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ÖSSZEFOGLALÁS A szerzők a méhnyak - és méhtestrákban alkal
mazott műtét e lőtti , kizárólagos üregi sugárkeze lés (preope rativ 
brachyter ápia) gyakorlatát tekintik át a nemze tközi keze lési 
szokások és a szakirodalomban megje lent közlemények alap
já n. Megállapítják, hogy a módszert az 1960-as években vezet
ték be, de az l 970-es évek végére az iparilag fejlett országok
ban már abba is hagytá k, mert az eljár ás nem javította a betegek 
túlélését. A kérdéskörrel alig foglalkozó nemzetkö zi szakirod a
lom (8 eredeti közlemény az elmúlt 15 évből) nem közölt a 
módszer me llett b izonyító erejű 1-II., de még Ill. szintű bizonyí
tékot (evidenciát) sem, ugyanakkor az eljárás az elsődlegesen 

müthető kora i daganatok esetében felesleges túlkezelés , az elő

reha ladott daganatokat pedig nem képes megfelelően ellátni 
(ilyenkor csak külső sugárkezelést követően várható érdemi da
ganat-visszafejlődés). Emellett a műtét előtti besugárzás késlel
teti a műtét időpontját, fokozza a műtét szövődményeit, nehez í
ti az eltávolított szerve k szövettani értékelését, az egyenlőtlen 

sugárelosz lás (inhomo gén dóziselosz lás) következtében meg
nehezít i a műtét utáni sugárkeze lés tervezésé t, kizárja a túlélő 

fiatal betegek gye rmekvállalását, növe li a késői sugárkáro sodá
sok kockázatát és a társada lombiztosítás számára indokolatlan 
többle tköltsége t je lent. A szerzők - a nemzetközi keze lési gya
korlatta l és szakvé leményekke l összhan gban - nem ajánlják a 
műtét előtti , kizárólagos üreg i sugárkeze lést a méhnyak- és 
méhtestdaganatoknál, hanem helyette a meghatározó nemzet
közi gyako rlat irányelveit javaso lják követni. 
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BEVEZETÉS A közelmúltban vita alakult ki a hazai onkológ iai, 
nőgyógyászati és sugárterápiás sza knia i körök ben a méhnyak
és méhtestrá k kórképek míítét előtti (preop era tív), kizárólagos 
üregi sugárkeze lésének (brachy terápiájána k, BT) kérdésében 
(hangsúlyozzuk , hogy a j elen közlemény csak a mütét előtti , 

kizárólagos BT-ve l foglalkoz ik). Tanulm ányunkban a témakör
rel kapcsolatos jele n helyzet leírá sa és je llemzése során a 
meghatáro zó nemzetközi szak irodalom (kézikönyvek, vezető 

szakfolyói ratok) és a mértékadó szakma i szervezetek írásba 
foglalt ajánlásaira, valamint a fejlett ipari országok érintett szak
ember einek vé leményér e támaszkodunk. A témakör igen ösz 
szetett, sokszakmá s j ellege (nőgyógyászati , sugárkeze lési és 
klinik ai onko lóg iai vonatko zások) miatt az össze fog laló 
elkészí tésében az érintett szakterül etek minde gy ikének 
képviselői részt vettek. Az irodalom áttekintése során a kü lön

böző bizonyosságszintü (evidenc iaszintü) bizonyítéko kat vizs
gá ltuk (/. táblázat) ( 1 ). 

/ . táblázat. Az orvos i bizony ítékok sz intjei az azokat szolgá ltató tanul

mányok jel lege/száma szerin! ( l ) 

1. szint: több jó l megtervezett, véletle n besoro lásos, viszonyító (randomi zált 
kontrollá lt) csoportot is tarta lmazó, kísérleti cé llal végze tt tanul
mány meta -analí ziséböl vagy egyet len nagy értékíi (alacsony álpo
zitív és álnegat ív hibás) hasonló klini kai tanu lmánybó l származó 
bizonyí ték. 

