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Onkologia Erradioterapikoa 

Onkologia Erradioterapikoa  medikuntza klinikoaren espezialitatea bat da, eta erradiazio 

ionizatzailea -bakarrik edo beste modalitate terapeutiko batzuekin batera- erabiltzen du minbiziari 

eta beste zenbait gaixotasun neoplasikori aurre egiteko.   

 

Jarraian zehaztuko dira: 

• Nor gara 

• Non gaude  

• Prestakuntza-eskaintza 

• Prestakuntza-ibilbidea (errotazioak) 

• Ikerketa 

• Prestakuntzaren ebaluazioa 
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Nor gara 
 

 
Zerbitzuburua 

Pedro Bilbao Zulaica irakas. 
 

Tutorea 
Elsira Bóveda Carro dk. 

 
 

1974an, Luis Gimeno Alfos doktoreak bultzatu zuen zerbitzua, eta gaur egun Onkologia 

Erradioterapikoko  Espezialitatearen Batzorde Nazionalak diseinatutako prestakuntza programa osoa 

eskaintzen du. Aipatutako Batzordeko kidea ere bada gure zerbitzua. 

1975. urteaz geroztik akreditatuta dago, eta BAME bat hartzen du urteko.   

 

Sortu zenetik, honako pertsona hauek zuzendu dute zerbitzua: Gimeno Alfos dk. (1974-1996),  

Francisco Marcos Santos dk. (1996-97), Juan Carlos Martín Urreta irakas. dk. (1998) eta Pedro Bilbao 

Zulaica irakas. (1999-gaur arte). 

Zerbitzuaren garapenean izandako gertakaririk nabarmenenak hauek dira: 

 Hasiera 1974. urtean, 250 Kv-eko azaleko eta sakoneko Erradioterapiarekin  

 1976an, kobalto-ponpa bat (Theratron 80) eta ohiko simulagailua bat eskuratzea. 

 1976an, Brakiterapia eskuratzea Ir, Erradio eta Urrezko tasa-txikiko iturriekin 

 1996an, Nucletron-eko HDRa eskuratzea 

 1997an, lehenengo azeleragailu lineala eta simulagailu berri bat eskuratzea 
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 2001ean, bigarren azeleragailu lineala  (incorporando multiláminas) eta pinnacle 3D 

planifikagailu bat eskuratzea 

 2004an, planifikazioko berezko OTA bat eskuratzea.  

 2006an, hirugarren azelaragailu lineala eskuratzea.  

 2008an, Pinacle planifikazio-sistema eguneratzea  

 2009an, Nucletron-eko HDRa eguneratzea 

 2010ean, Brain Lab erradiokirurgia-sistema bat eskuratzea  

 2011n, Prostata-brakiterapia (HDR) eskuratzea  

 2015ean, 1. azeleragailu lineala ordezkatzea aurreikusten da 

 

 

Jarduera asistentziala: 

Urtea 
Pazienteen kopurua 

(Onko-erradioterapiaren 1. kontsulta) 

2000 1047 

2001 1150 

2002 1274 

2003 1357 

2004 1338 

2005 1298 

2006 1352 

2007 1477 

2008 1470 

2009 1482 

2010 1662 

2011 1625 

2012 1787 

2013 1754 

GUZTIRA 20073 
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Profesional hauek osatzen dute Onkologia Erradioterapikoko Zerbitzuaren lan-taldea: 

 

Medikuak:  

  1 zerbitzuburu 

  1 Brakiterapiako atalburu 

  8 fakultatibo 

  1 BAME 

 

Erradiofisikoak eta  Babes erradiologikoa: 

  1 atalburu 

  5 erradiofisikoak 

Dosimetristak eta teknikariak: 

 4 Dosimetristak 

 14 teknikari 

 

Erizainak: 

 1 gainbegirale 

 6 EUD 

Erizaintzako laguntzaileak: 2 

Administrari laguntzaileak: 3 

Zeladore: 1 
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Zerbitzuak Arlo edo Unitate Asistentzial hauek ditu:  

 

 3 Bunker azeleragailu linealetarako, itxarongela eta kontsulta bana azeleragailuetan 

 1 Bunker brakiterapiarako (Erradio ebakuntza-gela) 

 1 Bunker planifikazio-OTArako 

 Anestesia, kirofano-aurrekoa eta 

bizkortzea 

 Erradiokirurgiako arloa 

 Medikuen planifikazio-gela 

 Erradiofisioen planifikazio-gela 

 Dosimetrien planifikazio-gela 

 5 kanpo-kontsulta eta itxarongela 

 Bi bilera-gela 

 5 bulego medikuentzat 

 3  bulego erradiofisikoentzat 

 1 erizaintzako gainbegiralearen 

bulegoa 

 Idazkaritza 

 Atseden-gela 

 Artxibo-gela 

 Farmazia eta fotokopiagailu-gela 

 

Urteko jarduera hemen dago eskuragarri: 

Ospitalea > Urteko Memoria osorik "Arlo klinikoak" 

http://www.hospitalcruces.com/memoriaDinamica/2012/03/Areas_Clinicas.pdf
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Non gaude 

Onkologia Erradioterapikoko Zerbitzua      
Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean dago:   
Gurutzetako Plaza z. g. Barakaldo 48903.  
Barakaldo, Bizkaia 
Ikus Ospitalea Google Mapsen 

 
Zerbitzuko idazkaritza Areto Nagusiaren, 
Medikuntzako Irakaskuntzako Unitatearen eta 
Kafetegiaren aurreko sotoan dago  
 
Harremanetarako telefonoa: +34-94.600.6398 
Posta elektronikoa: 
secretaria.radioterapiacruces@osakidetza.net 

file:///C:/Users/30555357h/AppData/Local/Temp/$$_61DF/secretaria.radioterapiacruces@osakidetza.net
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Prestakuntza-eskaintza 

Gure antolakuntza eta asistentzia-jarduera handiari esker, espezialitateko alderdi nagusi guztietan 

espezialisten prestakuntza eskaini eta berma dezakegu. Garrantzitsuenak honako hauek dira:  

a. Paziente onkologikoen etengabeko arreta pertsonalizatua, ezagutzak, gaitasun espezifikoak eta 

jokaera profesionala hobetuz. 

b. Pazientearen autonomia eta duitasuna bultzatzea, tratamenduak erabakitzeko orduan.  

c. Tumore ezberdinen fase kliniko, erradiologiko eta patologikoa ezagutzea   lokalizazioaren arabera, 

bai eta así como algoritmo de tratamiento quirúrgico, quimioterápico, radioterápico, con agentes 

biológicos, y/o combinación de modalidades. 

d. Kimioterapia eta erradioterapia 

neoadjubante, konkomitante, 

adjubante eta aringarriaren indikazioak 

ezagutzea.  

e. Tratamendu onkologikoari erantzuna 

baloratzeko irizpideak ezagutzea. 

(erabateko erremisioa, erremisio 

partziala, gaixotasuna egonkor). 

 

f. Irradiazio-pautak eta beste hainbat 

modalitate terapeutiko batzuekin 

bateratzeko pautak ezartzea tumoreen 

tratamenduan  

 

 

g. Norberari egokitutako erradiazio-plana aukeratzea: irradiazio-bolumenak, frakzio bakoitzeko 

dosia, guztirako dosia, erradioterapiaren iraupena eta frakzio-kopurua lokalizazio bakoitzean. 

Inmobilizazio- eta kokatze-sistemak ezagutzea irudi bidezko erradioterapiarako eta/edo denbora 

errealean. 

h. Erradioterapia –teknika ezberdinen indikazioak eta emateko moduak ezagutzea.  

i. Erradioterapiaren toxititate akutuak eta kronikoak (bakarrik edo beste tratamendu batzuekin 

batera) identifikatu eta ezagutzea. 

j. Inguratu beharreko irradiazo-jomugako bolumenak ezagutzea bai eta arriskuko organoen mugak 

ere.  
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k. Parte hartze aktiboa GUOko Disziplina anitzeko Batzorde Onkologikoetan.  

l. Bibliografia mediko nabarmena bilatzea eta hautatukoa materiala eguneroko praktika klinikoaren 

ebidentzian txertatu eta erabiltzea 

m. Datu-baseak erabiltzea como investigador colaborador en proyectos de investigación que se 

encuentran en marcha en el Servicio. 

n. Dosimetria Fisikoaren eta bere aplikazio klinkoaren oinarrizko kontzeptuak ezagutzea  

 

Gainera, dedikazio berezia dugu patologia edo prozedura konplexu hauetan:  

a. HDR brakiterapia: cérvix, endometrio, próstata (fusión de imagen eco-RMN), biopsias dirigidas 

a nódulos premorientes, tumores cutáneos, sarcomas, mama. 

b. Garuneko erradiokirurgia. Tumores  malignos y patología benigna: meningiomas, 

schwanomas, malformaciones arterio-venosas, adenoma de hipófisis, metástasis cerebrales. 

c. Haurrentzako erradioterapia onkologikoa. Erreferentziako zentroa. 

d. Sarkomak, eta hezur zein ehun bigunetako beste tumore batzuk. 
 

