelés értékű. A gyógy
szer-sugárkezelés értéke is bizonytalan , de megkísérelhető, 

mert elméleti leg eredményez het olyan mértékű változás t, hagy 
a daganat eltávolíthatóvá válik. 

EGYEDÜLI SUGÁRKEZELÉS Csak akkor jön szóba, ha a beteg általános 
állapota a műtét elvégzésé t nem engedi, vagy, ha a beteg abba 
nem egyez ik be le. Erre általában rendkívül ritkán kerül sor, a 
múltban azonban nem volt kivéte les. A méhte strák egyed üli su
gárkeze lésse l is j ól kezelhető, az eredmények azonban a sebé
szi kezeléshez viszonyítva va lame lyest alulmaradnak. Az ada
tok azt mutatják, hogy az együttes külső és üreg i keze lés felül
múlja az egyedül i üregi kezelést. Az esetek nagy többségé nél 
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azo nban, mint azt saj át vizsgá lataink is igazo lják, az üreg i su
gá rkeze lés egy magában is nagyo n hatásos (20) . Ez azza l ma
gyaráz ható, hogy a méhtestráko k nagy többsége a betegség fel
ismerése kor még a méh üregébe n helyezke dik el, azon túlra 
nem terjed. A méh üregébe n lévő daga nat pedig az üregi keze
lés számára jó l hozzáférhető, eredményese n elpusztí tható. A 
méhen belüli sugá rkeze lésse l nagyon nagy sugár me1111yiséget 
(> 100 Gy) adhatunk közve tlenül a daganatra viszonylag kis 
kockázattal, mert az üreg i sugárkeze lésnél a sugárzás mennyi
sége a forrástól távo lodva gyorsan fogy, néhány cm után a su
gárhatás már elenyésző. A méhen belüli sugá rkezelésse l egy

idejűleg a hüve ly boltoza tot is besugarazz uk. 

TÁVOLI ÁTIDE K suGÁRKEZEL~SE A távo li áttétek sugárkeze lése mindig 
egyedi és sajátságos , általában túlmutat a nőgyógyász onkoló
gus isme retein. Itt csak röviden idézzü k Frankendal ( 13) meg
állapítását, mert a nőgyógyász onkológus számára is gyako rlati 
jelentőségű. ,,Az egyedüli tüdő- vagy máj áttétek besugárzássa l 
kezelhetők. A beteg megfelelő rögzí téséve l a sugármennyiség 
elosz lást a daganat területére lehet korlátozni, és a kezelést két 
vagy három rész letben, ese tenké nt I 0- 15 Gy-ve l lehet elvé
gezni . Ez az eljárás még csak kísérleti állapotban van, de feltű
nően j ó gyógyu lási eredményeket lehet ve le elérni." 

ÖSSZEFOGLALÁS A méhtestrák sugárkeze lésének kérdése az elmúlt 
2-3 évtizedben dráma ian változot t. A műtét előtti sugárkeze lést 
gyakorlatilag teljesen elhagyták. A műtét utáni, kiegészítő su
gárkeze lés ké rdése is átértékelődött . F.zt a kérdést két részre 
kell bontani, asze rint hogy történt-e megfele lő nyirokcsomó el

távo lítás vagy sem. 

I. Megfelelő nyirokcso mó eltávolítás nem történt. (A nyirok
cso mó mint avé tel vagy egy-egy megnagyob bodott nyirokcso
mó eltávo lítása nem felel meg „megfelelő" nyirokcsomó eltá
vo lításna k.) Ilyenko r a nagy-koc kázatú esetekben a szerzők j e
l entős része szükséges nek tartja a kiegészítő külső és belső be
sugárzást. Ha a kockáza t csak mérséke lten nagyobb, a külső 
besugárzás tól elteki ntenek, és csak üreg i keze lés történik . A 
rendelkezés re álló kiterjedt irodalom azt mutatj a, hogy a kiegé
szítő sugárkeze lésse l j elentősen csökkenthető a hely i és kör
nyéki kiúj ulások gyako risága, de a túlélés nem j avítható. A ki
újul áso k többsége a hüvelyben lép fel, mely az üregi keze lés
sel egymagában is megelőzhető, de az esete k nagy többségé
ben eredmé nyesen kezelhető. 18 G2 esetekben a kiúj ulások 60 
évné l fiatalabb, sugá rkeze lésben nem részesü lteknél <5%, és 
több ségük hüve lyi. IA G 1-2 és 18 G 1-2 stádiumú beteg nél su
gárkeze lés nem indo kolt, am i azért is számottevő, mert a bete
gek több , mint fele ebbe a csoportba tartoz ik. Daganatsejt ek je
len léte a hasi mosófo lyadékban, vagy a függe lékek érintettsé
ge egymagába n nem képezi a kiegészítő besugárzás j avas latát. 

