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BEVEZETÉS  A méhtest mirigyrákja sugárérzékeny, együttes kül
sôbelsô sugárkezeléssel eredményesen kezelhetô, sôt még az 
egyedüli belsô sugárkezelés is hatásos a korai méhtestrákok 
eseteiben (1). Az méhtestrák gyógyításának az alapja mégis a 
sebészi kezelés, a sugárkezelést rendszerint kiegészítésként ad
juk, egyedüli (elsôdleges) sugárkezeléssel csak a nem mût he tô 
betegeket gyógyítjuk. A sugárkezeléssel a helyi kiújulások is 
eredményesen kezelhetôk.

A méhtestrák szokásos sebészi kezelését, a méh és függelék
eltávolítást, a múltban gyakran egészítették ki sugárkezeléssel, 
amelyet a mûtét elôtt és után is adtak. Ez a módszer hazánk
ban is nagyon elterjedt. A mûtét utáni besugárzást ma is sokan 
alkalmazzák, a nemrég kiadott nôgyógyászati útmutató (pro
tokoll) is ajánlja a közepes és nagy kockázatú méhtestrákos 
betegek kezelésére. Értékérôl azonban megoszlanak a véle
mények: az utóbbi évtized szakirodalmában szemléletváltásról 
olvashatunk.

EGYEDÜLI SUGÁRKEZELÉS  Kezdeti méhtestrákban szenvedô 
betegeket, ha rossz általános állapotuk miatt nem mûthetôk (a 
mû tét nagyon kockázatos), szokásosan sugárkezeléssel gyó
gyítjuk. Náluk – mivel mûtétet nem végzünk – a betegség stá
diumát klinikailag, a FIGO 1971es stádiumbeosztása szerint 
állapítjuk meg. Az elsô stádiumba (a rák a méhen nem terjed 
túl) sorolható betegeket általában üregi besugárzással kezeljük: 
a sugárforrást (után töl tô) a méh üregébe helyezzük, és két alka
lommal – három hetes különbséggel –, összesen 60 Gyt adunk, 
s külsô sugárkezeléssel általában nem egészítjük ki. A külsô 
sugárkezelést a súlyos társbetegségekben szenvedô, legyengült 
betegek egyébként is nehezen tûrnék. A méhnyálkahártyarák 
az üregi kezelésnél a sugárforrással csaknem közvetlenül érint
kezik, így nagyon nagy sugárhatás éri. A besugárzási mezôbe a 
hüvelyboltozat is beleesik. 

A méhtestrák egyedüli sugárkezelésének irodalma szegényes; 
saját tapasztalatunkról 1991ben számoltunk be. Legutoljára 
Shenfield és munkatársai (2) az intézetükben, az elmúlt húsz 
évben kezelt eseteket ismertették. A csak sugárral kezelt, rossz 
egészségi állapotú betegeknél a kezelés eredményei (a túlélési 
mutatók) körülményesen értékelhetôk: a betegek közül ugyan
is sok öt éven belül belehal a társuló betegségébe. Összegezve 
az irodalomban közölt adatokat, beleértve saját vizsgálati ered
ményeinket is, az ötéves daganatmentes túlélést ~7080%ban 
adhatjuk meg, amely a daganat érettsége (G1/2/3) szerint szór, 
a G3esetek a legrosszabb kórjóslatúak. Nagy elônye az üregi 
sugárkezelésnek, hogy nem megterhelô, szövôdményei, mel
lékhatásai elenyészôk, fôképp, ha az újabb, ún. PDRmódszert 
(pulseddoserate) alkalmazzuk. Végeredményben az elsôd
le ges sugárkezelés hatásos módszer, de nem annyira, mint a 
mû tét. Ennek ellenére, ha a mûtét kockázatos, a méhtest elsô 
stádiumú mirigyrákjában szenvedôket biztonsággal kezelhet
jük méhüregi besugárzással. 

KIEGÉSZÍTÔ SUGÁRKEZELÉS  A mûtét utáni besugárzással a visz
szamaradt ráksejteket igyekszünk elpusztítani, s ekként a daga
nat helyikörnyéki kiújulását (recidiva) megakadályozni.  

