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SZERKESZTŐSÉGI BEVEZnő A nőgyógyász onko lógus nem 
sugárkezelő orvos, jó llehet sokan végez tek, vagy még ma is 

végez nek besugá rzás t, elsősorban üregi sugárke zelés t. A sugá r
kezelés alapjainak és azok klinik ai hasznosíthatóságának isme

rete azonban a sugá rkeze lés t nem végzők számára is elenged

hete tlen. Ezért tartjuk fontosnak, hog y ismertess ük Smi t 

pro fesszor úrnak a gyakorló klinikusok szá mára kész ített köz

leményét. Úgy gondoljuk , hogy a közleményben foglaltak 
minden , a nő i nemi szerv ek daganatos elvá ltozása iban szen ve

dő betegeket keze lő orvos szá mára hasznosak, a mindennapi 

munk ában nyújtan ak seg ítsége t. A rész letek tárgyalása né lkül, 
a munkának talán a legfo ntosabb üzenetét sze retnénk elsősor

ban kiemelni: A sugárkeze lést sza kaszos an kell végez ni, alkal

maként kis menny isége ket adva , a tervezett sugármennyi ség 
l ehető legröv idebb idő alatt történő leadásáva l. A kezelés meg
sza kítása rontja hatásosságát, és ezén kerülendő. Ezek a meg

állapítá sok ma már bizonyíték.okra alapozottnak tekinthetők. 

Azt is érdem es aláh úzni, hogy a Biológia ilag Hatásos Mennyi 

ség (BED) fogalomma l minden daganato s betege t kezelő 

orvosnak tisztában kell lenni. Ez ugya nis a lapvető sze mlélet 

különbsége t jele nt, mert a sugármennyiség számszerű, de a ke

ze lés hatásosságá t nem megfel elően tükröző értéke helyett a 
biológia ilag hatásos sugá rmennyi sége t fejezi ki . Smit profesz 
szo r egyértelműen rámutat arra, hogy a sugár keze lés nem 

veszé lytele n, és azt az etikai lag és j og ilag is fontos megállapí 

tást teszi , hogy szövődmény a lehető leggondosabban végzett 

sugárkeze lés mellett is előfordulhat. 

BEVEZnÉS Már a cím is utal arra, hogy a sugárke zelés kimene

telét szá mos tényező befo lyásolj a. A biol óg iai meghatározók 

közö tt van a betegség stádium a. Az el őrehaladott ese tek keze
lése nehéz, az áttételese ké gya kran lehe tetlen. A szöve ttan 

elsődleges jelentőségű, meg határozó, hogy a daga nat milyen 
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szövetben keletk ez ik, pl. a kötőszövetes (mese nchym ális) ere

detű sarcoma sugá rral csaknem gyógy íthat atlan , míg a lym

phocytá s vagy cs írasej tes daganato k erősen sugáré rzékenyek 

és gyógyíthatók. Egyes daganatok (pl. nyálmiri gy daganato k) 
a neutronoknak a rtg- sugárétó l lényegese n eltérő saj átságos 
sugárbiológiája miatt jobban kezel hetők neutronokkal, min t 

proto nokka l vagy fotonokkal. Az egyéb tényezők közö tt kell 

említeni a daganatok DNS tartamát (ploidi tás), a megkettőző

dés i időt, a ge netikai felépítést , és a dagan at sejt ek nek azt a ké

pességé t, hogy sugárzással (vagy sugárzás és hormon egy üttes 

adásáva l) apoptózisba vihetők (pl. a dülmiri gyrá k). 