2 . Megfelelő nyirokcsomó eltávol ítás törté nt. Abban a szerzők 
egységese k, hogy, ha nyirokcsomó átté t n incs, a műtét utáni 
sugárkeze lés nem szükséges. Ny irokcso mó áttétek esetén nem 
áll rende lkezés re e legendő adat ahh oz, hogy végső következte-
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tési vonjunk le. Valószínűleg a kiegészítő sugárkezeléstől 

ezekben az esete kben is legfe ljebb a kiújul ások csökke nése 
várható, minden bizonnya l kisebb mértékben, mint az előző 

csopo rtban . A külső besugárzás értéke különösen kérdéses, 
me rt a kiújul ások többsége hüve lyi. A szerzők egy része egyéb 
kockázat i tényezők (nem megfelelő sebész i szé l, szabad szem
mel látható méhnyakra terjedés) hiányában - ez sajá t gyako r
latunk is - eltek int a kiegészítő sugárkezeléstől. A betegek szo
ros nyomon követése azo nban elengedhetetlen. 

Egyed üli sugárkeze lés csak akkor indokolt, ha a beteg általános 
állapota a műtétet nem tesz i lehetővé, illetve, ha a beteg azt nem 
akarja. További vizsgálatok szükségesek ahhoz , hogy a sej tmér
gező gyógysze rekkel együtt adott sugárkezelés eredménye
sebb-e, mint a sugárkeze lés egymagában . Az üregi sugárkeze lés 
a méhtestrák esetében is fontos része a sugár keze lésnek. 

A PETEFÉSZEKRÁK SUGÁRKEZELÉSE A petefésze k rosszindulatú da
ganatainak elsődleges sugárkezelésé re gyakor latilag nem kerül 
sor, minden esetben műtét utáni kiegészítő kezelés ként j öhet 
szóba. Ilyenkor is csak nagyo n ritkán, mert a gyógys zeres ke

zelés eredménye i j obbak. 

A hámeredetű petefészekrák nál, j óllehet egyes központok, 
mint a Princess Marga ret Hospital Toron tóban, kedvező ered
ményekről számo lt be a dagana t sebész i eltávolítását követő 
külső hasi besugárzássa l, a sugá rkeze lés nem terje dt el. Megfi
gye lése ik szerint a medence egyedüli besugárzása a gyógyu lás i 
eredményeket nem befo lyáso lja , az egész hashártya (hasüreg 
és medence is) sugá rkeze lése szükséges. Kora i esetekben a su
gárkeze lésnek nincs helye , előrehaladott esetekben ped ig csak 
a teljes has besugárzása j öhet szóba, a medence egyedüli besu
gárzása nem megfelelő. Ez utóbbi műtéttel nem kezelhető ki
újult vagy a sebészi-gyógyszeres kezelés után megmarad t da
ganatoknál megkísérelhető, elsősorban tüneti keze lési céllal. 
Próbá lták a kiegészítő sugá rkeze lést a műtéti-gyógyszeres ke
zelés után, mint „konszolidációs" kezelést alkalmazni, de nem 
bizonyított, hogy jav ít a betege k állapotán . A hasüreg i izotóp
kezelésse l is kiterje dten történtek vizsgála tok. Új abban ezze l 
szemben is a hasüregi gyógysze res keze lés terje dt el. 

A has egészé nek külső besugárzására különböző módszereke t 
alka lmaznak (két szembe nálló mező, moving strip módszer 
stb.) melyek közül még nem eldöntött, hogy me lyik a lega lka l
masabb; a szerzők többsége talán a két szembenálló-mezős be
sugá rzást részes íti előnyben. A has egészé nek sugárkezelése 
során mellékhatások gyako rlat ilag minden esetben j elentkez

nek, ami miatt a kezelés megszakí tása nem ritka. 

A petefész kek nem-hámeredetű rosszindu latú dagana tainak su
gárkeze léséve l kapcso latban a fentiekkel megegyező megá lla

pításo kat tehetünk . 