II. szint : lega lább egy jól megtervezett, véle tlen besorolásos , viszonyí
tó csopo rtot is tarta lmazó , kísérle ti célla l végzett tanul mány 
e lemzésébő l vagy több alacsonyabb értékíi (jelentős álpo zitív 
és/vagy áln egatí v hibá s), hasonló tanu lmá nyból szárm azó 
bizonyíték. 

III. szint: jó l megterveze tt, de nem egyértelműen kísérleti célokat szolgáló 
tanulm ánybó l szánna zó bizony íték (pl. nem véletlen besoro lásos 
vagy illesz tett viszony ító csoportos tanul mány) . 

IV. szint : jól megt ervezett , de nem kísérle ti célú tanulm ánybó l szánn azó 
bizonyíték (pl. össze hasonlító, leíró esettan ulmányok) . 

V. szint: csetismertetésekből vagy klinika i véleményekből származó 
bizonyíték. 
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A MÓDSZER MÚLTJA A mélyen fekvő kismedence i daganatok su
gá rkezelésé re alkalmazott műtét e lőtt i BT nem új keze lés i for
ma. Ezze l a keze lés i módszerrel kapcso latos tapasztalatgyűjtés 
és az ahhoz szükséges klin ikai vizsgá latok több mint 4 évtized
del ezelőtt kezdődtek, és lényegében véve lega lább 20 éve be
fejeződtek. 

2. táblázat. A mütét előtti, kizárólagos üregi sugárkezelés alkalmazási gya

korisága 631 válasz alapján 

Soha 

Ritkán/nagyon ritkán 

Alkalmazási gyakoriság (%) 
Méhtestrák Méhnyakrák 

95 

4 

A méhnyak- és méhtestrák keze lésébe n az 1900-as évek elej én Gyakran 

91 

4 

5 
vezették be a BT-t, amikor még nem ál ltak rendelkezés re je len- ------ ----- ---- - --------

tős áthatolóképességű, nagy energiájú sugámyalábo kat szol
gá ltató külső sugárfo rrások. Ezek hiányába n erre a célra a női 
nemi szerv ek üregébe helyezett BT-s sugárforrások alkalm azá
sa volt az egye tlen elérhető módszer. Az 1950-es , 60-as évek
ben e kórképek együ ttes sebész i és sugaras keze lésébe n köze l 
általános gyakor lattá vá lt, hogy az el sődleges beava tkozás ként 
elvégze tt műtéteket követően, indoko lt esetben, külső sugárke
ze lést és BT-t adtak. A kiterjesz tett műtétet megelőző üreg i su
gárkeze lést először az 1960-as évek ben vezették be azza l a cél
lal, hogy a műtétre már csökke nt kiterjedésű daga nat mellett 
kerülj ön sor. A FIGO 1969- 1978-as „Annual Report"-jai vi
szont már arról számoltak be, hogy a műtét előtti BT nem ja ví
totta a betegek túlélés i esé lye it. 

A MÓDSZER JELENE A j elenlegi betegkeze lés i gyakorlat felméré
se érdekébe n az elmúlt időszakban több mint ezer elektronikus 
levé lben fordultunk az ESTRO (European Soc iety for Thera
peutic Radio logy and Onco logy) és az ASTRO (A merican So
ciety of Therapeut ic Radio logy and Onco logy) társaságo knak 
az iparilag fej lett országo kban (Nyuga t Európa, USA, Kanada, 
Új -Zé land, Japán, Dél-A frika, Latin-Amerika egyes országa i 
stb.) tevékenykedő tagjai hoz. Leve inkben választ kértünk arra 
a kérdésre, hogy alkalmaznak-e kizárólagos műtét előtti BT-t a 

műthető méhtest- és méhnyakrákoknál. Érdeklődő kérdéseink 
re 63 1 választ kaptunk , amelyekből kiderült, hogy ezek ben az 
országo kban ezt a keze lés i módsze rt az elmúlt két évt izedben 
gyakorlati lag már nem alka lmaztá k, illetve nem alkalmazzák. 
Ugya nezt bizonyítják egyébké nt a nemzetközi szakirodalom
ban közzé tett köz lemények is. A vá lasz leve lek nagy hányadá
nak már a megszövegezése j elezte azt a megdöbbenést, melyet 
a kérdés puszta felvetése kiváltott (vö. Függelék) . E levelekhez 
segítő szándéktól vezérelve tömegese n csato ltak olyan mel
lékleteket, amelyek a nemze tköz i szakfolyóiratokban közzétett, 
méhnyak- és méhtestrák kezelésé re vonatkozó iránye lveket tar
talmazták . Mind ez arra utal, hogy ezek ben a kórképe kben óva 
intenek a szóba n forgó keze lési módsze r alkalmazásá tól. 

