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ÖSSZEFOGLALÁS A hetvenes évekből szá rmazo es néhány 

újabb, különféle kemo terápiás vizsgá latokról beszá moló, több 
intéze tben végze tt tanul mány szeri nt az "opt imális" elsődl e

ges sej tcsökkentő műtétek aránya 20-30% vo lt. Azo kba n a 
köz pontokban, ame lyekben megfele l ő érdeklődésű és tapasz

ta latú orvoso k, azaz nőgyógyász onkológuso k végezté k eze

ket a műtéteket, az optimá lis sejtcsökkentő mütétetek aránya 

60-90% vo lt. Az elmú lt húsz évben az "optimá lis sej tcsö kken

tés" foga lma többszö r megváltozo tt, mégped ig úgy, hogy a leg
nagyob b maradék dagana t nagys ága 2 cm-ről kevese bb, mint 

0,5 cm-re csö kkent. Saját véleményü nk szer int az "opt imális" 

sejtcsökkentő műtétet úgy kellene meg határoz ni, hogy a te ljes 
maradék dagana t menny isége a "kisebb , mint I gra mm" -

"semmi " tarto mányba esse n. 

Újab ban bevezető vagy neoadj uváns kemote rápiát javas lunk 

azo knál a betegek nél, akiknél az egész hasa t daganat tölt i ki 
(bulky disease) . Ezek a vizsgá latok arra utalnak, hogy a beve

zető gyógysze res keze lésse l ugyanolya n túlélési eredményeket 

lehet e lérni, mint az elsődleges sejtcsökkentő műtétekkel , 

ugya nakkor a sebész i beava tkozással összefüggő szövődmé

nyek ará nya csökkenthető. Saj át, 285 betege n elvégze tt vizs

gála tunk sze rint , a tiszta, statisztika i túlélés jo bb volt abban 
az i dőszakban , amikor a betege k 43%-ában bevezető kemo
terápiát a lkalmaztunk , mint akkor, amikor minden eset ben el

sődlegesen végez tük a sejtcsökkentő műtéteket. 

A visszateki ntő tanulm ányok e lemzése alapj án megá llapítható, 

hogy a bevezető gyógysze res keze lés előrehaladott petefésze k

rákban az elsődleges hasműtét megfele lő alte rnatívája (különö

sen a következő estek ben: nagy menny i ségű dagan at (> 1000) g, 
IV stád iumú betegség , megszám lálhatat lan hasi átté t és/vagy 

gye nge általános állapot). Az eredmé nyek megerősítése cé lj á-
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bó l azonban cél szerű előretek i ntő vizsgá latoka t is végez ni. 
Az EORTC- GCCG nemrégen indított egy ilyen tanulmányt. 

Kulcsszavak petefészekrá k, műtét, kemoterápia , neoadju váns 

ABSTRACT ln reports from the seve nties and in some more 
rece nt mu lticentri c tria ls on d iffere nt chemotherapeutic reg i

ments, the rates of opt imal prim ary cytored uctive surgery were 

20-30%. Where centres have a part icula r interest and exper tise 
in debulking surge ry, opti mal cytoreduct ion is possib le in 

60-9 0% o f the patients. ln the past 20 years the de finition ofa n 
"optima l deb ulking" has changed many tim es, go ing from a 

larges t resid ual tumou r mass of 2 cm to less than 0,5 cm. We 

sugges ted thai "optimal" cytoredu ctive su rgery should be 
defi ned as no or less than I g of total residual tumour load. 

Rece ntly, neoadjuvant chemotherapy has been proposed in pati
ents with established bulky d isease. These stud ies sugges t that 

the sa me survival with a lowe r opera tive morbidi ty can be ob

tained wit h neoadjuva nt chemotherapy co mpared with pri

mary cytoreduc tive surgery. ln our ow n study on 285 patien ts, 
the act uar ial crud e survival was higher in the period in wh ich 

we adm inistra ted neoa djuva nt chemothera py in 43% of the 
pat ients then in an earl ier per iod in whic h we primari ly debu l

ked al l patients. 

