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BEVUETts Az Egyes ült Államokbe li Nemze ti Rák Egységszer
veze t (Nat iona l Compre hens ive Cancer Network , NCCN) né
zete szerint a daganatos betegek keze lésének feltételei a klini
kai vizsgá latok keretében a legjobbak , ezért a szervezet támo
gatj a a klinikai vizsgá latokban való részvéte lt. 

A szerzők a je lenleg alkalmazott keze lési módokról kifejt ették 
véleményüket. Az itt közölt irányelvek azok egyeztetése útján 
születettek. Az az orvos, aki alka lmazni vagy felhaszná lni sze
retné őket, függe tlen orvo si kritikáva l tegye azt, az adott beteg 
gyógyí tásának vagy kezelésének egyé ni körülményeit figye
lembe véve. Az NCCN nem ad semmifé le biztosítéko t a tarta l
mat vagy a használatot illetően, és elhárít magátó l mindenfajta 
fele lősséget az irányelvek , illetve a kezelés i módok felhaszná
lásáva l kapcso latban. 

HÁTTiRADATOK Az Egyesült Államokban a nőgyógyászati ere
detű daganatos beteg ségek okozta halálozás leggyakor ibb, és a 
nők rákeredetű halálozásának ötöd ik leggyako ribb oka a pete
fészekrák. 2000-ben várhatóan 23 100 új petefészekrákos ese
tet ismernek majd fel, és előreláthatólag 14 OOO beteg fog ezen 
daganatos betegség miatt meghalni(!). Az előfordulási arány a 
kor előrehaladtával növeksz ik, leggyakrabban a nyolcadik év
tizedbe n alakul ki, ekkor 100000 nő közül 57 betegszik meg 
petefészekrákban. A kórisme fe lá llításának idején a betegek át-
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lagos életkora 63 év, és a betegek 70%-ának a betegsége már 
előrehaladott stádiumú (2). 

Né pegészség tani v izsgá latokban kimutattak olyan kóroki té
nyezőket, ame lyek nagy szerepet j átszanak a petefé szekrák ki
alakulásában. A 25 éves korban vagy az előtt történő első szü
lés, a szájon át szedhető fogam zásgát lók haszná lata és/vagy a 
szoptatás 30-60%-ka l csökkenti a petef észekrák kialaku lásá
nak veszé lyét (2). Ezze l szemben a gyermekte lenségge l vagy 
a 35 éves kor utáni első szülésse l fokozott kocká zat jár együtt. 
Csa ládi terheltség esetén , főleg akko r, ha két vagy több első

fokú rokonnál alakult ki petefé szekrák, illetve a BRCA I és a 
BRCA 2 génh ibát hordozókban , a petefésze krák fiata labb kor
ban alaku l ki. Az összes petefészekrákos beteg csupán 5%-a 
tartozik ebbe a csoportba (2). A környeze ti tényezők szerepét is 
vizsgá lták, de ezidáig nem sikerült meggyőzően kimuta tn i, 
melyek állnak összefüggésben a dagana t kia laku lásával. 

A petefészekrák keze lési irány elve inek alapvető felépítése 
nem változott az 1997-es kiadás óta. Az iránye lvek továbbra 
is a stádium és a daganat éretts égének (differe nciáltság , grade) 
fontosságát tükröz ik. A petefészekrákok alapvetően 1- N. stá
diumb a soro lhatók . Az elmúlt évben sem a TNM , sem a FIGO 
petef észekrákra vonatkozó stádium beosztási rendszere nem 
változott. 

23 



Az Egyesült Államokbeli Nemzeti Rák Egységszervezet pe tefészekrák keze lésére vona tkozó sza!a11ai irányelvei 

A daganat érettsége továbbra is igen fontos kórjó slati tényező, 

ez alapj án történhet a kezelés megvá lasz tása, különösen a ko
ra i stádiumú betegségek esetén. Három fokozatát, G 1-3 külö
níthetjük el. Azok kivételével, akiknél megfelelően történt stá
dium megá llap ítás után I stádiumú G l-e s daganatot találtak -
túlélésük meghaladja a 95%-ot - , a betegeket biztatni kell, 
hogy mind az elsődleges, mind a kiúju lt betegség kezelése kap
csán vegyenek részt klinikai vizsgá latokban. 

AZ NCCN MEGÁLLAPITÁSOK FOKOZATAI A megá llapításokat 
rangso roltuk annak alapján, hogy a megá llapítás me1my ire 
biztos adatokon nyugsz ik: l -es fokoza t. Magas színvonalú 
vizsgá laton alapu ló, megbízható bizony ítékok alapján, az 
NCCN tagok álta lános egyeté rtés mellett e lfogadják, hogy az 
aj ánlás helytálló . 2A-fok ozat. Alacso nyabb sz ínvonalú vizs
gá latokon és klinikai tapasz talatokon is nyugvó vizsgálatok 
eredménye alapján az NCCN tago k általános egyetértés mel
lett elfogadják, hogy az aj ánlás helytálló. 2B-fok ozat. Ala
csonyabb sz ínvona lú vizsgá latokon és klinikai tapasztalato
kon is nyugvó vizsgá latok eredménye alapján az NCCN ta
gok e lfoga dják, de nem álta lános egye tértés (kis néze teltérés) 
mellett, hogy az aj ánlás helytá lló. 3-as foko zat. Az NCCN ta
gok néze tei igencsa k eltérőek az ajánlás helyességé t i lletően. 

Az összes ajánlás a 2A-fokoza tba tartoz ik, kivéve a külön j e

lölteket. 

A KIVIZSGÁLÁSRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK Az NCCN petefé
szekrák keze lés i irányelvek a „bizonytalan kismedencei/függe
lék képlet" illetve a már korábban felállított „rosszindulatú há
meredetü petefészek daganat" kórismével beutalt betegek ke
zelését tárgya lja először. Ebbe a csoportba tarto zó betegek kö-

/. táblázat A petefésze krák sebész i stádium meghatározása (2) 

Alsó, középső hasmets zés. 

A hasüregbe ju tás után, ha van szabad hasűri folyadék, azt ki kell szívni da
ganatsejt vizsgá latra. Ennek hiányá ban a medencébe mosófolyadékot ön
tünk , és azt szívjuk vissza sejtvizsgá lat céljából. Javaso lt továbbá, hogy kü
lön mosófolyadékka l végezzünk sejtv izsgála tot a vastag bél mellett i üregek 
ből és a jobb és ba l oldali rekeszizom fél alsó fe lszínéről ! 

