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ÖSSZEFOGLALÓ A DOTE Női Klinikáján 1993 és 1999 között 
48 műtött, legaláb b két különböző gyógysze res keze lés soro
zatban részesü lt, kiújuló, illetve előrehaladó petefészekrákos 
betegnél alkalmaztak támoga tó gyógysze res kezelést. Huszon
három esetbe n csak taxolt ( 175 mg/m2

, 3 hetente), 11 esetben 
csak cispla tint (75-100 mg/m' , 3 hetent e), 7 betegné l csak car
boplati nt (AUC5 , 3 hetente) adtak. További 2-2 betegné l szá
jon át adago lt eto poside keze lést ( 100 mg/m ' x 5 nap, 4 heten
te), ta llimustin infúziós keze lést (750 µg/m' , 4 hetente), illetve 
adriamyc in-cyclophos phamid kezelést (60-600 mg/m' , 4 he
tente) végeztek . Egy betegnél szájon át adagolt cyc lophos
phamid keze lést alkalmaztak ( 150 mg/nap 5 napig , 4 hetente). 
Összesen 126 palliatív kemoterápiás keze lés adatainak feldol
gozása révé n megállap ítják , hogy az esetek több, mint fe lénél 
néhány hónapos rész leges ja vulás érhető el, mérsékelt csont
velő károsodás me llett. A korábban sikertelen ül alkalmazott 
gyógysze rekkel is jelentős javu lást értek el, s ez am1ál kifeje
zettebb volt , minél több idő telt el a korábbi alka lmazás óta. 
Eredmé nye iket összevet ik a legfrisse bb irodalmi adato kkal. 

Kulcsszavak petefészekrák, palliatív gyógysze res keze lés 

ABSTRACT Between 1993 and 1999, 48 cases of recurrent or 
progressive ovarian cance r following surg ical debulking and at 
least two series of differe nt chemotherape utic reg imes were 
treated with palliative chemot herapy at the Department of Ob
stetrics and Gynaeco logy, Univers ity Medical School of Deb
rece n, Hungary. Twenty-three pa tients received Taxol mono
therapy with 175 mg/m '/3 wee ks dose schedu le, Cisplati11 mo-
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notherapy (75- 100 mg/m'/3 weeks) was given ín 11 cases, and 
7 pati ents rece ived Carbopla tin monotherapy ín AUC5 dose 
every 3 weeks . Further 2-2 patients were treated with ora l eto
poside (100 mg/1112 x 5days /4 weeks), with iv. ta llimustine 
(750 µg/m'/4 weeks) , or adr iamycin-cyclophosphamid e com
bination (60-600 mg/m '/4 weeks) . Oral cyc lophosphamide the
rapy was employed (150 mg/day for 5 days every 4 weeks) in 
a single case. Altogether 126 palliat ive chemotherap eutic 
cyc les were eva luated. Par1ial response was achieved in more 
than 50% of cases with a median durat ion of 4 months. Only 
moderate myelotoxicity occ urred . Chemot herape utic agent s to 
which the disease proved resistan t in earlier chemo therapeutic 
cycles were successfu lly used aga in. The longer the time was 
betwee n prev ious and present admin istration of a particu lar 
agent, the higher the chances were to ach ieve a response in the 
palliative sett ing. The results are presented toge ther with an 
ove rview of the current lite rature. 

