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Cél: A tumorágy “boost” besugárzás lokális tumorkontrollra (LTK) gyakorolt hatásának prospektív vizsgálata
emlômegtartó mûtét után. Módszerek: 1995 és 1998 között 207 korai, invazív emlôrák miatt konzervatívan
operált betegnél a maradék emlô 50 Gy dózisú besugárzása után a tumorágy „boost” kezelését randomizálás
alapján végeztük el. 103 betegnél az alapdózist követôen további sugárkezelés nem volt; 104 esetben 16 Gy
elektron- (n=52) vagy 12–14,25 Gy HDR brachyterápiás (n=52) „boost” besugárzást végeztünk. Eredmények:
A kiegészítô dózis 4,25 év medián követés után a lokális recidívák arányát felére (6,7% vs. 13,6%), a tumor-
ágy-recidívák gyakoriságát harmadára (3,8% vs. 10,7%) csökkentette. A 4 éves LTK „boost”-tal 94,2%, „boost”
nélkül 85,1% (p=0,1176), a relapszusmentes túlélés 82,3% és 67,2% (p=0,0438), az emlôrák-specifikus túl-
élés 90,9 és 84,8% (p=0,1111) volt, azonos sorrendben. A szisztémás kezelések nem befolyásolták a LTK-t
(szisztémás kezeléssel 88,9% vs. anélkül: 89,6%, p=0,8858). Következtetések: A „boost” besugárzás a lokális
relapszusok gyakoriságát 50%-kal, a tumorágy-recidívák incidenciáját 64%-kal csökkenti, a relapszusmentes
túlélést pedig szignifikánsan javítja, az emlôrák-specifikus túlélés szempontjából azonban szerepének megíté-
lése további vizsgálatokat igényel. Bár a kiegészítô dózis növeli a késôi irradiációs mellékhatások arányát, a lo-
kális recidíva szempontjából nagy rizikójú betegcsoportokban rutinszerûen javasolható. A „boost” dózis indi-
kációs körének prognosztikai alcsoportok szerinti meghatározása az EORTC-tanulmány és más folyamatban
lévô vizsgálatok végleges eredményeinek ismeretében lesz lehetséges. Magyar Onkológia 45:385–391, 2001

Purpose: To evaluate the effect of tumour bed boost on local tumour control (LTC) after breast conserving
surgery in a prospective study. Methods: Between 1995 and 1998, 207 women with early invasive breast
cancer who underwent conservative operation were treated by 50 Gy irradiation to the whole breast and then
randomly assigned to receive either no further radiotherapy (n=103) or a boost to the tumour bed (n=104)
with either 16 Gy electron (n=52) or 12–14.25 Gy high dose rate brachytherapy (n=52). Results: At a median
follow-up of 4.25 years the crude rate of local recurrence was 6.7% with and 13.6% without boost. The
respective rates of tumour bed relapse were 3.8% vs. 10.7%. The 4 year probability of LTC, relapse-free
survival and breast cancer-specific survival was 94.2% vs. 85.1% (p=0.1176), 82.3% vs. 67.2% (p=0.0438) and
84.8% vs. 90.9% (p=0.1111), respectively, in favour of the boost group. Systemic treatments had no
significant impact on LTC (88.9% with and 89.6% without systemic treatment, p=0.8858). Conclusion:
Tumour bed boost decreased the incidence of local and tumor bed relapses with a reduction of 50% and 64%,
respectively. Relapse-free survival was improved significantly with boost. However, the influence of boost
treatment on breast cancer-specific survival should be tested in further studies. In spite of the higher
incidence of late radiation side effects in the boost arm, boost dose is strongly recommended for patients at
high risk for local recurrence. The final results of the EORTC trial and other ongoing studies will help to
clarify the indication of boost dose according to prognostic subgroups. Polgár Cs, Fodor J, Orosz Zs, Major T,
Mangel L, Takácsi-Nagy Z, Sulyok Z, Somogyi A, Tóth J, Köves I, Kásler M, Németh Gy. The effect of tumour bed
boost on local control after breast conserving surgery: First results of the randomized boost trial of the National
Institute of Oncology. Hungarian Oncology 45:385–391, 2001
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Bevezetés