 
 

 

Prestakuntza-egonaldiak eskaintzen ditugu estatuko zein nazioarteko hainbat zentrotan:  

El residente puede realizar periodos de formación externa en centros nacionales o extranjeros. La 

Comisión de Docencia y nuestro servicio habiendo facilitado la formación en los centros: 

a. Oscar Lambret zentroa, Lille- Frantzia 

b. Instituto Catalá de Oncología- ICO, Hospitalet- Bartzelona 
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Espezialitatearen berezko prestakuntza-ikastaroak hauek dira: 

 Onkologia Erradioterapikoko Espainiako Eskolaren ikataroak (Web SEOR) 

 Curso Supervisores para instalaciones radioactivas.  

 ESTRO-ren ikastaroa bat gomendatzen da, gutxienez (European Society of Radiation Oncology) 

 SORE-aren Adostasun Jardunaldietan parte hartzea gomendatzen da (Onkologia 

Erradioterapikoko Euskadiko Elkartea). 

 

Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu gure zerbitzu-zorroa: 

Ospitalea> Zerbitzuen zorroa > Onkologia Erradioterapikoa 

 

Irakaskuntza Batzordeak ikastaroak (ikus irakaskuntza-jarduerak) antolatzen ditu espezialitate guztien 

oinarrizko prestakuntza bateratua osatzeko. Ikastaro horietako gehienak ezinbestekoak dira azken 

titulua lortzeko. 

Ospitaleak saio orokorrak (ikus irakaskuntza-jarduerak) egiten ditu hilero asteazken batean edo bitan, 

08:30ean, areto nagusian. Saio horiek garrantzi handikoak dira prestakuntza integrala lortzeko, 

espezialitatea zeinahi dela ere. Izan ere, interes bereziko kasu klinikoei buruz ikasteaz gain, 

ospitalearen, zerbitzuen eta unitateen funtzionamenduaren eta horien arteko loturen berri jasotzen 

da, eta baita batzordeek duten jarduera garrantzitsuaren berri ere.  

http://www.seor.com/
http://www.hospitalcruces.com/documentos/CatalogoServicios/28_Onco_Radioterapica_%28cas%29%2820131021%29.pdf
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Prestakuntza-ibilbidea (Errotazioak) 

1. urtea:  

Larrialdi Orokorrak 

Barne-medikuntza 

Otorrinolaringologia onkologikoa 

Ginecologia eta bularreko patologia onkologikoa 

Kirurgia orokorra: kirurgia esofagogastriko eta kolon-ondesteko unitatea 

Haur-onkologia 

 

2. urtea: 

Onkologia Medikoa: Eguneko Ospitalea, ospitalizazioko solairua eta zainketa aringarriak 

Erradiodiagnostikoa: mamografia, ekografia eta bularreko biopsia, garuneko eta gorputz osoko RMN 

patologia onkologikorako 

Medikuntza Nuklearra: Hezur-gammagrafia  eta PET-TC. Eta terapia metabolikoa 

Onkologia Erradioterapikoa (errotazioak): 

Toraxeko tumoreak 

Bularreko tumoerak 

Garuneko tumoreak 

Instalazio erradioaktiboen gainbegirale ikastaroa (R-2, R-3 o R-4) 

 

3. urtea: (errotazioak) 

Linfomak, mieloma multiplea y miscelánea hematología 

Digestio-aparatuko tumoreak 

Tumore ginekologikoak (Brakiterapia, barne) 

Misceláneo: Sarkomak- Erradioterapia pediatrikoa 

Tumore genitourinarioak (prostatako brakiterapia, barne)  

Fisiko Medikoa 

 

4. urtea: (errotazioak) 

Buruko eta lepoko tumoreak 

Erradioterapiako teknika aurreratuak: 

- IMRT /IGRT, VMAT eta Tomoterapia 

- Garunez kanpoko erradiokirurgia. SBRT: birikak (primarioak eta metastasikoak), gibeleko 

metastasiak, giltzurrungaineko metastasiak, hezur-metastasiak 
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Ikerkuntza 

BioCruces Ikerkuntza Insitutuak sostengua ematen dio ospitalearei ikerketarako. 

I. Ikerketa-taldearen aurrekariak eta justifikazioa 

Onkologia Erradioterapikoko espezialistaren jarduerak eta lan-eremuak minbiziarekin zerikusia duten 

alderdi klinikoak eta ikerketakoak dira, baita erradiazioen eta tratamendu asoziatuen ondorio 

biologikoekin zerikusia dutenak ere. Haren jarduera klinikoak honako arlo hauek biltzen ditu: 

epidemiologia, prebentzioa, patogenia, klinika, diagnostikoa, neoplasien tratamendua eta balorazio 

pronostikoa.  

Prozesu Onkologikoen Erradiologia eta Medikuntza Fisikoa BioCruces Institutuko Onkologia 

Erradioterapikoko taldearen helburua da onkologia erradioterapikoan ikerketa bultzatzea eta 

sustatzea, bilduz eta koordinatuz espezialistetako zenbait (onkologo erradioterapikoak eta zientzia 

asoziatuak), batez ere Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko Onkologia Erradioterapikoko eta 

Ospitaleko Erradiofisikako zerbitzuetakoak eta tumoreak erradiazioarekin tratatzen dituzten 

gainerako espezialistak, baita EHU Euskal Herriko Unibertsitateko Medikuntza eta Odontologia 

Fakultatearekin batera lan eginda ere.  

 

 

http://www.biocruces.com/
http://www.biocruces.com/k3003
http://www.biocruces.com/k3003


Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea 
Prestakuntza Espezializatuko Programa 
Barakaldo, Bizkaia – Euskadi (Espainia) 

 

 
 
 
 
 
 

 

Onkologia Erradioterapikoa | harremanetarako: secretaria.radioterapiacruces@osakidetza.net 2016 

© Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea, Prestakuntza Espezializatua. All rights reserved.  13 de 37 

Teknologia.- 

Azken urteetan garapen teknologikoa azkarra izan da, eta horrek eragin handia izan du 

erradioterapiako tratamenduetan. Irudi-tekniken garapenak eta horiek erradiazio-tratamenduetan 

erabiltzeak ikaragarrizko aldaketa ekarri du Onkologia Erradioterapikoan tratamenduak egiteko 

moduan, eta kontzeptu berriak sortu dira; adibidez, IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) 

eta IGRT (Image Guided Radiation Therapy). Kontzeptu horiek kanpoko erradioterapia-teknikei nahiz 

barruko erradioterapiakoei edo brakiterapiakoei dagokie. 

IMRT terapiari esker, erradiazio dosia modu zehatzagoan egokitu ahal da tumorearen hiru 

diomentsioko formara (3-D), bolumen txikietan modulatuta (edo kontrolatuta) erradiazio-sortaren 

intentsitatea. IMRTari esker, halaber, posible da tumorearen barruko lekuetan dosi handiagoak 

enfokatzea eta inguruko funtsezko egitura 

normalak ahalik eta denbora gutxiena egotea 

erradiazioren eraginpean. Tratamendua arretaz 

planifikatzen da, ordenadore bidezko 

tomografiako (OTA) hiru dimentsioko irudien 

laguntzarekin, edo erresonantzia magnetiko 

nuklearreko (EMN) edo PET/OTAko irudien 

laguntzarekin, irudiak bata bestearekin osa 

daitezkeelarik, eta, horrekin batera, kalkulu 

konputarizatuak egiten dira tumorearen 

formarako ondoen datorren dosi-intentsitate 

patroia zehazteko. Oro har, zenbait 

direkziotatik datozen erradiazio-sorten 

intentsitate modulatuaren eremuen hainbat eta hainbat konbinaziori esker, irradiazio indibidualeko 

dosia sortzen da, eta horrek tumorera doan dosia ahalik eta gehiena izatea dakar, eta, bide batez, 

inguruko ehun normaletara doan dosia minimizatu egiten da. 

 IMRTarekin ehun normalera bidaltzen den dosia gutxienekoa denez, erradiazio-dosi handiagoak eta 

eraginkorragoak bidal daitezke tumoreetara, eta, erradioterapia konbentzionaleko teknikekin 

alderatuta, albo-ondorio gutxiagorekin. IMRTarekin, halaber, tratamenduaren toxikotasuna gutxitu 

daiteke, baita handitu gabeko dosiekin ere. Toxikotasuna dela eta, IMRTak, erradioterapia 

konbentzionalaren aldean, eguneroko tratamendu pixka bat luzeagoak behar ditu, baita plangintza 

gehigarria eta segurtasun-kontrolak ere pazientea tratamenduarekin hasi aurretik.  
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Gaurko egunean, IMRTa gehienbat honako minbizi hauek tratatzeko erabiltzen da: prostatakoa, 

burukoa eta lepokoa, eta nerbio-sistema zentralekoa. Gutxiagotan, bularreko minbizia eta biriketakoa 

tratatzeko ere erabili izan da IMRTa, baita tumore gastrointestinalak, ginekologikoak eta sarkoma-

mota batzuk ere. IMRTa baliagarria izan daiteke zenbait minbizi-mota pediatrikotarako ere. 