Keywords ovarian cancer, palliat ive chemotherapy 

BEVEZETÉS Magya rországo n évente mintegy 700 új petefészek
rákos eset kerii l felismerés re. A betegek túlnyomó többsége 
előrehaladott stádiumb an van. Az elmúlt évtizedek során beve
zetett új kór ismézési és keze lési eljárások alkalmazása me llett 
is csak a betegek 10%-áná l számí thatunk 5 éve t meghaladó túl
élésre. Nem számít tehát ritkaságnak az az eset , am ikor a meg
felelő (optim ális) sebészeti daganateltávo lítást követő kiegé
szítő gyógysze res keze lés ellenére hosszabb-rövidebb idő el
teltéve l a daganat kiújul , és másodlagos daganate ltávolítás után 
vagy anélkül második vona lbeli daganatellenes gyógyszerek 
adása válik szükségessé. Gyakran előfordu l az is, hogy a fo lya
mat már a kezelés alatt előrehal ad. A második vona lbeli kemo
teráp ia alatt vagy azt követően kialakult , szóródást mutató has
űri vagy hasűrön tú lterjedő folyamatok gyógy ító kezelése re
ményte len. Ilyen esetekben a gyógyszeres keze lést tám ogató 
céllal adju k. A keze lésekke l csak a tünetek enyhítését és az 
életműködés megőrzését próbá ljuk elérn i, illetve az életveszé
lyes szövődmények kialaku lását igyekszünk késlelt etni. A na-
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gyon előrehaladt petefészekrákos betegek leggyakor ibb tüne
teit, a puffadást és a légszomjat az esetek többségében a daga
natos hasi kiterjedés és a hasvíz képződés okozza . Ismételt 
szúrcsapolással illetve a mellkasi folyadékgyülem lebocsátásá
va l a tünetek gyorsan enyhíthetők. A daganat növekedésével 
azonban ezekre a beavatkozásokra egyre gyakrabban van szük
ség. Palliatív kemoterápiával (PK) és kálium-kímélő vízhajtók 
adásáva l késleltethető a hasvíz újratermelődése. Szétterjedt 
hasűri daganat esetén elkerülhetet len a bélműködés zavara. 
Teljes bélelzáródásban a daganatellenes gyógysze rek adásának 
már természetesen nincs létjogosu ltsága, hiszen a sebészeti be
avatkozás sem végezhető el a betegek többségénél. A bélműkö
dési zavarok kialakulásának korábbi szakasza iban azonban né
mi remény lehet arra, hogy a tápcsatorna működését PK útján 

javítsuk. Erre szolgá ltat példát Abu-Rustum és mtsai (1) tanul 
mánya. Huszonegy előrehaladott, illetve kiújult petefészekrá
kos betegnél tartós gyomorbé l szonda leszívás mellett daganat
ellenes gyógysze res kezelést végeztek . A betegek 38%-a ta
xolt, 33%-a platinaszármazékot és 29%-a egyéb gyógyszert 
kapott egyenlő mennyiségekben. Emellett a betegek egy része 
teljes mesterséges táplálásban is részesült. A gyomorszondán 
keresztül táplált betegek átlagos túlélése 7 1 nap volt, szemben 
a nem-tápcsatornán keresztül táplált betegek 89 napos átlagos 
túlélésével. A szerzők következtetése szerint a PK nem alkal
mas a bélműködés helyreá llítására. 

A petefészekrák PK az irodalomban gyakran „salvage" (mentő) 
kezelésként jelenik meg. Ennek a magyarázata az, hogy a ma 
leghatásosabbnak vélt taxol és platinaszármazék együttes keze
lést követően kiújuló daganatok egy része is sikeresen kezelhető. 
Roland és mtsai (2) például 50 ehhez hasonló esetről számoltak 
be. Betegeik 72%-a adott kedvező választ a taxollal és platina
származékka l végzett kezelésekre. Második vonalbeli kezelés
ként 50%-ban cisplatint vagy carboplat int, 10%-ban pedig taxolt 
alkalmaztak. A korábbi kezelések ellenére bekövetkezett daga
natnövekedés miatt látszólag reménytelennek tűnő „mentő" ke
zelés során 52%-os javulást értek el. A taxol-érzékeny esetekben 
88% , a taxo l-ellenálló esetekben pedig 11 % volt a javulási 
arány. Az átlagos követési idő 7 hónap volt; ezalatt a betegek 
68%-ában újult ki, illetve növekedett tovább a daganat. 

A DOTE Női Klinika beteganyagában visszatekintő vizsgá lat
tal elemez ték a kiújuló és a előrehaladó petefészekrák PK le
hetőségeit és hatékonyságát. 