A bioló g iai meghatározók további tárgyalása helyett jelen 
mun kában inkább a besugá rzással kapcso latos kórjóslati meg

határo zókat elemezzük. Legelőször is Bioló giailag Hatásos 
Mennyiség (BED) fogalmára szeretnénk ít:lhív11i a figyel met, 

mely fogalmat a sugá rkeze lési sza kember ek jó l ismerik , ennek 

ellené re ta lán nem alkalma zzá k eléggé. A sugárkezelő orvo
soknak elengedhetet len, hogy szo ros és elválaszthata tlan 

kap cso latban legye nek ezzel a fogalommal, és a mindenn apos 
gyakor latban alkalmazzák. Ezze l az egysze rö és rendkí vül 

hasz nos összefüggésse l azonban a nem-sugárkezelő onkol ó

gusok nak is meg ke ll ismerkedniük. Emelle tt egyéb, a sugá r

kezelés eredm ényességé t befol yáso ló tényezőrő l is szó esi k, 
amelyek ennek következtében a szövődmények és a kórj ós lat 

szempo ntjából is j elentőséggel bírnak. 

A SUGÁRZÁSRA KORÁN ÉS KÉSŐN VÁLASZOLÓ szövnEK A tü

dőt, a hüve lyt , a bőrt stb. bélelő hám szövet a bazá lis sejte k el

vesztésével válaszo l a sugárzás okra. A besuga razot t nyálka hár

tya -szakasz lehámlik , hámfo sztottá vál ik, sza badon hagyva a 
hajszá lér-kacso kat és az egész el látó alapál lomán yt (matri xot) . 

A sejtek szá ma a besugárzás alatt vagy közve tlen ül utána roha
mo san csökken (,,megtizede l ődik"), amit azo nnali (aku t) 

sugá rhatásnak nevez ünk. Azokat a szöve tfélesége ket, ame 

lyekre a besugárzás ilyen hatássa l van, korá n válaszo ló szöve

teknek (early reacting tissues) nevezz ük. A kötőszövetben, az 
idegszövetben bekövetkező sugá rhatá sok, a bőr fibróz isa és 
egyé b hason ló j elensége k nem közvetlenül a sejt ek „megtize

delésé nek" köve tkezmé nye i, hanem inkább „táro lt, összegző

dött , rejtett " sugárkáros odá sról van szó. Ebben az ese tben a 
k lont-képző sejtek nem osztód nak azo nnal ann ak érdekében , 
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hogy az elpusz tult sejteke t póto lják, csak akkor, am ikor az t va

lamil yen hatá s, pl. sérülé s vagy fertőzés kiváltja. A rejte tt su

gár hatások következt ében létrejö tt szövetkároso dáso k csak a 
sejt ek osztódásakor nyilvánulnak meg , ame ly lehe t, hogy 

csak hónapo k/éve k múlva kö vetkez ik be. Azo kat a szöv eteket , 

ame lyekbe n sugárhatásra ilye n vá ltozások kelet keznek, későn 

válaszoló szövete knek (late reactin g tissues) nevezz ük. Wil 

hers ( 1) ábrája sze rint (I. ábra) a kora i és késői válasz t mutató 
szövetek mennyi ség -ha tásosság ( dos is-res ponse) görb éi egy

mástól e ltérnek, az utóbbiak jobban elgö rbüln ek, és ezért egy
mást keresz tezik. Ennek az az oka, hogy a kis sugármennyiség 
tartomá nyban , amikor az egyes kezelések so rán kis sugár

mennyi sége ket adunk (low dose, small fraction zone), - a gör

bék kereszteződése előtti sza kasz - a későn válaszo ló szövete k 

kevésbé káro sodnak , mint az azo nnal vá laszo lók, míg a keresz
teződés után ez megfo rdul , ami arra utal , hogy az alkalman

ként i nagyobb sugá rmennyiségek hatá sára a későn vá laszo ló 
szöve tek sú lyosab b károsodás t sze nvednek. 

Későn vóloszoló 
szövet 

Mennyiség 

Daganat és karón 
vólaszo ló szövet 

I 

/. ábra. A későn válaszoló szövetek mennyiség-válasz görbéje meredekebben 

hajlik. mim a korán válaszoló szöveteké ( 1) 

Je llegzetes men nyiség-ha tásoss ág összefüggéseket látunk a 2. 