A kiegészítô (adjuváns) sugárkezelés adható mûtét elôtt, után, 
vagy úgy, hogy a mûtéti beavatkozást a sugárkezelést megsza
kítva végezzük. Több formája (külsô, üregi) ismeretes, amelye
ket sokszor együttesen alkalmaznak. A sugárkezelés részlete
zése – besugárzási mezô, sugármennyiségek stb. – meghaladja 
e dolgozat kereteit, ezeket már az egyik korábbi munkában 
ismertettük (3).

MÛTÉT ELÔTTI SUGÁRKEZELÉS  A mûtét elôtti sugárkezelés a méhüreg 
és a hüvelyboltozat besugárzását foglalja magába. Régen rend
szeresen végeztük, de manapság szükségtelennek tartjuk, mivel: 

• a méhtestrákos betegek zöme csak mûtéttel is eredményesen 
gyógyítható; 

• a mûtét elôtti besugárzás megnehezíti vagy lehetetlenné te
szi a sebészkórszövettani stádiummeghatározást és az erre 
alapozott kezelési tervet;

• nem veszélytelen, szövôdmények ugyancsak elôfordultak, a 
kézi berakással végzett kezelés régen végzetes is volt;

• a betegnek kellemetlen, fájdalmas. 
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A mûtét elôtti sugárkezelés elméleti alapja az az elképzelés 
volt, miszerint a sugár hatására a daganatsejtek elpusztulnak, 
károsodnak, és ennek következtében a mûtét alatt szóródott 
ráksejtek kevésbé tapadnak meg, kevesebb lesz a hüvelycsonki 
kiújulás és csökken a távoli áttét keletkezésének veszélye. Ezt 
a nézetet azonban nem lehetett bizonyítani: 

• A mûtét elôtti méhüregi besugárzás után a hüvelyben ugyan
olyan arányban újult ki a rák azoknál, akiknek a méhében a 
ráksejtek egy része még megmaradt, mint azoknál, akiknél 
maradékdaganat már nem volt, utalva arra, hogy a helyi ki
újulások nem a ráksejtek szóródásainak következményei (4).

• Bean és munkatársai (5) a 130 mûtét elôtt besugarazott 
méhtestrákos beteg közül egyben, a 150 elsôdlegesen mûtött 
közül szintén egyben fedeztek fel távoli áttét. A szerzôk 
ebbôl arra következtettek, hogy a mûtét elôtti sugárkezelés 
a távoli áttétek keletkezésére nincs hatással.

Azzal az évtizedek elôtti gyakorlattal sem lehet egyetérteni, 
miszerint a mûtét utáni külsô besugárzást a mûtét elôtti sugár
kezelést köve tôen eltávolított méh állapotára alapozzuk: ha 
a méhben már nem maradtak ráksejtek, a külsô sugárkezelés 
nem szükséges, ellen ke zô esetben viszont igen. 

MÛTÉT UTÁNI SUGÁRKEZELÉS  A mûtét utáni sugárkezelés javallatát és 
formáját a mûtéti leletre és a szövettani vizsgálat eredményére ala
pozzuk. A javallat felállításánál a következôket kell mérlegelni:

• megfelelô volte a sebészi beavatkozás?
• a kiújulások elôfordulási helyei;
• bizonyítottan javíte a betegek sorsán a kiegészítô besugárzás?
• a sugárkezelés várható elônye és veszélye.

KIEGÉSZÍTÔ MEDENCEI SUGÁRKEZELÉS  Az elmúlt évtizedekben szoká
sossá vált, hogy az ún. közepes és nagy kockázatú méh test rák ban 
szenvedôknek, a rák kiújulásának megelôzése végett, kie gé szí tô 
(mûtét utáni) sugárkezelést adnak – a medencét kül sô leg besu
garazzák, rendre hüvelyi sugárkezeléssel (afterloading) együtt –, 
jóllehet kételyeket már a 80as évektôl megfogalmaztak. 