ANYAG ÉS MÓDSZER A DOTE Női Klinikáján 1993 és 1999 kö
zött 48 kiújul ó, illetve továbbnövő hám eredetű petefészekrá
kos betegnél végeztünk PK-t . A vizsgá latba vett betegek mind
egyikéné l a betegség felismerésekor stádium-megá llapító mű
tétet végeztünk, és ennek során amennyire lehetett, a daganatot 
eltávo lítottuk . A stádiumok meghatározásáná l a FIGO által el
fogadott fe ltételrendszert vettük figyelembe . 

A PK előtt végzett kivizsgá lás során klinikai vizsgálatot, 
Dopplerrel kiegészített hasi és hüve lyi ultrahang vizsgá latot, 
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mennyiségi és minőségi vérképe t, szérum elektrolit, urea , krea
tinin , albumin , vércukor, LDH, GOT, GPT, gGT, amiláz és CA 
125 meghatározást , valamint általános vizelet és üledékvizsgá
latot végeztünk. Klinikailag indokolt esetekben mellkas rönt
gen és EKG is történt. 

Huszonhárom esetben csak taxolt ( I 75 mg/m' , 3 hetente), 
11 esetben csak cisplatint (75- I 00 mg!m', 3 hetente) , 7 betegnél 
csak carbop latint (AUC5 , 3 hetente) adtak. További 2-2 beteg
nél szájon át adagolt etoposide keze lést ( 100 mg/m ' x 5 nap, 
4 hetente), tallimustin infúziós kezelést (750 µg/m', 4 hetente) , 
illetve adriamycin-cyclophosphamid kezelést (60-600 mg/m' , 
4 hetente) alkalmaztunk . Egy betegnél szájon át adago lt cyclo
phosphamid kezelést végeztünk (150 mg/nap 5 napig, 4 hetente). 
Összesen 126 PK-s kezelés adatait dolgoztuk fel. A carbop latin 
mennyiségét a Calvert-formu la (AUC5 mg/mL *min x (glome
ruláris filtrációs ráta [GFR] + 25) alapján, a GFR-t pedig a 
Cockcroft -Gault-formula (GFR= 1,04 x ( 140 - életkor) x test
súly [kg]/Se-kreat inin [µmol/L]) alapján határoztuk meg. 
WHO l-es vagy azt meghaladó fokozatú fehérvérsejt- vagy 
vérlemezkehiány esetén a kezelé st késleltettük a vérkép ren
deződéséig. WHO 2-es fokozato t meghal adó vérszegénység 
esetén vérátömlesztést adtunk, és a kezelés t csak elfogadható 
vérkép mellett végeztük. 

A keze lések során fellépő mellékhatások , valamint a daganat

válasz megítélésében a szokásos WHO-rendszer szer inti érté
kelést alkalmaztuk. A keze lések hatékonyságának meg ítélésé
ben a teljes válasz és a részleges válasz gyako riságát együtt 
vettük figyelembe. Részleges válasz alatt a daganat mérhető 
kiterjedésének legalább 50%-os csökkenését értettük , legalább 
egy teljes időszakon keresztül (3 hét). Teljes válaszként érté
keltük, ha klinikai vizsgá latokka l a daganat nem vo lt kimutat 
ható, legalább egy teljes kezelési időszakon keresztül. 

A korábban alkalmazott szerekke l szembeni érzéke tlenséget az 
adott szerrel történő kezelés során fellépő daganat növekedés 
vagy a kezelések befejezését követő 6 hónapon belül jelentkező 

kiújulás alapján határoztuk meg. Ezek hiányában a daganatot az 
adott gyógyszerekke l szemben érzékenynek minősítettük. Érzé
kenynek minősítettük az esetet akkor is, ha a betegné l korábban 
még nem alkalmaztuk az adott daganatellen es szereket. 

Az alacsony esetszámokra való tekintettel a keze lésre adott vá
lasz tartamát és a tú lélést az átlagos értékekke l jelleme ztük. 

