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A cikkíró, akit áttekintő összefog la lás megírásá ra kémek fel, 

mindig azzal a dilemm áva l küsz köd ik, hogy mil yen mélység

ben ismertesse az irod alomba n elérhető fontos adato kat, 

ugyanakkor ne vesszen el a rész letek között. Ma rkman pro

fesszor összefog lalását kivá lónak ta11om abbó l a sze mpontbó l 

- am int azt gyakran tapaszta ltam szak májuka t szé les össze

függéseiben értő szake mb erek nél -, hogy ci kkében pontosan 

megőrzi ezt a kénye s egye nsúlyt. Bemutat ja a gyako rlatban 

fontos problémákat, magyarázatot ad sikertele n keze lés 

elmélet i hátterére, mindezt úgy , hogy az az o lvasóban igényt 

táma szt a további kérdések felvetésére , további utáno lva sásra. 

Tekintettel az intraperitonealis kemoteráp ia egyértelműen 

taxánszá rmazé kok me llett inte nzíven vizsgá lj ák olya n új 

c itoszta t ikus sze rek hatéko nyságá t, mint a gemcit abi ne, az új 

p lat ina-an alógo k (tetrap lat in , orga nopl at inum) és a 

campt hotec in-a nalógok . Mind ezek k lin ika i bevezetésé hez 

további kli nikai vizsgá latok sz ükségesek . 

ÖSSZEFOGLALÁS A z elmú lt hú sz évbe n a petefészekrák 

intraper itoneál is kemoterápiája a fa rmakoki netik ai e lképze 

léstől (a lapgo ndolattó l) a rac ionális kezelés i gyakorlat ig fej

lődött olya n válogatott betegekné l, akik el őrehal adott beteg

ségbe n sze nvednek. Ajövő klin ikai vizsgá lata i próbá lják pon

tosan körülhatárolni az t a betegcsopo 11ot , amely nél ezt az 

egye di (speciá lis) keze lést kel l majd al kalmazn i. 

Kulcsszavak intraperitonealis kemoteráp ia, pete fésze krák, 

cisp latin 

pozitív hatására a primeren platinaérzékeny, kis maradék ABSTRACT lntraperito neal chemot herapy of ova rian ca ncer 

daganattömegű petefé szekrákos bete gek kezelésébe n, a has evolved over the pas t two de cades from a pharmacok inet-

figyelem nek nyi lvánvalóan azokra a betegekre kell irány uln ia, ic concept into a rationale treatm ent stra tegy for a select group 

ak ik nem ezek közé tartoznak. ofwomen with advanced ova rian cance r. Fu ture cl inica l trials 

will atte mpt to further define the patient pop ulations where 

Hogyan lehet ezeknél a be tegek nél a klini ka i vá lasz t fokoz ni? this unique treatment stra teg y shou ld be cons idere d in the 

Fam,akokinetikai - farmako dinamikai szempo ntokat figye lem- management of ovarian cance r 

be véve e lmé let ileg lehet séges az expozíciós időt, az alka lma 

zot t dózist fokozn i, a sz iszté má s mel lék hatások (fibros is, Key words intrape ritonea l chemot herapy, ovaria n cance r, 

össze növések, hasi fájda lom, vastagbél-át fúródás, he lyi fe r- c isp lat in 

tőzés stb .) kivédése érdekében pedig megfel e l ő támogató 

kezelést a lka lmazni. Ugyanebből a szempontbó l az optim ális 

(sziner gista) gyógys zer-komb inác ió(k) és szekvenciá k meg

keresése sz intén lényeges. A kutatás legújabb ered ménye i 

a lapjá n a citoszta ti kumokhoz kötött P-g l ikopro te in-el lenes 

antitestek , ade nov írusok a lka lmazása tűn i k ígéretesne k. A 
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BEVEZETÉS Az e lmúl t évt ize dben a petefésze krákos betegek 

egy csoportjában a hasCíri kemoterápia az érdekes farma 

ko kinetikai el képze l éstől a rac ionál is keze lés i gyako rlat ig fej

lődött ( 1). Ebben az összefog la lóban átteki ntjük a dagana tel

lenes szerek hasü regi adago lását igazo ló al apvető tényeket , 

be leé rtve a módszer gya kor lati és e lmé leti korlátait, majd 

összefog laljuk azoka t a petefészek rákos betegekrő l kö zö lt 

kl inikai adato kat, amelyek ennek a módsze rnek a kipr óbál ása 

sor án kelet keztek. Végül körvo nalazzuk a hasGri kemoterápia 

a lkalma zásá nak jövőbeni kuta tási irányait . 