A kiegészítô sugárkezelés gyakorlatának felmérésére 1994ben 
kér dô ívet küldtünk szét 115 vezetô nôgyógyászati onkológiai 
központnak. A megkérdezettek 70,5%a válaszolt úgy, hogy a 
méhfalba mélyen beterjedô és/vagy G3daganatoknál a kie gé szí tô 
sugárkezelés még a nyirokcsomónegatív betegeknél is javasolt. 
Nyirokcsomópozitív esetekben, majdnem mindegyik központ a 
kie gé szí tô sugárkezelés mellett foglalt állást. Ez a szemlélet fo
kozatosan megváltozott, egyre többen vették észre, hogy a kie gé
szí tô besugárzással kezelt, kezdeti méh nyál ka hár tya rák ban szen
ve dô betegek életkilátásai nem jobbak, mint a csupán mû tét tel 
kezelteké. A kérdéssel számos közlemény foglalkozott; közülük 
a leg je len tô seb be ket részletezzük, megjelenésük idôrendjében, a 
bennük megadott, 1988as FIGObeosztás szerint.

Elsôk között a norvég iskola igazolta 1980ban, hogy a helyi 
kiújulások a kiegészítô sugárkezeléssel visszaszoríthatók, ám a 
betegek életkilátásait a besugárzás nem javítja (6). 

Orr és munkatársainak (7) vizsgálatában 444, elsô stádiumú, 
a méh, a függelékek és a nyirokcsomók (medencei és fô erek 
menti) eltávolításával kezelt méhtestrákos beteg átlagos túlélé
se 97% (IA 100%, IB 97% és IC 93%) volt. Ennek alapján a 
kie gé szí tô sugárkezelést az I. stádiumú betegnél szükségtelen
nek tartják. 

Larson és munkatársai (8) 225 méhtestrákos beteg adatait ele
mezték. A nagy kockázatú betegeknél a medencei és fô erek 
menti nyirokcsomókat is eltávolították. Sugárkezelést nem ad
tak, a nyirokcsomópozitív esetekben a betegek gyógyszeres 
kezelést kaptak. Az ötéves, kiújulásmentes túlélés közel 100% 
volt, utalva arra, hogy a mûtét utáni besugárzás nem javít a 
betegek sorsán. 

Mariani és munkatársai (9) 328 méhtestrákban szenvedô be
teg vizsgálatából arra az eredményre jutottak, hogy az ún. kis 
kockázatú betegeknél (G1/2mirigyrák, amely a méhizomzat 
felénél mélyebbre nem terjed, s nem nagyobbak, mint 2 cm) a 
kie gé szí tô sugárkezelés felesleges; egyszerû méh és függelék
eltávolítással is megfelelôen gyógyíthatók.

Creutzberg és munkatársai ( PROTEC1) (10) 714, I. stádiu
mú (IBG3 10%, ICG1 20%, ICG2 39%, kis kockázatú 31%; 
ICG3 esetek nem szerepeltek) méhtestrákban szenvedô beteget 
kezeltek véletlen beválasztásos vizsgálatukban. Nyirokcsomó
eltávolítást nem végeztek. A betegek egyik fele kiegészítô su
gárkezelést (46 Gy) is kapott. A túlélésben a két csoport között 
különbség nem volt. A helyi kiújulások a sugárkezeltek között 
sokkal ritkábban fordultak elô (4, illetôleg 14%), de a távoli 
kiújulások aránya mindkét csoportban 7% volt. A helyi kiúju
lások 73%a a hüvelyben keletkezett. A kiújulásokat a sugárke
zelést nem kapott betegek csoportjában az esetek 80%ában be
sugárzással sikerült elpusztítani. A szerzôk a 60 évnél fiatalabb, 
IBG2stádiumú betegeknek sem javasolnak kiegészítô kezelést, 
mivel náluk a helyikörnyéki kiújulások aránya öt év után is 
csak 5%. Hasonló eredménnyel zárult a másik nagy véletlen 
beválasztásos vizsgálat, a GOG99 is (11). 

Straughn és munkatársai (12) sebészileg stádiumozott, korai 
méh testrákos esetekrôl számoltak be. A nyirokcsomókat a 
GOG elôírása szerint távolították el. 

• Az IAstádiumú 111 betegnek kiegészítô sugárkezelést nem 
adtak. A daganat két IAG3esetben újult ki, mindkét beteg
nél a hüvelyben. Az egyiknél a hüvelyi daganatot sugárke
zeléssel elpusztították, a másik beteg sorsáról nem tudnak. 
Az 5éves túlélés 99% volt. 