A korai invazív (I-II. stádium) emlôrák kezelésé-
ben az emlômegtartó mûtét és posztoperatív su-
gárkezelés az utóbbi évtizedekben fokozatosan
elfogadottá vált, mint a mastectomia alternatívá-
ja. Prospektív tanulmányok eredményei igazol-

ták, hogy az emlô megtartásával és radioterápiá-
val is azonos lokális daganatmentességet és túl-
élést lehet elérni, mint radikális mûtéttel (8, 33).
Bizonyítást nyert az is, hogy konzervatív mûtét
után a besugárzás körülbelül negyedére csökken-
ti az ipszilaterális emlôben a recidívák arányát (3,
8, 10, 18), így a maradék emlô 46–50 Gy dózisú
homogén, nagy energiájú sugárkezelése a primer
ellátás része (23). Továbbra is kérdés azonban,
hogy az eltávolított tumor helyére és közvetlen
környezetére (tumorágy + biztonsági zóna) adott
kiegészítô („boost”) dózis szignifikánsan javítja-e
a lokális daganatmentességet. Sok sugárterápiás
központban az alapdózist követôen a tumorágyra
további kiegészítô dózist is adnak (12, 14, 20–22,
26, 31, 34), mivel a lokális recidívák jelentôs ré-
sze a tumorágyban és közvetlen környezetében
alakul ki (9–10, 18). Mások szerint azonban a da-
ganat ép sebészi széllel történô eltávolítása után
kiegészítô dózis nem szükséges (27). Dolgoza-
tunkban a fenti nyitott kérdés megválaszolására
az Országos Onkológiai Intézetben (OOI) 1995-
ben indított prospektív klinikai vizsgálat elôzetes
eredményeit tárgyaljuk. 

Beteganyag és módszerek
A tanulmányba 1995 augusztusa és 1998 októbere
között 604 nôbeteget soroltunk be, akiket az OOI
Sebészeti Osztályán korai, invazív (I-II. stádium)
emlôrák miatt konzervatívan operáltak. Dolgoza-
tunkban az elsô 207 – minimálisan 3 évig (tarto-
mány: 36–65 hónap, medián: 51 hónap) követett
– beteg eredményeit elemezzük.

Valamennyi betegnél parciális mastectomiát
(quadrantectomia vagy széles kimetszés makrosz-
kóposan minimálisan 1 cm-es biztonsági zónával)
és axilláris disszekciót végeztünk – legalább az
1–2. szint nyirokcsomóinak eltávolításával.

A betegek sugárkezelését prospektív, fázis III
klinikai vizsgálat keretében végeztük. A vizsgálat
protokollját az OOI Etikai Bizottsága jóváhagyta.
A betegeket a kezelések elôtt részletesen tájékoz-
tattuk a tervezett besugárzási módszerek várható
elônyeirôl, esetleges hátrányairól, mellékhatásai-
ról. A betegek a felvilágosítás után a vizsgálatban
való részvételhez önkéntes beleegyezésüket ad-
ták. A betegek véletlenszerû kiválasztását zárt,
nem átlátszó borítékból történô húzással végez-
tük – húszas blokkokban.

A klinikai vizsgálat két karú volt, 1:1 arányban
(1. táblázat). A vizsgálati protokoll az „A” karon (103
beteg) a maradék emlô 50 Gy dózisú nagy energiá-
jú külsô besugárzását írta elô „boost” nélkül. A „B”
karra került betegeknél (104 beteg) az alapdózist a
tumorágy kiegészítô sugárkezelése követte 16 Gy
elektronbesugárzás (52 beteg), vagy 12–14,25 Gy
frakcionált nagy dózisteljesítményû brachyterápia
(HDR BT) (52 beteg) formájában. Emlôtûzdelésre
alkalmas anatómiai viszonyok (megfelelô nagysá-
gú emlô, 2 cm-nél mélyebben fekvô tumorágy)
esetén BT-t, míg kis volumenû maradék emlô
és/vagy bôrfelszínhez közelebb esô tumorágy ese-
tén elektronbesugárzást végeztünk. Az alkalmazott
sugárterápiás módszerek részleteit illetôen utalunk
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Jellemzô Alapdózis (N=103) Alapdózis + boost (N=104) p-érték
n (%) n (%)