AZ INTRAPERITONEALIS GYÓGYSZERADAGOLÁS ALAPJAI A 

hasGri kemoter áp ia a l apvető célja az, hogy a hasüregben elhe-
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lyezkedő daganatot nagyobb konce ntrác iójú és hosszabb ideig 

tartó gyógysze rhatás nak tegyük ki, mint az a sz iszté más gyó 

gyszeradás esetén bizto nsággal lehetsége s ( 1- 2). Azoknál a 

szereknél , ame lyek nek hatása dózisfüggő mód on fokozó dik, 

vagy amel ye knél e lmélet ileg feltételezhető, hogy a tartósa bb 

gyógysze rhatás fokozott citotox ikus hatással j ár, az intrape ri

toneal is a lkalma zás optimá lis mértékű daganatpusztitó hatást 

okoz, és így javítja a klinikai eredmé nyt. 

2. táblázat. A hasűri kezelés elméleti meggondolásai 

A szisztémás folyadéktérbő l a kapillárisok révén kevés gyógyszer kerül be 
a daganatba 

A regionális gyógyszeradagolást követően a hasüregben a gyógyszer 
megfelelően eloszlik 

Kis mennyiség(í gyógyszer lép be közvetlenül a daganatszövetbe 

AZ INTRAPERITONEALIS KEMOTERÁPIA ALKALMAZÁSÁNAK cent rác iója ugyano lyan magas lehet, m int az intravenás 

GYAKORLATI VONATKOZÁSAI A petefészek rák hasüreg i keze 

lésének tervezé sekor számos gyakor lat i sze mpontot kell fi
gye lembe venni . Ezeket a kérdéseket az I. táblázat fog lalja 

össze röviden. 

1. táblázat. Az intraperit0nealis kezeléssel kapcsolatos gyakorlati szempontok 

Bizt0nságos és kényelmes gyógyszer-adagolási módszer igénye 
(átmenetileg beültetett intraperitonealis katéter) 

A hasűri fenőzés veszélye 

A hasöregbe közvetlenül adott gyógyszereknek különleges mellékhatása van 
(pl. hasi fájdalom, összenövések, amelyek bélelzáródáshoz vezethetnek) 

Gond os fázis-! vizsgálat nak kell alávetni minde n olyan gyógy

sze rt vagy gyógysze r-kombinác iót , ame lyet regiona lisa n 

akarunk fe lhaszná lni , hogy kiderüljenek az esetleges kife

jezett hely i káro s hatások. Például, míg a doxorub icin a pre 

klinik ai adatok alapján kiváló szernek látszott petefészekrák 

reg ionális keze lésére (3), a gyakorlatba n nem bizo nyult o lyan 

jónak , me11 hasűri alka lmazá sa eseté n már kis koncentrá

c ióban is sú lyos hasi fájda lmakat okozott (4- 5). A jelentős 

mennyiségű klinikai tapaszta lat azt is megerősítette, hogy a 

betegek egy kiseb b cso portja az átmenet ileg behelyezett 

intraper itonea lis katéterr e annak nyí lása it lezáró, szoros fibro

sus kötegek kiala kít ásáva l reagá l, így megakadá lyozva az 

intr aper itonea lis gyógyszeradago lást (6). Ezekné l a be

tegekné l a hasűri gyógyszeradago lás nem kivi te l ezhető 

keze lési lehetőség. 