EREDMÉNYEK Tizenegy betegné l 50 ciklusban végeztünk egye
düli cisplatin keze lést. A betegek átlagos életkora 57 év ( 41- 77 
év) vo lt. Mindegyikük petefészekrákja IIIC vagy IV stád ium
ban került fe lismerésre, és legaláb b két különböző gyógyszeres 
kezelésben részesültek korábban. A palliatív kezelések száma 
betegenként 2 és 6 között változott, átlagosan 5 vo lt. Tizen
egyből 6 betegnél értünk el rész leges vagy teljes javulá st 
(54%). A platina-érzék etlenek (n = 3) egy ike sem válaszo lt a 
kezelésekre , míg a platina-érzékenyek között 4 esetben rész le-
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ges, 2 esetben pedig teljes javulást értünk el. A válasz-tartam 
átlagos értéke 4 hónap (2- I 0 hónap) vo lt. A betegek túlélése 
2 és 12 hónap között változo tt (átlagosan 7 hónap). Az ötven 
kezelésből 17-ben (34%) kényszerü ltünk a kezelés késlelteté
sére. 3-4-es fokozatú csontvelő károsodás 3 betegné l (27%) 
fordu lt elő. 

Huszonhárom csak taxollal keze lt eset ünk között 9 olyan 
beteg volt, akik legalább két kü lönböző, többfé le daganat
pusztító gyógyszert tarta lmazó sorozat keze lésben részesü ltek 
korábban. A 9 betegné l összese n 61 taxol keze lést végeztü nk. 
Közülük 6 beteg daganata bizonyult plat ina-közömbös nek 
a korábbi keze lések kapcsán. Nem fordu lt elő olyan eset, aki
nél taxolla l szembeni érzéket lenség igazolódott volna a PK 
megkezdé se előtt. A betegek átlag életkora 56 év ( 41-66 év) 
volt. Két IC stád iumú eset kivételével a betegek a fo lyamat 
felismerésekor IIIC illetve IV stádiumban voltak. A taxol ke
ze lések száma betegenként 5 és 10 között változott, átlagosan 
6 volt. Kilenc esetből 7-nél (78%) figyeltünk meg javulást , 
ame ly egy kivéte lével részleges volt. A platina-érzéketlenek 
között 4/6, a platina-érzékenyek között pedig 3/3 volt a válasz
arány. A taxo l-érzékenyek javu lási aránya 7/9 volt. A válasz 
tartam átlagos értéke 4 hónap volt (0-8 hónap). A túlélés 5 és 
23 hónap között változott (átlagosan 10 hónap). Hatvanegy 
kezelésből 13-at (21 %) kellett késle ltetnünk csontvelő károso
dás miatt. A 3-4-es fokozatú mellékhatás gyako risága 1/9 
( ll ¾)vo lt. 

Hét betegünk részesült egyedüli carbop latin kezelésben, össze
sen 15 kezelést adtunk . Ná luk korábban 2-3-féle (átlagosan 2) 
gyógyszeres kezelést alkalmaztak. Három esetünk volt platina , 
kettő pedig taxol-érzéketlen a korább i kezelések alapján. A be
tegek átlag életkora 47 év (40-69 év) volt. Egy beteg kivételé
vel a daganat IIIC vagy IV stád iumban került felismerésre . Az 
egyedü li carboplatin kezelések száma betegenként I és 3 kö
zött változott (át lagosan 2). A válaszarány 4/7 (57%) volt, a 
platina -érzékenyek között 3/4, a platina-ér zéketlenek között 
pedig 1/3. Mindkét taxol-érzéketlen esetünkben rész leges ja
vu lást sikerült elérn i, míg az 5 taxo l-érzékeny között csak 
2 esetben . A választartam 0 és 4 hónap között változott (átlago
san 2 hónap). Az átlagos túlélési idő 3 hónap (2-5 hónap) volt. 
Tizenöt kezelésből 7-et (46%) kényszerü ltünk késleltetni csont
velő károsodás miatt. A 3-4-es fokozatú mellékhatások gyako
risága 4/7 (57%) volt. 

