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ÖSSZEFOGLALÁS A daganato s be tegsége k csontáttét c ivel a 
kliniku sok viszonylag ritkán találkoznak. Ez alól kivéte lt jelen
tenek azo k a daganat gyógyászok, akik emlőrákot, dülmiri gy
rákot , tüdődaganatot és pajzsmi rigyráko t kezelne k. A csontát
tétek kóri smézése jól meghatáro zo tt , bár sok bukt atót rejt 
magában . Keze lésük az ivarérett korban lévő nőknél kevésbé 
egyértelmű, mint azokná l, akik már túl vannak a változás ko
rán . A szerzők áttekint ik a különböző keze lési módokat , és 
rész letese n ismerte tik a sugá rkeze lés mai lehetőségeit . Meg
állapítjá k, hogy a sugárkeze lés al apvető jelentőségű, nem csak 
azé rt, mert a daga natot pusztítja, annak növekedésé t gáto lja, 
hanem mert jelentős a fájdalomcsökkentő hatása is, és előse

gíthet i a csontműködés helyreállítá sá t. Hangsú lyozzák , hogy a 
csontáttéte k kezelésé t több szak mát képviselő szakorvosoknak 
együtt kell meghatározni. 

Kulcsszavak csontáttétek, sugárkeze lés, emlőrák, nő i nemi 
szervi rákok 

BEVEZnh A szeméremtest-, a méhnyak -, a méhtest- , a pe te
vezeték- és a petefésze kdaganatok szint e kizárólag a nyiroku
takon te rjednek, vér útján terjedő áttétet igen ritkán adnak. 
Ezze l szembe n az emlőrák leggyakor ibb szövődménye a cso n
táttét. Az emlődaganat miatt műtött és előrehaladott stádiu m
ba n levő nőbetegek 70-80%-á nál valam ikor a betegség lefo
lyása so rán csontáttét alakul ki (1 ). Figyele mbe véve , hogy 
Magyaror szágo n évi 4-5000 , az Egyesü lt Állam okban évi 450 
eze r, világszer te ped ig évi egymillió új emlőrákot ismernek föl, 
és az előfordulás valószínűsége évent e kb. 1 %-kal nő, a csont
áttétben szenvedő betege k száma igen magas . Ezek nél a be te
ge knél, ha zsige ri áttét nincs, az átlagos túlélés 2 év, az S-éves 
túlélés 45% , de a korá n felismert és korszerűen keze lt betege k 
akár 8-10 évig is élhet nek, mégpedig kielégítő életm inőséggel. 

Az áttétet adó emlődaganatok 20%-ánál csak csont érintett ség 
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van. Akikn él nem is tudj uk meghosszabbí tani az éle te t, 
azokn ál is je lentős életm inőség javu lás érhető el az új kezelés i 
e lvek, eljá rások és gyógyszerek megfelelő időben és módon 
történő alkalmazásával. 

A CSONTÁTTÉT KIALAKULÁSÁNAK FOLYAMATA Az utóbbi években 
a csont anyagcseréjén ek sok, ha nem is minden részletét sikerült 
tisztázni. A csontszövetben áUandó lebo mlási és újraép ülési 
folyamat zajlik, amit „remod ellingnek" nevezünk. Ez különböző 

mértékű a csontgerendák ban és a csontké regben, 25 illetve 3% 
évente. A lebomlásért a makrofágokból származó csontbon tó 
( osteoclas t) sejtek, a felépülésért a kötőszöveti sejtekből eredő 

csontépítő ( osteob last) sejtek felelősek. A folyamat különböző 
hormono k, citokinek és a növekedési tényezők szoros egymásra 
hatásá nak térbeli és időbeli ellenőrzése alatt folyik, amit „coup
ling" -nak azaz „összckapcsolódás"-nak nevezünk. Az egészséges 
csontba n ez az összekapcsolódás gondoskodik a folyamat egyen
súlyban tartásáról. A csontszövctbe jut ott daganatsejtek külön
böző közvetítők (med iátorok): interle ukin, tumor necrosis fak
tor, transforming growth faktor , epidermal growth faktor, prosz
taglandin E, para tiroid hormonfüggő fehérje révén a csontbontó 
és a csontépítő sejteket is serkenthetik, így csonto ldó (lytikus) 
(pl. emlőrák) vagy csontépítő (blastikus) (pl. dülm irigyrák), eset
leg kevert formájú áttétek keletk ezhetnek (2). 

