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1. BEVEZETÉS
Egy ország népességének egészségi állapotát számos tényező befolyásolja. Ezen
tényezőknek nem csupán a száma nagy, hanem a közöttük feltárható összefüggések
is igen bonyolultak. A teljesség igénye nélkül ezen tényezők közé tartozik a lakosság
egészségkultúrája, a történelmileg kialakult egészségügyi és szociális intézményrendszer, a tudomány élenjáró vívmányainak alkalmazása, a fizikai környezet adottságai, a gazdasági körülmények és lehetőségek, a politikai kontextus. Mindezen feltételek alakulása a történelem során az egyes korokra jellemző domináns betegségeket alakított ki. A 19. évszázad a fertőzések kora volt, ezek a betegségek képezték
a vezető halálokokat, a népesség átlagéletkora nem érte el a mai értéket. A 20. század ebben a tekintetben fordulatot hozott. A fertőzések területén a modern terápiás
lehetőségek áttörést hoztak – elsősorban a fejlett országokban –, és ezzel az átlagéletkor is jelentős emelkedésnek indult. A lakosság egyre hosszabb ideig élve, egyre
intenzívebben van kitéve a környezet ártalmainak, és ezzel egyre inkább megéli a
tumoros betegségek kockázata szempontjából veszélyeztetett életkort. Elsősorban
ennek köszönhető, hogy korunkra a cardiovascularis kórképek mellett elsősorban a
neoplasticus megbetegedések jellemzőek. Ezeket a betegségcsoportokat hétköznapi
nyelven „civilizációs betegségeknek” nevezzük kiindulva abból a tapasztalati tényből,
hogy ezek a kórképek elsősorban a fejlett országokban pusztítanak. A „civilizációs
betegségek” terjedése a II. világháborút követően kapott lendületet, és a tendenciák
a mai napig emelkedő gyakoriságot mutatnak. Az okokat kezdetben az iparosodásban keresték, azonban mára számos megfigyelés támasztja alá, hogy ennél jóval
összetettebb problémáról van szó. A „modern” betegségek megelőzése és kezelése
a kialakulásuk okaival arányosan igen összetett feladat, mellyel a modern társadalmakban szembe kell nézniük.
A rosszindulatú daganatok népegészségügyi jelentőségét a fejlett országok már
évekkel ezelőtt felmérték, napjainkban egyre több program küzd ezek ellen a megbetegedések ellen a fejlődő országokban is. A WHO becslései szerint megközelítőleg
húszmillió ember él tumoros betegséggel a világon, és évente hétmillióan halnak
meg ebből az okból. Évente tizenegymillió új rákos betegséget diagnosztizálnak. Ezzel a „rák” a második leggyakoribb halálok a földön, azonban a betegség előfordulási
gyakorisága jelenleg is dinamikusan nő. A WHO prognózisa szerint 2015-ben kilencmillió, 2030-ban több mint tizenegymillió ember fogja életét veszteni tumorok miatt. 2020-ra évente húszmillió új rákbeteget azonosítanak majd, amennyiben a jelenlegi tendenciák folytatódnak.
WHO: „Fokozott akció a rák ellen, 2005-2007”: A WHO a 2005-2007-es cselekvési
tervében különös figyelmet szentel a tumoros betegségeknek. A programban megjelenik a Globális Rákkontroll Stratégia kidolgozásának szükségessége, melyet a 2005.
májusában tartott közgyűlés tűzött ki célul. A program a tumorok előfordulási gyakoriságát kívánja csökkenteni, a kockázati faktorokat kiküszöbölni, a betegek és családjuk életminőségét javítani átfogó, összehangolt nemzetközi programok révén. A
WHO akciójának célja, hogy évről évre 2%-kal csökkentse a tumoros betegségek
mortalitását, aminek reális alapot ad, hogy becslések szerint a tumoros halálokok
40%-a prevenciós tevékenységgel elkerülhető, másik 30%-ot pedig a korai diagnózissal lehet elhárítani. Fontos megemlíteni, hogy a tumorok ötöde valamilyen krónikus alapbetegség következtében alakul ki, leggyakrabban HIV- vagy hepatitis-
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fertőzés eredményeképpen. Éppen ezrét a WHO a meghirdetett program keretében
útmutatót ad az egyes országoknak, hogy hogyan kell a rák ellen küzdeni.
Europe Against Cancer: Európában párhuzamosan több program is fut, a rákos
betegségek terjedésének megfékezésére. A European Code Against Cancer egy
olyan átfogó irányelvrendszer, mely tudományos bizonyítékokra épülve ad útmutatót
a tumoros betegségek visszaszorítására. Ennek egyik fő módja az átfogó életmódváltás, amihez konkrét tanácsokat ad a program, illetve a szűrések, melyekre szintén
adnak előírásokat. A Eurocan+Plus egy olyan koordinációs kezdeményezés, melynek égisze alatt az EU tagállamai a rákkutatást hangolják össze. Az európai rákellenes küzdelem zászlóshajója az International Agency for Research on Cancer, melynek központja Lyonban található.
Magyarország a Rák ellen: Hazánkban fokozottan igaz, hogy a népegészségügyi
szempontból kiemelten fontos és gyakori betegségek arányában végbement a fentebb általánosságban említett eltolódás. A 60-as évektől kezdve rohamosan nőtt a
krónikus, nem fertőző betegségek által okozott halálozás és megbetegedés, és a 80as évekre sikerült elérni, hogy hazánk a cardiovascularis és a daganatos halálozások
tekintetében a világ élmezőnyébe kerüljön. A magyar népesség egészségi állapota
tehát rossz, és tendenciáját tekintve is egyre rosszabb a helyzet. Ahogy Döbrőssy
Lajos idézi Buda Béla szavait „Megelőzés az alapellátásban” című könyvében, Magyarország a „halottak élére” került, és a mai napig sem sikerült megtörni a kedvezőtlen folyamatokat.
Egyértelművé vált, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani a nem fertőző, krónikus betegségekre, amely csoporton belül a jelen tanulmány a daganatos betegségek témakörét igyekszik feltárni, különös tekintettel arra, hogy hazánk milyen mértékben és
hogyan vesz részt a nemzetközi rákellenes küzdelemben, a hazai programok milyen
hasonlóságokat és eltéréseket mutatnak a nemzetközi gyakorlattal. Ennek érdekében a betegség epidemiológiai vonatkozásai után lépésről lépésre tekintjük át a tumoros betegségek kezelésének egyes fázisait; az elsődleges és a másodlagos megelőzést, a daganatos betegellátást, ideértve a daganatok diagnosztikáját és terápiáját, illetve az onkológiai betegek komplex rehabilitációját, valamint a hospice
(palliatív) ellátást. A tanulmány az onkológiai betegségek ellátásán belül a terápiás
beavatkozásokat kívánja helyezni a hangsúlyt, részletesebben főként a felmerülő
terápiás lehetőségek egészség-gazdaságtani aspektusait igyekszik áttekinteni.
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2. AZ ONKOLÓGIAI BETEGSÉGEK EPIDEMIOLÓGIÁJA
Ahogy a bevezetésből is kiderült, a tumoros betegségek a 21. század elején világszerte a figyelem középpontjában állnak. Említésre került az is, hogy ennek a kiemelt
helyzetnek elsősorban epidemiológiai okai vannak, ezért a tanulmány jelen fejezetében a neopláziás betegségek epidemiológiai hátterét vizsgáljuk meg. Nemzetközi
kitekintés után a hazai adatokra fókuszálunk, majd a regionális különbségeket tárjuk
fel. Ezzel párhuzamosan jelezzük, hogy a tumoros betegségek előfordulásának tekintetében igen változatos minőségű adatok állnak rendelkezésre. A fejlett országok
ebben a tekintetben jobb helyzetben vannak, hiszen a rákregiszterekkel kapcsolatos
törekvések évekkel ezelőtt beindultak, és mára komoly adatbázisokat eredményeztek. Az adatbázisokkal kapcsolatban a WHO lyoni központú szervezete tekinthető
kompetensnek, az International Agency for Research on Cancer. A fejlődő országokban ezzel szemben leginkább becslésekre és mortalitási adatokra lehet hagyatkozni.
Definíciós kérdésekbe is ütközünk, hiszen a prevalenciával kapcsolatban nincs egyértelmű konszenzus, hogy mit hívunk prevalenciának. Az egyik értelmezés szerint
mindenki beleszámít, akinek életében volt tumoros betegsége, a másik értelmezés
alapján viszont ötéves túlélés után gyógyultnak tekinthető a személy. A terápiás lehetőségek korszerűsödésével valószínűleg egyre relevánsabb lesz a kérdés, hiszen
remélhetőleg egyre nagyobb arányban sikerül ötéves túlérést elérni. Hazánkban is
problémákba ütközünk, ha pontos adatokat akarunk találni. A Nemzeti Rákregiszter
adataival kapcsolatban több szakértő a bizonytalanságokra hívja fel a figyelmet.
Emellett rendelkezésre állnak a családorvosok gondozási adatai, és a kórházi ellátási
adatok. Ezek mellett az egyes betegségekre szakosodott szakmai kollégiumok is adnak iránymutatást az epidemiológiára vonatkozóan. Ezekre az említett forrásokra
támaszkodva igyekszünk áttekintést adni a rosszindulatú daganatos betegségek előfordulási gyakoriságáról, különös tekintettel arra a három daganatféleségre (emlőrák,
méhnyakrák, vastagbél-rák), amelyeket a Nemzeti Rákellenes Program 3.2.1. pontjában, a másodlagos megelőzéssel foglalkozó részében az egészségügyi ellátórendszer keretében végzendő, közpénzbõl finanszírozott szervezett szűrésekként emel ki.
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2. 1. NEMZETKÖZI EPIDEMIOLÓGIAI ÁTTEKINTÉS
A világ teljes lakosságára vonatkozóan a WHO becsléseit tekinthetjük iránymutatónak. Ahogy korábban már említésre került a tumoros betegségekkel kapcsolatban a
WHO a következő adatokat közli:
•
•
•

Incidencia: Évente 11 millió új esetet ismerünk fel. 2020-ra ez az érték várhatóan meghaladja a 16 milliót. 20 évvel ezelőtt 6 millió eset került évente diagnosztizálásra.
Prevalencia: Megközelítőleg 20 millió ember él rákos betegséggel a világon.
Mortalitás: 7,6 millió ember hal meg évente tumorban, ami az összes halálozás (58 millió) 13%-a. 2015-re a szám eléri a 9 milliót, 2030-ra 11,4 milliót. 20
évvel ezelőtt 4 millió ember halt meg évente rákos betegségben. A halálok
70%-a a fejlődő országokban következik be, és évi 1,5 millió haláleset összefüggésbe hozható a dohányzással.

A legfontosabb tumoros betegségek nemzetközi mortalitási adatai a következőképpen alakulnak:
•
•
•
•
•

Tüdőtumor: 1,3 millió/év
Gyomortumor: 1 millió /év
Májtumor: 662.000 /év
Colorectalis daganatok: 655.000 /év
Emlőtumor: 502.000 /év

A férfiak leggyakoribb rosszindulatú daganatos megbetegedései a következők:
tüdőtumor, gyomordaganat, májtumor, colorectális daganatok, nyelőcsőtumor,
prostata-daganat.
A nőknél a következő tumorfélék a leggyakoribbak: emlőtumor, tüdődaganat, gyomordaganat, colorectalis daganatok, méhnyakrák.
Az alábbi táblázat a halálokok megoszlását mutatja 2000-ben kontinensek szerint:

Összes

Összes Halálok Fertőzés Daganat Cardiovascularis
(ezer)
(%)
(%)
(%)
55694
25,9
12,6
30

Perinatalis
Balesetek Egyéb
halálozás (%)
(%)
(%)
4,4
9,1
18

Fejlett országok
Fejlődő országok

13594
42100

6
32,2

21,6
9,8

47,9
24,2

0,7
5,6

7,9
9,5

15,9
18,7

Afrika
Dél- és KözépAmerika
Észak-Amerika
Közel-Kelet
Dél-Kelet Ázsia
Nyugati
Pacifikum
Európa

10572

61,7

5,1

9,2

5,5

7,1

11,5

3097
2778
4036
14157

14,6
6,3
32
29,9

14
23,8
6,1
8

28,5
41
26,9
28,9

4,3
0,6
7,5
7,1

12,3
6,4
8,4
9,7

26,2
21,9
19
16,4

11390
9664

10,6
5,4

18,6
19,8

31,2
51,5

2,8
0,8

10,7
8,5

26
14,1
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1. táblázat: A halálokok megoszlása kontinensek szerint, 2000, forrás: WHO – World Health Report,
2001

A bevezetőben említett tendenciózus időbeli eltolódást a halálokokban leginkább akkor tudjuk tetten érni, ha a százalékos megoszlást nagyobb időperiódusban vizsgáljuk. A következő táblázat ezt mutatja:
Dátum
1960 (%)
1980 (%)
2000 (%)
Tumortípus
Daganat Keringés
Egyéb
Daganat Keringés
Egyéb
Daganat Keringés
Egyéb
Nem
Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő
15 16
52
56
33 28
22 21
48 55
30 24
29 24
39 45
32 31
Ausztrália
7
9
13
16
80 75
14 18
24 30
62 52
22 25
27 32
51 43
Chile
14 14
33
35
53 51
25 21
40 46
35 33
35 27
30 40
35 33
Japán
9 10
26
33
65 57
16 14
39 47
45 39
25 20
40 53
35 27
Portugália
18 20
51
53
31 27
22 23
54 55
24 22
24 22
49 51
27 27
Svédország
20 18
49
56
31 26
24 21
49 51
27 28
27 23
42 43
31 34
Egyesült Kir.
15 17
53
55
32 28
21 21
47 53
32 26
25 22
39 43
36 35
USA
2. táblázat: A halálokok változásának tendenciái, forrás: WHO – National Cancer Control
Programmes, Challanges Facing Cancer Control Programmes, Part I, 2002

A WHO lyoni központú szervezete, az International Agency for Research on Cancer
(továbbiakban IARC) számos tumortípusra kiterjedő adatbázist készített, mely elsősorban az egyes országok nemzeti rákregisztereire épül. Ez az adatbázis publikus,
és jól hasznosítható, amennyiben áttekintést kívánunk adni a tumoros megbetegedések nemzetközi statisztikájáról. Az adatbázis legfrissebb verziója 2002-re ad
incidencia, mortalitás és prevalencia adatokat, azonban az adatok hitelessége szempontjából kiemelendő, hogy egyes országok adatgyűjtési gyakorlata nem teszi lehetővé a 2002-es információk begyűjtését, ezért ezekben az esetekben tendenciákra
épülő becslés eredményezi a 2002-es számokat.
Az alábbiakban az IARC adatbázisára építkezve szemléltetjük a daganatos megbetegedések előfordulási gyakoriságát. A teljes kimutatás a tanulmány 1. mellékleteként olvasható, ennél a pontnál a népegészségügyi szempontból legfontosabb betegségeket ismertetjük, vagyis azokat, melyekkel a Nemzeti Rákkontroll Program is
kiemelten foglalkozik.
Az első két ábra az összes tumoros megbetegedésre vonatkoztatva ad áttekintést (a
statisztikában a bőrdaganatok nem szerepelnek):
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1. ábra: A daganatok előfordulási gyakorisága a világ egyes régióiban – férfiak, forrás: IARC –
GLOBOCAN 2002
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2. ábra: A daganatok előfordulási gyakorisága a világ egyes régióiban – nők, forrás: IARC –
GLOBOCAN 2002

Az ábrák jól illusztrálják hazánk tragikus helyzetét a tumoros betegségek epidemiológiájának tekintetében. A férfiak között mind az incidencia, mind a mortalitás magasabb, mint a világ bármelyik térségének összevont értéke, és az adatok a nők körében is kiemelkedők. Országok szerinti bontásban a férfiak körében mindössze
Olaszországban és Belgiumban magasabb a daganatok incidenciája, azonban mindkét ország jobban áll a mortalitás tekintetében. A kimutatásból megállapítható az is,
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hogy a tumoros megbetegedések elsősorban a fejlett világban pusztítanak. Ebből a
tényből indirekt módon következtetni lehet azokra a tényezőkre, melyek a rák
pathogenezisében döntő szerepet játszanak, és a modern életforma velejárói.
Amennyiben a konkrét tumor-típusokat vizsgáljuk, hasonló helyzettel szembesülünk;
hazánk szinte az összes daganatos betegség esetében kiugróan magas előfordulási
gyakorisággal rendelkezik, különösen a férfiak csoportját vizsgálva. A szájüregi daganatok esetszámot tekintve nem nevezhetők igazán jelentős tumoroknak, azonban
a nemzetközi összehasonlításból egyértelműen kiderül, hogy Magyarországon a férfiak körében jóval magasabb az incidencia és a mortalitás, mint a többi országban.
Ennél a betegségnél nem olyan domináns a fejlett és a fejlődő országok közötti különbség.
Szájüregi daganatok 100.000 főre - férfiak
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3. ábra: A szájüregi daganatok előfordulási gyakorisága a világ egyes régióiban – férfiak, forrás: IARC –
GLOBOCAN 2002
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4. ábra: A szájüregi daganatok előfordulási gyakorisága a világ egyes régióiban – nők, forrás: IARC –
GLOBOCAN 2002
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Az emésztőszervi daganatok hazánkban hagyományosan gyakoriak, ezek közül is
főleg a colorectalis tumorok emelhetők ki. Mind a férfiak, mind a nők között kiugró az
incidencia és a mortalitás. Ennél a tumorfajtánál nagyon jelentős a fejlett világ dominanciája. A táplálkozási szokásokkal bizonyosan összefüggő jelenség, hogy a fejlett
országokban sokszor gyakrabban fordul elő colorectalis daganat, mint a fejlődő világban, azonban számos egyéb etiológiai faktor szerepe is felmerül.
Colorectalis daganatok 100.000 főre - férfiak
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5. ábra: A colorectalis daganatok előfordulási gyakorisága a világ egyes régióiban – férfiak, forrás: IARC –
GLOBOCAN 2002
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6. ábra: A colorectalis daganatok előfordulási gyakorisága a világ egyes régióiban – nők, forrás: IARC –
GLOBOCAN 2002

A hasnyálmirigy tumora nem képzi a Nemzeti Rákellenes Program súlypontját, azonban érdemes megtekintenünk, hogy a világon vezetjük a statisztikákat.
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Pancreas daganatok 100.000 főre - férfiak
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7. ábra: A pancreas daganatok előfordulási gyakorisága a világ egyes régióiban – férfiak, forrás: IARC –
GLOBOCAN 2002
Pancreas daganatok 100.000 főre - nők

16
14
12
10
8
6
4
2

Incidencia
Mortalitás

0

: :
:
:
ág lág o k a:
:
Vil t t v i sz ág Afri k f rika rik a ika : ika : g: a:
jle o r l et- p-A -Af Af r Af r rsé ri k i ka: ka :
e
k
F d ő Ke z é ze
l- at- i t é me er e ri zsia : zs ia: sia : ia:
:
é
ő
ö
D u g ri b p-A Am Am t-Á t Á Áz
jl
pa á g: a:
K És
:
zs
:
:
Fe
Ny Ka öz é Dél- ak - el e e le Dé l at Á Eu ró ors z uróp rópa ópa lan d a:
i
z
a:
g
K l-K pr
t
K
s
u el e y a k -E -Eu -Eu r j-Zé
éz néz i zia :
y
é
É
é
n
l
z
g
t
e
N K
D ö
é
Dé u ga lia /Ú Mela icro ol in
K
M a És z
á
y
P
r
M
N szt
Au

8. ábra: A pancreas daganatok előfordulási gyakorisága a világ egyes régióiban – nők, forrás: IARC –
GLOBOCAN 2002

A légzőszervi tumoros betegségek tekintetében jól látható, hogy a „dohányzás alapú”
kultúrák állnak rosszabb helyen, ami elsősorban a fejlett világ országait jelenti. A férfiak között hazánk kiemelkedő incidenciával és mortalitással rendelkezik. Elsősorban
a gége- és tüdőtumorok előfordulási gyakorisága jelentős ezen betegségek közül:
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Gégedaganatok 100.000 főre - férfiak
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9. ábra: A gégedaganatok előfordulási gyakorisága a világ egyes régióiban – férfiak, forrás: IARC –
GLOBOCAN 2002

Gégedaganatok 100.000 főre - nők
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10. ábra: A gégedaganatok előfordulási gyakorisága a világ egyes régióiban – nők, forrás: IARC –
GLOBOCAN 2002
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Tüdődaganatok 100.000 főre - férfiak
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11. ábra: A tüdődaganatok előfordulási gyakorisága a világ egyes régióiban – férfiak, forrás: IARC –
GLOBOCAN 2002
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12. ábra: A tüdődaganatok előfordulási gyakorisága a világ egyes régióiban – nők, forrás: IARC – GLOBOCAN
2002

Emlőtumor szempontjából szintén a fejlett országokban találunk magas előfordulási
adatokat. Hazánk incidencia tekintetében nagyjából megfelel a fejlett országok átlagának, azonban kiemelendő, hogy ennek a ténynek ellenére a mortalitási adatok
igen kedvezőtlenek. Ez felhívja a figyelmet a jelen tanulmány fő témáját képező ellátási gyakorlat minőségének kérdésére, és utal a szűrőprogramok hatásosságára is.
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Emlődaganatok 100.000 főre - nők
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13. ábra: Az emlődaganatok előfordulási gyakorisága a világ egyes régióiban – nők, forrás: IARC –
GLOBOCAN 2002

A méhnyak daganatos elváltozásait vizsgálva a korábban bemutatott esetektől eltérő
mintázatot ismerhetünk fel. Ezek a daganatok gyakrabban fordulnak elő a fejlődő
országokban, és a mortalitás és az incidencia aránya is jóval kedvezőbb ezekben a
térségekben. Hazánkban a gyakoriság a fejlett világban találtnál kedvezőtlenebb,
azonban az incidencia nem éri el a fejlődő országokét.
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14. ábra: A méhnyakdaganatok előfordulási gyakorisága a világ egyes régióiban – nők, forrás: IARC –
GLOBOCAN 2002

A here és a prostata rosszindulatú daganatai szintén jól példázzák, hogy a fejlett világ mennyivel jobban érintett a tumoros betegségekben, mint a fejlődő országok. A
heredaganatoknál jól megfigyelhető, hogy a terápia igen hatásos, a betegek jelentős
része gyógyítható, ezért az incidencia jelentősen meghaladja a mortalitást. A
prostata
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Prostatadaganatok 100.000 főre - férfiak
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15. ábra: A prostatadaganatok előfordulási gyakorisága a világ egyes régióiban – férfiak, forrás: IARC –
GLOBOCAN 2002
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16. ábra: A heredaganatok előfordulási gyakorisága a világ egyes régióiban – férfiak, forrás: IARC –
GLOBOCAN 2002
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2. 2. HAZAI EPIDEMIOLÓGIAIA ADATOK
Magyarországon a halandóság általános szintje nemzetközi összehasonlításban igen
kedvezőtlen. A standardizált teljes halálozási arányszámok értékelése alapján a férfiak halálozása 1,8-szor, a nőké 1,7-szor nagyobb, mint az EU országok átlaga. Nemzetközi összehasonlításban az idő előtti halálozást, azaz a 0-64 évesek halandóságát tekintve még hátrányosabb a magyar lakosság megítélése: a férfiak halandósága
140%-kal, a nőké pedig 90%-kal haladja meg az EU átlagát. A csecsemőhalálozási
arányszám, mely érzékeny mutatója egy ország, valamint az egészségügyi ellátás
színvonalának, az elmúlt két évtizedben jelentős mértékben csökkent ugyan, de így
is lényegesen meghaladja az EU átlagot.
A leggyakoribb halálozási ok egyértelműen a keringési rendszer betegségeinek tulajdonítható, azonban a rosszindulatú daganatok okozta halálesetek száma az évek
folyamán lassú, folyamatos növekedést mutatott, és ezzel a 20. század második felére ezek a kórképek jelentős haláloki tényezővé váltak. Az előző fejezetek grafikonjai
jól szemléltették, hogy a tumoros megbetegedések tekintetében hazánk világviszonylatban hol helyezhető el. Konzekvenciaként ezekből az eredményekből levonható,
hogy Magyarországon mind a fejlett világra, mind a fejlődő országokra jellemző tumorfajták igen gyakran fordulnak elő, és a mortalitás és az incidencia aránya az ellátás és a korai felismerés hiányosságaira hívja fel a figyelmet.
A tumoros betegségek hazai epidemiológiáját vizsgálva óhatatlanul felmerül a rendelkezésre álló adatok minőségének kérdése. Adatforrásként szolgálhatnak a nemzetközi adatbázisok, melyek közül az előző fejezetben használt IARC-adatok tekinthetők a leginkább átfogónak, a hazai Rákregiszter, a szakmai kollégiumok adatai és
a család-orvosi gondozási adatok. Érdemes néhány kórkép esetében összevetni a
többféle adatforrásból származó értékeket, ezzel becsülve azok torzítását. Az alábbi
ábrákon a férfiak és a nők esetében azt vizsgáljuk, hogy az Nemzeti Rákregiszter és
az IARC adatbázisa 2002-re vonatkozóan milyen különbségeket tartalmaz az
incidencia értékeiben:
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17. ábra: Eltérés az IACR és a Nemzeti Rákregiszter adatai között – férfiak, 2002, incidencia, forrás: IARC –
GLOBOCAN 2002, Nemzeti Rákregiszter
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17. ábra: Eltérés az IACR és a Nemzeti Rákregiszter adatai között – nők, 2002, incidencia, forrás: IARC –
GLOBOCAN 2002, Nemzeti Rákregiszter

Az ábrák jól szemléltetik, hogy az adatok szórása jelentős a két adatforrás között.
Ahogy a nemzetközi összehasonlítás során látható volt, hazánk az IARC adatai alapján is kedvezőtlen helyzetben van a tumoros betegségek előfordulási gyakoriságának szempontjából, azonban ha a Nemzeti Rákregiszter adatait fogadjuk el, akkor azt
lehet mondani, hogy a legtöbb tumortípus esetében tragikusan kiugróak az
incidencia értékei. A Rákregiszter számai megközelítőleg rendre másfélszer nagyobbak az IARC által megadott paramétereknél minden daganattípusnál.
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Az alábbiakban a még összetettebb képet egy konkrét betegség – a tüdőtumor –
példáján vizsgáljuk:
Eltérés a regiszterek adataiban - férfi tüdőtumor, incidencia
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19. ábra: Eltérés az egyes adatforrások között – férfiak, tüdőtumor, 2002, incidencia, forrás: IARC –
GLOBOCAN 2002, Nemzeti Rákregiszter, HFA-jelentés, a Korányi Kórház adatbázisa, OECD jelentés

Eltérés a regiszterek adataiban - női tüdőtumor, incidencia
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20. ábra: Eltérés az egyes adatforrások között – nők, tüdőtumor, 2002, incidencia, forrás: IARC –
GLOBOCAN 2002, Nemzeti Rákregiszter, HFA-jelentés, a Korányi Kórház adatbázisa, OECD jelentés
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Eltérés a regiszterek adataiban - férfi tüdőtumor, mortalitás
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21. ábra: Eltérés az egyes adatforrások között – férfiak, tüdőtumor, 2002, mortalitás, forrás: IARC –
GLOBOCAN 2002, Nemzeti Rákregiszter, HFA-jelentés, a Korányi Kórház adatbázisa
Eltérés a regiszterek adataiban - női tüdőtumor, mortalitás
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22. ábra: Eltérés az egyes adatforrások között – nők, tüdőtumor, 2002, mortalitás, forrás: IARC –
GLOBOCAN 2002, Nemzeti Rákregiszter, HFA-jelentés, a Korányi Kórház adatbázisa
Eltérés a regiszterek adataiban - férfi tüdőtumor, prevalencia
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23. ábra: Eltérés az egyes adatforrások között – férfiak, tüdőtumor, 2002, prevalencia, forrás: IARC –
GLOBOCAN 2002, a Korányi Kórház adatbázisa, OECD jelentés
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Eltérés a regiszterek adataiban - női tüdőtumor, prevalencia
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
IAR C
r ány
A Ko

i Kh.

z tere
r egis

n té s
D jele
OEC

24. ábra: Eltérés az egyes adatforrások között – nők, tüdőtumor, 2002, prevalencia, forrás: IARC –
GLOBOCAN 2002, a Korányi Kórház adatbázisa, OECD jelentés

Az ábrákból leginkább azt a következtetést lehet levonni, hogy az incidencia és a
prevalencia különösen bizonytalan adatok, jelentős szórásokat mutatnak, azonban a
mortalitás viszonylag kemény adatként értékelhető, hiszen a legtöbb adatbázisban
megközelítőleg átfedő számokat találunk. Ezeket a következetéseket feltétlenül szem
előtt kell tartani, amikor incidenciából, prevalenciából vagy mortalitásból vonunk le
következtetéseket.
A nemzetközi összevetésből kiderült, hogy a daganatok hazánkban komoly népegészségügyi problémát jelentenek, azonban érdemes idősoros elemzésnek is alávetni az adatokat, hogy a tendenciákra is tudjunk következtetni. Ehhez a HFAjelentés incidencia-adatait használjuk. Az adatsorból hiányoznak az 1995 és 1999
közötti változások, azonban jól látszik, hogy az esetszám éppen ebben az időperiódusban változott drasztikusan. 1995 előtt és 1999 után inkább stagnálást tapasztalunk.
A daganatos betegségek incidenciájának alakulása
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25. ábra: A daganatos betegségek incidenciájának időbeli alakulása, forrás: Nemzeti Rákregiszter
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Az 1995 és 1999 közötti dráma emelkedés magyarázatát a hasonló időszakban regisztrált mortalitás-változástól remélhetjük:
A tumoros mortalitás alakulása
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26. ábra: A daganatos betegségek mortalitásának időbeli alakulása, forrás: Internetes Magyar Egészségügyi
Adattár

Az ábráról jól látható, hogy az 1995 és 1999 közötti incidencia-változást nem tapasztaljuk a mortalitásban. Ebből arra lehet következtetni, hogy az incidencia adatainak
forrása torzulást szenvedett ebben az időszakban. Ez a torzulás összefügghet a teljesítményarányos finanszírozás bevezetésével, és ez magyarázatot adhat a Nemzeti
Rákregiszter és az egyéb adatbázisok közötti eltérésekre is, annak ellenére, hogy az
összefüggés nem közvetlen, és nem mutatható ki egyértelműen. Az incidencia nagyarányú emelkedése mögött az egyre intenzívebb szűrési tevékenység is állhat.
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2. 3. REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEK AZ ONKOLÓGIAI MEGBETEGEDÉSEK
ELŐFORDULÁSÁBAN
A daganatos megbetegedések nemzetközi összehasonlítása igazolja, hogy hazánkban az onkológiai betegségek kezelésének prioritást kell élvezniük az egészségügyi
ellátásban. A hazai trendek elemzése alátámasztja, hogy a betegségek előfordulási
gyakorisága – az adatok minőségi problémái ellenére – emelkedő trendet követ, a
tendenciákra azonban érdemben csak akkor van mód reagálni, ha ismerjük a hazai
előfordulás területi megoszlását. A regionális különbségeknek különleges jelentősége van, hiszen a beavatkozásra a prevenció, a kezelés és az utógondozás területén
egyaránt lokálisan van lehetőség, így a lokális szükségletek ismerete nélkülözhetetlen. Ebből az okból kifolyólag a következő ábrákon a Nemzeti Rákellenes Program
szempontjából kiemelten hangsúlyos három daganatfajta – emlőrák, méhnyakrák,
colorectalis daganatok – előfordulásának megoszlását vizsgáljuk regionálisan és
megyénként. Először a mortalitási adatokat elemezzük, majd az incidenciát, szembeállítva a két értéksort.
Az alábbi ábrán az összes daganatos megbetegedés által okozott halálesetek aránya látható 100ezer lakosra vetítve a férfiak és a nők körében 2003-ban és 2004ben:
A mortalitás regionális megoszlása a férfiak körében
450
400
350
300
250
200
150
100

2003
2004

50
0

g
szá
ntúl
túl
aror
y
uná
g
a
nán
túl
D
g
u
M
p
D
é
nán rorszá
p
t
z
u
é
a
ö
z
D
g
K
lföld
a
l
u
y
Kö
y
é
N
D
lföld
ag
ak-A
M
z
s
k
él-A
É
a
D
z
És

27. ábra: A daganatos betegségek mortalitásának területi megoszlása, férfiak, forrás: Internetes Magyar
Egészségügyi Adattár
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A mortalitás regionális megoszlása a nők körében
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28. ábra: A daganatos betegségek mortalitásának területi megoszlása, nők, forrás: Internetes Magyar
Egészségügyi Adattár

Az adatok jellegzetes különbséget tárnak fel a férfiak és a nők között. A férfiaknál
Dél-Dunántúlon, az Észak-Magyarországi térségben és a Dél-Alföldön a legmagasabb a mortalitás, azonban az eltérések nem tekinthetők szignifikánsnak. A nőknél
Közép-Magyarországon a leggyakoribb a tumor miatti halálozás. Hasonló bontásban
az incidencia adatok a Nemzeti Rákregiszter alapján a következő képet mutatják:
Az incidencia regionális megoszlása a férfiak körében
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29. ábra: A daganatos betegségek incidenciájának területi megoszlása, férfiak, forrás: Nemzeti Rákregiszter
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Az incidencia regionális megoszlása a nők körében
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30. ábra: A daganatos betegségek incidenciájának területi megoszlása, nők, forrás: Nemzeti Rákregiszter