A SZEMÉREMTESTRÁK SUGÁRKEZELÉSE A szeméremtestrák sugá rke
zelésének kérdésé t a fentebb em lített 1996-os évfo lyam 2. szá-
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mában , irodalmi adatokat elemző összefog lalás formáj ában 
már ismertettük (2 1 ). Jele nleg erre alapozva, az új eredmények 
felhasználásáva l kerül megbeszé lésre. Sze mlé letvá ltásnak 
ezen a területen is tanúi lehetünk. 

AZ. ELSŐDLEGES DAGANAT SUGÁRKEZEL~SE A szemére mtestrákot, amikor 
csak lehet, sebész ileg kell eltávo lítani . Ne m szükséges kiter
j esz tett műtétet végez ni, az azo nban fo ntos, hogy az eltávo
lított daga nat körül , mind en irányban, lega lább I cm-es ép 
szöve ti szé l legye n. A megfelelően eltávo lított daganat terüle
tének műtét utáni besugárzása nem indok olt. Kiegészítő sugár
keze lést rége bben aj ánlottak eze kben az esete kben is abban a 
remény ben, hogy a szeméremtestben még visszamara dt mik
roszkó pos nagyságrendű daga natsej teket elpusztítsák. Ne m 
igazo lódot t azo nban, hogy az épnek látszó szemérem test terü
letén daganatsejtek lenné nek, következés képpen a kiegészítő 

sugárkeze lésnek is csak káros hatása i voltak. 

Sugárkeze lés kizárólag csak akkor j ön szóba, ha a dagana t 
megfe lelő szé llel nem távo lítható el, illetve, ha csak a hólyag
húgycső vagy végbél feláldozásáv al va lós ítható meg a szü ksé
ges sebész i kim etszés. Ilyenko r bevezető gyógysze res vagy 
sugárkeze lésse l próbá ljuk a dagana tot megkisebbít eni annak 
érdeké ben, hogy azt el lehesse n távo lítan i ané lkül , hogy a hó
lyago t vagy végbe let feláldoznánk . Haso nlóan a méhnyakrák
hoz, az adatok azt mut atjá k, hogy szemé remtes trák ese tébe n is 
az egy üttes ciszp latin-sugár kezelés hatékonysága messze fe
lülmúlja az egyed üli sugá r- vagy egye düli ciszplatin keze lés 
hatásosságá t. 

A szeméremtestrák mérsékelten sugárérzé keny, de megfelelő 

keze léssel jelentősen megkisebbíthető, sőt teljesen elpusztítható. 
A sugárkeze lés mindig egyedi , a daga nat elhelyezkedésétől és 
nagyságá tól függ. Történ het külső, üregi és szöve tköz i keze
lésse l, illetve ezek együ ttes alka lmazásáva l, melyek rész lete
zése meghaladja e munka kereteit. A javaso lt sugármenny iség 
legkevese bb 50 Gy, de nagyobb daganatok kiirt ásához 85 Gy
ig is emelni kell a besugárzás me nnyiségé t. A naponta adott 
részme nnyiség 1,8 Gy. A szeméremtest nagyo n érzéke ny bes u
gárzásra , ezé rt a heve ny tüne tek (sze méremtest pirosodás , bőr

levá lás, fájdalom stb.) gyakoriak és nagyon kelleme tlenek, 
ame ly miatt a keze lést nem egyszer meg ke ll szak ítani . A késői 
szövődmények a szeméremtest megvastago dás (kötőszövet 

