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  A SCHERING-PLOUGH LEVELESLÁDÁJÁBÓL

A petefészekrák második vonalbeli,  
platinamentes gyógyszeres kezelésének lehetôsége
Szánthó András dr.
Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. Számú Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika, Budapest

BEVEZETÉS  Hazánkban a petefészekrák a leggyakoribb és 
a legtöbb halált okozó nôgyógyászati daganat, évente több 
mint 1000 új esetet ismernek fel. 2005-ben 612 nôt veszítet-
tünk el petefészekrák miatt. A kedvezôtlen kimenetel egyik 
fô oka az, hogy a betegség 70%-át elôrehaladott állapotban 
(III-IV. stádiumban) kórismézzük. A másik ok, hogy a da-
ganat nemcsak a petefészek, hanem a hasüreg betegsége, 
ami azt jelenti, hogy korán ad áttétet a hasi szervekbe. Az 
el sôd le ges kezelést követôen gyakori a kiújulás, az arány 
még a szövettanilag daganatmentesnek tekintett csoportban 
is 40-60%. A betegek sorsát a daganat kiterjedtsége és bi-
ológiai viselkedése (kiújulási arány: grade-1 22%, grade-2 
39%, grade-3 56%) mellett alapvetôen az elsô sebészi be-
avatkozás és a kiegészítô gyógyszeres kezelés határozza 
meg. Ha az elsô mûtétnél daganat marad vissza, vagy az 
elsô kemo terá pia nem elég hatásos, a kórjóslat kedvezôtlen. 
Ezeket a té nye zô ket kell elemezni, amikor a kiújult daganat 
gyógyszeres kezelését határozzuk meg.

AZ ELSÔ KEZELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK MEGÍTÉLÉSE  Döntô 
fontosságú az elsô kemoterápia hatásosságának megítélése. 
A platinaalapú kezelésben részesült betegek a daganatmen-
tes állapot idô tar ta ma alapján négy csoportra oszthatók: 

• az elsô csoportba tartoznak azok, akiknél a platinakeze-
lés megkezdését követôen a daganat nem kisebbedik, a 
betegség halad elôre (platinarefracter csoport); 

• a második csoportba kerülnek, akiknél a kezelés befeje-
zését követô 6 hónapon belül már ismételten megjelenik 
a daganat (platinaresistens csoport); 

• a harmadik csoportot azon betegek alkotják, akiknél a 
daganat kiújulása 6 és 12 hónap közé esik (platina intera-
mediately sensitiv csoport);

• a 12 hónapon túli kiújulás esetén tekintjük a betegeket 
platinára érzékenynek (platinasensitiv csoport). 

A KIÚJULT PETEFÉSZEKRÁK KEZELÉSÉNEK SZEMPONTJAI  A ki-
újult petefészekrák ismételt kezelésének eredményességét 
dön tô en befolyásolja az elsô kezelés és a kiújulás között eltelt 
idô: amennyiben a kezeléstôl eltelt idô 6-12 hónap, az ismé-
telt platinaalapú kezelés csupán 25-30%-ban hatásos; ha 13-
24 hónap, a betegek 30-40%-ában várható eredmény; és ha 2 
évnél hosszabb idô telt el, úgy már közel 60%-os kezelési ha-

tásossággal számolhatunk. A „platinamentes” idôszak hossza 
tehát nagyon fontos: rövid idô alatt kiújult daganatoknál ne 
platinaalapú, hanem más hatásos gyógyszereket válasszunk. 

Az ún. második vonalbeli kezelés kiválasztásánál mérlegelni 
kell a kezelés estleges szövôdményeinek súlyosságát, az al-
kalmazott szerek károsító hatását és a várható eredményeket, 
vagyis, hogy a kezeléssel mennyire javítjuk a beteg állapotát 
(„quality of life”). Ezekben az esetekben különösen fontos az 
ún. kezelést támogató szerek adása (támogató gyógykezelés), 
még akkor is, ha költséges. Figyelembe kell venni továbbá:

• ezek a betegek már több alkalommal kaptak sok gyógy-
szeres kemoterápiát, amely fokozza az ismételt kezelés 
mellékhatásainak veszélyét;

• a betegek általános állapotát; 
• a csontvelô tartalékát – a csontvelô ugyanis az elsô keze-

lésnél jelentôsen károsodhat;
• más szervek mûködésének esetleges korábbi zavarait. 

A kiújult petefészekrákok kezelésében új megközelítés a jól 
bevált anthracyclinek közül a polyaethylen-glycol bevonatú 
liposomalis doxorubicin, a Caelyx alkalmazása. A liposom-
malis doxorubicin saját betegeinknél sokszor hatásosnak biz-
zonyult, mellékhatásai enyhék voltak, szívkárosodást egy-
általán nem okozott. Az irodalmi adatokkal összhangban, 
mi is azt tapasztaltuk, hogy kezelést igénylô neutropenia, 
illetve ennek súlyosabb, életet veszélyeztetô formája a lázas 
neutropenia nagyon ritka. A vidéken lakó betegek esetében 
lényeges kérdés a kórházi bent fekvés hossza, illetve a kór-
házi kezelést igénylô csont ve lô-károsodás gyakorisága. Az 
utóbbi saját, négy hetenként adott, egy-két napos bent fek-
vést igénylô Caelyx-kezeléseknél nem fordult elô. 

GYAKORLATI KÖVETKEZTETÉS  A kiújult petefészekrák ritkán 
kezelhetô eredményesen, az új daganatellenes szerek al-
kalmazásával és új gyógyszertársításokkal az eredmények 
azonban javíthatók. Az ismételt kezelést lehetôség szerint 
olyan nagy gyakorlattal rendelkezô nôgyógyászati onkoló-
giai központokban célszerû végezni, ahol a legújabb gyógy-
szerek is elérhetôk, a megfelelô háttér és a támogató kezelés 
biztosított, s szükség esetén, a daganatsebészetben kellô jár-
tasságú nôgyógyász áll rendelkezésre.
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