A vepes idde l, tallimustinna l és az adriamycin-cyclophospha
mid összeál lítássa l végzett PK során a korább iakhoz hasonló
an néhány hónapos részle ges javu lást, illetve a folyamat állan
dósulá sát sikerült elérn i. Az esetek részletes értékelésétől a kis 
esetszám miatt eltekintünk. 

MEGBESZiLÉS A PK cé lja a tünetek enyhítése, az életműködés 
megőrzése és a szövődmények késleltet ése . A sokszor remény 
telen sorsú kiújuló, illetve előrehaladó petefészekrákos betegek 
daganatpusztító gyógyszeres kezelése számos kérdést vet fe l. 
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Petefészekrákos betegek pal/ia tív daganatpusztító gyógyszeres kezelése 

Érdemes-e a műtét( ek)en és többszörös gyógyszeres kezelésen 
átesett betegek életének és szenvedése inek megho sszabbításá
val próbálkozni ? Megengedhető-e az egészségügy korlátozott 
anyag i lehetőségei mellett a költséges daganatellenes gyógy 
szereket adni olyan esetekben, aho l a gyógyulásnak gyakorla
tilag nincs esélye , és az élet jelentős meghosszabbításának esé
lye is cseké ly? A hűvös és lesújtó érvek ellenére részletes, min
den terü letre kiterjedő tájékoztatás mellett is vannak és lesznek 
olyan betegek, illetve hozzátartozók , akik minden lehetőség

hez ragaszkodnak. Az orvos ezt nem tagadhatja meg anyagi ér
vekkel. 

Viszony lag kevés irodalmi adat áll rende lkezésre a PK je
lentőségével kapcsolatban petefész ekrákos betegek eseteiben , 
és az idevágó tanulmányok többsége is kevés betegről számo l 
be. Hatév es anyagunkban tizenegy kiújuló, illetve tovább
fej lődő petefészekrákos betegnél végeztünk egyedüli plat ina 
keze lést. Ezek között 6 betegnél értünk el részleges vagy teljes 
választ (54%). Betegeink között voltak olyanok is, akik koráb
bi kezeléseik kapcsán platina-érzék etlennek bizonyu ltak (n = 3). 
Ezek egyike sem válaszolt a keze lésekre, míg a platina-érzék e
nyek között 4 esetben rész leges , 2 esetben pedig teljes ja vulást 
értünk el. Ajavu lás időtartama átlagosan 4 hónap (2- 10 hónap) 
volt. Manetta és mtsai (3) tanulmányában 26 platina -érzéke tlen 
betegnél 12%-os javulási arányt értek el. Egy hasonló méretű 
beteganyagban Blackledg e és mtsai (4) összefüggést fedeztek 
fel a javu lási arány és a korábbi gyógys zeres keze lés óta eltelt 
idő között. A j avulási arány 59-ről 90%-ra eme lkedett azok kö
zött, akiknél több mint 21 hónap telt el a korább i plat inaszár
mazékka l végzett keze lés befejezése óta . 

Hatvanegy egyedü li taxol kezelés értéke lése során igen ked
vező válaszarányt mutattunk ki (7/9) a késleltetett kezelések és 
a 3-4-es fokozatú mellékhatások viszonylag alacsony gyakori
sága mellett (sorrendben 2 1 és 11 %). Abu-Ru stum és mtsai (5) 
hetente 80 mg/m' adago kban alkalmazták a taxolt palliatí v cél
lal. A válaszarány 28,9% volt, s a jav ulás elérésének átlagos 
ideje 7 hét volt. Negyvenhat eset 3 hetente végzett 175 mg/m' 
csak taxol kezelés során Biom és mtsai (6) enné l is szerényebb , 
15,2%-os j avulási arányt értek el. 