 Erradioterapia-kurtso batean irudiak 

sarri-sarri hartzea da irudi bidez 

gidatutako erradioterapia (IGRT), 

tratamendua emateko orduan doitasuna 

eta zehaztasuna hobetzeko 

helburuarekin. 

IGRTan, azeleragailu linealarekiko (dela X 

izpietarako, dela fotoietarako) erradiazio-

tresnek duten teknologiari esker, 

tumorearen irudiak har daitezke 

erradiazio- tratamendua hasi baino 

lehentxeago edo tratamenduak irauten 

duen bitartean. Software espezializatuak 

erabilita, irudi horiek simulazioan 

hartutakoekin alderatzen dira. Orduan, 

behar diren aldaketak egiten dira 

pazientearen jarreran edota erradiazio-sortetan erradiazioa modu zehatzagoan bideratzeko 

tumorera, inguruko ehun osasuntsua saihestuta.  

Tomografia konputarizatua edo ordenadore bidezko tomografia axiala (OTA), erresonantzia 

magnetiko nuklearra (EMN), positroi-igorpen bidezko tomografia (PET), ultrasoinua (US) eta X izpien 

bidezko irudiak erabil daitezke IGRTrako. IGRTko metodo berri batzuek erradioaktiboa ez den diodo 

argi-igorle bat (LED) erabiltzen dute, pazientearen larruazalean ezarrita edo, bestela, gorputzaren 

barruan, metalezko hazi batzuk balira bezala.  

IGRTa mugitzeko joera duten gorputz-eremuetako tumoreak tratatzeko erabiltzen da; adibidez, 

biriketakoak -arnasketak eragiten baitie-, gibelekoak edota prostatakoak, eta baita organo eta ehun 

kritikoen ondoan daudenak ere. Askotan, intentsitate modulatuko erradioterapiarekin (IMRT) batera 

edota erradiokirurgia estereotaktikoarekin erabiltzen da -biak doitasun handiko erradioterapia-modu 
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aurreratuak eta X izpien azeleragailuak erabiltzen dituztenak ordenadore bidez kontrolatuak- tumore 

gaiztoan edota tumore barruko leku zehatz batzuetan ezartzeko erradiazio-dosi zehatzak. 

Teknologiaren garapen horrek behartu egiten du Onkologia Erradioterapikoan ikerketak egitera; izan 

ere, tratamendu berri guztiak ez daude probatuta egoera kliniko guztietan. Edo gaur egunean ez dago 

ikerketa prospektiborik argitaratuta; adibidez, denbora errealean eta dosi-tasa handiko brakiterapia 

planifikatzeko irudi-fusioarekin gertatzen den bezala.  

Biologia molekularrak onkologiaren arloan izan duen garapenak zuzenean eragiten dio Onkologia 

Erradioterapikoari. Hala, ikerketa-fasean dago agente biologikoen eta erradioterapia-tratamenduen 

arteko konbinazioa. 

Nutrizioa.- 

Malnutrizioa pronostiko txarraren faktore bat 

da; faktore asko ditu, eta pronostiko txarra 

dakar berarekin. Tratamendu erradioterapikoa 

agintzen dieten pazienteek desnutrizio-arrisku 

handiagoa daukate, batez ere tumore 

gastrointestinaleko kasuetan, eta buru eta 

lepokoetan.  Irradiazio-aldiko morbilitate 

induzituak kalte egin diezaioke bai 

pazientearen nutrizio-egoerari, bai gaitasun 

funtzionalari, eta horrek bizi-kalitatea kaskartu 

dezake. 

Nutrizio-aholkularitzari dagokionez, badira zenbait estrategia erradioterapia-tratamenduan baliatu 

ahal direnak: pazientearen ohiko dieta mantendu, aholku dietetikoak eman bakoitzaren beharren 

arabera edota ahotik hartzeko nutrizio-gehigarriak agindu pazienteak kaloria gehiago har dezan.  

Nutrizio-tratamendu gehigarria agintzeko erabakiak, ahal den neurrian, ebidentzian oinarrituta egon 

behar du. Pazienteek zailtasunak izaten dituzte aho bidezko gehigarriak hartzeko, edo ez dituzte ondo 

hartzen, anorexiagatik, disfagiagatik eta tumoreak edo tratamenduak eragindako beste sintoma 

batzuengatik. Batzuetan, hori gertatzen da gehigarri likidoaren zaporeagatik, testuragatik eta batez 

ere eguneroko janariaz gain hartu beharreko likido kantitateagatik. Gaurko egunean, badaude 

merkatuan nutrizio gehigarriko hainbat formatu. Kontuan hartuta, lehenik eta behin, pazienteak 

tratamendua betetzearen baitan dagoela nutrizio-tratamenduaren eraginkortasuna, planteatzekoa 
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da aho bidezko nutrizio-formatu konbentzional bat agintzea, formatu trinko baten ordez; izan ere, 

kaloria eta proteina kantitate antzekoa du, baina bolumen txikiagoa.  Paziente onkologikoaren 

desnutrizioa pronostiko okerrago bati lotuta egon ohi da. Halaber, pisua galtzea hilkortasun-iragarle 

garrantzitsua da. Bai gaitzak, bai tratamenduek eragin handia daukate pazientearen nutrizio-egoeran 

(Pacanella erreferentzia, 2011). Horrenbestez, buruko eta lepoko tumorea diagnostikatu dieten 

pazienteei onura handia egin diezaieke tratamenduak irauten duen bitartean aholku dietetikoa 

jasotzeak edota gehigarri dietetikoak hartzeak. Onura hori nutrizio-kaskartze txikiagoa izan beharko 

luke.  

Minbiziaren tratamenduen ebaluazioa historikoki honako faktore hauen analisian oinarritu izan da, 

besteak beste: tumorearen erantzuna, kontrol lokala eta bizirik irautea. 90eko hamarkadatik, ordea, 

interesak faktore horietatik harantzago egin du, eta, hala, gaitzak eta tratamenduek pazienteen bizi-

kalitatean daukaten eragina ere aztertu 

ohi da. Minbizia Aztertzeko eta Tratatzeko 

Europako Erakundea (EORTC) lau alorrek 

osatzen dute, eta horietako bat Bizi-

Kalitatearen (BK) ingurukoa da. Talde 

horrek BK neurtzeko sistema modular bat 

sortu du. Lehenik eta behin, galdetegi 

orokor bat dugu (EORTC QLQ-C30), eta 

gero hori tumore bakoitzerako modulu 

espezifikoekin osatzen da; modulu horiek 

tumore-lokalizazioen alderdi zehatzagoak 

neurtzen dituzte, galdera-sorta orokorrean 

jasotzen ez direnak. EORTCk, zehazki, 

modulu espezifiko bat landu du buruko eta 

lepoko tumoreetarako (EORTC QLQ-

H&N35), eta hor EORTC QLQ-C30 galdera-sortan behar beste zehaztuta ez dauden sintomak, 

erradioterapiarekin lotuta egon daitekeen toxikotasuna eta nutrizio-alderdiak aztertzen dira.    
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Horrenbestez, funtsezkoa da euskarri-tratamendu horiek pazienteen bizi-kalitatean daukaten eragina 

neurtzea. Pazientearen esperientzia, gaixotasunak berarengan izandako eragina eta jasotako 

tratamendua neurtzea 'urre-patroitzat' jo beharko litzateke, eta bizi-kalitatea helburu independente 

modura aztertu saio klinikoetan. 

Kontuan hartuta garrantzi handia 

daukala produktu horiek 

pazienteen nutrizio-egoeran eta 

pisu-galeran zer eraginkortasun 

duten neurtzeak; ondoren, 

galdetu beharko genuke ea 

pazientearen nutrizio-egoera 

hobetzeak bizi-kalitatea, egoera 

funtzionala eta 

tratamenduarekiko tolerantzia 

hobetuko lukeen.   

Azken urteetan, erradioterapia-

tratamenduak asko gehitu dira, 

bai zatikapen alteratuaren bidez, 

bai erradio-kimioterapia 

konkomitantearen bidez, eta 

horrek kontrol lokala handitzea eta paziente gehiagok bizirik irautea ekarri du.  

