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Megtiszteltetésnek tartom , hogy magyarra ford íthattam lan 
Tann ock professzo r c ikkét a rossz indulatú daganatok kom

binált kezeléséről. Különösen nagy ez a megtiszteltetés, hi
szen pato lógus lévé n a c ikkben rész letezett keze lési eljáráso

kat , klinikai tesz teket a saj át gyako rlatomból nem ismerem. 
Még sem érzem teljesen illetéktele nnek magam, mert a cikk

ben al apvető path ológ iás, pathofiz iológ iás folyama tokról, 
tumorbiológ iai szabályszerűségekről is szó esik, amelyekre a 

sokrétű, gondo san megvá lasz tott és időzített keze lés épül. 

Érzésem szerint ez a referátum nemcsak azért fonto s és hasz
nos olvasmány, mert a különféle rossz indul atú daganatok 

"up to date" keze lés i sé máit fogla lja össze, hanem azért is, 
mert bölcs és megszívlelendő szem lé letet közve tít , ami egy

felő l nagyon is tudo mányos, másfelől azonban nagyo n is 
beteg közpo ntú. 

E fo lyó irat tematikájának megfelelően az ered eti referá
tumhoz képes t kevesebb adat szerepe l, kimaradtak a nőgyó

gyásza t érdeke ltség i területétől távola bb eső daga natok és 
ezek kezelési lehetőségei. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

CÉL A rákbetegség kombinált gyógyszeres és irrad iációs ke
zelése jele n he lyze tének és jövőbeni kilátása inak Mtekintése. 

TERV 1. Azok nak a mechanizm usoknak az áttekint ése, ame

lyek a rákbetegség kombin ált gyógysze res és irradiációs ke
zelésének alkalmazásakor j obb teráp iás eredményre veze t-
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hetnek; 2. Azo knak a probl émákn ak az áttek intése, amelyek 
a kombinált kezelés klinika i kipróbálásának kiv itelezése és 

értékelése során adódhatnak; és 3. Azoknak a nagyo bb ran
domi zált klinikai vizsgá latsoroza toknak az áttek intése , ame

lyekben a különböző ráktípusok kezelésé ben a kombiná lt ke
ze lést a mono terápiáva l hasonlították össze. 

EREDMÉNYEK A teráp iás index javulása úgy érhető el, ha feltár
juk azokat a biológ iai sajátosságoka t, amelyek különböznek a 

daganatos és a normál szöve tekben; ilyen sajáto sság lehet a 
besugárzás- és gyógysze r rezisz tencia, a szöve ti mikrokörny e

zet, és a radioterápia alatt bekövetkező sejtprol iferác ió vagy re

populác ió. Nagy random izált, kontrollált vizsgá latokra vagy 
beteg-ala pú meta-analízisre van szükség ahhoz , hogy detektál
ni vagy éppen kizárn i lehesse n a kicsi, de a beteg ség kimene
telében jelentős változásoka t. Az egyágú tanulm ányok, a kis 

randomizált vizsgá latok és a nagyo bb vizsgá latok alcsoport 
analízisei erre nem alkalm asak, csupán hipotéz iseket szülhet
nek. Néhány lokal izác ióban a komb inált keze lés előnyösnek 

bizonyult, más helyeken nem. Általában igaz az , hogy ígére
tesebb eredményeket láttunk az egyidejű komb inált kezel és 
után még a nagyob b toxicitás e llenére is, mint a gyógysze res 

kezelés és irradiáció szekvenciális alkalmazása ese tében. 

KONKLÚZJÓ A gyógysze res és irradiációs kezelés kombiná c ió

j a csak kis klinikai haszon nal j ár. A komb inált keze lés új, 
mechanisztikus alapú megköz e lítése szükséges . 

Kulcsszavak comb ined treatment, cancer 

ABSTRACT Tannock IP. The treaTment of cancer with radia
tion and drugs 

PURPOSE To review the current status and future prospec ts of 
combined treatment of cancer with rad iation and drugs. 

DESIGN A review of: l. Mechanism s whereby com bined use 
of radia tion and drugs m ight lead to improved therapeutic 
benefit for thc treatrn ent of cancer; 2. Problems relat ing to 
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the des ign and anal ys is of cl inica l tria ls which eva luate 
comb ined modalit y tr ea tment ; and 3 . C linica l res ult s of 
large r randomi zed trial s that have compar ed co mbin ed 

versus single modal ity lreat ment for va rious types of cancer. 

RESULTS lmp rove me nt in Th erap euti c Ind ex depends on 

exp loi ting biological prop e1ties !hat diff er betwec n tumor s 
and norma! tiss ues; such prop e rl ies may inc lude mec ha 

nisms of res istance lo radiation and drugs, tissue microenvi
ronme nl, ancl cell pro liferat ion or repopu lat ion durin g rad io
the rapy. To dc tcc t o r rule out the sma ll but clini ca lly impo r

tan l differences in outcome tha t might occur wi ll require the 

perfo1manc e of large randomized trials or patient-based meta
analyses ; single-a 1111 studi es, sma ll randomized lrials, and 

subgro up analyses of large r lrial s can generate hypo theses. 
Cli nica l gai ns from combin ed treatment have been demo ns

lrated in a few s ites , with d isap pointin g results in o ther s . ln 
gcncra l, more promi sing results have acc rued from concur 
rent trea tment, dcspile g rea ter tox ic ity, than from sequentia l 

use of drug s and radiation . 

CONCLUSIONS C linical gai ns from combin ed treatm ent with 

radia tion and dru gs have been smal l. ew, mechanistica lly
based approa ches to combin ed treatm ent are required. 

Kev wurds combined treatment. cancer 

BEVEZETÉS A kombinált gyógys zere s és sugá r keze lés t szá
mos különböző rák terápiájában alkalmazzuk. A j elen közle

mény kritikai áttekint és t ad : 1. azo król a mec han izm usokró l, 
am elyek az irradiá ció és a gyógy sze rek interakciójM vagy 

komp lementer kapcso latát hozz,1k létre, és ezz el a therápiá s 
index javul ásá t eredm ényez ik; 2 . azo knak a klinikai vizsgá
latok nak a je llemzőiről és korlátai ró l, amely ek a komb inált 

keze lés lehetséges klinikai hasznosságának feltérképezéséhez 
sz ükségese k: 3. o lyan nagyo bb, rand omizá lt klinikai vizsgá
latok ról, ame lyek a gya kori fe l nőtlkori daga natokba nban a 

kombiná lt keze lés értéké ről hasznos info1111ációkat ad tak. 

MECHANIZMUSOK, AMELYEK ÁLTAL A KOMBINÁLT KEZELÉS 

TERÁPIÁS EREDMÉNYT HOZHAT Azok ná l a betegeknél, akikn él 

a elsődleges daga nato t sebész ileg és/ vagy i1Tadiációva l keze l

ték. a kezelés eredmé nyte lenségé t leggyakrabb an a rej tet! átlé
tek növe kedése okozza , amelyek még a loká lis keze lés előtt 

(vagy ese tleg alau) keletkez tek. Ilyenkor a terápia kimenetele 
javulhat , ha adjuvá ns kemo te ráp iát alka lmazunk a lokál is 
keze lés előtt , alatt , vagy után. Stra tég iánk akkor lesz hatá

sos. ha a kemot e rápia ke ll ően aktí v ahhoz, hogy ki irtsa a 
szubkliniku s metasz táz iso kat, a prímér tumo11 ped ig hatáso
san kez eljük sebész ileg és/ vagy irrad iációva l, vagy is, érvé

nyes ü l a térbeli koo peráció ( 1 ). Nincs szükség a gyógysze r 
és az irrad iác ió int era kc iój ára, csa k tox ic itás uk nak kell 
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kü lönbözn ie ahhoz, hogy mindkettőt hatá sos mennyiségbe n 
alkalmaz hassuk. Ez a mechani zmus áll a hátterébe n a gye
rekkor i daganatok keze lésében bekövetk eze tt jav ulásnak, és 

az emlőrák loká lis keze lését követő adjuváns kemot eráp ia 
sze rény sikerének is (2). A rákelle nes gyógyszere k viszo ny
lag sze rény hatékonysága a gyakran előfordu ló fel nőttkori 

szo lid tumorok keze lésében azonban jelentős akadá lyt képez, 
h isze n kics i a valószínűsége még a ki s, szubklinik us mela
sztáz isok k iirtásának is. 