Based on retrospec tive ana lyses , neoadju vant chemothera py 

seems to be a goo d alternative to primary debulking surgery 

in advanced ova rian cancer (es pec ially in patients with a high 

total metasta t ic tumour load -e .g. > 1 OOO g-, stage I V disease , 

the prese nce of unco untable peritoneal metas tases or poor per
forma nce index). This concep t needs, however , to be tes ted in 
a prospec tive randomised stud y. The EO RTC-GCCG has re

cently activa ted such a study. 

BEVEZETÉS Úgyszó lván az összes, előrehaladott petefészek rák

kal (111-IV stád ium) fog lalkozó tanul mány kimutatta , hogy a 

kemote rápia megke zdése előtt észlelhető daga nattömeg a be
tegség kimenetelének fontos meg határo zój a ( 1-8). Ennek meg 
felelően minden intézetben a1Ta töreks zenek, hogy a daga na-
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Vergote I 

tot "optim ál isan" eltávo lítsák. Sajnos, ez idáig nem végezte k 

olya n előretekintő, randomi zált, ellenőrzött vizsgá latokat, 

amelye k az e lőrehaladott pete fésze krák elsőd leges sejt csök
kentő műtétjének sze repéve l fogla lkoz nának. 

A hetve nes évekből szárm azó és néhány újabb , kü lönfé le ke
moterápiás vizsgálato kró l beszámo ló, több intézetbe n végzett 
tanu lmány sze rint az "optimális" elsődleges sejtcsökkentő mű

tétek ará nya 20-3 0% vo lt (2, 6, 9- 12). Azokban a központok 

ban, ame lyek ben megfelelő érdeklődésű és tapa sztalatú orvo

sok, vége zték ezeket a műtéteket, az optimá lis sejtcsökkentő 
müt étetek aránya 60-9 0% volt ( 13- 19) . 

Az e lmúlt húsz évben az "op timál is sejtcsökkentő-műtét" fo

galma több szö r megvá ltozot t , mégpedig úgy, hogy a megha

tározásba n a legnagyob b maradék daga nat átmérője 2 cm-ről 

kevesebb, mint 0,5 cm-re csö kkent. Eredeti leg Gri/jith s és 

111u11ka1ársai (2) azt ja vaso lták, hogy a müté tet akko r nevez
zük "optimálisnak" , ha a vissza maradt daganat legnagyobb 

átmérője kisebb, mint 1,5 cm. Későbbiekben szá mo s vizsgá

latban kimutatták , hogy azo knak a betegek nek, akiknek nincs 

marad ék daganatuk , job bak a túlélési esé lye ik, mint azo knak, 
aki knek a visszamaradt dagana ta 0,5 cm- nél kisebb, továbbá , 

hogy ez utóbb i cso portnak viszo nt jobb a kórjó slata, mint a 

0,5- 1,5 cm-es visszamara dt daga natú betegeknek ( 4-5 , 13, 15, 
20-22) . Jele n tanulm ány szerzőjének egy más ik vizsgá latába n 

a túlélés szig nifikán san növe kedett az I g- nál kisebb összes 

maradék daga natta l rendel kező betegek ese tében (23). Saját 
eredmén ye inkr e alapozo tt véle ményünk sze rint az "optim ális" 

sejtcsökkentő mütétet úgy kell ene meghatározni, hogy a teljes 

maradék daganat mennyisége a "ki sebb, mint I gra mm " -
"semmi " tar to mányba esse n. 