A mortalitás és az incidencia regionális megoszlása közötti eltérés különösen a férfiak körében jellegzetes. A mortalitásban kiemelkedő régiók az incidenciában egyáltalán nem emelkednek ki, ami az ellátás aránytalanságaira hívhatja fel a figyelmet. Az
ellátásra épülő incidencia adatok Közép-Magyarország dominanciáját mutatják.
A megyei szintű mortalitás a férfiak körében nehezen interpretálható képet rajzol. Jól
látható, hogy a regionális értékek mögött egy-egy domináns megye húzódik meg, és
a kiugró regionális adatok mögött kevésbé a kiugró regionális mortalitás, jóval inkább
egyetlen kiugróan rossz adatokat felmutató megye húzódik meg. Szemléletes az is,
hogy a 2003-2004 közötti eltérések igen intenzívek, vagyis a regionális elrendezés
egyik évről a másikra jelentős átalakuláson mehet át. A nőknél a megyei adatok tisztábban adják vissza a regionális bontás eredményeit, a fővároson kívül nincsenek
jellemzően kiugró megyék.
A mortalitás megyénkénti megoszlása a férfiak körében
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31. ábra: A daganatos betegségek mortalitásának területi megoszlása, férfiak, forrás: Internetes Magyar
Egészségügyi Adattár
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A mortalitás megyénkénti megoszlása a nők körében
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32. ábra: A daganatos betegségek mortalitásának területi megoszlása, nők, forrás: Internetes Magyar
Egészségügyi Adattár

A regionális adatoknál felismerhető volt a Közép-Magyarországi térség dominanciája
az incidencia tekintetében. A megyei adatokból az is kiderül, hogy a térség kiugró
értékeinek hátterében elsősorban a budapesti magas incidencia áll, ami valószínűleg
a centralizált ellátórendszer eredménye. Ezt támasztja alá pl. a Szabolcsban talált
mortalitás és incidencia értékek közötti jellegzetes különbség, mely alapján ebben a
térségben a halálozás nem kiugróan alacsony, viszont az új esetek felismerése nem
ebben a megyében történik, hiszen az incidencia látványosan elmarad a legtöbb megyétől.
Az incidencia megyénkénti megoszlása a férfiak körében
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33. ábra: A daganatos betegségek incidenciájának területi megoszlása, férfiak, forrás: Nemzeti Rákregiszter
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Az incidencia megyénkénti megoszlása a nők körében
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34. ábra: A daganatos betegségek incidenciájának területi megoszlása, nők, forrás: Nemzeti Rákregiszter

A daganatos megbetegedések területi megoszlásának egy újabb perspektíváját mutatja a család-orvosi szolgálatokhoz bejelentkezett tumoros betegek térbeli elrendeződése, ami a prevalenciára utal. Az alábbi ábrák jól mutatják, hogy az incidenciában
fellelhető budapesti dominancia teljesen megszűnik, és a daganatos betegek leginkább vidéken kerülnek család-orvosi gondozásba, vagyis a lakóhelyük és a kórházi
ellátásuk helyszíne jellemzően eltér. Valószínűsíthető, hogy ez az adatforrás mutatja
legkisebb torzítással a daganatos betegek térbeli megoszlását, hiszen ezekben az
értékekben nincs benne az ellátórendszer moduláló hatása. Sajnálatos, hogy a család-orvosi regiszterekből nem áll rendelkezésre tumor-típusok szerint bontott
prevalencia.
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35. ábra: A daganatos betegségek prevalenciájának területi megoszlása, forrás: Internetes Magyar
Egészségügyi Adattár
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Tumoros betegek regionális megoszlása a családorvosi regiszterek alapján
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36. ábra: A daganatos betegségek prevalenciájának területi megoszlása, forrás: Internetes Magyar
Egészségügyi Adattár

Az alábbi ábrák a három kiemelt daganattípus területi megoszlását szemléltetik a
Nemzeti Rákregiszter incidencia adatai alapján. Először az emlőtumorokat vizsgáljuk,
ahol jól látható, hogy három kiugró területet találhatunk: Budapestet, Borsod megyét
és Csongrád megyét:
Az emlőtumorok incidenciájának regionális megoszlása - 2004, férfiak és nők
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37. ábra: Az emlődaganatos betegségek incidenciájának területi megoszlása, forrás: Nemzeti Rákregiszter
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Az emlőtumorok incidenciájának megyei megoszlása - 2004, férfiak és nők
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38. ábra: Az emlődaganatos betegségek incidenciájának területi megoszlása, forrás: Nemzeti Rákregiszter

A méhnyak rosszindulatú elváltozásai Budapest mellett elsősorban Zala és Borsod
megyében fordulnak elő kiugróan gyakran.
A cervix-tumorok incidenciájának regionális megoszlása - 2004, nők
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39. ábra: Az cervixdaganatos betegségek incidenciájának területi megoszlása, forrás: Nemzeti Rákregiszter
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A cervix-tumorok incidenciájának megyei megoszlása - 2004, nők
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40. ábra: Az cervixdaganatos betegségek incidenciájának területi megoszlása, forrás: Nemzeti Rákregiszter

Az emésztőszervi tumorok területi eloszlása nem mutat jellegzetes képet, Jász-NagykunSzolnok megye kiugró értékei emelhető ki.
A gyomor és a belek daganatinak incidenciája regionális bontásban - 2004
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41. ábra: A gyomor- és béldaganatos betegségek incidenciájának területi megoszlása, forrás: Nemzeti
Rákregiszter
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A gyomor és a belek daganatainak incidenciája megyei bontásban - 2004
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42. ábra: A gyomor- és béldaganatos betegségek incidenciájának területi megoszlása, forrás: Nemzeti
Rákregiszter
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3. ÁLTALÁNOS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK AZ ONKOLÓGIAI
BETEGSÉGEK KEZELÉSÉBEN
A korábbi fejezetben feltártuk a daganatos betegségek epidemiológiai hátterét, illetve
igazoltuk azt, hogy a fejlett világnak – és a közeljövőben vélhetően a fejlődő világnak
is – ezzel a súlyos problémával elkerülhetetlenül szembe kell néznie. Ebben a fejezetben a tumoros kórképek ellátásának egyes stádiumait vesszük górcső alá, és azt
vizsgáljuk, hogy a nemzetközi gyakorlat alapján milyen következtetéseket lehet levonni a hazai helyzetre vonatkozóan.
Támpontként célszerű a definíciós kereteket tisztázni, mivel a tanulmányban a prevenció egyes fázisainak vizsgálatán haladunk végig. Ebben a gondolatkörben a prevenció a betegségek keletkezésének megelőzését, az egészség fenntartását, a kóros állapotok lehető legkorábbi felismerését jelenti. Ebben az értelemben a prevenció
általános célja az egészségi állapot és az életminőség védelme illetve helyreállítása.
Ahogy látható, a feladat igen komplex, ezért multidiszciplináris megközelítést igényel,
és különböző eltérő funkciójú szervezetek kooperációján keresztül valósulhat meg.
Két formája ismert: a primer és a szekunder prevenció. Közös tulajdonságukként említhető, hogy egyik sem valósítható meg a még egészséges, vagy már beteg személy
elfogadó magatartásának hiányában. A primer prevenció eszközei a külső egészségkárosító hatások feltárása, minimalizálása, az életmód befolyásolása, egészségnevelés, rizikó állapotok szűrése, immunizáció, vagyis a potenciálisan megbetegedést
okozó tényezők kiiktatása. A szekunder prevenció a szűrővizsgálatokat foglalja magában. Ebben az esetben a betegségek és az azokat megelőző állapotok korai felismerésével – mely jellemzően szűrővizsgálattal lehetséges – a gyógyulás esélyének
növelése, illetve a betegségek okozta halálozás mértékének csökkentése a cél.
A tanulmány logikai íve a betegség előrehaladása során adódó beavatkozási pontokat követi, vagyis először a primer, majd a szekunder prevencióra térünk ki, ezt követően a terápiás megoldásokat ismertetjük, végül az utógondozás témakörét is érintjük. A tanulmány fókuszában elsősorban a terápia áll, ezért ezt a témát fejtjük ki leginkább részleteiben, a többi fontosságát vázlatosan érzékeltetjük.

3. 1. A PRIMERPREVENCIÓ JELENTŐSÉGE A DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEK KIALAKULÁSANAK ELKERÜLÉSÉBEN
A népesség életmódja, egészségmagatartása, környezete jelentős mértékben meghatározza az egészségi állapotot. A WHO állásfoglalása szerint annak ellenére, hogy
a nehezen befolyásolható rizikófaktorok drámaian emelkednek, a tumoros megbetegedések 40%-a adekvát prevencióval elkerülhető lenne. Ez óriási betegszámot és
rengeteg megmentett életévet jelent a mai rákstatisztikák alapján. A WHO ajánlásai
szerint a primer prevenció kulcselemét kell hogy képezze a nemzeti rákkontroll programoknak. Ennek legfontosabb oka, hogy ez a legkorábbi beavatkozási pont, ebből
kifolyólag egyértelműen a leginkább költséghatékony az egészségügyi rendszerek
számára. Igaz ez a tétel akkor is, ha ezeknek a programoknak sokszor kevésbé egyértelműek az eredményei, vagy az eredményeket nehéz explicit módon a primer pre-
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venciós tevékenységekhez kötni, illetve az eredmények elsősorban hosszabb időtávon éreztetik a jótékony hatásukat.
A WHO a következő – hazánkban is releváns – területeket tekinti prioritásnak a primer prevenció területén:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dohányzás elleni küzdelem
Egészséges étrend, táplálkozási kultúra
A testmozgás elősegítése és a testsúly csökkentése
Az alkoholfogyasztás visszaszorítása
A karcinogének munkahelyi és környezeti előfordulásának csökkentése
HBV elleni immunizálás
A nap káros sugárzása elleni védelem
Az egészségtudatos magatartás oktatása, a szexuálisan terjedő betegségek
prioritása.

Az alábbiakban a felsorolt pontok közül a legfontosabbakat részletezzük.
Dohányzás
A dohányzás egészségkárosító hatása közismert, kóroki tényezőként jelentős szerepet játszik a keringési betegségek, a légzőszervi betegségek és számos daganat
(szájüreg, garat, gége, tüdő, pancreas, vese, hólyag, méhnyak, nyelőcső, gyomor)
kialakulásában. A dohányfüst nagyságrendileg 4000 kémiai anyagot tartalmaz, melyek közül 438 bizonyítottan daganatos betegséget okoz. Jól szemlélteti a dohányzás
káros hatásait, hogy az első világháború előtt a tüdőrák Észak-Amerikában igen ritka
betegség volt, majd a háború után elterjedő dohányzási szokások következtében dinamikus emelkedésnek indult a betegség incidenciája is. A WHO becslései alapján a
tüdőtumorok 80-90%-a összefüggésbe hozható a dohányzással, ami 1950 és 2000
között kb. 50 millió halálesetet jelent a fejlett országokban. A WHO a dohányzás elleni küzdelemben elsősorban az oktatást, a felvilágosítást helyezi előtérbe, és felhívja
a figyelmet a 10-15 éves korosztályra, mint legfontosabb célcsoportra. A WHO dohányzásellenes küzdelmének égisze alatt készült el az International Framework
Convention for Tobacco Control, melynek célja a nemzeti kezdeményezések erősítése, szakmai támogatása. A dohányzásellenes kampányok sikereire számos nemzetközi példa áll rendelkezésre a fejlett világból.
A dohányzás gyakorisága hazánkban az utóbbi években csökkent ugyan, azonban a
csökkenés elsősorban a férfiak körében ment végbe, a nőknél inkább emelkedő
trend rajzolódik ki. Ez a változás a nők tüdőrák okozta halálozási adataiban is megmutatkozik. A 15 év feletti korosztály 34%-a volt dohányos 2003-ban, a férfiak között
41%, a nők között 28% volt az arány.
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Az egy főre jutó évi dohányáru-kiadás régiónként
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43. ábra: Egy főre jutó dohányáru-kiadás évente, forrás: Területi statisztikai évkönyv 1998, 2000,
2003, KSH

Táplálkozás
A táplálkozás összetett módon befolyásolja az egészségi állapot. Az étkezés kedvező alakulása nagyban hozzájárul az egészség megőrzéséhez, ugyanakkor bizonyos
táplálkozási szokások kockázati tényezőként szerepelnek több betegség kialakulásában. A táplálkozás és a tumoros megbetegedések között ugyan nem sikerült olyan
egyértelmű számszaki összefüggést kimutatni, mint a dohányzás vagy az alkohol
esetében, azonban a WHO szerint a tumorok 20-30%-a összefüggésbe hozható az
étrenddel.
Evidencia szintje
Meggyőző

Esetleges

Kétséges

Csökkentő kockázat
Testmozgás

Növekvő kockázat
Elhízás
Alkohol
Sózott halak
Mycotoxinok
Zöldségek
Tartósított húsok
Gyümölcsök
Vörös húsok
Fűszeres ételek
Nagyon meleg italok és
ételek
Növényi rostok, szója, ha- Állati zsiradékok
lak,
n-3
zsírsavak, Heterociklikus aminok
karotinoidok,
vitaminok, Aromás policiklikus szénhidrogének
nyomelemek
Nitrózaminok

2. táblázat: A WHO evidencia-besorolása a táplálkozással kapcsolatban, forrás: WHO – National
Cancer Control Programmes, Approaches to Cancer Control, Part II, 2002

A táplálkozás egyrészt a különböző karcinogén anyagokon keresztül fejthet ki káros
hatást, másrészt a túlzott energiabevitel elhízáson keresztül. Számos study bizonyította az összefüggést az elhízás és a daganatok kialakulási valószínűsége között, így
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Hans-Olov Adami és Dimitros Trichopoulos 1982 és 1998 között végzett adatgyűjtés
eredményeire támaszkodva mutatott ki lineárisan növekvő relatív kockázatot a BMI
növekedésével párhuzamosan (Hans-Olov Adami and Dimitrios Trichopoulos (2003)
- Obesity and Mortality from Cancer, N Engl J Med 2003;348;17). Ennél is érdekesebbek azok a kutatási eredmények, melyek nemek szerinti bontásban és tumortípusok szerint osztályozva vizsgálták a relatív kockázat emelkedését a testsúly növekedésével párhuzamban. Az alábbi ábrák szemléltetik ezeket a tapasztalatokat:
A daganatok relatív kockázatnövekedése az optimális és a 40
feletti BMI csoport között - férfiak
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44. ábra: A daganatok relatív kockázata és a BMI közötti összefüggések, forrás: Eugenia E. Calle et
Al. (2003) – Overweight, Obesity, and Mortality from Cancer in a ProspectivelyStudied Cohort of U.S.
Adults, N Engl J Med 2003;348:1625-38.

A daganatok relatív kockázatnövekedése az optimális és a 40
feletti BMI csoport között - nők
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45. ábra: A daganatok relatív kockázata és a BMI közötti összefüggések, forrás: Eugenia E. Calle et
Al. (2003) – Overweight, Obesity, and Mortality from Cancer in a ProspectivelyStudied Cohort of U.S.
Adults, N Engl J Med 2003;348:1625-38.
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A tápanyagokkal bevitt napi átlagos energia – elsősorban a férfiak körében – jóval
meghaladja az optimális értéket elsősorban a fejlett országokban. Ezt alátámasztja a
súlyfelesleggel rendelkezők és az elhízottak magas aránya világviszonylatban, illetve
ezeknek az arányoknak a dinamikusan növekvő tendenciája. Hazánkban 2003-ban a
felnőtt férfiak 39%-a, a felnőtt nők 30%-a volt túlsúlyos, a férfiak 18%-a és a nők
20%-a pedig elhízott BMI alapján, bár az alábbi ábra igazolja, hogy a napi bevitt zsiradékmennyiség csökkenő tendenciát követ:

Az egy főre jutó évi zsiradék-fogyasztás régiónként
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46. ábra: Zsiradék fogyasztás alakulása, forrás: Területi Statisztikai Évkönyv 1998, 2000, 2003, KSH

Az egészségi állapotot egyre inkább bizonyítottan pozitívan befolyásolja a friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztása. Jól megfigyelhető, hogy azokban a kultúrákban,
ahol tradicionálisan sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztanak, szignifikánsan alacsonyabb a daganatok előfordulási valószínűsége. A zöldség- és gyümölcsfogyasztás alakulására számos társadalmi, gazdasági tényező hatással van. A nők, a magasabb iskolai végzettségűek és a jó anyagi helyzetben élők gyakrabban fogyasztanak
zöldséget és gyümölcsöt, ami jól korrelál a tumoros betegségek társadalmi csoportok
közötti megoszlásával. A társadalom szerkezeti átalakulásával párhuzamosan hazánkban a zöldségfogyasztás az elmúlt években jelentősen csökkent
(55,4kg/fő/évről, 48kg/fő/évre).
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Az egy főre jutó évi friss zöldség-fogyasztás régiónként 1998-ban és
2003-ban
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47. ábra: Friss zöldség fogyasztás alakulása, forrás: Területi Statisztikai Évkönyv, 1998, 2003

A gyümölcs fogyasztása országosan ezzel szemben növekvő trendet követ: 6 év alatt
átlagosan 6 kg-mal több gyümölcsöt fogyasztunk:
Az egy főre jutó friss gyümölcs-fogyasztás régiónként
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48. ábra: Friss gyümölcs fogyasztás alakulása, forrás: Területi Statisztikai Évkönyv, 1998, 2003

Az evidenciákat értékelve a WHO a következő ajánlást tette a táplálkozási szokások
tekintetében:
•
•
•
•
•
•
•
•

A BMI legyen 18,5 és 25kg/m2 között
Rendszeres testmozgás
Az alkoholfogyasztás visszaszorítása
Az aflatoxin kerülése
A só bevitel csökkentése, sóval tartósított ételek visszaszorítása
Minimum 400g/nap zöldség vagy gyümölcs
A húsfogyasztás mérséklése főleg a vörös húsok esetében
A forró ételek és italok kerülése
36

Alkohol
A rendszeres és nagymértékű alkoholfogyasztás súlyosan károsítja a testi-lelki
egészséget. A WHO a következő daganattípusokat jelöli meg az alkohol eredményeként: szájüreg, garat, gége, nyelőcső, máj, emlő, colorectum. Az alkoholfogyasztás
mértéke és a daganatok kockázata között megközelítőleg lineáris összefüggés tapasztalható. A WHO számos hasonlóságra hívja fel a figyelmet a dohányzás és az
alkoholfogyasztás között, és az ellenük folytatott küzdelmet is hasonló prioritásokkal
kívánja folytatni.
Hazánkban önbevallás alapján 2000-ben a férfiak 19%-a, a nők 5%-a volt nagyivó, a
férfiak 46%-a és a nők 21%-a pedig mérsékelt alkoholfogyasztásról számolt be. Az
alkoholisták becsült száma ezen adatok alapján 2000-ben 829 008 fő volt, akiknek
75%-a férfi. Ez a szám 2003-ra 717 984-re csökkent, a férfi-nő arány viszont nem
változott. Időben vizsgálva a folyamatokat, azt lehet megállapítani, hogy 1990 és
2002 között 12 és 14 liter/fő között stagnált az éves fogyasztás, ami az alkoholisták
számában sem enged jelentősebb változásra következtetni. Az alábbi ábra jól mutatja, hogy a fenti folyamatokkal párhuzamosan a forintosított kiadások jelentősen nőttek:
Az egy főre jutó évi szeszesital-kiadás régiónként
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49. ábra: Egy főre jutó szeszesital-kiadás évente, forrás: Területi Statisztikai Évkönyv 1998, 2000,
2003, KSH

Munkahelyi környezet és lakókörnyezet
A környezeti állapota, szennyezettségének mértéke, a lakókörnyezet és a közműellátottság hatással van az egészségi állapot alakulására. A WHO adatai szerint a környezeti hatások mintegy 20%-ban felelősek az egészségi állapot milyenségéért, és a
férfiak daganatos megbetegedéseinek 10%-át munkahelyi expozíció okozza. Ezek
az adatok felhívják a figyelmet a karcinogéneknek való kitettség fontosságára, és
részben alátámasztják a fejlett országok magas daganat-prevalenciáját.
A munkahelyi expozícióval kapcsolatban az IARC a következő táblázatot ismerteti:
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Iparág
Mezőgazdaság
Bányászat

Terület
Daganattípus
Szőlészet, rovarir- Tüdő, bőr
tók használata
Uránium-bányászat Tüdő

Szigetelőanyagok
gyártása
Olajipar

Bányászat, építő- Tüdő,
ipar
mesothelioma
Olajkitermelés
Bőr

Fémipar
Gépipar,
gyártás
Vegyipar

Krómozás
hajó- Gép- és hajógyártás
Vinil-klorid gyártás,
felhasználás

Gázipar

Gyártás

Műanyagipar

Gyártás

Bőripar
Bútoripar
Textilipar

Tüdő
Tüdő,
mesothelioma
Máj, hólyag
Tüdő, hólyag, bőr

Leukaemialymphoma
Cipő- és csizma- Leukaemia
gyártás
Gyártás
Adenocarcinoma
Szövés-fonás
Bőr

Karcinogén ágens
Arzén
Radonszármazékok
Azbeszt
Aromás szénhidrogének
Króm
Azbeszt
Vinil-klorid,
benzidin, aminok,
fenilek
Szénhidrogének,
aminok
Benzolszármazékok
szénhidrogének,
aminok
Por
Ásványi olaj

3. táblázat: A munkahelyi expozíció és a tumoros betegségek közötti összefüggések, forrás: WHO –
National Cancer Control Programmes, Approaches to Cancer Control, Part II, 2002

A WHO a környezeti ágensek ágensek között tárgyalja a fertőző betegségeket is,
melyek összefüggésbe hozhatóak valamely daganat kialakulásával: HBV, HCV,
AIDS, EBV, CMV, HPV, HSV, Schistosoma, Helicobacter Pylori. Az ezek elleni küzdelem is a rákellenes küzdelem részét kell hogy képezze.
Hazánkban a környezeti faktorok közül a légszennyezettség tekinthető az egyik legsúlyosabb problémának. Az ország területének mintegy 4%-a szennyezett, 9%-a
mérsékelten szennyezett területnek minősül. Ezek az adatok nem tűnnek túlságosan
rémisztőnek, azonban érdemes megtekinteni, hogy ennek a 13%-nyi területnek hogyan alakul a népsűrűsége. Ezt a faktort is figyelembe véve kiderül, hogy az ország
legsűrűbben lakott részei szennyezettek, vagyis ezen a 13%-nyi területen él a lakosság közel fele.
A levegő minősége jelentős hatással van egyes betegségek előfordulási gyakoriságára, elsősorban a légzőszervek krónikus és daganatos kórképeire. Az alábbi diagramokon a kén-dioxid és a nitrogén-dioxid szennyezettség mértéke látható a fővárosban és a megyeszékhelyeken. A kén-dioxid szennyezettség mértéke kimagaslóan
magas Tatabányán és viszonylag magas Pécsett, Miskolcon és Győrött. A térségi
eloszlás alapján sejthető, hogy a SO2 szennyezettség alakulása szorosan összefügg
a hőerőművek emissziójával.
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A levegő kén-dioxid (SO2) szenyezettsége a fővárosban és a
megyeszékhelyeken 2003-ban
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50. ábra: A levegő kén-dioxid szennyezettsége, forrás: Magyar Környezetstatisztikai Évkönyv, 2003

A nitrogén-dioxid szennyezettség az autók elterjedésével növekszik, illetve a háztartási tüzelőberendezések is jelentősen hozzájárulnak az NO2 szennyezettség növekedéséhez.
A levegő nitrogén-dioxid szennyezettsége a fővárosban és a
megyeszékhelyeken 2003-ban
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51. ábra: A levegő nitorgén-dioxid szennyezettsége, forrás: Magyar Környezetstatisztikai Évkönyv,
2003

Összegzésképpen hangsúlyozni kell, hogy a daganatos betegségek kezelésének
leginkább költséghatékony módja a megelőzés, vagyis a primer prevenciós programok, az egészségtudatos magatartásra nevelés és a daganatok kialakulását elősegítő faktorok kizárása.
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3. 2. A SZŰRÉSEK HELYE ÉS SZEREPE AZ ONKOLÓGIAI ELLÁTÁSBAN, A
SZŰRÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉRDEKELTSÉGI RENDSZEREK JELENTŐSÉGE
A modern társadalmakban az egészség definíciója átalakult, a betegség nélküli állapot mint egészségfogalom mára elvesztette magyarázó értékét. A preventív medicina
fejlődése, ezen módszerek jelentőségének felismerése megkívánja a „betegség nélküli állapotban lévő” lakossággal való célzott foglalkozást, és az egészség rendszeres ellenőrzését. A népegészségügyi szempontból releváns kórképek – így a daganatos megbetegedések – csak rendszeres ellenőrzéssel, szűrésekkel ismerhetők fel
korai stádiumban. A korai felismerés egyben a teljes gyógyulás ígéretét is hordozza a
legtöbb tumor-típus esetében, illetve a költséghatékonyságnak is alappillérét képezi.
Az egészségi állapot ellenőrzése, vagyis a lehetséges korai stádiumú betegségek
felismerése történhet populációs szintű szűrővizsgálatokkal, vagy egyéb orvosi beavatkozásokhoz, orvosi látogatásokhoz kötődő kivizsgálásokkal:
•
•

Alkalomszerű szűrések: A rejtett kóros állapot felderítésére szolgáló, egyéni
rizikót mérlegelő orvosi tevékenység egyéb okból bekövetkező, vagy célzott
orvosi megkereséshez kapcsoltan.
Populációs szűrések: Az egészségügyi ellátórendszer által központilag kezdeményezett, közpénzből finanszírozott, a veszélyeztetettnek minősülő lakosságcsoportokra kiterjedő, szakmailag indokolt gyakorisággal végrehajtott program.

Ahogy látható a populációs szűrés átfogó módszert jelent a teljes – vagy szakmai
szempontból fokozott kockázatnak kitett – lakosságra kiterjedően, vagyis horizontálisan elterülő. Az alkalomszerű szűrések horizontálisan korlátozottabb kiterjedésűek,
az érintettek köre szűkebb, azonban kiterjedtebb a vizsgálatok vertikumának szempontjából. A szűrési modellek mellett a WHO a korai felismeréshez kapcsolódóan
hangsúlyozza az egyes kórképek korai tüneteinek széles körű oktatását, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a potenciális betegek idejében keressenek fel önként szakembert.
A lakossági szintű szűrőprogramok kiválasztásánál döntő kérdés, hogy mely kórképek – és hozzájuk tartozó szűrési technológiák – esetében merítünk a teljes lakosságból, illetve hol elégszünk meg az egyéb okból bekövetkező orvosi vizitekhez kapcsolódó kivizsgálásokkal. Ennek a dilemmának az eldöntése során több szempontot
érdemes mérlegelni, amire vonatkozóan a WHO hét alapvető szempontot emel ki
stratégiai ajánlásában:
1. A betegség bírjon komoly népegészségügyi jelentőséggel
2. Pontosan ismerjük a betegség korai, illetve látens fázisait
3. Létezzen elfogadott stratégia a kiszűrt betegség korai stádiumának kezelésére, a betegség korai stádiumban legyen gyógyítható
4. A szűrés jelentősen javítsa a betegség gyógyíthatóságát
5. Létezzen hatékonyan kivitelezhető szűrési módszer, a mellékhatások álljanak arányban a várt nyereséggel
a. szenzitivitás
b. specificitás
c. pozitív prediktív érték
d. negatív prediktív érték
40

6. A szűrési költségek elfogadhatóak legyenek az adott ország számára
7. A vizsgálandó populáció fogadja el a szűrési módszert
8. Legyen mód adekvát minőségbiztosítási és információs rendszer kiépítésére a szűrési program bevezetésével párhuzamosan
Tekintettel arra, hogy az alkalomszerű szűrések koordinációja nem központi feladat,
az ilyen kivizsgálások egyediek, és az érintett szakember egyéni döntésein múlnak,
ezekkel kapcsolatban csupán általános alapelvek fektethetők le. Ezen alapelvek
zömmel az éberségre épülnek, vagyis az orvosok attitűdjét próbálják olyan módon
meghatározni, hogy gondolkodásukban szerepeljen a tumoros betegségek eshetősége. A populációs szintű szűrőprogramok ezzel szemben sokkal formalizáltabbak,
alaposabban leírhatók illetve előírhatók. Az ilyen kampányok általában területileg
szervezettek, meghívásos-visszahívásos rendszerűek, szervezési egységük általában a család-orvosi praxis, vagy egyéb regionálisan működő egészségügyi szolgáltató.
A negatívnak bizonyuló személyek visszahívására orvos-szakmailag alátámasztott
időközönként kerül sor. A szűrés folyamatában minden szakaszára ki kell terjeszteni
a megfelelő minőségbiztosítási programot, amelynek a működéséért felelőst, koordinátort kell kijelölni. A szűrési programok által felderített esetekben elengedhetetlen a
megfelelő kezelési lehetőség biztosítása, ahogy azt a WHO is prioritásként említi. A
kiszűrt esetek ellátásában jelentős szerepe jut a team-munkának, ahol valamennyi
szakember a saját praxisának legjobb bizonyított eredményeit igyekszik felhasználni
a rendelkezésre álló források és a páciens szükségleteinek figyelembe vételével.
Napjainkban elvárás, hogy ilyen teamek tagjai legyenek az orvosok mellett az ápolók,
dietetikusok, pszichológusok és szükség szerint más szakterületet képviselő szakemberek is.
Méhnyakrák
A WHO kiemelten foglalkozik ezzel a kórképpel, hiszen a nők körében a második
legtöbb új esetet okozó daganatról van szó. Emellett kijelenthető, hogy a szűrésnek
létezik olyan módja, ami számos tanulmány alapján hatásos és hatékony is egyben.
A tanulmányokból kiindulva, a WHO azt javasolja, hogy amennyiben egy ország gazdasága képes szűrőprogramokra áldozni, akkor először a 35 és 40 éves kor közötti
nőknél kell egy szűrést megszervezni. Amennyiben a rendelkezésre álló források
mértéke ennél nagyobb, akkor fokozatosan kell kiterjeszteni a programokat a 30-60
éves korosztályra 10 éves gyakorisággal, majd 5 évente. A 25 éves kornál fiatalabb
korosztály szűrése nem indokolt populációs szinten. A WHO állásfoglalásából kiderül, hogy 3 évnél gyakrabban szűrni szintén nem indokolt. Az alábbi táblázat jól mutatja, hogy évente vagy kétévente végrehajtott szűrésnek minimális a hozzáadott értéke a kumulatív esetszám csökkentésében:
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A szűrés gyakorisága
Évente
2-évente
3-évente
4-évente
5-évente

Százalékos csökkenés a
kumulatív előfordulásban
93%
93%
91%
84%
64%

Az összes vizsgálat száma egy lakos életében
30
15
10
6
3

4. táblázat: A méhnyakrák és a szűrési gyakoriság közötti összefüggések, forrás: WHO – National
Cancer Control Programmes, Challanges Facing Cancer Control Programmes, Part I, 2002