fe lszaporodás), sorvadás , hüvelyszűkü let stb. (A gyógysze r-su
gárkeze lésse l T3 és T4 daga natok >70%-á nál lehetséges az 
exenterác ió elkerülése). A keze lés néhány ese tben a daganatot 
teljesen elpusztítja. A daganat ágy ki metszésé t ilyenkor is java
solják a vissza marad daga natsej tek eltávo lítása érdekében . 
Előfordul azo nban, hogy a szövetta ni vizsgá lat már nem talál 
ráksejt eket. Teljes daganat visszafejlődés ese tén a kórjóslat 
sokka l jobb, mint azo knál, ak ikne k daganata csak megk isebbe
dett. Akikné l a bevezető keze lés nem ere dmé nyes , a kilátáso k 
rosszak, a kiterjeszte tt ( exen tera tiv) sebésze ti megoldás csak 
elvétve eredmé nyes. K iújult szeméremtestrák hasonló elvek 
alapján kezelhető. 
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A LÁGYÉKI NYIROKCSOMÓK SUGÁRKEZELÉSE A lágyéki-comb i nyi
rokcso mók sugárkeze lés szempontj ábó l nagyo n kedvező elhe~ 
lyezkedésűek, me rt felsz inesek, a bőrhöz köze l vannak, kör
nyezet ükb en szerve k nem találhatók . Mikrosz kópos nagyság
rendű áttétek sugárkeze léssel eredményesen kezelhetők, ezért 
a szerzők egy része úgy gondolja, hogy, ha megnagyo bbodott 
nyirokcso mó nincs, elegendő a lágyéki terü let besugárzása, a 
nyirokcsomók eltávo lítása nem szü kséges (ún. elekt ív sugárke
ze lés) . A szerzők döntő többsége azonban szükséges nek tartja 
a lágyé ki és a combi ny irokcsomók eltávo lítását is, a kiegészí
tő sugárkeze lést csak nyirokcso mó áttétek ese tében javaso lják. 
Ez az á lláspont ma is érvé nyes, ami elmé leti leg elég neheze n 
magya rázható, mert a lágyéki ny irokcso mók teljes egészé ben 
eltávo líthatók különöse bb nehézség nélkü l, és így nem való
színű, hogy dagana tsejtek maradnának vissza. Az óva tosságo t 
minden bizonnyal az magyarázza , hogy a lágyék i kiúju lások 
csakne m mindig végze tesek. A másik olda lró l azo nban elgon
dolkoztató a nyirokcso mó eltávolítással járó szövődmények 

gyako risága és súlyossága, külön ösen az alsó végtag i nyirok
pangás . Ezeket a kiegészítő sugárkeze lés még fokozhatja . 
Egye düli sugár keze lés ese tén a szövődmények (kötőszövetes 
megvas tagodás, sipoly, bőrelhalás, combcson t fej elhalás stb.) 
sokkal ritkábbak és enyhébbe k. A gyako rlatban két vagy több 
poz itív nyirokcso mó vagy nagy nyirokcsomó áttét me llett a ki
egészítő lágyék i besugárzás indokoltnak látszik. A kórjós lat a 
nyirokcso mó áttétek számáva l és nagyságáva l roml ik. Különö
sen kedvezőtlen, ha a daganat túlterje d a nyirokcsomó tokján 
(ext rakapszu láris terjedés). Ilyenkor a besugá rzás feltétlen in
dokolt. 

Újabban előtérbe került az őrszem nyirokcsomó vizsgá lata. 
Megfelelő módszereket alka lmazva ez megb ízhatónak tűnik. 

Ennek alapján a ny irokcsomók el távo lítása csak akkor szü ksé
ges, ha az őrszem nyirokcsomó(k)ban áttét van . Ebben a vonat
kozás ban azon ban még tovább i vizsgá latokra van szükség. Az 
egységese n elfogadott, hogy minden klinika ilag látható , nagy 
nyirokcsomó t műtétileg el ke ll távo lítan i, ezek sugárkeze lésse l 
nem gyógy íthatók. Az anatómiai ismeretek fej lődésével a mű

tét kiterjesztettsége is csökkent, am i sz intén a szövődmények 
csökke nésé t eredményezte . 

A javaso lt sugármenny iség 2-3 cm mélységbe n 45-50 Gy, rész
mennyiség 1,8 Gy. Az utóbbi éve k megfigye lése i eze n a terü
leten történő besugárzásnál is a gyógysze r-sugá rkeze lés na
gyob b hatékonyságát igazo lják. 

ó SSZEFOGLALÁS A szeméremtestrákot, ha az ép szöveti szé llel el
távo lítható, sebésze tileg ke ll keze lni, kiegészítő sugá rkeze lés
nek nincs j ava llata. Ha a daganat helyileg előrehaladt, beveze
tő gyógysze r-sugárkeze lés javaso lt a megkisebbített daganat 
vagy, a daga nat teljes visszafej lődése eseté n, a dagana t-ágy 
kim etszéséve l. Kivéve az < I mm mélységbe terjedő, kezde ti 
rákoka t, a lágyék i nyirokcsomó k mindig kezelendők. A sugá r
keze lés helye nem pontosan meghatározo tt, több és/vagy na
gyo bb nyirokcso mó áttét ese tén általában javaso lt. További 
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Sugá rkezelési ismere tek nőgyógyász onkológusok számára: alapfogalmak , gyakorlati tudnivalók (2) 