AZ INTRAPERITONEALIS GYÓGYSZERADAGOLÁS ELMÉLETI 

VONATKOZÁSAI A 2. táblázat a petefészekrák regiona lis 

keze lésével kapc so latos elméleti ellenérve ket soro lja fel. Ha a 

hasü regbe jut tatott gyógyszer adását nem kor látozzák hely i 

káro s hatások , ak kor az adag minda ddi g emelhető, amíg a 

daganat a kapi llár isoko n kere sztü l elérő gyógyszer men ny i

sége megeg yez ik a sz isz témás adago lásnál elérhető sz intte l. 

Pé ldául az intraper itonea lisan adagolt cisp lat in vagy ca rbo

plat in (7- 8) esetében a dózislim itáló tényező a gyógyszerek 

sz isztémá s hatása (azaz az előbbiné l vese károsodás és hányás , 

az utóbb inál csontve lő-suppressio), am i azza l magya rázható, 

hogy a szisz témá s folyadé ktérben elérhető gyógyszer kon -
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adago lás eseté n. 

A hasü regi keze lés fő akadálya azo nban a gyógyszer daganat

szövetbe va ló kor látozott bejutási képe ssége. Ezt a tényt mind 

pre kl inika i mode llvizsgála tok (9- 11), mind a klinika i gyakor

lat megerősítette (2, 12). Mivel a penetr ác ió aktuá lis mértéke 

az egyes gyógysze rek és a klinikai körülmény ek sze rint (a 

gyógysze r alka lma zásá nak ideje , a keze lés i cik lusok szá ma) is 

változik , azok a betegek, ak ikné l a daganat mérete a 0,5- 1 cm

t megha ladja, nem alkalma s alanyai ennek a keze lési mód sz

ernek . 

AZ INTRAPERITONEALIS KEMOTERÁPIÁVAL KAPCSOLATO S 

KLINIKAI VIZSGÁLATOK Számos, a petefészekr ákban ismer

ten hatéko ny daganatellenes szer hasüre gi a lkalmazásának 

b iztonságá t és farmakokine tikai el őnyeit vizsgá lták meg (3. 

táblázat) (2). Nem meglepő, hogy a petefészekrák hasűri 

keze lésébe n a legtöbb tapasztalat a c isplatinnal kapcsolato san 

gyCílt össze. Erről a szerről kimut atták, hog y helyi mel

lékh atása nem jelentős (enyhe has i fájdalom és 

össze növésképzés), és a hasüreg i a lkalmazás 10- 20-szoros 

fann akokine tikai e l őnnyel j ár a sz isztémás folyadéktérbe 

történő alkalmazássa l szemben (7). Petef észe k-dagan atos 

betege knél - m(ítét ileg bizo nyíto ttan - a teljes visz-szafe

j lődés aránya 20-40 % a máso dik vona lbe li keze léské nt alka

lmazott hasűri c isp latin kezelés esetén (2) , ugyanazokban a 

betegekbe n, aho l ezt a klinikai állapotot nem s ikerült elérni az 

intravená s cisplat inkeze léssel. 

3. táblázat. Egyes intraperitonealísan adagolt gyógyszerek farmakokinetíkai 
hatásnövekedése 

Gyógyszer 

Cisplatin 
Carboplatin 
Paclitaxel 
Doxorubicin 
Methotrexate 
5-Fluorouracil 
Melphalan 

A peritonealis űrben 
és a plazmában mérhető csúcskoncemrációk 

hányadosa 

20 
18 

1000 
470 
90 

300 
90 
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A Memorial Sloan-Kettering Cancer Center kutatói ( 12) még 

pontosabban igyekeztek meghatározni azt a máso dik vona lú 

keze lésként intrape ritoneá lis cisp latinna l keze l endő betegc so

portot , aki knél ettől a módszertő l előny várható. Az t talá lták, 

hog y azokná l a betegekné l, ak ikné l a visszamaradt daganat

tömeg nagyon kicsi (azaz , csak mikrosz kópikusa n kimu

tatható daganat, vagy a maradék terime legnagyob b átmérője 

nem haladja meg a 0,5- 1 cm-t), a keze lésse l 35-40%-os 

műtétileg bizonyított teljes visszafejlődés érhető el, szem ben 

az 5% -os teljes remi ssz ióval azokná l a betegekn él, aki knél a 

maradék daganat legnagyo bb átmérője az I cm-t meghaladta. 