A szűrés módszertanával kapcsolatban a WHO inkább kérdéseket fogalmaz meg,
különös tekintettel igaz ez a költséghatékonyságra vonatkozóan. Az egyszerű megtekintés valószínűleg túlkezelést eredményez, azonban mivel rövidtávon költségkímélő, a fejlődő országokban megoldást jelenthet. A cytológiai vizsgálat nagyobb költségei ellenére pontosabb diagnózist és kevesebb tévedést eredményez. A HPV DNS
kimutatása modern eljárás, azonban a költséghatékonysága egyelőre megkérdőjelezhető. A gyorstesztek segítségével ennek ellenére a fejlődő országokban módot
adhat a betegség megfékezésére, ugyanis nem igényel olyan komoly laborhátteret,
mint a cytológiai vizsgálat. A WHO nyomatékosan közli, hogy a szűrt populáció kiterjesztése nem elsődleges cél, a legfontosabb, hogy a szűrés minősége ellenőrzött és
magas színvonalú legyen. Inkább legyen kevesebb a szűrések száma, de a megvalósuló szűrési események érjék el a valódi céljukat.
Emlőtumor
A daganat a nők körében a leggyakoribb tumortípus. A mammographia önmagában
és fizikális vizsgálattal egybekötve is harmadával csökkenti a mortalitást az 50-69
éves korosztály körében az IARC adatai szerint. A 2-3 éves szűrési gyakoriság hatékonysága a legjobb a vizsgálatok szerint. Az 50 év alatti korosztály szűrésének hatékonysága megkérdőjelezhető. A mammographia nagy hátránya, hogy igen költséges
vizsgálat, beruházásigénye magas és komolya orvosszakmai hátteret igényel az
eredmények kiértékelése.
Az önvizsgálattal kapcsolatban ellentétes eredmények születtek. Számos tanulmány
alátámasztotta, hogy az önvizsgálat csökkenti a mortalitást, azonban az utóbbi időben olyanok is napvilágra kerültek, melyek szerint nincs csökkenés a halálozás tekintetében. Ennek ellenére az önvizsgálat mindenképpen javasolt.
A szakember által végzett fizikális vizsgálat szintén nem vezet egyértelműen eredményre. A szakirodalom itt is hasonlóan megosztott, ahogy az önvizsgálat esetében.
Egyes publikációk a mortalitás változatlanságáról számolnak be (IARC), ezzel párhuzamosan azonban Kanadában igazolták, hogy az 50-59 éves korosztály fizikális
vizsgálata után végzett mammographia nem hozott lényeges eredménytöbbletet.
Az evidenciák összesítését követően a WHO a populációs szintű mammographiás
szűrést csak azokban az országokban javasolja, ahol a források lehetővé teszik az
50 év feletti korosztály legalább 70%-ának a szűrését.
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Colorectalis daganatok
Az ebbe a csoportba sorolható daganatos betegségek népegészségügyi súlya világszerte jelentős, azonban a szűrési módszerek hatásosságával és hatékonyságával
kapcsolatban napjainkban sem zárultak le a viták. A colonoscopia és a
sigmoidoscopia igen költséges vizsgálat, a hatásosságuk bizonyított, azonban a hatékonyság kérdéses. Ezekkel a szűrésekkel kapcsolatban elsősorban a célcsoport
definiálása a releváns kérdés. A székletből okkult vérzésekből származó vér kimutatása lehetséges, és ezzel kapcsolatban számos nagy betegszámú tanulmány készült. Az eredmények alátámasztották, hogy – ugyan a módszerek specificitása hagy
kívánnivalót maga után – az évente vagy kétévente elvégzett tesztek csökkentik a
mortalitást. Amennyiben kétévente kerül sor a vizsgálatra, a mortalitás kb. 20%-kal
csökken, az évente elvégzett tesztek ennél is nagyobb arányú mortalitás csökkenést
eredményeznek. A WHO megjegyzi, hogy a célcsoport kiválasztása igen hangsúlyos
kérdés, azonban ajánlást ezzel kapcsolatban nem fogalmaz meg. A nemzetközi példák azt mutatják, hogy 50 éves kor felett lehet érdemes költséges képalkotó vizsgálatokat végezni 5-10 évente, és a székletben okkult vérzés kimutatására már fiatalabb
korosztályok esetén is sor kerülhet.
Hazai helyzet
A magyar egészségügy minden olyan törekvése prioritásként kell hogy szerepeljen,
amely a népesség egészségi állapotának javítását szolgálja. Különös figyelmet igényelnek azok a módszerek, melyek eredményeként még az akut probléma feltűnése
előtt észlelhető a kialakulóban lévő betegség, növelve ezzel a teljes gyógyulás esélyét, illetve esetlegesen csökkentve az ellátás időtartamát. Utóbbi az állam szempontjából is elengedhetetlennek tűnik egy szolidaritásra épülő társadalombiztosítási rendszerben. Ahhoz, hogy egy szűrési program hosszú távon jól látható eredményeket
hozzon, társadalmi együttműködésre van szükség, hiszen a szűrések minden érintett
számára többletmunkát eredményeznek. Az állami szektornak pluszforrásokat kell
biztosítania, az intézményeknek, háziorvosoknak egy újabb feladatként realizálódik a
szűrések lehetőségének megteremtése, a lakosság részéről pedig időt és energiát
igényel a részvétel, az esetleges utazás vagy a javaslatként felmerülő életmódváltoztatás megvalósítása. Ezért igaz az a tétel, hogy az egészségügy nemcsak
szakmai, hanem kommunikációs és – tágabb értelemben – marketingfeladat is, vagyis a kommunikáció minden csatornáján keresztül tudatos egészségnevelésnek kell
zajlania ahhoz, hogy meg lehessen változtatni az eddigi szokásokat, egy megfelelőképpen motivált társadalom létrehozása érdekében, amely felelősséggel bír saját
egészségéért. A motivált társadalom létrehozása nem csupán kommunikációs feladat, a külföldi minták alapján kijelenthető, hogy különböző motivátorok beépítése a
szűrési rendszerbe hatásos lehet.
A szekunder prevenció prioritásai között hazánkban a daganatos betegségek kiemelt
helyen kell hogy szerepeljenek a mortalitási és morbiditási adatok alapján. Az egyes
daganattípusok szűrésével kapcsolatban a WHO ajánlásában szereplő szempontok
alapján lehet dönteni. A Nemzeti Rákellenes Programban ennek alapján kerültek előtérbe az emlő, a méhnyak és a vastag- és végbél tumoros megbetegedései. A korábbi részekből kiderült, hogy a WHO ajánlásaiban ezt a három betegséget tekinti
úgy, mint egyértelműen hatékonyan szűrhető kórképet, hiszen ezekben az esetekben a WHO döntési algoritmusa során feltett kérdésekre egyaránt pozitív választ ad-
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hatunk. Magyarországon jelenleg populációs szinten 2003 óta az emlő és ugyancsak
2003 óta a méhnyakrák szűrése zajlik, az előbbi a 45-65 éves korosztályban, az
utóbbi a 25-65 éves nők körében. A vastagbélszűrés országos kiterjesztését a 45-65
éves korosztályra 2004-ben hirdették meg, azonban jelenleg is csak kísérleti stádiumban van a program. A mellkasi röntgenvizsgálattal történő tüdőszűrésnek hazánkban komoly tradíciói vannak, ezért ezt a lakossági szűrési formát annak ellenére érdemes megemlíteni, hogy a nemzetközi szakirodalom nem tekinti a tüdődaganatok
egyértelműen hatásos és költséghatékony szűrési technikájának.
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3.3. ÁLTALÁNOS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK AZ ONKOLÓGIAI BETEGSÉGEK ELLÁTÁSÁBAN
3.3.1. A ROSSZINDULATÚ DAGANATOK KORAI FELISMERÉSE
A rosszindulatú daganatok korai felismerésének jelentősége azon alapul, miszerint
megfigyelték, hogy a kezelés akkor hatásosabb, ha a betegséget természetes kórlefolyásának korábbi szakaszában fedezik fel, mielőtt még annak tünetei kifejlődnének.
A cél a rosszindulatú daganat észlelése lehetőleg még akkor, amikor az elváltozás a
kiindulási szervre lokalizált, még mielőtt valamilyen-fajta daganatos invázió következne be a környező szövetekre ráterjedve, azaz áttét vagy áttétek jelennének meg
távoli szervekben.
Az egészségügyi ellátórendszeren belül a rosszindulatú daganatok korai felismerésére szolgáló egységek létesítésére vonatkozó döntéseknek bizonyítékokon alapulóknak kell lenniük, tekintettel a betegségcsoport népegészségügyi jelentőségére, a korai felismerést szolgáló vizsgálómódszerek jellegzetességeire, a korai felismerés
eredményességére és költség-hatékonyságára, továbbá munkaerő, illetve szakember szükségleteire, valamint az adott helyszínen már létező egészségügyi szolgáltatások fejlettségi szintjére. Még ha a szűrővizsgálatok költségei viszonylagosan alacsonyak is lennének, akkor is az egész kezelési eljárás jelentős ill. magas költségekkel járhat, és erőforrásokat vonhat el más egészségügyi ellátást célzó tevékenységektől.
A korai felismerés csak része egy szélesebb stratégiának, melynek alkotóelemei a
kórisme felállítása, a felfedezett kórkép kezelése, valamint a kontrollvizsgálatok, illetve az után-követés. Amennyiben a korai felismerés fenntartható megvalósulását
tűzzük ki célul, úgy ezeket a tevékenységi köröket integrálni kell az egészségügyi
szolgáltatások megfelelő szintjeihez. Ugyanakkor nem szabad azt sem szem elől
téveszteni, hogy a magából a korai felismerésből fakadó többlet betegség-teher miatt
óhatatlanul szükségszerű, hogy az ellátórendszer infrastruktúráját érintő további beruházásokra is szükség lesz.
A rosszindulatú daganatos elváltozások korai felismerését célzó programoknak két
alapvető összetevője van: a korai diagnózis elősegítésére végzett oktatás és egészségnevelés, valamint a szűrés. A korai kórismézéshez vezető megfelelő egészségnevelés jelentősen javíthatja a rák által megtámadott személyek életkilátásait, továbbá a szűrés aligha lehet sikeres, ha nem alapul hatékony egészségnevelési programon, valamint ha azt nem követi a kimutatott rosszindulatú daganatos elváltozásaik
hatásos kezelése.
A szűrés az addig fel nem ismert betegség vagy kórmegelőző állapot azonosítását
viszonylag egyszerűen és gyorsan elvégezhető laboratóriumi tesztekkel, fizikális,
képalkotó, vagy egyéb vizsgálatokkal, illetve más eljárásokkal végrehajtani képes
másodlagos megelőzési tevékenység. Sikerességéhez számos tényezőt kell mérlegelni, így az alkalmazott eljárás érzékenységét (mennyire hatásosan mutatja ki a
malignómát azokban, akik betegek), fajlagosságát (milyen mértékben ad negatív
eredményt betegségmentes személyekben), pozitív jóslóerejét (a pozitív vizsgálati
eredménnyel rendelkezők mekkora hányada ténylegesen beteg), negatív jóslóerejét
(a negatív vizsgálati eredménnyel rendelkezők mekkora hányada ténylegesen betegségmentes), elfogadhatóságát (a szűrés célközönségének mekkora hányada működik együtt és vesz részt).
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A korai felismeréssel kapcsolatos mindkét komponens bizonyos költségekkel jár
mind az egyénre (időráfordítás, utazás, készpénz kifizetések), mind az egészségügyi
ellátórendszerre (személyzet, felismerésre, illetve kórismézésre szolgáló létesítmények, kezelés, utóvizsgálatok) nézve, sőt néha nemkívánatos ártalmak is társulhatnak hozzá. Általános érvényű szabálynak tekinthető az, hogy még mielőtt a korai
felismerés részévé válna a népegészségügy elfogadott szakmapolitikai irányvonalának, igazolni kell, hogy az ilyen irányú erőfeszítésekből eredő előnyök meghaladják
az esetleges szövődményeket és káros eseményeket. Erre azért is nagy szükség
van, mert az ellátórendszer korlátozott erőforrásokkal működik, mellyel szemben prioritások széles változatossága áll szemben, ami elengedhetetlenné teszi, hogy csak
olyan intervenciók bevezetésére kerüljön sor, melyek eredményességére és költséghatékonyságára elégséges bizonyíték áll rendelkezésre.

3.3.2. A ROSSZINDULATÚ DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEK KÓRISMÉJÉNEK FELÁLLÍTÁSA.
A malignus folyamatok diagnosztizálása a gondos klinikai kivizsgálás és diagnosztikai tesztek kombinációját igényli, ideértve az endoszkópiát, a hisztopatológiát, a különböző képalkotó eljárásokat, citológiát, valamint laboratóriumi vizsgálatokat. A korai rákdiagnózis fokozza a gyógyíthatóság esélyét nagyon sok – bár nem valamennyi
– rosszindulatú daganatos elváltozás esetében, és csökkenti a betegség súlyosságát, illetve az annak kezelése következtében előálló morbiditást.
Gondoskodni kell arról és adott esetben erőfeszítéseket is tenni azért, hogy adekvát
helyről vett és megfelelő minták kerüljenek citológiai vagy kórszövettani vizsgálatra.
A leadott anyagokhoz releváns klinikai információkat is kell mellékelni. Még napjainkban is megállapítható, hogy a formalinnal fixált és hematoxilin-eozin (H&E) megfestett metszetek képezik továbbra is a kórszövettani vizsgálatok alapját. A Giemsaféle módszer a hematológiai vizsgálatok standardja. Nagyon kevés kivétellel a szövettani konfirmációnak mindenképpen meg kell történnie, még mielőtt valamilyen radikális beavatkozásra, vagy visszavonhatatlan következményekkel járó ellátási forma
alkalmazására sor kerülne.
A rosszindulatú daganatok kórisméjének felállítása történhet az érintett terület közvetlen
vizualizációjával,
például
bronchoszkópiával,
özofagoszkópiával,
mediasztinoszkópiával, kolonoszkópiával vagy kolposzkópiával. Még amennyiben
megtekintésre rosszindulatúnak is tűnik a vizsgált szövetféleség, akkor is kell végezni
biopsziát a malignitás gyanújának megerősítésére. Szöveti biopszia készülhet vékony tűvel (vékonytű aspirációs biopszia – FMAB), vastag tűvel (core biopszia), vagy
lehet végezni totális (excíziós) vagy szubtotális (incíziós) biopsziát.
Amennyiben a diagnózis megerősítést nyert, a beteg további kivizsgálására van
szükség a rákos folyamat kiterjedtségének felmérésére (staging). A rosszindulatú
daganatos elváltozások stagingjének céljai a következők:
− A terápia megválasztásának elősegítése;
− A kórjóslat meghatározása;
− A kommunikáció megkönnyítése (globális kommunikáció);
− A megfelelő időpont felmérése, hogy mikor kell leállítani a terápiát;
− A kezelési protokollok standardizálása.
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3.3.3. A ROSSZINDULATÚ DAGANATOK KEZELÉSE
A malignus folyamatok kezelését az országos rákellenes program egyik fontos komponensének kell tekinteni. Miközben a kezelés alapelvei mindenütt ugyanazok, a
ténylegesen alkalmazott kezelés konkrét megvalósulását befolyásolják a betegség
földrajzi jellegzetességei, azaz, hogy hol és melyek a leggyakoribb daganattípusok,
és hogy milyen relatív arányokat képviselnek a korai, illetve a már késői stádiumban
lévő betegek. Ezek az arányok nemcsak a fennálló körülmények következményei,
hanem a korai felismerési és szűrési programok sikerességét is jelzik, legalábbis
azoknak a daganatoknak az esetében, ahol a korai felismerés kivitelezhető, megvalósítható és hatékonyan végezhető. Az egyes területi egységekben elfogadott specifikus kezelési megközelítési módok szintén függenek az emberi, fizikai és pénzügyi
erőforrások rendelkezésre állásától csakúgy, mint a változtatások megtételére irányuló politikai akarattól. A rendelkezésre álló terápiás lehetőségek közüli választásra
vonatkozó döntések, és különösen az a kérdés, hogy milyen típusú betegeket kell
beutalni az onkológiai kezelési centrumokba, talán leginkább szerencsés módon egy
olyan testület vagy szerv feladata lehetne, amelyet az országos rákellenes program
irányítási struktúráján belül jelölnek ki.
A rosszindulatú daganatok kezelésének elsődleges céljai a következők:
− A beteg definitív meggyógyítása;
− A hasznos élettartam meghosszabbítása;
− Az életminőség javítása.
A meggyógyításnak ebben az esetben az a jelentése, hogy a normál várható élettartamot elérje a beteg, és ennek három fontos összetevője van:
− Megszabadulni a betegség minden tünetétől (komplett remisszió);
− A rekurrencia vagy relapszus minimális vagy zéró kockázatával járó állapot
elérése;
− A funkcionális egészség helyreállítása (testi, fejlődési, pszichoszociális).
Az egészségügyi ellátásban a legjobban becsült értékek közé tartozik az autonómia,
a méltóság, a betegség szövődményeinek megelőzése, az ellátáshoz való hozzáférés, az igazságosság a költségek kontrollja, és a méltányosság az ellátáshoz jutás
terén. Nagyon fontos viszont mérlegelni az onkológiai terápia korlátait annak érdekében, hogy el lehessen kerülni az olyan nagy kezelési centrumokra fordított aránytalan kiadásokat, amelyek csak a népesség egy kis töredékét szolgálják, és elvonják
az erőforrásokat azokról a területekről, amelyeken jóval hatékonyabban lehetne felhasználni azokat. Jóllehet számos gyakori rákos megbetegedés (pl. a tüdőrák vagy
a gyomorrák) meggyógyítása általában nem lehetséges, mégsem lehet a kuratív és
palliatív kezelést egymást kölcsönösen kizáró fogalmaknak tekinteni. Egyre növekvő
mértékben figyelhető meg, hogy a rendelkezésre álló kezelési lehetőségek magában
foglalnak koordinált kuratív és palliatív elemeket egyaránt, amelyek biológiai, társadalmi-gazdasági, valamint spirituális szempontból is kiértékelésre kerülnek.
3.3.3.1. A rosszindulatú daganatok kezelésének céljai és korlátai
A rákbetegek kezelésének fő módszerei a műtét, a sugárterápia, a kemoterápia (beleértve a hormonkezelést is), valamint a pszicho-szociális támogatás. Jóllehet ezek
mindegyikének jól kijelölt szerepe van, és bizonyos típusok rosszindulatú daganatos
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folyamatok meggyógyítására is képesek, a multidiszciplináris ellátás általában hatékonyabb, mint a betegek szekvenciális független ellátása. A modalitások kombinációjával jellemzett megközelítési módok több esetben okoznak gyógyulást, és javítják a
szervi és funkcionális prezervációt. Így például az emlőrákok, a csontszarkómák és a
gyermekgyógyászati daganatok kezelése jelenleg nagyrészt kombinált modalitásokkal folyik, és ez több gyógyulást eredményez, továbbá kevésbé radikális műtéti beavatkozásokat igényel, mint amikor csak egyetlen modalitást használtak.
A sebészet és a sugárterápia a lokális és regionális betegség ellátására alkalmas, és
gyógyulást eredményezhet a rák korai stádiumaiban, különösen, ha létezik egy korai
felismerési szakmapolitikai irányelv. Kiterjedt, de lokalizált daganatokban szenvedő
betegek esetében a műtét és a sugárterápia értékesnek bizonyulhat az életminőség
javítása terén, és potenciálisan meghosszabbíthatja az élettartamot. Az ilyen betegek esetében alkalmazásuk során mérlegelni kell a várható előnyöket (amelyek a
daganattípusok szerint változóak lehetnek), szembeállítva más területekről esetlegesen elvont korlátozott erőforrásokkal. Általánosságban véve a műtétnek és a sugárterápiának csak korlátozott a szerepe a széles körben szóródott malignómák kezelése terén.
A rosszindulatú daganatok kezelésének eredményessége nagymértékben változik
attól függően, hogy hol helyezkedik el az elváltozás, valamint számos szociális tényező is befolyást gyakorol arra. Még egyetlen országon belül is lényeges különbségek lehetnek társadalmi-gazdasági szempontoknak megfelelően, mint pl. a hozzáférés a legjobb rendelkezésre álló terápiához. Bizonyos körülmények között megfelelő
megoldást jelent olyan klinikai vizsgálatok végrehajtása, melyeknek célja a terápia
hasznosságának felmérése egy bizonyos helyszínen. Az ilyen vizsgálatokat csak
akkor szabad természetesen elvégezni, ha megfelelő létesítmények állnak rendelkezésre az adatfeldolgozáshoz, és megfelelő erőforrások állnak rendelkezésre klinikai
kutatás végzéséhez is.
A még nagyon korlátozott kiterjedésű betegség vagy prekancerózus állapot műtéti
ellátásának (mint pl. a méhnyak magas fokozatú léziója) kivételével az onkológiai
szolgáltatások függenek a megfelelő tercier kórházi infrastruktúrától. Különösen vonatkozik ez a képalkotó eljárások segítségével végzett diagnózis és staging lehetőségeire – ideértve (amennyiben lehetőség van rá) a nukleármedicina körébe tartozó
eljárásokat is –, valamint a szükséges makroszkópos és mikroszkópos anatómiai
patológiai vizsgálatokra.
3.3.3.2. A sebészeti eljárások szerepe
A műtéti beavatkozás fontos szereppel bír a lokalizált daganatok kórisméjében,
stagingjében és kezelésében. Míg a sugárkezelésre és kemoterápiára magas fokban reagáló daganatok esetében is hasznos hozzájárulást nyújthat a műtét a daganattömeg eltávolításával, palliációjával, valamint bizonyos szövődmények kezelésével, így pl. a fenyegető vagy már bekövetkező patológiai törések vagy gerincvelői
kompresszió esetében. A műtét más szakágak támogatását is igényli, ideértve az
aneszteziológiát, az antibiotikus terápiát, a vértranszfúziós szolgáltatásokat, a kórbonctan-kórszövettant, valamint az intenzív ápolást. A műtéti eljárások költséghatékonysága a kezelendő betegség stádiumától függ, valamint bizonyos betegek esetében alternatív terápiák rendelkezésre állásától.
A korai felismerési programok esetében megfelelő létesítményeknek és eszközöknek
kell rendelkezésre állniuk az egyszerűbb diagnosztikus és terápiás műtéti beavatko-
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zásokra helyi vagy körzeti kórházakban. Mivel a már nem gyógyítható betegek esetében esetlegesen elvégzett szükségtelen műtétek megelőzése érdekében igen pontos stagingre van szükség, ezért megbízható diagnosztikai képalkotó berendezéseket kell működésbe állítani. Az alapellátási teamnek tudnia kell hogy hová és kinek
utalja be a láthatólag gyógyítható malignómákban szenvedő betegeket.
A jó sebészi gyakorlat és daganatos ellátás első lépcsője a korrekt diagnózis. El kell
sajátítani a különféle biopsziás technikákat (aspirációs biopszia, tűbiopszia, incíziós
biopszia, excíziós biopszia) a megfelelő képzett sebészeknek, hogy azt kifogástalanul hajthassák végre a rutingyakorlatban. A citopatológiai és hisztopatológiai vizsgálat magasan kvalifikált professzionális szakértelmet igényel, erős onkopatológiai háttérrel.
Számos esetben, különösen jól működő korai felismerési és diagnosztikai programokhoz csatlakozóan, az olyan sebészeti beavatkozás, amely megfelelő margóval
az ép szövetben végzett kimetszésből áll, kielégítő terápia lehet. A műtéti megoldás
gyógyulást eredményezhet szolid tumorok korai stádiumaiban, mint pl. a Dukes C
vagy a T1 vastagbéldaganatokban, a korai prosztata-, illetve emlőrákban, az in situ
cervix cc-ban (egészen a II A stádiumig), míg fej és nyaki rákokban, a szájüreg
rosszindulatú daganataiban, valamint a korai bőrdaganatokban, ideértve a melanoma
malignumot is, nem kíván a sebészeti ellátás magas fokú technológiai megközelítési
módokat. Így a sebészi jártasságnak, valamint az ilyen műtétekre szolgáló létesítményeknek elérthetőeknek kell lenniük helyi szinten is.
Jóllehet néhány más rákos daganatot, így pl. a nyelőcső, a tüdő, a máj és a gyomor
rákjait egyedül műtéttel is meg lehet gyógyítani, sajnálatos módon egyrészt a korai
stádiumban diagnosztizált betegek száma még jelenleg is meglehetősen alacsony,
másrészt pedig a kezelésük nagyon igényes lehet mind a szakmai jártasság szempontjából támasztott követelményeket, mind a szükséges anyagi erőforrásokat tekintve.
A kemoterápia vagy sugárterápia utáni maradványbetegség sebészeti kezelésének
célja lokális rákkontroll elérése, valamint az adjuváns terápia esélyeinek javítása. Az
ilyen műtét előnyei jelentős részben összefüggenek az adjuváns terápia hozzáférhetőségével.
A citoredukció (a daganat tömege csökkentésének céljából végzett műtét) kritikus
jelentőségű bizonyos szolid daganatok esetében, így pl. petefészekrákban. A ritka
palliatív eseteket kivéve nincs szerepe a redukciós műtétnek olyan betegek esetében, akik esetében kevésbé lehetséges hatékony terápiát alkalmazni. A műtét ritkán
javallt áttétes betegségben (pl. a tüdő, a máj vagy az agy szoliter metasztázisai esetében).
Onkológiai sürgősségi ellátás terén műtéttel lehet megoldani a bélelzáródást, elősegíteni a vérzéscsillapítást, illetve -elállítást, perforációkat zárni, enyhíteni a kompreszsziót, valamint levezetni az aszciteszt, vagy a mellűri folyadékgyülemeket. A sürgősségi beavatkozások minden kategóriában egyediek, és ezért a kezelést individualizálni kell.
A rekonstrukciós rehabilitáció céljait szolgáló sebészi technikák javíthatják mind a
funkciót, mind a kozmetikai megjelenést, így segítve az életminőség javítását, valamint néha helyreállítva a betegek munkavégző képességét. Bizonyos palliatív jellegű
idegsebészeti eljárások megfelelő fájdalomcsillapítást nyújthatnak, valamint enyhít-
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hetik a funkcionális rendellenességek súlyosságát, ily módion javítva bizonyos betegek életminőségét.
3.3.3.3. A sugárterápia szerepe
A sugárterápia gyakorlatilag egy vonalban szerepel a sebészeti beavatkozásokkal,
mint a helyi rosszindulatú daganatos elváltozások meggyógyításának legfontosabb
módszere. A radikális sugárterápia gyógyulást idézhet elő feji és nyaki rákokban,
méhnyakrákban, prosztatarákban, és korai Hodgkin-kórban, valamint fiatal emberek
nem reszekálható agydaganatainak egy részében.
Sugárterápiát gyakran alkalmaznak műtét előtt (preoperatív, neoadjuváns), nagy kiterjedésű tumor recidíva tömegcsökkentő műtétje után, vagy tiszta excíziós margók
nélküli műtét után (adjuváns), amikor ez a műtét a funkciók megőrzésére irányul. A
sugárkezelés vagy megkönnyíti a műtétet, vagy konszolidálja a sebészi úton elért
nyereségeket, továbbá csökkenti a lokális recidíva esélyét anális és rektális
karcinomák agydaganatok, valamint az emlőrák emlőmegtartó műtétei után.
A palliatív sugárterápia olyan életet fenyegető kórállapotokban lehet értékes, mint pl.
a daganat profúz vérzésekor, vagy a vena cava superior szindrómában. A besugárzás ugyancsak hatásos palliációt biztosíthat csontmetasztázis következtében kialakult fájdalomban, vérzéseket vagy kompressziós tüneteket okozó daganatokban, így
pl. gerincvelői kompresszió vagy agyi metasztatikus folyamatok esetén.
A sugárterápia kifejezetten tőkeintenzív szakág, amely magas technológiájú berendezéseket és jól képzett technikai és egyéb személyzetet igényel, ennek következtében általában csak tercier centrumokban található meg. Ugyanakkor viszont az egy
betegre jutó költségek relatíve alacsonyak is lehetnek, ha a berendezéseket optimálisan használják ki, mivel a költségek hányadának jelentős részét a kezdeti tőkeráfordítás teszi ki, miközben a működtetési, vagy fenntartási költségek nem túlzottan magasak. Így az olyan, a személyzettel kapcsolatos megtakarítások, amelyek csökkentik a géphasználatot, kontraproduktív módon megnövelhetik az egy betegre jutó költségeket akár olyan szintre is, amely messze meghaladja a realizált megtakarítások
értékét.
Amennyiben sugárterápia javallt, a betegeket nagy vonalakban két csoport valamelyikébe tartozó berendezésekkel lehet kezelni, ezek: a) a teleterápia – távolból történő kezelés; vagy b) a brachyterápia – a testüregekben vagy szövetekben ideiglenesen elhelyezett sugárforrásokkal történő kezelés. Mindkét technika esetében fontos
szerepe van a minőségbiztosításnak, amely komoly igényekkel lép fel mind a képalkotási, mind az orvosi-fizikai szolgáltatásokkal szemben.
A teleterápiát sugárforrásként kobalt izotóppal működő gépekkel vagy gyorsítókkal
lehet alkalmazni. Mindkét gép ugyanazt a célt szolgálja, és a klinikai kimenetelek
azonos szintűek lehetnek. A kobalt gépek általában kevésbé költségesek és robosztusabbak. A dózisráta megjósolható és minimális ellenőrzésre van szükség, valamint
a gépek karbantartása viszonylag egyszerű: a sugárforrást rendszeres időközben,
mintegy 5-6 évente kell cserélni, hogy a kezelési idő olyan rövid maradjon, amilyen
csak lehetséges. Egyetlen dózis frakció vagy frakciók kis száma gyakran jelentős
palliatív hatással jár, és fölöslegessé teheti az elhúzódó terápiás menetrendek használatát.
A gyorsítók általában költségesebbek és igényesebb karbantartást, valamint gyakori
kalibrációt igényelnek. A stabil elektromos energia és víz igény meglehetősen ma-
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gas lehet. Szerviz szerződés hiányában a főbb alkatrészek meghibásodása jelentős
sürgősségi finanszírozást igényelhet, mint a gyorsítóik által nyújtott magasabb dózisráták csökkentik a kezelési időt, és lehetővé teszik a mezők pontosabb korlátozását,
de épp a leképezési eljárások tervezése és az immobilizáció jelentős javítása szükséges ezen potenciális előnyök realizálása érdekében.
Egy további előny olyan elektronok keletkezése, amelyeket a fejlett sugárterápiás
részlegek sugárkezelt betegeinek mintegy 15%-ában használnak fel, különösen a
nyaki nyirokcsomók kezelésére, valamint a gerincvelői és a bőrdaganatok esetében
alkalmazott kímélő dózisok előállítására. A kezelhető rosszindulatú daganatok többségében mindazonáltal a gyorsítók kevés előnyt képesek felmutatni a kobalt terápiával szemben. A teleterápiás erőforrások optimális használatának biztosítására bővített kezelési napok alkalmazását érdemes fontolóra venni. Két műszak, azaz reggel
06:00-tól 20:00-ig tartó üzemidő általában minden további nélkül megvalósítható.
A brachyterápiát számos különböző berendezéssel lehet alkalmazni: alacsony dózisrátájú (LDR) cézium használatával, illetve magas dózisrátájú (HDR) irídium vagy kobalt használatával. Az LDR elsősorban a méhnyakrák kezelésére szolgál. A HDR
alkalmazható ugyancsak a méhnyakrák kezelésére, de ezen kívül más rosszindulatú
daganatokéra is, így pl. az orr-garati és a nyelőcsövet érintő elváltozásokéra. Ennek
az eljárásnak előnye, hogy csökkenti a kórházi ágyak iránti igényt, viszont nagyobb
szakmai jártasságot igényel, és egyúttal magasabb költségekkel is jár.
Egy országos rákellenes program tervezése során a sugárterápiás szolgáltatásokhoz
hozzáférhetőségét egy adott országon belül nagyon gondosan kell mérlegelni. Általánosságban azonban az onkológiai szolgáltatások hálózatára van szükség régiónként egy-egy sugárterápiás központtal. Mindenesetre célszerűnek tűnik létrehozni
egy ún. kezelési bizottságot, amelynek feladatkörébe tartozik annak meghatározása,
hogy milyen típusú betegeket kell beutalni sugárterápiára. Az olyan betegek részére,
akik a sugárterápiás központtól távol élnek, megfelelő finanszírozást kell kidolgozni a
transzport és szállás költségeinek fedezésére. A sugárterápiás szolgálatok szakember ellátási szükségletét ugyancsak át kell tekinteni. Amennyiben lehetséges, a képzést betegekkel végzett programok során kell végrehajtani, a képzésnek és a berendezéseknek relevánsaknak kell lenniük az ország szükségleteinek szempontjából. A
sugárterápiás személyzettől meg kell követelni, hogy nyilvántartásba bevezethető
minősítést szerezzenek.
3.3.3.4. Gyógyszeres terápia / kemoterápia
A kemoterápia bizonyos rosszindulatú daganatok esetében kuratív is lehet. Még
disszeminált betegség esetében is gyógyulást lehet elérni kemoterápia segítésével,
Hodgkin-kórban., és magas fokozatú non-Hodgkin limfómákat, ideértve a Burkittlimfómát is, valamint csírasejtes tumorokban, leukémiákban és korlátozott stádiumú
kissejtes tüdőrákban. A kemoterápia ugyancsak értékes eszköz számos betegségi
állapot palliatív ellátására, ideértve a metasztatikus emlőrákot, a prosztatarákot, valamint az alacsony fokozatú non-Hodgkin betegséget. Az olyan intenzív kemoterápia, mint amilyen pl. a limfómák kezeléséhez szükséges, magasan képzett szakorvosokat igényel. Ezek a gyógyszerek meglehetősen költségesek és használatuk a laboratóriumi paraméterek szoros monitorozását teszi szükségessé, valamint képzett
ápolási támogatást. Mindazonáltal néhány kevésbé toxikus kemoterápiás készítmény, így pl. a chlorambucil vagy a prednizolon, ill. az olyan hormonális készítmények, mint pl. a tamoxifen, akár alapellátás keretei között is adható.
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Az adjuváns terápia olyan kezelés, amelyet az elsődleges definitív terápia kiegészítéseképpen adnak abban az esetben, ha nem áll fenn makroszkópos maradványbetegség. A cél a metasztázisok elkerülése, az élettartam meghosszabbítása, valamint
az életminőség javítása. Az adjuváns kemoterápia és endokrin terápia bizonyítottan
meghosszabbítja az életet emlőrákban, míg az adjuváns kemoterápiáról egyértelműen kimutatták, hogy pl. kolorektális karcinómában terápiás értéke van.
A neoadjuváns (indukciós) kemoterápia bizonyítottan hasznos oszteogén szarkómákban, Jelenleg is folynak klinikai vizsgálatok hasznosságának bizonyítására fej és
nyaki tumorokban, valamint emlőrákban, vélhetőleg pozitív eredménnyel.
A daganatokat gyógyíthatóságuk (kurabilitásuk) szempontjából az alábbi 5 kategóriára lehet osztani:
− Az 1. kategóriába (kurábilis) tartozó daganatok azok, amelyekben bizonyított,
hogy egy gyógyszer vagy gyógyszerek kombinációja önmagában vagy más
terápiás eljárásokkal kombinálva legalább a betegek egy részének gyógyulását eredményezi. Idetartoznak egyebek között a csírasejtes rákok, az akut
limfoblasztos leukémia, akut promielocitás leukémia, a Hodgkin kór, a
trophoblasztos rákok, az akut mieloid leukémia, a szőrsejtes leukémia, illetve
a non-Hodgkin limfóma.
− A 2. kategóriájú (adjuváns terápiával kezelhető) daganatok azok, amelyekben a túlélést meghosszabbítja, ha kemoterápiát alkalmaznak adjuvánsként
a műtét vagy a sugárkezelés mellé a betegség korai stádiumaiban. Idetartozik egyebek között az emlőrák, a petefészekrák, a Ewing-szarkóma, a
retinoblasztóma, a Wilms-tumor, a kolorektális karcinóma (Dukes C), az
oszteoszarkóma, a neuroblasztóma vagy a lágyszöveti szarkóma.
− A harmadik kategóriába (palliatív kezelést igénylő) tartozó daganatok azok,
ahol bizonyíték van rá, hogy egyetlen gyógyszer vagy gyógyszerek kombinációja daganatzsugorodást okoz, és esetleg az életminőség javulását, a túlélés meghosszabbodhat, mert ez lehet, hogy csak rövid időtartamot tesz ki.
Idetartoznak egyebek között a következők: kissejtes tüdőrák, krónikus
limfocitás leukémia, anális karcinóma, az endometrium rákja, nem HIV eredetű Kaposi-szarkóma, indolens AIDS-szel összefüggő limfóma és Kaposi
szarkóma, a méhnyakrák, a nem-kissejtes tüdőrák (NSCLC), krónikus
mieloid leukémia, a hólyagrák, prosztatarák, nyelőcsőrák, fej és nyaki karcinóma, gyomorrák.
− A negyedik kategóriában (neoadjuváns terápiával kezelhető) tartozó tumorok
azok, ahol a lokális kontroll javítható kemoterápia segítségéve a műtét vagy
sugárterápia előtt, alatt vagy után. Idetartozik egyebek között az orrgaratrák, valamint a száj-garatrák.
− Az ötödik kategóriába (ineffektív) tartoznak azok a daganatok, amelyek kezelésére jelenleg nem létezik hatásos gyógyszer. Jóllehet bizonyos gyógyszerek mutattak valamilyen fokú daganat-térfogatcsökkentést, de a hatás annyira marginális, hogy az életminőség javulása valószínűtlen -- extrém ritka eseteket kivéve -- és a túlélési idő az 5. kategóriájú betegek esetében még akár
meg is rövidülhet a kemoterápia hatására, Ide tartoznak egyebek között az
AIDS-szel kapcsolatos központi idegrendszeri limfómák, a melanoma
malignum, a veserák és hepatobiliáris karcinóma, a hasnyálmirigyrák, a
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pajzsmirigyrák, valamint a központi idegrendszer daganatainak jelentős része.
Jelenleg világszerte már lényegesen több mint 100 citotoxikus gyógyszer van kereskedelmi forgalomban. A WHO összeállított egy olyan 17 gyógyszerből álló listát, melyet a 10 leggyakoribb rosszindulatú daganat illetve az első és második kategóriás
malignómák kezelésére költséghatékonyságuk és életmentő potenciájuk figyelembe
vételével hoztak létre. Ez a gyógyszerlista kellene, hogy legyen a kemoterápiára irányuló országos irányelvek alapja. A listán szereplő gyógyszerek (bleomycin,
chlorambucil, cisplatin, cyclofoszfamid, doxorubicin, etopozid, 5-fluorouracil,
methotrexate, prednisolone, procarbazine, tamoxifen, vinblastine, vincristine,
cytarabine, dactinomycin, daunorubicin, 6-mercaptopurin) nagy része generikus formában is rendelkezésre áll.
3.3.3.5. Kezelési eljárásmód kifejlesztése
Nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy milyen fontos kapcsolat van a korai felismerés
és a kezelés között. Akár egy kiváló szűrési program is elégtelennek bizonyulhat, ha
nincsenek hatékony kezelési eljárások. Hasonlóképpen nem különösebben hasznos
a kezelési kapacitás kifejlesztése anélkül, hogy a korai felismerés bátorító eredményeket érne el. Az eredményes kezelési irányelvek alkalmazása egy olyan „team”
megközelítést igényel, ahol a szociális munkások és családtagok csakúgy, mint az
egészségügyi szakemberek specifikus és támogató ellátást nyújtanak a rosszindulatú
daganatos betegeknek. Ezért a beteg és családtagjai egészségoktatását ugyancsak
az onkológiai ellátás alkotóelemének kell tekinteni.
Az országos rákkontroll program részeként történő kezelési eljárásmód kifejlesztése
megkövetelné egy olyan kezelési testület felállítását, amelynek vezetője célszerűen a
rákellenes program bizottság egy tagja. A testületben minden releváns egészségügyi
szakembernek képviseltetnie kellene magát: a tagok között így lennie kellene sugárterapeutának, sebésznek, kemoterapeutának, ápolónak és szociális munkásnak.
Mivel a kezelési irányvonal függeni fog a rosszindulatú daganatok predomináns formáitól és stádiumaitól, valamint a rendelkezésre álló erőforrásoktól, ezért
epidemiológusoknak és az egészségügyi kormányzat képviselőinek permanens tagokként kellene részt venniük e testületben, vagy pedig releváns információkkal kellene ellátniuk azt, így pl. rendszeres tájékoztatást adni az érintett földrajzi régióban
előforduló predomináns betegségek típusairól, stádiumairól és az érintett betegszámokról.
A szóban forgó testületnek specifikus célokat kell kitűznie, így mérhető válhat a nemzeti rákellenes program megvalósulásának és működésének előrehaladása. Ezek
közé tartozhatnak olyan rövid-távú célok, mint pl. a terápiás irányelvek létrehozása a
különböző meghatározott ráktípusok ellen, valamint olyan hosszabb távú célok, mint
pl. olyan fajta adatgyűjtés, mely segítségével mérhető a kezelési irányzat eredményessége (megvalósul a visszacsatolás). Minden daganattípus minden stádiumára
terápiás irányelveket kell kidolgozni, amely a gyógyulás esélyének realisztikus becslésén alapul csakúgy, mint megfelelő erőforrások rendelkezésére állásában. Például
korai méhnyakrák esetében — mivel nincs rá egyértelmű bizonyíték, hogy vajon a
műtét vagy a sugárkezelés nyújt jobb kimenetelt — az ajánlott kezelés függhet a régióban előforduló más főbb daganattípusok kezelésére szolgáló műtéti és sugárterápiás erőforrások hozzáférhetőségéről és várt kihasználtságától.
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Még ha egy bizonyos kezelési módszer igazoltan magasabb rendű egy kevésbé hatásos módszer még mindig legitim módon választható, ha az vezet az erőforrások
eredményesebb általános használatához és végezetül ily módon nagyobb sikerhez,
az életnek megmentése ill. az életminőség javítása terén. Mindenkor az erőforrások
allokációjának előnyben kell részesíteni azokat a betegeket, akik a legmagasabb potenciállal rendelkeznek a gyógyulás szempontjából azokkal szemben, akik gyógyíthatatlan, vagy valószínűleg gyógyíthatatlan daganatokban szenvednek, és ez utóbbiakat a palliatív ellátás recipienseként kell azonosítani.
A leginkább költség-hatékony kuratív szándékkal kezelni a méhnyakrákot, az emlőrákot, a szájüregi daganatokat és a vastagbélrákot szemben a tüdő, a máj, a gyomor
és a nyelőcső rákjával, mivel ez utóbbi csoportban csaknem az összes kezelési modalitás hatástalan, különösen, ami az előrehaladott betegséget illeti. Stádiumról stádiumra a kezelés ugyanolyan eredményes az idősebbeknél, mint a fiataloknál, jóllehet a potenciálisan nyerhető életévek száma nagyobb a fiatal, mint az idős betegek
esetében. Az időseknek nagyobb valószínűséggel van társbetegségük is, ill. a kezelést a fiatalok általában jobban szokták tolerálni. A jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a következő költséghatékonysággal kapcsolatos szakmapolitikai
irányelvek fogalmazhatók meg:
− Használni kell a már meglevő beutalási rendszert az olyan korai stádiumú
daganatokban szenvedő betegek kezelésének biztosítására, mint pl. a méhnyak-, az emlő-, a szájüregi- és a vastagbél-végbél rák.
− A leukémiában, limfómában, agytumorban és csírasejtes daganatokban
szenvedő gyermekeket és a fiatal felnőtteket olyan tercier központokba kell
beutalni, ahol optimalizálni tudják gyógyítási esélyeiket.
− az alapellátás szintjén biztosítani kell az olyan olcsó és orálisan alkalmazható
gyógyszereket, mint pl. a tamoxifen metasztatikus emlőrákban
− a nem gyógyítható rosszindulatú daganatok többségében biztosítani kell támogató ellátást célzó létesítményeket és centrumokat a fájdalom menedzsment ellátására. Ezeknek a létesítményeknek közösségi alapúaknak kell
lenniük, és a közösség tagjai legyenek a munkatársai. A legtöbb tevékenységet ambuláns módon célszerű végezni, és amennyiben lehetséges, megfelelő intézményi hálózat kell, hogy a terminális betegek rendelkezésére álljon
(hospice). (Részletesebben ld. később a Hospice fejezetben)
3.3.3.6. Utóvizsgálati/ nyomon követési irányelvek kialakítása
Bizonyos rosszindulatú daganatok rendszeres időközönkénti kontroll vizsgálatokat
igényelnek beutalási, vagy speciális onkológiai központban, míg mások megfelelőképpen követhetők nyomon a családorvos, vagy akár egy orvosi asszisztens által is.
Ezeknek az egészségügyi szakembereknek tudatában kell lenniük annak, hogy mire
kell odafigyelniük az egyes kontrollvizsgálatok során, és mikor kell azonnal beutalni a
beteget fekvőbeteg gyógyintézetbe, vagy onkológiai központba. Az után követés
gyakran lehet munka-intenzív és szükségtelen szorongást is provokálhat. Az után
követési irányvonal és irányelvek függenek az adott országban vagy régióban leggyakrabban tapasztalt rosszindulatú daganatok típusaitól, valamint a rendelkezésre
álló erőforrásokról (emberi, anyagi és pénzügyi) csakúgy, mint pl. a besugárzott betegekre vonatkozó mediko-legális (szakmai szabályokban/alacsonyabb szintű jogszabályokban megfogalmazott) követelményektől. Ezeknek az irányelveknek ponto-
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san meg kell jelölni azokat a vizsgálatokat, amelyeket az egyes vizitek során végre
kell hajtani.
3.3.3.7. Beutalási irányelvek kifejlesztése
A kezelési politika eredményes működésbe léptetése az egészségügyi rendszer
szervezeti felépítésének és az erőforrások eloszlásának gondos mérlegelését igényli,
valamint olyan világos beutalási irányelvek kidolgozását, amely a különböző kezelési
centrumok közötti betegforgalmat vezénylik a régiókban. A betegek triage-a alapvetően fontos a kezdeti beutalás idejében: döntéseket kell hozni, hogy vajon átfogó kivizsgálásra van szükség a terápia lehetőségének szem előtt tartásában (amennyiben
kivitelezhető) vagy pedig palliatív ellátást kell nyújtani. A rosszindulatú daganatok
minden formája esetében azokat, amelyeket gyógyíthatónak tekinthetők az esetek
nagy részében, azokat, amelyek az esetek egy kisebb hányadában tekinthetők gyógyíthatóknak, valamint azokat, amelyek gyógyíthatatlanok, világosan azonosítani kell
és optimális specifikus terápiát, vagy palliatív ellátást kell javasolni mindegyikük számára.
Amennyiben az erőforrások inadekvátak, az e a kategóriákba eső betegek várt számának kezelése szempontjából a kezelési albizottság igényelhet akár további erőforrásokat, vagy módosíthatja a terápiás megközelítési módot, így pl. csökkentve a sugárterápiás kezelések számát, elfogadva az eredményesség kisfokú csökkenését
azért, hogy több beteget lehessen kezelni egy adott időszak során. Általában minél
korlátozottabbak a rendelkezésre álló erőforrások, annál nagyobb hangsúlyt kell fektetni az ambuláns kezelésre, a rövidtávú terápiára valamint a sugárterápiára, vagy a
műtétre kemoterápia nélkül. Ami a kemoterápiára vonatkozó irányelveket illeti, gyakran előnyösen lehet ugyanazt a kezelési protokollt alkalmazni több különböző betegség esetén is, pl, az 5-flouracil és etoposide kombinációját minden olyan felső gyomor-bélrendszeri traktusban előforduló rákos daganatban, amelyben az adjuváns
terápia megfelelőnek bizonyul.
A kuratív terápiás potenciál alapján hozott döntéseket célszerű az alapellátás szintjén meghozni. Teljesen értelmetlen dolog egy olyan beteget nagyobb kórházi központba utalni, akinek minden, amit kínálni lehet, pusztán a palliatív ellátás. Mindazonáltal, amennyiben döntés született egy potenciálisan gyógyítható beteg beutalásáról, kell hogy legyenek olyan eszközök, amelyik biztosítják, hogy ténylegesen fel is
fogja keresni a kezelési központot, mert különben a gyógyíthatóság lehetősége könynyen elveszhet. Ez különösen kritikus tényező a korai felismerési vagy szűrési programok eredményeképpen azonosított betegek esetében.
A nemzeti rákkontroll programok egyik fontos feladata, hogy kereteik között szakmapolitikai alapelveket kell kifejleszteni a kezelési erőforrások integrálására a korai felismerési és szűrési programokkal, valamint optimális terápiás ellátás nyújtására a
leggyakrabban előforduló rosszindulatú daganatok esetében. Az ellátási irányelveknek meg kell határozniuk a lényeges kezelési módokat, és ennek a betegség gyógyíthatósága szerint kell meghatározva lennie, ezen kívül a rendelkezésre álló terápiás típusok finanszírozása, valamint a különböző megközelítési módok költséghatékonyságának elemzésére is ki kell térniük.
3.3.3.8. Beteg együttműködés
A kezelés eredményessége drasztikusan csökkenhet a terápiával kapcsolatos betegegyüttműködés hiányosságai miatt. A rossz beteg-együttműködés negatívan befo-
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lyásolja az egészségnyereség alakulását, miközben növeli az egészségügyi ellátás
költségeit. Az együttműködés fokát befolyásoló tényezői közé tartozik maga a beteg,
az egészségügyi ellátó team, a betegség és annak kezelése, valamint maga az
egészségügyi rendszer.
Az Egészségügyi Világszervezet jelenleg is fejleszt egy költség-hatékony, átfogó
stratégiai koncepciót a beteg együttműködés javítására, és ennek rutinszerűvé kell
válni majd minden beteg egészségügyi ellátásában.
3.3.3.9. Pszicho-szociális szolgáltatások
A rosszindulatú daganatos megbetegedéssel diagnosztizált betegek számára hozzáférhetővé kell tenni olyan pszicho-szociális szolgáltatásokat, amelyek magukban foglalják a betegek kivizsgálását a szorongás és depresszió jelenléte szempontjából, a
betegek támogatását a kezelési tervhez való ragaszkodás elősegítésének irányában,
olyan készségek kiépítését, amelyek a rák által okozott stresszel való megbirkózást,
valamint az alapvető emocionális támogatást is lehetővé teszik. Azok számára kiknek szorongása vagy depressziója klinikai súlyossági fokot is elér, megfelelő szakellátást kell biztosítani a tünetek javítása érdekében. A pszicho-szociális támogatásnak rendelkezésre kell állnia az onkológiai betegek hozzátartozói számára is, valamint a rosszindulatú daganatos betegeket ellátó szakemberek számára.
3.3.3.10. Rehabilitáció
A fizikai pszichológiai és szociális rehabilitáció célja a rosszindulatú daganatos elváltozásokban szenvedő betegek életminőségének javítása, annak elősegítésével és
támogatásával, hogy visszanyerjék a mindennapos tevékenységek végrehajtásához
szükséges képességeiket, és annyira független életet élhessenek, amennyire csak
lehetséges. A rehabilitáció típusa és intenzitása függ egyrészt a károsodás típusától
és súlyossági fokától, másrészt a nyújtott kezelés nagyságrendjétől és típusától. Az
adott személy és társadalmi környezetének jellegzetességei ugyancsak fontos tényezők a rehabilitáció természetének meghatározásában. Általánosságban szólva a
fizikai és pszichológiai rehabilitációt a kezelés után olyan hamar kell nyújtani amenynyire csak lehetséges, és lehetőleg azon a közösségen belül, ahol az érintett személy él. A rehabilitációnak ki kell terjednie a beteg mozgékonyságának, önellátásának, emocionális jól-létének, spiritualitásának, hivatásbeli törekvéseinek és szociális
interakcióinak támogatására.
3.3.3.11. Az onkológiai kezelés etikai vonatkozásai
Fontos a rosszindulatú daganatos betegségek kezelése során figyelembe venni
olyan etikai elveket, mint az autonómia és az elosztás igazságossága. A betegek
autonómiájának tisztelete szükségszerűvé teszi, hogy megkapják a lehetőséget arra,
hogy ők válasszanak. Mindazonáltal a legtöbb fejlett országban megkövetelt teljes
körű információnyújtás a valóban tájékozott beleegyezés lehetővé tételére még nem
általánosan elfogadott, és a betegek ellátásával foglalkozó szakembereknek érzékenyeknek kell lenniük, valamint tiszteletben kell tartaniuk a betegek értékrendjét különösen akkor, ha más kulturális háttérrel rendelkeznek. Az erőforrások méltányos
elosztása ugyancsak fontos etikai tényező a rákbetegek gondozása terén.
A kezeléshez szükséges berendezések és gyógyszerek általában igen költségesek
és valószínűsíthetően az egészségügyi költségvetés igen nagy részét képezik, néha
csak kevés beteg számára (pl. csontvelő-átültetés). Az egészségügyi szakember
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szerepe manapság már nemcsak az egyes beteg érdekében történő fellépés, hanem
fontos kapuőr szerepe is van a teljes populáció számára szolgáló, illetve rendelkezésre álló erőforrások védelmében. Így például lokális preferencia lehet a szűkös
erőforrások felhasználása egy olyan daganattípus kezelésére, amely viszonylag ritka,
de jó esély van a meggyógyítására.
Ugyanakkor a helyileg elfogadott értékrend azt diktálhatja, hogy az erőforrásokat
olyan daganatok ellátására irányítsák át, amelyek gyakoriak, bár gyógyíthatatlanok,
és ezért a palliatív ellátást szolgáló létesítmények részesülnek előnyben. Ezeket a
megfontolásokat ugyancsak célszerű mérlegelni az olyasfajta problémák megoldása
során, amelyek a magasan fejlett technológiára támaszkodó kezelési módok alkalmazásából fakadnak. Az ilyen technológiák meghonosítása során gondosan figyelembe kell venni a helyi körülményeket, valamint azt, hogy megfelelő létszámban és
megfelelő képzést kapjon az azt üzemeltető orvosi és a technikai személyzet.
3.3.3.12. Priorizálás a rosszindulatú daganatok kezelésekor
A diagnosztikai és kezelési szolgáltatások hozzáférhetőségét és eredményességét
bizonyítékokon alapuló klinikai és menedzselési irányelvek létrehozásával kell biztosítani, valamint létre kell hozni az esszenciális gyógyszerek listáját, jól működő beutalási, utóvizsgálati és kiértékelési rendszert, és gondoskodni kell a különféle szintű
egészségügyi szakemberek folyamatos képzéséről.
Ezen túlmenően az irányelveknek hangsúlyozniuk kell azt, hogy mindenképpen mellőzendő kuratív terápia felajánlása olyan esetekben, amikor az adott onkológiai betegség inkurábilis, Ez utóbbi esetekben a palliatív ellátás lehetőségét kell felkínálni a
betegeknek. Ott, ahol a rendelkezésre álló erőforrások viszonylag nem nagyok, általában a diagnosztikai és terápiás szolgáltatásokat úgy célszerű megszervezni, hogy
a gyakori, könnyen detektálható daganattípusoknak biztosítsanak prioritást, vagy pedig azoknak a neopláziás jellegű megbetegedéseknek, amelyek meggyógyíthatóságára ténylegesen m
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3.4. HOSPICE
3.4.1. BEVEZETÉS
Az onkológiai betegek rehabilitációjának megoldása az egészségügy legfontosabb
megoldandó feladatai közé került.
Mivel hazánkban az onkológiai betegek száma, mint ahogy az a korábbi fejezetekből
is kiderül, mindmáig folyamatosan emelkedik, ezért igen komoly jelentősége van a
hospice-palliatív ellátás mindennapi gyakorlattá tételének és kiszélesítésének.
Sajnálatos tény az, hogy a rákbetegségek egy része még nem gyógyítható, vagy sok
esetben már abban a fázisban kerül felfedezésre, amikor kis eséllyel, vagy nem gyógyítható, ezért egyre több esetben van szükség az összefoglalóan rákbetegek rehabilitációjának nevezett folyamatra, amely számos fázisból, ill. folyamatból tevődik
össze. Komplex folyamat, mely a legtöbb esetben mind testi, mind lelki rehabilitációból áll. Kiemelt egészségügyi ellátást és törődést igényelnek ugyanis azok az onkológiai betegek, akiknek betegsége gyógyíthatatlan, mert esetükben már csak arra
törekedhet a környezet, hogy a beteg fájdalmait csökkentsék, a hátralevő időszakra
javítsák az életminőséget (amennyire lehet) és állapotuknak az elviselésére, feldolgozására mind őt, mind a családot felkészítsék.
Ezt a szerepet látja el a hospice, amely világszerte ún. hospice-hálózatok formájában teljesedett ki és a nemzetközi gyakorlat alapján már Magyarországon is jóval
több, mint 10 éve meghonosodott.
3.4.2. A HOSPICE HÁLÓZAT JELENTŐSÉGE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI
Mi a HOSPICE?
Definícószerűen:
-„egészségügyi ellátási forma, melyben a gyógyíthatatlan, elsősorban terminális állapotban levő daganatos megbetegedésben szenvedő betegekről szervezett formában
gondoskodnak, mind a fájdalomcsillapítás ill. egyéb kínzó tünetek enyhítése, mind a
betegek életminőségének javítása, mind a családtagok támogatása segítésével.”
Mindez