Baina aurrerapen horiek, batez ere kimioterapia konkomitanteak, toxikotasun larria eragiten dute, 

bereziki disfagiaren areagotzeari lotuta. Toxikotasuna areagotuta, halaber, bizi-kalitatea okertu 

egiten da. Gaur egunean ikerketak egiten dihardute ikusteko zer lotura dagoen zenbait egitura 

anatomikoren irradiazioaren eta disfagiaren artean, indize terapeutikoa hobetzeko asmoarekin 

betiere.  

Hala ere, oraindik ere hainbat galdera daude erantzuteko erradiazioan zer egitura diren funtsezkoak 

babesteko orduan eta zer dosi- edo bolumen-muga ezarri behar den horietako bakoitzarentzat. 

Ikerketa horren bitartez, saiatuko dira neurtzen arrisku-organo zehatz batzuetan jasotako dosiak zer 

eragin duen bizi-kalitatean, batez ere disfagia sintometan. Izan ere, disfagia zuzenean lotuta dago 

pazienteak elikatzeko daukan gaitasunarekin eta nutrizio-egoerarekin.     
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Erradiologiak eta Medikuntza Nuklearrak erradioterapia- tratamenduetan daukaten inplikazioa.-  

1. PETa buruko eta lepoko 

tumoreetarako:  

Azken urte hauetan, onkologian PETa 

sendotu egin da diagnostikorako tresna 

modura. PETa gero eta onarpen 

handiagoa izaten ari da buruko eta 

lepoko minbizia diagnostikatu dieten 

pazienteen artean. Proba horrek dituen 

erabilerak hainbat dira; hona hemen 

nabarmenenak: zerbikaletako gongoil 

linfatikoetan, diagnostikoa doiagoa da; 

metastasia urrutitik detektatu ahal da; 

erabaki kirurgikoa alda daiteke, eta 

erradioterapia planifikatu (tratamendu-bolumenak aukeratu eta zehaztu). Baditu beste erabilera 

batzuk ere, hala nola tratamenduarekiko erantzuna monitoriza daiteke, eta erradioerresistentzia 

zehaztu. Baina hemen horiek ez ditugu aztertuko. Orain, aurrerago aipatutako erabilgarritasunak 

aztertuko ditugu, baita gaur egunean zenbateko ebidentzia zientifikoa daukaten ere. 

Orain arte, pazienteen azterketa diagnostikorako gehien erabilitako irudi bidezko probek (OTA eta 

EMN) bakar-bakarrik informazio morfologikoa ematen zuten. Batzuetan, zaila izaten da gongoiletan 

gaitzik ez dagoela zehaztea, gongoil metastatikoaren irizpidea batez ere adenopatien tamainan 

oinarritzen delako. 

PETak, ordea, ez du irudi morfologiko bat ematen, baizik eta azaltzen du tumoreak zenbateko 

aktibitate metabolikoa duen. Tumorearen aktibitatea neurtzeko, 18-FDG (fluorodesoxiglukosa) 

erabiltzen da trazatzaile modura. 

Normalean, tumore-zelulek, ehun sanoen aldean, glukosa gehiago hartzen dutela ikusten da. 

Horrenbestez, PET probak irudi funtzional bat ematen du, gorputzaren "mapa" metaboliko osoa 

agertuta. Horri eskerrak, lagungarria izan liteke metastasia urrutitik detektatzeko, edota gongoil-

metastasien metaketa txikiak detektatzeko tamaina normaleko adenopatietan. 
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Hala eta guztiz ere, PETak baditu espazio-bereizmeneko mugak (4-10 mm), eta horrek zehaztasun 

falta dakar alde anatomiko batzuetako zenbait leku lokalizatzeko orduan. OTA eta PETa elkar osa 

dezaketen tresnak direla kontuan hartuta, azken urteetan PET/OTA hibridoa garatu dute, zeinak, PET 

eta OTA irudien fusioaren bitartez, aldi berean ematen duen informazio anatomikoa eta funtzionala 

(tumorearen aktibitate metabolikoa). 

2. Erresonantzia Magnetikoa (EMN) prostatako 

minbiziaren estadifikazioa zehazteko eta 

planifikatzeko: 

Prostatako minbizia ebaluatzeko metodo 

tradizionalen bidez, hala nola ondestearen 

haztapena, ekografia transrektala, sestante-

biopsiak eta prostatako antigeno espezifikoa 

(PSA), posible da aurreikustea tumore geldoak 

eta tumore oso agresiboak. Baina paziente 

gehienak tarteko egoera batean daude, non 

aipatu ditugun tekniken doitasuna mugatua den. Muga horiek direla eta, prostatako erresonantziaren 

balioa aztertu da prostatako minbiziaren hedadura lokalaren ikerketan, eta emaitzak itxaropentsuak 

izan dira.  

Joan deneko hamar urtean hobetu egin da prostatako erresonantzia magnetikoaren teknologia, eta 

baita erradiologo txostengileen eskarmentua ere. Teknika berriei esker -adibidez, 

espektroskopiarekiko erresonantzia magnetikoa (MRSI), perfusio- eta difusio-teknikak, eremu 

magnetiko handiekiko azterketak, irudiaren prozesaketa eta irudi- eta komunikazio-sistemek (PACS)-, 

asko aurreratu da prostatako minbiziaren erresonantzia magnetikoak interpretatzeko garaian.  

Bai prostatako erresonantzia magnetikoko irudien bidez, bai espektroskopiakoen bidez, tumorearen 

agresibitatea neur daiteke. Espektroskopia-indizeak eta espektroskopia-azterketen datu biokimikoak 

'Gleason eskalarekin' bat datozela egiaztatu dute. Halaber, azkenaldiko ikerketek frogatu dute 

erresonantzia magnetikoko sistemekin lortutako parametro batzuk, adibidez ADC (Apparent Diffusion 

Coefficient) eta lasaikuntza-denbora T2n, bat datozela tumore-zelularitatearekin. 

Gaurko egunean, diagnostiko-tresna horren erabilera zentratuta dago batez ere gaitzaren 

estadifikazio lokal makroskopikoan. Garrantzitsua da jakitea prostatan badagoen tumore-nodulurik, 

tumorea alde bakarrekoa edo bikoa den eta, are garrantzitsuagoa da ikustea tumorea prostatatik 
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kanpo zabaldu den; izan ere, prostata ingurura zabaldu bada (cT3-T4 estadioak), gaitzaren 

pronostikoa ez da ona. Erresonantzia magnetikoarekin, prozedura berean mia daitezke gongoilen 

drainatze-eremuak eta pelbiseko hezur-egiturak, ziurtatzeko ez dagoela gongoil- edo hezur-

metastasirik. 

Kapsulaz kanpoko hedadura, semen-besikulako infiltrazioa eta pelbiseko gongoiletako afektazioa 

izateko probabilitatea modu klinikoan zehaztu daiteke nomogramak erabilita; adibidez, Kattan eta 

Partinen nomogramak erabilita. Nomograma horiek estadio patologikoa neurtzen dute, kontuan 

hartuta tratamendu-aurreko PSA maila, eta estadio klinikoa eta biopsiaren espezimenean Gleasonen 

gradua zein den ere neurtzen dute. 

Nahiz eta nomogramek ez duten miaketa erradiologikorik biltzen, miaketa erradiologiak eurak eta 

batez ere erresonantzia magnetikoa oso lagungarriak izan daitezke nomogramek aldez aurretik 

kapsulaz kanpoko hedadura, semen-

besikulen infiltrazioa eta gongoiletako 

metastasia dagoen esateko duten 

ahalmena hobetzeko. Eta tarteko 

arriskua edo arrisku handia daukaten 

pazienteek igarriko lukete horren 

onura. 

Gaur egunean prostatako minbizirako 

dauden irradiazio-tekniken artean, 

brakiterapia da erradioterapia 

nagusia dosiak egokitzeari 

dagokionez, eta, halaber, dosi-

eskalada handiagoak ezartzeko aukera 

ematen duena. Teknika horrekin irradiazio-dosi oso-oso handiak ezar daitezke, isodosia zehaztasun 

milimetrikoarekin egokituta prostatara, eta, hala, ondoko organo osasuntsuak, adibidez uretra eta 

ondestea, dosi onargarrien eraginpean geratzen dira. 

Brakiterapiaren doitasun izugarri hori dela eta, kalitate handiko teknika egiteko beharrezkoa da 

prostatako gaitzaren estadifikazio lokal egokia egitea, eta gaur egunean erabiltzen diren teknikek, 

adibidez ekografia transrektalak, ez diote informazio kliniko baliagarririk gehitzen ondestearen 

ukipenarekin lortzen denari. 
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Ikerketa-taldea bi azpitaldek osatzen dute: Erradiofisika Ospitalarioko taldeak eta Erradioterapia 

Onkologikokoak. Talde biek batera lan egiten dute, kalitate handiko erradioterapia-tratamenduak 

lortzeko. Oso garrantzitsua da bi taldeek elkarrekin lan egitea erradiazio-teknika berrien eta horien 

kalitatearen garapenean; hala, tumorearen kontrola hobetu eta pazienteen segurtasuna handitu 

egiten da.  