Átlagos életkor* 54 (36-79) 54 (34-75) 0,5730

Menopauzális státusz 0,5341
Premenopauza 47 (45,6) 43 (41,3)
Posztmenopauza 56 (54,4) 61 (58,7)

Tumorméret (mm) 0,4738
pT1a (≤ 5) 6 (5,8) 4 (3,8)
pT1b (> 5, ≤ 10) 11 (10,7) 6 (5,8)
pT1c (> 10, ≤ 20) 51 (49,5) 48 (46,2)
pT2 (> 20) 35 (34,0) 46 (44,2)

Axilláris státusz 0,7159
pN0 77 (74,8) 80 (76,9)
pN1 26 (25,2) 24 (23,1)

Sebészi szél 0,7358
Pozitív 10 (9,7) 7 (6,7)
Negatív 93 (90,3) 97 (93,3)

EIC 0,6103
Pozitív 30 (29,1) 27 (26,0)
Negatív 73 (70,9) 77 (74,0)

Szövettani típus 0,4829
Duktális 87 (84,5) 84 (80,8)
Lobuláris 2 (1,9) 10 (9,6) 
Egyéb 14 (13,6) 10 (9,6)

Hisztológiai grade 0,5512
1 16 (15,5) 17 (16,3)
2 55 (53,4) 58 (55,8)
3 32 (31,1) 29 (27,9)

ER státusz 0,9561
Pozitív 55 (53,4) 57 (54,8)
Negatív 39 (37,9) 39 (37,5)
Ismeretlen 9 (8,7) 8 (7,7)

Szisztémás kezelés 0,2225
Kemoterápia 21 (20,4) 16 (15,4)
Hormonterápia 19 (18,5) 18 (17,3)
Kemo- + 6 (5,8) 6 (5,8)

hormonterápia
Egyik sem 57 (55,3) 64 (61,5)

* átlagos életkor években (tartomány); EIC: extenzív intraduktális komponens; 
ER: ösztrogénreceptor.
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elôzô közleményeinkre (23, 29). A maradék emlôt
telekobalt gamma- vagy 6-9 MV fotonsugárral ke-
zeltük két tangenciális mezôbôl, napi 2 Gy-s
frakciókkal. Makroszkópos méretû (> 2 mm)
axilláris metasztázis (pN1bi-ii-iii-iv) esetén (207-bôl
50 betegnél; 24,2%) 44–50 Gy dózisú (medián: 50
Gy) regionális (supraclavium + axilla) sugárkeze-
lést is kaptak a betegek. A tumorágy „boost” kezelé-
sét 52 betegnél lineáris gyorsítóval, 6–16 MeV
energiájú elektronsugárral végeztük. Az alapdózis
és a percutan „boost” besugárzás között szünetet
nem tartottunk. A medián „boost” dózis 16 Gy volt
(átlag: 15,2 Gy; tartomány: 8-16 Gy) – konvencio-
nális frakcionálással (2 Gy/nap, 10 Gy/hét). Az
emlôtûzdeléseket (52 beteg) az alapdózis befejezé-
se után 2–3 héttel végeztük 1–3 síkban 3–7 db tû-
vel, majd a trokárok helyére flexibilis katétereket
vezettünk (29). A brachyterápiás „boost” kezelése-
ket HDR afterloading (AL) készülékkel, 192Ir izo-
tóppal frakcionáltan végeztük – 19 betegnél 3 x 4
Gy (12 Gy), illetve 33 esetben 3 x 4,75 Gy (14,25
Gy) dózisban, 3 nap alatt. 

Elsôdleges végpontnak az azonos oldali emlô-
ben keletkezô (invazív és nem invazív) recidívát
tekintettük. A másodlagos végpontok a követke-
zôk voltak: regionális recidíva, távoli metasztázis,
ellenoldali (invazív és nem invazív) emlôrák, em-
lôrák okozta elhalálozás, késôi irradiációs mellék-
hatások.

A betegek klinikopatológiai jellemzôk szerinti
megoszlását a 2. táblázatban foglaltuk össze.