a

Magyar

Hospice-Palliatív

Egyesület

megfogalmazásában:

-„a hospice a haldokló - elsősorban daganatos - betegek humánus gondozását végző szervezet. A hospice gondozás célja a betegek életminőségének javítása (testi és
lelki szenvedéseik enyhítése, fizikai és szellemi aktivitásuk támogatása), valamint a
hozzátartozók segítése a betegség és a gyász terheinek viselésében.”
Ma mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalomban hospice-palliatív ellátásként szerepel a hospice. Ráadásul egy még komplexebb ellátási formában,
környezetben, a rákrehabilitáció részeként, vagy mint end-of-life care kerül
elemzésre, sőt a „hospice without walls” megjelenésével, mely a közgazdasági
előnyöket is leírja az egyéb előnyök mellett, egy új fejezet kezdődött el ezen a
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területen is.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), a Magyar Hospice Alapítvány és az Open Society 2004. április 19-20.-án konszenzus konferenciát
szervezett Budapesten a hospice palliatív ellátás komplex integrált rendszerének kidolgozására. (Forrás: www.oep.hu)
A jelzett honlapon talált szakanyagok, valamint a nemzetközi szakirodalmak alapján
a segítségnyújtás több formában ill. szinten zajlik. Erről adnak információt az OEPben zajlott konszenzus konferencia dokumentumai és ajánlásai és végül ez alapként
szolgálhatott a Nemzeti Rákellenes Program 5. fejezetének.
Ezeknek alapján egy palliatív mobil csoport, otthoni hospice gondozás, ill. hospicepalliatív ellátási osztályok létrehozásával valósulhat meg az onkológiai betegek és
családtagjaik komplex ellátása.
3.4.3. A HOSPICE HÁLÓZATTAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK
A z 1960-as évektől napjainkig számos országban különböző aktivitással kezdődött
el és valósult meg a hospice hálózat kialakítása. Az alábbi néhány példa csak egy kis
betekintést nyújt az alapító angol mozgalomtól, néhány európai ország legutóbbi
eredményein keresztül, az USA-ban, Kanadában kialakított széleskörű mozgalomba
való betekintésig, majd vázolja a hazai gyakorlatot.
3.4.3.1. Európa
Anglia
"Ön élete utolsó percéig fontos nekünk, s mi nemcsak azért fogunk mindent elkövetni, hogy békében halhasson meg, hanem hogy mindvégig emberhez méltóan tudjon
élni."--Dr. Cicely Saunders, a modern hospice mozgalom megalapítója.
London, St. Christopher's Hospice
A modernkori hospice legjelentősebb személyisége Cicely Saunders ápolónőként
dolgozott súlyos állapotú betegekkel, és azzal a céllal szerzett orvosi diplomát, hogy
megoldást találjon a kínzó fájdalomra és a szenvedésre. Saunderst kezdettől fogva
foglalkoztatta az, hogyan lehetne a haldokló, daganatos betegek totális - szomatikus,
pszichés, szociális, spirituális - fájdalmát enyhíteni. Mindehhez természetesen elmélyült beszélgetésekre volt szükség a beteggel.
A londoni St. Christopher's Hospice 1967-ben nyílt meg Dr. Saunders vezetésével. A
St. Christopher's Hospice munkatársai a hospice gondozást elsősorban előrehaladott
állapotú daganatos betegek számára tervezték meg a gondozás tudományos modellje, a Tender Living Care (a haldoklók szerető, szelíd ellátása alapján, a beteg és a
családtagjai bevonásával. A hospice szervezetek, hálózatok a későbbiekben mindenütt az itt kialakított filozófiát és alapelveket követték tevékenységük szellemiségében és gyakorlatában.”
Forrás: www.hospice.hu /A Hospice története, A Hospice Magyarországon
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Ausztria
2004 novemberében került nyilvánosságra Ausztia Hospice- és palliativ kezelési
programja, melyet az ÖBIG (Österreiches Bundesinstitut für Gesundheitswesen)
állított össze. Az első fejezetbe a projekt kiírás ismertetése és az abban részvevő
munkacsoport bemutatása után összefoglalót ad az ausztriai Hospice 1992. márciusától számított történetéről, annak főbb állomásairól. Ezután ismerteti a Hospice és
Palliativ ellátás rendszerét, majd részletesen tárgyalja és táblázatokba foglalja össze
azok elemeit. A harmadik fejezetben javaslatokat, irányelveket és a szervezeti felépítést fogalmazzák meg.
Dánia
A Yorki Egyetemmel közös elemzésekkel a betegek és családtagjaik között végzett
felmérések tanúsága szerint a számítógépes hálózaton keresztül irányított szervezet, a „Hospice without Wall” programja, - mint az egészségtechnológia elemzések
alapján kiderült, - komolyan mérhető közgazdasági előnyökkel is rendelkezik, mivel
a kórházi költségeken jelentős megtakarítást lehetett elérni.
3.4.3.2. USA
Amerikában Elisabeth Kübler Ross nevéhez kötődik a hospice megalapozása, azonban ő angol kolléganőjét Cicely Saunderst, a St. Chritopher Hospice súlyos betegekkel foglalkozó ápolónőjét tartotta példaképének, ill. a Hospice megalapítójának.
Mindez a 60-as évek második felére tehető.
A 70-es évekre a hospice Amerikában mozgalommá vált. Kialakult a betegek otthoni
gondozásának modellje, illetve az átmenetei szervezeti formák: nappali szanatórium,
ambuláns gondozás, kórházi konzultatív csoport (mobil team), és a gyászolókat támogató csoportok, majd fokozatosan létrejöttek a nemzeti hospice programok.
1998-as adatok szerint (Hospice Information Service) a világ 81 országában léteznek
hospice-ok, több mint 5500 bentfekvő részleg és házi gondozó csoport.
.A 2005 júliusában kiadott Medicare Hospice Benefits című., az U.S. Department of
Health and Human Services, Centers for Medicare and Medicaid Services által közzétett kiadvány (Forrás: www.medicare.gov), amely hivatalos, állami publikációnak
számít, hangsúlyozza és kiemeli a hospice-nak, mint missziónak a lényegét: „a
hospice-nak a gondozásra és nem a gyógyításra kell fókuszálnia”.
Amerikában 1971-ben kb. 3 millió volt a rákbetegséggel élők száma, 2001-re ez 9,8
millióra nőtt, ez a populáció mintegy 4%-a. E 9,8 millió fő közül 70% az 50 - 85
éves korcsoportba esik és 14%-nál több mint 20 évvel korábban diagnosztizálták a
rákot és a felnőtt betegek 24%-nál van a családban 18 éves, vagy annál fiatalabb
gyermek.
Míg a 70-es években stigmatizált betegség volt a rák, nem beszéltek olyan nyíltan,
vagy publikusan róla, mint manapság. Ezzel a motivációval és ezeknek a betegeknek
a segítségére 1986-ban megalapították a National Coalition for Cancer Survivorshipet (NCCS), azaz a Rákot Túlélők Nemzeti Koalícióját.
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A 20-30 évvel ezelőtti időszakban még számos olyan problémával kellett szembesülni, mint pl. hogy kevesebb volt az információnk a ráktípusokról, toxikusabb és nagyobb dózisú volt a kemoterápia, a test nagyobb része volt kitéve a radioterápiának,
hosszabb volt a kezelés és főleg nem volt szupportív terápia a mellékhatások kompenzálására, a segítő csoportok pedig ismeretlenek voltak. Ezeken kívül még nem
volt szabályozva az sem, hogy ne különböztessék meg a rákos embereket a munkahelyükön.
Mivel számos ráktúlélő lett az idők folyamán, az orvosok is specializálódtak az onkológiára. Megvolt tehát a rákot túlélő beteg, aki rehabilitációt igényelte, sőt képezni
kellett a túlélő betegeket és családtagjaikat.
Az American Society of Clinical Oncology (ASCO) felismerte, hogy menedzselni kell
a rákot túlélő betegeket és ez az igény hozta létre a People Living with Cancer
website-ot (PLCW-t), melyen keresztül minden fontos információhoz hozzájuthattak a
rákbetegek és családjaik.
Forrás: www.ASCO.org: Cancer Advances, Information from experts, New York
2004.
A Coping/ End-of-Life Care címszó alatt a PLCW Szerk. Biz. Általi összefoglaló áttekintést találunk többek között a Hospice Care-ről is, ahol hangsúlyozzák azt, hogy a
Hospice valódi helye a beteg otthona, habár rendelkezésre állnak hospice központok
(hospice centers), kórházak (hospitals), ápolási otthonok (nursing homes) és más
hosszú távú kezelésre alkalmas intézmények, amelyek hospice care programokról
gondoskodnak. Ezek a programok sokszereplősek, hiszen olyan hospice team kell,
hogy létrejöjjön, amelyben az azt vezető orvostól, a nővéreken, a szociális munkásokon, dietetikuson, lelkészen, pszichológuson, kegyeleti hivatalnokon és erre kiképzett
hospice segítőkön át, a kezelőorvosig/ onkológusig mindenki részt vesz.
Forrás: www.plcw.org
A betegek és hozzátartozóik számára kis füzetke formájában nyújtanak információt a
Hospice Care-rel kapcsolatosan. (Forrás: National Hospice Foundation and National
Hospice and Palliative Care Organisation (NHPCO), HOSICE CARE: A Consumer’s
Guide to Selecting a Hospice Program)
Forrás: www.hospiceinfo.org és www.nhpco.org/database.htm
3.4.3.3. Canada
A Hospice Palliative Care / Nursing Standards of Practice a Canadian Palliative Care
Assotiation (CPCA) Nursing Standard Bizottsága vezetésével készült 2001-ben.
A 30 oldalas anyag leírja a kanadai hospice palliatív gondoskodás történetét, amely
az angliai St. Christopher’s mintájára 1974. novemberében a Winnipeg/ Manitobai St.
Boniface Kórházban, majd a közeli a Royal Victoria Kórházban (Quebec/ Montreál)
1975-ben.
Azóta komoly integrált palliatív szerviz alakult ki megváltoztatva a gondozást. A
Canadian Palliative Care Szövetség fogja ma össze, mint non-profit szövetség a
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nemzeti palliatív gondozást Canadában. A CPCA 11 tartományi és 5 nagyobb szervezetet tömörít. A 2200 orvos, nővér, egészségügyi menedzser, hivatalnok, szociális
munkás, önkéntes és családtagból álló tagság kanadaiak ezreit szolgálja, szembesíti
őket az életet veszélyeztető betegséggel és a rájuk váró veszteséggel.
Kanadában több mint 220 000-en halnak meg évente, 1 millió kanadai évenkénti életet veszélyeztető megbetegedését jelenti évente és 5% részesül ebből hospice
palliatív ellátásban.
3.4.3.4. A HOSPICE MAGYARORSZÁGON
A témával kapcsolatos első lépések már 1980-as évek végére tehetők. Két csoport is
dolgozni kezdett e területen, az egyik az Országos Onkológiai Intézetben, amelyik a
tumoros betegek pszicho-onkológiai kezelésével foglalkozott, egy másik pedig a magyar rákbetegek érdekvédő szövetsége a Magyar Rákszövetség. A két csoport
együtt komplex pszichoszomatikus kezelést nyújtott a terminális állapotú betegeinek,
ezen kívül speciális kurzusokat indított specialisták és önkéntesek részére.
A Magyar Hospice Alapítvány 1991-ben jött létre Dr. Polcz Alaine pszichológus és
Dr. Muszbek Katalin pszichiáter vezetésével és ezzel megkezdődött a munka a terminális állapotú, leginkább onkológiai betegek hospice-palliatív ellátása érdekében.
A nemzetközi tapasztalatok alapján és az Egészségügyi és Szociális Minisztérium,
az egészségbiztosítás, a helyi önkormányzatok és a kórházigazgatók szimpátiájának
és kooperációs készségének birtokában kezdődött a munka, mindenki egyetértett
abban, hogy a palliatív gondoskodást be kell vezetni, de nem nagyon merték megtenni az első lépéseket.
Végül az Országos Onkológiai Intézetben alakult egy modell team, amely tagjai között voltak orvosok, nővérek, fizioterapeuták, önkéntesek. Az első évben 65 terminális állapotú betegről és családjukról gondoskodtak. A Magyar Hospice Alapítvány ezzel vált a modelljévé a később megalakuló magyar hospice teameknek.
1993-ban már a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen továbbképző tanfolyam
indult 100-120 résztvevővel, amely 1994-ben tovább folytatódott.
A hospice szervezők felvették a kapcsolatot a minisztériumokkal, a Parlamenttel, a
biztosító társaságokkal.
Az új, 1997-es egészségügyi törvény megalkotásában - szakértőként - már a hospice
mozgalom képviselői is részt vehettek, így az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről külön paragrafust szentel a haldoklók gondozásának.
A törvényi háttér megfogalmazása már a 90-es években megkezdődött, az egészségügyi törvényben a hospice ellátás a 99§-ban szerepel és rendelet is jelent meg a
minimumfeltételekkel (15/ 2004. (III. 8.) ESZCSM rendelet). .
2001-ben és 2002-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Magatartástudományi Intézete megkérdezett 182 nővért, 288 orvostanhallgatót és 124 orvost a halottakhoz és a halálhoz való attitűdről. Ezek az eredményei és a konklúziók teljesen
egybevágtak a nemzetközi kutatásokkal. A 4600 órás nővérképzés idejéből mindöszsze 33 órán foglalkoztak a problémával, a 7000 órás orvosképzésből pedig 34 órán.
A felmérésben résztvevők 40,8%-a szakemberként soha nem beszélt haldoklóval. A
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résztvevők közel 40%-a a hospice care-rel kapcsolatosan nem volt tájékozott. Ennek
eredmények azt demonstrálták, hogy sarkalatos kérdés megváltoztatni az attitűdöt és
a nézeteket, valamint az oktatási anyagokba be kell építeni a hospice care-t.
A hospice-palliatív ellátással kapcsolatos szakmai irányelvek először 2000-ben, majd
2002-ben újra kiadásra kerültek.
A 2002-es „Palliative Care os Terminally Ill Cancer Patients Professional Guidelines
2nd improved and extended edition Hungarian Hospice-Palliative Association, 2002”
már tartalmazta azt, hogy minden orvosi egyetemen állami támogatással legyen
olyan fakultáció, vagy intézmény, amelyik a palliatív medicinát és a fájdalom-kutatást
és a tünet-menedzsmentet oktatja. Fontosnak tartják modell osztályok és palliatív
terápiás szervíz létrehozását, amely egyúttal graduális és posztgraduális képzések
alapja is lehet, emellett az önkéntesek, önkéntes szervezetek is financiális segítségre
szorulnak mind a napi munkájukhoz, mind az önkéntes segítők otthonainak létrehozására.
Az évek során kb. 3000 egészségügyi szakember részesült speciális képzésben akkreditált tanfolyamokon európai standardnak megfelelő képzés során. Ezek közül a
kiképzett szakemberek közül sajnálatosan azonban töredékük dolgozik olyan egészségügyi intézményben, ahol megvalósult már a hospice ellátás és a palliativ medicina.
2001. végére 4 hospice- palliatív egység (56 ággyal) működött 13 hospice gondozó
csoport (a 300 házi betegápolási csoportból 13!) tevékenykedett, 2 nappali gondozó
centrum és 2 mobil team. Ezen kívül ápolási otthonban 5 helyen működött hospicepalliatív team. Számos pályázat és adomány segítette a munkát, így a Magyar Soros
Alapítvány, a Phare, Open Society Institute. Ezen kívül számos magyar állampolgár
e célra felajánlotta adója 1%-át.
A hospice ellátás finanszírozási oldalát tekintve a stabil működéshez elengedhetetlen
a támogató környezet, amely ráadásul folyamatosan követi az ellátás költségeinek
alakulását és rugalmas finanszírozási technikákkal elősegíti a program érvényesülését.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), a Magyar Hospice Alapítvány és
az Open Society 2004. április 19-20.-án konszenzus konferenciát szervezett Budapesten a Hospice-Palliatív ellátás komplex integrált rendszerének kidolgozására. (Forrás: www.oep.hu)