A beérkezett 63 1 vá laszban fog laltak alapj án a kizárólagos mű

tét előtti üregi sugárkeze lést napj ainkban a 2. táblázatban fel
tüntetett gyakorisággal alkalmazzá k. Köze l 100%-os az egye t
értés arra vonatkozóa n, hogy méhtestdaga natoknál nincs he
lye a műtét e l őtt i üreg i sugá rkezelésnek. Méhn yakdagana 
tok eseté ben néhány %-ban még végz ik ezt a keze lés i eljárást, 
de az üregi sugárkeze lés java llata a stád iumok vonatkozásá ban 
tudományos alapokat nélkülöző, é11éke lhetetlen szórást muta
tott. 
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NEMZETKÖZI SZAKIRODALOM Az orvosi szak területek mindegy i
kében kéz ikönyvek, valamint mértékadó szakmai szerveze tek 
állásfog lalásai összegz ik a hossz ú időn át felgyűlt tapasztala
tok megállapítása it. Ezek gondosan megtervezett és több ezer 
beteg bevonásáva l elvégze tt tanulmányok stat isztika i módsze
rekkel elemzett eredménye in alapulnak. Egy új, korábban még 
nem alkalmazott vagy nem elfogadott keze lési elj árást akko r 

lehet a szokvá nyos (rut in) betege llátásban bevezet ni, ha két l. 
szintű bizonyíték támasztja alá annak hatékonyságá t (jobb da
ganatkezelés i eredmény és/vagy kevesebb /változa tlan mellék
hatás; vagy jo bb/vá ltozatlan daganatkeze lés i eredmény és ke
vesebb mellékhatás). Egy módszer vagy elj árás megítélésébe n 
irányadó lehet ezeken kívül , hogy a szakte rület nemzetköz ileg 
elismert közleményei milyen gyakran taglalják azt, és annak 
alkalmazásáva l kapcso latosa n milyen következte tésre j utnak . 

A műtét előtti , kizárólagos BT-t a világszerte használt mai nő

gyógyász ati onkológiai tankönyvek és kéz ikönyve k egyike sem 
aj ánlja. A sugárkezelés 2004-ben megje lent alaptankö nyvében 

- a méhnyakrák fejeze t terjedelme 116 o ldal (2) , ebből össze
sen három mondat fog lalkozik a műtét előtti BT-vel (,,né
hány intéze tben még alka lmazzák"); 

- a méhtest rák 18 oldalas fejezetéből (3) mindössze két mon
dat szól a műtét előtt i BT-ről , amelynek lényege, hogy az ed
dig elvégze tt, egye tlen, 123 fős, l. stádiumú esetet magába 
foglaló, véletlen besoro lásos tanulmányban műtét utáni BT
vel 0%, műtét előtti BT-vel 3%, míg BT nélkül 12% volt a 
hüve lyi kiújulások gyakorisága (4). 

Az Egyes ült Államok sugárkezelés i gyako rlata hosszú idő óta a 
nemzetköz i élvonalhoz tartozik. Az ország hivatalos BT-s társa
ságának (Ame rican Brachytherape utic Soc iety) a méhnyak- és 
méhtestrákra vonatkozó aján lásai említést sem teszne k a műtét 

előtti BT-ről (5-7). Ugyanez igaz a Nordic/Scandinavian guide
line-ra (8) , illetve a svéd összefog laló közleményekre (9- 10) . A 
National Comprehensive Cancer Netwo rk irányelvei sem tartal
mazzák ilyen java llatban a műtét előtti BT-t ( 11 ). 