Az elsőd leges daganat sugárkeze lése eredményte len lehet a 

túlélő sejtekből ki indu ló he lyi rec id íva miatt. Ez bármilyen 
loka lizác iójú dagana t ese tébe n előfordu lhat, fájda lma t és 

egyéb tüneteket okozva; jelentős hatást gyakoro l a túlélés re 
az olyan tumorok ese tében, aho l a metasztáz is képződés rit

kán fordul elő vagy csak a betegség késői stádium ában je le
nik meg, min t az agytumoros betegek , a fej- nyak rég ió da

gana tai ese tébe n és a méhnyak tumoraiban . Az a lább iakban 
azokat a mechanizmusokat tárgya ljuk , amelyek a gyógysze

rek és az in-adiáció imerakciója vagy koop erációja révé n a lo
kál is tumor kontro ll j avulásához vezethetnek. 

A TERÁPIÁS INDEX JEl.fNTŐSÉGE Számos kutató vizsgá lta az in-a
d iáció és a gyógysze rek kombiná c ióját sej ttenyészetek sejt 

jeinek elp usztítási ra. kísérletes daganat vagy nonná l szöve t 
káro sít,1sára. A különböző módsze rek a cé lbavett sejtpop ulá
ció ellen haszná lt in-adiáció és gyógysze r interakció it a leg

kü lönfélébb neve kkel illették, m int p l. "a dd itív", "s zuper
add itív", "sz ubaddití v" és "sz inergiás" vagy "antagon isz ti
kus" (3). Az ilyen leíráso k al ig használhatók a klin ikai alkal
ma zás során. Azonban a teráp iás index, amely a relatív tu

morkáro sító hatás kr it ikus nor mál szöve thez v iszo nyí to tt 
ménéke, anná l fontosabb saj átosság. 

Besugá rzás és gyógysze rek kombin álása ese tén a k rit iku s 
nom1ál szöve tek álta lába n az in-adiác ió területé re eső szö ve

tek. Gyógyszer alkalma zása sugárkeze lés mellett csak akkor 
fogja a teráp iás indexel javí tani , ha a daga naton be lüli sej t

puszí tás nagyo bb mértékben fokozó dik , min t a normál szö 
vet(ek)re gya koro lt toxi kus hatás . Esetleg, sz ükség ese tén, a 
sugá r mennyiség módosításáva l a jo bb terápiás index eléré

séhez ugyano lyan tox ikus mellékhatások mellett nagyo bb 
ant i-tumor hatás szükséges. A tox ikus me llékhatáso k je lent

kez hetnek akutan, vagy az irradi áció t követően (pl. a fej
nyak rég ió tumo rainak keze lése so rán jelentkező mucos itis) 
és késői hat ásként, hónapok kal később fibróz is és szöve tnek
róz is alakulh at ki. Az in-adiáció aku t és késői tox icitásá t a 
rákellenes gyógysze rek különböző módon növe lik. Gyakrab

ban a késői hatáso k szabnak ha tá11 az irradiác ió dózisának és 
így a komb inálr keze lés tolera nc iájában a kemoteráp ia sze re
pe a késői i1Tadiációs károso dás kia lakul ,1sában döntő lehet. 
Kombin ált kezelés esetén a teráp iás index je lentősége a kö
vetkezőkben á ll: 1. az egye tlen pop uláció e llen sz inerg iás, 
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antago nosz tiku s, vagy bi zonyos hat áro kon belül addi tív 
gyógysze r-irradiáció kölcsönhatásból eredő esetleges előny (a 
tumorban és a nonn ál szöve tekben kifejt ett relatív hatás függ
vényében); 2. azok a mechanizmusok járnak terápiás haszon
nal, amelyek azono sítják a daganatok és a no1mál szöve tek 
közötti kiaknáz ható különbségeket. éhány kiaknázható kü
lönbségről lesz szó a következőkben. 

A DAGANATOK GENETIKAI INSTABILITÁSA Számos daga natban a 
sejt ekben rende llenes kariotípus a lakul ki. Számtal an geneti
kai változást írtak le a molekulári s anal ízisek, mint pl. pont
mutációk, deléciók, transzlokációk és a gének amp lifikáció

ja. Ezek a változások eredményezik azt, hogy hasonló szöve
ti szerkezetű daganatok sejtjei, illetve egy adott daganat sejt
jei is heterogén tulajdon s,1gokka l rendelkeznek. A normál 
szöve tekben ilyen genetikai alapú heteroge nitásra alig van 
bizonyíték. 

A gene tikai instabi litás spontán megjelenő, irradiáció- vagy 
gyógys zer-rez isztens szubklónokat eredményezhet a tumor 
okon belül. A keze lés idején az ilyen klónok sze lektálódnak , 
túlélés ük és növekedésük pedig a kezelés eredménytelensé
gét okozza. Ez a jele nség tesz i a terápiáva l szemben a tumor
okat a norn1ál szöve teknél ellenállóbbá. A daganatoknak ez a 
relatív rezisz tenciája az irradiációs és gyógysze res keze lés 
kombiná c iójáva l csökkenthető, de csak abban az ese tben, ha 
a rezisztencia mechanizmusai függetlenek. 

I. táblá:at A r.íkcllcncs gyógyszerekkel és az irrndiációval szembeni rezisztencia 
mechanizmusai 

Az irradiáció-és gyógyszer-rezisztencia 
közös mechanizmusai 

Fokozo11 DNS helyreállítás 

Sz:1badgyökök megkötése 
glutation és más szulfhidrilek által 

A gyógyszer-rezisztencia mechaniz

musai, amelyek nem befolyásolják 
az irradiációra adon választ 

A gyógyszer aktivációjának csökke

nése vagy fokozott lebontás 

A gyógyszer csökkent bejutása a 
sejtekbe, vagy fokozon kijutása a sej
tekből (a P-glikoprotein és más mecha
nizmusok révén) 

A szabadgyököket elimináló A célbave11 enzim változásai (pl. a 

glutation-S-trnnszferáz és más enzimek methotrexát célpomja a Dihydrofolát 
szintjének növekedése reductase) 

A bcl-2 fokozoll expressziója (és A Topoisomernse II aktivitásának 
má, gének expressziójában bekövet- változása 
kcző változások) csökkenti az apoptosis 
hajlamot 

Az irrad iác ió hatására bekövetkező szöve tkárosodás a sza
badgyökök képződésétől , és az általuk létrehozott D 1S ká
roso dás fixá lódásátó l függ . Ezek a folyamatok oxigénigé
nyese k. A claganatokon be lüli hipoxia fontos tényező, amely 
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meghatározza az irradiációva l szembeni rezisz tenciát. Egyéb, 
az irradiác ióval szembeni szenzit ivitás t meghatáro zó mecha
n izmusoka t lásd az 1. táblázatban ; eze knek lehet fontos 
sze repe a 2G y vagy alacso nyabb dóz is ú - a frakc ionál t 
irradiációs kezelésben használt - besug,frzást túlélő tumorsej t 
csoportok esetében. Ugyanc sak ezek a mechani zmu sok áll
hatn ak b izonyos gyógy szer-rez isztenciák hátt erében is, hi
szen a szabadgyökök kialakulá sa és a DNS káro sít,1s az irra
diáció és számos rákellenes gyógysze r közös hatásmechani z
musa. Az /. táblázatban olyan mechanizmu soka t is felso
roltam, amelyek a sejt ek bizonyos gyógysze rekkel szembeni 
rezisztenciáját okozzák, de kevéssé befo lyáso lják az irradiá 
cióra adott választ . Tehát gya kori és egy más tól függe tlen 
rezisztencia mechanizmu sok is működésbe léphetnek bárm i
lyen irradiác ió-gyógysze r kombináci ó esetében. 