A szisztémás kezelések elvei a tanulmány ide-
je alatt változtak. Az 1998-as St. Gallen Konszen-
zus Konferencia (36) elôtt negatív axilláris stá-
tusz esetén szisztémás kezelést nem végeztünk.
Pozitív hónalji nyirokcsomók mellett a betegek
premenopauzában 6 ciklus CMF (Cyclophospha-
mid, Methotrexat, 5-Fluorouracil) vagy 4-6 ciklus
CAF (Cyclophosphamid, Adriamycin, 5-Fluorour-
acil) illetve AC (Adriamycin, Cyclophosphamid)
séma szerinti kezelést kaptak, általában ún.
szendvics-kezelés formájában; posztmenopauzá-
ban receptorpozitivitás esetén 3 évig napi 2 x 10
mg Tamoxifen szedését javasoltuk. 1998-tól azok
a negatív hónalji nyirokcsomó státuszú nôbete-
gek is szisztémás kezelést kaptak, akik a St.
Gallen-i ajánlások alapján a közepes vagy magas
rizikójú betegcsoportokba (35 év alatti életkor,
pT > 10 mm, receptornegatív, rosszul differen-
ciált tumor) tartoztak. 

A betegeket a kezelés befejezését követô elsô
két évben 3 havonta, majd 6 havonta ellenôriztük.
Legalább évente egyszer mellkasröntgent, csont-
szcintigráfiát, hasi és emlô UH-ot, mammográfiát,

tumormarker- (CA-15-3 és CEA) és laboratóriumi
(vérkép, máj- és vesefunkciós próbák) vizsgálato-
kat végeztünk. A követés során az elsô lokális-re-
gionális recidíva és távoli áttét helyét és idejét, va-
lamint a halál idôpontját feljegyeztük. Az emlô-
rák-specifikus túlélés (végpont: emlôrákos elhalá-
lozás) és a relapszusmentes túlélés (RMT; vég-
pont: lokális-regionális vagy távoli relapszus,
amelyik elôbb alakult ki), valamint a helyi tünet-
mentesség (lokális tumorkontroll; LTK) tartamát
a mûtét napjától számítottuk. Lokális kiújulásnak
az azonos oldali invazív vagy in situ emlôtumor-
recidívát tekintettük. A tumorágy daganatmentes-
ségét (tumorágykontroll; TÁK) külön is értékel-
tük. Tumorágy-recidívának a tumorágyban és
közvetlen (2 cm-es) környezetében kialakuló lo-
kális kiújulást tekintettük. 
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Sugárkezelés Tumorágy- p-érték Lokális p-érték Összes elsô p-érték Emlôdaganatos p-érték 
recidíva recidíva relapszus* halál
% (n)** % (n)** % (n)** % (n)**

Alapdózis 10,7 (11/103) 0,0500 13,6 (14/103) 0,0795 31,1 (32/103) 0,0238 16,5 (17/103) 0,1026

Alapdózis + boost 3,8 (4/104) 6,7 (7/104) 18,3 (19/104) 9,6 (10/104)

* lokális-regionális vagy távoli relapszus (amelyik elôbb alakult ki); ** n: események/kezelt betegek száma.

3. táblázat. Emlôdaganattal összefüggô események gyakorisága a „boost” kezelés függvényében
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A késôi irradiációs mellékhatásokat (bôrmel-
lékhatás, fibrózis) az RTOG/ EORTC ajánlása sze-
rint osztályoztuk (5). A kozmetikai eredménye-
ket a Washington University által javasolt szub-
jektív skála alapján (kiváló-jó-megfelelô-rossz) ér-
tékeltük (26). 

A statisztikai vizsgálatokhoz a BMDP prog-
ramcsomagot (Department of Biometrics,

University of California, Los Angeles, USA) hasz-
náltuk. A túlélések valószínûségét Kaplan és
Meier (16) módszerével számítottuk. Az esemé-
nyek gyakoriságának különbségét Fisher-exact
teszttel, a túlélési különbségeket log-rank teszttel
hasonlítottuk össze. A relatív kockázatot (RR) és
a 95%-os konfidencia-intervallumot (CI 95%) a
regressziós koefficiensbôl számítottuk. Az irra-
diációs mellékhatások arányának különbségeit a
betegcsoportok között Fisher-exact teszttel ha-
sonlítottuk össze. Szignifikancia szintjeként a
p≤0,05 értéket használtuk. Nem szignifikáns
trendet akkor állapítottunk meg, ha a p-érték
>0,05 és ≤0,15 között volt.