ábrán . A gö rbék szigma ala kúak , és a sejtpu sztulás aránya a 
görbe egyenes szakasza in meredeken emelkedik. A dagana tok 
vélhetően érzékenyebbek a sugárzáso kra , mint az egészséges 

szöve t, ezé rt a dagana t gö rbék az ép szöve tek gö rbéitöl mind ig 
balr a találhatók. Az ábrából az is következ ik, hogy egy, az 

A-pontnak megfelelő sugárzás nem jár szövődménnye l , de a 
gyógy ulás esélye is ige n kicsi. AB -pontnak megfelelő mennyi 

ség még mindig kevés egészséges szöve tet károsí t, de a gyó 

gy ulás esé lye még mindi g alacso ny. Ha a ( -pont nak megfele

lő nagy mennyiséget adjuk le, a gyógyu lás valószínűsége 

ugya n jelentősen megnő, a szövődmények súlyossága és gya

korisága azonban már e lfogadhatatlan . A 2. ábrából az agya -
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2. ábra. Szigmoid mennyiség-válasz görbék a küszöbé11ékekkel, melyek a 

daganat gyógyulási és az ép szövet károsodási valósziniíségét jelenítik meg. 

Ez a kezelés azt mutatja, hogy a mennyiség egyszerií előírása nem mond sem

mit a helyzetnek megfelelő legjobb gyógyulás/legkevesebb szövődmény 

arányról. Az A. a Bés a C sugármennyiségek az egyes daganatpusztitás/ szö

vődmény arányt je lzik (2). 
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3. ábra A sejtns,tódás különböző szakas1.aihan l évő tengerimalac sejtek be

sugárzást követő túlélési görbéi: a sejtek a különböző szakaszokban eltérő 

sugárérzékenysége! mutatnak ( 13) 

korlati, etikai , egészség ügy i-jog i köve tkez tetés is kiolvasható, 

hogy még a legtöké letesebb sugárkezelési gya korlat mellett is 
elkerülh etetlenül előfordul több-kevese bb sugár károso dás (2). 

Sejtte nyés zete kben megfigyelhető sugá rmennyiség- hatásosság 

j ellegzetes példáj át látni a 3. ábrán . Sejtte nyésze tben az egyre 
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növekvő sugárme nnyiség egy re több sejte t pusztít el. Az ábrá
ból az is kiderül , hogy a sejtműködés különböző sza kaszaiban 

lévő sejtek eltérően érzé kenyek ugyanazokra a sugár menn yisé

gekre. 

A RÉSZLETEKBEN TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS JELENTŐSÉGE A szerve

zetben a sejt ek nem úgy válaszolnak a besugárzásra, mint szö

vettenyésze tben. A sejtvá lasz függ a besugárzot t szöve t fajtájá

tól, és, hogy a sugá rkeze lést hogy, milyen rész letekben adj uk 
(frakcionálá s) . Mint már fent emlí tettük, egyes szövete k (pl. a 

hám eredetű daganatok) korai vá laszt mutatnak, és nem túlsá
gosa n érzékenyek a rész letekben történő besugár zás ra. Más 
szövetf élesége k viszont megkésve válaszolna k, és érzéke nye k 

a résza dago lásra. A j elensége t Withers ( 1) ismer te fel, és kli
nikai ismereteit is felhasz nálva a kétféle szövete t „ea rly react

ing tissues" és „late reac ting tissues", azaz „korán" és „későn" 
vá laszo ló szövete k" néve n írta le. A rész kezelésenkénti nagy 

sugármennyi ség mind en későn válaszoló szöve tre (agy, tüdő, 
vesé k, sze m, gerincvelő, stb.) káro san hat, míg a kis részme ny

nyi sége k az egészséges szöveteke t kímélik . 