2. táblázat A gyakran használt ciszplatin és doxorubicin esetében ismen rezisz

tencia mechanizmusok 

Cisplantin 

Csökkent felvétel a sejtekbe 

Fokozon DNS helyreállítás 

A bomlástermél:ek fokozott meg-
kötése glutathion és metallothionein által 

Fokozott glutathion-S-transzferáz 
aktivitás révén a bomlástermékek 

eltávolítása 

Doxorubicin 

Csökkent felvétel a sejtekbe a foko
zon kiáramlás révén, amit P-gliko
protein (MDR), 
Multidrug Resistance Protein 
(MRP}, 

egyéb transzpon fehérjék okoznak 

Csökkent topoisomerase II aktivitás 

Fokozott D 1S helyreállítás 

A bomlástermékek fokozon 
megkötése glutathion által 

Fokozoll glutathion-S-transzferáz 
(aktivit:\s) révén a bomlástermékek eltá
volítása 

A 2 . tábláza t a ciszplatin és a doxorub icin példáján keresz
tü l mut atja be, hogy számos o lyan mec hanizmu s létez ik , 
amely ek révén a sejtek egy bizonyos gyógysze rrel szemben 
válnak rezisztenssé. Azoknak a mechanizmuso knak a vá lto
zatossága, amelyek im1di,k ió-rezisztenc iát okoz nak és ame
lyek némelyike közös , némelyike függe tlen, nehézzé tesz i 
egy adott tumor irradiációs és gyógysze res keze lésé nek meg
választását pusztán empiriku s alapon. A keze lés i stratégia ki
dolgozását megkö nnyíthetik azok a daganat biopsz iákba n e l
végezhető egyszerű és gyors tesz tek, amelyek informá lnak a 
szenzitivitásról és az irradiáció- és gyógysze r-rez isztencia 
mechani zmusa iról. A klinikailag haszno s tesz tek azonban 
nehezen megfog hatóknak ('clu sive') bizonyu ltak (4), bár a 
köze lmúlt rezisztenc ia mechanizmusokkal kapcso latos flow 
és statikus citometr iai vizsgálata i némi reménnyel kecseg te t-
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nek. Ezekkel a módszerekkel akár finomtű aspirációs biop
sziás anyag is vizsgálható (5). Minden teszt csak korlátozoll 
énékű, me11 1. a tumorban jelen lévő olyan szubpopulációk 
rez isztencia mechanizmusait nem mutatja ki, amelyek túlél
hetik a kezelést és a daganat újranövését okozhatják; és 2. 
egyre több bizonyí tékunk van arra, hogy a sejtkultúrák egyes 
sejtjein végzeu tesztek nem tükrözik híven a szolid tumor
okban működő rez isztencia mechanizmusokat (6-7). 

MIKROKÖRNYEZETI TÉNYEZŐK A daganatok tökéletlen vérellátása 
sztázishoz és rendellenes véráramláshoz vezet; a nagy inter
kapi lláris távolság pedig a közbülső sejtek elégtelen táplált
ságát eredményezi. Az elégtelen tápláltság a sej t halálához és 
nekró zishoz vezet het, de olya n területek is előfordulnak, 

ahol élő daganatsejtek maradnak vissza, oxigén és tápanya
gok nélkül. A hipoxia az irradiáció kifejezett hatáscsökkené
sét okozza (a dózist háromszorosára kell emelni ugyanolyan 
hatás eléréséhez) és norrmil szövetekben nemigen fordul elő. 

A sugárkezelés hatékonyságának javítására (és a terápiás in
dex jav ítására is) jó lehetőséget kínálnak azok a gyógysze
rek, amelyek vagy szenzibi lizálják a hipoxiás sejteket a su
gárzássa l szemben vagy szelektíven toxikusak a hipoxiás sej
tekre. 

Azok a szerek, amelyek a sugárzással szemben szenzibilizál
nak, az oxigén hatásai t imitálják , így növel ik az irradiációs 
károsod,íst. A misonidazo le-t és számos egyéb szert klinikai 
tesz tekbe n vizsgá ltak meg. A neurotoxici tás akadál yozta 
meg a hatásos dózis szokásos napi elosztásban történő alkal
mazását. Egy random izált vizsgá lat jobb túlélésről számolt 
be a radioszenzibilizáló nimorazo le használata után fej-nyak 
tumorok esetében (8), de a radioszenz ibilizáló szerek nem 
javították következetesen a terápiás indexet az irradiáció op
timális frakciókban történő egyedüli alkalmazásához képest 
(9) . 

Számos gyógysze r, köztük a mitomicin-C, a radioszenzitizá
lók legtöbbje és a kísérletes tiripazamine szelektíven toxiku
sak hipoxiás körülmények között tenyésztett sejtekre. Ezek a 
szerek redukcióva l aktiválódnak, ezt az oxigén gáto lja. A 
gyógyszernek át kell jutni a a szöveten ahhoz, hogy elérje a 
hipoxiás daganatot. Ez a követelmény a mitomicin-C hatá-

. sosságfü valame lyest gátolhatja ( 10). Az olyan gyógyszerek. 
mint pl. a tiripa7.amine, ame lyek jó l áthatolnak a szövete
ken, redukció révén adják aktív metabolitjaikat, amelyek dif
fúzióra képesek, és aerob sejteke t is elpusztíthatnak ( 11 ) . 
Modell rendszerekbe n a hipoxiás sejteket elpusztító gyógy
szerek nemcsak az irradiáció hatását egészítik ki, de a tumor 
hipoxiás körülménye it is előnyösen használják ki az egészsé
ges szövetekre gyakorolt hatással összehasonlítva (12). Ezek 
a szerek azonban szervspecifikus károsodást (pl. neuropátia) 
okozhatnak, ame ly a hipoxiátó l független; a terápiás index 
értékelése a klinikai vizsgálatoktól várható. 
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Az irradi,k ió után fennmaradó hipoxiás sejtek rendelkezhet
nek olyan járulékos sajátságokkal, amelyek révén gyógysz
eres beavatkozással szembe n védte lenné válnak. A szo lid 
tumorok sejtje inek mikrokömyez ete többny ire savas ( 13-
15), és a tumor hipoxiás területe in még alacsonyabb a pH a 
tejsavat eredményező anerob metabo likus folyamatok és a 
savas anyagcseretermékek lassú távozása miau. Az intracel
luláris pH azonban a normá l szöve tek sejtje ihez hasonló 
szinten van (15), hiszen valószínűleg a sejt túléléséhez ez 
nélkülözhetetlen. A tumorokon belüli szelektív extracellulá
ris aciditáson alapuló lehetséges terápiás megköze lítések a 
következők: 1. olyan gyógyszerek , amelyek alacsony pH-n 
akt ivá lódnak, 2. olya n gyógysze rek, amely ek maguk is 
gyenge savak, így savanyú kömyezeiben a sejtek szelektíven 
veszik fel ezeket, 3. olyan szerek, amelyek hatására össze
omlik a sejtmembrán pH grád iense és 4. az intracelluláris 
pH regulációt gátló szerek. E mechanizmusok mindegy ike 
relatíve specifikusan csak a daganatra hat, a (savas) gyomor 
és vesewlő kivételével. 
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Sugár kezelés 

I. ábra A: Sémás ábra a frakcionált 
besugárzással kezeli sejtpopuláció 
uumoros vagy ép) esetében az irradi
ációs kezelések közön a túlélő sejtek 
repopulációjának átlagos 1úlélésre 
gyakorolt hatásának bemutatására. A 
frakciónkénli sejtpusztulást mindké1 
görbe esetében azonosnak becsüljük, 
de a szaggatotl vonallal jelölt esetben 
.1 repopuláció gyorsabban zajlik. Az 
egyidejűleg alkalmazou kemoterápia 
meggátolhatja a repopulációl, így fo
kozou sej1pusztulás1 idéz e l ő, s így a 
szagga1011 túlélési görbe a folyama-
1os vonallal jelzetibe konvertálódik. 

B: A ncoadjuváns kemoterápia lehet
séges hatásainak ábrázolása sémás 
sejt 1úlélési görbékkel (szaggatou vo
nal). Ebben az elvi példában, a ke
moterápia hatására az irradiáció kez
detekor I OOx kevesebb élő tumorsejt 
van jelen. A tumor zsugorodása ré
vén a túlélő sejtek tápláltsága olyan 
mértékban javul, hogy a frakcionált 
irradiáció folyamán a repopuláció 
felgyorsul.( 16) Ez a hatás a kezdeti 
terápiás haszon clvesz1éséhez vezet
het, ahogy ezt sematikusan a két gör
be konvergenciája mutatja. 