A tokkal körülvett daganatot lehetőleg a tok megre pedése nélkü l távolítsuk el' 

Az össze növéseket oldani kell 1 

A teljes bélfelszínt át kell nézni, és gyanús elvá ltozás észle lésekor, abból 
mintát kell venni' 

A cseplesz! el kell távolítani, és a hashártya különböző, véletlenszerűen ki
válasz tott helyeiről mintát kell venni! 

A főerek-körül i nyirokcsomó kból mintát kell venni úgy, hogy az aortát fedő 
hátsó fali hashártyát meghasítjuk, és a vena cava-t és az aortát körülvevő, 
zsírszövetbe ágyazott nyirokcso mókat a bal vesekapu magasságáig eltávo
lítjuk' 

A kisme dence i ny irokcsomókbó l is mintát kell venni' 

Teljes méh-, méhkürt- és petefészek-kiirtás végzendő! 

14 

zül soknál már a beutalás előtt, más intéze tb n megtörtént a se-

bészeti beava tkozás. 1 

BIZONYTALAN KISMEDENCEI KÉPLET A bizonyta lan kismedence i/ 

függe lék képlet kórisméj éve l érkező beteg elsődleges keze lé
sét illetően á ltalános volt az egye tértés , és nem változattunk 
jelentősen a korá bbi iránye lveken. Eze n bet egek szo kásos 
kivizsgá lása telj es fiz ikális vizsgá lat elvégzéséve l és a meg
felelő laborat órium i vizsgá latok (köztük a CA 125 megha tá
rozás) elrendeléséve l kezdődik. Ezt követően has i és kisme
dence i ultra hangv izsgá lat vagy CT-vizsgá lat köve tkez ik 
(ame1myiben ezt a klinikai kép szükségessé tesz i). A petefé
szek- illetve emlőrákra vonat kozó csa ládi kórtörténetet fel 

kell venni . 

Annak ellenére, hogy továbbra sincs az egysze rü mellkasi rönt
genfelvétel szükségességét alátámasztó közvetlen bizonyíté
kunk , úgy véljük, hogy sebész i stádium meghatározás előtt 

álló betegek esetén mégis el kell végezni. Egyéb kórismézés i 
eljárások, mint a vastagbéltükrözés vagy a tápcsatorna bárium
kontrasztanyagos vizsgálatának rendszeres elvégzése , nem aján 
lottak, noha adott esetben hasznosak lehetnek. 

KORÁBBAN MEGÁLLAPÍTOTT PETEFÉSZEKRÁK A betegeket gyakran 
csak a petefészekrák kórisméj ének felállítását követően utalj ák 

be az NCCN- nel együttmüködő intézetekbe. Sok ese tben ekkor 
már a megfelelő módon - a Nőgyógyászati Onko lógiai Cso
port (Gynecologic Oncology Group , GOG) által meghatározott 
sebésze ti stádium megállapítás szabá lyainak megfelelően -
történt stádium meghatározáson, illetve a sejtcsökkentő müté
ten is túl vannak. Néhány esetben azonban a stádium meghatá
rozás hiányos, pé ldául a méh és/vagy a függe lékek és/vagy a 
cseplesz nem került eltávolításra, vagy a sebész i stádium meg
határozás leírása nem megfelelő. A sebész i stádium meghatá

rozás lépéseit a / . táblázatban soro ltuk fel. 

ELSŐDLEGES KEZELÉS A feltéte lezett petefésze krák elsődleges 

kezelése a megfelelő sebészeti stádium meghatározásból és a 

sejtcsökkentő mütétből áll, amit a legtöbb (de nem az összes) 
betegnél gyógysze rkezelés* (dagana tpusztító gyógyszeres ke
zelés, kemoteráp ia) követ . A kezdeti sebészeti beava tkozás ki
terjed t, stádium-megha tározó hasfe ltárás, ami magában fogla lja 
a teljes hasi méhkiirt ást és a kétoldali méhkürt- és petefészek 
eltávolítást. Fiatal beteg esetében, aki ragaszkodik termékeny
sége megőrzéséhez, egyo ldali méhkürt- és petefésze k eltávo lí
tás is elegendő, amennyiben I stádiumú G I dagana tról van szó. 
Ezeknél a kora i-stádiumú , alacsony-kockázatú daganatokná l 
csak szoros megfigye lés aj ánlott, tekintettel arra, hogy ez eset
ben a mütétet követően 95%-os túlélés i aránnya l számolha

tunk. 

Azon betegek kezelésében, akiknél a betegség klinikai III vagy 
IV stádiumú, az általánosan ajánlott beavatkozás továbbra is a da
ganat tömegének sebészi úton történő csökkentése. Azokban az 
esetekben, amikor olyan nagy tömegü ill vagy N stádiumú da-
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ganatokró l van szó, ahol a megfelelő mütét elvégzésének lehető

sége kicsi, bevezető gyógysze rkeze lés! aj ánlunk. Ennél a beteg
csoportnál is törekednünk kell azonban a kórszövettani kórisme 
felállítására, vékonytíí mintavéte l vagy szúrcsapolás útjá n. 

NEM MEGFELELŐEN STÁDIUMOZOTT BETEGEK A nem megfelelően 

stád iumozo tt betege k kezelésé nek kérdése a mai napig sok vi
tára ad okot. Három 1..ii lönböző keze lési irányról sikerült meg
állapodnunk: 1. Minden beteg esetén, akinél vélhetően lA G 1, 
vagy IB G I daganat ról van szó, a sebész i stád ium meg hatá
rozó beava tkozás elvégzése ajánlott, hiszen ha a betegség a 
fenti két csoport va lame lyikébe tartozi k, további kiegészítő ke
zelésre nincs szükség. 2. Ha bár mely stádiumú betegség eseté n 
valószínüsíthető, hogy a hasban maradt daga nat, a stádium 
megha tározó sebészi beavat kozás befejezése és a daga nat lehe-

!. ábra. 
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tő eltávo lítása indoko lt. 3. Amennyiben a daganat feltételezet
ten nem IA vagy IB G 1, tová bbá nincs visszamarad t dagana t 
meglétére gyanú, két keze lési lehetőség közül lehet választan i, 
úgym int hat szakasz gyógy szerkeze lés vagy a megfelelő stá
dium-meghatározó mütét végzé se, melynek során az esetleg 
még visszamara dt daga natot is eltávolítj uk (28 -fokoza tú meg
állapítás). Azokná l a betege knél, akiknél 1A G2 vagy 18 G2 da
ganatról van szó, és az újonna n végze tt stádium-meg határozó 
mütét eredménye negatív, megfigyelés vagy kiegészítő gyógy 
szerkeze lés közü l válasz thatunk. Minden egyéb csopo rtba tar
tozó, ismételt stádium meghatározáso n átesett beteg esetébe n 
kiegészítő gyógy szerkezelés indokol t. 

