
! BEVEZETÉS
A sugárkezelés alkalmazása nem terjedt el a petefészekrák ke-
zelésében annak ellenére, hogy a daganat az irodalmi adatok
alapján sugárérzékeny. A petefészekrák sajátosan a hashártyán
terjed, elõrehaladott állapotban (az esetek 85%-a) a daganat je-
len van a kismedencében és a hasüregben is. A kismedencei
besugárzás önmagában a daganat terjedésének megállítására
tehát nem elegendõ, ezért a teljes hasi besugárzást vagy közis-
mert nevén „teljes hasi fürdõ”-t alkalmaztak kis sugármennyi-
ségekkel. Takarással a veszélyeztetett szerveket (vesék, vé-
konybél, gyomor, tüdõ) meg lehetett védeni. A látható dagana-
tokat a kis sugármennyiség azonban nem pusztította el. Kétirá-
nyú tervezéssel nagy mezõkben sugaraztak; ennek súlyos he-
veny és késõi mellékhatásai voltak.

A hatékonyabb és jóval kevésbé megterhelõ platinaalapú keze-
lések megjelenésével a sugárkezelés háttérbe szorult. Az új su-
gárkezelési módszerekkel lényegesen kevesebb a mellékhatás,
emiatt ismét felvetõdött a sugárkezelés alkalmazása bizonyos
esetekben (1–5).

! SUGÁRKEZELÉSI LEHETÕSÉGEK
Hasüregi 32P-kezelés. A foszfor-32-izotóp kolloid oldatban, a
hasüregbe adva használható sugárkezelésre. Az ilyen kezelé-
seket az 1930-as években kezdték. Az 1960-as évekre terjedt el
a petefészekrákos betegek tüneti kezelésének részeként (6, 7).

Elõrehaladott betegségekben elsõsorban biztosító kezelésként
használták negatív második betekintõ mûtétet követõen. A ke-
zelés hatásosságát több szerzõ is vizsgálta, megállapítva, hogy
a mellékhatások jelentõsek. A Gynecologic Oncology Group
(GOG) 202 beteg bevonásával alkalmazta; az egyik csoport-
ban adtak 32P-kezelést, a másikban nem. A túlélés és a kiújulá-
sok szerint nem volt különbség a két csoport között, a kezelés-
nek viszont jelentõs mellékhatásai voltak (8, 9).

Korai stádiumú betegeknél is vizsgálták, és megállapították,
hogy nem javítja a betegek életkilátásait, valamint, hogy mel-
lékhatásai gyakoribbak, súlyosabbak, mint a gyógyszereké
(10–12).

Összegezve: ez a kezelési mód történelmi, már nem alkalmaz-
zuk.

Teljes hasi besugárzás („teljes hasi fürdõ”; whole abdominal
radiation [WAR]). Az 1960-as években fejlesztették ki a me-
zõillesztéses teljes hasi besugárzási módszert; az akkori lehe-
tõségekkel a teljes has nem volt egy besugárzási mezõvel le-
fedhetõ. Az egyes mezõkre váltakozva, kétnaponta, napi
2,25–3 Gy sugárzást adtak; összesen 22,5–30 Gy-t 10 hét alatt.
A nyílt mezõs és minden napi kezelések bevezetésével ugyan
gyorsult a kezelés, az eredményesség és a mellékhatások azon-
ban azonosak maradtak (13, 14).

Mûtétet követõ kiegészítõ kezelésére az 1970-es évektõl alkal-
mazták. A sikeresen mûtött (látható daganat nem maradt) bete-
geknél 10 éves betegségmentes túlélést 42–62%-ban értek el.
Elõretekintõ két tanulmány szerint az stIG3, stIIG1,2 és az
stIIIG1 eseteiben alkalmazható, ha nem maradt vissza 2
cm-nél nagyobb daganat. A kezeléseket csak nagyon kevesen
tudták elviselni a súlyos mellékhatások miatt. Korai mellékha-
tások: hasmenés, émelygés, hányás, rossz közérzet és vérkép-
zõ szervi eltérések. A késõi szövõdmények (nem fertõzõ tüdõ-
gyulladás, májkárosodás, bélelzáródás) voltak a jóval súlyo-
sabbak. Ez a kezelés is a kemoterápia elterjedésével szûnt meg
(14–16).