2004-re országos szinten 4 fekvőbeteg részleg, 15 házi gondozási csoport, 4 kórházi
támogató csoport végezte ezeknek a betegeknek és hozzátartozóiknak ellátását.
Emellett 5 ápolási otthonban, ill. idősek otthonában folyt hospice jellegű ápolás.
Mivel Magyarországon az 1991-2004-es időszakban daganatos betegségben meghalt mintegy 400 ezer ember közül mindössze kb. 14 ezer részesült állapotának megfelelő magas szintű ellátásban, nem volt vitakérdés az, hogy mennyire fontos az,
hogy a konszenzus konferencián megfogalmazottak értelmében további lépések
szükségesek, mint ahogy ezt a hospice szervezetek ill. az őket tömörítő, megalakult
egyesület és az alapítvány is megfogalmazzák.
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2006 elejére azonban, amikor is megfogalmazásra került a Nemzeti Rákellenes
Program, már 11 hospice bentfekvő részlegről 143 ággyal, 29 hospice házigondozási
ellátó csoporttal, két nappali szanatóriummal, ezenkívül 6 ápolási otthonban, illetve
szociális otthonban 46 ágyon és 4 hospice mobil-teammel rendelkeztünk, így összesen 189 ággyal 52 szervezettel. (ebből 29 szervezet plusz 8 bentfekvő részleg és 21
házi ellátó csoport az OEP modellprogramjában vesz részt)
3.4.3.5. A Hospice fejlesztési lehetőségei
3.4.3.5.1. Nemzetközi fejlesztési programok
A WHO National Cancer Control Programmes, Policies and Managerial Guidelines
2002. májusában Genovában kiadott anyagában prioritásként említi a Nemzeti Rákellenes Programok létrejöttét, mely nélkül nem lehet sikeres a rákbetegséggel való
harc felvétele.
A Palliatív Gondozás Európai Szövetsége (EAPC) is folyamatosan fejlesztési célokat
tűz ki maga elé. Az 52 országból álló szövetség a ”Palliative Care Facts in Europe for
2005” programban komoly fejlesztést kíván folytatni. A kollaboráció kialakításához
egy kérdőíves felmérést végeztek. A kérdőívben az egészségügyben dolgozóktól
kértek olyan információkat, amelyekből megtudják, hogy milyen a palliatív kezelés
gyakorlata Európában. Részleteiben érdeklődnek pl. a palliatív kezelés financiális
forrásairól is, valamint számos egyéb ezzel kapcsolatos kérdésről, mint pl. hogy hol
történik a kezelés, hány egység és hány ágy áll rendelkezésre egy-egy területen,
milyen állami támogatást kapnak az egyes országokban, milyen kapacitással rendelkeznek a kezelésekhez, stb. Mindehhez pontos nomenklatúrát adtak meg azért, hogy
ugyanazt a fogalmat takarja egy-egy megfogalmazás minden országban.
3.4.3.5.2. Hazai fejlesztési tervek
A nemzetközi és a korábban leírt hazai tapasztalatok alapján a Nemzeti Rákellenes
Program foglalja össze az 5. fejezetében a Hospice (Palliatív ellátás) címszó alatt a
legfontosabb teendőket, mely szerint egyaránt fejleszteni kívánja az ellátási formák
mindhárom csoportját, úgy mint :
-Palliatív mobil csoport (mobil-team)
-Otthoni hospice gondozás
-Hospice-palliatív terápiás osztály
(Forrás: Nemzeti Rákellenes Program, 2006. február
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4. SZEMELVÉNYEK AZ ONKOTERÁPIA EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI GYAKORLATÁBÓL
4.1. EMLŐ-TUMOR KEZELÉS EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI ASPEKTUSAI
4.1.1. Sebészet
A sebészeti beavatkozások egészség-gazdaságtana: emlőmegtartó műtét vagy
mastectomia?
A korai stádiumú (I és II) invazív emlőtumor kezelésében első vonalban minden esetben a rendelkezésre álló sebészeti beavatkozások valamelyikét alkalmazzák. Míg korábban ez egyértelműen a radikális mastectomia volt, manapság egyre
nagyobb arányban alkalmaznak emlőmegtartó műtéteket, melyek során az emlőnek
csak egy részét távolítják el. A választást több faktor is befolyásolja; a tumor nagysága illetve a megbetegedés stádiuma, a beteg kora, valamint egyéb fennálló megbetegedései (Barlow et al. 2001).
Több tanulmány is foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy minek köszönhető,
hogy az emlőmegtartó operációk csak igen lassan nyernek teret a mastectomiával
szemben, miért választja még mindig sok nő a radikális emlőeltávolítást a részlegessel szemben.
Az emlőmegtartó operáció elsősorban a kezdeti sebészi beavatkozás fokában
különbözik a mastectomiától. A gyakran lumpectomiának, tylectomiának vagy
quadrantectomiának is nevezett emlőmegtartó műtét alkalmazásakor csak a tumor
invázió által érintett szövetrész kivétele történik, mellyel egy időben általában a hónaljtáji nyirokcsomó dissectióját is elvégzik. Ezzel szemben egyszerű mastectomia
esetén az emlő teljes szövetét, valamint némi hónalji szövetet is eltávolítanak. Az
érintett emlő rekonstrukcióját, vagy az ellenoldali emlő redukcióját (ún. mastopexia)
szintén elvégzik. Mindkét beavatkozás után szükség van sebészi, onkológiai vagy
háziorvosi utánkövetésre az adjuváns kemoterápia adminisztrációja, a helyi
rekurrencia felügyelete, valamint a komplikációk felmérése miatt. Ugyan az emlőmegtartó műtétek rövidebb kórházi tartózkodást igényelnek, és általában kevesebb
komplikációval is járnak, kiegészítésképpen sugárterápiát kell alkalmazni mellettük,
ami talán közrejátszhat abban, hogy sokan inkább a mastectomiát választják (Barlow
et al. 2001).
Az ATAC tanulmány, mely egy aromatáz gátló, az anastrozol hatásosságát
vizsgálta a tamoxifennel szemben adjuváns terápiában, nagy betegszámának köszönhetően lehetőséget biztosított arra, hogy azonosítani lehessen olyan tényezőket,
melyek hatással vannak a nők döntésére, hogy radikális mastectomiát, vagy emlőmegtartó operációt választanak (Locker et al. 2004). A korrelációszámítások szerint a
nagyobb tumorméret, a pozitív nyirokcsomó státusz, a magasabb kor, valamint az
adjuváns kemoterápiában részesülés inkább a mastectomia melletti döntést erősítette. Az emlőmegtartó operációt ezzel szemben a pozitív hormonreceptor státuszú,
nagyobb testsúlyú betegek részesítették előnyben. Érdekes eredménye volt a vizsgálatnak, hogy a választásban feltételezhetően kulturális elemek is szerepet játszhatnak. Az Egyesült Államokbeli nők ugyanis szignifikánsan nagyobb arányban (OR:
1,43; 95%KI: 1,28-1,60; p<0,001) választották a radikális emlőeltávolítást, mint
Egyesült Királyságbeli társaik.
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A két terápia hatásosságát több tanulmány is összehasonlította; a vizsgált
végpontok az általános ill. betegségmentes túlélés, valamint a betegség kiújulása
voltak. A Breast Cancer Disease Site Group irányelvében 11 randomizált, kontrollált
vizsgálatot dolgozott fel, ami alapján kijelentették, hogy statisztikai értelemben szignifikáns különbséget nem lehetett kimutatni a két terápia között egyetlen végpont tekintetében sem. (Members of the Breast Cancer Disease Site Group, 2003) Igaz, a 11
vizsgálatból csak hatnak vették figyelembe az eredményeit arra hivatkozva, hogy a
másik öt tanulmány közül kettő súlyos módszertani hibát tartalmazott, míg hármat
pedig sosem publikáltak. A két terápia eredményessége tehát irodalmi adatok alapján azonos, így az irányelv javaslata szerint a betegnek magának kellene eldöntenie,
hogy melyik beavatkozást választja.

4.1.1.1. Korai stádiumú betegek életminősége emlőmegtartó műtét és
mastectomia esetén
Miután egyre több klinikai vizsgálat bizonyította be, hogy az emlőmegtartó
operáció sugárterápiával kiegészítve ugyanolyan eredményes, mint a radikális
mastectomia, a kutatások a kezelések fizikális, pszichológiai, szociális, foglalkozásügyi és szexuális következményeinek vizsgálata felé kezdtek fordulni. Az alapfeltevés az volt, hogy az emlőmegtartó műtétet a betegek pozitívabban fogják fogadni,
hiszen a nők számára az emlőnek mind fizikális, mind pedig érzelmi szempontból
igen nagy a jelentősége. (Curran et al, 1998) Várható volt tehát, hogy igen nagy
számban fogják előnyben részesíteni ezt a terápiát. A korai tapasztalatok ugyanakkor
nem támasztották alá egyértelműen ezeket az előfeltevéseket. Ennek egyik oka lehetett, hogy kezdetben a betegek nem hitték el, hogy kevésbé radikális módszerrel is
ugyanolyan mértékig lehet leszorítani a kiújulás kockázatát, mint a teljes emlőeltávolítás során, a másik pedig az, hogy maguk az orvosok is még híján voltak a szükséges tapasztalatoknak. Az emlőmegtartó kezeléssel együtt alkalmazott sugárterápia
pedig szintén csökkentette a betegek életminőségét (Engel et al, 2004).
A két sebészeti eljárás életminőségre gyakorolt hatását több tanulmány is
vizsgálta, minőséggel korrigált életéveket (QALYs) azonban egyik sem mért. A szisztematikus keresés során hat randomizált, kontrollált vizsgálattal kapcsolatban találtunk teljes terjedelmű cikket, ezek mindegyikét külön-külön ismeretetjük:
A Curran et al. tanulmány az EORTC 10801 vizsgálat eredményire támaszkodott, és 278 nő adatait elemezte. Egy 10 kérdésből álló kérdőívet alkalmaztak, melyben a kérdések a beteg saját testéről alkotott képére, a kiújulástól való félelmére, a
kezeléssel való elégedettségre, és a kozmetikai kimenetre vonatkoztak. Két évvel az
operáció után az emlőmegtartó műtéten átesett nők képe testükről szignifikánsan
jobb volt (p=0,001), valamint a kezeléssel is elégedettebbek voltak (p=0,001), míg a
tumor kiújulásával kapcsolatban nem éreztek nagyobb félelmet (p=0,236) (Curran et
al, 1998).
Az Al-Ghazal et al. tanulmány ennél is kedvezőbbnek találta az emlőmegtartó
operáció életminőségben tapasztalt előnyét. Összesen 577 hetven évnél fiatalabb
beteget vizsgáltak meg, akik vagy emlőmegtartó operációban, vagy mastectomián
estek át, emlő rekonstrukcióval vagy a nélkül. Négy korcsoportban vizsgálták az adatokat, melyeket standard kérdőívek alapján nyertek. Az eredmények szerint a 40-70
éves korosztályban a konzervatív terápiában részesülők szignifikánsan elégedetteb71

bek voltak a kozmetikai eredményekkel, szexuálisan vonzóbbnak ítélték magukat,
kevésbé voltak depressziósak, kedvezőbb volt a képük a testükről, valamint jobb volt
az önértékelésük is. A legfiatalabb korosztály esetén ugyanezek az eredmények csak
10%-os szint mellett lettek volna szignifikánsak (Al-Ghazal et al, 2000).
Ezzel merőben ellentétes eredményre jutott a Poulsen et al. tanulmány, melyben 184 beteget vizsgáltak átlagosan 31 hónapos követési idővel. A módszertanilag
igencsak kifinomult tanulmány eredményei szerint a két csoport között nem volt szignifikáns különbség egyetlen vizsgált pszichoszociális összetevő (fizikális állapot, érzelmi állapot, nyilvános szereplés, munkabírás, testről alkotott kép, társas és szexuális élet, szorongás mértéke) tekintetében sem, egyedül a 25-47 év közöttiek esetében
volt kedvezőbb a testről alkotott kép az emlőmegtartó operáció esetében (Poulsen et
al, 1997).
A müncheni tanulmányban (Härtl et al, 2003) összesen 274 beteget követtek
átlagosan a diagnózis felállítása után 4,2 éven keresztül. Az életminőség adatokat a
QLQ-C30 kérdőív segítségével állították elő. Az eredmények szerint az emlőmegtartó
operáción átesettek képe kedvezőbb volt testükről, mint a mastectomiában részesülő
betegeknek (p<0,01), szignifikánsan elégedettebbek voltak az operációval (p=0,01),
jobb kozmetikai eredményekről számoltak be (p<0,01), viszont jobban féltek a betegség kiújulásától (p=0,04).
A szintén müncheni Engel et al. tanulmány 5 éves prospektív, randomizált
vizsgálat eredményeire épült, melyben összesen 990 beteg vett részt. Az életminőség adatokat itt is a QLQ-C30 kérdőív segítségével számolták. A mastectomiában
részesült betegek értékei kedvezőtlenebbek voltak a testről alkotott kép, a szerep és
szexuális funkció (p<0,01), valamint egy sor egyéb faktor tekintetében is, melyeket
még ezen kívül vizsgáltak (Engel et al, 2004).
A Haes et al. tanulmányban az EORTC 10 850 vizsgálatban részt vevő, öszszesen 136, 70 évesnél idősebb nő életminőségét mérték, akiknek egyik része
mastectomiában, a másik pedig emlőmegtartó operáció és tamoxifen kezelésben
részesült. Az adatokat egy 36 kérdésből álló kérdőív segítségével nyerték, melyben a
kérdések megválaszolásához egy 9 értékkel rendelkező skála állt rendelkezésre. A
betegek különböző időpontokban töltötték ki az ívet, a 2. és 12. hónap között. A felmérés módszertanának helyessége igencsak megkérdőjelezhető, ám eredményei
ennek is az emlőmegtartó műtétet találták jobbnak. A vizsgált paraméterek közül
nem volt szignifikáns különbség a fáradékonyság, érzelmi funkciók, kiújulástól való
félelem, a környezet támogatása, fizikális funkciók, valamint a szabadidő eltöltése
tekintetében, míg szignifikánsan kevesebb karral kapcsolatos problémáról (p=0,04)
és kedvezőbb képről számoltak be testükkel kapcsolatban (p=0,06) a konzervatív
terápiában részesülők (Haes et al, 2003).

72

Szervezet
Szerző
Év
EORTC
Curran et
al.
1998

Összehasonlítás
Emlőmegtartó
műtét
Módosított radikális mastectomia

Betegszám

Módszer

Eredmény

151 (54%)
127 (46%)

Kérdőíves felmérés 2 évvel a
kezelés után

A BCS-vel szignifikánsan jobb a
test megítélése, és a kezléssel
való elégedettség; a kiújulástól
való félelem szignifikánsan nem
különbözött
A KLE emlőrekontrukcióval
szignifikánsan kedvezőbb volt
az ún. pszichoszociális morbiditás (félelem, depresszió, önértékelés, szexualitás, test megítélése) és a terápiával való
elégedettség tekintetében. A
kozmetikai kimenettel is a KLE
csoportjában voltak elégedettebbek a betegek.

Nottingam
City
Hospital
Al-Ghazal
et al.
2000

Kiterjedt lokális
excízió
Egyszerű
mastectomia
Mastectomia emlőrekonstrukcióval

254 (44%)
202 (35%)
121 (21%)

Kérdőíves felmérés, a követési
idő átlagosan
39,5-51,2 hónapig terjedt az
egyes csoportokban

Odense
University
Hospital
Poulsen, et
al.
1997

Emlőmegtartó
műtét
Módosított radikális mastectomia

87 (47%)
97 (53%)

Két speciális
kérdőív (LASA,
STAI), ill. kvázi
irányított interjú

Egyetlen vizsgált paraméter
tekintetében sem volt szignifikáns eltérés

I.FKLMU
(München)
Härtl et. al
2003

Emlőmegtartó
műtét
Módosított radikális mastectomia

171 (62%)
103 (38%)

Kérdőíves felmérés, áltagosan
4,2 évvel a diagnózis felállítása
után

A BCS szignifikánsan kedvezőbb a testről alkotott kép, a
bevatkozással és kozmetikai
eredménnyel való elégedettség,
viszont kedvezőtlenebb a kiújulástól való félelem tekintetében.

Munich
Field Study
Engel et al.
2004

Emlőmegtartó
műtét
Módosított radikális mastectomia

567 (57%)
421 (43%)

Kérdőíves felmérés, 5 éven keresztül többször

A BCS szignifikánsan kedvezőbb a testről alkotott kép, a
társadalmi és szexuális funkcionális státusz.

Kérdőíves felmérés, 2-12 hónap- Szignifiánsan kevesebb karral
71 (54%)
pal a
kapcsolatos probléma a BCS65 (48%)
ben részesült betegeknél
randomizáció
után
BCS: Breast Conserving Surgery: Emlőmegtartó műtét; KLE: Kiterjedt Lokális Excízió
EORTC
BCCG
Haes et al.
2002

Emlőmegtartó
műtét + tamoxifen
Módosított radikális mastectomia

4.1.1.2. Az emlőmegtartó műtététek közgazdasági értékelése
Az életminőséget vizsgáló felmérések egyike sem mért minőséggel korrigált
életéveket (QALYs), és mint láthattuk az előző fejezetpontban, az egyéb végpontokkal dogozó tanulmányok eredményei is helyenként ellentmondanak egymásnak. Az
egészség-gazdaságtani elemzések többsége így csupán a sebészeti beavatkozások
rövid és hosszú távú költségeit gyűjtötte össze, költség-hatékonysági vizsgálat készítésére nem vállalkozott.
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Az egyik első a Desch et al tanulmány 1999-ből (Desch et al, 1999), melyben
64 évnél fiatalabb betegeket vizsgáltak három éven keresztül. Arra a kérdésre keresték a választ, hogy mi határozza meg a beteg létező sebészeti beavatkozások közötti
választását, illetve hogy milyen költségekkel járnak a különféle eljárások.
A vizsgálatban részt vevő 592 beteg közül 156 (26%) választotta az emlőmegtartó operációt, 341 (58%) részesült egyszerű mastectomiában, és 95 (16%) emlőrekonstrukcióval kiegészített mastectomiában. Az eredmények szerint a kor
előrehaladtával szignifikánsan (p=0,0001) csökken az emlőrekonstrukció iránti igény,
amit viszont más vizsgált faktorok (tumor mérete, nyirokcsomó státusz, rassz) nem
befolyásoltak. A klinikai faktorok inkább arra voltak hatással, hogy a beteg emlőmegtartó beavatkozást választ-e, vagy mastectomiát. A nagyobb tumorméret és a nyirokcsomók pozitív státusza a radiálisabb beavatkozás választására ösztönözte a beteget.
A költségek számszerűsítésekor az összes olyan elemet figyelembe vették,
melyet a biztosító (Trigon Healthcare Inc., Virginia) az első két, illetve három év során kifizetett. Az egyes beavatkozások költségeit az alábbi táblázat tartalmazza:
Beavatkozás

Betegszám

BCS
Egyszerű mastectomia
Mastectomia + emlő rekonstrukció
Későbbi rekonstrukció
Azonnali rekonstrukció

156
341
95
42
53

2-éves költségek
medián ($)
21 582
16 122
25 769
31 047
23 395

3-éves költségek
medián ($)
23 476
18 141
29 144
33 446
24 656

Az egyes eljárások költségei között szignifikáns eltérések voltak tapasztalhatóak, melyeket az alábbi táblázat szemléltet. Az emlőmegtartó beavatkozás tehát
szignifikánsan drágábbnak bizonyult a radikális mastectomiával szemben, ám látható, hogy a hasonló kozmetológiai eredményt produkáló emlő rekonstrukcióval kiegészített mastectomiánál viszont szignifikánsan olcsóbb.

BCS vs. egyszerű mastectomia
BCS vs. mastectomia + emlő rekonstrukció
Egyszerű mastectomia vs. mastectomia +
emlő rekonstrukció
Későbbi rekonstrukció vs azonnali rekonstrukció
BCS vs. azonnali rekonstrukció

2-éves költségek
Zszignifikancia
érték
5,63
p=0,0001
1,997
p =0,0458

3-éves költségek
Zszignifikancia
érték
3,89
p =0,0001
2,26
p =0,024

5,68

p =0,0001

4,98

p =0,0001

1,73

p =0,0828

2,56

p =0,0106

0,833

p =0,4047

0,833

p =0,4047

A Warren et. al. tanulmányban a hangsúlyt arra a kérdésre fektették, hogy miként viszonyulnak egymáshoz a MRM és a BCS költségei hosszabb távon, az amerikai Medicare rendszer keretei között. A költségeket havi szinten számszerűsítették,
és aszerint, hogy a diagnózis után mennyi idővel jelentkeztek, kezdeti, fenntartó, és
befejező fázisban felmerültekre osztották fel őket. Ennek oka abban keresendő, hogy
a tapasztalatok alapján a kezelés első és utolsó hat hónapjában jóval magasabbak a
költségek, mint e két periódus között. Az összes felmerülő költségen kívül meghatározták a csak a daganatos terápiához kapcsolódó költségeket is minden egyes beavatkozás mellett, mindhárom fázisban. Azt vizsgálták, hogy egyes kulcsparaméterek
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(a sebészeti beavatkozás típusa, részesül-e a beteg kemoterápiában, a betegség
stádiuma, a beteg kora) hogyan befolyásolják a költségek alakulását az egyes fázisokban. A táblázat tanúsága szerint az emlőmegtartó műtét és sugárterápiában részesült betegek költségei voltak a legmagasabbak a kezdeti és a végső fázisban, ám
a két fázis közötti költségek itt bizonyultak a legalacsonyabbnak. Az adatok közül
kiolvasható továbbá, hogy az, hogy a beteg kemoterápiában részesült szintén jócskán megnövelte a terápia költségeit, valamint a magasabb stádiumhoz is magasabb
költségek tartoznak. Az utolsó adatsorból viszont az látszik, hogy az életkor és a daganatos megbetegedéssel kapcsolatban felmerült költségek között negatív a korreláció; a 65-69 éves korosztály kezdeti költségei másfélszeresére rúg a 85 évesnél idősebb betegekének, míg ugyanez az arány kettő-négyszeresére is nő a végső és a
fenntartó fázis esetén.

Összesen
Sebészeti beavatkozás
• BCS
• BCS sugárterápiával
• Egyszerű mastectomia
• MRM
• Egyéb / nincs terápia
Chemotherapia
• Nincs
• Van
Stádium
• I
• II
o IIA
o IIB
Korosztály
65-69
70-74
75-79
80-84
85-

Kezdeti fázis
Átlag ($) stand.
hib.
1 462
11

Fenntartó fázis
Átlag ($) stand.
hib.
112
2

Végső fázis
Átlag ($) stand.
hib.
2 561
34

910
1 837
1 318
1 375
1 336

37
18
51
14
102

138
106
111
111
112

8
4
14
3
20

1 983
2 754
1 562
2 666
2 306

115
83
130
40
265

1 406
2 114

11
48

99
321

2
12

2 210
3 302

39
59

1 363
1 617
1 578
1 739

13
19
22
34

98
132
125
153

3
4
4
7

2 545
2 567
2 480
2 697

63
40
50
64

1 687
1 526
1 396
1 284
1 088

26
22
16
24
25

274
82
68
61
61

6
4
5
5
5

3 266
2 849
2 589
2 273
1 593

83
71
69
71
60

A 25 éves betegkövetés után összesítették az egyes beavatkozásokhoz tartozó költséget, melynek eredményeit az alábbi két táblázat tartalmazza:

Beavatkozás

Összes költség ($

Konfidencia
intervallum ($)

Átlag
3%-kal diszkontálva
MRM
3%-kal diszkontálva
BCS és sugárterápia
3%-kal diszkontálva

76 431
61 992
77 106
62 848
75 897
61 371

75 351 – 77 519
61 251 – 62 756
75 612 – 78 803
61 736 – 64 119
74 759 – 77 131
60 528 – 62 263

Az eredmények szerint tehát annak ellenére, hogy a sugárterápiával kiegészített
emlőmegtartó
műtét
kezdeti
költségei
magasabbak
a
mastectomiáénál, hosszabb távon ezek nagyságrendileg kiegyenlítődnek,
ahogy ezt az alábbi ábra is szemlélteti. Éppen ezért a tanulmány írói azt java75

solják, hogy a terápia kiválasztásakor a legmesszebbmenőkig vegyék figyelembe a beteg döntését.

Hasonló következtetésekre jutott a Barow et al. tanulmány is, mely szintén a
mastectomia és az emlőmegtartó műtét hosszú távú költségeinek számszerűsítésére
tett kísérletet. A vizsgálatban részt vevő összesen 1 675 beteg négyféle ellátásban
részesült; 183-an mastectomiában, 417-en a mastectomia mellett adjuváns hormonterápiában vagy kemoterápiában, 405-en emlőmegtartó kezelésben, míg 670-en
adjuváns hormonterápiában vagy kemoterápiában az emlőmegtartó műtét mellett.
Hat hónappal a diagnózis felállítása után a négy csoportban az egészségügyi ellátás
összes költsége szignifikánsan különbözött (p<0,001), az emlőmegtartó operáció
drágább volt a mastectomiánál. Egy évvel a diagnózis után a költségkülönbségek
még mindig szignifikánsak voltak, ám ekkor már meghatározóbb volt, hogy alkalmaznak-e adjuváns terápiát, mint maga a sebészeti beavatkozás típusa. 5 éves időintervallumot vizsgálva az emlőmegtartó beavatkozás már olcsóbb volt a mastectomiánál
(P<0,001).
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Mastectomia
Átlag (95% KI)
Stand. eltérés
Betegszám
Mastectomia + adjuváns terápia
Átlag (95% KI)
Stand. eltérés
Betegszám
BCS + sugárterápia
Átlag (95% KI)
Stand. Eltérés
Betegszám
BCS + sugárterápia + adjuváns
terápia
Átlag (95% KI)
Stand. eltérés
Betegszám
P érték

6 hónap

1 év

5 év, nincs
diszkontálás

5 év, 3%-os
diszkontráta

12 454
(11 426 –
13 483)
6 893
175

16 462
(14 674 –
18 249)
11 738
168

41 286
(32 355 – 50
217)
37 457
70

34 968
(30 726 –
47 402)
34 968
70

14 761
(14 023 – 15
498)
7 596
410

20 269
(18 821 –
21 716)
14 763
402

45 717
(41 262 –
50 171)
27 040
144

43 376
(39 236 –
47 515)
25 130
144

14 443
(13 979 – 14
908)
4 685
393

16 506
(15 899 –
17 113)
6 073
387

33 784
(30 466 –
37 102)
21 046
157

32 246
(29 185 –
35 307)
19 417
157

15 924
(15 389 –
16 458)
6 995
661
0,0001

20 236
(19 468 –
21 005)
9 964
648
0,0001

39 274
(36 118 –
42 429)
24 763
239
0,0001

37 421
(34 527 –
40 315)
22 713
239
0,0001

A Polsky et al. tanulmány szintén arra kereste a választ, hogy hosszabb távon
hogyan alakulnak az emlőmegtartó műtétek és a mastectomia költségei (Polsky et al.
2003). Az 5 éves retrospektív felmérésben összesen 2 517 beteg adatait értékelték,
akik a Medicare rendszer keretei között részesültek ellátásban. Ez vagy mastectomia
(n=1 813), vagy sugárterápiával kiegészített emlőmegtartó műtét (n=704) volt.
A tanulmány módszertanilag igen kifinomult, és két ponton is hozzáad valami
pluszt az előbbiekben ismertetett eredményekhez.
Egyrészt a beválogatott populációval kapcsolatban meghatároz olyan kulcsparamétereket, melyekkel kapcsolatban elvárja, hogy az eloszlásuk mindkét karon azonos legyen. Ezek a kor szerinti megoszlás, a rasszhoz való tartozás, a tumor stádiuma, egészségügyi kiadás a megelőző évben, a comorbiditás (egy ún. Charlson
comorbidity score alapján), az operáció éve (1992-1994), illetve bizonyos földrajzi és
szociális jellemzők. Mivel ezek közül szinte valamennyi esetében az emlőmegtartó
műtétben részesülők szignifikánsan (P<0,05) kedvezőbb helyzetben voltak, így a
számítások során az eredmények ezen paraméterek szempontjából történő kiigazítása is megtörtént.
A másik igen fontos többlet, hogy ez az egyetlen tanulmány, mely a sebészeti
eljárások eredményességét minőséggel korrigált életévekben (QALYs) határozta
meg, így lehetőség nyílt költség-hatékonysági arányszám számolására. A QALY értékeket a EuroQol által kifejlesztett vizuális analóg skála segítségével nyerték.
A táblázat adataiból látható, hogy az öt éves minőségi életév különbség csak
a korrigálatlan esetben szignifikáns, hiszen a kockázatkiigazítás után a konfidenciaintervallum tartalmazza a 0 értéket. Az összköltségek tekintetében viszont már mindkét esetben szignifikáns különbség tapasztalható a két eljárás között. Ennek megfe77

lelően az inkrementális költség-hatékonysági arányszám is csak a korrigálatlan esetben tekinthető elfogadhatónak; a kulcsparaméterek kiigazítása után már a
mastectomia akár dominálhatja is az emlőmegtartó műtétet.
Mastectomia
[A]
n= 1 813

Emlőmegtartó műtét + sugárterápia
[B]
n=704

Különbség a
két csoport
között
[B] - [A]

3,075

3,326

0,251

3,122

3,205

0,083

40 130

48 519

8 389

38 623

52 398

13 775

95 % konfidencia intervallum

5 éves QALY
•

Korrigálatlan

•

Megfigyelt kockázati
tényezőkkel kiigazítva
5 éves összköltség
•

Korrigálatlan

•

Megfigyelt kockázati
tényezőkkel kiigazítva
Költség-hatékonysági
arányszám $/QALY
•

Korrigálatlan

33 421

•

Megfigyelt kockázati
tényezőkkel kiigazítva

165 964

0,159 –
0,344
-0,013 –
0,179
4 605 – 12
171
9 853 – 17
697
17 079 – 60
647
75 243 –
dominálva
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4.1.2. A sugárterápia egészség-gazdaságtani elemzése
Mastectomia utáni sugárterápia
A sugárterápia alkalmazása mastectomia után meglehetősen vitatott. Pozitív
nyirokcsomó státuszú betegek esetén egyértelműen csökkenti a lokális-regionális
relapszust, és az is valószínűsíthető, hogy ez negatív nyirokcsomó státuszú betegek
esetében is igaz (Marks et al, 1999). Az emlőrák okozta mortalitás szintén javul a
sugárterápiának köszönhetően, ugyanakkor az általános túlélés tekintetében a megjelent tanulmányok ellentmondanak egymásnak. Valószínűsíthető, hogy a sugárterápia mellett tapasztalt magasabb kardiológiai halálozás az eredeti emlőtumor okozta
halálozás csökkenését statisztikai értelemben kompenzálja. A sugárterápia által okozott kardiológiai mortalitás függ az alkalmazott technológiától, így rendkívüli figyelmet
kell fordítani ennek kiválasztására.
Nyolc tanulmányt leltünk fel, melyek a postmastectomiás sugárterápia költséghatékonyságát vizsgálták (Lievens et al. 2005; Hayman JA, 2000; Suh et al. 2005;
Lundkvist J et al. 2005; Lee et al, 2002; Marks et al, 1999; Dunscombe et al, 2000;
Samant et al. 2001). Utóbbi kettő ugyanazt a vizsgálatot írta le, ezért eredményeiket
közösen mutatjuk be.
Vizsgálat
Lievens Y.
2005.