Az orvosi szakirodalom egyik legteljeseb b és leggya krabban 
használt adattá ra a PUBMED, ame lybe n 

- a „preoperative brachytherapy and cervix cance r" kulcssza 
vakra 6 eredeti ango l klini kai köz leményt lehet talá lni az el
múlt 15 évből (12- 17); 
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Ésik 0. és munkatársai 

- a „preoperative brachytherapy and uter ine corpus cancer" 

kulcsszav akra 2 eredeti ango l klinikai közlemény található az 
elmúlt 15 évből ( 18-19). 

A PUBMED adattárából származó, fenti 8 (IV-Y. szintű, na
gyon gye nge bizonyít ékot szo lgáltató) közlemé ny viszonylag 
alacsony (0-3, 756) hatásszá mú (impakt faktorú) folyóiratban 
je lent meg. Ezekben a kivétel nélkül visszatekintő tanulm á
nyokban viszonyla g régi ( 1960-1997) kezelésekről számolnak 
be, ame lyekbe együttesen is csak 2090 esetet vontak be, ezek 
stádiumai is nagyo n különbözőek (IA2-IIB) voltak. A daga
natgyógyásza ti eredményeket a nyolc közleményben ellent
mondásosan értéke lték, 3 tanulmán y előnyösnek ítélte ( I 3-15), 
míg a további 5 tanulmán y - ide tartozik a két magyar tanul
mány is (17- 18) - nem bizonyított előnyt. Ugyaneze n cik
kekből mindö ssze 5 tag lalja a mell ékhatásként jelentkező su
gársérüléseket, közülük 3 szerint a késői mellékhatá sok 
aránya 5 évnél rövidebb követési idő alatt elfogadható (14-15 , 
19). A maradék két, 10 évné l hosszabb követési idejű köz
lemén y szerint a késői mellékhatá sok előfordulásának gya 
korisága fokozott ( 12, 16). Szükségesnek tartj uk megjeg yez 
ni, hogy a sugársérülések évtizedek múltán való jel entkezése 
miatt csak a hossza bb köve tési időre vonatkozó adatok a meg
bízhatók. 

KONKRÉT SZAKMAI ÉRVEK 

- A méhn yak- és méhte strák kórképek műtét előtti, kizárólagos 
BT-jének előnyös voltát a sugárk eze lés 100 éve alatt nem 
igazo lta egyetlen j ól vezetett klinik ai tanulm ány sem (nincse
nek I-11-111. szintű, meggyőző bizonyí tékok). 

- A nőgyógyászati sebésze ti kézikönyvek szerint kis daganat

tömeg előzetes besugá rzás nélkül is könn yen eltávolítha tó, 
ezért a műtét e lőtti sugárkezelés indokolatlan. 

- A sugárkeze lés i kézikönyvek szerint nagy daganattömeg és a 
nyirokcsomók ellátására a külső sugárkeze lés a hatékony el
j árás, mert jelentős szöve ti mélységbe n a rövid hatót ávo lsá
gú BT-vel nem lehet számottevő daganatpusz títást elérni. 

- A műtét előtti BT késle lteti a terveze tt műtét időpontját, ami 
daganat szóródás veszé lyéve l j ár. 

- A műtét előtti BT-nek nincs hatása a sebész i szé l nagy részé
nek állapotára (mive l az távo l esik a BT-től), pedig ez az 
egy ik legfo ntosabb kórjós lati tényező. Ez különö sen méh
nyakrákban lényeges, mert a kiújul ások 80%-a a medenc efa
lon a laku l ki (20). 

- Landoni és mtsai (21) előretekintő, vélet len besorolásos ta
nulm ánya sze rint (I. szintű bizonyíték) a műtét előtt i sugár
keze lés bárm ilyen formája fokozza a második l épcsőben 

végze tt műtét szövődményeit ; a sebészet és a sugárkezelés 
együ ttes alkalm azása jelentős szövődményekkel társul. 
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- A megfelelő műtét utáni keze lés megvá lasztása feltéte lezi a 
pontos szövettani stádium-m eghatározás t (a mélybeterjedés 
kiterjedése , differenciált ság, receptorok állapota , a méhkö rü
li kötőszövet (parametrium) beszűrtsége, a sebész i szélek ál
lapota stb.). A műtét előtti BT által kiváltott szöveti roncso
lás a pontos stádium-megállapít ást általába n megnehezíti, 
gyakran pedig ki is zárja. 