AZ. ELSŐDLEGES KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYSZERKEZELÉS JAVALLATA A hám
eredetíí petefésze krákban szenvedő betegek többsége a mütétet 

HÁMEREDETŰ PETEFÉSZEKRÁK: KIVIZSGÁLÁS ÉS SEBÉSZI KEZELÉS 

TÜNETEK 
AZ ORVOSHOZ 
FORDULÁS IDEJÉN 

KIVIZSGÁLÁS 

• Báriumos beöntés/vastag
béltükrözés, amennyiben 

Gyanút keltő kismedencei ezt a klinikai kép szük-
képlet és/vagy szabad has- - ségessé teszi 
üregi folyadék, hasi telt- • Mellkasi röntgenfelvétel 
ség-érzés vab'Y egyéb, nem • CA 125 
jellegzetesen rosszindulatú • Vérkép 
daganatra utaló tünetek • Ultrahang vizsgálat vagy 

Korábban végzett sebé
szeti beavatkozás útján 
megállapított kórisme 

hasi-kismedencei CT, ha 
a klinikai kép sziiksé
gessé teszi 

• Laboratóriumi vizsgálatok 
• Családi kórtörténet 

felvétele 

• Mellkasi röntgenfelvétel < 
- · CA 125 

• Vérkép 
• Ultrahang vizsgálat vagy 

hasi-kismedencei CT, ha 
a klinikai kép indokolja 

• Laboratóriumi vizsgála
tok 

• Családi kórtönénet 

Megfelelő sebészi 
kezelés és stádium 
meghatározás 

Nem megfelelő 

sebészi stádium 
meghatározás 
(ha nem történt: 
1. méheltávolítás 
2. méhkürt/pete
fészek eltávolítás 
3. cseplesz eltávo
lítás 
vagy hiányos 
a műtéti leírás) 

LELETEK 

Vélhetően 

IA-18 GI * 

Vélhetően ~ IA-lB 02 * 

Vélhetően 

IA-lB G3 

\ IC, 11, 111 
vagy IV 
stádium 

ELSÖDELEGES KEZELÉS • • 

1. A daganat tömegét csökkentő 
műtét, ha a daganat 11, ILI vagy 
1V stádiumú 

2. Hasfeltárás/THMIKFE és rész
letes stádium-meghatározó mü
tét, vagy EFE, ha a daganat IA 
stádiumú és a beteg szeretné 
megtartani a termékenységét. 

3. Nagytömcgü, 111-IV stádiumú 
daganat esetén a bevezető 
gyógyszerkezelés/időközi 

daganattömeg-csökkentő műtét 

végzése, ha a beteg nem al
kalmas mütétrc (finomtű aspi
rációs mintavételi módszer 
vagy hascsapolás útján szerzett 
kórisme) 

Sebészi-kórszövettani stádium
meghatározás 

Sebészi stádium-meghatározás 
A megfigyelés meg- --. 
fontolandó Sebészi stádium-meghatározás 

Visszamaradt 
betegség gyanúja 

Visszamaradt beteg-~ 
ség nem gyanítható 

Sebészi stádium-meghatározás 
befejezése 

Hat szakasz gyógyszeres keze
lés/stádium meghatározó műtét 
befejezése (28 fokozatú 
megállapítás) 

Visszamaradt daga- -- Sebészi stádium-meghatározás 
nat gyanúja befejezése 

Hat szakasz gyógyszeres keze
Visszamaradt daga- __. !és/stádium meghatározó műtét 
nat nem gyanítható befejezése (2B fokozatú 

megállapítás) 

• A világossejtcs szövettani kép 03-nak felel meg. **A szabványos ajánlás szerint a vizsgálatokat nőgyógyász-onkológusnak kell végeznie. THM teljes hasi méheltávolítás 
KFE kétoldali fiiggeléki eltávolítás EFE egyoldali függelék eltávolítás 

A kezelés alatt a következő vizsgálatokat kell elvégezni: 1. nőgyógyászat i vizsgálat minden kezelés előtt, 2. a kezelések között, szükség esetén telj es vérkép és vérlemezkemeghatá
rozás, 3. vérkémiai vizsgálatok kezelések előtt, 4. CA 125 meghatározás, ha kezdetben emelkedett volt, 5. szükség esetén képalkotó vizsgálat. 

Megjegyzés: Mindegyik ajánlás 2A fokozatú megállapítás, ha külön megjelölés másra nem utal. Sebészeti stádium meghatározás: Id. /. táblázat. 
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követően gyógys zerkezelésben részesü l. Az JA G I daganatok 
esetén - ezek kedvező gyógy ulási aránya miatt - csupán a be
teg követése szükséges (3) . Az I G2 daganatok kezelését ille
tően nincs teljes egye tértés, ezért úgy véltük, a megfelelő aján
lás egy választási lehetőség: csak követés vagy kiegészítő 

gyógysze rkeze lés adása. Azokná l a betegeknél, akiknek a da
ganata G3 és/vagy a stádiuma előrehaladottabb, a gyógysze r

kezelés adása indoko lt. 

AZ. ELSŐDLEGES GYÓGYSZERKEZELÉS FORMÁI Az elsődleges, illetve 
az elsődleges kiegészítő gyógyszerkeze lésre vonatkozó ajánlá
sok nem változtak a korábbi iránye lvekben megadottakho z ké
pest. Továbbra is a pacl itaxe l-c iszplatin vagy paclitaxel-car
bop latin adása j avaso lt ( 4-5). A keze lés tartama a daganat stá
diumátó l függ. Előrehaladott stádium ú betegségben szenvedő 
betegek számára hat szakaszból álló gyógysze rkezelés ajánlott 
( l-es fokozat ú megá llapítás) . Ezzel szem ben korábbi stád ium
ban levő daganat esetén egyelőre 3- 6 kezelés jav asolt, addig, 
amíg a GOG szervezésében egy ilyen összetételű betegcso 
porttal je lenleg is folyó vizsgá latok eredményei megszü letnek. 
Ezek a vizsgála tok remélhetőleg választ adnak arra, hogy 3 ke
zelés e legendő-e, vagy ezekben az esetekben is többre van 

szükség. 

2. ábra. 

