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Kiújult petefészekrákos betegek gyógyszeres kezelése
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BEVEZETÉS  Hazánkban a nôi nemi szervi rosszindulatú daga-
natos betegségek közül a petefészekrákok gyakorisági sorrend-
ben a méh nyak- és méh test daganatok után csak a harmadik 
helyen állnak, mégis, évente többen halnak meg petefészek da-
ganatban (átlagosan évente 600–620 beteg), mint méhnyak- és 
méh test rák ban. Ennek oka, hogy a petefészkek rejtett helyzete 
folytán a betegek több mint 70%-ában a daganat általában csak 
késôn, elô re ha la dott stádiumban ismerhetô fel, amikor a végle-
ges gyógyulás kilátásai már meglehetôsen korlátozottak. 

PETEFÉSZEKRÁKOS BETEGEK KEZELÉSE  A petefészekrákos bete-
gek ellátásában elsô helyen a mûtét áll. A betegek sorsa döntôen 
a daganat has ûri kiterjedtségétôl, a mûtét kiterjedtségétôl, ille-
tô leg a visszamaradt daganat nagyságától függ. Általános az 
a megfigyelés, hogy minél nagyobb volt az elsôleges daganat, 
annál rosszabb a kórjóslat, még a teljes daganateltávolítás esetei-
ben is, és minél kisebb daganatszövet marad vissza, annál jobbak 
a gyógyulás esélyei. A petefészekrákos betegeknek a mû té tet kö-
ve tô kezelésében döntô szerepe van a kemoterápiának. Elôször 
szokásosan platina és taxan együttes kezelést végezzük. Eredmé-
nyes kemoterápiát követôen elôrehaladott daganatos betegekben 
a folyamat az esetek nagy többségében kiújul, de még a korai 
stádiumokban, a megfelelôen mûtött, szövettanilag igazolt daga-
natmentesség esetén is a petefészekrák 20–40%-ban újul ki. 

KIÚJULT PETEFÉSZEKRÁK

A PLATINAALAPÚ KEZELÉSEK HATÉKONYSÁGA  Kiújult petefészekrákban 
az újabb gyógyszeres kezelés az elsô vonalú platina-taxan adago-
lására bekövetkezett választól függ. Általánosan elfogadott szem-
pontok alapján a platinaalapú gyógyszeregyüttesekkel kezelt bete-
gek a javulás idôtartamától függôen három csoportba sorolhatók:
1.  platinaérzéketlen: a kezelésre a daganat nem fejlôdik 

vissza, vagy növekszik;
2.  platinaellenálló: a folyamat a kezelést követô 6 hónapon 

belül kiújul;
3.  platinaérzékeny: a daganat 6 hónapon túl alakul ki újra.

Újabban az utóbbi csoportot két részre tagolják: mérsékelten 
érzékeny a daganat, ha 6–12 hónapon belül, és érzékeny, ha 12 
hónapon túl újul ki.

MÁSODIK VONALÚ KEZELÉS  Az 1. és a 2. csoportba tartozó betegek 
újabb kezelésére mindenképpen más szereket kell alkalmaz-
ni. A 3. csoport betegeinél két lehetôség között választhatunk: 
újabb platinakezelést, vagy más szereket adagolunk. Második 
vonalú kezelésre számos gyógyszer áll rendelkezésre, de az 
OEP felé jelenleg kétféle hatékony szer, a liposzomális doxo ru-
bi cin és a topotecan számolható el.

Széleskörû klinikai vizsgálatok igazolták, hogy minél hosszabb 
idô telik el a platinaalapú kezelés befejezése és a daganat kiúju-
lása között, annál érzékenyebb a daganat az újabb platinaalapú 
kezelésre. A cél tehát, a platinamentes idôtartam minél további 
megnyújtása. Ezt figyelembe véve a platinaérzékeny csoportba 
tartozó betegek második vonalú kezelésére a nôgyógyászati ke-
moterápiával foglalkozó vezetô szakemberek 2009. április 5-én 
megtartott értekezletükön egyhangúan a következôkben álla-
podtak meg: 6–18 hónap között kiújuló daganatos betegeken 
platinát nem tartalmazó gyógyszeregyüttesek adását ajánlják, 
ismételt platinakezelést csak 18 hónapot meghaladó daganat-
mentes idôszak után kiújult daganatok esetén javasolnak.

A kiújult daganatok kezelésére alkalmas gyógyszerek kiválasz-
tása függ a beteg általános állapotától, a szív és keringési rend-
szerének mûködésétôl, a vérképzôrendszer terhelhetôségétôl és 
a várható mellékhatásoktól. 

LIPOSZOMÁLIS DOXORUBICIN  Mérsékelt csontvelô-károsító hatása, eny-
he mellékhatása miatt intézetünkben általában a lipo szo má lis do xo-
ru bint alkalmazunk második vonalú kezelésre. A szert 50 mg/m2 
mennyiségben, 500 ml infúzióban, 4 hetenként adagoljuk. Lázas 
neutro pe niát eddig nem észleltünk. Gyakori mellékhatása az ún. 
kéz-láb szindróma, amelyre a tenyéren, talpon kialakuló hám meg-
vas ta go dás, bôr pír, hámlás vagy berepedezések kialakulása jel lem-
zô. E kellemetlen tünetek a gyógyszeres infúzió lassításával, a 
csuklók és a bokák hûtésével meg elôz he tôk vagy mér sé kel he tôk. 
A már kialakult bôr el vál to zá sok okozta fájdalmak hû sí tô ke nô csök 
használatával, gyapjú zokni, puha cipô viselésével, B6-vitaminok, 
szükség esetén szteroidok alkalmazásával enyhíthetôk.

ÖSSZEFOGLALÁS  A petefészekrák kiújulása esetén lehetôség szerint 
meg kell kísérelni a daganat teljes vagy legalább részleges eltávolí-
tását. Cél sze rû törekedni a második vonalú kemoterápia során más 
gyógyszerek alkalmazásával a platinamentes idô tar tam 18 hónapon 
túli meghosszabbítására, hogy szükség esetén a harmadik vonalban 
nagyobb hatékonysággal adhassuk az ismételt platina-taxan ke-
zelést (re in duk ciót). Jó el vi sel he tô sé gét, ked ve zô adagolásmódját, 
mérsékelt mellékhatásait figyelembe véve, a lipo szo ma lis doxo ru bi-
cin jól használható a második vonalú kezelésekre, valamint a plati-
namentes idô tar tam meghosszabbítására. Megfelelô tüneti kezelés-
sel a mellékhatások súlyossága eredményesen csökkenthetô.
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