Ma is heves vita folyik arról, hogy a sejtcsökkentő mütéten át

ese tt betegek eseté ben meg figyel t túlélé si előny a daganat b io
lógiai saj átossága inak, vagy a se bész ügyességéne k a függvé

nye -e. Kétségtelen, hogy a j obb kó1jóslati tényezőkkel rendel
kező betege ket kön nye bb meg müteni, mint a ross z kórjós la ti 

tényezőkkel rendelkezőket. Indi rek t ada tok bizonyí tj ák, hogy 
a daganat biológiai sajáto ssága i össze függ nek a daganat eltá

vo l íthatóságának mértékéve l. Hein::. és ,nunkatársai (2 1) meg

figyel ései sze rint azo knál a fiatal betege kné l kön nyebb a sej t

csö kkentés vég rehaj tása, akiknek a daga natuk j ól differenc iált 

(gra de 1 ), kevés áttétük van, és nincs hasv ízük. Bwg hardt és 

munkatársai (24) kimut atták, hogy azokná l a nőkné l , akikn él 

nem lehetett optimáli s sej tcsökkentő mütét végezn i, nagyobb 
szám ban fordultak elő medence i és para aor ticus nyirokcsomó 
áttétek. Minde zen felül, Fried/ander és munka társai (25) meg

állapították, hogy a maradé k dagana t legnagyo bb mére te nem 

függe tlen kó1j ós lati tényező abb an az ese tben, ha a multivari 

áns elemzésbe o lyan újabb kó1jós lat i vá ltozó kat, mint például 
a DNS plo idi tás t is be levo njuk. 

Az UCLA ada tain ak ele mzése so rán Hacker és ,nunkatársai 

(20) el őször mu tattá k ki , hogy a túlélés nagy has i átté tek (át-
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mérő > 10 cm) vagy hasvíz melle tt, még azokba n az eset ben is 
rosszabb, ha optimál is sejtcsökken tő műtét végezhető. Egy ké

sőbbi, ugyanebbő l a központból származó vizsgála t sze rint az 

optimá lis daganat e ltávol ítás csu pán az 5 cm-né l nag yob b has i 

áttéte k, illetve I literné l nagyob b men nyiség ü hasvíz eseté n 
nehezí tett ( 13). Egy másik holland vizsgá latban, Heinz és 

munkatársai (2 1) szi ntén azt ta lálták, hogy a betegség kimene

telét a legnagyobb has i áttét átmérője, a hasvíz menny isége és 
a hashártya i rákszóródás (ca rc inos is perito nei) jelenlét e befo

lyáso lja. Pof/er és munkatársai ( 15) 302 petefész ekráko s be
teg adatait értékelve an a a következtetésre ju tottak, hogy a ke

ze lés eredményessége szem pontjából nincs nagy jel entősége 

annak, hogy egy bélszak aszt is kivágja nak akkor, ha az összes 
daganatot nem lehet e ltávolítani. A GOG (Gynecolog ic Onco

logy Group) (22) egy ik, 349 optimáli san műtött (maradé k 
daga nat < 1 cm) beteg adatain ak multivariáns e lemzésse l vég

ze tt vizsgála tában, az i dős kor, a di fferenciálódás a lacsony 

foka és a 20 vagy több visszamaradt daganat meg léte függet 
len kedvezőtlen kó1jósla ti vá ltozóké nt sze repelt. Sajá t vizsgá 

la tunk szerint az elsődlegesen mütött betege k köz ül azok nak, 
akikn ek IV stád iumú betegsége vagy több, mint 1000 gram

mos össz tömegü daganata van, rossza bbak a kilátásaik (23) . 

Hatvanöt nem opt imál isa n (a maradék daganat össztö mege 

> 1 gra mm) mütött beteg közü l 57-ben a megszá mlálhatatla n 

has hártya áttét j ele nléte volt a sikertelenség oka. Ez megegye
zik Webb (26) megfigye léséve l, ak i sze rint azokat a daga na

tokat vo lt a leg nehezeb b e ltávo lítani, ame lyek massz ív, össze
folyó cso mók vagy lapos növedékek formájában terjedt ek 

(a betege k 15%). Far ias-Eis11er és munkatársai (2 7) azt á llapí

tottá k meg, hogy optimális műtét (a legnagyo bb maradék 

daganat átmérője <0,5 cm) esetébe n a vissza maradt áttétek 

száma a legfo ntosab b kó1jóslat i tényező. Más vizsgála tok arra 
utalnak, hogy a has hártya áttétek teljes e ltávo lítása ja víthatja a 
túlélés t (28-29). 