Tannock-tól átvéve(l 7) 
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SEJTPROUFERÁCIÓ ÉS REPOPUlÁCIÓ A sugárkeze lés többnyir e na
pon ta egyszer alkalmazott kis frakciók adago lását jelenti hét
főtől péntekig, több héte n át. Azok a sejtek, amdyek túlél
nek, a frakciók között szaporodhatnak. Ez a folyamat a repo
puláció ( I . áhra). A repopuláció a nonná l szövetekben csök
kenti az irrad iáció okozta károsodás t, és ez az egyik oka an
nak , hogy a frakcioná lt i1Tadiáció tolerálható szemben az 
egysze ri nagy dózi sú irradiác ióva l. A tumorokban zajló repo
puláció növeli a megcé lzott tumorsejtek számát, éppen ezért 
a tumor elpusztításához az irradi;íció összdózisá t is emelni 
kell. 

A rákellen es gyógysze rek c itotox ikus és citosztat ikus hatás
sal is re ndelkezne k. Az irradi ációva l egy idejűleg adott 
gyógysze rek tehát csö kkenthetik a frakciók közötti rcpopulá
ció t még akkor is, ha a sejtpusztí tás minimáli s ( I A. ábra). 
Az irradiáció előtt adott ráke llenes gyógysze rek (azaz a neo
adjuvá ns keze lés) a sejtek pusztulásához és a tumor zsugoro
dásához vezethetnek. Javul hat a vérellátás és a tápanyage llá
tás a tumoron be lül, amely az irradiációs keze lés kezdetekor 
már fokozo tt oxigen izációt és fokozott mértékű sejtproliferá
ciót eredményez. A jobb oxigénellátás terápiás haszonnal jár 
hat, de a fokozott sejtproliferáci ó csökkentheti az i1Tadiác iós 
keze lés hatékony ságá t, ha a dózis frakciók között fokozódik 
a rcpopuláció ( I B . áhra) ( 16) . 

A repopu lác ió neheze n mérhető direkt módon. Azok a tech
nikák, amelyek keze letlen szöve tekbe n a sejtproliferáció t mé
rik (pl. ílo w citometria), az i1ndiáció s keze lés idején nem 
tudnak külön bsége t tenni a túlélő és a még intakt, dc már le
tálisan károsított sejtek közöt t. A keze lés előtt megköze lít
hetően meg lehet határo zni a sejtszaporodá s ütemét a tumo
ron belül: mege lőző Brd Urd - olyan fluor esz ká ló jelző
anyag. ame lye t spec ifiku san a DNS -t sz inteti záló sejtek 
vesznek fel - keze lés után a hum án tumorbó l vett biopsziá
ban llow c itometriával meghatározzák a íluoreszce ncia elosz
lás t ( 18- 19). Azokat a daganatokat , amelyekben magas a 
sejtpro lifcráció mértéke, napi többszöri frakcióva l lehet ke
zelni és így röv idíteni lehet a kezelés összidőtartamát, vagy 
egyidejűleg lehet in·adiáci ót és antiproliferatív gyógysze reket 
alkalmazni. Sajnos azonban ezze l a módszerrel nem azono
síthatók az alacsony pro liferációs rátájú daganatok , ame lyek
ben az irradiációs keze lés eredményeképpen rövidül a ciklus 
ideje és/vagy nő a proli ferációs inde.x. 

A leg több ráke llenes gyógysze r a repopulá c iót nemcsa k a 
daganatban. han e m a besugárzás te rül eté re eső no rmál 
szövetekben i. gátolja; terápiás haszon csak akkor várható, ha 
a gyógysze r tumor-sze lektív , vagy ha a repopuláció a daga
natban gyo rsabban zajlik. Nagyob b specificitást érhetünk e l 
inhib itoros növekedés i faktorok (pl. a TGF -~ csahíd) haszná
latáva l, vagy a stimuláló növekedési fakto rok receptorait (pl. 
EG F{fGF -cx receptor) gátló szerek alkalmazásával abban az 
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esetben, ha a tumor és a kr itikus nonnál szövetek kimut atha
tóan eltérő reakc iót mutat nak ezekre a biológiai ágensekre . A 
kezelés i tervet ilyenkor a biopsziás anyagban meg határozott 
növekedés i faktor receptor státu sz alapján kell felállítan i. 
Rokon módszer az emlődaganatokban a besugárzás a latt fel
lépő repopuláció gá tlására alkalmazott tamox ifen, vagy az 
LHRH agonista szerek és anti-androgén ek használata prosz
tatarákok besugárzása eseté n. Random izá lt kontrollált vizs
gálatok kutatják ennek a stratég iának az előnyeit. 

A SUGÁR- ÉS A GYÓGYSZERES KEZELÉS SORRENDJE A rákellenes sze
reket alkalmazhatjuk az irradiáció előtt (neoadjuváns vagy 
indukciós kemo terápia), az i1rndiációval egyidőben , és/vagy 
az irradiációs kezelés befejezése után (adjuván s kemoterápia). 

Az el viselhető sugánn ennyiség a besugárzott terület térfoga
tától függ. Elvben a neoadjuvá ns keze lés hatására létrejövő 

daganat zsugorodás lehetővé tesz i azt, hogy a besug árzás 
kisebb térfoga tra összpo ntosuljon, és így a normá l szöve tek 
is kevésbé károsodnak. Ez a stratég ia limfómákban és gyer
mekkori daganatokban alkalmazható , mert ezek ben a kemo
terápia kellően aktív ahhoz, hogy kiirtsa a daganat depoz itu
mokat; nem val ószínű, hogy hossz ú távo n hasznos a felnőtt

korban gyako ri epiteliális daganatokban, ahol a kemoterápia 
alkalmatlan arra , hogy t~y makro szkóposan érintett anató
mia i rég ióbó l kiirtsa a daganato t. Ha a komb inált keze lést 
kuratív céllal alkalmazzuk, a besugárzási terü letnek magában 
kell foglalnia azt az egész területet, ahol a kemoterápia alkal
mazása előtt a daganat je len volt. 

Annak ellenére, hogy a neoadjuván s keze lés so rán a gyógy
szerek és a besugárzás teljes dózisban alkalmazhatók, és hogy 
a daganat a kemoterápia után kimutathat óan zsugorodik, a 
neoadjuváns kemote rápia klinikai vizsg;ílata i kiábránd ító 
eredmé nyeket hoztak. A neoadjuváns kemote rápia lehetséges 
korlátai a következők: 1. a tumorsejtek repopulá cióját stimu 
lálja a fent rész letezett módon; 2. ha az el sődleges daganat 
je len van, nagyobb valószínűséggel sze lektá lódnak gyógyszer 
reziszte ns sejtek (amelyek keresz t rezisztenciát mutatha tnak 
az irradiációval szemben is); 3. keringő daganatsejtek j elen
léte esetén a metasztázisképződést stimul álja. Számo s kísér
leti modellb en kimu tattá k, hogy a ráke llenes sze rek megvá l
toz tatják a tenyész tett rosszi ndulatú sejtek tu lajdo nsága it, 
mégped ig növelik a metasztáz is képző hajlamot (20); emel
lett károsítják az ép szöve tekben az endotel sejteke t, így na
gyobb a valószínősége a cirkuláló rosszindu latú sejtek kita
padásának és cxtravazációjá nak. (21-2 3) Bár a kombinált ke
zelés általánosságban nem vezetett az áttétképződés fokozó
dásához a klinikai vizsgálatokban , a neoadjuván s keze lésben 

a teráp iás index ja vulásának hiánya adódhat abból is, hogy a 
direkt tumorsejt pusztítást a fent rész letezett hátrányos hatá

sok ellensúlyozzák. 
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Azok a mechanizmusok, amelyek korlátoz zák az indukciós 
kemote rápia hatékonyságát, kisebb valószínűséggel j elent

kezne k egyidejű keze lés , és egyá ltalán nem post-irradiáció s 

adjuv ,111s keze lés ese tén. Ezekben az esetekben a kombinált 
keze lés inkább a normá lis szöve tekre gyako rolt tox ikus ha

tást fokoz hatja, és nagy gondot oko z a "co mpliance", ami 
kor az irradiáció után a lkalma zott kemoterápia reaktiválhatja 
a lokális toxi citás t. Különöse n egyidejű kez elésre igaz az, 
hogy a sugá 1mennyi sége t úgy ke ll változ tatni , hogy a kime
nete l összemérhető legye n a dóz ist behatáro ló nonn ál toxici
tás - álta lába n késői fibrózis és nekrózis - ekvivalens szint
jéve l. Ráadásu l az a tény, hogy egy ráke llenes gyógysze r 

szenzitívvé tehet i a sejt eket a sugárzással szemben, nem je
lenti feltétlenül azt, hogy egyidejű keze lés esetén ez terápiás 

haszo nnal is jár, hacsak a szenzitizác ió nem specifikusan a 
dagan atsejteket érinti . 