Eredmények
A túlélô betegek medián követési ideje 51 hónap
(tartomány: 36-65). A követés alatt beteg nem
tûnt el. Ellenoldali emlôrák 6 (2,9%), második
primer tumor 5 (2,4%) betegnél alakult ki. Egy
beteg második primer tumor (gyomor adenocar-
cinoma) miatt a követés 36. hónapjában elhalálo-
zott. Nála az emlôrák kiújulását a követés során
nem észleltük. Interkurrens betegség miatt egy
beteget sem vesztettünk el. A primer emlôdaga-
nattal összefüggô események gyakoriságát
(„crude incidence”) a „boost” kezelés szerint a 3.
táblázatban foglaltuk össze. 

A 4,25 éves medián követési idô alatt össze-
sen 21 (10,1%) lokális recidíva alakult ki, 14 az
egyedül 50 Gy alapdózissal és 7 a kiegészítô dó-
zissal is kezelt karon (13,6% vs. 6,7%; p=0,0795).
A helyi daganatkiújulás 11/14 (78,6%), illetve
6/7 (85,7%) esetben távoli metasztázis nélkül
vagy az elôtt (elsô eseményként) jelentkezett. A
két betegcsoportban a Kaplan-Meier-módszerrel
4 évre számított LTK valószínûsége 85,1% illetve
94,2% (p=0,1176; RR: 0,49; CI 95%: 0,20–1,22), a
relapszusmentes túlélés pedig 67,2% illetve
82,3% (p=0,0438; RR: 0,56; CI 95%: 0,32–0,99)
volt a „boost”-kar javára (1. és 2. ábra). A 4 éves
daganatspecifikus túlélés szintén jobb volt a
„boost”-csoportban, de a különbség nem volt szig-
nifikáns (84,8% vs. 90,9%; p=0,1111). 

A tumorágy-recidívák gyakoriságát a „boost”
kezelés függvényében külön is vizsgáltuk. A 21 lo-
kális kiújulásból 15 (71,4%) a tumorágyból indult
ki. A kiegészítô dózis a tumorágy-recidívák gyako-
riságát 10,7%-ról (11/103) 3,8%-ra (4/104) csök-
kentette (p=0,0500). A 4 éves TÁK valószínûsége
a két betegcsoportban 87,5% illetve 97,1% volt
(p=0,0660; RR: 0,36; CI 95%: 0,11–1,12) (3. ábra).

A kiegészítô dózist is kapott betegeknél a
„boost” besugárzás technikája szerint a LTK-ban
különbség nem volt. Mind a BT-val, mind az
elektronsugárral kezelt betegeknél a 4 éves loká-
lis recidívamentes túlélés 94,2% volt (p=0,6969)
(4. ábra).

A szisztémás kezelések (hormon- és/vagy ke-
moterápia) a lokális recidívák gyakoriságát nem
befolyásolták lényegesen. A helyi kiújulások ará-
nya szisztémás kezelés nélkül 10,7% (13/121),
hormon- és/vagy kemoterápia után 9,3% (8/86,
p=0,4626) volt. A 4 évre számított LTK valószí-
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nûsége szisztémás kezeléssel illetve anélkül
88,9% és 89,6% volt (p=0,8858) (5. ábra).

A késôi irradiációs mellékhatások megoszlá-
sát a „boost” besugárzás függvényében a 4. táblá-
zatban foglaltuk össze. Bár a kiegészítô dózis
mind a bôrmellékhatások, mind a fibrózis, mind
a tünetmentes zsírnekrózisok gyakoriságát emel-
te, a két betegcsoport közötti különbség nem bi-
zonyult szignifikánsnak. A kifejezett mellékhatá-
sok arányát összevonva elemezve azonban a
“boost”-ot is kapott betegeknél a G2-3 fokú mel-
lékhatások gyakorisága 17,3% (18/104), míg a
csak alapdózissal kezelteknél 7,8% (8/103) volt
(p=0,0305). A kiváló-jó kozmetikai eredmény
aránya a két betegcsoportban 85,6% (89/104) és
91,3% (94/103) volt (p=0,1445).