A rész letekben történő adago lás a sugá rkeze lés legfontosabb 
meggondolá sa az egészséges szövetek megk ímélése és a rossz
indul atú daga natok egyidejű legeredményeseb b puszt ítása 

szempontjából. Hátte rében a részletekben történő besugárzás

sal társu ló sugárbiológi ai hatáso k állnak, úgy, mint 1. a daga

natos szöve tek ox igé nhiányos összetevőjének újra oxigen i

zá lása, 2. a daganat sejteknek egy sugárérzé keny sejtszakasz ba 
való kerülése, 3. a dagana tsejtek és a későn válaszoló ép szö

vetek DN S-t helyreállító müködé se közötti alapvető eltérés, 

stb. Az egyes részkeze lések közö tt i időben a dagana tsejtek szá
ma újra feltöltődhet (repo pu láció), ez nega tívan befolyá so lja a 

végere dm ény t. Az egyes daganatok sej t-feltöltődési képe sségé t 

ezé rt figyele mbe kell venni, az el sődleges vagy áttétes dag ana
tok keze léséné l egya ránt. A teljes besugárzási idő lerövidítése 

akadá lyozza a daganatok sej t- feltöltődését. 

A fenti elméleti megfontolá sok egye tlen, klinika ilag is helytál 

ló fogalomban egyesí thetők, ame lyet Biológiai lag Hatásos 
Mennyiség nek (Bio log ically Effec tive Dose vagy Biologica lly 

Equivalent Dose, BED) nev ezü nk. 

A BIOLÓGIAILAG HATÁSOS MENNYISÉG ÉS A RÉSZLETEKBEN TÖR

TÉNŐ BESUGÁRZÁS A Biológiai lag Hatásos Men nyiség (BED) 
a sugárkeze lést végző orvos alapvető mé1tékegysége, mellyel a 

különféle keze lési módo kat egyezte tni tudja. A BED helyette 
síti a TDF -et (Time Dose Fraction ation), a CRE -et (Cu mu

lative Radiation Effect) és az NSD -t (Nominal Stan dard Dose) 

(3). A BED a sugárzás okozta sejtpus ztítás lineáris-quadrati kus 

(LQ) modelljére épül. Az LQ mod ell, az wP arány és a BED 
rész letezé se szá mo s kézi kön yvbe n megtalá lható, itt csak 
Fowler (3) kiváló közlemé nyére utalunk. A fenti meg figyelése

ket matemat ikai egye nletbe leíró LQ mode llt az alábbiakban 

rövid en tárgyaljuk . Lea és Catcheside (4) közölték el őször az 
LQ mod ellt a sugárzások nak a sejteken és szövete ken létrejö tt 
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hatásának leírására . A modellt a mindennapos gyakor latba n ki

terjedten haszná ljuk az eltérő összmennyi sége k és eltérő rész
mennyiségek bio lógiai hatásának megbecsülésé re. Röviden , 

alacsony LET sugárzáso k csak az egy ik DNS-lá nc törését 

okozzá k, melyeke t a szo kásos helyreállít ó enzimek könnyen 

kijavítanak. Ezek a lánc-törések az LQ egye nlet sugá rkáro
sodási területének p (qua dratic) részé hez tartoznak. A jóva l 

ritkább kettős D S-lánc törések (m indk ét DNS lánc törik ) 

nehezebben helyreá llíthatók, eze k az egy enle t lineár is a szaka

szá hoz tartozna k. Mindamellett a károsodás korá n vagy későn 

is megny ilvánulhat - az érintett szöve t felépítésétől függően. 

Az alap LQ képlet a következő : E = aD + po 2
• ,,E" a besugár

zás i mennyiség hatását jel zi, a „D" pedig maga a sugármennyi

ség. 

Az egye nletet áta lakí tva a következő, igen használható össze

függést kapjuk: BED = nD x ( 1 + (D)/(a/13)). 

A BED a Biológiai lag Hatásos Menny iség, mely egy bizo

nyos részle tek ben adago lt bes ugárzás hatásá nak mér tékét jel
zi egy adott wp arányú szövete n. Az „n" a részkeze lések 

(fra kciók) szá ma, a „D" a részkeze lésenkén ti sugárme nnyi

ség. Az wp arány a szöve tek érzé kenységé t mutatja az alkal

manként ado tt sugár mennyiségre (részmennyiség), és sugár
biológiai kísérletekben , sajátsá g sejteken/ szövet tenyésze tek

ben határozha tó meg (5) . A képlet igen könnyen haszná lható, 

gyakra n fejszámolá ssa l is, de második sze mély á ltal i ellenőrzé

se javasolható (3) . A BED értéket Gy-ben (Gray) fejezzük ki. 