A KOM BIN ÁLT KEZELÉS KLINIKAI KIPRÓBÁLÁSÁNAK ELVEI (VEZÉR· 

FONALA ) 

NEM RANDOMIZÁLT VlZSGÁIATOK A nem randomizált vizsgá latok 
fontosak lehetnek egy adott irradiációs-gyógysze res keze lés i 
terv/dóz is kivitelezhetőségének meghatározásába n és a me

chanizmusok labora tóriumi tanu lmán yozásá ban. A nem ran
dom izá lt össze hasonlítások azonban nem használhatók aiTa, 
hogy meg határozz uk egy új teráp iás eljárás hasz nosságá t. 
Ennek okai a következők : 

1. Betegkiválasztás A jobba n reagáló betegeket választják 
ki am1, hogy kemoterápiát kapja nak, így az ő eredménye ik 
jobbak lesznek a vá loga tás nélkü li kontroll csoporthoz ké
pest. Érdek es módon a klinikai kip róbálásba bevont betegek 
jobb kilátások kal bí rnak az ilyen vizsgá latokbó l kimaradt 

be tege kné l, még akkor is, ha a keze lés ük hasonló módon 
tönéni k (24-25) . 

2. Stádiumwíltozás Ez arra a tényre utal, hogy az érzéke

nyebb képalko tó e ljárások révén kis daganatok is felfedezhe
tők , így a betegek előrehaladottabb stádiu mba osz tályozód
nak. Am ikor ezeke t a beteg eket rég i ese tekkel haso nlítják 
össze, minden stádiumba n jobb túlélés i eredmények adód 

hatnak, dc az össz- túlé lés nem mutat kü lönbséget. (2. ábra) 
(17,26-27). 

3. A terápiára ac/011 válasz vagy a compliance révén tör-
1é11fí elemzés érvényte len Azo k a betegek, akik a kezdeti ke

moterápiára reagá lnak, a loká lis keze lés után általába n hossz
abba n é lnek túl, mint a nem -reagá lók (28) . Ezt azonban 

nem szabad a kemoterápia hatékonyságának bizonyítékaként 
tekin ten i. Azok a betegek, akikne k a daga nata olya n j ellem

zőkkel rendelkez ik (pl. ,,high performance status"), amely le
hetővé tesz i az sugárkeze lés vagy sebész i beavatkozás utáni 

job b éle tkilátásokat, nagyob b valószínűségge l reagá lnak a 
kemote ráp iára is. Hasonlók éppen, azoknak a betegeknek a 
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j obb túlélése, akik j obban alkalmazkodna k (vagy to lerá lnak) 
egy adott kemot eráp iás sémához , nem j e lent ok-okozati 
össze függés t. 

Korábbi stádium-csoportok Új stádium-csoportok 
és a túlélés az egyes és a túlélés az egyes 
stádiumokban stádiumokban 

1. stádium ! 100% ! 1 "'""" 90% túlélés 100% túlélés 

. 
80% ~ II. stádium 

70% túlélés 

II. stádium 60% 
50% túlélés ' 

1 

• 

1 

Átlagos túlélés 40% Átlagos túlélés 
=50% =50% 

Ill. stádium ! 20% Ill. stádium 
10% túlélés 20% túlélés 

0% ' 
2. ábra Sémás ábra a stádiumvállozás bemutatására. Egy adott malignus tumor
ral rendelkező betegek a betegség egész spektrumát reprezentálják: egyfonna 
betegcsoportok vannak 100% (legkevésbé betegek), 80%, 60%, 40%, 20% és 0% 
(legbetegebbek) túléléssel. A régebbi stádium vizfgálatok ezeket a csoportokat a 

bal oldalon bemutatott stádiumokb1 osztályozták. Az újabb és érzékenyebb stádi
um vizsgálatok a jobb oldalon bemutatott stádiumokba osztják a csoportokat.. 
Látható javulás van a túlélés tekintetében, ha az egyes stádiumokat hasonlítjuk 
össze. de az átlagos túlélés nem változik. Bush-tói átvéve(26). 

4. A publikáci ó befolyása Azok a cikkek íródnak meg a 
legnagyob b valószínűséggel, és nyerik el a lapk iadók tetszé
sét, amelyek terápiás eredményekről számolnak be, akár ran
domizált , akár nem randomi zá lt vizsgá latok elemzése kor 

(29-30) . A „poz itív" tanulm ányoka t könnyebben fogadjá k el 
a nagyobb kongresszusoko n (3 1) és a magas impakt faktor
ra l rendelkező folyó iratoknál is. 

A nem random izá lt vizsgála tokat úgy kellene tekinteni, min t 
további hipotéz isek forrását és segí tséget bizonyos döntése k

ben. Csak abban az ese tben érdemes végezni őket, ha bio ló
giai mechanizmusokat akarunk tisztázni , vagy későbbi ran
domi zált vizsgá latot tervezünk . 

RADOMIZÁLT VlZSGÁIATOK Hellman és Hel/man (32) el ítélték a 
randomizált klini kai vizsgálatok etik ,iját , mert vé leményük 

szerint ezekben az orvos a saját betege inek érdeké t a lárendeli 

a vizsgá lat érdekeinek. Szer intük a betegnek joga van ahho z, 
hogy tud,íi:t és kt'. llő ítélőképességet várjon e l orvosá tól, bár 

e lismerik , hogy a megítélés gya kran csak feltéte lezése ken 
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alap ul. Ezt az érve lést annak a megkérdőjelezésével hárítot
ták el, hogy vajo n etiku s-e a beteget nem bevo nni egy jóvá
hagyo tt randomizfü vizsgá latba, amely fontos kérdést hiva

tott eldönteni , és ahol nincs tudomá nyos bizonyítéka egy ik 
vagy másik fegyver elsőbbségének (33) . Az előítéleten, és 

nem tudományo s alapon nyugvó megítélés gyenge alapnak 
tűnik ahhoz, hogy betege knek vagy betege k csopo rtjainak 

terápiás javasla tokat tegye nek. 

A random izál t vizsgá latok elengedhe tetlenül szükségesek két 

különböző keze lési módszer, pl. csak iri-adiáció és irradiác ió 
kemote rápiáva l, e lfogulatl an összehasonl ításához. A kombi 

nált keze lés eredményességét vizsgáló tanulm ányokban a ter
vezés, e lemzés és értéke lés különösen jelentős sajátossága i a 

következők. 

1. A kérdésnek fontosnak kell lennie. A kísé rletes irradiáció s 
és gyógysze res keze lésnek várhatóa n jó hatást kell gyakoro l
nia fontos tényezőkre, elsősorban a túlélésre. Ha egy keze lési 
terv az e lőzetes nem randomizált tanulmán yban kivitelezhe
tőnek bizonyult, mindi g haso nlítsuk össze valamilyen stan

dard keze lés i módsz erre l (ál talában az egye düli irTadiációs 

kezeléssel). 