Jelenle g két kezelési eljárás t sikerült közös megegyezésse l el
fogadnunk: 1. a carboplatin-p ac litaxel keze lésnél a carboplatin 
mennyisége a plazmasűrüség-idő görbe alatti terü let (area un
der the curve-AUC) segítségéve l megadva, 5,0-7 ,5 és a pacl i
taxelé 175 mg/m2 három óra alatt adva, 2. ciszplatin-pac litaxel 
keze lésnél a ciszplatin mennyisége 75 mg/m2, a pacl itaxe lé 135 

mg/m 2 24 óra alatt beadva. 

SUGÁRKEZELÉS A kis kiterjedésű, 111- IV stádiumú daganatoknál 
alkalmazott , teljes hasi területre kiterjedő besugárzásró l komoly 
vitát folytattunk . Főleg szakirodalomban megjelent adatoko n 
alapszik az a gyakorlat , hogy kis ki le1jedésű daganatok esetén a 
teljes hasi-kismedence i területre kiterjedő sugárkezelés az el
sődleges/elsődleges kiegészítő gyógysze rkezelés helyett vá
lasztható eljárás (6) (3-as fokozatú megá llapítás). 

TOVÁBBI VITATOTT KÉRDÉSEK 

HASÜREGI c1szPLAT1N KEZEL~s Megvi tattuk a ciszplatin hasüregen be
lüli alkalmazásának a vivőeres (intravénás) keze léssel szembeni 
előnyeit is, figyelembe véve a SWOG /GOG által nemrégiben 
végzett klinikai vizsgá lat eredményeit. Itt a hasüregi ciszpla tin 
+ vivőeres ciklofoszfa mid keze lést hason lították össze a vivő

eres ciszplatin-ciklofoszfamid keze lésse l III stádiumú petefé-

HÁMEREDETŰPETEFÉSZEKRÁK:GYÓGYSZERKEZELÉS 

SEBÉSZI-KÓRSZÖVETTANI 
ST ÁDIUMBEOSZT ÁS 

!Avagy ' 01* 1B stádium 
0 2• 

03 

ELSŐDLEGES 
GYÓGYSZERKEZELÉS** 

- Megfigyelés 

~ Megfigyelés 

~ - Paclitaxel-carboplatin vagy pacli-
~ taxel-cisplatin 3-6 kezelés 

Paclitaxel-carboplatin vagy pacli
taxel-ciszplatin 3-6 kezelés 

Az clsöd 
leges 
hasmü
tétct 

IC stádium ---- -- -
01 -3 

Paclitaxel-carbolpatin vagy pacli
taxel-ciszplatin 

11 stádium 

111 vagy 
1V stádium 

3-6 kezelés 

Paclitaxel-carboplatin vagy pacli
taxel-ciszplatin 
3-6 kezelés 

Paclitaxel-carboplatin vagy pacli
taxel-ciszplatin ó kezelés ( 1-es 
fokozatú megállapítás) vagy tel
jes hasi-kismendencei besugárzás 
a mikroszkópos áttétek kiirtására 
válogatott beteganyagon (3-as 
fokozatú megállapítás) vagy has
üregi gyógyszeres kezelés meg
felelően eltávolított IJI stádiumú 
daganatok esetében 
(28 fokozatú megállapitás) 

MÁSODLAGOS KJEGÉSZÍTÖ 
KEZELÉS 

--- ---- - - - -- -- + Ellenőrzés/követés 

Teljes klinikai 
tünet-és daga
natmentesség 

Részleges klini
kai javulás vagy 
a betegség elő
rehaladása 

Megfigyelés 
vagy 
további gyógyszerkeze-

_. lés vagy hormonkeze
lés, lehetőleg klinikai 
vizsgálat keretében 
vagy 
sebészi kezelés 

Ellenőrzés/ 
- követés 

(3-as fokozatú 
megállapítás) ~Neg atív 

~ Pozitiv -- Kiújult beteg
ség kezelése 

__ ___ ____ _ _ _ ....:...,. _ _.. Kiújult beteg

ség kezelése 

• A világossejtes szövettani kép 03-nak felel meg. ** Elfogadott kezelések: 1. ciszplatin (75 mglm') + paclítaxel (135 mg/m') 24 óra alatt vagy carboplat(n (AUC 5,0-7,5) + pacli
taxel, (175 mg/m') 3 óra alatt; 111-IV stádiumú betegség esetén 6 kezelés, míg ennél koraibb stádiumok esetén 3-6 kezelés. 
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szek.rákban szenvedő betegek körében (7). Az eredmények sze
rint a hasüreg i ciszplatin keze lés kevese bb mellékhatássa l járt , 
és hatékonyabbnak bizonyult. Mindazonáltal , az ellenőrző cso
port megfelelő volta körüli bizonytalanságo k, és mert a vi vő

eres paclita xel + hasüregi ciszplatin együttes keze lés hatásos
sága még nem ismert, úgy vé ljük, a hasüregi ciszplatin kezelé s 
szerepe nem egyértelmű, ez a kérdés még nem zárható le. Né
hányan úgy gondoljuk , hogy a hasüreg i kezelés mérlegelendő 

megfelelő daganateltá volítás esetén olyan llI stádiumú bete
gekné l, akikn él a visszamara dt hasüregi daganat mennyisége 
elenyésző, és csa k nagyon kicsi daganat felrakódások marad
tak (2 B-fokozatú megállapítás) . 

NAGYMENNYISÉGO GYÓGYSZERKEZELÉS Kitértünk az alkalmazott gyógy
szerek mennyiségének kérdésére is. A közelmúltban végze tt kli
nikai vizsgá latok az őssejt-beü ltetéssel egyesíte tt nagymenn yi
ségű gyógysze rkeze lés (high-dose chemoth erapy) előnyeit 

vizsgá lták olyan vá logatott petefészekrákos beteganyagon, aki
ket azt megelőzően még nem kezeltek. Vizsgálták a módszert 
fenntartó (konszo lidációs) kezelésként is, olyan betegek köré
ben, akiknél a szokásos mennyiségű gyógyszer kezelés történt. 
Az ilyen és hasonló vizsgálatokban való részvéte lt előnyösnek 

tartjuk., ugyan akkor mindannyian egyetértettünk abban, hogy az 
őssejt-beültetéssel egyesített nagymennyiségű gyógysze rkeze
lés egyelőre csak kísérleti szinten van, nem tartozik a j elenleg 
érvényes szakmai irányelvekben ajánlott kezelése k közé. 