Hauek dira taldearen ikerketa-bide 
funtsezkoenak: 

-Prostatako minbizia 

-Buruko eta lepoko minbizia 

-Erradioterapia-tekniken teknologia handiaren 
kalitate-kontrola 

 

 

 

II. Ikerketa-taldearen helburu orokor eta espezifikoak  

Helburu orokorrak 

1. Erresonantzia magnetikoaren eta ekografia transrektalaren fusioaren eta tasa handiko 

brakiterapia interstizialaren inplementazioa prostatako minbiziaren tratamenduan. 

2. Dosi-eskaladak prostata barruko lesio nagusietan, tasa handiko brakiterapiarekin. 

3.  Hezur-metastasi mingarrietako kasuetan, erradiazio-tratamenduak jasotako pazienteen erantzun 

klinikoaren eta tratamendu horrek haien funtzionaltasunean daukan eraginaren azterketa. 

4. Estrategia berrien azterketa hezur-metastasiak eragindako min neuropatikoa kontrolatzeko.  

5. PET-OTAk erabaki terapeutikoan duen eragina, eta kanpo-erradioterapiako tratamenduen 

diseinua buruko eta lepoko tumoreetan.  
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Helburu zehatzak: 

1. Prostatako brakiterapia 

a. Dosia areagotzea prostata barruko nodulu dominanteetan. 

b. EMN/TRUS fusioa egin daitekeen ikusi, bolumenak zehazteko eta dosiak planifikatzeko.  

c. Erresonantzia magnetikoaren eragina prostatako minbiziaren estadifikazio lokalean. 

 

2. Hezur-metastasiak 

a. Minaren areagotze iragankorraren intzidentziaren deskribapena hezur-metastasi 

mingarriarengatik erradioterapiarekin tratatutako pazienteengan. 

b. Funtzionaltasunaren azterketa hezur-metastasia duten eta kanpoko erradioterapiarekin  

tratatutako pazienteengan. 

c. Estrategia berriak bilatzea hezur-metastasia duten pazienteen min neuropatikoa 

tratatzeko. 

d. Hezur-metastasiak eragindako mina kontrolatzeko farmako analgesiko berrien eragina 

ebaluatzea. 

 

3.  Burua eta lepoa 

a. (PET): Modu prospektiboan baloratu PET/OTAren inplementazioak balio gehigarririk 

baduen hedadura-ikerketan buruko eta lepoko minbizia duten pazienteen artean, eta 

tratamenduan zer eragin orokor duen. 

b. Kontrol lokalaren eta biziraupenaren analisia (globala eta espezifikoa) laringe glotikoan T1 

tumoreak diagnostikatutako pazienteetatik erradioterapia erradikalarekin tratatutakoen 

artean.  

c. Nutrizio-euskarria erradioterapiarekin tratatutako pazienteen artean. Pisua galtzea 

dakarten faktoreak detektatzea. Nutrizio-euskarriaren estrategia onena zein izan 

daitekeen aztertzea, dietetika-aholkuaren eta ahozko nutrizio osagarriaren bitartez. 
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III. Lan-hipotesiak 

Azken urteetako iraultza teknologikoari esker, zehaztasun handiko tratamendu erradioterapikoak 

egin daitezke, eta, hala, itu-bolumenetako dosiak areagotu ahal dira, ondoko organo osasuntsuetako 

dosiak segurtasun eta tolerantziaren barruan geratzen direlarik. 

Prostatako minbiziari eta minbizi hori brakiterapia bidez tratatzeari dagokienez, gaur egunean 

nazioarteko merkatuan dagoen software berriena daukagu. Horrek lagundu egiten digu berritzaileak 

izaten irudi bidez gidatutako brakiterapia-teknikak garatzen, eta, batez ere, ekografia transrektaleko 

eta erresonantzia magnetikoko irudien fusioa erabiltzen. Brakiterapia-teknika martxan jarriz geroztik, 

azterketa-lan bat argitaratu dugu eta bi ikerketa-proiektu hasi ditugu, tokikoa bata eta nazioartekoa 

bestea. 

Onkologia Erradioterapikoko Zerbitzuan paziente asko tratatzen ditugu, eta horregatik egin daitezke 

paziente asko biltzen dituzten ikerketak. Flare ikerketa, adibidez, non minaren areagotze 

iragankorraren intzidentzia zehaztu nahi den hezur-metastasi mingarriagatik tratatutako pazienteen 

artean. Ikerketa horren aurretik, azterketa bat egin da, eta espero dugu 2014rako amaitzea 

errekrutatzea. 

Buruko eta lepoko tumoreei dagokienez, gaur egun hiru ikerketa daude hasita. Lehenengoan, 

helburua da modu prospektiboan baloratzea PET/OTAren inplementazioak balio gehigarririk baduen 

hedadura-ikerketan buruko eta lepoko minbizia duten pazienteen artean, eta tratamenduan zer 

eragin orokor duen. 

Bigarrena, kontrol lokalaren eta biziraupenaren (globala eta espezifikoa) ikerketa da, laringe glotikoan 

T1 tumoreak diagnostikatutako pazienteetatik erradioterapia erradikalarekin tratatutakoen artean.  

Eta, azkenik, nutrizio-euskarriari buruzko ikerketa bat egingo da erradioterapiarekin tratatutako 

pazienteen artean. Pisua galtzea dakarten faktoreak detektatzea. Nutrizio-euskarriaren estrategia 

onena zein izan daitekeen aztertzea, dietetika-aholkuaren eta ahozko nutrizio osagarriaren bitartez. 

IV. Lan-metodologia 

 Hezur-metastasiak: Ikerketa-lan hau egiteko, erregistro bat egingo da gaitz onkologikoari, 

tumorearen kokapenari eta ikerketan parte hartu duen pertsona bakoitzak jasotako 

tratamenduari buruzko datuekin. Erregistro bakoitzean minaren intentsitatea eta pertsonaren 

egoera funtzionala jasoko da, minari buruz aldi desberdinetan egingo zaien galdetegi labur 
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baten bidez: tratamenduaren aurretik, tratamendua jaso eta hurrengo 10 egunetan eta 

tratamendu ondorengo lau asteetan.  

 Laginaren neurria: Justifikazioa. Flare ikerketa egiten 2010eko uztailean hasi zen Gurutzetako 

Ospitalea. Orain arte, guztira 36 paziente errekrutatu dira. Ikerketa-lanera zentro gehiago 

bildu aurretik, datuen azterketa txiki bat egin dugu. Aldez aurreko azterketa horretan, 

jarraipenean %25 pazienteren heriotza objektibatu da, eta gaitza oso aurreratuta daukatelako 

da. Ebaluatzeko moduko pazienteen artean, hau da, jarraipen osoa bete dutenak, Flare 

fenomenoaren %28,5eko intzidentzia objektibatu da. Lehenago esan dugun bezala, hezur-

metastasi mingarriagatik erradioterapiarekin tratatutako pazienteen %40 bitarteren artean 

ager daiteke Flare fenomenoa. 

Ikerketan zentro gehiagok parte hartzea onuragarritzat jotzen dugu, aldez aurreko 

azterketaren emaitzek baieztatu egiten dutelako hezur-metastasi mingarriagatik 

erradioterapiarekin tratatutako pazienteen artean Flare fenomenoaren intzidentzia handia 

delako hipotesia, errekrutatze-erritmoa uste baino txikiagoa izaten ari delako eta jarraipenean 

heriotza portzentaje handia gertatzen delako. Halaber, berriro kalkulatu dugu azterketako 

laginaren neurria. Kontuan hartuta, pazienteen jarraipena egiten ari garelarik, paziente 

portzentaje handia galtzen dela eta laginaren neurria 250 pazientekoa behar duela, 

fenomenoaren %40ko intzidentzia lortzeko, eta %95eko konfiantza-maila eta %7-8ko 

zehaztasuna izan dezan. 

 Iraupena: Pazienteak tratamendua hartu eta gehien jota lau astean parte hartuko du 

ikerketan. Errekrutatze-denbora hiru urtekoa da gutxi gorabehera, azterketaren ondoren 

heriotza kopurua kontuan hartuz 'n'-a egokitu arte errekrutatutako pazienteak kontatu gabe. 

Errekrutatutako azken pazientearen jarraipena egin eta azterketa amaitu ondoren, 

kalkulatzen da sei hilabete behar direla datuak aztertzeko, ondorioak lortzeko eta azken 

txostena prestatzeko. 