A CSONTÁTThEK KLINIKUMA A csontáttét önmagában ritká n 
veszélyezteti az életet , dc fokozo tt fájdalo m, mozgás kor láto
zottság és kóros csonttöré s, a csontvelőműködés gát lása vagy 
fokozott kalciumképződés (daga nat-okoz ta emelkedett szé
rum kalcium szint, tumor induc ed hypercalcae mia, TlH ) révé n 
jelentős szövődményeket okoz . A betegek 65-75%-ánál van 
jelentős fájdalom és mozgáskor látozottság. 

A fájd alom kór tana nem mind e n rész letében tisztázo tt. 
Valószínűleg citokinek (szero ton in, bradikinin , pro sztag lan
din) fájdalomérző rece ptorokra kifejte tt hatása és erőhatás, pl. 
a csonth ártya összenyomása és nyúlása váltja ki. A vizsgálatok 
szerint az összes áttéte knek csak 15%-a alaku l ki a teherviselő 

hosszú csöves csonto kban, ahol a törés a legveszé lyesebb . 

Kóros tö résne k nevezzük azt a csonttörést, ami magától, vagy 
o lyan cseké ly erőhatásra követke zik be, am i ép csont szerkeze t 
ese tén nem vezet ne tör éshez. A kóro s cson ttör és leggyakrab
ban a cson tritkulá s talajá n jön létre, a máso dik leggyakor ibb 
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oka pedig a csontáttét. Kóros csonttör és ak kor fenyege t, ha 1. 
a teherviselő cso nt kéregál lományának lega lább 50% -a 

káro sodott, 2. a teherviselő csont teljes kereszt metsze tében 

jelentős cson told ódás látható, és 3. a combnyakban levő áttét 
2,5 cm-nél nagyobb . Ilyen ese tekben azo nnali műtéti rögzítés 

vagy besugárzás indoko lt. A kóros törés különöse n veszé lyes 
form ája a csigo lya össze roppanásos törése. Az áttétes daganat 

sejtek ál tal okozo tt fokozo tt kalciumképződés és a szérum 
kalcium szint köve tkezmé nyes mege melkedése inkább már 

késői szövődménye a csont érint ett ségé nek, a betegek 15-20%
áná l fordul elő. A je lentősen emelkedett szérum kalcium szint 

(>4 mm ol/1) szá mos szövődmény előidézője lehet . A gyomor 
és bélrendszer zavara miatt há nyás, szé kreked és, végü l étvágy

ta lanság, a veseműködés zavara i miatt fokozott folyadé kürít és, 

olth atatlan szomjú ság, később zavar tság, búskomor ság, majd 

öntud atlan állapot alakulhat ki. 

A cson táttétek fölismerésében a vezető sze rep az izotópvizs
gá laté , ame ly már a csontanyagcsere 15%-os változásá t is 

érzékeli , míg röntgenvizsgálatnál 50%-os pusztulás kell az 
ábrázo lhatóság hoz. A csontizotóp-vizsgálat (csontszcintigrá

fia) által felállíto tt gyanú mind en ese tben alátámasztandó 
röntgen, CT vagy leginkább MR vizsgá lat segítségével. H a az 

izotó pdú sulás képalkotó módsze rr el neheze n vizsgálha tó 

helyen je lenik meg , (pl. bor da) , immun szcintigráfia vagy 
ismé telt ellenőrző izotópv izsgá lat szükséges. A keze lés hat á

sosságá nak mérése cson tátt étek ese tén sokkal nehezeb b, mint 
a lágyrész áttéteknél , a UICC álta l megado tt irányelvek itt 

neheze n alkalmazhatók. Általába n a kalcium újra -beépül ésé t 

(rckalc ifikáció) tekintik az egyértelmű válasz jelé ne k, de sok
szor csak a betegek egyéni pa naszai az irányadók. Új átté tek, 

csontszcr kezeti e lvá ltozáso k megje lenése mindenképpen a 
daga nat továbbfej lődésének a jele. Az izotópvizsgálat érté ke a 

betegkövctésben vitatott. Ezek a kó rismézés i nehézsége k 
részbe n magyarázzák a szakirod alomban tal álható sokszor 

elle ntmondásos eredmé nyeke t (3). 