2. A mintának kellően nagynak kell lenni ahhoz , hogy az 

ese t lege , klinikai jelentőséggel bíró, túlé lésbe li különb séget 
ész le lhessük vagy éppenségge l kizárhassuk. 1em valószínű, 

hogy a gya kori daganatok kezelésébe n várhat ó fejlődés a 

hosszú távú túlél és abszo lút valószínűségét több mint 10-
15%-ka l fogja növe lni . Ilyen különbség ész lelésé hez vagy 

kizárásá hoz 250- 1 OOO beteg randomizá lása szükséges . A kis 
randomizált tanulmányok nagy veszé lye a fals nega tivitá s 
(34) (me 11 eze k nem képese k fontos kü lönbségek detektálá

sára), vagy a fals pozitiv itás (azo knak a fontos prognosztikus 

faktoroknak az egyenlőtlen eloszlása, amelyek a túlé lésre na
gyobb hatást gyakoro lnak , mint a keze lés) (35). 

3. Előre meghat ározo tt el sődleges cé l kell, sőt, korlátozott 

számú má sodlagos cé lok is kellenek azén, hogy a többszö
rös szignifikanc ia tesz tek használatakor a fals pozitivitást e l
kerülj ük (36). A célok nak megfelelőknek kell lenniük , és a 
betege k számára igazi hasznot ke ll jelemsenek. A kombi nált 

kezeléses vizsgá latokban a leggya koribb célpont a túlélés és 
a loká lis kontroll, de a szerv mcgtar tás (pl. a cys tec tomia 
vagy laryngec tomia elkerülése), az életminőség vagy a cost

beneÍII is fontos cé l lehet. 

4. Az elemzéskor hangs úlyozni kell az előre meghatározott 

célo kat, amelyek az egész randomizá lt csoponra vonatkoz
nak. Az olyan tanulm ányok , ame lye kben a randomiz ált be
tegek egy jelentős részét kizárják az elemzésből, elfogu ltság

ra gyanúsak. Alcsopo n e lemzéseket csak új hipoté zisek felál
lítására használjunk . Sajnos az alcsopon e lemzéseke t gyak-
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ran elfogadják akkor , ha kézenfekvőnek látszanak, és elvetik 

őket, ha nem. 

5. A kezelési módszereket a tox icitás azonos szintj ein ke ll 
összehason lítani. A kombin ált keze lés jobb lokális kontroll
hoz és jobb túléléshez vezethet, fokozot t reakc iót váltva ki a 

nom1ál szöve tekbe n. Ez azonban nem bizonyí tja a komb i
nált keze lés énékét, hiszen hasonló hatást érhetünk el az irra

diáció dózisának vagy a besugárzo tt mező területének növe
léséve l, kemoteráp ia né lkül. A csak radio terápia és kombi

nált irradiációs-gyógysze res keze lés összehason lítása eseté n -
azonos toxicitási szi nteken - a sugá r mennyiségé t általában 
csökke nteni kell a kombinált kezel és i tervben: a dóz is meg

felelő ménékű csökke ntésének becs lése nehéz, hiszen a sugár 
mennyiségének hatál1 szabó kemo teráp ia különböző ménék
ben fokozhatja az akut és késői reakciókat ( 17,37). A nagy 
randomizált vizsgá lat megkezdése előtt előtanulmányt kell 
foly tatni a kombiná lt kezelé s akut és késő i toxi c itásának 

tisztázására, de ezek a tanu lmányok mégsem adna k teljese n 
pontos informá ciót arTól, hogy milyen irradiá ció-dózis okoz 
ugyanolyan toxicitást gyógysze rrel egy ütt alkalmazva . Ez a 
probl éma általában az egyidejű kezelés esetén nagyo bb , mint 
a szekve nciá lis kezelési sémá kba n, ahol a toxicitások vi

szonylag függe tlenek. 

6. Az a j ó, ha a terv egyszerű. Az olyan vizsgá latok nak, 
amelye knek protokollja túl komplex, vagy/és ame lyekben 
csak kevés megfelelő beteg vesz részt, a tanulm ányon kívül 
csak korlátozott énékük lehet. Az Egyesü lt Á llamokb eli ta
nulmányokban hang súlyozzá k a rész letes terv, a többszö rös 

vizsgá lat és a tanu lmányhoz csatlakoztatás sz igorú feltéte leit. 
Ez a - gyakran a szabályozó intézmé ny által is megkövet e lt 
- komplexitá s megnehezíti a betegek fe lvételét a tanulmány

ba , és a létszám lassú növekedése gyakran nehézsége t je lent. 

Az európa i tanulmányok a terv egyszerűségét hangsú lyoz
zák, a belépés feltételei tágak, és minimáli s vizsgá lat elvég

zése szükséges . A létszám gyorsab b növekedése ellensú lyoz
za azt a lehetséges problémát, hogy túl hete rogé nné váljon a 

vizsgá lt populác ió. Így egy átlagos onkológ iai rendelő be
teg-össze tételéhez hasonló beteganyag gyűlhet össze, ezén 

ezeknek a vizsgá latoknak az eredményei nagyobb valószínű

ségge l általánosíthatók. 

META-ANAÚZJS Egy betegcsoporton belül a daga nat stádium a 

és differenciáltsága, a daganat kiindulási he lye (pl. a fej-nyak 
tumorain ak esetében), vagy a betegek kora és teljesítőképes

sége nagyo bb hatást gyako rol a túlélésre, mint a kemoterá
pia , amellye l a loká lis keze lést egészítettük ki . Nehéz min
den egyes tanulmán yra randomi zálni megfelelő számú bete
get ahhoz, hogy mind ezek a faktorok egye nsúlyban legye
nek, és ezén hasonló keze lés i sémák at tesztelő tanulmányok 
eltérő eredményeket hozhatn ak. A meta-a nalízis olyan mód

szer, amellyel kombin álhatjuk ezek nek a tanulm ányoknak az 
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eredeményeit , és megá llapíthatjuk vagy kizá rhatjuk a k lini
ka ilag fontos különb sége ket. A meta-ana lízisek e lvégzésé hez 

tart suk sze m előu a következőket: 1. Az összevona ndó ta
nulmán yok legye nek ma gas szí nvonalúak és kétsége t kizáró

ak . 2. Publ iká lt és nem publikált tanulm ,1nyokat is használ
j unk fe l, hogy elkerüljük a publiká c iós elfogultságo t. 3. A 

túlélési adatok elemzését az egyes betegek adatai alapján vé
gezz ük mind en tanu lmán yban. Az iroda lmi áttekintések nem 
helyet tes ítik a meta-an a líziseket, hisze n nincse nek a b irto
kukban a megfel elő adatok (sem a nem publikált eredmé

nyek), így a túlé lés pontos megköze lítése nem is lehetséges . 
Az iroda lmi áttek intésekben a kísérleti kezelések hasznát ál
talába n tú lbecsül ik (38). 

A KÜLÖNBÖZŐ LOKALIZÁCIÓJÚ TUMOROK KOM BIN ÁLT KEZELÉSE 

A komb inált keze lésse l kapcsolato s nagyo bb és potenciá li
san jelentős tanulm ányok e lemzése még csa k kezdeti stádi 
umban van, az eredm ényeket eddi g csa k absztrak tok fo,má

jáb an közö lték. Ebbe n az összefog la lásban azzal a figyelmez
tetéssel ado m közre a kiválasztott adatokat , hogy: az adatok 
kritikai e lemzése korlátozo tt , és az eredm ények a tovább i 
e lemzése k és a hossz abb köve tés i idő so rán vál tozha tnak. 

Á ltalá nosság ban igaz az, hogy a kísérleti kezelés kora i ered
ménye i bi ztat óbba k, mint az a lapo sa bb e lemzést követő 
eredmények. 

GYOMORRÁK A reze káb ilis gyo morrák egye tlen bizo nyítot tan 
hatéko ny keze lése a sebész i e ltávolí tás. Sem a pos toperatív 

irradi áció, sem a kemo terápia nem hozott szignifikáns javu 
lást a betegség túlélésé ben (39-41 ). Semmil yen alapja nincs 

an nak, hogy egy ik vagy mindk ét keze lés i módo t klinik a i k i
próbálá s keretein kív ül a lkalma zzuk. 