Hayman A.
2000.

Suh WW.
2005.

Lundkvist J.
2005.

Lee JH.
2002.

Módszertan
Markov-modell
Operáció utáni IM-MS
RT vs.
Operáció után nincs IMMS RT
A bevont betegekre
nincs semmilyen megkötés
Markov-modell
BCS+TRT+EBB vs.
BCS+TRT
Korai stádiumú, emlőmegtartó operáción és
axilláris nyirokcsomó
disszekción átesett betegek
Markov modell
BCS + RT vs.
BCS önmagában
A betegek BCS-n estek
át DCIS miatt

Eredmények
A sugárterápia domináns stratégia; életév
nyereség: 0,235 év,
QALY nyereség: 0,228
Költség csökkenés:
kb. 10.000 €

Következtetések
A sugárterápia magasabb költségeit
túlkompenzálja a későbbi
relapszusok kezelési költségeinek
megspólolása.

Többletköltség: $2.008
QALY nyereség:
0,0065
Költség-hasznossági
ráta: 300.000
USD/QALY

Az eredmények szerint a elektronsugár boost alkalmazása emlőmegtartó műtét és sugárterápia után
bőven a hagyományasan elfogadott
költség-hatékonysági küszöb fölött
van.

Többletköltség: $3.300
QALY nyereség: 0,09
Költség-hasznossági
ráta: 36.700
USD/QALY

A következtetés szerint a sugárterápia alkalmazása ennél a betegcsoportnál nem indokolt költséghatékonysági szempontokat figyelembe véve.

Markov-modell
Hagyományos RT vs.
Proton RT
A modellezett betegcsoport bal oldali
emlődaganttal rendelkezett
Markov-modell
Mastectomia + kemote-

Többletköltség: €6.243
QALY nyereség:
0,0937
Költség-hasznossági
ráta: 67.000 €/QALY

Az átlagpopuláció számára a proton
sugárterápia nem bizonyult költséghatékony megoldásnak, ugyanakkor
azok számára, akiknél fokozott a
kardiológiai szövődmény kialakulásának veszélye, költség-hatékony
lehet
A PMRT költség-hatékony megoldásnak tűnt, az érzékenységi vizs-

Többletköltség PMRTvel, 15 évre: $40.800-
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gálatok azt mutatták, hogy az ered48.100
mények robusztusak
Életév nyereség: 0,29
év
QALY nyereség: 0,32
Költség-hatékonysági
ráta: 24.900 USD/LYG
Költség-hasznossági
ráta: 22.600
USD/QALY
(konfidencia intervallumok nincsenek
megadva)
Irodalmi áttekintés
A LRR költsége a
Az eredmények szerint a pozitív
Marks LB.
A lokoregionális sugárte- pozitív axilláris nyirok- axilláris nyirokcsomók számától függ
1999.
rápia hatását vizsgálta a csomók számától
a PMRT költség-hatékonysága, ám
lokoregionális
függ:
nem húzható meg egyértelmű harelapszusra és az élet0-2 nyirokcsomó: $
tárvonal egy hüvelykujj szabályhoz
minőségre
100.000-200.000
≥4 nyirokcsomó:
$25.000-75.000
Költség-hasznossági
ráta: $10.000100.000/QALY
Többletköltség PMRT- A PMRT-t a tanulmány költségDunscombe Költség-modell
hatékonynak találta a vizsgált beMastectomia + kemotevel: 7000 CAD
P.
tegkörben, azérzékenységi vizsgálarápia vs.
Életév nyereség: 0,5
2000
tok megerősítették az eredményeMastectomia + kemoteév
Samant R.
ket.
rápia + PMRT
QALY nyereség: 0,45
2001.
Nyirokcsomó pozitív,
Költség-hatékonysági
Premenopauzális nők
ráta: 14.000 CAD/LYG
Költség-hasznossági
ráta: 15.600
CAD/QALY
(konfidencia intervallumok nincsenek
megadva)
BCS: emlőmegtartó műtét;IM-MS: Internal Mammary and Medial Supraclavicular lymph node chain;
EBB: Elektronsugár Boost; TRT: Tangenciális Sugárterápia; DCIS: Ductalis Carcinoma In Situ; PMRT:
Post Mastectomy Radiation Therapy: Mastectomia utáni sugárterápia; USD: USA dollár; CAD: kanadai
dollár; LYG: Life-Year Gained: életév nyereség; QALY: Quality Adjusted Life Years: Minőséggel korrigált
életév; LRR: lokoregionális relapszus
rápia vs.
Mastectomia + kemoterápia + PMRT
Nyirokcsomó pozitív,
Premenopauzális 45
éves nők

Összefoglalva a talált adatokat úgy fogalmazhatunk, hogy a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján nehéz egyértelmlűen meghatározni, hogy a sugárterápia
költség-hatékony terápiának számít-e a sebészeti beavatkozáson átesett, korai stádiumú emlőrákos betegek esetében. A pozitív hatást az életminőségre valamennyi
tanulmány kimutatta, ám a többletköltségek tekintetében jelentősen eltérő eredményekre jutottak. Ennek megfelelően a költség-hatékonysággal kapcsolatban is eltérő
vélemények születtek.
A tanulmányokból látszik, hogy az adjuváns sugárterápia alkalmazásának
költség-hatékonysága nagyban függ a kezelt betegcsoport egyes jellemzőitől (pl.
azok, akiknél fokozott a kardiológai szövődmény kialakulásának veszélye), illetve
attól is, hogy az adott országban milyen a kezelés során felmerült terápiák költségstruktúrája.
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4.1.3. Gyógyszeres kezelések / A szisztémás kezelések egészség-gazdaságtani
elemzése
4.1.3.1. A taxánok költség-hatékonysága metasztatikus emlőtumor esetén
Az NHS R&D HTA Programme keretében készült egy átfogó, szisztematikus
áttekintés, melyben a taxánok klinikai eredményességét, és költség-hatékonyságát
vizsgálták metasztatikus emlőrák kezelésében. A hatóanyagcsoport mindkét képviselőjét – a paclitaxelt és a docetaxelt is – vizsgálták első- és másodvonalbeli alkalmazás esetén is. Az összesen 2250 fellelt tanulmány közül végezetül csak 23-at vettek
figyelembe az elemzés elkészítésekor, melyek az alábbi táblázatban bemutatott módon oszlanak meg.
Kezelés szintje
Első vonalbeli
Másodvonalbeli

Kemoterápia
Paclitaxel
Docetaxel
Paclitaxel
Docetaxel

RCT-k száma
(vizsgált összbetegszám)
4 (1545)
1 (429)
1 (81)
4 (1092)

Egészség-gazdaságtani
értékelések száma
0
0
7
6

Magyarországon a két hatóanyag originális szerei a Taxol® (paclitaxel) és a
Taxotere® (docetaxel), melyek indikációs köre az alábbi táblázatban található:
•

•

Indikációs
kör

•

Taxol® (paclitaxel)
Nyirokcsomó pozitív emlőkarcinóma
adjuváns kezelésére anthraciklin és
ciklofoszfamid (AC) terápiát követően,
az AC terápiát kiegészítő jelleggel
Helyileg
előrehaladott
vagy
metasztatikus emlőkarcinóma kezdeti
kezelésére,
anthraciklinnel
vagy
trasztuzumabbal kombinálva.
Monoterápiaként olyan metasztatikus
emlőkarcinómában szenvedő betegeknek, akiknél anthraciklin nem alkalmazható

•

•
•

•

•

Taxotere® (docetaxel)
Operábilis,
nyirokcsomó
pozitív
emlőkarcinóma adjuváns kezelésére
doxorubicinnel és ciklofoszfamiddal
kombinálva
Helyileg
előrehaladott
vagy
metasztatikus emlőkarcinóma kezdeti
kezelésére, doxorubicinnel kombinálva
Monoterápiaként olyan helyileg előrehaladott vagy metasztatikus emlőkarcinómában szenvedő betegeknek, akik
citotoxikus kezelésre nem reagáltak
Metasztatikus emlőkarcinóma és HER2
overexpresszió
esetén
trasztuzumabbal kombinálva, első vonalban
Helyileg
előrehaladott
vagy
metasztatikus
emlőkarcinómában
capecitabinnal
kombinálva,
anthraciklin terápia sikertelenségét követően

4.1.3.1.1. Első vonalbeli kezelés
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Paclitaxel
Összesen négy, randomizált, kontrollált, fázis III-as vizsgálat foglalkozott a
paclitaxel hatásosságával (EORTC; TITGANZ; E1193; CA139-278) előrehaladott
stádiumú emlőrák első vonalbeli kezelésében. Az NHS értékelésének elkészültéig
csupán a TITGANZ vizsgálat adatai jelentek meg folyóiratban, a három másik tanulmány adatai csak poszterek formájában álltak rendelkezésre. Azóta azonban további
két vizsgálat eredményeit is publikálták, így Irodánk ezeket figyelembe vehette már
az értékelés elkészítésekor. (EORTC: Efficace et al. 2004; Bottomley et al. 2004;
Biganzoli et al. 2002; E1193: Sledge et al. 2003)
Tanulmány

EORTC

TITGANZ

E1193

Vizsgált terápia
Pac. (175
mg/m2) 3 órás
infúzióban +
dox. (60
mg/m2), max 6
ciklus
Pac. (200
mg/m2) 3 órás
infúzióban, 3
hetente, öszszesen 8-szor

Pac. (175
mg/m2) 24
órás infúzió 3
hetente

Kontroll csoport 1.
Cik. (600
mg/m2) 3 órás
infúzióban +
dox. (60
mg/m2), max 6
ciklus
CMPF: Cik.
(100 mg/m2) +
Met. (40 mg/m2)
+ Flu. (600
mg/m2) + Pre.,
4 hetente, öszszesen 6-szor
Dox. (60 mg/m2)
3 hetente, öszszesen 8-szor

Kontroll
csoport 2.

-

Dox. (50
mg/m2), 3
óra múlva
Pac. (150
mg/m2) 24
órán át, 3
hetente

Terápiaváltás

Betegszám

Betegség progreszsziója esetén, dokumentáció nélkül
terápiás kudarcnak
minősül

Pac. +
Dox.: 114
Cik. + Dox.:
105

Progresszió után a
betegeknek
epirubicin terápiát
(90 mg/m2 iv.) ajánlottak, 3 hetente
alkalmazva

Pac.: 107
CMPF: 102

Pac.: 224
Dox.: 229
Pac.+Dox.:
230

Pac. (220
FAC: Flu. (500
mg/m2), 3 órás
mg/m2) + Dox.
infúzióban, 3
(50 mg/m2) +
Pac. +
hetente, öszCik. (500
CA139-278
Dox.: 56
szesen 8-szor
mg/m2), 3 heFAC: 42
+
tente, összesen
Dox. (50
8-szor
mg/m2)
Pac: paclitaxel; Dox: doxorubicin; Cik: ciklofoszfamid; Met: methotrexat; Flu: fluorouracil;
Pre: prednison; CMPF: ciklofoszfamid + methotrexat + prednison + fluorouracil; FAC: fluorouracil +
anthraciklin (doxorubicin) + ciklofoszfamid

Az EORTC, az E1193 és a TITGANZ vizsgálatok a paclitaxelt egyedüli terápiaként vizsgálták, míg a CA139-278 és az E1193 másik kontroll csoportja kombinációban anthracyclinnel. A vizsgált végpontok a progressziómentes túlélés, az általános
túlélés és az életminőség voltak.
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Vizsgálat
EORTC

Progressziómentes túlélés
mediánja
Tp: 4,0
A: 7,5
p=0,0001

Terápia kudarcáig eltelt
idő mediánja

Átlagos túlélés
medinája

Tp: 5,9
A: 6,0
p=0,35

Tp:22,2
A: 18,9
p=0,24
Tp: 17,3 (12,5 – 21,4)
TITGANZ
Tp: 5,3 (KI 95%: 4,1 – 6,4)
CMFP: 13,9 (KI 95%:
CMFP: 6,4 (KI 95%: 5,2 – 7,8)
11,4 – 16,5)
p=0,25
p=0,068
Tp: paclitaxel; A: anthraciklin (doxorubicin); CMFP: ciklofoszfamid + methotrexat + fluorouracil +
prednison; KI: konfidencia intervallum; p: szignifikancia szint
E1193

A progresszió mentes túlélés mediánja monoterápia esetén 4 hónaptól
(EORTC) 5,9 hónapig (E1193) változott. Egyetlen tanulmányban sem haladta meg a
kontrollcsoport átlagát, sőt az EORTC tanulmányban az anthraciklin kezelésben részesült betegek progressziómentes túlélése szignifikánsan alacsonyabb volt (lásd
táblázat). Az általános túlélés tekintetében egyik tanulmány sem tudott szignifikáns
különbséget kimutatni a két terápia között.
A kombinációs terápiák adatait az alábbi táblázat tartalmazza:
Vizsgálat

Progressziómentes túlélés
mediánja

Terápia kudarcáig eltelt
idő mediánja
ATp: 8,0
A: 6,0
p=0,003

Átlagos túlélés
medinája
ATp:22,0
E1193
A: 18,9
p=0,24
ATp: 22,7 (KI 95%:
CA139-278
ATp: 8,3 (KI 95%: 7,2 – 9,0)
20,2 – ?)
FAC: 18,3 (KI 95%:
FAC: 6,2 (KI 95%: 5,8 – 7,6)
p=0,034
16,1 – 21,8)
p=0,02
ATp: anthraciklin + paclitaxel; A: anthraciklin (doxorubicin); FAC: fluorouracil + anthraciklin +
ciklofoszfamid; KI: konfidencia intervallum; p: szignifikancia szint

A kombinációs terápiák esetében a progressziómentes túlélés 8 – 8,3 hónapig
alakult, és mindkét vizsgálatban szignifikánsan magasabbnak adódott a kontrollcsoporténál. Az általános túlélés tekintetében a CA139-278 vizsgálat szintén szignifikáns
előnyt mutatott ki az anthraciklin-paclitaxel csoportban. Az E1193 adatait közvetve
összehasonlítva láthatjuk, hogy a paclitaxel monoterápia a kombinációs kezeléshez
képest kedvezőtlenebb a progressziómentes túlélés terén, ám az általános túlélésben nagyjából megegyező teljesítményt nyújtanak.
Életminőséget három vizsgálatban (TITGANZ, E1193, CA139-278) mértek,
más-más metódus felhasználásával. Az általános életminőségben azonban egyetlen
tanulmány sem tudott kimutatni szignifikáns eltérést a vizsgált terápia és a kontrollcsoport között.
Összességében véve tehát látható, hogy az eddig megjelent vizsgálatok, melyek a paclitaxel első vonalbeli alkalmazását tanulmányozták metasztatikus emlődaganat kezelésében alátámasztják azt a gyakorlatot, mely szerint a paclitaxel terápiát
nem javallott első vonalban alkalmazni, hanem csak anthraciklin terápiát követően,
annak sikertelensége esetén.
Docetaxel
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A docetaxel első vonalbeli alkalmazásával metasztatikus emlőkarcinóma esetén csak egyetlen tanulmány foglalkozott (TAX306). Ennek eredményeit az NHS riport elkészültéig egyetlen folyóiratban sem publikálták, csupán konferencia poszter
formájában jelentették meg. A vizsgálat módszertanával kapcsolatban nem derül ki
egyértelműen, hogy a betegeket randomizálták-e vagy sem, így az adatokat mindenképpen óvatosan kell kezelni.
A vizsgált csoport (215 fő) doxorubicin (50 mg/m2) és docetaxel (75 mg/m2),
míg a kontrollcsoport doxorubicin (60 mg/m2) és ciklofoszfamid (600 mg/m2) kombinációs terápiában részesült; mindkét protokollt 3 hetes ciklusokban alkalmazták.
A terápiára reagálók aránya ugyan szignifikánsan magasabb volt a vizsgált
csoportban (60% vs. 47%, p=0,008), ám progressziómentes és általános túlélést,
valamint életminőséget nem mértek.
Összességében véve tehát a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg a docetaxel lehetséges szerepe metasztatikus emlődaganat első vonalbeli
kezelésében.
4.1.3.1.2. Másodvonalbeli kezelés
Paclitaxel
A paclitaxel másodvonalbeli hatásosságát metasztatikus emlőtumor kezelésében egyetlen randomizált, kontrollált, fázis II-es tanulmány vizsgálta (CA139-047). A
kis betegszámú (81 fő) vizsgálatban a betegek fele (41 fő) a paclitaxel karra került,
másik felük (40 fő) pedig mitomycin terápiában részesült. Mindkét karon a betegek
vagy egy, vagy két korábbi kemoterápiás kezelésben már részesültek a bekerülés
előtt. A vizsgálatban megengedték a két terápia közötti váltást is; a mitomycin terápiáról összesen 22-en (a bevont betegek több mint fele!) tértek át a paclitaxel terápiára, míg fordítva egyetlen beteg sem váltott kezelést (lásd táblázat). Az eredmények
robusztusságát ez a körülmény nagy mértékben sérti.
Tanulmány
CA139-047

Vizsgált terápia
Paclitaxel (175 mg/m2) 3
órás infúzióban, 3 hetente

Kontroll csoport
Mitomycin (12 mg/m2)
bólus injekció, 6 hetente

Betegszám
Tp: 41
M: 40

Terápiaváltás
Tp → M: 0
M → Tp: 22

A vizsgált végpontok közül a kezelésre válaszoló betegek arányában ugyan háromszoros különbség volt a paclitaxel terápia javára (6/41 vs. 2/40), ám az igen kicsiny
értékek miatt ez nem ért el statisztikai szignifikanciát. A betegség kontroll alatt tartásának medián ideje szignifikánsan nagyobb volt a paclitaxel karon (3,5 vs. 1,6), míg
azoknál a betegeknél, akik terápiát váltottak, 2,2 hónap volt. Az általános túlélés
ugyan szintén hosszabb volt a vizsgált csoportban, ám a tanulmány írói kihangsúlyozták, hogy egyrészt a betegek nagy része a publikálás időpontjában még élt, másrészt a terápiaváltások torzíthatják az eredményeket.
Tanulmány
CA139-047
CA139-047 terápiaváltás

A betegség kontrollálásának mediánja
Tp: 3,5 (KI 95%: 1,8 – 5,0)
M: 1,6 (KI 95%: 1,5 – 2,8)
p=0,026
M → Tp: 2,2 (KI 95%: 1,7 – 3,5)
M: mitomycin

Túlélés mediánja
Tp: 12,7
M: 8,4
p=0,15
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A vizsgálatból végső soron levonható következtetéseket tehát fenntartásokkal
kell kezelni, hiszen mind a vizsgálat felépítése, mind pedig a vizsgált adatok minősége kívánnivalót hagy maga után. Összességében véve a tanulmány gyenge bizonyítékot biztosít a paclitaxel másodvonalbeli alkalmazására metasztatikus emlőtumor
kezelésében.
Docetaxel
Az NHS értékelés összesen tizenhárom tanulmányt azonosított, melyben a
docetaxel
másodvonalbeli
alkalmazásának
eredményességét
vizsgálták
metasztatikus emlőrák esetén. Ezek összesen négy, randomizált, kontrollált, fázis IIIas vizsgálat eredményeit írták le, melyek közül három nagy betegszámon végzett
felmérés volt, melyek mindegyike az értékelés elkészültéig be is fejeződött (303, 304,
Scand), míg a negyedik kisebb bevont betegpopulációval készült, és a publikált adatok is csak előzetes részeredmények voltak (Bonneterre). A legfontosabb karakterisztikáit a négy tanulmánynak az alábbi táblázatok tartalmazzák. A 303-s és 304-es
vizsgálatok az ún. „intention-to-treat” módszer alapján készültek, a Scand-ből pedig
egyetlen beteget zártak csak ki. Valamennyi tanulmányban a betegek legalább 2/3-a
meghalt az eredmények publikálásáig, ami az általános túléléssel kapcsolatos adatok
erejét növeli.
Tanulmány

Vizsgált terápia

303 Study

Td: docetaxel (100
mg/m2), egy órás
infúzióban, 3 hetes
ciklusokban, öszszesen 7-szer

304 Study

Td: docetaxel (100
mg/m2), egy órás
infúzióban, 3 hetes
ciklusokban, öszszesen 10-szer

Scand

Td: docetaxel (100
mg/m2), egy órás
infúzióban, 3 hetes
ciklusokban, öszszesen legalább 6szor

Bonneterre

Td: docetaxel (100
mg/m2), , 3 hetes
ciklusokban

Kontroll csoport
A: doxorubicin (75
mg/m2), 3 hetes
ciklusokban, öszszesen 7-szer
MV: mitomycin (12
mg/m2) + vinblastin
(6 mg/m2) bólus
injekció
M: 42 napos ciklus
V: 21 napos ciklus
Összesen 10 ciklus
MtF: methotrexat
(200 mg/m2) +
fluorouracil (600
mg/m2), legalább 6
ciklus, 3 hetes ciklusokban
Vizelet alkalizáció
(NaHCO3)
Leucovorni 4x15
mg két napig
FUN: fluorouracil
(750 mg/m2) +
navelbin (25
mg/m2)

Áltagos
követési
idő

Terápia váltás
lehetősége

Betegszám

23 hó

Nincs

Td: 161
A: 165

19 hó

Nincs

Td: 203
MV: 189

11 hó

Progreszszió
esetén, ha
szükséges,
mindkét irányba

Td: 143
MtF: 140

nincs
adat

Td: 46
FUN: 45
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Tanulmány

Betegség

303 Study

Szövettanilag vagy citológiailag igazolt metasztatikus
emlőrák
Mérhető vagy értékelhető
Karnofsky PS >60

304 Study

Szövettanilag vagy citológiailag igazolt metasztatikus
emlőrák
Mérhető vagy értékelhető
kórkép
Karnofsky PS >60

Scand

Szövettanilag igazolt elsődleges emlőrák
Mérhető vagy értékelhető
károsodás
WHO PS 0-2

Bonneterre

Metasztatikus emlőrák

Korábbi kezelés
Korábbi alkilálószerrel folytatott kemoterápia (pl. CMF),
vagy adjuvánsan, vagy előrehaladott betegségben,
Legfeljebb egy korábbi kemoterápia metasztatikus kórkép miatt,
Korábban nem részesül anthraciklin, anthracen vagy
taxoid terápiában
Előzőleg anthraciklin kemoterápiában részesült előrehaladott kórkép miatt, vagy anthraciklin adjuváns terápiát
követően 12 hónapon belül relapszus történt,
Legfeljebb egy korábbi kemoterápia metasztatikus kórkép miatt,
Korábban nem részesül mitomycin, vinca alkaloid vagy
taxoid terápiában
Előzőleg anthraciklin kemoterápiában részesült előrehaladott kórkép miatt, vagy anthraciklin adjuváns terápiát
követően 12 hónapon belül relapszus történt,
Legfeljebb egy korábbi kemoterápia metasztatikus kórkép miatt,
Korábban nem részesült taxán terápiában
Korábban részesült anthraciklin kemoterápiában

A kezelésre adott válaszhoz szükséges idő hosszát csak a 303-as jelzésű
vizsgálatban mérték; itt a docetaxel karon szignifikánsan kedvezőbb eredményt kaptak, mint a kontroll csoportnál. A válaszadók arányát minden vizsgálatban mérték;
valamennyi esetben a docetaxel karon magasabb volt, mint a kontroll csoportnál – a
Bonneterre tanulmány kivételével a különbségek elérték a statisztikai szignifikanciát
is.
Az átlagos progressziómentes túlélés a docetaxel terápiában részesülő betegek esetében 4,75 és 7 hónap között változott. Valamennyi tanulmányban magasabb
volt a kontroll csoportban tapasztaltnál, és kettőben a különbség a statisztikai
szignifikanciát is elérte (304, Scand). Az általános túlélés tekintetében a 303-as és
304-es tanulmányban a docetaxel karon magasabb értékeket kaptak, utóbbi esetében az eredmények szignifikánsnak is bizonyultak. A Scand tanulmányban a komparátor (methotrexat + fluorouracil) terápiában részesült betegek általános túlélése
gyakorlatilag azonos volt a docetaxelével, azonban fel kell hívni rá a figyelmet, hogy
itt engedték a terápiaváltást, amit sokan meg is tettek a progresszió bekövetkeztekor.
Két tanulmányban (303 és 304) életminőséget is vizsgáltak; a globális életminőség tekintetében egyik esetben sem volt szignifikáns különbség tapasztalható a
vizsgált és a kontroll csoport között.
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Tanulmány

Válaszadók
aránya

Átlagos
válaszidő
(hét)

A válasz
átlagos
tartama
(hó)

Terápia
kudarcáig
eltelt átlagos idő
(hét)
Td: 22
A: 18
Pb= 0,10
pc= 0,01
Td: 16
MV: 10
pb= 0,0003
pc= 0,0002

Td: 77/161
Td: 12
A: 55/165
A: 23
303 Study
RR: 1,43
pa=0,007
(1,10 – 1,88)
Td: 61/203
MV: 22/189
304 Study
RR: 2,58
(1,65 – 4,03)
Td: 61/143
MtF: 29/139
Scand
RR: 2,04
(1,40 – 2,98)
Td: 25/46
Td: 8
FUN: 20/45
Bonneterre
FUN: 6
RR: 1,22
(0,80 – 1,86)
RR: relatív rizikó; a: Khi négyzet; b: lograng próba; c: Wilcoxon teszt

Progresszióig
eltelt átlagos
idő

Átlagos
általános
túlélés
(hó)

Td: 26 hét
A: 21 hét
pb= 0,45
pc= 0,09
Td: 19 hét
MV: 11 hét
pb= 0,001
pc= 0,0001

Td: 15
A: 14
Pb= 0,39
Pc= 0,41
Td: 11,4
MV: 8,7
pb= 0,01
pc=0,03

Td: 6,3 hó
MtF: 3 hó
pb= 0,001

Td: 10,4
MtF: 11

Td: 7 hó
FUN: 5 hó

4.1.3.2. A taxánok szerepe előrehaladott emlőrákban – egészség-gazdaságtani
vizsgálatok
Az NHS értékelés elkészítésekor 11 egészség-gazdaságtani elemzést azonosítottak, melyek összesen hét különböző vizsgálat alapján készültek. Ezek közül az
egyiket nem tekintették megbízhatónak, így eredményeit nem vették figyelembe. A
maradék hat mindegyike költség-hasznossági (cost-utility) elemzés, bár közülük az
egyiket költség-hatékonysági (cost-effectiveness) metodológiával is elvégezték. A
felmérések 1996 és 1999 között készültek, összesen négy ország adatait figyelembe
véve. A vizsgálatok hatásossági adataiból modellezés segítségével nyertek életnyereség értékeket. Szintén modellezés segítségével számszerűsítették az erőforrás
felhasználás várható mértékét és költségeit valós körülmények (real-world setting)
között.
Tanulmány
Ország

Leung, 1999
Kanada

Aventis 1999
UK

Betegség
stádiuma

Anthraciklin
rezisztens
metasztatikus

Kemoterápia
után progresszió

Terápia / válaszadók aránya
Tp: 175 mg/m2 vagy 135
mg/m2 minden 3. héten
Td: 100 mg/m2 minden 3.
héten
V: 30 mg/m2 hetente
Válaszarány:
Tp: 21
Td: 30
V: 16
Tp: 175 mg/m2 3 órás infúzióban minden 3. héten, öszszesen 6 ciklus
Td: 100 mg/m2 1 órás infúzióban minden 3. héten, ösz-

Klinikai adatok
forrása

Költség adatok
forrása

módszer

Retrospektív
adatgyűjtés

Publikus források
1992-1998

Választási
analízis
modell

Tp: Egy fázis IIIas és egy fázis
II-es tanulmány
Td: 3 fázis III-as
és egy fázis II-

Az erőforrás felhasználást onkológus szakorvos
végezte négy
stádium esetére

Választási
analízis
modell
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szesen 6 ciklus
V: 30 mg/m2 hetente, 12
ciklus
Válaszarány:
Tp: 28
Td: 42
V: 16

Brown and
Hutton 1998
USA

Yee 1997
UK

Hutton et al.
1996
UK

Launois et al.
1996
Franciaország

Előrehaladott
metasztatikus

Tp: 200 mg/m2 21 naponta,
összesen 6 ciklus
Td: 100 mg/m2 21 naponta,
összesen 7 ciklus

es tanulmány, a
valószínűségek
becslésére
szakértői vélemény

Két fázis III-as
vizsgálat

Válaszarány:
Tp: 25
Td: 47,8

Anthraciklin
rezisztens
metasztatikus

Anthraciklin
rezisztens
metasztatikus

metasztatikus

Tp: 175 mg/m2 3 órás infúzióban
Td: 100 mg/m2 1 órás infúzióban

Két fázis II-es
vizsgálat

Válaszarány:
Tp: 21
Td: 47
Tp: 175 mg/m2 3 órás infúzióban minden 3. héten, öszszesen 6 ciklus
Td: 100 mg/m2 1 órás infúzióban minden 3. héten, öszszesen 6 ciklus
Válaszarány:
Tp: 21
Td: 47
Tp: 175 mg/m2 21 naponta,
összesen 6 ciklus
Td: 100 mg/m2 21 naponta,
összesen 6 ciklus
(mindkét terápia előtt alkalmaztak premedikációt)
V: 30 mg/m2 hét naponta
Válaszarány:
Tp: 29
Td: 57
V: 16

külön-külön. A
költségadatokat
nemzeti adatbázisok és kórházi
adatok alapján
határozták meg,
ezeket az NHS
egészségügyi
inflációs rátájával
korrigálták.
Az erőforrás felhasználás mértékét egy 1996-os
tanulmány adatai
alapján határozták meg. A költségadatokat publikált forrásokból
nyerték, a pontos
metódust azonban nem ismertették.
Az erőforrás felhasználást angliai
onkológus szakorvosok véleménye alapján határozták meg. A
költségek a UK
NHS becslésekből származnak.

Módosított
Markovmodell

Markovmodell

Fázis II-es vizsgálatok, a valószínűségek
becslésére
szakértői vélemény

A költségadatokat
nemzeti adatbázisok és kórházi
adatok alapján
határozták meg,
ezeket az NHS
egészségügyi
inflációs rátájával
korrigálták.

Markovmodell

Fázis II-es vizsgálatok

Retrospektív grafikon elemzés az
erőforrás felhasználás tekintetében. Az árakat a
DRG-k alapján
határozták meg.

Markovmodell

V: vinorelbin

A táblázat a hat tanulmány legfontosabb módszertani jellemzőit tartalmazza.
A költség-hatékonyságot valamennyi tanulmányban a két taxánt egymáshoz viszonyítva határozták meg. Az egészség-gazdaságtani tanulmányokban általában komparátornak a betegség gyógyítására standardon alkalmazott terápiát szokták válasz88

tani. A metasztatikus emlőrák kezelésében ilyen terápia nem létezik, ugyanakkor a
tanulmányok készítői úgy gondolták, hogy a vinorelbin terápia tekinthető egy széles
körben alkalmazott, bevett terápiás módnak a kór kezelésére. Ennek megfelelően a
tanulmányok felében az összehasonlítást ezzel a termékkel szemben is elvégezték.

