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BEVEZETÉS Ma a kile::rje::szle::lt műtét és a sugárkeze lés a méh
nyakrák gyógy ításának a leghatéko nyab b eszköze. 

Az ilyen beavat kozások után kiújuló vagy erre nem vá laszo ló 
betegség: a fennmarad ó vagy kiújult méhnyakrák . A keze lési 
eljárás ebbe n az esetben nem a végleges gyógyulást célozza 
meg, hanem a beteg állapotán ak egyensúlyban tartá sát, a be
tegség fejlődésének meglassítását , a lehetőség szerint minél 
jobb életminőség elérésé t kívánja biztosítani. 

KLINIKAI VIZSGÁLATOK Számos ellenőrzött klinikai vizsgá latta l 
próbált ák meg tisztázni, hogy az egy-gyógyszeres vagy több
gyógysze res keze lés előnyösebb hatású-e ( 1-9). A következő, 1. 
és 2. táblázatban felsoro ltam a leggyakra bban használt gyógy
szereket. Kiemelésre méltó , hogy 3 szer: a cisp latin, a dibrom
dulcito l és az ifosfamid bizonyult a leghatékonyabb szernek. 

A GOG (2-3) cisplatinnal végzett vizsgálatában 782 beteg közül 
23%-ná l lehe tett mérhető daganat megkisebbedést igazo lni, míg 
a O8O-n él ez az arány 55 betegre vonatkoztatva 29% volt. 

A daganat kezelés elméleti megfontolásaiból kiindulva a több
gyógysze res kezelések hatékonysága várhatóan felülmúlta volna 
az egy-gyógysze resét. A klinikai vizsgá latok ezt a feltételezést 
nem igazo lták. A palliatív kezeléstől elvárható célt , a tú lélési idő 
növe lését és az életminőség j av ítását, a több gyógysze rt tartal
mazó keze lések nem tudták teljesíteni. 

Egy ma divatos keze lés - a pac litaxel + cisplatin + cytokin -
a daganat előreha ladásáig eltelt átlagos időt néhány hónapp al 
megnöve lte ugyan , de az idegkárosítása olyan súlyos volt, hogy 
a szere k rendszeres alkalma zása nem aj ánlható ( 10). 

Hasonlóképpen indiai szerzők cisplatin egye düli és a BTP ke
zelést ve tetté k össze 105 véletlenszerűen kiválasztott betegné l 

Leve lezés i cím: 

Dr. Szá nt ó Istvá n 

Szülésze ti, Nőgyógyásza1i és Nőgyógyászati Onkológiai Osztály 
Szenl Js1ván Kórház 
1096 Budapesl, Nagyvárad 1ér 1. 

Távbeszélő (36 1) 2 159502 Távmásoló (36 1) 2159502 

76 

/. táblázat Egy-gyógysze res kezelés 

Alkilá/ó szerek 

Antim etabolitok 

Osztódásgárlók 

Antibiotikumok 

Egyéb szerek 

Cyclopho spha mid 
Chlorambucil 
Dibr omdulci1o l 
lfosfam id 

5-Fluorouracyl 
Methotrex ate 

Vincristin 

Doxorubici n 
Bleom ycin 

Cispla1in 
Carbopla1in 
Hexamethy lme lamin 

2. táblázat Több-gyógysze res kezelés 

Doxorubic in + methottexate 
Dox oru bicin + cisplat in 
Mitomyci n-C + bleomyci n 
Mi1omyc in-C + bleomyci n + vincrislin 
Mi1omycin-C + bleomyci n + vincrsitin + cisplatin 
Cisplat in + bleomycin + vincr istin + methotrexa te 

(11). Az átlagos túlélésben (6 hónap és 8 hónap) a különbs ég 
nem vo lt meghatározó, a több-gyógysze res keze lést kapó cso
port 50 betege közül azonban kettőt a keze lés szövődménye
ként elvesztettek. Nagyobb számú betegen fáz is 3 klinikai vizs
gá latot ajánlanak , ezt azonban az eredmé nyek isme retében ma
gam nem végezném el. 

Lengyel szerzők az egyedüli carboplatin alkalmazá sa mellett 
törn ek lándzsát a négy-gyóg ysze res (5-FU +ADM+C PA+VCR) 
kezeléssel szemben ( 12). Lengye l nyelvű cikkük szépségh ibá
ja , hogy az ango l nyelvű összefog lalóban a számo k alkalma zá
sát gondosan kerülik. 

SAJÁT MEGFIGYELÉSEINK Saját tapaszta latunk alig több az orvo
si sejt éseknél. Klinikai vizsgá latot erre vona tkozóa n korábban 
sem terveztünk , visszamenőlegesen az adato k nem egységes ít
hetők annyir a, hogy azokból helytálló következtetés t lehessen 
levotmi. Az elmúlt 2 évben 68 beteg adatait áttek intve arra az 
eredményre jutottunk , hogy - a haza i fej lesztésű dibro mdulci
tol elérhetőségét sajnál atosan nélkülözve - a középme1myisé 
gü egyedüli cisplatin kezelés az általunk vá lasztott keze lési 
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módszer. Az átlagos tú lélési idő 6 hónap. Lényeges (WHO 1-et 
meghaladó) szövődményt nem ész leltünk . 

A Nőgyógyászati Onko lóg iai Osztá ly működésének eddigi 
több mint 7 éve alatt e betege k száma sajn álatosan, de a termé

szetes kórlefo lyás nak megfelelően növe kszik. A tudomány 
minden irányú fej lődésében bízva remélhetőleg ezekne k a na
gyo n szerencsé tlen sorsú betegekne k is nyílik majd valami re
mény. 
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