vizsgá latok szükségese k annak eldöntésé re, hogy ez a kiegé
szítő besugárzás mennyire j avítja a túlélés i eredményeket. Ha 
az áttét túlterjed a ny irokcso mó tokján, a kiegészítő sugárk eze
lés indoko lt. A klin ikailag megnagyo bbod ott nyirokcsomókat 
mindi g el kell távo lítani, sugárkeze lésse l nem gyógy íthatók. 
Az őrszem nyirokcsomó vizsgálata ígéretes, de még kísérleti 
szakaszba n van. Az is eldöntésre vár, hogy az őrszem nyirok
cso mó vizsgá lata esetén mikor adjunk besugárzás t a lágyéki te
rületre. 

A HÜVELYRÁK SUGÁRKEZELÉSE A hüve lyrák rendkívül ritka, még 
nagyo bb intézetekben is 1-2 éve nte csak egy ese t fordul elő . 

Általános szabályo k a keze lését illetően nem fogalmazhatók 
meg. A keze lés mind ig egyénre szabott, és messzemenően függ 
a daganat nagyságá tól, hüve lyi elhelyezkedésétől és a környező 
szervekhez való v iszonyátó l. Elmélet ileg ugyanolyan elvek 
szerint kezelendő, mint a szeméremtesten elhelyezkedő daga
natok. A sebész i beava tkozás azonban sokszor nehezebb a hü
vely anatómiai helyzete miatt. 

ÖSSZEFOGLALÁS Az előzőekben leírt ismeretek távolró l sem 
elegendők egy sugárkezelő orvos számára. Az ismertetés a 
gyakorló nőgyógyász onkológus és más szakmákho z tartozó 
daganatgyógyászo k számára készü lt, bizonyos fokig össze fog
la ló je llegge l, a rész letek felszínes érintésév el. 

A nőgyógyász onkológus nak nem kell sugárkeze lést végezni , 
de ismernie kell annak daganatpusztító képességé t, határait és 
hátránya it, az egészséges szöve tekre gyakoro lt hatásá t (BED 
fogalma, korán és későn válaszo ló szöve tek stb.), a szövődmé

nyeket, a sugárkeze lésse l elérhető eredményeket, az alkalma
zandó sugárme nnyiségeke t és kezelés i módszereke t, az új eljá
rásokat, és egyá ltalán, hogy hol tart a sugárkezelés. Ne m vé let
len, hogy a nőgyógyászati onkológia i szaklapokban sok sugár 
keze lésse l fog lalkozó eredeti és összefog laló tudomá nyos 
munk át is közö lnek. A sugárkezelő orvosnak és nőgyógyász 
onko lógus nak együt t ke ll megbeszélni a sugá rkeze lés i tervet, 
egyo ldalú döntés ma már nem elfogadható. Az a sugárkezelő 

orvos , aki nem tárgya l a beteget hozzá irányító orvossa l -
mondván, hogy majd én eldöntöm a kezelést, ahhoz én érte k, 
abba ne szó ljanak bele - nem felel meg korunk elvárása inak , 
és valószínűleg orvos társáról sincs nagy vé leménnye l. 

Általános ismeretként a gyako rlat i sugárkeze lés szempontjábó l 
a következőket emeljü k ki: 

A sugárkeze lésre haszná lt „sugár" tulajdonképpen egy energia 
nya láb, amely részecskékből és/vagy elektromágneses sugár
ból áll. A sugárkeze lés során tehát a szöve teket egy energia 
nya lábbal sugarazz uk be . Az energia nya lábban lévő részecs 
kék közve tlenül, az elektromágneses sugár pedig másodlagos 
elektro nokon keresz tül lép kapcso latba a szöve ttel. Ez a kap
csolat kizáró lagosa n fizika i, kém iai folyamatokat nem ind ít be. 
Tulajd onképpe n atomo kkal ütközik , azokból egy vagy több 
elektront lök ki , és csak ritkán éri el és ütköz ik az atommaggal. 
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A sugárzás során ionok keletkeznek, ezért nevezz ük ionizáló 
sugárzásnak. Az ionizác ió köve tkeztében a sugár mentén kóros 
atomszerkezetü elemek, vegyül etek j önnek létre, és szaba d 
gyökök keletkeznek, amely az elemek károso dásá t, kötések 
megszakadását eredményez ik, ami már molekulár is szintű bio
lógiai hatásban is megnyilvánul. Ezek a molekuláris sz intü bi
ológiai változások sejtkárosodáso khoz veze tnek , melye k vagy 
kijav ítódnak, vagy a sejt elpusztulásá t eredményez ik. A sugár
hatás az ese tek egy részébe n azo nnal észrevehető, sokka l gyak
rabban azonban csak enyhe sejtk árosodások keletkeznek , ame
lyek csak hónapok, évek múlva válnak felismerhetővé. 