• A 321 IBstádiumú, sugárkezelésben nem részesült betegbôl 
a daganat 15nél (5%) újult ki (8 hüvelyi, 1 medencei és 6 
távoli). A 15 eset közül az elsôdleges daganat öt esetben 
G1, hatban G2 és négyben G3 volt. A helyi kiújulásokban 
szen ve dô ket besugárzással eredményesen kezelték, de a 
távoli áttétek gyakorlatilag a beteg halálához vezettek. Az 
általános ötéves túlélést 97%nak, a daganatmentes ötéves 
túlélést 92%nak állapították meg. 
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• A 77 IC stádiumú esetbôl a kezelô orvos kívánsága szerint 
24 kapott, 53 nem kopott kiegészítô, külsôbelsô sugárke
zelést. Az ötéves átlagos túlélés a kiegészítô kezelésben ré
szesült és nem részesült csoportokban 100 illetve 92%, a 
daganatmentes, ötéves túlélés pedig 95,7 illetve 88,4% volt. 
A különbség – valószínûleg a kis esetszám miatt – nem bi
zonyult statisztikailag jelentôsnek. 

• A szerzôk eredményeiket kis és közepes kockázati cso
portosítás szerint is értékelték, és megállapították, hogy a 
kie gé szí tô sugárkezelést nem kapott, kis kockázatú (IAG1/
G2, IBG1; 274 beteg) méhtestrákos betegeknél, a daganat 
öt esetben (2%) újult ki. A közepes kockázatú csoportban 
(IAG3, IBG2/G3 és az összes IC) a betegek nagy többsége 
nem kapott kiegészítô sugárkezelést. A kiújulások aránya 
8% volt. Az 5éves túlélés 99 illetve 96%nak bizonyult (p = 
0,05). Ebbôl a következôket állapították meg: 

 a)  a kis kockázatú, I. stádiumú méhtestrákos betegek sebé
szileg kezelhetôk, kiegészítô kezelést nem igényelnek, a 
kiújulás legfeljebb 2%; 

 b) a közepes kockázatúaknál is kicsi a kiújulás aránya (8%); 
 c)  a kiújult daganatok többsége a hüvelyben található, és su

gárkezeléssel csaknem mindig elpusztítható, ezért a meg
elô zô hüvelyi besugárzás nem szükséges. Hozzáfûzték 
azon ban, hogy a kiújult daganatok kezeléséhez sokkal 
nagyobb sugármennyiség szükséges, mint a megelôzô 
hüvelyi besugárzáshoz, és a kezelt kiújult daganatok kö
vetési ideje nem volt elég hosszú.

A kis és közepes kockázatú méhtestrákos betegek kiegészítô 
sugárkezelésének öt vizsgálatát felölelô metaelemzése szintén 
azt mutatta, hogy a mûtét utáni besugárzás nem javít a betegek 
sorsán; szövôdményei miatt inkább hátrányos (13).

Az ASTEC/EN.5 (14) összevont, véletlen beválasztásos vizsgá
lat szerzôi, 905 beteg adatait elemezve, megfigyelték, hogy a 
nagy és közepes kockázatú méhtestrákban szenvedôk általános, 
daganatfajlagos, kiújulásmentes, ötéves túlélési arányát a mûtét 
után kül sô sugárkezelés nem befolyásolta, ugyanakkor gyakran 
fordultak elô korai és késôi mellékhatások, nemegyszer nagyon 
súlyosak, sôt életveszélyesek is. A szövôdmények a hüvelyi 
sugárkezelésben részesültekkel összevetve is jóval gyakorib
bak és súlyosabbak voltak. Az ASTEC/EN.5tanulmánycso
port határozott állásfoglalása: a mûtét utáni külsô besugárzás 
még a közepesnagy kockázatú, I. stádiumú méhtestrákos bete
geknél sem indokolt.

Rasool és munkatársai (15) 176 IAC, éretlen (G3) mirigy
rákos beteg adatait elemezve megfigyelték, hogy ezeknél a 
betegeknél a kiegészítô külsô besugárzás sem csökkentette a 
kiújulások számát (megfigyelési csoport: 10%, hüvelyi besu
gárzás: 10%; külsôbesugárzás [+/ hüvelyi]: 15%), amit ma
gyarázhat, hogy a kiújult rákok zömében (80%) a medencén 
kívül (is) keletkeztek. A G3méhtestrákok tehát kiváltképp 
hajlamosak távoli kiújulásra; ezek kivédésére a sugárkezelés 
alkalmatlan.