Az a/pa rány az azo nnal válaszo ló, pro liferáló szövete kben (pl. 

daganatokon) 10 Gy, a későn válaszo ló szöve tekben 2 Gy. Né
hány fon tosab b egyedi a / P arány érték : bőr hámlá sa 

8,6- 12,5 Gy, vékonybél 6- 10, 7 Gy, vas tagbél 8-13 Gy. A későn 
válaszoló szöve tek néhány értéke: nyaki gerincvelő 1,8-2 Gy, 

lágyé ki gerinc 2,3-4,9 Gy (3), szürke hályog kb . 1,2 Gy, sze m 

ideghártya károsodás 1,6 Gy. 

Azon nali sugárhatások ese tében az időtényezőt is figye lembe 

kel l venni a BED értéké nek kiszá molásako r, késői hatások nál 
ez nem szükséges. A különfé le a! P arányú szöve tek BED érté

kei nem összehaso nlítható k, pl. ha egy adot t rész letekb en tör
ténő bes ugárzás esetébe n a bioló giailag hatásos sugánnennyi 

ség , vagy is a BED , 100 Gy-ne k adódik a/Pa rány = 10 mellett, 
akkor a RF.D = 100 Gy hatása egy a! P = 2 mellett messze me

nően nem azo nos. A vona tkozó a! Pa rányoka t a köz leményben 
a BED mellé tett alsó kitevővel (a/Parány = 2- BED2 vagy a!P 

arány = 10 - BED 10) jelö lj ük. 

A BED képlet óva tosan és körü ltekint éssel alkalmazandó , so
ha ne értékeljük felül a klinikai ítélete inket. Pl. a BED értékek 

az agy tűrőképességére kü lönféle részke zelése k melle tt nagy 

jából megegyez nek (beleé rtve az egysze ri nagy adagokat is), 
de érdekes módo n a látóideg tűrőképességének BED értékei lé

nyegesen eltérőek . 
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A BED ÉS A KEZELÉSI ARÁNY (TR) Marad andó káros ítást kell lét

rehozni a daganaton , a lehető legkevese bb károsodássa l az ép 
szöveten, ez a keze lés i arány (Therapeutic Rat io (TR )) 

TR = (a cé lszöve tre halá los menny iség)/(az ép szövet által 

elviselhető mennyiség) . (Letha l Dose to the Target Tissues)/ 
(Tolerance Dose to the No rma i Tissue). 

Az arányosság klinika ilag csa k akkor fogadható el, ha nagyo bb 

l -nél (6). A keze lés i arányt illetően az legye n szem előtt, hogy 

a sugármenny iségnek a cé ltérfogaton az egészséges szövete k
hez viszonyítottan j óval nagyob b a hatása, mint az sugá rmeny

ny iség számszerű értékéből köve tkezne. Pl. ha a méhnyakrák 

négymezős (,,box") sugá rkezeléséve l a daga nat területére 

100% mennyisége t adunk 2 Gy-s rész mennyisége kben, akkor 
50 Gy össz sugá rmennyiség eseté ben a BED2 érték ezen a 

területen 100 Gy-ve l lesz egyenlő. Ha a sugármenny iség 
eze n a területen kívül elhelyezkedő egészséges szöveteken 

1 Gy/rész keze lés, akkor a hatás az ép szöve teken nem a fele 

(25 Gy/50 Gy = 100%-kal kevese bb), hanem a vonatkozó 

BED2 mennyiségné l 37,5 Gy/ 100 Gy, vagy is 166,6%- kal lesz 

kisebb. Ha a daga nat területé t hany agul vessz ük a 100%-os 
izodózis tartományba, ak kor sok ép szövet kerül a cé lterületbe 

és 66,6%- kal több besugá rzás t kap a szükséges nél, megfelelő 

szövődményekkel. Ez is a térszer keze tes (3- D „co nformális") 
sugár keze lés tervezés szükségességét támasz tja alá. 