- A mütét előtt i BT egyenet len sugárelo szlása (inhomo gén dó
ziseloszlása) már önmagába n megnehe zíti a műtét utáni ellá
tás során szükségessé váló besugárzás ponto s tervezésé t. Ezt 
fokozza az anatóm iai viszonyokn ak a mütét köve tkeztében 
beálló megváltozása is. Ennek következtében a várható daga
natpusztítá s mértéke kevésbé számítható ki, ugyanakkor a 

komoly mellékhatá sok kockázata fokozódik. 

- A betegek egy részénél (pl. grade 1, T 1 a méhtestdaganatok ; 
stádium IA méhnyakrákok stb.) külön ösen ellenjava llt a mü
tét előtti BT, mert a felesleges sugá rkezelés a jó kórjós latú, 
hosszú ideig élő, gyakran fiatal (méhnyakrákos) betegek 

életminőségét jelentős mértékben ronthatja a komoly késői 
sugárkároso dások miatt (kismedencei szerv ek sugársérülése 
és második dagana tok kialakulása). 

- A fogamzók épes korban levő betegek esetén külön szem
pont , hogy a műtét előtti BT eleve kizárja, hogy az érintett 
személy a későbbiekben gyermeket vállalhasson. 

A MÓDSZER JÖVŐJE A méhnyak- és méht estrák műtét előtti , ki
záró lagos BT-jé nek esetleges előnyeit a sugárkeze lés 100 éves 
irodalmában összesen 3 közlemény támas ztja alá, de ezek bi
zonyító súlya elenyésző. Ha a módszert vá lasztható eljárásként 
tekintjük , annak alkalmazása ellen szó l, hogy a műtét utáni su
gárkezelés szükségesség e (és első közelítés ben a sugármen nyi
ség is) függetle n attó l, hogy megelőzte-e BT a műtétet. Egy 
műtét előtti BT-t és műtét utáni (külső és BT) sugárkezelést is 
magába fog laló keze lési terv esetén a céltérfogatra kiszolgá lta
tott teljes sugármennyiség jelentős mértékben nagyob b, mint 
ha besugárzásra csak a műtétet követően kerüln e sor. Ez elke
rülhetetlenü l maga után vonja az ép szöve tek sugársé rülésének 

fokozott kialakulását. 

A műtét előtti BT-nek több olyan hátrányos következménye 
van, mely miatt a módszer alkalmazását csak az ezeket ellensú
lyozó, fokozott hatékonyság indokolhatná . Ismert sugárbiológi
ai törvényszerűség, hogy az osztódó sejtek sugárérzékenysége 
általában nagyobb, mint a nyugvó sejteké. A műtét előtti BT 
után a szöveti sugársérülések elhárításában/k ijavításában meg
határozó szerepet betöltő sejtek aktivá lt, osztódó szakaszba ke
rülnek. Ezek a sejtek a mütét után i sugárkezelés során fokozot
tabban pusztu lnak, ami növe li a késői sugárkárosodások súlyos
ságát (kü lönösen a húgyúti szervek ben). Ugya ncsak fokozza a 
sugárkárosodás kockázatát, hogy a BT során nagy egysze ri su
gárme nnyiségeket, jelentős mennyiségará nnyal alka lmaznak. 
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KÖVETKEZTETÉSEK A méhnyak- és a méhtestrákok korai esetei

ben a müt éttel - és szük ség ese tén mütét utáni bes ugárzássa l 

- elérhető eredm ények annyira jó k, hogy eze n eredmények 

mütét előtti , kizáró lagos BT-vel való fokozása valószí nütl en. 
Ugy anakkor 1. szintű b izo nyíték igazolja , hogy a sugárkezelés 

és mütét együ ttese n komol y szövődményekkel já r. Épp en ezé rt 

méhtest ráko knál (a néhány nem müthető esete t leszá mítva ) ki

zá rólag a megfelelő mütéti lelet alapjá n indokolt mütét utáni 
bes ugárzásnak van létjog osultság a. 