A CSONTÁTTÉTEK KEZELÉSE Az emlőrák csontáttétcinek 

keze lésé re többféle módsze r is lehetőségünkre áll, úgymint 
ho rmonkeze lés, gyógyszerkeze lés, cson tsebésze ti beava tkozá 
sok, sugá rkeze lés és biszfoszfoná tok adása . 

HORMONKEZEL~S Több mint száz éve , amió ta 1889-be n Schin
zinger elsőkén t javaso lta mellrákos nőknél a petefésze k 

eltávolítást , ismert az emlőrák hormonérzékenysége. Az át
tétes , vá ltozó ko r előtti vagy körüli nőbetegeknél ismer t ho r
mon receptor pozitivitás (ER- és/vagy PR -po zitív) esetén a 

petefészkek hor monáli s működésének kikapcso lása (hor 
monablác ió) j avasolt , amely tö rténh et műtéttel vagy a pe te

fészekműködést átmeneti leg gátló GnRH analógok adásá
val. Egyértelműnek tűnik, hogy a gose relin alkalmazásához 

napi 20 mg tamoxifen hozzáadása javítja az e redm ényeket. 
Nem kellően ismert még az emlőrák hormonkeze lésé bcn vi

szo nylag új nak számí tó aro matáz enzimet bénít ó szerek 

adagolásá na k sze repe a változó kor előtti betege knél. Az ed -
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Nőgyógyászati daganatok cso11tá1té tei11ek sugárk eze lése 

digi adatok sze rint hetenké nt 500 mg Formestan nem 

csök kent ette a szé rum ösz tra dio l szint et, me rt a gonadot
ropin ok hat ása megma radt. Néhány ese tb e n ezé rt a Formes

tant gose relinn cl együtt adták, és 8-24 hónapos daganat-visz

szafej lődést észle ltek. Az arom atáz gá tlók és a gose re lin 

együtte s adásá nak esetleges előnyét m ég klinik a i vizsgá la

tokka l kell igazolni . 

A változó koron már túllévő betege kné l a keze lési elvek 
egyértelműbbek, a szakaszosság elve érvényes ül. Ha tamoxi fen 

keze lés korá bba n még nem tör té nt, napi 20 mg adása javaso lt. 
H a a beteg egy évnél régebben kapt a a tamoxifcnt, és az hatá
sos volt, újraadása indoko lt. Tamox ifennel szembeni érzé ket
lenség esetén aromatáz gátló a következő keze lés i lépcső. Az 

arom atáz enzim gátló gyógyszerek újabban az első vonalb eli 

kezelésben is kezdenek szerepet játszan i. Újabb kiújul ás ese 

tén progcsz tin (medrox yprogesz te ron acetát , megesztrol 
acetá t) adása kísérelhető meg . Az el ső-vonalú hormon

keze lésre a be tege k 30-50%-a válaszol kedvezően, és a javulás 
átlagos ideje 24 hónap. A másod-vona lbe li keze lés eseté n a 

válaszarány természetesen már alacso nyabb , csak 20% kör üli, 
és a hatástartam is rövidebb. A különböző aro matáz enzim

gátló k kissé elté rő támadáspo ntú ak , ezé rt e lvileg egy ik 

hat ástala nsága ese tén a másik szer alkalmazása még megkí

sérelhető. 

GYÓGYSZERKEZEL~S (KEMOTERÁPIA) Kizáró lagos csontáttét ese tén 
a daganatpusztító gyógyszeres keze lés sze repe aláre ndelt, és 

hatásossága is erősen megkérdőjelezhető. A hormonk eze lés 
sikertelensége vagy eleve nem hormonérzéke ny daga nat 

ese tén te rmésze tesen jav asolhat ó valamilyen, lehetőleg antra
cyclin-alap ú keze lés, (FAC, fluorouracil, doxorubi cin, cyclo

phosp ham id; FEC, fluorouraci l, ep irubic in, cyclophosph amid ; 

MMM , mitom ycin, metho thrcxa t, mitoxa nthron ) vagy taxán 

vegyület (paclitaxe l, docetaxcl ) adása, de az iroda lmi adat ok 
szer int csak 0-30%-os javulási aránnyal számolhatunk , és hatá

sosság ese tén a tün etek is sokkal lassabba n csökke nnek, mint 

hormon kezelés nél. 