A BED, A SUGÁRMENNYISÉG EGYENLŐTLEN ELOSZLÁSA ÉS A TÉR

FOGAT HATAs Withers (2) sze rint a sugármennyiség elosz lás j e

lentős egyenl őtlensége (heteroge nitása) fokozz a a károso dás 

lehetőségét, különösen a későn vá laszo ló, ép szöve teken. Ez a 
fokozo tt veszély a nagyo bb össz mennyiségek nél és a nagyo bb 

alka lmankénti sugá rmennyisége knél egyará nt j ele ntk ez ik 
(,,doubl e trouble") . Pl. ha az el őírt daga nat-sugá rmennyisége t a 

80%-os izodóz is gö rbére vessz ük fel, akkor a teljes mennyiség 

és a rész sugá m1ennyiség a Dmax-o t kapott szöve teken 25%
kal több lesz (és nem 20% -ka l, mint várható lenne). A rész ke

zelésen ként adott 2 Gy mennyiség 2,5 Gy Dmax-o t j elent. 

A BED, egy 2 Gy-s cx/~arány esetén egyenlő lesz 100 Gy egysé
gese n elosz lott sugármennyiségge l, ha keze lése nként 2 Gy 

mennyisége t adunk 25 alkalomma l. De, ha 2 Gy-s ex/~ arány 
mellet 2,5 Gy rész mennyiségeke t adunk 25 alka lommal , a be

sugárzo tt terület egy része 158,6 Gy biológ iailag azo nos meny

ny iség fog kapn i. agy térfoga toknál a késői károsodást , mint 
valami bizo nyta lan térfoga t-hatás t értékelik, de itt valój ában a 
sugánn ennyiség egyenlőtlen eloszlásá ról van szó. 

JELLEGZfflS PÉLDA A BED NÖGYÓGYAsZATI ALKALMAZÁSÁRA 

A BE D va lószí nüleg segí t annak megértésébe n, hogy az egyet

len vona las sugárforrás nem rosszab b a kettős, tojás -alakú 

(tandem ovo id) sugá rforrásnál. Az üregi kezelés (inracav itary 

thera py, lCT) a méhnyak rák összes stádiumának sugárkeze lé

sébe n a legjelentősebb szere pet já tssza (7). A szöve tközti keze
lést (interstitia lis, IT) ritkán alkalmazzá k, ezé rt ez t nem tár

gya ljuk. A HDR (High Dose Rare) igen hasz nos módsze r, ha 
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A sugárzással összefiiggö kórjóslati meghatározók j elemösége a sugárkezelésben 

szaka szosa n hasz náljuk. Az üregi kezelés t á ltalában úgy kell 

értéke lni, mint csupán a betegség közepére leadott sugár-lö kést 
(,,boost"), a parametriumb a te1jedő dagan at keze lésé ben ele

nyésző szerepe van. Az igen egysze rü vonalas forrással szaka

szosan adott HDR sugárkezelésse l ugyanolya n j ó eredményt 
kapunk , mint a legjo bban megte rveze tt „tandem ovo id" vagy 
,,tandem ring" fon-ásokka l (}. táblázat). 

/. táblá=at A tandem/ovoid (T/O), a tandem/ring (T/R) és a Tygerberg Hos

pital (TBH) rendszerek legkedvezőbb téreloszlásának mennyiség elemzése a 

medence különböző pontjain a számszerű sugármennyiség, a daganatokra 

vonatkoztatott biológiai hatásos mennyiség (BED10), illetve a késői hatások 

(BED2) vonatkozásában; minden mennyiség Gy-ben számolva. A táblázat azt 

mutatja. hogy jó l megválasztott szakaszos HDR kezelés során a BEDio 

számítások szerint a daganat elpusztításának valószínűsége nagy, a szövőd

mények kialakulásáé pedig csekély. Az is látható, hogy a parametriumra és a 

nyirokcsomókra jutó biológiailag énékes sugám1ennyiség jelentéktelen. 