KIEGÉSZÍTÔ HÜVELYI SUGÁRKEZELÉS (BRACHYTERAPIA)  Az üregi sugárke
zelés hatékonyságát a külsô besugárzással összevetve sokan 
vizsgálták, és arra következtettek, hogy a helyi kiújulások 
mind ket tô vel egyformán csökkenthetôk, a túlélést egyik sem 
befolyásolja, ám a külsô sugárkezelésnek jóval gyakribbak és 
súlyosabbak a szövôdményei (1618).

Az üregi és a külsô sugárkezelés egyforma hatásosságának oka 
minden bizonnyal az, hogy a medencei besugárzás is leginkább 
a hüvelyi kiújulásokat gátolja, amelyek a hüvelyi besugárzással 
ugyanúgy kivédhetôk. Ezt támasztja alá a PROTEC2 (19) ta
nulmány is, amelyben az üregi és a külsô besugárzás egyformán 
hatásosan visszaszorította a méhtestrák kiújulását a hüvelyben. 
A medencei kiújulások azonban a csak üregi besugárzással ke
zelteknél némileg gyakoribbak (3,6 az üregi és 0,7% a külsô 
sugárkezelteknél p = 0.03) voltak, de ez az általános túlélési 
arányban nem nyilvánult meg. A PROTEC1 és 2 vizsgálatok 
vég zôi eredményeiket összesítve arra a következtetésre jutottak, 
hogy a hüvelyi sugárkezelés a helyikörnyéki kiújulások kivé
désében ugyanolyan hatásos, mint a külsô besugárzás, ugyanak
kor a betegeket jóval kevésbé terheli meg, és szö vôd mé nyei is 
összehasonlíthatatlanul ritkábbak, enyhébbek (19). 

Ne felejtsük viszont, hogy a hüvely alsó részén is kiújulhat 
a méhtestrák – szokásosan a húgycsô alatt –, mint arra saját 
megfigyeléseink és mások vizsgálatai is utalnak (20). A hü
velyi besugárzással ugyanis csak a hüvely felsô harmadát, két 
cmét éri sugárhatás; a mûtét utáni hüvelyi sugárkezelésnek ez 
a nemzetközileg elfogadott szabványa. A szabványkezelés ki
alakítását évtizedek hosszú vitája elôzte meg, a hüvely teljes, 
ille tô leg részleges besugárzásának összevetésével, az elônyök
hátrányok mérlegelésével.

Obermair és munkatársai (21) 575 közepes kockázatú (pIB/C 
és pIIA) méhtestrákos beteget kezeltek. A nyirokcsomókat 
mindegyiknél eltávolították. A mûtét után 259 beteg hüvelyi 
(a hüvelyboltozat 2 cmes szakasza) sugárkezelést kapott, 316 
nem. A kiújulások aránya a két csoportban számottevôen nem 
különbözött, utalva arra, hogy a méhtest közepes kockázatú 
mirigyrákjainak eseteiben az üregi sugárkezelés sem feltétle
nül szükséges.

A KIEGÉSZÍTÔ SUGÁRKEZELÉS SZÖVÔDMÉNYEI  Az üregi sugárkezelés
nek, ha megfelelôen végezzük, általában nincs súlyos szö vôd
mé nye, a hüvely azonban megrövidülhet, beszûkülhet, összeta
padhat és ennek következtében a közösülés fájdalmassá válhat, 
a házaséletben zavar keletkezhet. A méhtestrákos betegek kül
sô medencei besugárzásánál azonban nem ritka a súlyos szö
vôd mény, amelynek bekövetkezését a méhtestrákos betegek 
kövérsége csak fokozhatja. A leggyakoribbak a hólyag, vég
bél és bélgyulladás, ritkábban a bélelzáródás és a bélsipoly. 
Különösen a késôi szö vôd mé nyek nek nyomorítják meg a bete
gek életét. Corn és munkatársai (22) külsô besugárzást kapott 
betegeik 5%ában észleltek súlyos szö vôd ményt; leggyakrab
ban bélelzáródás fordult elô. A késôi szö vôd mé nyek elô for du
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lását az utóbbi évtized irodalmi adatai 215%ban adják meg. 
A korábbi vizsgálatokban a súlyos szö vôd mé nyek aránya sok
kal nagyobb volt, a 25%ot is elérte (6).