A GYÓGYSZERKEZELÉSEK SZÁMA ELŐREHALADOTT BETEGSÉGEKBEN Szintén he
ves vita tárgyát képez te az előrehaladott stádiumú petefészek
rák kezeléséhez aj ánlott pac litaxe l és ciszplatin - vagy carbo
platin- alapú gyógysze rkeze lése k szá mának megbeszé lése. 
Ne m ismerünk olyan bizonyítékot, am i hatnál több több-gyógy 
szeres keze lést indoko lna. Jelenleg is folyó klinikai vizsgála
tokban tanu lmányozzák a fenntartó kezelés szerepét olyan be
tegeknél , ak ik hat szakaszbó l álló több-gyógysz eres keze lés 
után a teljes klinikai j avulás állapotába kerültek. 

A BETEGEK KÖVETiRRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

1-11 STÁDIUMÚ DAGANATOK Az e lsődleges sebészi beavatkozást 
és gyógysze rkezelést követően a kedvezőtlen kimenetelt jelző 

kórjós lati tényezőkkel rendel kező, alacsony-stádiumú beteg
ségbe n szenvedők esetében a szokásos ajánlá s a megfigyelés 
és a követé s. Enné l a betegcso portnál a rendszeresen végzett 
has i- és kismedence i CT vizsgá lat szerepét nem igazolták, 
azonban, ha a klinik ai kép szük ségessé teszi, a vizsgá latot el 
kell végez ni . A CA 125 szintjének mérése abban az esetben in
dokolt , ha kezdetbe n eme lkedett volt. Az NCCN által összeá l
lított „Öröklődő Betegségek/Rákszűrés Iránye lvekben" leírtak
nak megfelelő részletes családi kórtörténet felvétele megfonto
landó, ha az eredetileg felvett csa ládi kórelőzmény alapján 
örök lődő kórkép fennállása gya nítható. 

111 ÉS IV STÁDIUMÚ DAGANATOK Azoknál az előrehaladott stád iu
mú betegség ben szenvedőknél, akiknél a keze lés során semmi
lyen je l nem utalt a folyamat továbbterj edésére, a hat szakasz-
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ból álló paclitaxel-platinaszármaz ékból á lló keze lés után ismé
telt kivizsgálást kell végezni. Abban az esetben, ha az elsődle

ges kezelés alatt a betegség előrehaladását észleljük, második 
vonalbeli kezeléshez kell folyamodnunk. (lásd „kiújult betegség 
kezelése"). 

Az elsődleges keze lés utáni teljes klinikai daganatment esség 
állapotában lévő, előrehaladott stádiumú betegségben szenve
dők további keze lését illetően igencsak különböztek a vé lemé
nyek. A lehetséges kezelés i módok a csak megfigyelésből álló 
követéstől kezdve, a lehetőleg klinikai vizsgá lat keretén belül 
végzett kiegészítő gyógyszerkezelés vagy hormonkeze lés adá
sáig terj edő megoldásokat fog lalják magukban. Ahogy azt már 
korábban említettük , nincs bizonyíték arra , hogy ennél a beteg
csoportnál további gyógyszerkezelés nagyobb haszonna l ke
csegtetne, mint a csak megfigyelésből álló követés . Emellett az 
elsődleges gyógysze rkeze lés után ismételten végze tt, úgyneve

zett második betekintő hasműtét vagy második betekintő has
tükrözés haszna ennél a betegcsoportná l máig is vitatott még 
olyan esetekben is, amiko r az eset leg megmaradt daganatot 
részlegesen vagy teljesen eltávo lítják (3-as fokozatú megálla
pítás). 

Amenny iben második betekintő hasműtétre vagy második 
betekintő hastükrözés re kerül sor, ennek lelete szabja meg a 
tová bbi kezelést. Ha a műtéti lelet negatív, a betege t a fent 
le írtaknak megfelelően kell tovább követni. Ame nnyiben a 
műtéti lelet pozitív, és úgy tűnt, hogy a beteg válaszolt a kez
deti gyógysze rkeze lésre , akkor ugyanazt a keze lést kell foly
tatni . Ezzel szemben, ha a hasfe ltárás os vagy a hastükrözé
ses lele t arra utal, hogy a beteg nem válaszo lt a kezdeti 
gyógysze rkeze lésre , a kiúju lt betegség nél leírtak sze rint kell 
eljá rni. 

TEENDŐK A CA 125 SZINTJÉNEK EMELKEDÉSE ESETÉN Jelentős vita 
alakult ki az olyan, teljes klin ika i daganatm entesség állapotá
ban levő beteg keze lését illetően, akinél a követés során 
emelkedő CA 125 sz int észlelhető, de tünete nin cse n, a kis
medence vizsgá lata negatív, és a hasi-k ismedence i CT is ne
gatív. Ilyen esetekb en a gyógysze rke zelésbe n még nem része
sü lteket újonnan felfedezett betegnek kell tekint eni, stád ium 
meghatározó és sejtcsökkentő műtétet kell végezni, és a bete
get az el sődleges, illetve e lsődleges kiegészítő gyógysz erke
ze lésre vonatk ozó irányelveknél leírtaknak megfelelően ke ll 
keze lni. 

A CA 125 szint emelkedésétől a beteg ség klinikai megnyilvá
nulásáig eltelt idő átlago san 2- 6 hónap. Az előzőleg gyógy 
szer keze lést kapott betegek esetében az újra keze lés kezdetét 
i lletően nem volt eddig egye tértés . Mivel a ciszplatin -alapú ke
zelés alatt előrehaladó eseteknél és kiújult daganatokná l a ta
moxifen keze lésre határo zott válasz tapaszta lható (8), gyakra n 
adnak tamoxi fent o lyan betegeknek, akikné l csak emelkedő 

CA 125 szint mérhető (9). Ezé rt úgy vé ljük, a tamox ifen alkal 
mazásának ajánlá sa ebben a klinik ai helyzetben elfogadható 
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2. táblázat Egyes betegek esetén végzendő kiegészítő és enyhítő sebészi be

avatkozások 

Hascsapo lás 

Mellkascsa polás 

Vize let elvezetést biztosí tó csövecs ke behelyezése a húgyvezeté kbe (urete
ra l stent) vagy a vesemede ncébe (nephrostomia) 

A béle lzáródás műtéti oldása 

Bé l-tápszonda behe lyezése 

Gyomorszo nda leveze tése 

Érbiztosí tás 

3. ábra. 

(2B-fokoz atú megá llapítás). Szóba jö het m g a megfigye lés, 
várako zás, illetve a gyógyszerkezelés azonnali - már a klinikai 
tünetek megjele nése előtti - újb óli adása. 