M (A) pont E/(B) pont Hüvely Húgyhólyag Mellső 

felszín végbél fal 

Számszerű sugármennyiség 
T/R 9, 1 1,9 
T/O 9, 1 2.0 
TBH 9, 1 1,7 

12,4 
11,7 
9,1 

12,6 
8.8 
4,8 

BED10 (Biológiailag hmékony mennyiség: daganat pusztítás) 

8, 1 
5.8 
6.7 

T/R 17,4 2.26 27.8 65,5 29,98 
T/0 1 7,4 2,4 25.4 16,5 9,2 
TBH 17,4 2,0 17,4 7, 1 11,2 

BED2 (Biológiailag hatásos mennyiség: késői szöve1károsodás) 
T/R 50,5 3. 7 90,5 92.0 4 1,0 
T/0 50,5 4,0 80, 1 4 7 .5 22,6 
TBH 50,5 3.1 50,5 16.3 29. 1 

A KETTŐS, TOJÁS-ALAKÚ ÉS AZ. EGYVONALAS HÜVELYI SUGÁRFORRÁ

SOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A toj ás-a lakú hüve lyi sugárkezelő 

esz közö knek (co lpostats) nagyon sok különböző méretű és 
a lakú változata ismer t (pl. a Fletche r Suit esz közö k), ami nek 

köve tkeztében az izodóz isok és a mélységi-s ugármennyisége k 
vál tozatai is sokfélék, és könnyen összekeverhetők. Érthetően 

sok kritika érte az összevisszas ágo t (8). Ezek az esz közök for

ró vagy hideg pontokat hozhatnak létre a méhnyakon, utóbb i
ak különösen veszé lyese k, mint azt Withers (2) BED alkalma

zási pé ldáj ában is láttuk . A sugá1mennyiség tömege a hüve ly

falakra és a hüve ly körül i kötőszövetre (paraco lpium) adódik 
le. Hideg pontok vonalas forrással nem ke letkeznek. Az álta
lunk leír t (9) vona las forrássa l többszörös kicsiny részadago k

ban végezhe tjü k a keze lést anél kül, hogy a betegek nek kelle
metlensége t oko znánk . Ezze l a módszerrel a hüvelyfa laka t 

kevés bé káros ítjuk (} . táblázat}, inkább a para metriumo t ke

zeljük a paraco lpiumm al sze mben, és nagy a sugám1ennyiség 
esés a nyakcsa torna és az „A" pont közö tt , ami je lentősen da

ga natpusztí tó, ugya nakkor müködésében lényegese n nem ká
rosítj a a méhnyakat vagy a méhtestet. 

!8! 
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SUGÁRMENNYIS ÉG MÉRÉSE A szá mító gépe s rétegvizsgálaton 

(CT) a lapuló , dióda-sugármérőkkel végze tt sugármen nyiség 

mérés tett e lehetővé a behel yezett sugárfo rrás (applik átor) kö

rüli menny iségm egoszlás mérésé t ( 10-11 ) . Tizenkét betegünk

nél én is e lvégez tem ezt, az eredmén yek az / . tábláza1ba11 lát

hatók a Noyes és mlsai ( 11) által közöl t eredmények mellett. 

Korai stádiumokban (1 B) Noyes és mtsa i ( 11) 5 részkeze lést al

kalm az tak , egy enk ént 9, 1 Gy-ve l (45 ,5 Gy, BED 10 = 87 Gy ) az 

M(A) pontban , mely hoz záadód ik a tandem ovo id rendszer 

á lta l a vég bél mellső falára jutó 29 Gy (BED 2 = 113, 1 Gy ) 

mennyiség hez. A szerző által kidolgoz ott TB H módszerre l 

(Tyge rberg Hos pital módsze r) könnyedén leadhat ó 10 rész ke

ze lés alkalmank ént 5,6 Gy-ve l (9) . Az A-pontra j utó sugár

mennyiség ebben az esetben mege gyez ik a Noyes és mtsai ( 11) 