Úja bban elte1jed t az un. bevezető vagy neoadjuván s kemo terá

pia azo knál a betege knél, akiknél az egész hasat daga nat tölti 
ki (bulky tumor). A dolgoza t megírásáig 41 3 beteg kapo tt be

vezető kemot erápiát. Eze k a vizsgá lato k arra utalnak, hogy a 
bevezető gyógysze res keze lésse l ugya no lyan tú lélési eredmé

nyeke t lehet elérn i, mint az elsődleges sej tcsökkentő müté tek

kel , ugyanakkor a sebészi beavatko zással összefüggő szövőd
ménye k aránya csökkenthető (23 , 30-36). 

NEOADJUVÁNS KEZELÉSSEL KAPCSOLATOS SAJÁT EREDMÉNYEINK 

Egy vi sszatek i ntő vizsgá latot végeztünk, amely nek so rán , 
1980 és 1988 közö tt el sődlegesen műtött 112 111-IV stádiumú 
petefészekrá kos betegü nket haso nlítottun k össze 173, 1989 és 

1997 között kezelt betegün kkel. Ez utóbbi cso portb an a bete

ge k egy része bevezető gyógysze res keze lést kapott , a másik 

részé nél neoadj uváns kezelés nélkül végeztü nk hasmüt étet. 
A kezelé s formáj át a következő kó1jóslati tényezők figye lembe 

vételéve l döntöttük el: az áttétek öss ztömege, a betegség stád i

uma, az opt imá lis sej tcsökkentő m(íté t (szabad sze mmel lát
ható daga nat ne maradjon vissza) végre hajt hatóságá nak való-
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színűsége és a beteg á ltalános álla pota (perfo rmance statu s) 

(!. ráblázar) . 

/. táblá:at A bevezető gyógyszeres kezelés javallatai az előrehaladott pete

fészekrákos betegek vizsgálatának második, 1989-1997 közötti szakaszában 

(a részleteket Id. a szövegben). Minden beteg esetén a lehetséges összes 

eszközzel megkíséreltünk, hogy a daganatot teljesen eltávolítsuk. 

A bevezető gyógyszeres kezelés abszolút javallatai 

IV stiidiumú betegség 
1 grammnál nagyobb mennyiségű iittét, amely olyan helyen alakult ki. 
(pl. pona hepatis. arteria mesenterica supcrior) ahonnan nem lehet 
eltávolítani 

A bevezető gyógyszeres kezelés viszonylagos javallatai > 100 gramm becsült 
daganattömegű áttétek esetében* 

Megszámlálhatatlan( > 100) hashártya áttét 
Az áttétek (hasi és hashártya mögötti) becsült súlya > 1 OOO g 
Nagy (> 10 cm) hashártya áttét (pl. a rekeszizom felszínén) 
Nagymennyiségíí (>5 1) hasvíz 
WHO általános állapot (perfonnance status) 2 vagy 3 

• A viszonylagos javallat okat minden esetben egyedileg mérlegeltük. 
Általában. legalább 2 javallamak kellett meglenni ahhoz, hogy a bevezető 
gyógyszeres kezelés alkalmazása mellen döntsünk. 

M inden olyan beteget (n = 285) bevontu nk a vizsgá latba, aki

nek 111 vagy IV stádiumú, epith e liá lis petefésze krákj a volt . 

Az el sődlegesen műtött betegek ese tébe n az összes lehetsé

ges esz közzel megkísére ltük a daga nat te ljes e ltávolítását. 