BISZFOSZFONÁTOK Ezt a vegyületcsopo rtot az utóbbi húsz 
évbe n fej lesztetté k ki a cso ntvcsz tésse l já ró betegségek , 

például cso ntri tku lás keze lésére. Pyro phospha t an alógok , 

ame lyek mind e nfajta enzimatiku s hatásna k igen ellenállóak , a 

szerveze tben gyako rlatilag nem bomlanak le , és a hydro xi
apatit kristá lyokhoz kötődve gátolják a kalcium kio ldódását a 
csontb ó l. A működési elv azo nban nem mind en részle tébe n 
tisztázo tt teljes mér tékbe n. Úgy tűnik, hogy a csontb ontó 

sejt ek működését is gáto lják, akad ályozva a csontbo ntó elősej 

te k é résé t, és csökkentik a már kiéret t sejtek életta rtamát is, 

valamint akadá lyozzák a csontbontó sejtek vándorlásá t. Mivel 
sajátságosa n a cson tszövetr e hatn ak, és nagyobb mértékben 

kötődnek a felgyorsult anyagcseréjű csontr észletekh ez, az 
átté tekben nagyobb sűrűséget érnek el. A különböző biszfosz

foná t vegyülete k között jelentős külö nbsége k mut atkoz nak a 

csontfe lszívódás t gá tló hatás ban . A biszfoszfo náto k, mint 
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említ ettük , a szervezetbe n nem bomlanak le, ezé rt a mel
lé khat áso k nem számottevőek. Szájo n át adásná l gyomor-bél

rendszeri, érbe adott alkalmazás nál ese tleg „influenza-szerű" 
mellé khatáso k lép hetn ek fel. A biszfoszfonátok gyorsan és 

hatékonya n állítják helyre a megemelkedett szé rum kalcium 

szint et, csö kkentik a fájda lmat, és ezze l együtt a mozgás korlá

tozo ttságo t is. Ez a hat ás gyorsan kifejlődik, és a betegek közel 

80%-ába n szá míthatunk rá. Sok ada t szól amellett , hogy 
gá to lják az új csontáttétek kele tkezését, és késle ltet ik azo k 
időbeli kia lakulásá t . Jelentősen csökkentik a csontrendszer i 

károsodáso kat, és növelik a túlélést is. Van irod almi köz lés, 
mely szerint a clod ronat kifejeze tten csökkentette a gerincát
té tek számá t, sőt megelőző célza tú adás ese tén a zsige ri 

áttéte ket is (4). Ez utóbbi - egyébként nagyon biztató - ered
mény még mind enképpen alátámasz tásra szorul. 

CSONTSEBÉSZETI BEAVATKOZÁSOK A fenyegető vagy már 

bekövet keze tt kóros csontt örés jelenti a legnagyobb veszé lyt az 

életminőség megőrzése sze mpontj ábó l. A műtét szük
ségességé nek megá llapítása egyé ni, és több szakma bevonását 
igényli. Figyelembe kell venni a beteg általános állapotát és a 

vá rha tó éle ttart amát is. A műtét célja a fájda lom csökkentése, 
a beteg korai felkeltése, jára tása, jobb ápol hat ósága és a csont 

működés helyreállításá nak lehetősége. A medencecsont ízvápa 

áttét kezelhető a daga nat kikap a rásáva l és csontcementt el való 
kitölt ésse l, eset leg endoprot ézis beült etéséve l. A co mbcsont

nya k és a felkar csont áttét ese tén többnyire a csontvelőben 

elhelyeze tt rögzítés szükséges . A műtéti rögzítés ut án két hét
te l besugárzás ja vaso lt. Különl eges nehézsége t je lentenek a 
cs igo lyá k, ahol egyé bként a leggyak rabb an alakulnak ki 

átté tek. A gerincvelő össze nyomódása ese tén jöh et számításba 

a sebész i beavatkozás , de csak akkor , ha a rögzí téshez ele
gendő ép szerkezetű csigo lya is rendelk ezés re áll. É rdekes 

módo n a gerin cáttéte k szá mához képest a gerincvelő vagy 

farokcsont össze nyomódásá t is okozó törés viszony lag ritkán 

fordul elő. A beteg kórjóslata a felismeréskori j áróképes
ségétől függ. Ha a beteg már járóképtele n, csak átlagosan.egy 
hón apos túlélésse l számolh atunk , míg a hama r felisme ri' és 

keze lt be tegek nél a túlélés egy év is lehet (5). 

