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Emlőrák miatti sugárkezelés 

 

Adjuváns  (postoperatív) 

 

Neoadjuváns  (praeoperatív) 

 

Palliatív 

 



emlő 21% emlő 36% 



Sugárkezelés hatása emlőrákban 

 

A lokális recidiva (LR) kockázat határozza 

meg a besugárzás  várható előnyét  

 
 



Lokális recidiva kockázati tényezői  

 R1 resectio ( poz.sebészi szél) 

 R0, de szoros < 2 mm 

 Fiatal életkor < 40(50) év 

Gr 3 - rosszul differenciált daganat 

 L1,V1 - lymphovasculáris invázió  

 EIDC - extensiv intraductalis componens  

 N+ - (1-3, ≥4)  

  

 



Sugárkezelés hatása emlőrákban  

A sugárkezelés a lokális kontroll-t biztosítva a 

távoli szórás ellen hat, s ezáltal a betegség-

specifikus túlélést is javítja. 

Minden 4 lokális kiújulás kivédésével hosszú 

távon 1 emlőrákos beteg életét mentjük meg 

(4:1 szabály)   

> 60 év, alacsony recidiva rizikó esetén ez a 

hatás kevésbé jelentős 

 



Emlőmegtartó műtét utáni sugárkezelés 

DCIS-ben 60%-al csökkenti a LR rizikót 

 Invazív rákban 20-30%-al csökkenti a LR rizikót 

minden kockázati csoportban 

Jelentősen javítja az emlőrákspecifikus túlélést 

(DSS) (7%) a jó prognózisú csoportban 

OS-re (teljes túlélés) hatása szerény bármely 

kockázati csoportban: 5% mortalitás csökkenést 

eredményez hosszú távon 

 

 



Sugárkezelés szerepe korai emlőrákban - BCS,pN+  
EBCTCG metaanalízis The Lancet 2005;366:2087-2106 

izolált lokális recidiva emlőrák halálozás 



Sugárkezelés szerepe - Masztektómia,pN+  
EBCTCG metaanalízis The Lancet 2005;366:2087-2106 

izolált lokális recidiva emlőrák halálozás 



EBCTCG metaanalízis The Lancet 2014;383:2127-35 

pN1-3 

pN≥4 



Adjuváns sugárkezelés időzítése 

Op. után ≤ 8 hét  (ezt meghaladva 1,6x locoreg. 

recid. rizikó) 

 

Kemoterápia esetén a teljes KT–t követően  2-3 

héttel  (op.-tól számított ≤ 7 hónap) 

 

Hormonterápiával szimultán adható (TAM?) 

 



Hogyan segíti a sugárkezelést a 

társszakmáktól kapott információ? 

 Komplex képalkotó dg. (tu. mérete, jellege, emlőbeni 

elhelyezkedése, viszonyítási pontok, nyirokcsomók jelenléte, 

specimen rtg.eredménye) 

 

 Patológia  (tu.méret, grade, res.szélek (mm), 

lymphovasculáris invázió +/-, EIDC, DCIS jelenléte, 

nyirokcsomók száma, tokáttörés +/- ) 

 

 Sebészet  (műtéti leírás, reexcisio+/-, tu-ágy klippelés, SNB, 

ABD+/-, rekonstrukció…)  

  



Emlő konformális külső sugárkezelésének (3D-

CRT) alapfeltételei 

 

 CT szimulátor v. CT (online) 

 Beteg testhelyzet rögzítés 

 Tervező szoftver rendszerek 

 ≥ 6 MV foton (lineáris gyorsító) 

 Dozimetria 

 

 





Besugárzás tervezés-kivitelezés szempontjai  

 Pontos céltérfogat meghatározás (CT alapú, klinikai 

információk) 

 Homogén dóziseloszlás a céltérfogat(ok)ban 

 Ép szöveti terhelés minimalizálása (dózis-volumen korlátok 

betartása (pl. V20 szív< 10%, V30 tüdő< 30%, CLD (centr.tüdő 

távolság<3cm) 

 Elmozdulás kontroll (pl. légzésvezérlés, képvezérlés) 

 Pontosan reprodukálható napi kezelés – verifikáció  

 Folyamatos kontroll, ill. utánkövetés (hatás- mellékhatás 

elemzés) 

 



Konformális külső sugárkezelés (3D-CRT) 

Céltérfogatok: 

 Teljes maradék emlő 

 +/- Tu-ágy ( klippek!) 