Hét betegünknél végeztünk 15 szakaszban egyedüli carbop la
tin keze lést. A válaszarány 57%-os volt, és a keze lések 46%-át 
kellett csontvelő károsodás miatt késleltetni. A 3-4-es fokozatú 
károsítás gyakorisága is magas (57%) volt. Az irodalomban 
nem sikerült hasonló javall at alapján adott egyedü li carbopla 
tin kezelésről szóló közlést találni. Taxol és carboplatin együt
tes adását azonban már értéke lték a petefészekrák palliatív ke
zelésében. Guastalla és mtsai (7) 73 betegről számo ltak be, 
akiknek a daganatai platinas zármazékra alapozott összetett 
gyógyszeres kezelés során vagy azt követően mutattak előre

haladást, illetve újultak ki. Taxol 175 mg/m' + AUC5 carbo 
platin kezeléssel 6 hónapo s átlagos daganatnövekedés-mentes 
időszakot és 14 hónapos átlagos túlélést értek el. Az előző 

gyógyszeres kezelés után kevesebb, mint 3 hónappal szüksé-
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gessé vált PK esetén 24% volt a ja vulás i arány, míg 12 hónap
nál nagyobb időszak esetén 70%-ban értek el ja vulást. 

Rose és mlsai (8) 4 1 platina -érzéket len és 41 platina- érzékeny 
betegnél végeztek napi 50 mg/m' adagolású etoposid kezelés t 
28 naponta 21 nap ig. A platina-érzéketleneknél 4 ,3 hónap ig 
tartó 27%-os ja vulási arányt, a platina-é rzékenyeknél pedig 7,5 

hónapig tartó 34%-os vá laszarányt értek el. A 3-4-es fokozatú 
csontvelő károsodás gyakorisága 41 % (WBC), 13,4% (Hgb) és 
9% (vér lemez ke) vo lt. Kis mennyiségű, száj on át adagolt eto
pos id-kezelés során de Jong és mtsai (9) csak 12,5%-os vá lasz
arányt értek el, a csontvelő mellékhatások ritka e l őfordulása 

miatt szükség telenne k ítélték a laboratóriumi v izsgá latokat. 
Esetei k 85%-á ban a CA 125 szint folyamato san csökkent a ke
zelés alatt . 

Pré/011/aine és mtsai ( 10) 28 eset ük kapcsá n számo ltak be az 
5-fluorou rac il + leukovorin keze léssel szerzett tapasztalata ik
ról. 500-500 mg/m' adaggal hetente végze tt keze lések során 
18%-os javulási arányt értek el, de j elentős pall iác iót csak 
2 betegné l sikerü lt elérniük. Hasonlóan szerény eredményről 

számo ltak be Markman és mtsai (1 1) ifosfam ide + mesna ke
zelések kapcsá n. Huszonegyből mindössze I esetben tudtak j a
vulást kimut atni, egy további esetben pedig csak a CA 125 
szintje csökke nt a keze lések eredményeként. Platina-érzéket
len esetekben alka lmazott hexame thylm elamine kezelésekről 
is beszá molt Markma n és munkacsoportja ( 12). Harminchat 
betegnél 260 mg/m' adag olásban adták szájo n át a gyógysze rt 
14 napon át 4 hetente. Bár a száj on át történő alka lmazás elő
nyösnek ígérke zett, mégsem volt az, mert a válaszará ny csak 
10% volt, és a betegek 2 1 %-áná l jelentős hányingert okozott. 
Na pjainkban a taxo l már az e lső vona lbeli keze léshez tartozik 
az előrehaladott petefészekrák eseteiben. Egyre gyakra bban 
számíthatun k olya n kiúju ló, illetve előrehaladó daganatokra, 
ame lyek taxo llal szemben közömbösnek bizonyu lnak . Swisher 
és mtsai ( 13) 26 ilyen betegnél alka lmazták a topot ecant 1,25 
mg/m' adago lásban 5 napon át 3 hetente . A szerény, 14%-os 
vá laszará ny mellett 90%-os gyakor iságú vérképzőszervi káro
sítás árán 12 hónapos átlagos túlélést értek el. 

Eredményeink az irodalmi adatokka l egybehangzóan igazoljá k 
a kiúju ló és az előrehal adó petefésze krák PK-nak a létj ogos ult
ságá t. A várható j avu lási arány az alkalmazott eljárá stól füg
gően eléri az 50%-o t, de a javulási időtartam a néhány hónapot 
csak ritkán haladja meg. 
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