SUGÁRKEZELÉS A sugá rkeze lés a fájd almas vagy tör ésse l 

fenyegető átt étek keze lésének má ig egyik leg hat ásosa bb 
módja. Biológia i a lapját az adja , hogy a csontszöve t átalaku lás i 

folyama tai, illetve az ebben résztvevő sejt ek ( csontépítő, csont
o ldó sejtek, csontsejt ek) viszonylag sugárérzé kenyek . Külső 
besugá rzás után a csontoldó típu sú áttétek kéth armad ánál 

figyelhető meg a kalc ium beé pül ése (6-8). Ez különöse n a 30-

40 Gy össz mennyiség e lérése és a beteg lega lább 6 hónapos 
túl élése, illetve köve tése ese tén mut atható ki. A vérképző 

sejt e k ugya n sugá rérzé kenyebbe k mint a csontfol yamatot 
létre hozó k, de a csontvelő he lyreá llítódása is lényegese n 
gyorsabba n megy végbe a besugárzás után , és ezé rt a nem 

besugá rzott velőállománynak a vérképzősejtek károsodásá t 
kiegyen lítő fokozo tt működése nem köve tkez ik be. A 

csontvelő besugárzás ut á ni helyreá llítódá sa ne m teljese n 
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isme rt folyama t, de úgy tűnik, hogy inkább a besugárzott té r

foga ttól függ, és kevés bé a leadott sugármennyiségtől. A nagy 
kiterjedésű, a csontvelő több mint 50%-át érintő egyszer i, nagy 

mennyiségű bes ugárzás ut án a csontvelő helyrcá llítódása 

hamarabb meg indul , mint a kis térfogatú, részle tekbe n leado tt 

besugárzás után. Ez a megfigye lés a nagy-mezős vagy akár fél

test be sugárzás előnyét támasztja alá a több, kis-mezős 

besugá rzássa l sze mben. A tüneti sugá rke zelésben részesülő 

be tegek leg nagyobb csoportját a csontát tétben szenvedők 

alkotjá k. A hagyom ányos, ún. helyi besugárzás minden szöve t

tani típusú daganat ot beleé rtve 80-90%-ban vált ki fájd alom
csökkenést (9). A betege k csa kne m kétharma dá nál ez a ked 

vező hatás egész hátralevő éle tükr e fennm arad. 

A besugárzás cé lja, hogy a fájd almat csökkent se és/vagy a 

működésképességet javítsa. A tü netet okozó csont áttétes bete
gek harmadánál lehet törésse l vagy gerincvelői illetve gyök i 

összenyomódás előfordulásával számolni. Megfelelő és tar tós 

hat ású sugá rkezelés re azok a betege k a lega lkalmasa bbak , 
akinél csa k egy csontátté t mut atható ki, és a keze lés még a 

tüne tek megjele nése előtt megkezdődik. A gya korla tban azo n

ban legtöbbször kiterjedt és nagyszámú áttétt el ta lálkozunk . 
Száz fájd almas áttéttel küszködő beteg közül 80-nak va n több

szörös, 34-nek négynél is több áttéte . Ilyenkor megfelelő 

bes ugárzási lehetőségek ese tén nagy-mezős vagy akár fél-test 

bes ugárzás is végezhető (wide-field radiation thera py, WFRT, 
vagy half-body irradi ation HBI ). Rövid várhat ó élett ar tam 

vagy előzetesen végze tt kis-mezős hagyományos sugá rkeze lés 

után a nagy-mezős besugárzás még jó esé llyel a lkalmazható. 

A megfelelő kezelési terv felállításá hoz a következő szempon

tokat kell figyelemb e vennünk: 1. heve ny vagy fenyegető, 

sebészi beavat kozást igénylő szövődmények meg léte, 2. 

várható életta rtam , 3. az isme rt , vagy valószínűsíthető fájda l
mas áttétek szá ma és kite rjedése, 4. egy ese tleges nagy-mezős 

vagy radio izotóp kezelés elviselhetőségénck valószínűsége, 5. 

az elsődleges daganat szöve ttani típu sa, 6. az áttét csontépítő 

vagy csontoldó jellege, 7. esetleges előzetes sugár kezelés re 
ado tt válasz, 8. más, előző kezelés valószínűsítheti a su
gá rkeze lés hat ásosságá t, 9. helyi bes ugá rzás i lehetőségek. 