Ugyanezek a kutatók egy másod ik faktort is kimutatt ak, ame

lyik j e l entősen befolyáso lja a petefé szekrákos betege knél a 

máso dik vona lú intraperitoneá lis c isplat inra adott ki e l égítő 

vá laszt (maj or response) ( 12). Azok nál, ak iknél a kezdet i cis

plati n- (vagy carboplat in-) kezelés ered ményes vo lt és kis 

mennyiségű daganat maradt vissza (lásd fent i megh atározást) , 

40%-os m(íté tileg bizonyított te ljes vá laszt ta láltak. Ezze l é les 

el lentétben, azokná l, akiknél a második vonalbe li keze lés 

kezdetén ugyancsak kis kezdeti daga nattömeg vo lt, de nem 

muta ttak igazol ható vála szt a megelőzően szisztémása n alkal

mazott plat inaalapú kezelésre , a műtéti leg bizonyított te ljes 

vi sszafej lődés aránya kisebb 10%-nál. 

Ezek az adatok azt mutatják , hogy míg az intraperitonea lis 

adagolással a hasüregben elérhető maga s cisplatinkonce ntrá

ció ( 10-20- szor maga sabb , mint a szisztémás folyadé ktérbe n) 

képes a re latív rez iszte ncia áttö résére, addi g a gyógysze rsz in

tek elégte len mértékűek ahhoz , hogy érdemben befolyáso lják 

azok beteg ségének lefolyá sát, akik nek daganata jelentős bel ső 

rezisztenc iát (majo r inherent resistance) muta tott erre a gyógy

szercsopo11ra. Számos köz lemé ny muta tta ki, hogy második 

vona lbeli kezelé s eredményeké nt tartó s (>4- 5 év) tú lélés 

érhető el azok ná l a betegekné l, akiknek kis maradék tö meg(í 

petefészekrákjuk van , és akik reagá lnak az intrape ritonea lisan 

alkalma zott ci sp latinra ( 13- 14). Mindeme llett, ellenőrzött, 

randomizá lt vizsgá latok hiányába n lehetetlen megá llap ítani , 

hogy ez a kedvező túlé lés a keze lés direkt hatása ként j ön-e 

létre , vagy követke zménye-e a kis maradék tömegű pete

fészekráko s betegek tenné szete s beteg ség lefo lyásá nak. 

RANDOMIZÁLT VIZ SGÁ LAT A KIS DAGANATTÖMEGŰ PETE-

Az imrap eritonealis kemoterápia helye a petefészekrák keze lésébe n 

portban ritkább vo lt a neutropeni a és a fülzúgás előfordulása. 

Míg a cisp lat int reg iona lisan kapó betegekné l gyako ribb vo lt 

a hasi kellemetlenségérzés előfordulása, ez a me llékhatás 

á ltalában enyhe vagy kö zepesen sú lyos vo lt, és a betegek túl

nyo mó többségében nem befo lyáso lta a későbbi gyógysz

ereadago lást. Sajnos, ezt a vizsgálatot a ' 80-a s évek közepé n 

kezdték el, aze l őtt, mielőtt a pacl itaxel rő l bebizonyoso dott 

volna , hogy az előrehaladott petefészekrák keze lésé nek első 

vonalbeli komponen se ( 16). Emiatt ismeret len a hasüregi c is

plat inkeze lés szere pe a p lati nát és pac litaxelt (inkább , m int a 

cyclop hospham id) ta rtalmazó proto ko llban. Ennek fontos 

ságára való tekintette l, a Gynecolog ic Oncology Group nem

régen fejezte be az intraper itoneal is cisp latin p lusz intravenás 

pacl itaxe l, illetve az intrave násan ado tt két szer össze haso nlí tó 

vizsgá latát. A vizsgá lat eredménye i, amelyeke t megkü lön 

böztetett érdeklődéssel várnak , a jövő évben lesznek el

érhetők . 