MEGBESZÉLÉS  Az egyedüli üregi sugárkezelés az elsô stádiumú 
mirigyrákoknál hatásos, alkalmazásával a betegek hoz zá ve tô
le ge sen 80%a meggyógyítható. A sebészi kezelés összesített 
túlélési adatai azonban jobbak, ezért a méhüregi sugárkezelést 
csak a legyengült, többnyire súlyos társbetegségekben szen ve
dô méhtestrákos betegeknek ajánljuk, akiknél a mû tét különö
sen kockázatos. Ilyenkor ésszerûbb ezt a kezelést választani, 
mint vállalni a mûtéti megterhelés veszélyét.

Az utóbbi két évtizedben a méhtestrákban szenvedô betegek 
kie gé szí tô sugárkezelésével kapcsolatos nézetek világszerte je
len tô sen megváltoztak: mûtét elôtti sugárkezelést gyakorlatilag 
már senki nem ad, de a mûtét utáni besugárzás alkalmazása is 
szá mot te vô en visszaszorult. 

A korai méhtestrákok (IIIAstádium) kiegészítô (mûtétet 
kö ve tô) kezelésének irodalma nagyon szerteágazó és ellent
mondó, egy ön te tû en határozott vélemény nem alakítható ki. 
Ez tük rö zô dik Koh (23) szerkesztôségi közleményében is, 
amelyben a szer zô az irodalomban megjelent tanulmányok 
átfedéseit, ellentmondásait elemzi, majd saját gyakorlatát is
merteti. Eszerint: 

• a kis kockázatú esetekben (IA, IBG1/2) egységes az állás
pont, hogy a sebészi kezelés önmagában elegendô;

• egyértelmûen nem bizonyítható, hogy a nagy kockázatú be
tegek életkilátását a kiegészítô sugárkezelés javítja, ezért az 
a vélemény, miszerint ezekben az esetekben sem adunk kie
gé szí tô sugárkezelést, elfogadható álláspont;

• az utókezelést mindig egyedileg, az összes kórjóslati tényezô, 
a kezelés hátulütôinek és a kiújult daganat elôfordulási he
lyének, egyéb kezelési lehetôségek figyelembe vételével, a 
beteggel megbeszélve tanácsos eldönteni. 

• az ICG1/2, IBG3 és IIAG3 vagy IIA(<50%)stádiumban 
a hüvelyi sugárkezelés nyugodtan javasolható;

• az ICG3 és a IIAG3(>50%)stádiumban a külsô besugár
zásnak lehet elônye; 

• miután a méhtestre korlátozódó mirigyrákok utókezelésére 
vonatkozóan egyértelmû bizonyítékaink nincsenek, egyet
len döntést sem lehet jónak vagy rossznak minôsíteni. 

Nehezen vitatható, hogy a külsô sugárkezeléssel a helyikör
nyéki kiújulások valamelyest kivédhetôk, a kezelés mellékha
tásai, kiváltképp a késôi szövôdmények viszont számottevôek. 
Az is egyértelmû, hogy a kiegészítô hüvelyi besugárzással a hü
velyi kiújulások (a helyikörnyéki kiújulások zöme) jelentôsen 
megakadályozhatók. Az üregi sugárkezelés a medencefali ki
újulásokra azonban vajmi kevéssé hat. A kiegészítô besugárzás 
a távoli áttétek kialakulását bizonyíthatóan nem gátolja, már
pedig elsôsorban a távoli áttétek vezetnek a beteg halálához, 
a helyiek, kivált a hüvelyiek, sugárkezeléssel legtöbbször el
pusztíthatók. Különösképpen a végzetes távoli áttétek kivédése 

céljából elô tér be kerültek a kiegészítô gyógyszeres kezelések, 
amelyeket külön közleményben ismertetünk. 