Az elektron- és brachyterápiás „boost” besu-
gárzás összehasonlításakor teleangiectasia mind-
két betegcsoportban 4 betegnél (7,7%) alakult ki,
de az egyetlen G3 bôrmellékhatást egy elektron-
sugárzással kezelt betegnél figyeltük meg. A köze-
pes és kifejezett fibrózis gyakorisága szignifikán-
san nagyobb volt BT után, mint elektron „boost”
után (9/52, 17,3% vs. 1/52, 1,9%; p=0,0079), de a
kiváló-jó kozmetikai eredmény nem különbözött
a két betegcsoportban (BT: 46/52, 88,5% vs. elekt-
ron: 43/52, 82,7%, p=0,2890).

Megbeszélés
Emlômegtartó mûtét után a maradék emlô 46–50
Gy dózisú megavoltos besugárzása standard keze-
lés (23). Sok sugárterápiás központban az alapdó-
zist követôen a tumorágyra további kiegészítô dó-
zist is adnak rutinszerûen (12, 14, 20–22, 26, 31,
34), mivel a lokális recidívák 67–100%-a a
tumorágyban és közvetlen környezetében alakul
ki (9–10, 18). Mások azonban a daganat ép sebé-
szi széllel történô eltávolítása után az 50 Gy alap-
dózist „boost” nélkül is megfelelô kezelésnek tart-
ják (27). Egyes vizsgálatok szerint a „boost” kb.
5%-kal javítja a LTK-t (14, 19, 22). A Fôvárosi
Onkoradiológiai Központ (FOK) prospektív tanul-
mányában 10 Gy HDR-AL „boost” 46 hónapos át-
lagos követési idô után 10,7%-ról 5,4%-ra csök-
kentette a lokális recidívák arányát, de a szerzôk
az események kis száma miatt statisztikai analí-
zist nem végeztek (19, 22). Eddig két nemzetközi
prospektív tanulmány elôzetes eredményeit is-
merjük (4, 30). Romestaing és mtsai (30) 1024

randomizált betegénél – 3,3 év medián követési
idô után – a tumorágyra adott 10 Gy elektron
„boost” az 5 évre számított LTK valószínûségét
kismértékben (0,9%-kal), de szignifikánsan javí-
totta. Az EORTC multicentrikus vizsgálatának el-
sô eredményeit még csak absztrakt formájában
közölték (4). 15-16 Gy elektron vagy LDR
brachyterápiás „boost” szövettanilag negatív se-
bészi szél mellett is 2,5%-kal csökkentette a loká-
lis recidívák 5 éves arányát (p < 0,0001).

Vizsgálatunkban 16 Gy elektron vagy 12-14,25
Gy HDR AL „boost” 4,25 év medián követési idô
után a lokális recidívák arányát felére, a tumor-
ágy-recidívák gyakoriságát harmadára csökken-
tette (3. táblázat). Ez a 4 éves LTK és TÁK vonat-
kozásában a két betegcsoport között erôs, nem
szignifikáns trendet jelent (LTK: p=0,1176; TÁK:
p=0,0660). A kiegészítô dózis a relapszusmentes
túlélést azonban jelentôsen javította (p=0,0438).
A vizsgálat indításakor végzett számításaink sze-
rint a két kar lokális kontrolljának feltételezett
5%-os különbségének megfelelô (80%-os) statisz-
tikai erôvel való kimutatásához 547 beteg szüksé-
ges. A protokoll tervezésekor az elôzetes (ún.
„interim”) eredmények feldolgozását a negyedik
követési év után terveztük. Mindezek figyelem-
bevételével idôközi eredményeink biztatóak és
igazolni látszanak a „boost” dózis kedvezô hatását
a lokális daganatmentességre.