 +/- Nyirokrégiók 

 Mellkasfal (mastectomia esetén) 

 

Védendő szervek: 

 Szív, tüdő, ellenoldali emlő, gége, 

 garat, pm, humerusfej,  

 plexus brachialis… 







Teljes emlő  3D-CRT besugárzási terve 



Nyirokrégió besugárzás 3D-CRT 



Frakcionálási sémák 

Konvencionális frakcionálás – eddigi napi rutin 

 

 Teljes emlő (mellkasfal) +/- nyirokrégiók 1,8–2,0   

Gy/frakció/nap 50-50,4 Gy összdózis hetente 5 nap, 25-28 

kezelési nappal 

 

 Tu-ágy boost  meghatározott rizikócsoportokban a teljes 

emlő besugárzás után, 2,0 Gy/fr dózissal 10-16 Gy, további 

5-8 kezelési napon 

 

 



Frakcionálási sémák 

Hipofrakcionálás – rövidebb, intenzívebb, azonos hatású 

  

 Teljes emlő (mellkasfal) +/- nyirokrégiók 2,66 Gy/fr/nap, 

42,5 Gy összdózis, heti 5x, 16 kezelési nappal 

 

 Tu-ágy boost  meghatározott rizikócsoportokban a teljes 

emlő besugárzás után 2,0 Gy/fr dózissal 10-16 Gy, 

további 5-8 napig 

 

 

 

 

 

J Yarnold UK START, T.Whelan Ontario 



Frakcionálási sémák 

Szimultán integrált boost kezelés (SIB) 

 

 Teljes emlőállomány besugárzása és a tu-ágy boost 

dózis leadása adott kezelési napon egyszerre 

megtörténik. 

 Feltételei: intenzitás modulált sugárkezelési technika 

(IMRT) és képvezérlés (IGRT) 

 A teljes kezelési időtartam 20-21 napra rövidíthető. 

 



Ép szervek sugárterhelését csökkentő praktikák 

 Hason fekvő pozícióban kezelés 

 



Légzésvezérlés 





Besugárzott volument csökkentő technikák 

Parciális emlőbesugárzás (PBI) 

 

konvencionális frakcionálással 

accelerált frakcionálással (APBI) 

 

Szigorúan meghatározott indikációs kritériumok betartásával végezhető 

(ASTRO, ESTRO 2011, GEC-ESTRO guideline-ok 

 

 



Parciális emlőbesugárzás 

Non invazív módszerek 

  

 3D-CRT 

 IMRT (intenzitásmodulált sugárkezelés) 

 IMAT (intenzitásmodulált ívterápia) 

 Tomoterápia 

 

 



Tervezési céltérfogatok (PTV) teljes emlő és részleges volumen 3D-CRT esetén 

PTV 610 cm3 PTV 106 cm3 



Parciális emlőbesugárzás 

Invazív módszerek 

 

 Intersticiális brachyterápia (tűzdelés) HDR 

 

Mammosite technika  

 Elektron intraoperatív besugárzás (ELIOT) 

 kV-os rtg besugárzás - intrabeam technika (TARGIT) 



Egyedüli, részleges intersticiális HDR 

brachyterápia (szövetközi tűzdelés) 
 

CT tervezés alapján 

 

34 Gy, 10 frakció, naponta 2-szeri sugárkezelés 



Akcelerált parciális besugárzás 

MammoSite technika 
 

Intracavitális (=üregi) HDR 

brachyterápia 

 
Naponta 2 frakció 5 kezelési 

napon 

 

Ambulánsan végezhető 



IORT 50 kV rtg Intrabeam IOERT 6 MeV elektron  



Elhagyható-e biztonsággal az adjuváns 

sugárkezelés alacsony LR rizikó esetében? 

 > 70 éves életkor 

 ER pozitív status 

 Jól differenciált daganat  

 pN0 (v. cN0) 

 pT1  

 Endokrin th-ra alkalmas 

 

Valamennyi feltétel együttes teljesülése esetén 

CALGB 9343 JCO 2013 



CALGB 9343 10 éves eredményei 



Sugárkezelési igény fokozódása várható 

 AMAROS  EORTC fázis3  SNB+ esetben ABD helyett nyirokrégió RT 

 

 SUPREMO/ ECOG/CALGB/NCIC CTG MA.20/NSABP fázis3 

      pN+1-3 esetben is indokolt mastektómia után az adjuváns RT, sőt 

     esetenként mammaria interna régió is(?) 

 

 EORTC 22880 20 éves követési eredményei alapján magasabb boost dózis 

     előnye mutatkozik fiatalkori emlőrák (< 40 év) eseteiben. 

  

 ACOSOG-Z011 (cN0, SN+ ABD nélküli) betegek regionális RT szüksége? 



Központunk jelenleg egy kontrollált randomizált vizsgálatban vesz 

részt az Országos Onkológiai Intézettel együttműködésben.  

 

„In situ ductalis emlőcarcinoma kombinált    sebészi- és 

sugárkezelése:  Multicentrikus prospektív   randomizált vizsgálat” 

 

Gépparkunk korszerűsítése nemzetközi vizsgálatokba való 

bekapcsolódásunkat is lehetővé teszi.  

 



A sugárterápiás eszközpark fejlesztése 

Kecskeméten (TIOP 2.2.6/12/1/A pályázat)  

 

 Lineáris gyorsító (dual foton+elektron üzemmódokkal (IMRT, IGRT-re 

alkalmas) 

 CT szimulátor 

 HDR afterloading berendezés 

 Dozimetriai eszközök 

 Betegrögzítő eszközök 

 C-íves rtg készülék 

 4D ultrahang berendezés 

 