Az elpusztítandó daganat sejt népesség és a sugármennyiség kö
zött „hatvá nyszerü" össze függés van, és minél nagyobb a daga
nat sejt ek száma, vagy is minél nagyob b a dagana t, aimál na
gyob b sugármennyiségre van szükség. Az alkalmazható sugár
menny iségnek azonban határt szab az egészséges szöve tek su
gártűrő képessége, mely testrészenként nagyon változó. A me
dence besugárzásá nál a vékonybelek határozzák meg az adható 
sugármennyiséget, mert ezek a leginkább sugá rérzékenyek. Ha 
a belek egészségesek és j ó l mozog nak, és nincsenek közve tle
nül rögzü lve a besugárzás i területen, pl. összenövések miatt, 
külső sugárforrásból biztonságga l 50-60 Gy sugárme 1my iség 
adható. Ezt az 50-60 Gy-t és általában a daganat elpusztításához 
szükséges sugármennyiséget a szerveze t azonban csak akkor 
viseli el, ha nem egysze rre, hanem sok részletben adjuk. A su
gárkeze lés bio lógia i hatását tehát a te ljes mennyiség mellett 
messzemenően meghatározza az alkalmanként adott rész 
mennyiségek nagysága , mely általában 1,8-2 Gy naponta. 

A sugárkezelés hatékonyságá t a keze lés időtartama messzeme
nően meghatározza. A keze lés i idő hossza és a sejtbenépesülés 
között ugyanis szoros össze függés van, és minél hosszabb a tel
j es kezelés i idő, annál kifejezettebb a sejt ek újra-fe lszaporodása , 
amely jelentősen rontja a kezelés eredményeit. Ugyanezen okból 
kezelés i szünet be iktatása rendkí vül hátrányos a daganat elpusz
títása szempontjából (22) . A számítások szer int a teljes kezelési 
idő növekedése minden nappal 0,6 Gy vesztesége t j elent, ami 10 
nap szünet beiktatása esetén a teljes sugármennyiség 10%-ának 
elvesztésé hez veze t; pl. j óllehet 60 Gy-t adunk , de a kezelés el
húzódása miatt ez csak 54 Gy-nek felel meg. A különbség adott 
esetben az elégséges és a nem megfelelő kezelés változásá t ered
ményezheti (23). Egy adott sugárkezelésnél a teljes és rész, azaz 
az alkalmanként adott, sugármennyiség is meghatározott. E ket
tő figye lembevételéve l a kezelést a lehető legröv idebb idő alatt 
kell megadni (24-25) . Nagyon kívánatos lenne, hogy a keze lések 
a hét minden napján, tehát szombaton és vasárnap is, megtörtén
je nek, aminek gazdaság i előnyei is jelentősek (12). A telj es ke
zelés i idő a gyors megkettőződési idejű daganatok eseté n külö
nösen fontos. Ezért elgondolkoztatók azok az aj ánlások, melyek 
szerint célszerü ilyen esetekben alkalmanként kis mennyiséget 
adni, naponta 2-3 alkalommal a hét miJ1den napján. 

A női nemi sze rvek daganata inak sugárkeze lésénél gya kran al
ka lmazzuk a helyi - üreg i, szövet közti - sugárkezelést (bra-
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chytherapy) is. Ezzel a daganatra közve tlenül adunk nagy
mennyiségű sugarat, amely tehát nem ha lad keresztül egészsé
ges szöve teken. E1mek különöseD a méhnyakrák kezelésénél 
van jelentősége, mely hatásos kiegész ítése a kü lső besugárzás
nak; seg ítségéve l szignifikán san csökkenthető a kiújulások 
gyakorisága. Az adandó sugárm ennyiséget egy meghatározott 
anatómiai pontra „A pont" (a külső méhszájt ól 2 cm-re kife lé 

és 2 cm-re felfelé) számítj uk. Az A pontra számított sugár
mennyiség a kü lső és belső besugárzás együttes mennyisége, 
általában 75-85 Gy. A kis és nagy sugármennyiség-leadású ke
ze lés egyfom 1án hatásos, az utóbbi a betegek számára sokkal 
jobban elviselhető, j áróbeteg kezelésként alkalmazható, és ta
lán ritkábbak a szövődmények is. 