 Prostatako minbizia: Azterketak egiteko, erregistro bat egingo da gaitz onkologikoari eta 

pazientearen ezaugarri klinikoei buruzko datuekin, baita tumorearen kokapenari –

erresonantzia magnetikoaren bitartez- eta emandako tratamenduari buruzkoekin ere.  
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 Pazienteak: Pazienteen kopurua azterketaren arabera aldatuko da. Nodulu dominanteko dosi-

eskaladari buruzko nazioarteko ikerketan. Hamabost paziente ebaluatuko dira modu 

prospektiboan, kontraste-difusioko erresonantzia magnetikoaren bidez prostata barruan 

nodulu dominante bat daukatela ikusi ahal zaienak.  Nodulurik ikusten ez zaienak HDR 

konbentzionaleko plangintzaren arabera tratatuko dira. 

 

 EMN-Ekografia Transrektala fusioa: Azterketan parte hartuko duten pazienteen artean egingo 

da bi proben arteko fusioa. Nodulu dominantearen kokapena eta hedadura segurtasunez 

zehazteko, eta, hala, bertan ezarri beharreko dosia handitzeko. 

Fusioa oso ona duten pazienteei erradiazio dosi bat emango zaie modu hipofrakzionatuan 

(saio gutxiago), eta, hala, tratamenduak, oro har, denbora gutxiago iraungo du.  

 Pazienteen jarraipena. Tratamendua amaitu, eta lautik sei astera bitarte ohiko ebaluazioa 

egitea gomendatzen da, hau da, antigeno prostatiko espezifikoa (PSA) kuantifikatzea eta 

ebaluazio klinikoa egitea, toxikotasun akuturik izanez gero tratatu eta dokumentatu ahal 

izateko. Gero, pazienteak dituen sintomen arabera, 3-6 hilabetean behin egingo zaio 

ebaluazioa, bi urte arte. Behin bi urteak pasatuta, berrikusketa 6-12 hilabetean behin egingo 

da, eta hor PSA proba eta ondestearen ukipena egingo da bisita bakoitzean. Prostatako 

sintomen nazioarteko indizea (IPSS) une basalean eta bisita bakoitzean erregistratzen da, 

prostatako brakiterapia hartzen duten gizon guztiekin egiten den bezala.  

Azterketarako beharrezkoa den jarraipenean, urtebetera beste erresonantzia magnetiko 

multiparametriko bat egin beharko da, eta 30 hilabetera, berriz, ekografia transrektalak 

gidatutako biopsia bat. Kontrol-besorik eta ausazko aukeraketarik gabeko bideragarritasun-

azterketa bat denez, tumorea guztiz osatzea ez da lehen mailako helburua ikerketa 

histologikoan; dena den, informazio hori aurkeztuko da etorkizunean egingo diren ikerketetan 

hipotesiak planteatzeko asmoarekin.  

 Analisia. Estatistika deskriptiboa erabiliko da deskribatzeko bai erresonantzia magnetiko 

multiparametrikoan zenbat bider ikusten den prostata barruko nodulu dominante bat, bai 

detekzio-mugaren zenbakia pazienteko. Ezarritako dosiak murriztu behar izan gabe zer dosi-

gradu areagotu daitekeen erregistratuko da. PSAren bidezko jarraipen estandarraz gain, 

erantzuna irudi batekin ere ebaluatuko da 12 hilabetera, baita TRUS bidez gidatutako biopsia 

batekin ere 30 hilabetera. 
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Buruko eta lepoko minbizia: gaur egun hiru ikerketa-proiektu daude hasita.  

Lehenengoan helburua da modu prospektiboan baloratzea PET/OTAren inplementazioak balio 

gehigarririk baduen hedadura-ikerketan buruko eta lepoko minbizia duten pazienteen artean, eta 

tratamenduan zer eragin orokor duen. 

 Azterketa-mota: Kohorte kliniko prospektibo baten azterketa transbertsala, behaketan 

oinarritua.  

 Gurutzetako Ospitaleko ohiko praktika klinikoari jarraituz, kanpo-kontsultetan egingo da 

pazientearen ebaluazio klinikoa. 

 Emaitza horiekin, buru eta lepoari buruzko batzorde diziplina anitzekoan estadifikazioa 

zehaztu (TNM, zazpigarren edizioa) eta erabaki terapeutikoa hartuko da. TNM sailkapen horri 

PET-aurreko TNMa deituko zaio. 

Kirurgiaren barruan, ahaleginduko gara zehazten tumore primarioan zer interbentzio-mota egin eta 

zer jarrera hartu lepoari dagokionez (erresekzio-mota/gongoil-mailak). Halaber, erradioterapia-

kasuan, planifikazio-mota zehaztuko da, eta zer dosi eman tratamenduaren aurretik (tumore 
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primarioan, makroskopikoki ukituta ageri diren gongoil-eremuetan eta dosi profilaktikoa jasoko 

duten eremuetan).  

 Diziplina anitzeko batzordeak hartzen duen erabaki terapeutikoak datuak jasotzeko 1 zenbakiko 

orrian agertu beharko du (PET-aurrekoa), batzordean aurkeztu den egunarekin batera. 

Gero, PET-OTA proba bat eskatuko da (xurgatutako dosia emandako 0,16m Gy/MBq-ko aktibitate-

unitate bakoitzeko), eta emaitza medikuntza nuklearreko espezialista batek interpretatuko du; 

aurretik egindako azterketen emaitzen berririk izango ez duen batek, hain zuzen. 

Emaitza horiek diziplina anitzeko batzordean aurkeztuko dira, non PET-OTAren emaitzak ere 

erantsiko diren, bai eta PET-ondoko TNMaren inguruko erabakia emateko aldez aurretik jasotako 

hedadura-ikerketari buruzko datuak ere. Horrenbestez, paziente bakoitzak PET-aurreko TNM bat 

edukiko du, eta PET-ondoko TNM bat ere bai, non balioa berdina, altuagoa edo apalagoa izan 

daitekeen. Horren ondoren, datuak biltzeko 2 zenbakiko orriaren bitartez (PET-ondokoa), erabaki 

terapeutikoa jasoko da, hedaduraren ikerketa konbentzionalari PET-OTAk eransten dizkion 

emaitzekin batera. Oro har, azken erabaki terapeutiko hori aplikatuko zaie pazienteei.  

PET-aurreko TNMaren eta PET-ondoko TNMaren emaitzak bat ez datozen kasuak bakarrik aztertuko 

dira zehatz-mehatz. Dena den, estadifikazioa bat datorren kasuak erregistratu eta deskribatu egingo 

dira. 

Metodoak bat ez datozen kasuetan, beharrezkotzat jotzen diren proba osagarriak egingo dira -ohiko 

jarduera klinikoan egiten den bezala-, gaitzaren egoera zein den jakiteko (ikusi proba osagarriak, 

datuak biltzeko orrian). Proba osagarriak egiteko, beharrezkoak diren baimen informatuko 

dokumentuak eskatuko dira.  

Interbentzio kirurgikoa egiteko dauden pazienteen TNMa emaitza anatomopatologikoak balioztatuko 

du. Kimioterapia-erradioterapia hartzeko daudenen kasuan, irudi-probak eta pazientearen jarraipen 

klinikoa erabiliko dira, behin tratamendua amaituta.  
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 Kontrol klinikoa eta azterketa fisikoa: Normalean, tratamendua amaitu eta 4-6 astera egiten 

da erantzun klinikoa ebaluatzeko lehen kontrola. Lehenengo urtean: 1-3 hilabetean behin; 

bigarren urtean: 2-4 hilabetean behin; hirugarren-bosgarren urtean: 4-6 hilabetean behin; 

bosgarren urtetik aurrera: 6-12 hilabetean behin. 

 Irudi erradiologikoa: Zerbikaletako eta biriketako oinaldeko OTA, tratamenduaren ondotik. 

Kontrol gehiago egingo dira, pazienteak tratamenduari nola erantzuten dion, eta dituen 

seinale eta sintomen arabera.  

 Kontrol analitikoa: TSHaren maila barne  (baldin eta zerbikaletako irradiazioa egin bada), 6-12 

hilabetean behin. 

 Irenste-funtzioaren eta funtzio fonatorioaren ebaluazioa, eta errehabilitazioa: Pazientearen 

behar klinikoaren arabera. 

Azterketa konbentzionalaren zehaztasun diagnostikoa eta erabaki klinikoan PETak egindako ekarpena 

baloratuko da. PETak diagnostikoan eta pazientearen tratamenduan eragindako hobekuntza 

deskribatuko da (kategoriak: txikia, tartekoa, handia). Emaitza horiekin, behar diren ondorioak 

aterako dira PETarekin onura gehien duten pazienteengan oinarrituta, gure eguneroko jardun 

klinikoan aplikatzeko helburuarekin. 

 PETak pazientearen gobernamendu terapeutikoan duen eragina aztertuko da. Eragin hori 

baloratzeko, ondoko sailkapen hau egingo da: 

 Laginaren neurria: Erabaki da laginaren neurria gutxi gorabehera 60 pazientekoa izatea, 

kontuan hartuta errekrutatze-erritmoaren eta gure erakundean dagoen PETaren 

erabilgarritasunaren arteko erlazioa.  Tarteko azterketa baten emaitzen arabera -urtebetera, 

gutxi gorabehera-, laginaren neurria handitu edo ez erabakiko da.  