COLORECTÁIJS CARCINOMA Bár a postoperatív SFU és akár a le
vam iso l vagy a fólsav kimu tathatóan j av ította a vas tagbé l 

rákos be tege k tú lélését (42-44), i1Tadiác iót ritkán használnak 
a vastagbél viszonylag szabad helyze te, és a dagana t csepleszi 

ny irokcso mók ba történő diffú z jellegű terjedése miatt. Ezzel 
e llentétben, szá mo s kl inikai kipr óbálás és két, betege kre ala
pozo tt áttekintő analízis eredm ényei aiTa utalnak , hogy e te
ráp iás módsze rek bá1me lyike cse kély mértékbe n ja vítja a se
bészi leg keze lt rectum carc inoma túlé lésé t (45-4 6). A legfr is

sebb átteki ntés adatai sze rint a peri-ope ratív besugárzá s 
11±6 %-kal csök kenti a végbél rákos betege k hal,llozását, az 
adjuváns kemoteráp ia (SFU±má s szerek) pedig a rectum és 

co lon ca rc inoma egy üttes halálozásá t 14±5%- kal csökkent i. 
Ezek a keze lés i e ljárás ok a hossz útáv ú ab szol út túlé lést 
mi ntegy 3-4 %-kal növe lik (46). 

Három klinikai tanulmán yban a per ioperatív irradiác ió hatá
sát haso nlíto tták össze kemoterápiával vagy kemoterápia nél

kül. egy ben pedig a komb inált postoperatív keze lést a csak 
kemoterápiás keze lésse l vetették össze (47-50) . E tanulmányo-
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Kombinált gyógys:ercs és .rngárke:elés 

kat a J. táh /áznt foglalja össze. Az EORTC vizsgálat sze rint 

kombinált keze lésben részesü lők túlélése rosszabb . Úgy tű
nik azonba n, hogy ebben a tan ulmán yba n a "q uality contro l" 

nem volt optimáli s, és az analízisből a betege k egy jelentős 

részé t kizá rták. Ezeknek a tanulmán yok nak az e redmény e, 

annak ellenére, hogy az irradiác ió képes megelőzni vagy kés
leltetni a lokáli s recidíva kia lakulását, és hogy a kemo terápia 

képes megelőzni vagy kés leltetni a távo li metasz táz isok meg
j elenésé t, nem egy behangzóa n a túlé lés jav ulása . Tovább i 
tanulmányok és betegekre alapozo tt meta-analí zisek vannak 

jelenleg is folyama tban. Egy NIH kon sze nzu s konferenc ia 
aj ánlása ~zerint a végbé l rákos betegek ese tében a komb inált 
irradi ációs és kemoterápi ás keze lés t standa rd po stopera tív 

keze lésként kellene alka lmazni (5 1 ), bár e séma alkalmazá sát 
csak elszó rtan előforduló adato k táma sztják a lá (52) . 

3. táblá:m Négy nagy rando1:1i:ált tanulmány eredményei, ame/yeklm1 82 és C 

stúdil!n11í rég/Jé/ rákos betegekben hason/ítouák öss:e a: egyediili kemo- 1•agy 

radioterápiát a pre-ragy postoperatfr idős:akban alkalmazott kombinált ke:elés
se/. 

TanulmJny Az elemzell 

(irodalmi (beléptetelt) 
hiva1 kozás) betegek száma 

EORTC(47) 247 (339) 

GITSG(48) 202 (227) 

Randomizált 

csoponok 

Pre-op RT 

± egyidejű 5FU 

A Kontroll 

B Post-op RT 

C Post-op 5FU+MeCCNU 

1) Kombinált kezelés 

Eredmény 

Rosszabb túlélési 
tendencia a kombi

nált kezelés után 

(p=0.06) 

Hosszabb 
·'disease-free" 

periódus a 
D csoponban 
mint az A-ban 

(p<0.009). Az átla

gos túlélésben nincs 
különbség. 

Krook et a/.(49) 204 (209) Post-op RT±5FU+MeCC U A kombinált keze

léssel jobb túlélés 

(p=0.025), jobb lo
kális és távoli kont

roll. 

NSAB?-R02(50) 741 (741) Posl-Op 
A Kemoterápia (MOF) 

B RT + MOF 
C Kemoterápia (LV/5FU) 

DRT+LV/5FU 

A kombinált keze
léssel a lokális 
recidíva csökken. 

Nincs különbség 

a panaszmentes 

és az átlagos túlélés 

hosszában. 

Rövidí1ések: EORTC= European Organisa1ion for Rcscarch and Trea1me111 of Cancer 
RT = irradiációs terápia 
NSABP = National Surgical Adjuvam Brcasl and Bowcl Project 
McCCNU = l-(2-chlorethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)-1-nitrosourea 
MOF = MeCCNU, vincristin és 5FU 
L V ~ leukovorin rescue 
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Ta1111,x k/F. 

AZ ANUS CSATORNA RÁKJA Ezt a viszonylag ritka daganato t 
vizsgáló számos egyágú tanulmány eredménye azt mutatta, 
hogy az egyidejű irradiáció és 5FU plusz mitomycin-C al
kalmazása magas fokú lokális kontrollt és jó tú lélést ered
ményez (>80% és >70%) (53). Minthogy ezzel a kezeléssel 
a legtöbb beteg esetében elkerülhető az A-P rezekció és a co
lostomia, és a sebészi keze lésse l megegyező lokális kontro llt 
és túlélést biztosít, gyakrabban választják ezt a kezelési sé
mát, a sebészi keze lést pedig fenntartják a loká lisan ered
ménytelen esetekre. A közelmúltban három randomizált 
vizsgálatban hasonlították össze az egyedüli irradiációs ke
zelést (2 tanulmány), és irradiáció + egyidejű 5FU kezelést, 
az irradiáció plusz egyidejű 5FU és mitomycin -C kezeléssel. 
Két tanulmány eredménye már absztrakt fo1m ában hozzáfér
hető, és konk lúziójuk szeri nt mindkéi kemot erápiás szer 
együttes alkahnaz,1sa az irradiációval jobb lokális kontrollt 
és hosszabb colostomia nélküli túlélést eredményez (54-55) . 
E tanulmán yok eredményét alapul véve az irradiáció + 5FU 

és mitomyci n-C sémát helyénvaló standardké nt tekinteni a 
lokálisan előrehaladott anus csatorna rákok kezelésében. 

MÉHNYAKRÁK Három olyan tanu lmány ismert, amelyben ran
domi zált módon hasonlították össze a csak irradiációt (ill. az 
egyikbe n radioszenzibilizáló misonidazolt is) kapott betege
ket azokkal, akiket irradiációval és egyidejűleg hydroxyure
ával is kezeltek (56-58). Bár a hydroxyurea kis mértékben 
javí totta a túlélést, fokozódott a tox icitás is, így nem volt 
elérhető terápiás haszon. A korai tanulmányokban metodikai 
problémák is_ adódtak abból , hogy viszonylag kicsi és hete
rogén populációt vizsgá ltak, hogy túl sok beteget zártak ki, 
és nem végezték el a keze lés céljának ("intention to treat") 
elemzését. Ez a kezelés nem vált a rutin gyakorlat részévé. 

Három randomi zált tanulmányban legalább 100 (107-260) 
beteg összehasonlítását végezték el: a csak irradiációs keze
lést hasonlították össze indukciós kemoterápia alkalmazásá
val, amely ciszplatin adását követő sugárkezelésekből állt 
(59-6 1 ). Mindegy ik tanulmány megnövekedett toxicitásról 
számo lt be terápiás haszon nélkül, sőt, a legnagyobb tanul
mányban az induk ciós kemoterápia alkalmazásakor rosz
szabb túlélési eredményeket kaptak (6 1 ). A kemmerápiának 
csak kontrollált, randomizá lt tanulmányok keretében van he
lye, a jövőbeni tanulmányok stratégiájában pedig az egyide
jű kezelés ígéretesebbnek tűnik az indukciós kemoterápiánál. 