KIÚJULT BETEGSiG Az elsődleges gyógyszerkezelés alatt is elő

rehaladó betegségbe n szenvedők esélye a gyógyu lásra igen 
csekély. E tény ismeretében válogatott betegcsopo rtnál alkal
mazható kiegészítő sebészeti eljárásokat és tüneti, gondozás i 
feladatokat ajánlunk (2. táblázat). Kihangsú lyozandó az ennél 
a betegcsoportnál alkalmazható gyógy ítást cé lzó keze lési lehe
tőségeket kutató vizsgá latok fontossága. Mivel ezek nek a bete
geknek a többségénél a daganat elsődlegesen ellenáll az a lkal
mazott első-vonal gyógysze rkezelésnek, a platinaszá rm azék
kal vagy pac litaxellel végze tt ismételt kezelés nem aj ánlott, bár 
a köze lmúltban végze tt klinikai vizsgálatok eredmé nyei arra 

HÁMEREDETŰ PETEFÉSZEKRÁK : ELLENŐRZÉS, KIÚJULT DAGANAT 

ELLENŐRZÉS/KÖVETÉS 

1-ll stá
dium 

• Első 2 évben 2-4 ha
vonta, következő 3 évben 
félévente orvosi vizsgálat 

• Évente teljes vérkép 
- • CA 125 meghatározás, ha 

kezdetben emelkedett 
volt, vagy 1-IJ stádiumú 
esetekben 

• Szükség esetén laborató
riumi vizsgálat 

• Családi kónörénet fel
vétele 

III-IV stá- • Fizikális vizsgálat 
dium • CA 125 meghatározás 
klinikai - • Hasi-kismedencei CT, ha 
daganat- a klinikai kép indokolja 
mentesség • Mellkasi röntgenfelvétel 

111-IV stá
dium, elöre
haladó vagy 

szükség szerint 

KIÚJULT BETEGSÉG 

Emelkedő CA 125-szint, megelő
zően nem kapott gyógyszerkezelés!, 
vagy - Sejtcsökkentő műtét 
Klinikai kiújulás, megelőzően nem 
kapott gyógyszerkezelést 

Klinikai kiújulás, megelőzően 

kapott gyógyszerkezelést 

Emelkedő CA 125, megelőzően 
kapott gyógyszerkezelést 

- Elhalasztani a ke
zelés kezdését a kli
nikai kiújulás meg
jelenéséig (2B fo
kozatú megállapítás) 
vagy 
kiújult betegségnél 
használatos azonnali 
kezelés: gyógyszer
kezelés vagy tamo
xifen (2B fokozatú 
megállapítás) 

KIÚJULT BETEGSÉG KEZELÉSE* 

Lásd: elsődleges kezelés/elsődleges 

kiegészítő kezelés 

Az elsődleges 

gyógyszerke-
zelés mellett - Tüneti és támogató kezelés vagy 
a betegség kiújult betegség kezelése• 
előrehalad 

Kiújulás a 
gyógyszerke-
zelés befeje- -
zése utáni fél 
éven belül 

Lásd: kiújult daganat kezelése 
(3. táblázat) 

Kiújulás a 
gyógyszerke
zelés befeje
zését követő 
fél év letelte 

Paclitaxel vagy platinaszám1azék 
- vagy paclitaxel + platinaszár

mazék vagy kiújult betegség 
kezelése• 

után Másodlagos 

Kis kiterje- sejtc~ök-
désü vagy kö- kento műtét 
rülhatárolt ki- / felmerül 

újul.ás, amely L_,. Gyógyszer-
6 honapot. kezelés 
megha!ado vagy teljes 
betegseg- hasi-kisme-
mentesség dencei bb-
után alakul ki sugárzás 

(3-as fo~o
zatú megál
lapítás) 

- Gyógyszer
kezelés vagy 
teljes hasi
kismedencei 
sugárkezelés 
(3-as foko
zatú megálla
pítás) 

részlegesen --------- ---- ---------------- ---- --- - 
visszafejlődő 

Teljes hasi-kismedencei besugárzás 
(3-as fokozatú megállapítás) vagy 
paclitaxel vagy platinaszármazék 
vagy együttes paclitaxel-platinaszár
mazék vagy kjújult daganat kezelése 
vagy hasüregi kezelés betegség 

• Azoknak a betegeknek, akiknél két egymást követő, egyetlen szerrel végzett kezelés hatására sem mutatható ki javulás, ne adjunk új kezelést, hanem ajánljunk fel nekik tüneti 
kezelést vagy klinikai vizsgálatban való részvételt. 
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utalnak, hogy a paclitaxel adago lási módjának megváltoztatá
sával j avulás érhető el ( 10). 

Azok a betegek, akikné l a gyógysze rkezelés befejeződését kö
vető hat hónapon belül j elentkezik a kiújult betegség, platina
származékokka l szemben ellenállónak tarthatók, és náluk má
sodik vonalbeli szerek alkalmazása j ava llt (1 1). Ezekné l a be
tegeknél sem érdemes p latinaszármazékok vagy paclitaxel 
adásáva l próbálkozn i, tekintettel arra, hogy a keze lés hatásos
ságának valószínűsége cseké ly. 

Azok, akiknél a kiúju lt betegség a gyógysze rkezelés befejező
dését követő hat hónapon túl j elenik meg, gyógysze rérzéke ny
nek tekintendőek, és közü lük kerül ki legtöbb második vonal
beli keze lésre alkalmas beteg (3. táblázat). Nincs rá bizonyí
ték, hogy a több-gyógyszeres keze lés előnyösebb lenne ennél a 
betegcsoportnál, mint az egyet len szerrel végze tt keze lés. En
nek ellenére számos beteget azokkal a gyógyszerekke l keze l
nek, amelyek a kezdeti ja vu lásukat eredményezte. Ennek vál
tozataké nt elkezdhető a keze lés csak paclitaxellel vagy platina

származékkal, majd a hatásosság tól függően átvá lthatunk a 
más ik szerre. Hozzá kell tennünk , hogy nincs bizonyíték arra, 
hogy a paclitaxel vagy a platinaszármazékok alkalmazása gyógy-

4. ábra. 
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szerérzékeny, kiújult petefésze krákban szenvedő betegek ese
tében előnyösebb, mint új szerek adása. 

A kisméretű visszamaradt vagy kiújult daganatok esetén, a 
gyógysze rkezelés helyett aj ánlott sugárkeze lés kérdésébe n a 
résztvevők között nem volt egye tértés, az továbbra is egy vita
tott terület ( 12) (3-as fokozatú megá llapítás). 

A másodlagos sejtcsökkentő műtét azokná l a betegekné l indo
kolt, akiknél a betegség egy hosszabb daganatmentes időszak 

után j elentkezett, és alacsony-kockázat ú vagy jó l körü lhatárolt 
megjelenésű ( 13 ). A daganatmentes időszak pontos tartamát 
nem határozták meg, mi azonban abban állapodtunk meg, hogy 
a sebészi beava tkozás eredményessége érdekében ez az idő

szak legalább hat hónap legye n. 