HELYI BESUGÁRZÁS (LOCAL-FIELD RADIATION THERAPY) A tes tfe lszính ez 

köze l eső csontok, pl. bord ák, csigolyák jól kezelhetők 180-

200 kV-os röntge n bes ugá rzó kész ülékkel is, mert a röntgen
sugár viszonylagos biológ iai hat ásossága (RBE) a cso ntb an 
nagy. A mélyebbe n fekvő csont átté tek esetén azonban Coba lt 

60, méginkább 6-10 MV energiájú foton vagy e le ktron bes ug

árzó készülékre van szükség . A gerin ccsigolyá k általában egy
szerű hátsó mezőből megfelelően kezel hetők. A nya ki ge rin c 

bes ugá rzása eseté n szük ség lehet két o lda lsó mező 

haszná latára a gége és nyelőcső sugár kár osodásá nak 

csö kkent ése ér dekéb en. A csigo lyá k bes ugá rzása eseté n 
mindi g figyelemme l kell lenni a gerincvelő álta l még e lvise l
hető men nyiség re, ame ly függ a besugá rzott szak asz 

hosszá tól is, és általában 40-45 Gy. Az a régebbe n alka lma-
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zo tt módszer, mi sze rint az érint e tt cs igo lyá n kívül a két szo m

szédos csigo lyá t is besuga razzá k, nem ismervén kellő bizton

ságga l az á tt é t pontos kit e rjedésé t, ma már nem állja meg a 

he lyé t, mert az MR vizsgála t lehetővé tesz i a re ndkí vül pon

tos he lyze tm eg határo zást. A csigo lyá k bes ugá rzása ese tén 

ta nge ncio nális foto n vagy e lektron besugá rzás használható a 

kiterjedéstől és az anatómi ai helyzettől függően. A csöves 

cson to k vagy a medence és mellkas egyé b cso ntj a ina k á tt éte i 

eseté n le hetőleg a megfe le lően kivá lasz tott sugárfo rr ás hasz

ná la táva l, szimu láció so rá n megfelelő b izto nság i zó na 

meg határozásáva l végezhető a keze lés. A besugá rzás i össz

menn yiséget és a rész keze lése ket illetően számos vá lto za tt a l 

ta lálkoz hatunk a nemze tköz i iro dalomb an. Eze ket ké t fő cso 

po rtba osz th atjuk: 1. röv id kú ra , 6-20 Gy, 1-5 a lka lomm al, 2. 

hosszú kúra, 36-42 Gy, 10-15 a lkalomm al, 2-3 Gy egysze ri 

dóz issa l. 

Miut án a cso ntátt é tek keze lése sorá n ige n ne héz lenn e össze

hason lító, kettős vak, véletlenszerűen bevá lasz tott , előrete

kintő klinik ai vizsgálatok tervezése és kivitelezése, a hatás 

megítélésébe n csak a különböző szerzők sajá t tapasztalata inak 

közö lt össze haso nlít ására szorítkozhatun k. Úgy tűnik te hát, 

hogy az egy- ké t a lkal o mm al lea dott 4-8, ese tleg 10 Gy 

ugyanolyan hatásos, mint a 10-15 a lkalo mm al ad ott 2-3 Gy. 

Talá n a ha tás időtartamában sejthető némi előny a nagyo bb 

menn yiség és töb bszakaszos keze lés a lkal mazása ese tén. 

Emlőrákok cso nt átté te inek sugár kczc léséve l 50-60 % -b an 

érhető el jelentős vagy te ljes fájd alomcsökkenés, eze n ese tek 

65-85% -ába n röntgenfe lvételckke l a kalc ium újrabeép ülése is 

észlelhető (6-7, 10) . A hatás időtartama át lagosa n 3-8 hó nap, 

dc a be tegek harmadá nál egész hátralevő életük ben fenn 

marad. A tün etek kiújul ása felve ti az ismételt keze lés szük

ségességé t. A Radiation Therapy Oncology Group (10) 1982-

be n közölt vizsgá lata szerint jelentősen magasa bb volt enn ek 

szükségessége az egysze ri bes ugá rzásba n részes ített be tege k 

közöt t, mint a nagyob b me nnyiségge l és több alka lomm al 

keze lt be tege k ese tében. Mind emelle tt az ismé te lt kezelés 

meg íté lése nem egységes . E gyrész t kérdés, hogy vajon azo kat 

keze ljük -e ismét, ak ikn é l a daga nat visszafej lődött, de a 

tün etek kiújul ta k, vagy azo kat, akikn él e leve nem vol t hatásos 

a keze lés? Ez lényeges kérdés , hisze n a ko rábban hatásosa n 

kezelte knél nagyob b valószínűséggel ér hetün k cl isméte lt 

jav ulást. 