HÚGYHÓLYAG RÁK A loká lisan el őrehal adott, :.i musculári s 
rétege t is infiltráló húgyhólyag rák standard kezelése a cys
tectomia, a preoperatív irradiác ió és cystectomia vagy a 
reziduális és recu1Táló esetekben irradiáció és cystectomia. A 
legtöbb beteg a távo li metasztáz isok miau hal meg . Számos 
random izá lt tanulmán yban használtak vagy szekve nciális 
kemo- és radioterápiát, vagy egyidejűleg ciszplatint és irradi
ációt. Ezek eredményeit a 4. 1ábfáza1 foglalja össze (62 -67). 
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A legtöbb tanulmány negatív eredménnyel zárult, a skand i
návok a túlélés javulását észlelték komb inált keze lést követő 

cystectomia alkalmazásakor szembe n az irradiációt követő 

cystectomia eredményével (65), a kanadai tanu lmányban pe
dig egyidejű irradiáció és ciszplatin kezelés a loká lis kont
roll javulásához vezetett (66). Azonban annak a nagy nem
zetköz i tanulmányna k a kora i eredményei, amelyb en 975 
olyan beteg szerepel, akiknek a musculáris réteget is infilt
ráló húgyhólyag rákja vo lt, nem muta tnak különbsége t a 
túlélésben a csak lokális kezelés (cystectomia, irradiáció v. 
mindkettő) ill. a lokális kezelést megelőző három kemoterá
piás kurzus (ciszplatin, metothrexát és vinblastin) alkalmazá
sakor (67). A musculáris réteget infiltráló húgyhólyag rák 
standard kezelése egyelőre a lokális kezelés marad. 

4. táblázat Az izomréteget infiltráló húgyhólyag daganatok kombinált irradiá
ciós és kemoterápiás kezelését, és az irradiációs kezelést (egymagában vagy a cys
tcctomia előn alkalmazva) összehasonlító nagyobb randomizált vizsgálatok ered
ményei. 

Tanulmány Azelemzen A randomizált Eredmény 
(Irodalmi (belépteten) csoponok 
hivatkozás) betegek száma 

Riclwrds et al. (62) 110 (129) RT±Doxorubicin{ Nincs különbség 
5FU RT után 

Shearer er al. (63) 376 (423) RT ±Methotrexát Nincs különbség 
(RT elől! és után) 
(néhány cystec-
tomia elől!) Nincs különbség 

Wal/ace, Ragharan 255 (255) Két vizsgálat Nincs különbség 
er al. (64) kombinációja, 

RT ± 2-3 neo-
adjuváns cisplatin 
ciklus 

Rima/a et al. (65) 266(311) Cystectomia elón Jobb túlélés 
RT ± neoadju- (p=0.03) 
váns cisplatin a kombinált 
+ doxorubicin kezelés után 

Coppi11 el al. (66) 99 (102) RT ± egyidejű Csökkent pelvis 
cisplatin (néhány recidíva a 
~ystectomia elóll) kombinált 

kezeléssel 

Hall (67) 975 (975) CMVa vs 'No Nincs különbség 
chemotherapy' a túlélésben 
a lokális kezelés 
e lő11 

A Cisplatin, methotrexáI, vinblastin. A lokális kezelés csak RT volI 414 esetben, RT + 
cys1ectomia 77 esetben, csak cysteciomia 4~ esetben. Nem volt különbség a túlélésben. 

EGYÉB LOKALIZÁCIÓJÚ DAGANATOK Az emlődaganatos betegek 
tú lélése javul , ha a műtét után adju váns kemo- és/vagy 
hormonterápiát alkalmazunk. Az emlőmegtartó műtétek után 
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rutinszerűen adu nk irrad iációs keze lést, amely mastectomüík 
után is alkalmazható a lokál is rec idívák számának csök kenté

sére. Nincs szükség a két keze lés i mód interakciójára , de szi

multán adva a toxici tás nőhet, különö sen, ha anthracyc line 
ta11almú kúrákat alka lmazunk . Az egyidejű methotrexát ke

zelés a bő11üneteket súlyosbíthatja. Egy olyan randomizá lt 
vizsgá latot végez tek, am elyben 244 beteg szerepelt, és 

ame lyben az adjuvá ns kezelés helyes sorrendjének megálla
pítása volt a cé l. Konzervatív sebészi keze lés után i1Tadiációt 

és kemote rápiát alkalmaz tak ebben a sorrendben, vagy fordít
va (68). Az ,ítlagos túlé lés abban a csoportba n, amelyikben a 

kemote rápia megelőzte az irradiác iós kezelést, nem szignifi
kánsan ugyan , de valamivel j obb volt; ha az irradiációt ad

juk e lsőként, a távo li metasztázisok gyakori sága, ha a kemo
terápiá t, a lokális recidíva gyakori sága nő. (68) 

A medence és/vagy a has im1diációját és kemoterápi,íját 11-III 
stád iumú , sebész ileg keze lt petefészek rák keze lésére hasz

nálják kombiná cióba n vagy öná llóan. A kombinált kezelés 
ese tén a tox ic itás összeadód ik, különösen akko r, ha egyidejű 
keze lést folytatnak. incs o lyan random izált vizsgálat, ami 

ennek a stratég iának az előnyeit vizsgálta volna. 

Úgy tűnik, hogy a mé lye n infiltr áló méhtestrákos betege k 
hysterecto mi a utáni irrad iác iój ával a túlé lés jav ítható , de 

nem végeztek olyan randomizá lt vizsgála tot, amelyben az 
irradiác ió és hormon (progesz tagé nek) vagy kemoterápia 
egyidejű alkalmazásá t értékelték volna. 

Sem az irradiác ió, sem a ráke llenes szerek (hormo nok, ke

moterápia, interferon- a) alkalmazása nem vezet semmi lyen 
eredményre vese rák és lokálisan inoperábi lis dagana tok ese

teiben (69) . 

Egy nagy szér ia lágyrész sarcoma ese tben az intra-arteriális 
doxorub ic in, és az ezt követő _iITadiáció és konzerva tív rezek

ció (ha lehetséges) javí totta a lokális kontrollt, és elfogadha
tóan csökkentette a halá lozás t (70), bár ezt a módsze11 rando

mizál t tan ulmányban nem vizsgá lták. Függe tlen randomi zá lt 
tanulmán yokban az adjuváns kemoterápia használata a lágy
rész sarcomák ese tében excizió±i ITadiác ió melle lt nem járt 

terápiás haszonnal, és egy beteg-a lapú meta-analízis előzetes 

eredményei sze rint a rec idíva mentes túlé lés jelentős mérték

be n javu l, de az átlagos túlélés nem változik (7 1 ) . 

ÁmKINTÉS ÉS ÚJ MEGKÖZELÍTÉSI LEHETŐSÉGEK A nagy volume
nű klinikai és prek linikai kutatások e llenére az irradiáció és 
gyógysze res kezelés egy üttes alkalmazá sának terápiás haszna 

sze rénynek mondha tó. A teráp iás index ja vulásának elmara
dása a következő lehetséges okokra vezethető vissza: 1. A ke

moterápia e légte lensége mialt a rejte tt áttétek megmaradnak. 
2. A kemote ráp iás szerek az irradiác ió területén hasonló mér

tékbe n növe lik a daganatos és a kritikus no1mál szöve tekben 
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a sejtpuszlulást. 3. Az irradiációt megelőző neoadj uváns ke
ze lés a túlélő daganatsejt ek repop ulációjá t stimul álja. 4. A 

kemoterápia kompetitív sejtpusztí tó és a túlélő sejt ek me

tasztatizálásá t elősegítő hatása . 5. Az irradiác ióva l és a ke
moteráp iás szerekke l szembeni rezisztencia közö s mechaniz

musai. 

A kombinált keze lést a csak sugárkeze lésse l össze hasonlító 
random izált tanu lmányokban a vizsgá landó gyógysze reke t 

aszerint választo1ták meg, hogy mil yen hatás úak azo nos szö
veti típusú, recidív vagy ánétet képző daganatos betege kben. 

Általában a betege knek kevesebb, mint fele reagá l egy adott 
gyógyszerre vagy kombiná cióra, és a rez isztenciát vagy érzé
kenységet meghatározó mechan izmusok heterogének. A jö

vőben a kutatások során a komb inált keze lés i protoko llok 
gyógysze re inek kivá lasztásakor individ uálisabb megköze lí
tés ajánlhat ó, a rez isztencia mechan izmusait vizsgá ló gyors
tesz tek alapján, vagy a daganat repopu lációját sze lektíven 
gát ló szerek alkalmazásával. 
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