Kissé meglepô a közlemények szerzôinek egyetértô véleménye, 
miszerint a helyikörnyéki kiújulások visszaszorítása ellenére, 
a kiegészítô sugárkezelés a betegek életkilátását nem javítja, 
legalábbis hatása a túlélés mutatóiban nem tük rö zô dik. A sta
tisztikai adatok ellenére nem valószínû, hogy a helyikörnyéki 
kiújulások gyakoriságának csökkentése valamelyest ne nyilvá
nuljon meg a vizsgált betegek összesített túlélési adataiban. Le
het a számokkal játszani, ám a beteg nem számosított tör vény
sze rû ség, az egyén számára a rákbetegség újra megjelenésének 
megakadályozása biztosan elônyös, még az életét is jelentheti. 
Ugyanakkor az sem lehet, hogy sok beteg feleslegesen kapjon 
besugárzást annak minden hátrányával, csak azért, mert egy
ket tô nek hasznos. Az alapfeladat négyes:

• a veszélyeztetettek azonosítása (kinél szükséges a kiegészítô 
kezelés);  

• sugárkezelés formájának kiválasztása (üregi és/vagy kül sô);
• megállapítani, hogy a gyógyszeres kezeléssel helyet te sít he

tôe a sugárkezelés, illetôleg javíthatóe a besugárzás haté
konysága gyógyszerek társításával (gyógyszerbesugárzás);

• felmérni, hogy a kiújult méhtestrákban szenvedô beteg meg
gyógyíthatóe. 

Ebben a közleményben csak az elsô két pontot részleteztük. 
Ennek alapján csupán a kiegészítô sugárkezelésre vonatkozó 
általános irányelvek fogalmazhatók meg: 
1.  A kis kockázatú betegek (mirigyrák, nagyság: <2 cm, méh fal

be szûrt ség: <50% [IA/Bstádium], G1/2, CA125: <35 IU/ml) 
egy sze rû méh és függelékeltávolítással gyógyíthatók, kie gé
szí tô sugárkezelés felesleges.  

2.  Ha a rák a méhfalba mélyen (>50% – ICstádium) beterjed, 
a hüvelyi besugárzás tanácsos. A kiegészítô gyógyszeres ke
zelés befolyásolhatja ezt a következtetést; errôl a következô 
dolgozatunkban írunk. 

3.  A G3mirigyrákoknál fôleg a távoli kiújulások gyakoriak, 
ezeket a kiegészítô sugárkezelés nem védi ki. A helyi kiújulá
sok megelôzésére szóba jön a mûtét utáni üregi sugárkezelés, 
de határozott álláspontot még nem fogalmazhatunk meg.

4.  A méhnyálkahártyaráknak a méhnyak hámjára terjedése 
(korábbi IIAstádium) a kezelési elveket nem befolyásolja.  

A fentiek az irodalmi adatok elemzésével – nem saját esete
ink alapján – megfogalmazott általános, ám a gyakorlatban jól 
alkalmazható irányelvek. Mégis, a kiegészítô sugárkezelésrôl 
is mindig egyedileg, az összes kórjóslati tényezô (különösen 
az érréssejtek) és a beteg testi és lelki állapotának figyelembe 
vételével, a várható eredményt és a sugárkezelés lehetséges szö
vôd mé nye it mérlegelve, a beteggel közösen kell dönteni.

Az elsô stádiumú mirigyrákos betegeknél nem bizonyítható, 
hogy a külsô besugárzás valamivel is elônyösebb, mint az üregi 
kezelés, szövôdményei azonban összehasonlíthatatlanul gya
koribbak, súlyosabbak. Egybehangzóan az a vélemény is ki
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alakult, hogy a külsôbesugárzás adása, még a nagy kockázatú, 
elsô stádiumú méhtestrákoknál sem javasolt. Következéskép
pen érdemes lenne átgondolni a méhtestrák jelenleg érvényben 
lévô hazai útmutatójának (protokoll) ajánlásait a „nil nocere” 
elvét szem elôtt tartva. A gyógyszerekkel (pl. ciszplatin) kiegé
szített besugárzásról külön dolgozatban foglalkozunk.
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SZÓTÁR

EPITOP antigénmeghatározó (antigéndetermináns). Az antigénnek az a kémiai egysége, amelyet valamely jelfogó (re
ceptor) felismer; az antigénnek az antigéntulajdonságot meghatározó része. Az antigénmeghatározó ~10 aminosav 
nagyságú, lehet polipeptid, szénhidrát vagy lipid. 