Az üregi keze lésnek egy másik alkalmazása a hüvely boltoza ti 
kezelés méheltávolítást követőeD. Célja a hüvely fa lában és 
közve tlen környékén lévő daganatsejt ek elpusztítása, és ezzel 
a hüvelyi kiúju lások megelőzése. Jelentősége gyakorlatilag a 
méhtestrákoknál van. 

A sugá rkeze lés nem veszé lytelen, és, mint ahogy az első rész 
2. ábrájából kio lvas ható, a legtökéletesebb sugárkezelési 
gyakorlat mellett is elkerülhetetlenül előfordul több-k eve
sebb sugárkároso dás. Ez a megá llapítás gyako rlati szempont
ból, etika ilag és jo gilag is fontos . Különösen a késői szövőd 

mények j e l entősek, melyek akár évtizedekkel a keze lés után 
j elentkezhetnek, a beteg életét megkese ríthetik , sőt, végze tes 
kimenetelűek is lehetnek. A késő i szövődmények a sugárke
ze lésre vonatkozó tanulm ányokból sokszor kimaradn ak, mert 
azo kban a követés i idő nem elég hosszú, átlagosan 5 év körü l 
van. A szövődmények óhatatlan előfordulása bizonyos száza 
lékban azo nban nem szabad, hogy e lriasszo n a sugárkeze lés
től , mert az a rossz indulatú dag anat ok helyi és környéki ke
ze lésének egy nagyon hatásos, és nem nélkülözhető keze lési 
formája. Arra azo nban óhatat lanul figye lmeztet, hogy sugár
keze lést csak a legindokoltabb esetben végezz ünk , mind ig 
mérlege lve más mego ldások lehetőségét, összeve tve a keze
lés hasznosságá t a kockáza ttal. A szövődmények szempontjá
bó l a leadott teljes sugármennyiség mellett a részmennyiség, 
vagy is az egy-egy alka lomma l leadott sugármeDnyiség is 
meghatározó; minél kisebb a részmennyiség, annál ritkábbak 
és enyhébbek a heve ny szövődmények, és anná l j obban meg
kíméljük a későn válaszo ló szöve teket; köve tkezés képpen 
a1má l ritkábbak a maradandó káro sodások. A sugártervezés és 
alkalmazott sugárkeze lési módok kórjós lati j elentőségűek. 

Nagy előrelépést j e lentett a térbe li és színlelésse l történő su
gártervezés, elsősorban a szövődmények csökkentése miatt. 
Ne m tú lzott e lvárás a daga natra szabott (konfo rmális) sugá r
keze lés, melyet a sugárkezelés alatti cé lzott takarásokkal le
het megva lós ítani. 

Az együttes gyógysze r-sugárkezelés már sok területen létjogo 
sultságot nyert. Ma már bizonyítékokra alapozott az a megál
lapítás, hogy a gyógysze r- (általában ciszplatin) sugárkezelés 
együttes a lkalmazása messze felülmúlj a az egyedüli sugárke-
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zelés hatását (30-50%-os halálozási csökkenés), és ezért pl. 
méhnyakrák esetében, ez lett a nemzetköz ileg elfogadott, gya
korlati (standard) keze lési mód, de más daganatokná l is kiszo
rította az egyedü li sugárkezelést. Az együttes gyógysze r-sugár
kezelés új korszakot nyit a sugárkeze lés történetében, mely 
megkívánja a kezelés helyének újraértékelését (26). Ennek 
alapján felmerül a kérdés, hogy az egyedüli sugárkezelés meny 
nyire elfogadható, a kor igényeinek megfelelő keze lés. 