Méhnyakrák kora i ese teiben a mütét a válasz tandó eljárás, és 
az annak során nye rt adatoktól függően kell alka lmaz ni a mü

tét utáni sugár keze lést . Előrehaladott méhnya krákok keze lésé
ben az együttes c iszplatin és külső kismedencei besugárzás , 

majd azt követően szü kség esetén BT jön szóba ( ezt 1999. óta 

négy I. szintű, vezető szaklapban közö lt bizony íték támasztja 

alá; (22-25)) . Úja bb an közö ltek olyan tanulm ányokat is, ame

lyekben a kemote ráp iáva l végze tt külső sugárkeze lést követő

en a betege k egy részé né l műtétre kerü lt so r (22, 26-27). 

A magya r jogszab ályokba n fog lalt rész letes betegfe lv ilá

gos ítás i köte leze ttség sze llemében a betegek keze lését végző 

orvoso kna k ki ke ll térniük a je lenleg alkalmazott nemze tközi 
gy ako rlatra. Ez azt je lenti, hogy a betegg el ismertetni kell azt, 

hogy a műtét előtti , kizá rólagos BT hatásossága nem bizonyí

tott, illetve fennáll a sugá rzás á lta l okozott mellékhatások fo
kozo tt koc káza ta. A mütét előtt i BT-t ennek megfelelően kizá

rólag klinikai kísé rlet keretébe n, a beteg te ljes körű felv ilágo

s ításá t követő beleegyezésév el lehet alkalmazni . E kórképek
ben a műtét előtti BT a beteg szá mára ne mcsa k fele s leges te

her, hanem a társa dal o mbiztosí tás szá mára is ind oko latlan 
többletkölt ség. A hatályos rende lkezések alapján az is kérdé
ses , hogy az OE P-nek kell-e fedeznie az ilyen típu sú keze lé

sek, illetve klini kai tanulmán yok költsége it. 

FÜGGELÉK 

Néhány figyelemkeltő megfog alma zás a válaszlevelekből: 

"1 have rece ived a maii from yo u about brachyt herapy. I don't 

know whether yo u are send ing it or yo u have a virns that is 
do ing it." 

"There is prese ntly no ev idence to supp ort its use and thi s is 

somethin g that must be considered only ina trial situation." 

Neo-adj uvant brachytherapy is not considered to be a stand ard 
pro cedure and thu s may be considered as a treatment in a 

study." 

"Sajn álom, hogy ezze l kell az energiádat és idődet töltened." 
(külföldről j ött magya r válasz) 

Nőgyógyászati Onkológia 2005: 10: 168- 172 

"We never use BT pr eopera tively. 1 hope nobo dy does th is!!!" 

"I have discussed seve ral tim es with them abo ut the nonse nse 

of thi s therap y toda y, especi ally when it is pro ven by 5-6 pa
pers thai radi o-chemo is better than radio alone. Th ey answe r: 

we always did so, we will co ntinu e." 

"It might be unu sual to apply brachytherapy as a po licy for the 

pr eoperati ve treatment. " 

"1 can't see the advant age of such a pro cedure, but if you have 
some figur es l 'm looking forwa rd for these with great interes t." 

"No, J can not remember having eve r used preoperative brachy

therapy for operable gyneco logica l tumors. " 

"We do not use exclusiv ely preopera tive brachy therapy for pa

tients with operable tumors of the corpus or ce rvix uteri ; some
how there is also a con tradiction in the question ." 

"I must say I have never und erstood the rat ional e for it, given 

the exce llent data for prim ary surgery with adj uvant RT if nec

essa ry." 

,,1 myself am retired, so I cannot answer your question. ln my ac

tive time we did not use exc lusive preoperative brachytherapy ." 
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