EGYÉB, A PETEFÉSZEKRÁK INTRAPERITONEALIS KEZELÉSÉBEN 

JELENTŐS SZEREK A pete fésze krák kezelése sorá n számos 

szert vizsgá ltak meg hasüreg i adago lás sze mpontjáb ól, igy az 

pac litaxelt , az a lfa-interfero nt, a gam ma-interfero nt és az 

inter leu kin-2-t (2). Ezek a sze rek a fázis-2 vizsgá lato k szer int 

hatéko nyak másod ik vonalbe li keze lés ese tén , azonban a 

túlélésre kifej tett hatá suk j e lenleg ismer et len. A paclitaxel 

hasü regi adása kü lönös érdeklődésre tanhat számot, tek intet

tel petefés zek rák eseté n mutatott kifeje zett hatéko nyságára 

( 17- 18), tek intette l nagy (mo lekula?) méretére (ame ly alap

vető farmakok inet ika i előnyt biztos ít a regiona lis adago lás 

ese tén), és tek intette l arra, hogy a prek linikai adatok szer int a 

men ny iség nek és az ex poz íciós időnek en nél a sze rné l 

megh atá rozó jelentősége van a hatékonyság sze mp ontjábó l 

( 19). A fáz is-! vizsgá latok ezerszeres farmakok inet ikai e l őnyt 

mut attak a has üregbe adott paclit axe l eseté n (20-2 1 ). Sajn os 

azon ban a hasüreg i a lkalma zást követően csupá n kis mennyi

ség ketii l a szisztémás rend szerbe (20- 2 1 ). Emi att , ha a pacli 

taxe lt a hasüregbe adjuk , akko r ugya nezt vagy egy másik szert 

(p l. c isp lati nt vagy carbop lati nt) intra venása n is ke ll adni a 

megbíz ható szisztém ás gyógysze rmennyiség elérése érde

kébe n. 

A PETEFÉSZEKRÁK INTRAPERITONEALIS KEZELÉSÉNEK JÖVŐBELI 

FÉSZEKRÁKOK ELSŐ VONALBELI INTRAPERITONEALIS KEZE- IRÁNYAI Annak el lenére , hog y az utóbbi évt izedben teki nté-

LÉSÉNEK ELDÖNTÉSÉRE Nem régibe n tett ék közzé kis lyes kut atás i erőfeszítéseket fejtettek ki a hasüreg i keze lés 

maradék daganattömegű, Ill. stád iumú betegeken az el ső vo

nalb an alkalmazott hasűri és intra venás cisp latin össze hason

lítását bemutató alapvizsgá lat eredmé nye it ( 15). Ebben a vizs

gálatba n, amelybe több mint 600 beteget vontak be, a betege k 

vagy a hasüregbe, vagy intrave nása n kaptak 100 mg/m' dózis

ban cisplat int. Minden beteg 600 mg/m
2 

menn yiségben kapott 

intrave nás cyc lop hosp ham idot is. Az intraperi tonea lisa n alka

lmazott c isplatint kapó nőkné l a tú lélés job b volt (a medi án 

49 , illetve 41 hónap volt, p <0,02). Ráadásu l, ebbe n a cso -
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sze repének tisztázá sa érde kébe n, j e lentős munkát j e lent még a 

módszer helyé nek pontos meg határozása a petefé szek rák gyó 

gy ításába n. Az elérhető adatok világosan mut atjá k a módszer 

biztonságát és farmakokineti kailag előnyös voltát, am int azt 

is, hogy a hasüreg i c isplat inkezelés hatéko nyabb az intravenás 

cisp latinn ál a kis maradék daganattömegű pete fészekrákok 

e l ső keze lésében ( 15). Ahogy az előbbiekben megjegyez tük, 

nem ismeretes , hogy az intraper itonea lis c isplatin men nyiben 

ja vítja az eredményt, ha a plat inaszárnia zékot pac litaxe lle l 
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kombináljuk. A Gynecologic Oncology Gro up vizsgálata vé l

hetően hasznos lesz a hasüregi c isplatinkezelés szerepé nek 

meghatározásában. Az elérhető adatok alapján az intrape ri

tonealis gyógyszeradago lás a petefészekrák má s klinikai for

máiban is ésszerű keze lés i lehetőség. Ezeket a terü leteket a 4. 

táblázatban röviden vázo ltuk. Nem lehe t a jól megtervezett 

randomi zá lt, kontrollált klinikai vizsgá lato k fontosságát elég

gé hang sú lyozn i a hasüreg i keze lések szerepének eldön

tésében , mie lőtt ezt a módszert keze lés i stan dardként fogadjuk 

el a klinikai vizsgála tokba nem kerü l ő betegek szá mára. 