ALKALMAZHATÓ KEZELÉSI MÓ DSZEREK Az elmúlt 8 év során a pe
tefészekrák kezelésében alkalmazható számos új szer hatásos 
ságáról számoltak be. Az itt felsoro lt szerek hatékonysága ha
sonló: topotecan 20% ( 14), gemcitabin 19% (15), vinorelbin 

20% (16), liposzomáli s doxorubicin 26% (17) és a szájon ke
resztül adható etoposid 27% platina-közömbös és 35% platina
érzékeny betegeknél (18). Az altretamin 14%-os válaszolási 

HATÁRESET (BORDERLINE) HÁMEREDETŰ PETEFÉSZEKRÁK 
(ALACSONY ROSSZINDULAT ÚSÁGÚ PETEFÉSZ EKRÁK) 

TÜNETE K AZ ORVOSHOZ 
FORDULÁS IDEJ ÉN 

ELSŐDLEGES KEZELÉ S 

Kisme- Alacsony 
. rosszmdu-

dence, -+ 
1 

. , . 
képlet atusagu 

daganat 

A szövettani vizs
gálat igazolja a da
ganat alacsony 
rosszindulatúságát 

1-UI stádium, 
a beteg szeretné 
megőrizni a te
rmékenységét 

Tcnnékenységet 
megőrző műtét 

-+ + részletes stádium 
meghatározás 

Bármely stádium, S k, ,, . 
be . h . zo asos mutet, 

a teg_ nem. 0 aJt:__. részletes stádium 
Ja megonzm a , 
termékenységét meghatarozással 

Nem-teljeskörű műtét, részletes -
stádium meghatározással 

\ 
Visszamaradt 

Teljeskörű mütét, 

< 
~~e;~~g 

részletes stádium ( 
meghatározással 

Nincs gyanú 
visszamaradt 
betegségre 
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Megfigyelés 

I 
1 stádium vagy 
a hashártyát 
nem beszúrö 
áttétek 

Hashártyát 
beszúrő áttétek 

\ 
Pete fészekrá knak 
megfelelö kezelés 

A beteg nem Szokásos, 
óhajtja megtartani -+ részletes se-
a tennékenységét bészi stádium 

meghatározás 
Nincs hashártyát 
beszúrö áttét 
vagy I stádiumú 
betegség 

Hashártyát 
beszúró áttétek 

-+ Megfigyelés 

Hámeredetű 

-+ petefészek
rákként kell 
kezelni 

ELLENŐRZÉS/KÖVETÉS 

Egyoldali méhkürt-
és petefészekkirtáson 
átesctteknél a szülés -+ Klinikai kiújulás 
után mérlegelendő j a műtét befejezése 
(2B fokozatú megál-
lapítás) 

Sebészi kivizsgálás 
Két éven át 2-4 és sejtcsökkentés 
havonta, félévenként 

N;={\ még hat alkalommal 
orvosi vizsgálat 
végzendő 

Évente CA 125 
hártyát be- Hashártyát 
szürö áttét beszúró 

mérés áttétek 

CA 125 mérés min- j den vizsgálat alkal-
mával, ha eleve is 
emelkedett volt, vagy 

Hámeredetű a daganat I vagy 
petefészek-korai n stádiumú 
rákként kell 

Szükség szerint labo- kezelni 

ratóriumi vizsgálatok Megfigyelés 

Családi kórtörténet 
vagy 
bevonás 

kikérdezése klinikai 
vizsgálatba 
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aránnyal ( 19) és az ifosfamid 12%-os vá laszo lási aránnyal (20) 
szintén hatásos nak bizonyu lt a kiújult petefész ekrák kezelésé
ben, habár a paclit axe l-közömbös betegek körében történt al
kalm azás eredményéről kevesebbet tudunk . 

3. táblázat A kiújult daganatok kezelésébe n alkalmazható kezelések* 

Tamoxifen 
Etoposide 
Vinorelbine 
Taxane 
Topotecan 
Altretam in 
Antraciklin 
Gemc itabin 
Alkiláló szer 
Sugárkeze lés 

• Azon betege k esetébe n, ak iknél két, egymás utáni, egy-gyógysze res keze
lés nem já r bizonyítható klin ikai eredménnyel, nem javasolt egy harmadik 
szer adása . A betegne k a legjobb tüneti és támogató keze lést kell felajánlani, 
illetve fel kell ajánla ni egy klinikai vizsgála tban való részvétel lehetőségét. 

A besugá rzás hatásos tüneti kezelést biztosít, ha a tüneteket 
okozó daganatot, áttétet célzottan sugarazzuk be (2 1 ). 

Az etoposid hatásosságát vizsgá ló, GOG által végzett kísérletben 
a legtöbb vizsgált beteg előzetesen kapott paclitaxelt, ezért az 
eredmények különösen fontosak, mert olyan betegekre vonatko
zóan kapunk adatokat, akiket korábban paclitaxel-platinaszárma
zékkal kezeltünk. A gemcitabin és a platinaszármazék együttes 
adására a hatékonyság hatványozódott petefészekrák sejtvona
lakban . Olyan klin ikai adatokkal azonban, melyek azt igazolnák, 
hogy a kiújult petefészekrák kezelésében az együttes gemcitabin
ciszplatin kezelés hatásosabb lerme, mint az egyedüli gemcitab in, 
nem rendelkezünk . A liposzomális doxorubicin kezelés alkalma
zása a tú lélés viszonylagos javulásáva l (továbbterjedés-mentes 
túlélés 5,7 hónap, a túlélés középértéke 11 hónap) j árt együtt. 

Úgy vé ljük, hogy a kiújult petefészekrák gyógysze res keze lé
séhez nem jelölhető ki egyetlen , választa ndó gyógysze r. Ne m 
aj ánlj uk a kiújult daganatok gyógysze rkeze lésének megvá lasz
tásá hoz a laboratóriumi gyógysze rérzékenység próbákat, mert 
nem e lég megbízhatók. Bármelyik kezelésre esik is a választás, 
az el ső két keze lés után ismételt vizsgá lat szükséges a kezelés 
hatásosságá nak megállapít ására . Ha kétféle kezelés sem volt 
eredményes, csak tün eti keze lés j avasolh ató . 