 Azterketaren iraupena, gutxi gorabehera: 3 urte 

 

Eta, azkenik, nutrizio-euskarriari buruzko ikerketa bat egingo da erradioterapiarekin tratatutako 

pazienteen artean. Pisua galtzea dakarten faktoreak detektatzea. Nutrizio-euskarriaren estrategia 

onena zein izan daitekeen aztertzea, dietetika-aholkuaren eta ahozko nutrizio osagarriaren bitartez. 
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V. Garatzeko dauden jardunak 

Gaur egunean martxan dauden proiektuak. 

 Prostatako minbizia  

1. HDR brakiterapiako tratamendu lokalaren areagotzea,  kanpoko erradioterapia-tratamenduari 

lotutako lagungarri modura.  

2. Ekografia transrektalaren eta prostatako erresonantzia magnetikoaren fusioa, prostata-

minbiziko kasuetan HDR brakiterapia interstizialaren planifikazio dosimetrikoa egiteko. Itu-

bolumen eta arriskuko organoetan dagoen inplikazio dosimetrikoa kapsulaz kanpoko 

hedadura duten pazienteen artean. 

3. Erresonantzia magnetikoak estadifikazio lokalean zer eragin duen, eta jarrera terapeutikoa. 

4. Prostatako minbiziagatik kanpoko erradioterapiarekin tratatutako eta rektitis aktniko larria 

duten pazienteen detekzio eta azalpen dosimetrikoa. 

 Hezur-metastasiak 

Minaren 'areagotze iragankorraren' (Flare) intzidentzia, hezur-metastasi mingarriagatik 

erradioterapiarekin tratatutako pazienteen artean. Behaketan oinarritutako azterlan 

prospektiboa. 

 Buruko eta lepoko minbizia  

Irudi erradiologiko eta metabolikoa (PET-OTA) erabaki terapeutikoan, eta kanpo-erradioterapiako 

tratamenduen diseinua buruko eta lepoko tumoreetan. Erantzun metabolikoaren geroagoko 

azterketa eta pronostikoa (biziraupena). 

Ondorengo urteetarako planifikazio zientifikoa.- 

Genetika eta digestiboa: alterazio genetiko espezifikoen (Nukleotido Sinpleko Polimorfismoak-SNP) 

eta erradioterapiagatik toxikotasun berantiarra izateko arriskuaren arteko lotura. Gaur egun abian da 

ikerketa kliniko bat prostatako minbiziagatik kanpoko erradioterapiarekin tratatutako eta rektitis 

aktniko larria duten pazienteen detekzio eta azalpen dosimetrikoari buruz.  

 Genetika eta Anatomia Patologikoa: erradiosentsibilitatearen analisi diferentziala eta 

pronostikoa buruko eta lepoko tumoreetan, kontuan hartuta badagoen edo ez dagoen giza-

papilomaren birusak sortutako infekziorik. Estrategia terapeutikoen azterketa. 
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 Irudia eta korrelazio anatomopatologikoa: prostata barruko nodulu dominanteen 

agresibitatearen bereizketa, eta horiek duten eragina geroko estrategia terapeutikoetan (ADC-

DIL) 

 Medikuntza Nuklearra: ospitale-protokolo berri bat ezartzea, PET-CT bidezko simulazioa egiteko 

buruko eta lepoko kartzinoma diagnostikatutako pazienteen artean. Helburu nagusia da 

erradioterapia-tratamenduaren planifikazioa eta diseinua optimizatzea (bolumenak zehaztu), 

emaitza terapeutiko onenak lortzeko. Bigarren mailako helburua, berriz, da buruko eta lepoko 

kartzinoma diagnostikatu zaien eta modu lokalean aurreratuta daukaten pazienteei egindako 

proben gestioa hobetzea, eta, hala, miaketa diagnostikoak gutxitzea eta hedadura-azterketa 

optimizatzea. 

 Otorrinolaringologiako eta Toraxeko Kirurgiako zerbitzuekin batera lan egitea: Biobankua 

erabiltzea, pieza kirurgikoen eta diagnostikoan lortutako laginen erradiosentsibilitate-probak 

egiteko. Ikertuko da zer lotura dagoen kontrol lokalaren bitartez erradioinduzitutako kalte 

zelularraren, biziraupenaren eta toxikotasun-ezaugarrien artean (fibrosi-graduak, 

erradiodermitisa, mukositisa) erradioterapia erradikalaren edo operazio-ondokoarekin 

tratatutako pazienteen artean.  

 

VI. Osasun Sistema Nazionalera (OSN) ekarpenak egitea, praktika klinikoko hobekuntzen bitartez.  

 Prostatako minbizia: Onkologiaren barruko patologia ohikoenetako bat dugu, eta, egiten den 

detekzio goiztiarrari esker, tratatzen diren paziente askok jasotzen dituzte tratamenduak 

osatzeko asmoarekin. Osatze-tasak %80 baino gehiago dira, eta, hala, paziente kronikotzat 

hartuko dira, eta luzaroko superbibientetzat; horiei tratamenduek ondorio gaiztorik ez uztea lortu 

behar da. Brakiterapia prostatikoko teknika berriei, teknika horiek erabilita egiten ari diren 

ikerketa-lanei eta tratamendu-sistema eta -jarraibide berrien garapenei esker, etorkizunean 

osatze-tasa handiagoa izango da eta albo-ondorioak gutxituko dira. Horrek hobekuntza ekarriko 

du ohiko praktika klinikora. 

 Hezur-metastasiak: Flare fenomenoaren intzidentzia zein den jakiteak ohiko praktika klinikoa alda 

dezake (hezur-mestastasiari buruzko gure taldeak abian jarritako ikerlana da). Literaturan dauden 

datu gutxien arabera, pazienteen %40rengan ager daiteke. Datu horiek baieztatuko balira, ohiko 

praktika klinikoan aldaketa bat gertatuko litzateke; izan ere, analgesian aldaketa bat egin beharra 

egongo litzateke, edo, bestela, esteroide-tratamendu profilaktiko bat ezarri hezur-metastasiko 

erradioterapia-tratamendu aringarri batean. Lantaldeko zenbait Gazte-Talde Onkologikoko kide 

izatea funtsezkoa izango da emaitzen berri zabaltzeko; izan ere, era horretan emaitzak azkar eta 
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modu eraginkorrean zabaldu ahalko dira eta, gero, erabakiak ere azkar bete ahalko dira. Datuetan 

oinarrituta eta Gazte-Taldea plataforma modura hartuta, ateak irekitzen dira nazioarteko 

gainontzeko gazte-erakundeekin batera (Italiakoa eta Frantziakoa) proiektuak lantzeko, neurri 

handiagoko proiektuak bultzatze aldera, hala nola Saio Klinikoak II. FASEA, erradioterapia-

tratamenduaren aurretik edo irauten duen bitartean jasotako tratamendu farmakologiko 

profilaktikoei buruz. 

VII. Prestakuntza-beharrak 

Gaur egunean, taldeak prestakuntza egokia dauka aurrera ateratzeko ohiko praktika klinikoarekin 

lotutako ikerlan-mota guztiak. Azken urteetan, ikusi dugu gure espezialitatean iraultza teknologiko 

handia gertatu dela, eta baita ikaragarrizko garapena ere ikerketa oinarrizkoan eta traslazionalean. 

BioCruces Institutuko Onkologia Erradioterapikoko taldeak -Erradiologia eta Medikuntza Fisikoa 

Prozesu Onkologikoetan- badu asmoa etorkizun hurbilean zenbait lan-ildo martxan jartzeko, 

oinarrizko ikerkuntzan eragina izango dutenak. Lan-ildo horiei begira, gure taldeko ikertzaileek 

prestatuta egon beharko dute oinarrizko ikerkuntzan, eta, halaber, BioCruces Institutuko edo 

UPV/EHUko Unibertsitateko beste talde batzuekin elkarlanean jardun. 

VIII. Ebaluazio zientifikoa 

Hurrengo hiru urteetarako helburuak 

Irizpidea Adierazlea 2014 2015 2016 

Finantzabidea 

Emandako proiektuak 3 4 4 

Martxan dauden proiektuak 4 4 5 

Lortutako finantzaketa 70.000 70.000 70.000 

Produkzioa 

Argitaratutako artikuluak 5  8 

Eragin ertaineko faktorea 5 5 5 

Eragin pilatuaren faktorea 30 35 40 

 

 

http://www.biocruces.com/k3003
http://www.biocruces.com/k3003
http://www.biocruces.com/
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IX. Lortutako emaitza zientifikoak zabaltzea 

Zientzia zabaltzea komunitate zientifikoan.- 

 Aipatutako proiektu guztien helburu nagusietako bat nazioarteko aldizkarietan argitaratzea 

da. 