Különö se n érdekes kérdé s a hasüregi kemoterápia szerepe a 

III - IV. stád iumú petefészekrákok keze lésében, am ikor a 

kezdeti intravenás kemoterápia hatására bekövetkező, 

sebész ileg igazolt te ljes daganat-visszafej l ődést követően 

ko nszo lidác iós keze lésként a lkalmazzu k. Ebben az esetbe n, 

ha a daga nat differenciá lat lan, a kiúju lás esé lye eléri az 50%

ot (22) . Mi vel ezek a betegek már reagál tak a kezdet i 

kemote rápiára és cs upán mikrosz kóp ikus maradék betegségük 

va n (ha egyálta lán van rákjuk) , a hasüregben loká lisan 

elérhető maga s c itos ztat ikum-koncentráció megnövekedett 

sej tpu sztí tó hatással és így jobb keze lési eredménnyel jár. 

Figye lmet érdeme l egy, a Memoria/ Sloan-Kettering Cancer 
Centerben (23) elvégzett új, nem randomizált , fázis-2 vizs

gá lat, amel yben a konszo lidác iós hasüreg i c isplat inalapú 

keze lést hasonlít ották össze ilyen keze lést nem kapott his

torikus kontrollc sopo rttal. Az intraperitoneali s kezelést kapott 

betegeknél sz ignifiká nsan jobb kiúj ulásmentes tú lélést tapasz

taltak. Ebben az esetbe n is randomizált vizsgá latok szü ksége

sek, ame lye k megerősítik e k ihívó és klinik ai lag fontos meg

figye lést. 

4. táblázat. A petefészekrák hasűri gyógyszeres kezelésével kapcsolatos 
jövőbeni klinikai kutatások területei 

A kis maradéktömegű daganatok kezdeti kemoterápiája az összes vagy 
egyes szerek intraperitonealis adagolásával (pl. cisplatin és paclitaxel) 

A II. stádiumú vagy differenciálatlan, I. stádiumú petefészekrákok kezdeti 
kemoterápiája (a hasüreg felső részeben elhelyezkedő, nem kimutatható 
betegség jelentős kockázata) 

Konszolidációs kezelés differenciálatlan, 111- IV. stádiumú betegekben, 
negatív második betekintő hasműtét után 

Kis maradék daganattömegű (csak mikroszkópikus, maximálisan 0,5- 1 cm
es maximális daganatátmérő) betegségek kezelése olyan betegekben, akik 
előzőleg reagáltak a kezelésre 
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Az i111raperitonealis kemoterápia he(ve a petefészekrák ke=elésében 

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A FORDÍTÁSHOZ Igyekeztem nem 

eltérni a Szerző által le írtak tól, azonb an néhány alkalom mal a 

mag yarossá g érdek ében ehhez kellett fo lyamod nom. Ahol 

nem találtam igazán jó kifejezést , ott záróje lben dőlt betűvel 

írtam az eredeti kifeje zés t. 

NÉHÁNY NEHEZEBBEN LEFORDÍTOTT KIFEJEZÉS: 

phar111acoki11etic advance (farmakokinet ikai előny) a szöveg

bő l az derül ki, hogy itt az IP/IV csúcs koncentrác iók hánya

dosá ról van szó; 

flrst /second line treatment én ez t „első/másod i k vo nalú 

keze lés" -nek ford ította m, mive l - tud tomma l - nin cs 

megfelelő magyar megfe lelője, az angol szó hasz nálatot vettük 

át a nap i gyakor latban 
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