á lta l adotta l (BED 10 ugyancs ak 87 Gy az A-po ntban), a végbél 

mellső falára j utó sugármenn yiség azo nban keves ebb (BE D2 = 
62,2 Gy), ami so kkal kevés bé megterhelő késői káro sodá st 

okozott , mint az öt , 9,1 Gy- s részkezelés . Az / . 1áb/áza1ból kö

ve tkez ik, hogy : 1. a kettős tojá s-a lakú rend szer j obb, mint a ke t

tős gy ürü rend sze r, de sz igni tikánsan nem j obb a TB H rend

sze rnél , 2. az üregi H DR módsze rrel nem tudunk jelentős bio 

lóg iail ag hatásos sugármennyisége t adni a param etriumra , a 

nyirokcso mókra , illetv e az M(A) pontt ól ki felé elhel yezkedő 

daga nato s elvá ltozásra, ezé rt nem ke ll a külső fo1Tásból szár

ma zó sugármennyiséghez az üregi keze lés számszerű sugá r

mennyiség ét hozzá adni . Inkább a BED-et kell szám olni so k 

ponton , azé rt, hogy a várha tó sugárhatás ról a daganato kban és 
a későn vála szo ló szöve tekben képet kapha ssunk. A TBI-I mód 

sze rrel (2 Gy rész mennyisége kben leadott 50 Gy medencei 

össz mennyiség kiegészí tve 4 az A-pon tra szám ított 4 Gy üreg i 

sugárkezelé sse l) klinikai 1118 stádiumban az S-éves túlé lés 

38,7% vo lt, kevese bb , mi nt 6% 1-2 foko zat ú vég bél ill. húgy

hólyag szövődménnyel ( 12). 

ÖSSZEFOGLALÁS A sugá rkez elés kime nete le erősen függ az a l

kalmank ént lea dott mennyiségtő l. Min él k isebb a rész mennyi 

ség, ann ál jobb an meg kím éljük a későn válaszoló szöve teket. 

A te ljes keze lés i idő fonto s, külön öse n a gyor s megkettőződé

si idejü daganat ok esetén. Ilyen ese tekben al kalman k ént kis 

mennyiség adása j avasolható, mely a későn vála szo ló szövete

ket is j obban kíméli. A rövid teljes keze lés i időtartam a daga

natokban a sejt benépesedést gá tolja, és a legj obban úgy é rhe

tő el, ho gy kis menny isége ket adunk naponta 2-3 alk alomma l, 

szo mb atot és vasárnapot is be leér tve. 

A Bio lóg iailag Hatásos Mennyiség (BED) egy egyszerűen 

használha tó foga lom, mely a szaka szos keze lés hatásosságát 

je lzi. A képletben a legfonto sabb az a/~ arán y, me ly szá mos da

ga nat ra és különböző ép szöv ete kre vonatkozóan kísérle ti 

munk ákból hozzáférhető. Á lta lánosságban a 10-es a/ ~ arány a l

kalmaz ható a korai (akut ) vá lasz t mut ató szöve tekre, a 2-es 

a/ ~ arány a későn válaszo ló szöve tekre, illetve az ép szöve ti szö

vődményekre. 
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A BED alk a lmazásával kimutatták, hogy a HDR üreg i keze lés 

alkalma zása eseté n a bioló giailag hatásos mennyiség az M(A) 

ponttól kife lé jóval gyorsabban cs ökk en, mint a számszerű 
mennyiség . A vonal as sugár forrás nem rossz abb a kettős tojá s

alakú vagy kettős gyűrű rendszerekn él, kevés bé kénye lmetlen, 

és sok, kis sugármennyiségű rész kez elé s érzés telenítés né lküli 

elvégzésé t teszi l ehetővé. Vonalas sugárforrá s alka lmazásakor 

a hátsó hólyagfal és az elülső vég bél fal védelmére 40 cm
3 

víz

ze l töltött Foley katétert használunk. Ez a rendsze r a 9,1 Gy-nél 

j óva l kisebb, aká r 3 Gy-s rész kezelése ket is lehetővé tesz, 

mel ynek el őnyeit külön öse n a BED 10 és a BED 2 szá mításo k

ból látjuk. 
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