! A SUGÁRKEZELÉS JÖVÕJE
Mentõkezelés (mentõ sugárkezelés, selvage therapy/
radiation). Megmaradó vagy hamar kiújult helyi, környéki
vagy távoli daganatok kezelésére használhatjuk. A célterületre
adott 45–60 Gy besugárzással a daganat 90–100%-ban elpusz-
títható. Ez azért is figyelemre méltó, mert ezek a daganatok ál-
talában nem érzékenyek a szokásos gyógyszerekre.

Térrögzített sugárkezelés* (stereotactic body radiation
therapy, SBRT). Képvezérelt* (imaging guided) erõsségmó-
dosító* (intensity modulated) módszer; a nagy energiájú
fotongyorsítók segítségével vitelezhetõ ki. Alkalmazásával
naponta nagy sugármennyiség adható 2–5 napig, de van egy-
szeri kezelési változata is. Biológiai alapja: hathatós daganat-
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pusztítás nagy mennyiségû, biológiailag hatékony besugárzás-
sal, a gyógyszere érzéketlen sejtek elpusztítása, az immuntevé-
kenység fokozása, a környezõ szövetek kímélése – a korai és
késõi mellékhatások elenyészõk (19–21). Alkalmazható a már
sugárkezelteknél is. Számos vizsgálat igazolta hatásosságát.
Kunos és munkatársai (22–24) 25 petefészekrákos betegnek
adtak napi 8 Gy besugárzást három alkalommal; a betegség-
mentes túlélés 7,8 hónap, a teljes túlélés 20,2 hónap volt.
G3-as mellékhatás csak 3 betegnél alakult ki.

Az SBRT roppant hatékony helyi besugárzási módszer; pete-
fészekráknál körülírt áttétek, kiújulások kezelésére alkalmaz-
ható – hatása a távoli kiújulásra csekély (25, 26).

Erõsségváltoztató sugárkezelés* (intensity modulated
radiation therapy, IMRT) és kis sugármennyiségû „teljes hasi
fürdõ”. Az alakformált sugárkezelés (conformal radiation
therapy) fejlõdésével jutottunk el az IMRT-hez, amellyel a ve-
szélyeztetett szervek sugárterhelése lényegesen csökkent; a
sugármennyiség zöme a daganatra összpontosul. Ezzel a keze-
lési móddal a „teljes hasi fürdõ” súlyos mellékhatások nélkül
vált kivitelezhetõvé. Az OVAR-IMRT vizsgálatban 30 Gy-t
adtak, 1,5 Gy napi mennyiségben. A kiújulásmentes túlélés
27,6 hónap, a teljes túlélés 42,1 hónap volt. A módszer haté-
konyságának további vizsgálata folyamatban van (27–28). Le-
hetséges, hogy ez a kezelés újjáéled.

Együttes sugár- és gyógyszeres kezelés. Lényege: a sugárkeze-
léssel a gyógyszerellenálló ráksejteket pusztítják el, így a ke-
moterápia hatásosabb. A BRCA-hibás petefészek-daganatos
betegeknél a PARP-gátlóval együtt alkalmazott teljes hasi su-
gárkezeléssel jó túlélési eredményeket értek el: elõször 12 be-
teget vizsgáltak, akik Velaparib adásával kiegészített sugárke-
zelést kaptak. Hat betegnél több mint 6 hónapig tartó változat-
lan állapotot értek el (29).

! ÖSSZEGZÉS
A sugárkezelés, mint régi kezelési lehetõség ma is alkalmazha-
tó a petefészekrák kezelésében, elsõsorban tüneti kezelésként,
illetve körülírt áttétek, kiújulások mentõkezeléseként. Bízta-
tók az együttes, gyógyszerrel kiegészített sugárkezelések; szá-
mos vizsgálat van folyamatban. Feltétlenül gondolni kell a su-
gárkezelés alkalmazására a kemoterápiára érzéketlen helyi
kiújulások kezelésénél, mivel jó eredményekrõl számoltak be.
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