Tanulmány
Ország

Költségek
Egy ciklus
átlagos
költsége
(Can$)

Leung,
1999
Kanada

Aventis
1999
UK

Brown and
Hutton
1998
USA

Yee 1997
UK

Hutton et
al. 1996
UK

Tp: 1680
(1574 1976)
Td: 2653
(2363 3053)
V: 503 (453
- 641)
Egy beteg
átlagos
teljes költsége (Ł)
Td: 7.817
Tp: 7.645
Td-Tp: 172
V: 4268
V-Td: 3549
Egy beteg
átlagos
teljes 3
éves költsége ($)
Td: 15.683
Tp: 13.904
Egy beteg
átlagos
teljes költsége ($)

Hasznok

Minőséggel korrigált
progresszió mentes túlélés (nap)
Tp: 39,8
Td: 33,2
V: 35,0

QALY:
Td: 0,7347
Tp: 0,6485
Td-Tp: 0,0862
V: 0,4822
Td – V: 0,2525

QALY (3 éves kumulált):
Td: 0,8670
Tp: 0,6605

Inkrementális QALY:

Tp: 59.096
Td: 110.072
V: 31.220

Inkrementális
költséghatékonyság
(költség/QALY)
Td vs Tp: 1.990 Ł
Td vs V: 14.050 Ł

Inkrementális
költséghatékonyság
(költség/QALY)

Inkrementális
költséghatékonyság
(költség/QALY)
Td vs Tp: 4.022 $

Inkrementális QALY:
0,0905 (= 33 nap)

Td: 8.233
Tp: 8.013

Egy minőséggel
korrigált, progresszió mentes
életévre jutó költség (Can$)

Td vs Tp: 8.615 $

0,0905 (= 33 nap)
Td: 13.584
Tp: 13.221
Egy beteg
átlagos
teljes költsége (Ł)

Költséghatékonysági
arányszám

Inkrementális
költséghatékonyság
(költség/QALY)
Td vs Tp: Ł 2431

Következtetések
A vinorelbinnel végzett
palliatív kemoterápia gazdasági előnyt jelent a taxánkezeléssel szemben
anthraciklin rezisztens,
metasztatikus emlőrákos betegek esetében, miközben
túlélésben gyakorlatilag azonos eredményre képes.
A gazdasági előnyök forrása
leginkább az alacsonyabb
gyógyszerköltség, és a kedvezőbb mellékhatás profil.

A doxorubicin költséghatékonynak bizonyult mind a
paclitaxel, mind pedig a
vinorelbin terápiával szemben, előrehaladott emlőrák
esetén.

Az eredmények alapján a
docetaxel költséghatékonynak bizonyult a
paclitaxellel szemben. Az
eredményeket az érzékenységi vizsgálatok robusztusnak
találták.
A vizsgálat itt is a docetaxel
költség-hatékonyságát mutatta ki, ám az érzékenységi
vizsgálatok azt mutatták, hogy
az eredmények rendkívül
érzékenyek a betegek válaszadási arányára.
A vizsgálatban a válaszadók
aránya számított kulcsparaméternek, mivel a Td-nek ez
magasabb volt, így az életminőség is eknél a betegeknél
volt magasabb
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Launois et al.
1996
Franciaország

Minőséggel korrigált
progresszió mentes
túlélés (nap)
Td: 125
Tp: 103
V: 68

Inkrementális költséghatékonyság (költség/QALY)
A Td domináns stratégiának bizonyult

Mind a palcitaxellel, mind pedig a
vinorelbinnel szemben domináns
startégiának bizonyult a docetaxel
alkalmazása

Összefoglalás
Az NHS által tanulmányozott vizsgálatok egy része a taxánokat első-, másik
részük másodvonalbeli alkalamazás mellett vizsgálta előrehaladott emlőrák kezelésében. A pacliataxellel kapcsolatban mejelent tanulmányok inkább az első vonalbeli
alkalmazást vizsgálták, ezek azt sugallták, hogy a kombinációs kezelés terápiás
előnyt jelenthet a vizsgált betegkör esetében. A monoterápia hatásossága ezzel
szemben nem volt kedvezőbb a komparátorokénál.
Másodvonalbeli alkalmazásának hatásosságát inkább a docetaxelnek vizsgálták; a megjelent négy randomizált, kontrollált vizsgálat eredményei azt mutatták,
hogy a docetaxel kedvezőbb terápiás megoldást jelenthet a komparátoroknál a vizsgált betegcsoport tekintetében.
A költség-hatékonysági vizsgálatok a két taxánt egymással szemben, valamint
a docetaxelt vinorelbinnel összehasonlítva vizsgálták. A tanulmányok mindegyike
költség-hatékonynak találta a docetaxelt bármely komparátorával szemben.

4.1.3.3. A capecitabin költség-hatékonysága helyileg előrehaladott, vagy
metasztatikus emlőrák esetén
Előzmények
A primer emlődaganattal diagnosztizált nők csaknem fele később relapszust
szenved el, melynek következtében előrehaladott, vagy metasztatikus kórkép alakul
ki. Ezen kívül az első diagnózis felállításának pillanatában is minden tizedik nő már
eleve metasztatikus megbetegedésben szenved. Az ilyen stádiumú betegek az orvostudomány jelen állása szerint nem gyógyíthatóak; kezelésük középpontjában a
progresszió késleltetése, a túlélés lehetséges meghosszabbítása, valamint egy elfogadható életminőség biztosítása áll. Jelenleg az első vonalban alkalmazott kemoterápiák vagy az ún. CMF (ciklofoszfamid, methotrexat és 5-fluorouracil) kezelésből,
vagy valamilyen anthraciklin tartalmú terápiából állnak. Sajnálatosan azonban szinte
valamennyi beteg állapota idővel romlik; a betegség progressziójakor, illetve
relapszus fellépésekor egy következő terápiára kell áttérni. Az angliai National
Institute for Clinical Excellence (NICE) irányelve szerint (ahogy azt már az előző
pontban bemutattuk) másodvonalban a taxánok (paclitaxel, docetaxel) alkalmazása
ajánlott, ha a kezdeti citotoxikus terápia hatástalannak bizonyult. Ugyanígy egy harmadik generációs vinca alkaloid, a vinorelbin nevű hatóanyag is kedvező hatást mutat anthraciklin rezisztens előrehaladott stádiumú betegek esetében.
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A capecitabin egy nemrégiben törzskönyvezett orálisan adminisztrálható készítmény, ami jelenlegi alkalmazási előírása szerint az alábbi indikációkban javallott:
•
•

Monoterápiaként lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus emlőrák kezelésében
harmadvonalban, sikertelen taxán és anthraciklin terápia után
Docetaxellel kombinálva lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus emlőrák kezelésében másodvonalban, eredménytelen anthraciklin tartalmú kemoterápiát követően.

Cél
A jelen vizsgálat célja, hogy bemutassa, a jelenleg rendelkezésre álló szakirodalmak alapján az orális capecitabin költség-hatékonyságát lokálisan előrehaladott,
vagy metasztatikus emlőrák esetén.
Módszertan
A készítmény lokálisan előrehaladott, vagy metasztatikus emlőrák esetén történő alkalmazásnak költség-hatékonysági kérdéseit az NHS egy átfogó tanulmány
keretében vizsgálta. A jelen elemzés ennek eredményeit használta fel alapnak, melyet a tanulmány irodalomkutatásának lezárta utáni időszak során megjelent vizsgálatok, cikkek adataival egészítette ki.
Eredmények
Az NHS-nek összesen huszonhárom tanulmányt sikerült azonosítania, melyek
a capecitabin monoterápiaként történő alkalmazásának klinikai hatékonyságát elemezték. Ezek tizenkét nem kontrollált vizsgálat alapján készültek. A docetaxellel
kombinációban történő alkalmazásával kapcsolatban öt tanulmányt leltek fel, melyek
egy randomizált, kontrollált vizsgálattal foglalkoztak.
Az NHS adatgyűjtése 2002. május 1.-vel zárult le. Irodánk az azóta eltelt négy
év irodalmában kutatva összesen öt tanulmányt lelt fel, melyek a capecitabin
monoterápiájával kapcsolatban készültek (Bajetta et al. 2005; Pierga et al. 2004; Lee
et al. 2004; Wist et al. 2004; Fumoleau et al. 2004; Reichardt et al. 2003). Ezek szintén nem kontrollált vizsgálatok eredményeiről számolnak be.
4.1.3.3.1. Capecitabin monoterápia
Mind a tizenkét vizsgálat, amely a capecitabin monoterápiával kapcsolatban
készült, módszertanát tekintve nem túl jó minőségű. A tanulmányok számos tervezési hibával rendelkeznek, melyek torzítják a végeredményeket. Ezek közül is legsúlyosabb a kontrollcsoport alkalmazásának hiánya, mely valamennyi tanulmányra jellemző.
A vizsgált végpontok között megtalálhatjuk a túlélési időt, a progresszióig eltelt
időt, a terápiás válasz időtartamát, a terápia kudarcáig eltelt időt, a tumorválasz
arányt, az életminőséget, valamint a mellékhatások előfordulásának arányát. Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a capecitabin monoterápiának pozitív hatása van a túlélésre (átlagos túlélés 8,1 és 15,2 hónap között változik), a progresszióig eltelt időre
(2,8 – 6,2 hónapig), valamint a terápiás kudarcig eltelt időre. A válaszadás időtartama
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5-től 8,3 hónapig terjedt a különböző tanulmányok szerint, míg a bármilyen terápiás
választ adók aránya 15 és 28% között mozgott. Az életminőséget a tanulmányok
egyike sem mérte megfelelő módszerrel.
A mellékhatások közül leggyakrabban az ún. kéz-láb szindrómát, valamint a
hasmenést jelentették.
Válasz átlagos
időtartama

Tanulmány

Blum (1992)

Blum (2001)

Fumoleau (2002)

Reichardt (2001)
Semiglazov
(2002)
Anthraciklin
refraktror (n=49)
Semiglazov
(2002)
Anthraciklin és
docetaxel refraktor (n=31)
Watanabe (2001)

Értékelhető betegek (n= 27): 7,9
hónap (3,2 –
10,6)
Részleges választ adó betegek (n=17):
8,3 hónap (7,0 –
9,9)
Válaszadók
(n=35):
5 hónap (4,2 –
6,2)
Válaszadók
(n=21):
7,4 hónap (6,0 –
9,0)

Progresszióig
eltelt átlagos
időtartam
A teljes populáció (n=162):
3,0 hónap
(2,8 – 3,5)
A teljes populáció (n=74):
3,2 hónap
(2,3 – 4,3)
A teljes populáció (n=126):
4,6 hónap
(4,0 – 6,2)
A teljes populáció (n=136):
3,3 hónap
(2,8 – 4,2)

Terápia kudarcáig eltelt átlagos
időtartam

A teljes populáció (n=162):
12,6 hónap

n.a.

(n ismeretlen)
3,2 hónap
(2,2 – 4,4)

n.a.

n.a.

Áltagos túlélés

A teljes populáció (n=74):
12,2 hónap
(8,0 – 15,3)
A teljes populáció (n=126):
15,2 hónap
(13,5 – 19,6)
A teljes populáció (n=136):
10,4 hónap
(8,2 – 12,7)

n.a.

6,5 hónap

n.a.

10,0 hónap

n.a.

6,2 hónap

n.a.

8,1 hónap

Válaszadók
(n=11):
7,2 hónap

Értékelhető betegek (n=55): 2,8
hónap

n.a.

n.a.

Az NHS tanulmány megjelenése utáni négy éves időszakban összesen öt tanulmányt leltünk fel, melyek a capecitabin monoterápiaként történő alkalmazásával
foglalkoztak. Ezek valamennyien szintén nem kontrollált, fázis I/II-es vizsgálatok, melyekből a levont következtetések további megerősítést igényelnek.
Tanulmány

Válaszadók aránya

Bajetta
(2005) normál dózist
kapó csoport

Normál dózisú csoport
(n=30):
CR: 3%; PR: 33%
OR: 36%; SD: 33%
DP: 30%

Bajetta
(2005) alacsony dózist
kapó csoport

Alacsony dózisú csoport (n=43):
CR: 2%; PR: 32%
OR: 35%; SD: 46%

Válasz átlagos időtartama

Progresszióig
eltelt átlagos
időtartam

A pozitív választ adó
betegek (n=21):
8 hónap (4 - 21)

A pozitív választ adó
betgek (n=21):
3,9 hónap

A pozitív
választ adó
betgek
(n=21):
10 hónap

A pozitív választ adó
betgek (n=35):
4,1 hónap

A pozitív
választ adó
betgek
(n=35):

A pozitív választ adó
betegek (n=35):
9,0 hónap (3,0-23,0)

Áltagos túlélés
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DP: 19%

16 hónap

Pierga (2004)

A teljes populáció
(n=197):
OR: 15% (11-21%)
SD: 34%

n.a.

A teljes populáció (n=197):
4,8 hónap
A válaszadók
között
8,9 hónap (6,1 –
11,7)

Lee (2004)

Értékelhető betegek
(n=36):
CR: 3%
PR: 24%
SD: 34%

Értékelhető betegek
(n=36):
8,9 hónap

Értékelhető
betegek (n=36)
4,6 hónap

Értékelhető
betegek
(n=36): 18,1
hónap

Wist (2004)

A teljes populáció
(n=48):
PR: 29% (16-42%)
SD: 33%

A teljes populáció
(n=48):
134 nap (min:23 –
max:534 )

A teljes populáció (n=48):
107 nap (91 –
138)

A teljes populáció
(n=48):
281 nap (164
- 1118)

Fumoleau
(2004)

A teljes populáció
(n=126):
OR: 28% (20-36%);
CR: 4%;
PR: 24%
SD: 35%
DP: 37%

A 3. ciklusban választ adó betegek
(n=24):
5,9 hónap (4,5 – 12,7)

A teljes populáció (n=126):
4,9 hónap (4,0 –
6,4)

A teljes populáció
(n=126):
15,2 hónap
(13,5 – 19,6)

A teljes populáció
(n=197):
14,7 hónap

A teljes populáció
(n=136):
10,1 hónap
(8,2 – 11,5)
OR: Objective Response: összes válasz; CR: Complete Response: teljes válasz; PR: Partial
Response: részleges válasz; SD: Stable Disease: változatlan állapot; DP: Disease Progression: a
betegség progressziója
Reichardt
(2003)

A teljes populáció
(n=136):
OR: 15% (10-23%)

A teljes populáció
(n=136):
7,5 hónap (6,0 – 9,2)

A teljes populáció (n=136):
3,5 hónap (2,8 –
4,1)

Szintén azonosítottunk egy tanulmányt, melyben a capecitabin monoterápiát
paclitaxel monoterápiával hasonlították össze (Talbot 2002). A II. fázisú,
multicentrikus, randomizált kontrollált vizsgálatot 9 ország részvételével folytatták le,
összesen 44 beteg részvételével. A kis betegszám miatt a vizsgálat nem talált szignifikáns különbségeket.

Tanulmány
Talbot
(2002)

Dózis
C: n=22
1255 mg/m2 naponta kétszer, az első két hétben,
utána egy hét szünet
P: n=20
175 mg/m2 3 órás infúzióban, minden 3. héten +
megfelelő premedikáció

Válaszadók aránya
C: n=22:
OR:
36%
(1759%)
CR: 14%
(3-35%)
SD: 23%
(8-45%)
DP: 36%
(1759%)

P: n=20:
OR:
26% (951%)
CR: 0
SD: 47%
(2471%)
DP: 26%
(9-51%)

Progresszióig eltelt
átlagos időtartam
C: n=22
3,0 hónap (1,4-6,6)
P: n=20
3,1 hónap (2,5-6,5)

Átlagos
túlélés
C: n=22
7,6 hónap
(3,5-13,5)
P: n=20
9,4 hónap
(6,1-10,2)

4.1.3.3.2. Capecitabin és docetaxel kombinációs terápia
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Az NHS tanulmányban összesen öt tanulmányt azonosítottak, melyek mindegyike ugyanazt a randomizált, kontrollált, fázis III-as vizsgálatot ismertette
(SO149999). Ebben a felmérésben olyan betegek vettek részt, akik korábban
anthraciklin terápiában vettek részt, és / vagy erre rezisztensnek bizonyultak, vagy
állapotuk romlott. Két tanulmány a vizsgálat adatait további eredményekkel egészítette ki, így például életminőség adatokkal.
A randomizált, kontrollált vizsgálaton kívül még további egy fázis I/II-es dóziskereső vizsgálatot azonosítottak, valamint egy folyamatban levő nem kontrollált vizsgálatot, melynek eredményei akkor még csak absztrakt formájában voltak elérhetőek.
A nagy fázis III-as vizsgálat alap karakterisztikáját az alábbi táblázat tartalmazza:
Résztvevők
száma

Résztvevők kora

Össz.:
511
C/D: 255
D: 256

C/D: 52
(26-79)
D: 51
(25-75)

Capecitabin/docetaxel
Dózis
CikluCiklusok
sok
hossza
száma

C: 1.250
mg/m2
naponta
kétszer,
D: 75
mg/m2 i.v.
infúzióban
C: capecitabin; D: docetaxel

≥2

C. 14 napig,
majd 7 nap
szünet, + D.
a 21 napos
ciklusok első
napján

Dózis

100
mg/m2 1
órás i.v.
infúzióban

Docetaxel
CikluCiklusok
sok
hossza
száma

≥2

A 21
napos
ciklusok
első napján

Követés
időtartama

≥ 15
hónap

A vizsgálat szerint a capecitabin és docetaxel kombinációs terápia jobb eredményekkel rendelkezett a docetaxel monoterápiával szemben a vizsgált betegcsoportban: statisztikailag szignifikáns javulás a túlélésben (HR: 0,775; 95%-os konfidencia intervallum: 0,634 – 0,947), a betegség progressziójáig eltelt időben (HR:
0,652; 95% KI: 0,545 – 0,780) valamint a terápia kudarcáig eltelt időben. Az általános
tumorválasz (komplett és részleges válasz együttese) tekintetében is szignifikánsan
jobb eredményeket mutatott a kombinációs terápia (RR: 1,40; 95% KI: 1,10 – 1,78),
ugyanakkor a komplett választ adók körében a különbség nem ért el statisztikai
szignifikanciát.
Az életminőség felmérés szerint a kiinduló állapothoz képest egyik terápia
esetén sem értek el klinikailag jelentős változást a globális egészségügyi státusz tekintetében. A kezeléshez köthető nemkívánatos események gyakrabban fordultak
elő a kombinációs terápia esetében; a súlyos kéz-láb szindróma, hányinger, hasmenés és stomatitis incidenciája szignifikánsan magasabb volt a capecitabin plusz
docetaxelt kapó betegek körében.
Kimenet

Capecitabin+docetaxel

Docetaxel

Átlagos túlélés

14,5 hónap
(95% KI: 12,3 – 16,3)

11,5 hónap
(95 % KI: 9,8 –
12,7)

Átlagos progresszióig eltelt idő

6,1 hónap
(95% KI: 5,4 – 6,5)

4,2 hónap
(95% KI: 3,4 –
4,5)

Válasz átlagos időtartama

7,3 hónap
(95% KI: 6,9 – 8,4)

7,0 hónap
(95% KI: 5,8 –

HR
0,775
(95% KI: 0,634 –
0,947)
log-rank p=0,0126
0,652
(95% KI: 0,545 –
0,780)
log-rank p=0,0001
n.a.
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Terápia kudarcáig eltelt átlagos idő

8,0)
2,8 hónap
(95% KI: 2,4 –
3,5)

4,0 hónap
(95% KI: 3,3 – 4,3)

n.a.

A másik két vizsgálat adatainak ismertetésétől – elenyésző jelentőségük következtében – jelen tanulmányban eltekintünk.
Az NHS tanulmány irodalomkutatása utáni időszakban további … tanulmány
jelent meg, melyek a capecitabin kombinációban történő alkalmazásának hatásosságát vizsgálták. Ezek közül öt (Mackey et al. 2004; Miles et al. 2004; McDonald-Miles
2003; O’Shaughnessy et al. 2002; Nadella et al. 2002) foglalkozott a docetaxellel alkotott kombinációjával. Három közülük (Miles et al. 2004; McDonald-Miles 2003;
O’Shaughnessy et al. 2002) az NHS riportban is bemutatott fázis III-as vizsgálat
(SO149999) eredményeit ismerteti, míg a Mackey et al. (2004) tanumány egy fázis IIes, a Nadella et al. (2002) pedig egy fázis I-es vizsgálat eredményeit mutatja be. Mivel ez utóbbi nem kizárólag az emlőtumorral, hanem valamennyi szolid tumorral foglalkozott, összesen 16 beteg bevonásával, így ennek ismertetésétől jelen tanulmányban eltekintünk.
Tanulmány
Mackey
(2004)
(n=20)

Dózisok

Válaszadók aránya

D: 30 mg/m2 hetente
+ C: 900 mg/m2
hetente kétszer az
első két hétben,
majd egy hét szünet,
összesen max 8
ciklus

2 ciklus után (n=17):
PR: 18%; SD: 53%
DP: 29%
5 ciklus után (n=10):
PR: 20%; SD: 50%
DP: 30%

Válasz
átlagos
időtartama
9 hét (2,25
hónap)

Progresszióig
eltelt átlagos
idő
26 hét (6,5
hónap)

Áltagos
túlélés
82 hét
(20,5
hónap)

4.1.3.3.3. Capecitabin és vinorelbin kombinációs terápia
A tanulmányok közül négy (Welt et al. 2005; Hess et al. 2004; Ahn et al. 2004;
Lorusso et al. 2003) foglalkozott a capecitabin vinorelbinnel alkotott kombinációs terápiájával. Ezek közül kettő (Hess et al. 2004; Lorusso et al. 2003) I. fázisú klinikai
vizsgálatok voltak, így csak a két másik tanulmány eredményeit közöljük.
Tanulmány
Welt
(2005)

Bevont betegek

Dózisok

Válaszadók
aránya

n=33
metasztatikus
emlőrákban
szenvedő
beteg, akik
korábban
sikertelen
anthraciklin
és/vagy taxán
terápiában
részesültek

C: 1000
mg/m2
naponta
kétszer,
két hétig,
utána
egy hét
szünet
V: 25
mg/m2
vagy 30

Értékelésbe
bevont
betegek
(n=31):
OR: 55%
(36-72,7%)

Válasz
átlagos
időtartama

Progresszióig
eltelt átlagos
idő
Értékelésbe
bevont betegek (n=31):
8 hónap (4,311,7)

Áltagos
túlélés
Értékelésbe
bevont
betegek
(n=31):
19,2 hónap
(11,3-27,1)
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Ahn (2004)

n=44
metasztatikus
emlőrákban
szenvedő
beteg, akik
korábban
sikertelen
anthraciklin
és taxán terápiában
részesültek

mg/m2
az 1., 8.,
22. és
29. napon
C: 1250
mg/m2
naponta
kétszer
két hétig,
utána
egy hét
szünet
V: 25
mg/m2
az 1. és
8. napon,
minden 3
hetes
ciklusban

A teljes
populáció
(n=44):
OR: 50%
(35-65%)

A teljes
populáció
(n=44):
6 hónap
(1,2-23,0)

A teljes populáció (n=44):
5,3 hónap
(1,0-30,0)

A teljes
populáció
(n=44):
17 hónap
(1,8-30,0+)

Értékelhető
betegek
(n=26):
CR: 3,8%;
PR: 50%;
SD: 15,4%;
DP: 26,9%

4.1.3.3.4. Capecitabin és paclitaxel kombinációs terápia
Irodalomkutatásunk során összesen három tanulmányt azonosítottunk, melyek
a capecitabin paclitaxellel történő kombinálásával foglalkozott metasztatikus
emlőtumor esetén (Uhlmann et al. 2004; Gradishar et al. 2004; Batista et al. 2004).
Ezek közül az egyik I. fázisú, ún. dóziskereső vizsgálat volt, melynek eredményeinek
bemutatásától jelen elemzésben eltekintünk. A másik két tanulmány két nem kontrollált, II. fázisú vizsgálatokat mutatott be, melyben korábban taxán vagy anthraciklin
terápiában részesült, refrakter betegek vettek részt. A Gradishar féle vizsgálatban a
betegek legalább két korábbi citotoxikus terápián estek át, míg a Batista félében elég
volt egy korábbi anthraciklin terápiában való részvétel is.
Tanulmány
Gradishar
(2004)
n=48

Batista
(2004)
n=73

Dózis

Válaszadók
aránya

C: 825 mg/m2 naponta kétszer, az első két
hétben, utána egy hét
szünet +
P: 175 mg/m2 3 órás
infúzióban, a 3 hetes
ciklusok első napján
C: 1000 mg/m2 naponta kétszer, az első
két hétben, utána egy
hét szünet +
P: 175 mg/m2 3 órás
infúzióban, a 3 hetes
ciklusok első napján

n=48
OR: 51% (3864%);
CR:
15%;
SD: 19% (ez
első 180 napban)
n=73
OR: 52% (4063%);
CR:
11%;
SD: 29%

Válasz
átlagos
időtartama
n=48
12,6 hónap
(10,3-17,2)

n.a.

Progresszióig
eltelt átlagos idő

Áltagos
túlélés

n=48
10,6 hónap (6,715,2)

n=48
29,9
hónap

n=73
8,1 hónap

n=73
16,5
hónap

A tanulmányok kis betegszámon, és kontrollcsoport nélkül készültek, így
messzemenő következtetéseket nem szabad levonni ezek alapján. Az eredményességi adatok alapján látszik, hogy a kombinációs kezelésnek pozitív hatása van a
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progressziómentes és átlagos túlélésre. A legalább részleges választ adó betegek
mindkét tanulmány esetében 50% körüli arányt képviseltek a teljes populáción belül.
A nem kívánt hatások tekintetében mindkét tanulmány a kéz-láb szindrómát, a
hajhullást, paraeshesiát, és a hasmenést említi.
4.1.3.3.5. Gazdasági elemzés
Capecitabin monoterápia
Az NHS irodalomkutatása során összesen egy tanulmányt lelt fel, mely a
capecitabin költség-hatékonyságával foglalkozott, azonban ez is csak absztrakt formájában volt elérhető. A nem megfelelő adatok miatt a capecitabin originális készítményét gyártó cég NICE-nak küldött beadványa alapján próbálták meghatározni a
költség-hatékonyságot.
Komparátornak a vinorelbint választották, mellyel direkt összehasonlító tanulmányok hiányában közvetett módon történt az összehasonlítás. Az eredmények szerint a capecitabin domináns stratégiának bizonyult, azaz mind az egészségnyereség,
mind pedig a költségek területén kedvezőbb volt, mint a komparátor vinorelbin. Az
eredményeket azonban óvatosan kell kezelni, ugyanis a hatásossági adatok nem
kontrollált vizsgálatokból származtak. Két különböző tanulmány adatainak összevezetése pedig mindig magában hordozza a módszertani hiba elkövetésének valószínűségét. A vinorelbin egyedüli komparátornak választásának jogossága is megkérdőjelezhető, ami tovább gyengíti az eredmények validitását.
A lehetséges hibákat ellensúlyozandó az NHS munkatársai a progresszióig eltelt átlagos időt és az átlagos túlélést újrabecsülték, ezek az adatok az alábbi táblázatban láthatóak:

Progresszióig eltelt átlagos idő (hónap)
Becsült progresszióig eltelt idő
Átlagos túlélés (hónap)
Becsült túlélés
QALY a Launois hasznossági indexek
alapján (0,75 és 0,65)
QALY a Brown & Hutton hasznossági
indexek alapján (0,81 és 0,39)
QALY a Hutton et al. hasznossági indexek alapján (0,62 és 0,04)
Egy betegre jutó átlagos dózis (mg)
Egy betegre jutó átlagos költség (Ł)

Capecitabin
Blum
Blum (2001)
(1999)
3,1
3,2
4,47 ± 0,50
4,62 ± 0,76
12,6
12,2
18,18 ±
17,6 ± 2,89
2,02

Vinorelbin
Livingstone
Zelek (2001)
(1997)
3,25
6
4,69 ± 1,05
2,16 ± 0,48
8,25
6
11,90 ± 2,66

8,66 ± 1,94

1,02 ± 0,11

0,99 ± 0,16

0,68 ± 0,15

0,49 ± 0,11

0,75 ± 0,08

0,73 ± 0,12

0,55 ± 0,12

0,36 ± 0,08

0,73 ± 0,12

0,67 ± 0,11

0,48 ± 0,11

0,33 ± 0,07

253,392
1252

246,701
1218

744
2328

446
1396

A táblázat a két vizsgált kimeneten kívül QALY értékeket is tartalmaz, melyeket utólagos kalkulációval határoztak meg. A minőséggel korrigált életévek száma
úgy áll elő, hogy a progresszióig eltelt idő hosszával megszorozzák a kontrollált betegség hasznossági indexét, és ehhez adják hozzá a progressziótól a halál bekövetkeztéig tartó időszak és az előrehaladott állapot hasznosságának szorzatát. Három
ajánlás szerint is kiszámolták a minőséggel korrigált életéveket a két terápiára, de
látható, hogy bármely módszert követve a capecitabinnal folytatott terápia kedvezőbb
QALY értékekkel áll, mint a komparátor vinorelbin. Figyelembe véve, hogy az egyes
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tanulmányok összehasonlíthatósága erősen megkérdőjelezhető, egy küszöbelemzést végeztek el. Ennek megfelelően a vinorelbinre vonatkozó vizsgálatok közül a
kedvezőbbet (Livingstone), míg a capecitabinre vonatkozóak közül a kedvezőtlenebbet (Blum, 2001) vették alapul. A QALY számítási metódusok közül szintén azt tekintették, amelyik a capecitabin szempontjából a legkedvezőtlenebb (Brown & Hutton).
Terápia
Capecitabin
Vinorelbin

QALY
0,73
0,55

Költség
1268 Ł
1513 Ł

A táblázat adataiból látható, hogy a capecitabin még a legrosszabb szenárió
esetén is 0,18 QALY nyereséget jelent átlagosan a vinorelbinhez képest, amihez ráadásul még 245 fontnyi megtakarítás is társul. A számítások ezen kívül teljesen figyelmen kívül hagyják a capecitabin orális alkalmazásából adódó további előnyöket.
A capecitabin tehát domináns terápiának tűnik a rendelkezésre álló adatok
alapján a vinorelbinnel szemben. Ugyanakkor nem győzzük hangsúlyozni, hogy
• az alapadatokat szolgáltató vizsgálatok rossz minőségűek voltak,
• a különböző nem kontrollált vizsgálatok összehasonlítása rengeteg potenciális hibát rejt magában,
• a QALY értékeket nem mérték, hanem csak becsülték,
• nem egyértelmű, hogy a vinorelbin lenne az adekvát komparátora a
capecitabinnek.
Mindezeket figyelembe véve az eredményeket óvatosan kell kezelni.
Capecitabin és docetaxel kombinációs terápia
A capecitabin és docetaxel kombinációs terápia költség-hatékonyságát a korábban már bemutatott randomizált, kontrollált vizsgálat eredményeire alapozva
számították. Ebben a vizsgálatban komparátor készítménynek a docetaxelt választották, ami az anthraciklin rezisztens betegek körében standard másodvonalbeli terápiának minősül.
A QALY értékeket ugyanúgy határozták meg, mint a monoterápia esetében,
azaz utólagos kalkuláció útján, mely során a stabil és progrediáló kórképhez tartozó
publikált hasznossági indexek segítségével határozták meg a QALY értékeket a
progresszióig eltelt idő és az átlagos túlélés felhasználásával.
A költségek közül csak közvetlen költségelemeket vettek figyelembe; a gyógyszer árán kívül a nem kívánt hatások miatti hospitalizáció, gyógyszerköltség és orvosi
vizitdíj került az elemzésbe.
QALY értékek
Kombinációs terápia
Monoterápia
QALY a Launois hasznossági indexek
alapján (0,75 és 0,65)
QALY a Brown & Hutton hasznossági
indexek alapján (0,81 és 0,39)
QALY a Hutton et al. hasznossági indexek alapján (0,62 és 0,04)

0,98 ± 0,04

0,82 ± 0,04

0,81 ± 0,03

0,65 ± 0,03

0,71 ± 0,03

0,58 ± 0,03
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Kiadás
Nem kívánt hatás miatti hospitalizáció
Gyógyszerek
Docetaxel
Capecitabin
Orvosi vizit
Nem kívánt hatás miatti kezelések
Összesen

Kombinációs terápia (n=251)
Átlag
SD
SE
1 713 Ł
143 Ł
9Ł
5 163 Ł
1 363 Ł
534 Ł
314 Ł
9 086 Ł

3 787 Ł
1 053 Ł
15 Ł
10 Ł
3 933 Ł

239 Ł
66 Ł
1Ł
1Ł
248 Ł

Monoterápia (n=255)
Átlag
SD
SE
1 959 Ł
168 Ł
11 Ł
6 685 Ł

5235 Ł

328 Ł

328 Ł
274 Ł
9 246 Ł

11 Ł
9Ł
5 238 Ł

1Ł
1Ł
328 Ł

A két táblázat adataiból látszik, hogy a kombinációs terápiához mindhárom
számítási mód mellett magasabb QALY értékek tartoznak, mint a monoterápiához.
Ugyancsak látszik, hogy a teljes egészségügyi kiadás (melyben jelen tanulmányban
csak közvetlen költségelemek voltak számszerűsítve) szintén kedvezőbb a kombinációs terápia esetében (az eredmény nem szignifikáns). Az alapállapotban tehát a
kombinációs terápia domináns a docetaxel monoterápiához viszonyítva. Az érzékenységi vizsgálatok kimutatták, hogy az eredmények robusztusak.
Az NHS szakértői felhívják arra a figyelmet, hogy a módszertan ebben az
esetben sem volt tökéletes, azaz a minőségi életévek kifejezése más klinikai kimenetekből előre meghatározott statikus indexek segítségével megkérdőjelezhető megoldás. Ugyancsak meg kell említeni, hogy volt olyan szakértő, aki a kombinációs terápia kedvezőtlenebb toxicitási profilja miatt már eleve kizárta a terápia alkalmazhatóságát a vizsgált betegcsoportban.
Az NHS elemzés után jelent meg két tanulmány, melyek szintén a capecitabin
plusz docetaxel kombinációs terápia költség-hatékonyságát vizsgálták, korábban
anthraciklin terápián átesett, metasztatikus emlőrákban szenvedő betegek esetében
(Verma-Ilerisch 2003; Verma et al. 2005). Mindkét tanulmány a korábban bemutatott
randomizált, kontrollált, III. fázisú vizsgálat (SO149999) eredményességi és erőforrás
felhasználási adataiból indult ki.
A Verma-Ilerisch tanulmány (2003) a költség-hatékonyságot az „egy megmentett életévre jutó költség” alapján mérte, azaz nem számított minőséggel korrigált
életéveket. Az eredményesség alapja az volt, hogy a fázis III-as vizsgálat eredményei szerint a kombinációs terápia átlagosan 3 hónappal hosszabb általános túlélést
biztosít, mint a docetaxel monoterápia (14,5 hónap vs. 11,5 hónap, HR: 0,775
p=0,0126).