HATÁRESET (BORDERLINE) HÁMEREDETÜ PETEFÉSZEKRÁK 

KÓRISME A határeset (bo rderline) hámeredetű petefésze krák 
- alacso ny rossz indul atúságú petefésze krák - elnevezés o lyan 
daganatot j elez, amelynek szöve ttani jellemzői megfe lelnek a 
rossz indul atú daganat képének, azonban klinik a i viselkedése 
miatt a kórjós lata kiemelkedően jó (22), az 5 éves túlélés meg
haladja a 80%-o t (23). Szembe n a való di petefésze krákkal, a 
határese t petefésze krák fiatalabb életkorban j elenik meg, és a 
betegsége t gya kran az I stádiumb an isme rik fel (25-26 ). 
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A valódi hámeredetű petefésze krák hashártya i áttétei szabad
szemmel és mikroszkóp seg ítségéve l láthatóan is beszűrik a 
hashártyát. A határeset hámeredetű petefésze krák szintén meg
mutatko zhat hasüregi szó ródás formáj ában, a szöve ttan i vizs
gá lat azonban azt mutatja, hogy ezek a hashártya áttétek nem 
terjednek bele a hashártyába, csupán azon ülnek. Mive l azok
nak a betege knek a kórjós lata, ak iknél a hashártya áttét be
szűri a hashártyá t, kedvezőtlen, a műtét utáni keze lésük a has
hártya felszínén található áttétek mikroszkópos vizsgá latának 
eredményétől függ (24). Azon betegek csoportjánál, akikné l 
mikroszkópos vizsgá latta l nem sikerül kil)lutatni beszűrődő 

gócokat, a műtét utáni kiegészítő gyógyszer keze lés hasznossága 
egyelőre nem bizonyított (27-28 ). 

KEZELéS A határeset petefészekrák keze lésre vonatkozó irányel
vek függnek a daganat szövettani és klinikai jellegzetességeitől , 

valamint a beteg korától (26) és a felismerés idej én fennálló stá
diumtól. A betegek többségét az NCCN -nel együttműködő inté
zetekbe általában „bizonytalan függelék kép let" kórisméj ével 
utalják be, vagy egy első hasműtét után j elentkeznek . 

Ame1myiben a beteg ragasz kodik a terméke nysége megtartásá
hoz, megfel elő stádium megha tározás t és egyo ldali petefésze k 
eltávolítást kell végez ni. Ellenkező esetben a megfelelő stádium 
megállapítást és a szokásos sejtcsökkentő műtétet végezzü k 
(/ . táblázat) . 

Azoknál a betegeknél azonban , akiknél korábban határese t pe
tefésze krákot fedeztek fel, a stádium megha tározás azo nban 
nem a megfelelő módon történt , és visszamaradt betegségre 
van gyanú , továbbá a beteg nem kívánja megőrizni a termé
kenységé t, újabb hasműtét j avaso lt a megfelelő stádium meg
állapít ás és az esetleg vissza maradt daganat eltávo lítása vége tt . 
Ezzel szemben, azon betegek esetében, akikné l nincs vissza
maradt betegség fennállására gyanú (vélhetően I stádiu mró l 
van szó), vagy akik szeretnék megőrizni a termékenység üket, 
teendőnk a beteg követése. 

KÖVETéS A stádium meghatározó műtétet követő keze lés i aj án
lások a hashártyát beszűrő áttétek jelenlététől függően külön
bözőek. Azokat a betegeke t, akiknél kimut athatóak ezek az át
tétek, a hámeredetű petefészek rákra vonatkozó iránye lveknek 
megfelelően kell keze lni. Azokat a betegeket, ak iknél a hashár
tyá t nem-beszűrő átté tek vannak, el egendő megfigye lés alatt 
tartani (25 , 29). Az első 2 éven keresztül 2..-4 hónapos időkö
zönként, majd a következő 3 évben félévente ellenőrző orvosi 
vizsgá latot kell végez ni. Ha a CA 125 szint kezdetben emelke
dett volt, minden egyes orvos i vizsgá lat alaka ln1ával ellenőrizni 

kell, emellett éve nte egy alkalommal vérkép v izsgálat kész í
tendő, egyéb laboratóriumi vizsgá latoka t a klinikai kép függ
vényében ke ll elrendelni. 

Azoknál a betegekné l, akik saját kérésre termékenység-meg 
tartó műtéten estek át, a gyermekszülést követően a szokásos 
sejtc sökkentö műtétre kell sort keríteni . Minden betegtő l az 
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előírásoknak megfelelően fel kell venni a családi kórelőzményt 

az esetleges öröklete s tényezők feltárása céljából. 

Ha a daganat kiújul, a sebészi feltárás és a sejtcsökkentő műtét el
végzése mérlegelendő. Azon betegek esetében, akiknél ekkor 
hashártyát beszűrő áttéteket találunk, a hámeredetű petefészek
rákra vonatkozó keze lési elveknek megfele lően kell kezelni; ezek 
hiányában a beteg követése vagy klinika i vizsgá latba bevonása 
szükséges. 
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MEGJEGVZÉS Az ango l nyelvű irodalomban a daganatok el
pusztítására használt gyógysze res keze lést kemoterápiának 
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(cbemotherapy) nevez ik, de haszná latos a cytotox ic therapy 
vagy drug treatment is. A kemoterápia kifejezés a haza i iroda
lomban is elterjedt. A Nőgyógyászati Onko lógia korább i köz
leménye iben a kemoterápia helyet t általába~ a daganatpusztító 
gyógysze res kezelés kifejezést haszná ltuk. Alkalmazt uk még a 
sejtmérgező gyógysze res keze lés megjelö lést is, ame ly tulaj
donképpen a cytotox ic therapy fordítása. Jelen munkáb an, tu
domásunk szerint , a magyar iroda lomban el őször, a „gyógy
szerkeze lés" megjelö lést használjuk , mint a „daganatpusztító 
gyógysze res kezelés" kifej ezés tömörít ett formáját. Ezt egy
szerűsége miatt gondoljuk szüksége snek. Felmerü lt a „gyógy 
szeres keze lés" kifejezés is. Ez azonban már átfogóbb foga
lom, mely, tulajdonk éppen a drug treatme nt fordítá sa lehetne, 
és amely természetesen magában foglalja a kemoteráp iát is. A 
gyógysze rkezelés hasonló a sugárkezelés fogalmához, itt sem 
azt mondj uk, hogy „suga ras keze lés" . A fontos , hogy tudato 

suljon az olvasóban, hogy a „gyógysze rkeze lés" foga lma min
dig azonos a „kemoterápia " fogalmáva l, és nem egy új kifeje
zés. Remé ljük, hogy használata elterjed a magyar orvosi iroda

lomban . 
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