NAGY-MEZŐS BESUGÁRZÁS (WIDE-FIELD RADIATION THERAPY) Ez az e lnevezés 

fed i a fél-tes t besugárzás fogal mát is, hisze n gyako rla t ilag 

vagy a törzs vagy a te ljes mede nce és a combcso ntok bes u

gá rzásáró l va n szó. Különle ges elj árás t igé nyel, ta lán ezér t 

sem vá lt te ljese n álta lánossá . Elvégzésé t lehetővé tesz i, hogy a 

csontvelő csupán 10% -ának megóvása e lég a sejtek újra

képződéséhez. A nagy-mezős, egysze ri bes ugárzás java llata a 

kiterjedt nagy számú áttét , amely fájda lomcs illapító kkal nem 

csökkenthető, és ige n erős fájd a lmat okoz . A keze lés nél figye

lembe ke ll venni a beteg é le tko rát és á ltalános állapotá t (75 

éves nél fiata labb , Ka rnofsky index 70 vagy több) . A keze lés 4-
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6 hét múl va ese tleg megismételhető, ha a keringő vörös

vért est- és vér lem ez keszá m megfelelő. A nagy-mezős besug

árzás t indo ko lhatja még a rej te tt átté tek súlyosbodásá nak 

kés le ltetése is. A keze lés hez 8-10 MV foto n, vagy nagy ener

giájú e lektro n besugárzó kész ülék szükséges . Megfelelő ár

nyéko lás és kiegyenlítők hasz nálatáva l lehet a kívánatos su

gárm ennyiség-e losz lást kiszá mít an i. Ily módo n 64-100% -os 

fájd a lomcsökk enés érhető el (5, 10-11). Meg kell jegyez ni , 

hogy ez az e ljárás a korlátozo tt fe lszer e ltség és a szűkös su

gárkeze lés i lehetőségek mi att hazá nkb an nem terjedt el. 

RADIONUCLID KEZEL~S Főleg csontépítő vagy keve rt j ellegű, 

általá nos, he lyi besugá rzássa l má r nem kezelhető, kiterjedt 

á tt é tek ese tén jö n szóba. Becs lése k sze rint az összes emlőrák 

o koz ta cso ntá tt é tcs beteg 6-13% -a a lka lmas erre a keze lés re. 

Főleg 89s tro ncium, eset leg 153sza márium béta sugá rzó 

izo tó po kkal végz ik . Miu tá n a bé ta sugá r a szöve tekb en csak 

1-2 mm- t tesz meg, a keze lés j áró beteg-e llátás ként is végez

hető. A stro ncium a kalciumh oz haso nlóan épül be a cso nt 

szövctbe, haso nló támad áspo ntú vegyül e tek je len léte vagy 

eme lkedet t szé ru m kalciu m sz int ese té n ne m ad ha tó. 

Ugya ncsa k le ke ll állítani a kalciumt a rta lmú gyógyszere k 

bevite lét is a terveze tt keze lés előtt 2 hétte l. Mive l az érbe 

adott ra dioaktí v anyag nak e llensze re nin cs, rend kívül fo ntos, 

hogy a vérsej tek szá ma megfel elő, a fehé rvérsej tszám 

lega lább 3000/m m' , a vé rlcm cz kcszá m pedig 60000 /mm' le

gyen. Figye lembe ke ll venni az eset legese n előzetesen ado tt 

gyógysze res keze lés vá rh ató vérképzőszervi h atása it is. 

E llenjava llt a keze lés kóros cso nttö rés és gerincvelő össze

ropp a nás ese té n, ille tve h a nagy, a cso nt on túlterjedő 

lágyrész-beszűrődés is van, vagy ha a vá rh ató é lett ar tam 3 

hónapn ál kevese bb. A keze lés hatásá ra a te ljes fáj da lom

csö kkenés ará nya 30%, a rész legesé 80-90 % kör ül van (12). 

A bea dás t követően az el ső 2-4 napo n a fájd alom átm ene ti 

erősödésével kell számo lni (fla re). A hatás kifej lődése 10-20 

nap, át lagos ta rt ama 12 hét, de le írt ak töb b éves j avulást is. A 

fő mellékh atás a csontvelőkárosodás, a fehérvérsej tszám 

csökke nés csúcspontj a a 4-8. héte n várh ató. 
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