A négy randomizált „boost”-vizsgálat számos
szempontból különbözött egymástól (4, 19, 22,
29). Ezen különbségeket az 5. táblázatban foglal-

Eredeti közlemény

Mellékhatás* Alapdózis (N=103) Alapdózis + boost (N=104) p-érték
n (%) n (%)

Bôr 0,3177
Grade 0 92 (89,3) 85 (81,7)
Grade 1 8 (7,8) 11 (10,6)
Grade 2 2 (1,9) 7 (6,7)
Grade 3 1 (1,0) 1 (1,0)

Fibrózis 0,3188
Grade 0 82 (79,6) 72 (69,2)
Grade 1 16 (15,5) 22 (21,2)
Grade 2 4 (3,9) 9 (8,7)
Grade 3 1 (1,0) 1 (1,0)

Zsírnekrózis 0,6586
Tünetmentes 1 (1,0) 3 (2,9)
Szimptómás 0 (0) 0 (0)

* az RTOG/EORTC osztályozási rendszer alapján (5).

4. táblázat.
Irradiációs mellék-
hatások megoszlása
sugárkezelés szerint

Vizsgálat Betegszám Követés „Boost” dózis Lokális recidíva % LTK* % (p-érték) RMT* % (p-érték)
n év Gy (technika) „boost” igen vs. nem „boost” igen vs. nem „boost” igen vs. nem

Lyon[29] 1024 3,3 10 (E) 1,9 vs. 4,0 96,4 vs. 95,5 (0,044) 86,0 vs. 82,2 (0,011)

EORTC[4] 5318 5,1 15-16 (E vagy BT) 4,1 vs. 6,8 95,7 vs. 93,2 (< 0,0001) NA

FOK[19] 111 3,8 10 (BT) 5,4 vs. 10,7 NA NA

Jelen tanulmány 207 4,25 12-16 (E vagy BT) 6,7 vs. 13,6 94,2 vs. 85,1 (0,1176) 82,3 vs. 67,2 (0,0438)

LTK: lokális tumorkontroll; RMT: relapszusmentes túlélés; FOK: Fôvárosi Onkoradiológiai Központ; E: elektron; BT: brachyterápia; NA:
nincs adat
*A jelen tanulmányban 4 éves, a másik két tanulmányban 5 éves valószínûség.

5. táblázat. A négy randomizált „boost”-vizsgálat összehasonlítása
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tuk össze. A francia és az EORTC vizsgálatban is
jelentôsen kisebb volt a lokális recidívák és az
összes emlôdaganatos relapszusok gyakorisága.
Ennek fô oka a vizsgálatok besorolási feltételei-
nek különbsége. A Lyon-i tanulmányba csak szö-
vettanilag negatív szél esetén és maximálisan 3
cm-es tumorméretig sorolták be a betegeket. Az
EORTC is csak a tumormentes sebészi széllel
rendelkezô esetek eredményeit dolgozta fel. Saját
anyagunkban a betegek 8,2%-ánál a sebészi szél
tumorosan érintett volt, illetve a francia és az
EORTC vizsgálathoz képest jóval nagyobb volt
mind a rosszul differenciált daganatok, mind a
T2 tumorok, mind az N1 axilláris státuszú bete-
gek aránya (30, 35). A lokális recidíva szempont-
jából alacsony rizikójú betegeket a „boost”-
vizsgálatunkkal párhuzamosan futó fázis I-II
egyedüli BT vizsgálatba soroltuk be (28). A FOK
beteganyagában is kisebb volt a T2 nagyságú és
extenzív intraduktális komponens- (EIC) pozitív
tumorok, illetve a szövettanilag nem ép széllel el-
távolított daganatok aránya (19, 22). 

A késôi irradiációs mellékhatások gyakorisá-
gát a „boost” dózis emelte és a G2-3 parenchimás
és bôrmellékhatásokat együtt elemezve a különb-
ség szignifikáns volt. A kozmetikai eredménye-
ket azonban a kiegészítô dózis csak kismértékben
rontotta. A francia tanulmányban alkalmazott 10
Gy elektron „boost” a teleangiectasia arányát
5,9%-ról 12,4%-ra emelte (p=0,003), de a jó-kivá-
ló kozmetikai eredmény mindkét betegcsoport-
ban 85% volt (30). Az EORTC 3 éves medián kö-
vetési idô után 1141 betegnél végezte el a kozme-
tikai eredmények objektív értékelését (35). A jó-
kiváló eredmények arányát a kiegészítô dózis je-
lentôsen rontotta (86% vs. 71%, p=0,0001), de
multivariációs analízisben a legszignifikánsabb
faktornak a mûtét során kimetszett anyag térfo-
gata bizonyult. 