Az el távolított átté tek súlyát minden ese tben lemértük, és a 

me nnyisége t gram mban adtuk meg. Amikor a daganatot nem 

lehete tt te ljese n e ltávolítan i, a vissza maradt átté tek mennyi sé

gé t a lehetőséghez mérten megbec sült ük, és a gram m tízes 

nagyságre ndje ive l fejeztü k ki (< 1 g, 1- 10 g, 10-100 g, 100-

1 OOO g, > 1 OOO g). Az első időszakban ( 1980- 1988) a bete 

gek 82%-á t si kerűll opt imáli san 

A BETEGEK KIVÁLASZTÁSA. A HASTÜKRÖZÉS, MINT A BETEGEK KI

VÁLASZTÁSÁNAK ESZKÖZE Annak eldöntése, hogy melyik elő

rehaladt pete fésze krákos beteg műthető sike resen, nem kön y

nyű . Nelson és munkatársai (37) olyan CT vizsgál at i j el lemző

ket á llapítottak meg, amely ek ke l petefésze k daganatok ese tén 

a daganat e ltávo lítha tóságá nak lehetősége nagy va l ószínűség

ge l előre jelezhető. Ennek elle nére a magunk részéről úgy gon 

do ljuk, hogy a kórisme megerősítése és a daga nat eltávol ítha

tóságá nak megítél ése hast ükrözéssel job ban lehe tséges , mint 

CT vizsgálat ta l. Képalkotó eljárásokkal igazo lhatóa n egyé rte l

műen áttétes petefé szekrák ese tén annak eldöntésé re, hogy be

vezető gyógysze res kezel6sl vagy azo nnali hasme tszés t végez

zünk , 1993 óta hastükrözés t alkalmazu nk (n = 77) (23) . Elsőd

leges hasmütétet a 77 beteg közü l 28 (36%) ese tében végez 

tünk. A hastűkrözés le lete alapjá n kiválasztot t, 3 ciklus beveze

tő gyógysze res kezelésben részesül t 49 beteg közü l 3 1-ben 

(63%) került sor sejtcsökkentő műtétre. Minden betegnél a 

szúrcsa tornákat és környék üket kimetsze ttük , és szöve ttani 

vizsgá latra küld tük. Hat betegné l a lakult ki a sz úrcsa tornák 

ment én bőra l atti áttét. Ebből csupá n két ese tben lehetett klini

ka ilag is ész lelni a szúrcsato rna-á tté tet. Gyógysze res kezelés

ben részesü lő bete gekben a szúrcsatorna-áttéte k a keze lés ala tt 

visszafejlődtek. A hat beteg közü l négy nek van daga nata, de 

egy iknek sem a szúrcsato rnák környé kén. Egy élő betegné l 

nem lehet daga natot kimut atn i, és egy ha lt meg a betegség kö

vetkez tében. A szú rcsatornák környékén ennek sem vo lt daga

nata. Egy más ik vizsg álat ban meg figyelt ük, hogy a szúrcsato r

na menti áttétek kiala kulása össze függ a hasvízje lenlétéve l, és, 

hogy a hashártyának , az egye nes hasizom hüvelyé nek és a bőr 

gondo s zárásáva l eze knek az áttétekn ek a képződése vissza 

szor ítható (38) . 

RANDOMIZÁLT VIZSGÁLATOK Egy EO RTC-GCCG (European 

O rga nisatio n for Researc h an d Treatm ent of Cancer -

(maradé k daganat <0 ,5 cm) mű

teni . A vizsgá lat máso dik szaka

szába n ( 1989- 1 997) a betegek 

43%-a bevezető gyógysze res 

keze lést kapot t. A kórjós lati té

nyezők mindk ét szakaszban azo-

/. ábra EORTC 55971. Elörehaladot1 petefészekrákos betegek bevezető gyógyszeres kezelésének (neoadjuváns 

nosak vo ltak. A túlélés aránya a 

másod ik sza kaszban magasab b 

vo lt, mi nt az e l sőben (3 éves tú l

é lés: első sza kasz 26 ±4.3% . 