 Martxan dauden azterlan finantzatuak erakunde askoren artekoak izatea eta beste batzuk 

nazioartekoak izatea lagungarria da lan horien zabalkuntza zientifikorako. 

 Taldeak badu interesa emaitzak aldizkarietan argitara daitezen, batez ere gure interes-

arloetan aurrean dabiltzanetan. Hala ere, beharrezkotzat jotzen dugu ikerketen behin-

behineko datuak kongresu eta bilera nazionaletan aurkeztea (SEOR kongresu nazionala, fisika 

medikoko kongresu nazionala), eta behin betiko datuak lortu ondoren eta argitaratu aurretik 

onkologia erradioterapikoko edo onkologia medikoko nazioarteko kongresuetan aurkeztea 

((ASCO, ASTRO, ESTRO, ESMO). 

Zientzia zabaltzea praktika klinikoan.- 

Gure proiektu guztien bidez, ohiko praktika klinikoan sortzen diren galderei erantzuten saiatzen gara; 

horregatik, haien emaitzek eragin handia izatea espero dugu. Emaitza aipagarrienak institutuaren 

webgunearen bidez zabalduko dira, baita ospitalean bertan edo beste ospitale-zentro batzuetan 

profesional sanitarioentzat egingo diren saio zientifikoen bitartez ere, eta lortutako emaitzek praktika 

klinikoan zuzenean zer-nolako eragina izango duten azalduko da. 

Zientzia zabaltzea gizartean.-  

Kontuan hartuta ikerketa onkologikoak direla, batez ere prostatako, eta buruko eta lepoko minbiziei 

buruzkoak eta hezur-metastasiei buruzkoak, gure taldeak egiten dituen ikerketako datuak erraz 

zabaldu daitezke gizartean. Hasiera batean, BioCruces Institutuaren webgunearen bidez, eta 

ikertzaileek parte hartzen duten elkarte eta talde zientifikoen bidez. 

Ospitaleak BioCruces Ikerketa Institutuaren sostengua du ikerketarako. 

Farmazia-industriarekin ere lan egiten du saio klinikoak egiten. 

http://www.biocruces.com/
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Egoiliarra poliki-poliki ikerketa-lanetan parte hartzen hasten da, eta doktore-tesia has dezake egoiliar 

modura bi urte egin eta gero. Jarduera zientifikoari buruzko informazio zehatzagoa hemen eskura 

daiteke: 

Ospitalea > Ikerketa > Memoria Zientifikoa. 

http://www.hospitalcruces.com/elHospitalMemoriaDinamica.asp?lng=es
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Prestakuntzaren ebaluazioa 
Ebaluazioa ikasketaren motorra da eta ikasketa erraztera zuzenduta dago, beraz, indarrak eta 

ahultasunak antzeman eta hobekuntza planak ezarriko ditu. “Ebaluazio formatiboa” deitutako 

ebaluazio mota horretarako, Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleak gaitasunetan oinarrituta dauden 

zenbait metodo kualitatibo erabiltzen ditu. Behean aipatuko diren metodo horiei esker, informazio 

zehatz bat iturri anitzetik lortu eta hainbat ikuspegi izan ditzake (gainbegiralearen ebaluazioa, 

norberak egindako hausnarketa eta autoebaluazioa). Informazio horrekin, Urteko Ebaluazio 

Batzordeak txosten bat lantzen du aho batez, eta bertan, egoiliarraren indarrak eta hobetzeko arloak 

(egongo balira) adierazten dira. Gaitasunetan oinarritutako txosten honek ezinbestean egindako 

ikastaroen egiaztagiriarekin batera “Egoiliarraren Urteko Txostena” osatzen dute. Tutorea 

prestakuntza prozesu guztiaren kudeaketaren arduraduna da eta Urteko Txostena emango dio 

ikasleari. 

Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko Alergia Zerbitzuko BAMEek (Barruko Mediku Egoiliarrak) lortu 

beharreko gaitasunak, Ospitaleko irakaskuntza Batzordeak zehaztutakoaren arabera:  

1. Balio profesionalak, jarrerak, jokabidea eta etika. 

2. Pazientea zaintzea eta trebetasun klinikoak. 

3. Ezagutza medikoak / medikuntzaren oinarri zientifikoak. 

4. Komunikazioa 

5. Osasun sistemaren testuinguruan oinarritutako praktika (Osasunaren sustatzailea eta Baliabideen 

Kudeatzailea). 

6. Ikaskuntzan eta hobekuntzan oinarritutako praktika (Analisi kritikoa eta ikerketa). 

7. Informazioaren erabilera. 

 

Asistentzia- eta irakaskuntza-gaitasunak, espezialitatearen beraren ikerketa gaitasunekin batera, 

hemen biltzen dira: Onkologia Erradioterapikoko Espezialitatearen prestakuntza programa ofiziala 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/Oncologiaradioterapican.pdf
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Gurutzeta Unibertsitate Ospitaleko ebaluazio sistema orokorra1. 

Irakaskuntza Batzordeak  eta Gaitasunen Ebaluazio Batzordeak ebaluazio sistema zuzentzen dute. 

Sistema hori Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea 2008. urtetik garatzen joan den “Gaitasunetan 

oinarritutako Prestakuntza Espezializatua” proiektuaren parte da. Ebaluazio metodoak hauek dira:  

 

a. Txandatze bakoitzaren Gainbegirale zuzenaren ebaluazioa, Gaitasunetan oinarritutako 

formulario baten bidez (Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko berezko eredua) 

b. Tutorearekin aldian behingo elkarrizketak (gutxienez urtean bi) 

c. Autoebaluazioa 

d. Urteko Memoria (Egoiliarraren Liburuaren baliokidea da) bi alderdi hauek sartzen ditu: jasotako 

gaitasunen gaineko hausnarketa eta asistentzia-, irakaskuntza- eta ikerketa-jardueren zein 

lanbidearekin erlazionatutako beste ekintzen kuantifikazioa 

e. Gaitasunetan oinarritutako Tutorearen urteko txostena 

f. Ebaluazio Batzordearen urteko balorazioa 

g. Irakaskuntza Batzordeak antolatutako derrigorrezko ikastaroak egitea 

h. Gaitasunetan  oinarritutako urteko banako txostena  

 

 
 

                                                           

1
 Morán-Barrios J, Amutio E, Barbier L, Carrasco A, Gil-Lemus MA, Gómez B, Iriberri M, Padilla L, Rodríguez-Iñigo MA, Saá 

R, Larrañaga I, Nieto J, Udaondo J y González-Larragán S. Evaluación del residente basada en competencias. El modelo del 
Hospital Universitario de Cruces. XXI Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica Madrid 2013. FEM 2013; 16 
(Supl 2): S62. Disponible en: http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf.   

http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocComision.asp?lng=eu
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocPresentacion.asp?lng=eu
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocPresentacion.asp?lng=eu
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocEvaluaciones.asp?lng=eu
http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf
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Egoiliarraren ebaluazioa jasotako Prestakuntzaren gainean. 

 

1. Urtero, apirilean, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak Euskal Autonomia Erkidegoko egoiliar guztiei 

gogobetetze inkesta bat bidaltzen die. 

2. Bi urtean behin, otsaila eta martxoa bitartean, Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko Irakaskuntza 

Batzordeak gogobetetze inkesta bat bidaltzen du. Inkesta hau orain dela 20 urte egiten da. 

Emaitzak zerbitzuei eta egoiliarrei jakinarazten zaie. 

 

Irakaskuntza Batzordeak onartutako Onkologia Erradioterapikoko Zerbitzuaren berezko metodoak. 

 

Zerbitzuak ebaluazioak egiten ditu metodo hauekin:   

 

 Errotazio bakoitzeko gainbegirale zuzenaren ebaluazioa, Gaitasunetan oinarritutako Txosten 

baten bidez. (GUOren berezko eredua). 

 Tutorea eta egoiliarraren arteko elkarrizketak (gutxienez , bi urtean) 

 Urteko Memoria (Egoiliarraren Liburuaren parekoa), bi esparru biltzen dituena: eskuratutako 

gaitasunen inguruko gogoeta; eta asistentzia, irakaskuntza, ikerkuntza eta lanbidearekin 

lotutako beste hainbat jardueraren kuantifikazioa. 

 Tutorearen urteko txostena, gaitasunetan oinarrituta.   

 Ebaluazio Batzordearen urteko balorazioa.  

 Irakaskuntzako Batzordeak antolatzen dituen nahitaezko ikastaroetan parte hartzea.  

 Urteko espediente indibiduala, gaitasunetan oinarrituta.  

Egoiliarraren balorazio globala BAMEa amaitutakoan. Egoitza-aldia amaitu ondoren, 

antolamenduaren inguruko inkesta bat egiten da, hobetzeko arloak identifikatzeko. 
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