A magas hőmérséklet és a sugárkezelés együttes alkalmazása 
feltétlenül figyelmet érdemel. Már elég adat áll rendelkezé
sünkre, amely azt bizonyítja, hogy a daganatok többségé nél, ha 
nem mindegy iknél, a kettő együtt j elentősen eredményesebb, 
mint a sugárkezelés egymagában. A női nemi szerve k területén 
a méhnyakrák esetében vannak bizonyító adataink. Figye lem
re méltó, hogy a kettő együttes alkalmazása nem j ár a szövőd

mények fokozódásával. Hogy vajon a hő-sugárkezelés vagy 
gyógysze r-sugárkezelés hatásosabb-e, még nem tudjuk meg
mondani; előretekintő, összehasonlító vizsgá latokró l még nem 
érkeztek adatok . Kézenfekvő a három megköze lítés, vagy is a 
hő-, a gyógysz eres és sugárkeze lés együttes alkalmazásának 
kipróbálása, amellyel már folynak vizsgá latok. 

A sugár- és sebészi keze lés nem versenytársa egymásnak, ha
nem kiegészítője . Alapszabály az, hogy azt a módszert vá
lasszuk, amelyik hatásosabb. Ha a két keze lésse l hozzávetőle

gesen egyforma eredménnyel lehet keze lni, azt kell előnyben 

részes íteni, amellyel megfelelő tapasztalattal rendelkezünk , 

amelyhez értünk, és amelynek megvannak a feltételei. Ha a su
gárkezelés vagy a műtéti beavatkozás közül bám1elyik tapasz
talatlanság, nem megfelelő felszerelés vagy elavult szemlélet 
miatt kullog az idő után, a másik javá ra billen a mérleg. A bete
get fel kell világosítani a kétféle lehetőség előnyéről , hátrányá
ról, és a döntéskor az ő véleményét is figye lembe kell venni . 

A vérszegénység hátrányosa D befolyáso lja a sugárkezelést és 
fe ltétlen keze lést igényel. Célszerű a szérum Hb mennyiséget 
legalább 120 g/1 szinten tartani. Ebben a vonatkozásban nem a 
vérátömlesztéseknek, hanem az erythro poetinnek van a legna
gyobb jelentősége. 

A részecs kékkel (gyors neutron, proton, pion, helium) történő 

sugárkezelések klinikai jelentősége még nem pontosan ismert, 
kísérleti szinten van. A legtöbb megfigye lés a neutron keze lés
sel gyűlt össze , amelyet azért adtak, mert a neutron hatását az 
oxigénhiány nem befolyásolja. A mellékhatások jelentősek, és 
az eredmények sem meggyőzők. A neutron és foton együttes 
kezelést is próbálták. Újabban a proton keze lés került az érdek
lődés középpontjába, az előzetes eredmények ígéretesek. Jólle
het, a részecskékkel történő besugárzássa l már vannak klini kai 
harmadik-szakasz vizsgálatok a nőgyógyászati onkológia terü
letén is, ezek helye még távolról sem meghatározott. 

A női nemi sze rvek daganata inak sugárkezelésére vona tkozó 
rész letekbe menő megá llapítások at nem isméte ljük meg, 
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azokat hangsú lyozottan megtettük a megfelelő részben. Két 
dologra azo nban célszerű újra felhívni a figyelmet: 1. Az 
ese tek döntő több ségé ben az üregi és a külső sugárkeze lés 
együt tes alkalma zása szükséges . 2. A hazánk ban elterjedt és 
több mint fél évszáza da minden méhnyak és méhtestrák ese 
tében rendszeres alkalmazott műtét előtt i sugárkeze lés nehe
zen indoko lható, hátránya messze megha ladja feltéte leze tt 
e l őnyeit. Lefog la lja a gépidőt, sok pénzbe kerül , és a nem
zetköz i, bizonyí tékokra alapozo tt elvek sze rint va lójáb an 
fe lesleges. Műtét előtti sugárkeze lés csa k előrehaladt daga
natok ese tén indoko lt sze rvmegmen tés cé ljából, mint pl. a 
hólyagra terjedő szeméremtestrák ese tében. Ma már ilyenkor 
is az együttes gyógyszer-sugá rkeze lés vagy a sugár- és hőke
zelés együttes alkalmazás a j avasolt. Minden szerv keze lésé 
nél a daganatsejtek hatéko ny elpusztítása érdekében alapve
tően fontos, hogy a kezelést a lehető legröv idebb idő alatt, 
meg szakítás nélkül adjuk . A keze lés elhúzása vagy megsza
kítása szignifi kánsan rontja a daganatpu sztító hatás t. Kívá
natos lenne, hogy a kezel ése k a bét mindegyik napján meg
történjenek . 
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