má so dik szakasz 4 2 ±4,6%, 

log-ran k p = 0,000 1 ) . Az ered

mények értékelésé nél azo nban 

figye lembe kell venn i, hogy 

ez egy visszatekintő tanulm ány 

vo lt, amely miatt az egyes cso

porto k össze haso nlítá sa nehé z, 

már csak azér t is, mert az éve k 

so rán a gyógysze res keze lés is 

vá ltozot t. 
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kemoterápia) előretekintő randomizált vizsgálata 

IIIC vagy IV stádiumú petefészek, méhkürt vagy hashártyrák 
(szövettanilag igazolt, egyéb műtét nem tönént) 

Randomizálás 

A lehetőségekhez mén maximális 
sejtcsökkentő mütét 

3 széria platina-plaxitaxel alapú kemoterápia 

"Szendvics" míítét, ha 
1. nem optimális; 2. stabil betegség v. válasz 

3 széria platina-plaxitaxel alapú kemoterápia 

Második betekintő hasmíítét megengcdetl 

Sejtcsökkentő mlÍtétet nem végzünk 

3 széria platina-plaxitaxel alapú kemoterápia 

Szendvics" sejtcsökkentő műtét. ha 
1. a betegség stabilizálódik 

3 széria platina-plaxitaxcl alapú kemoterápia 

rvtásodik betekintő hasműtét megengedett 
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Gynaeco log ical Cancer Co-opera tive Group) álta l irányított 
vizsgála t sze rint a "szendv ics elrendezésben" a lka lmazott sejt

csökkentő műtétről bebi zo ny ították, hogy megnöv eli a daga
natme ntes és az általános túlélés t (39). A bevezető gyógysze

res keze lés klinikai jelentőségének megá llapít ására azonban 
tovább i előretek intő random izált vizsgála tokra van szükség. 

Az EO RTC-GCCG nemrég indított egy ilyen vizsgá latot, 
amelyben a hasműtétet megelőző gyógysze res kezelésben ré

szesülő betegek keze lés i ered ményeit hasonl ítjuk össze a beve

zető gyógysze res kezelés t nem kapó, elsőd legesen műtött és 
kiegészítő kemoterápiá ban részesülő betege k kezelési eredmé
nyeive l. Az utó bbi csopor tban sz ükség ese tén közte s hasmű

tétre (inte rva l laparotomy) is so r kerülh et (!. ábra). A vizsgá

lat elsődleges célja az álta lános túlélés megá llapí tása. Négy

éves bevá lasztási és lega lább háromév es utóköve tés i időve l 

szá molv a, 704 bete g sz ükséges ahhoz, hogy a két karon a túl
élésben sta tisztikai összeve tés t lehessen tenn i. 

KÖVETKEZTETÉSEK A visszateki ntő tanulm ányo k ele mzése ala p

ján megá llapítható , hogy a bevezető gyógyszeres keze lés elő

rehaladott petefészek rákban az elsőd leges hasműtét megfelelő 

alternatívája (különös a következő es tekb en: nagy mennyiségű 

dagana t (> 1 OOO g), IV stádiumú betegség, meg számlálhata tlan 

has i áttét és/vagy gye nge álta lános ál lapot). Az ered mények 
megerősítése cé ljá bó l azonba n célszerű előretekintő vizsgá la

toka t is végezni . Az EORTC-GC CG nemrégen indí tott egy 
ilyen tanu lmányt. 

KÖSZÖNETNYILVÁNITAS A szerkesztőség köszöneté t fej ezi ki 

Dr. Horváth Zsoltnak (Országos Onkológ iai Intéze t, Belgyó 
gyásza ti Osztály , Buda pest) a kézira t fordításáé rt. 
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