Bár vizsgálatunknak nem volt célja a sziszté-
más kezelések lokális kontrollra gyakorolt hatá-
sának vizsgálata, az utóbbi idôben közölt pozitív
eredmények (6–7, 25) ismeretében az adjuváns
hormon- és/vagy kemoterápia szerepét külön is
elemeztük. Egyváltozós analízisben a szisztémás
kezelések nem befolyásolták lényegesen a 4 éves
LTK-t (szisztémás kezeléssel: 88,9% vs. anélkül:
89,6%), ami mások eredményeivel egybehangzó-
an valószínûsíti, hogy az adjuváns hormon- és ke-
moterápia szerepe másodlagos a sugárkezeléshez
képest a lokális daganatmentesség biztosításában
(2, 20, 31). Bár a szisztémás kezeléseket nem
randomizálás alapján végeztük, de a vizsgálat két
karján az adjuváns kemo- és/vagy hormonterápi-
ában részesült betegek aránya nem különbözött
egymástól szignifikánsan. 

Tekintettel arra, hogy a lokális és távoli relap-
szusok egymástól nem független események, ha-
nem mintegy „versenyeznek egymással a bete-
gért” (ún. „competing risk”), szükséges az elsô
relapszusként kialakuló lokális recidívák és az elsô
(lokális, regionális vagy távoli – amelyik elôbb ala-
kult ki) relapszusok külön-külön történô elemzése
is (11). Az elsô relapszusként (metasztázis nélkül
vagy az elôtt) kialakult lokális recidívák arányát a

„boost” kezelés az összes lokális recidívákhoz ha-
sonlóan csaknem felére csökkentette („boost”
igen: 5,8% 6/104, „boost” nem: 10,7% 11/103).

A 90-es évek sugárterápiás közleményei alap-
ján a lokális kezelések a reziduális vagy rekurráló
daganatsejtek másodlagos disszeminációjának
megakadályozásával az emlôrák-specifikus túl-
élést is javíthatják (1, 13, 15, 17, 24, 32). Elvileg
tehát a „boost”-besugárzásnak is lehetne ilyen ha-
tása, de (ha van is) ennek aránya valószínûleg
olyan kicsi, hogy csak többezres beteganyagon
lenne statisztikailag igazolható (30). A Lyon-i ta-
nulmányban 2,5%-kal, saját vizsgálatunkban pe-
dig 6,1%-kal volt jobb az 5 illetve 4 éves túlélés
valószínûsége a “boost”-csoportban, de a különb-
ség egyik esetben sem bizonyult szignifikánsnak,
az EORTC-vizsgálat túlélési eredményei pedig
még nem ismertek. 

Összefoglalva, eredményeink alapján a
„boost” besugárzás az azonos oldali emlôben a lo-
kális recidívák arányát 51%-kal, a tumorágy-reci-
dívák gyakoriságát 64%-kal csökkenti, a relap-
szusmentes túlélést szignifikánsan javítja, az em-
lôrák-specifikus túlélés szempontjából azonban
szerepének megítélése további vizsgálatokat igé-
nyel. Az elektron és HDR brachyterápiás „boost”-
tal elért lokális eredmények azonosak. Nagymé-
retû emlôben, 2-3 cm-nél mélyebben fekvô tu-
morágynál a szövetközi besugárzás, bôrhöz köze-
li excíziós üreg, illetve kis volumenû emlô esetén
pedig az elektronbesugárzás elônyösebb. Bár a ki-
egészítô dózis növeli a késôi irradiációs mellék-
hatások arányát, a lokális recidíva szempontjából
nagy rizikójú betegcsoportokban (mikroszkópo-
san pozitív sebészi szél, 2 mm-nél kisebb tumor-
mentes biztonsági zóna, EIC-pozitív tumorok) ru-
tinszerûen javasolható. A “boost” dózis indikációs
körének prognosztikai alcsoportok szerinti meg-
határozása az EORTC-tanulmány és más folya-
matban lévô vizsgálatok végleges eredményei-
nek ismeretében lesz lehetséges. 
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