Másodvonalbeli terápia
Harmadvonalbeli terápia
Másodvonalbeli terápia
Egy betegre jutó költség
Éves költség a modellezett populációra
Harmadvonalbeli terápia
Egy betegre jutó költség
Éves költség a modellezett populációra (n=168)
Összes költség

Jelenlegi modell
Docetaxel
Capecitabin

Capecitabin/docetaxel
Vinorelbin

12.833

13.659

826

6.955.486

1.403.178

447.692

3.805

4.129

324

639.240

693.672

54.432

7.594.726

8.096.850

502.432

Új modell

Növekményi
költség
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Egy év után életben levő betegek száma
Összes élet-hónap nyereség
Növekményi éves költség a modellezett populációra
Megnyert életévre jutó költség

Docetaxel
251
6.016

Capecitabin/docetaxel
309
7.425

Különbség
59
1.409
502.030
3.691

Összességében véve tehát elmondható, hogy a nagy betegszámon végzett,
randomizált, kontrollált vizsgálat (SO149999) eredményeit alapul véve a kombinációs
terápia költség-hatékonynak bizonyult a docetaxel monoterápiával szemben, és
ugyan az életminőséggel kapcsolatos adatok származtatottak voltak, és így minőségük kifogásolható, ám az eredmények annyira robusztusnak mutatják a capecitabin
plusz docetaxel költség-hatékonyságát, hogy az végeredményben elfogadható.
Összefoglalás
A capecitabin hatásosságát monoterápiaként, másod- és harmadvonalban
rengeteg vizsgálat tanulmányozta, ám ezek egy kivételével mind kontrollcsoport alkalmazása nélkül készültek. Az egyetlen kontrollált vizsgálatban paclitaxellel hasonlították össze hatásosságát, azonban ebben kevés beteg vett részt, így a levonható
következtetések végesek.
A kombinációban alkalmazott kezelések közül a docetaxellel alkotott kombináció kedvezőbb megoldásnak tűnt a docetaxel monoterápiával szemben, a többi tanulmány nem kontrollált vizsgálat volt.
A rendelkezésre álló költség-hatékonysági vizsgálatok mind monoterápiában,
mind pedig kombinációban kedvezőnek találták a capecitabin alkalmazását.

4.1.3.4. Az aromatáz gátlók
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Előzmények
Az endokrin terápia az emlőrák kezelésében az egyik legrégebben használt,
és egyben leghatásosabb szisztémás terápia. Sajnálatosan csak minden harmadik
emlőkarcinóma ad választ olyan kezelésre, amely az ösztrogén aktivitását változtatja
a tumor szintjén. Ezért nagyon fontos, hogy azokat a betegeket, akik erre képesek,
megfelelően azonosítsák. Megfelelő evidencia áll rendelkezésre hogy azt mondhassuk, a tumor ösztrogén-receptor szintje a legmegfelelőbb indikátora annak, hogy a
beteg reagálni fog a hormonterápiára.
Jelenleg három aromatáz gátló szerrel találkozhatunk a hazai gyógyszerforgalomban; az anastrozollal (Arimidex®), a letrozollal (Femara®) és az exemestannal
(Aromasin®). Alkalmazási előírásaik szerint valamennyien indikáltak előrehaladott
emlőrák kezelésére, valamint a korai stádiumú emlőrák adjuváns terápiájára.
Gyógyszerkészítmény
Anastrozol
®
(Arimidex )

®

Letrozol (Femara )

Examestan
®
(Aromasin )

Korai stádiumú emlőrák
adjuváns kezelése
Posztmenopausában lévő nők
hormonreceptor-pozitív korai emlőrákjának adjuváns kezelésére.
Posztmenopauzális nők korai emlőrákjának a kiterjesztett adjuváns
kezelésére, akik korábban standard tamoxifen kezelésben részesültek.
Posztmenopauzális nők
ösztrogén-receptor pozitív, vagy
ismeretlen receptor státuszú korai
emlőrákjának adjuváns kezelésére.

Előrehaladott emlőrák kezelése
Posztmenopauzában lévő nők előrehaladott emlőrákjának kezelésére.
Posztmenopauzális nők előrehaladott
stádiumú, hormon-dependens emlőkarcinómája esetén első vonalban,
illetve ösztrogén-ellenes gyógyszer
után másodvonalban.
Posztmenopauzális nők előrehaladott
emlőrákjának kezelésére, ha a beteg
állapota az antiösztrogén terápiát
követően romlott.

Cél
A jelen vizsgálat célja, hogy bemutassa, a jelenleg rendelkezésre álló szakirodalmak alapján az aromatáz gátlók klinikai hatásosságát, valamint költséghatékonyságát előrehaladott emlőrák kezelésében, illetve korai stádiumú emlőrák
adjuváns terápiájában.
Módszertan
Irodánk összesen 157 tanulmányt azonosított, melyekben az aromatáz gátlókkal kapcsolatban megjelent klinikai vizsgálatokat és egészség-gazdaságtani elemzéseket ismertették.

Eredmények
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Előrehaladott vagy metasztatikus emlőrák
Az aromatáz gátlókat előrehaladott és metasztakus emlőrákos betegek kezelésére, valamint korai stádiumú, hormonreceptor-pozitív betegek adjuváns kezelésére alkalmazzák. Ezek közül jelen pontban ez előbbinek hatásosságát és költséghatékonyságát vizsgáljuk.
4.1.3.4.1. Az anastrozol hatásossága előrehaladott betegség esetén
Az anastrozol hatásosságát előrehaladott emlőkarcinómában több nagy betegszámon végzett, randomizált kontrollált vizsgálat is tanulmányozta. Az ún.
TARGET vizsgálat (Tamoxifen or Arimidex Randomized Group Efficacy and
Tolerability Study) egy 668 beteg bevonásával készült randomizált, kontrollált, kettős
vak, multicentrikus, II. fázisú vizsgálat, melyben napi 1 mg anastrozolt hasonlítottak
össze napi 20 mg tamoxifennel hatásosság és tolerálhatóság szempontjából
(Bonneterre 2000).
A másik nagy betegszámon végzett randomizált, kontrollált, kettős vak vizsgálat az Észak-Amerikai Vizsgálat (North American Trial) néven vált ismertté. Ebben
összesen 353 posztmenopauzális nő vett részt, 97 Egyesült Államokbeli és kanadai
centrumban.
A két tanulmány felépítése és céljai gyakorlatilag teljesen azonosak voltak, a
fő különbség abban mutatkozott meg, hogy míg a TARGET vizsgálatban a bevont
betegek több mint fele ismeretlen receptor-státuszú volt (az anastrozol karon 54,4%,
a tamoxifen karon 55,8%), addig az Észak-Amerikai Vizsgálatban csak 11% volt az
ilyen betegek aránya mindkét csoportban.
A két vizsgálat felépítésének legfontosabb jellemzőit, valamint a mért végpontokra kapott értékeket az alábbi táblázatok tartalmazzák:
Vizsgálat
TARGET

ÉszakAmerikai
Vizsgálat

Vizsgálat

Betegek

Dózisok

n=668
Posztmenopauzás nők,
lokálisan előrehaladott vagy
metasztatikus emlődaganattal,
az elmúlt 12 hónapban nem részesültek tamoxifen terápiában,
ER+ és/vagy PgR+, vagy ismeretlen receptorstátuszú tumor
n=353
Posztmenopauzás nők,
lokálisan előrehaladott vagy
metasztatikus emlődaganattal,
az elmúlt 12 hónapban nem részesültek tamoxifen terápiában,
ER+ és/vagy PgR+, vagy ismeretlen receptorstátuszú tumor

A: 1mg naponta (n=340)
T: 20mg naponta (n=328)

Követés időtartama

A: 1mg naponta (n=171)
T: 20mg naponta (n=182)

Válaszadók aránya
Anastrozol
Tamoxifen
OR: 32,9%
OR: 32,6%
CR: 5,6%
CR: 4,9%
PR: 27,4%
PR: 27,7%
SD (≥24 hét):
SD (≥24 hét):
23,2%
22,9%
SD (<24 hét):
SD (<24 hét):
2,6%
2,4%
DP: 41,2%
DP: 42,1%
OR: 21,1%
OR: 17,0%
CR: 2,9%
CR: 2,7%
PR: 18,1%
PR: 14,3%
SD (≥24 hét):
SD (≥24 hét):
38,0%
28,6%
SD (<24 hét):
SD (<24 hét):
4,1%
2,2%
DP: 36,8%
DP: 52,2%

Progresszióig eltelt
idő

Terápia kudarcáig eltelt
idő
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TARGET

19 hónap

Észak-Amerikai Vizsgálat

17,7 hónap

A: 8,2 hónap
T: 8,3 hónap
(HR: 0,99 p=0,941)
A: 11,1 hónap
T: 5,6 hónap
(HR=1,44, p=0,005)

A: 6,2 hónap
T: 6,0 hónap
(HR: 1,03)
A: 7,6 hónap
T: 5,4 hónap
(HR: 1,35)

A TARGET vizsgálat semmilyen mért végpont tekintetében sem tudott szignifikáns különbséget kimutatni az anastrozol és a tamoxifen között. Az anastrozollal kezelt betegek 56,5%-ánál volt tapasztalható terápiás előny, míg ugyanez a tamoxifen
kezelésben részesülőknél 55,5% volt. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a bevont
betegek csupán 45%-a rendelkezett pozitív receptorstátuszú tumorral, így az ismeretlen receptorstátuszú betegek igen magas aránya elrejtheti az anastrozol lehetséges előnyeit.
Az Észak-Amerikai vizsgálatban ezzel szemben a betegek kétharmada pozitív
receptorstátusszal rendelkezett. Az anastrozol karon szignifikánsan többen részesültek terápiás előnyben, mint a kontrollcsoportban (59% vs. 46%, p=0,0098). A
tamoxifen karon lévő betegek között az adott idő alatt történt betegség progresszió is
szignifikánsan nagyobb arányban fordult elő (38,6% vs. 52,2%, p=0,005). Ez abban
is meglátszik, hogy a tanulmány eredményei szerint a progresszióig eltelt idő az
anastrozol csoportban kétszer akkorának bizonyult (11,1 hónap vs. 5,6 hónap).
A vizsgálatok egyikében sem mértek azonban általános túlélést, mivel az
adatgyűjtés befejezésekor még a betegek igen nagy része életben volt.
Ezt a hiányosságot hivatott pótolni egy később megjelent tanulmány, melyben
egyrészt ötvözték a két vizsgálat adatait, másrészt meg is toldották azt a 43,7 hónapos követés után levonható újabb következtetések ismertetésével. (Nabholtz et al.
2003). Mivel ekkorra már a betegek több mint fele elhalálozott, így túlélési adatokat is
közölhettek. Külön alcsoportelemzést végeztek a hormonreceptor-pozitív betegek
csoportjára.

Túlélési indikátor

Teljes populáció
Összes elhalálozás
Halálig eltelt átlagos idő
(hónap)
Relatív hazárd (HR)
Alsó kritikus érték (KI
95%)
24 hónap utáni összes
elhalálozás
Hormonreceptor-pozitív
alcsoport
24 hónap utáni összes
elhalálozás

TARGET vizsgálat

Betegek száma (%-a)
Észak-Amerikai vizsgálat
Anastrozol Tamoxifen
(1 mg)
(20 mg)
(n=171)
(n=182)

Anastrozol
(1 mg)
(n=340)

Tamoxifen
(20 mg)
(n=328)

190 (55,9)

180 (54,9)

96 (56,1)

38,5

40,9

40,4

Kombinált adat
Anastrozol
(1 mg)
(n=511)

Tamoxifen
(20 mg)
(n=510)

106 (58,2)

286 (56,0)

286 (56,1)

38,5

39,2

40,1

0,94

1,02

0,97

0,79

0,81

0,84

NA

NA

159 (31,1)

163 (32,0)

NA

NA

97 (31,8)

95 (31,0)

Az eredmények alapján tehát az látható, hogy az anastrozol a tamoxifennel
azonos túlélést biztosít mind a teljes populáció, mind pedig a hormonreceptor-pozitív
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alcsoport esetében, tehát a legkeményebb végpont tekintetében nincs különbség a
két terápia között.
A SAKK vizsgálatban azt vizsgálták, hogy az anastrozol másodvonalban adva
tamoxifen kezelés után ugyanazt a klinikai eredményességet produkálja-e, mint az
anastrozol kezelés utáni másodvonalbeli tamoxifen terápia (Thürlimann 2004). A
vizsgálat a TARGET multicentrikus felmérés továbbfolytatása, amit a svájci centrumban résztvevő betegekkel végeztek el. Az eredeti vizsgálatban összesen 60 beteg
vett részt. A progresszió után a betegek – amennyiben továbbra is megfelelőek voltak a hormonterápiára – dönthettek, hogy folytatják a kettősvak vizsgálatot a komparátor készítményre való áttéréssel, vagy más, immár nyílt kezelést választanak. Öszszesen 37 beteg maradt a felmérésben a progresszió után. A mintába való bekerülés
sajátosságainak köszönhetően a randomizáció természetesen csorbulhatott, ám erre
nézve statisztikai felmérés nem készült.
A vizsgált paraméterek itt is a terápiára adott válasz, a progresszióig eltelt idő, valamint az általános túlélés voltak. Mivel a betegszám igencsak csekély volt (19 ill. 18 fő
a két karon), így az eredmények nem értek el statisztikai szignifikanciát.
4.1.3.4.2. A letrozol hatásossága előrehaladott emlőrák esetén
A letrozol hatásosságát tamoxifennel szemben előrehaladott emlőrák első vonalbeli kezelésében egy nagy betegszámon végzett, randomizált, kontrollált,
multicentrikus vizsgálat elemezte 907 beteg bevonásával (Mouridsen et al. 2001;
2003; 2004; Smith IE 2003; Buzdar
letrozol tamoxifen
2004.). A betegeket kezdetben három Kezdeti státusz
N=453
N=454
karra sorolták, ám a kombinációs te- Betegség stádiuma
rápiás ágat a farmako-kinetikai eredIIIB
6%
7%
IV
93%
92%
mények napvilágra kerülése után leállították. A maradék két karon a bete- Receptor státusz
ER & PgR pozitív
38%
41%
gek vagy 2,5 mg letrozolt (n=453),
ER vagy PgR pozitív
26%
26%
vagy 20 mg tamoxifent (n=454) kaptak
Mindkettő ismeretlen
34%
33%
(Mouridsen et al. 2001). A betegek
ER vagy PR negatív
<1%
0
többsége (93%) metasztatikus kór- Korábbi antiösztrogén terápia
adjuváns
19%
18%
képpel került a vizsgálatba, a többiek
semmilyen
81%
82%
lokálisan előrehaladott emlődaganat- A betegség domináns helye
tal. A betegek receptor-státusza 65%Puha szövet
25%
25%
ban pozitív volt, a többi esetben ismeCsont
32%
29%
Belső
szerv
43%
46%
retlen. A vizsgált elsődleges végpont a
progresszióig eltelt idő volt, a másodlagosak pedig az általános tumorválasz aránya, a válasz időtartama, a klinikai hasznot realizáló betegek aránya, a klinikai haszon időtartama, a terápia kudarcáig eltelt
idő, a válaszig eltelt idő, valamint az elhalálozások száma és az általános túlélés. Az
eredmények az átlagosan 32 hónapos követés után az alábbi táblázatban találhatóak:
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Végpont
Progresszióig eltelt átlagos idő
Terápiás kudarcáig eltelt átlagos idő
Általános válasz időtartama
Átlagos klinikai haszon

Válasz
OR (CR+PR)
CR
PR
Klinikai haszon
(CR+PR+NC≥24 hét
Betegség progresszió
Nem mérhető

Letrozol (hét)
41
40
102
81

Letrozol (n=453)
95%
Beteg%
KI
szám
3
137
26-35
0
34
8
2
103
3
4
221
44-54
9
4
200
4
32
7

Tamoxifen (hét)
26
25
100
84

HR
0,70
0,71
0,84
0,81

Tamoxifen (n=454)
95%
Beteg%
KI
szám
2
92
17-24
0
13
3
1
79
7
3
173
34-43
8
5
250
5
31
7

95% KI
0,60-0,82
0,61-0,82
0,56-1,26
0,62-1,07

p
0,0001
0,0001
0,4
0,1

OR

95% KI

p

1,71

1,26-2,31

0,000
6

1,55

1,19-2,01

0,001

A nem kívánt események valamivel gyakrabban fordultak elő a letrozol
(408/453) esetében, mint a tamoxifennél (394/454). Szignifikanciát itt azonban nem
mértek. Az általános túlélés adatait még nem publikálták, mivel a tanulmányok megjelenésének időpontjában a betegek nagyobb hányada még életben volt.
A letrozol másodvonalbeli alkalmazásának eredményességét vizsgálták egy
másik randomizált, kontrollált, kettős-vak, multicentrikus tanulmányban, melyben a
komparátor a megestrol acetát volt (Buzdar 2001). A vizsgált 602 beteg előrehaladott
vagy metasztatikus emlőrákban szenvedett, és az adjuváns antiösztrogén terápia
ellenére a betegsége progrediálódott. A betegek 18%-a volt ismeretlen receptorstátuszú, a többiek ösztrogén és/vagy progeszteron receptor pozitív tumorral rendelkeztek. A betegeket három karra rendezték; az elsőn 0,5 mg letrozolt, a másikon 2,5
mg letrozolt kaptak, míg a harmadikon napi 160 mg megestrol acetátot. Az elsődlegesen vizsgált végpont a válaszadók aránya volt, a másodlagosak a válasz időtartama, a klinikai haszon időtartama, a terápia kudarcáig eltelt idő, a progresszióig eltelt
idő, illetve az elhalálozásig eltelt idő voltak. Az eredményeket az alábbi táblázatba
foglaltuk össze:

Objektív válasz (CR+PR)
Válasz időtartamának mediánja
Progresszióig eltelt idő mediánja
Túlélés mediánja

Letrozol 0,5 mg
n=202
42 (21%)
23,4 hónap
6 hónap
33 hónap

Letrozol 2,5 mg
n=199
32 (16%)
24,9 hónap
3 hónap
29 hónap

Megestrol
n=201
30 (15%)
29,7 hónap
3 hónap
26 hónap

A válaszadás OR -ja

Letrozol 2,5 : letrozol 0,5 = 2,33
(95% KI: 1,32 – 4,17); p=0,004

Letrozol 2,5 : megestrol = 1,58
(95% KI: 0,94– 2,66); p=0,08

A progresszió RR-je

Letrozol 2,5 : letrozol 0,5 = 0,81
(95% KI: 0,63 – 1,03); p=0,09

Letrozol 2,5 : megestrol = 0,77
(95% KI: 0,60– 0,98); p=0,03

Az eredmények szerint nem volt szignifikáns különbség a három csoport között az általános válaszadásban. A 0,5 mg letrozolt kapó betegek a progresszióig
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eltelt időben és a terápiás kudarc rizikójában szignifikánsan kedvezőbb eredményeket produkáltak, mint a megestrol karon levő társaik.
Egy korábbi tanulmányban (Gershanovich et al. 1998.) szintén a letrozol két
dózisát hasonlították össze, ezúttal amino-glutethimiddel. Az összesen 555 előrehaladott emlőrákban szenvedő beteg mindegyikét korábban antiösztrogénnel már kezelték. A három karon a betegek vagy 0,5 mg letrozolt (n=192), vagy 2,5 mg letrozolt
(n=185), vagy 250 mg amino-glutethimidet - kortikoszteroid adása mellett (n=178) kaptak naponta. Az elsődleges végpont az objektív választ adók aránya volt, a másodlagos a bekövetkezett negatív események száma, a progressziómentes idő, a
terápia kudarcáig eltelt idő, és az általános túlélés volt. Az eredmények szerint a napi
2,5 mg letrozol előnnyel rendelkezett mindkét komparátor terápiával szemben, ám
statisztikai szignifikanciát nem mértek.
4.1.3.4.3. Az exemestan hatásossága előrehaladott emlőrák esetén
Előrehaladott emlőrák kezelésében egy fázis III-as vizsgálat foglalkozott az
examestan terápia hatékonyságával, melyben a betegek korábban tamoxifen kezelésben részesültek (Kaufmann et al. 2000.). A randomizált, kontrollált, multicentrikus,
kettős-vak, „double-dummy” vizsgálatban összesen 769 beteg vett részt, valamenynyien pozitív vagy ismeretlen receptorstátusszal (ER, PgR). A betegek egyik fele
(n=366) napi 25 mg exemestant, míg a másik felük (n=403) napi négyszer 40 mg
megestrolt. Valamennyien korábban tamoxifen kezelésben részesültek, amit a betegség progressziója miatt nem folytattak. Az elődleges végpont a válaszadók aránya
volt, amit az első 24 hétben 8 hetente mértek, azt követően pedig háromhavonta. A
másodlagos végpontok a kezelésre kedvezően reagálók aránya ill. ennek időtartama,
a terápiás választ adók esetében a válasz időtartama, a 24 hétnél tovább tartó stabil
betegség hossza, a progresszióig eltelt idő, a terápiás kudarcig eltelt idő, valamint az
általános túlélés voltak. A 48,9 hetes átlagos követés utáni eredményeket az alábbi
táblázat tartalmazza:
Végpont
OR (CR+PR)
CR
PR
Sikeres kezelés (CR+PR+SD≥24
hét)
SD
≥24 hét
<24 hét és terápia vége
<24 hét és terápia folytatása
PD
PD 4 héten belül
PD több mint 4 héttel a terápia kezdete után
Nem mérhető
Nem kezelt

Exemestan (n=366)
betegszám
%
95% KI
11,555
15,0
19,1
8
2,2
47
12,8
32,3133
37,4
42,6
149
40,7
78
21,3
61
16,7
10
2,7
128
35,0
10
2,7

Megestrol
betegszám
%
95% KI
50

12,4

5
45

1,2
11,2

135

34,6

169
85
71
13
146
7

41,9
21,1
17,6
3,2
36,2
1,7

118

32,2

139

34,5

29
5

7,9
1,4

37
1

9,2
0,2

9,4-16,0

29,939,6
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Válasz
OR időtartamának mediánja
Sikeres
kezelés
időtartamának
mediánja
Progresszióig eltelt idő mediánja

exemestan
hetek
95% KI
76,1
60,4130,9
60,1
50,7-72,0
20,3

Esetek száma
Kezelés kudarcáig eltelt idő mediánja

16,3

Esetek száma
Túlélés mediánja
Túlélés 25. percentilise

n.a.
74,6

Elhalálozottak száma

16,1-24,7
270
15,4-21,1
301
122,1-∞
59,1-91,0
100

megestrol
hetek
95% KI
71,0
51,684,0
49,1
45,461,0
16,6
15,622,9
305
15,7
13,716,7
342
123,4
99,6-∞
55,0
46,170,3
130

p
0,109
0,025
0,037
0,042
0,039

Az eredmények azt mutatták, hogy az exemestan szignifikánsan meghoszszabbítja a túlélést, a progresszióig eltelt időt, valamint a kezelés kudarcáig eltelt
időt. A nem kívánt események tekintetében a komparátornál összességében több
eseményt figyeltek meg (nem szignifikáns), ugyanakkor a szignifikáns különbségek
az egyes nem kívánt események szintjén inkább a megestrolnak kedveztek.

Nem kívánt hatás
Bármilyen hatás
Hőhullám
Hányinger
Fáradtság
Fokozott izzadás
Álmatlanság
Szédülés
Megnövekedett étvágy
Alhasi fájdalom
Hányás
Kiütés
Székrekedés
Nehézlégzés

exemestan
betegszám
%
140
39,1
45
12,6
33
9,2
27
7,5
16
4,5
13
3,6
12
3,4
10
2,8
10
2,8
10
2,8
7
2,0
3
0,8
1
0,3

megestrol
betegszám
%
183
45,8
20
5,0
20
5,0
41
10,3
30
7,5
13
3,3
12
3,0
23
5,8
17
4,3
3
0,8
0
0
10
2,5
12
3,0

OR
Ex/Me
0,76
2,73
1,93
0,71
0,58
1,12
1,12
0,47
0,65
3,80

0,57-1,02
1,58-4,72
1,09-3,43
0,43-1,19
0,31-1,08
0,51-2,45
0,50-2,53
0,22-1,00
0,29-1,43
1,04-13,93

0,33
0,09

0,09-1,21
0,01-0,70

95% KI

Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy a tanulmány alaphelyzetben több szempontból sem volt egyértelműen random mintának tekinthető, így óvatosan kell kezelni
a levont következtetéseket.
4.1.3.4.4. Az aromatáz gátlók költség-hatékonysága előrehaladott emlőrákban
Az előbbi pontban láthattuk az aromatáz inhibítorokkal kapcsolatban megjelent
legjelentősebb klinikai tanulmányok következtetéseit, melyek azt bizonyították, hogy
a hormonreceptor-pozitív, posztmenopauzális nők esetében, akik előrehaladott vagy
metasztatikus emlődaganatban szenvednek, az aromatáz-gátlók hatásosabb, és hasonlóan jól tolerálható megoldást jelentenek, mint a korábban standardon alkalma-
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zott tamoxifen és megestrol terápiák. A rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy
ez mind első-, mindez pedig másodvonalbeli kezelés esetében igaz lehet.
Ebben az esetben azonban meg kell vizsgálnunk azt is, hogy az új terápia
költség-hatékony is-e egyben, azaz érdemes-e a társadalombiztosításnak támogatnia ezen betegkör gyógyításához.
Jelen pontban az aromatáz inhibítorok költség-hatékonyságával kapcsolatban,
előrehaladott emlőrákos megbetegedésben megjelent tanulmányokat tekintjük át.
Összesen nyolc tanulmányt azonosítottunk, mely a három jelenleg a hazai piacon
kapható aromatáz gátló költség-hatékonyságával foglalkozik (Marchetti et al. 2004;
Simons et al. 2003; Dranitsaris et al. 2003; Lindgren et al. 2002; Nuijten et al. 2000;
Karnon et al. 2003; Karnon-Jones 2003; Nuijten et al. 1999).
Ezek közül először a Marchetti et al. (2004) tanulmány eredményeit tekintjük
át, mivel ebben két aromatáz gátló, az anastrozol és a letrozol költség-hasznosságát
is áttekintették az olaszországi egészségbiztosító szemszögéből.
A vizsgálatban a két aromatáz-gátló elsővonalbeli alkalmazásának költséghatékonyságát vizsgálták. Három lehetséges kezelési stratégiát vázoltak fel, melyek
a következők voltak:
• Anastrozol → tamoxifen → megestrol
• Letrozol → tamoxifen → megestrol
• Tamoxifen → anastrozol → megestrol
A különböző forrásokból származó adatokat markovi folyamatban szintetizálták,
melyben egy hónapos ciklusokat alkalmaztak. A modellben az első-vonalbeli hormonterápiára nem reagáló betegek vagy áttértek másod-vonalbeli hormonterápiára,
vagy első vonalbeli kemoterápiára, vagy palliatív kezelésre, vagy meghaltak.
A klinikai adatokat összesen négy randomizált, kontrollált vizsgálatból nyerték a hormonterápia elsővonalbeli alkalmazásával kapcsolatban, melyek meta-analízisét elvégezték. Ezek alapján a progresszióig eltelt idő realtív rizikója a tamoxifennel szemben
0,82 (95% KI: 0,75-0,90) ill. 0,81 (95% KI: 0,73-0,99)-nek adódott az anastrozol és a
letrozol esetében.
A másodvonalbeli hormonterápiára vonatkozó adatokat egy publikált vizsgálatból
nyerték.
A mellékhatásokra vonatkozó adatokat szintén publikált vizsgálatokból vették.
A költségeket finanszírozói szempontból nézték, a kemoterápiához kapcsolódó
hospitalizáció rátáját és egy benntartózkodás hosszát egy helyi közkórház eredményei alapján határozták meg.
A modellt 100 hónapos időtartamra futtatták le, feltételezve, hogy ennyi idő alatt valamennyi beteg elhalálozik. Mind a költségekre, mind pedig a hasznokra 3%-os diszkontrátát alkalmaztak.

Az eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza:
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Változó

Hagyományos értékek
anastrozol

Túlélés (hó)
Általános
Tamoxifenhez viszonyított
Minőséggel korrigált túlélés
Általános
Tamoxifenhez viszonyított
Költségek, €
Teljes
Tamoxifenhez viszonyított
Inkrementális költséghatékonysági arányszám
tamoxifenhez képest
€/életév
€/QALY (95% KI)

Diszkontált értékek

letrozol

tamoxifen

anastrozol

letrozol

tamoxifen

30,72
3,44

30,64
3,36

27,28
-

30,64
3,43

30,56
3,35

27,21
-

18,84
2,70

18,78
2,64

16,14
-

18,80
2,70

18,73
2,63

16,10
-

22560
2434

23836
3710

20126
-

22505
2429

23777
3701

20076
-

8491
10818
(794513180)

13250
16863
(909215457)

-

8497
10795
(773712899)

13257
16886
(911715465)

-

Az alapesetben mind diszkontálással, mind pedig anélkül mindkét aromatáz
inhibítor a standardon alkalmazott költség-hatékonysági küszöb (20 000 €/QALY)
alatt maradt. 10 000 főre végeztek el Monte-Carlo szimulációt, amely alapján felrajzolták a költség-hatékonysági elfogadási görbéket. Az anastrozol költsége a szimulációban 90%-ban 11 843 €/QALY alatt volt, ugyanez az érték 14 296 € volt a letrozol
esetében. Mindkét készítmény 100%-os biztonsággal volt a 20 000 €/QALY küszöbértéke alatt.
Egy másik Monte Carlo szimuláció pedig azt mutatta, hogy az esetek 66%ában az anastrozol olcsóbb volt a letrozolnál, és 14%-ban hatásosabb és olcsóbb is.
A letrozol ezzel szemben 34%-ban bizonyult hatásosabbnak, ám drágábbnak.
A végeredmények alapján tehát mindkét hatóanyag költség-hatékony megoldásnak tűnt az előrehaladott stádiumú emlőrákos betegek elsővonalbeli kezelésére.
A Dranitsaris et al. (2003) tanulmány szintén mindkét aromatáz gátló költséghatékonyságát vizsgálta, szintén első-vonalbeli alkalmazás mellett, a tamoxifenhez
képest.
A klinikai eredményességre vonatkozó adatokat a publikált vizsgálatok eredményeiből nyerték, az életminőség meghatározásához szükséges minőség-értékeket
25 kanadai nő megkérdezése alapján határozták meg. Az erőforrás felhasználásra
vonatkozó adatokat a rendelkezésre álló tanulmányok alapján határozták meg, a
költségek számbavételekor kanadai egészségügyi rendszer perspektíváját használták.
Változó
Átlagköltség/beteg
Minőséggel korrigált progressziómentes életévnyereség
Átlagos költség-hatékonysági ráta
Minőséggel korrigált progressziómentes életévnyereség / költség

Tamoxifen
$ 2 258
0,44
$ 5 100

Letrozol
$ 2 883
0,49
$ 5 900

Anastrozol
$ 2 847
0,47
$ 6 100

–

$ 12 500

$ 19 600

Az eredmények itt is az aromatáz gátlók költség-hatékonyságát igazolták, amit
az érzékenységi vizsgálatok meg is erősítettek.
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4.1.3.4.4.1. Az anastozol költség-hatékonysága előrehaladott emlőrákban
Az anastrozol költség-hatékonyságát – az előző pontban bemutatott tanulmányon kívül – egy tanulmány vizsgálta előrehaladott emlőrákos megbetegedésben
(Simons et al. 2003).
Az Egyesült Államokban készült tanulmány négy managed care ellátótípus (HMO,
indemnity plant, PPO, POS) szemszögéből, külön-külön vizsgálta az anastrozol költség-hatékonyságát. A költség-hatékonysági vizsgálat nem a szokványos QALY- vagy
életévnyereségre számolta a növekményi költségeket, hanem egy sajátos eredményességi mutatóra, az ún. minőséggel korrigált progresszióig eltelt időre (QATTP).
Ezt a mutatót a betegség progressziójáig eltelt idő és a készítmény alkalmazásával kapcsolatban fellépő nem kívánt események ötvözéseként nyerték. Előbbi
adatokat a korábban már részletesen bemutatott Észak-Amerikai Vizsgálat eredményei jelentették, utóbbiakat pedig becsülték az anastrozol és tamoxifen farmakológiai
jellemzői alapján. Ennek pontos metódusát a tanulmány nem részletezi.
A két adat ötvözése úgy történt, hogy a nem kívánt hatás nélkül eltöltött idő hasznosságát 1-nek vették, míg a bármilyen toxicitás mellett töltött időt 0,5-es szorzóval
csökkentették. Az alapesetben a nem kívánt hatások súlyosságát nem vették figyelembe, később az érzékenységi vizsgálatok során szofisztikáltabb együtthatókat alkalmaztak.
A költségeket, valamint az erőforrás felhasználás mértékét prospektíven gyűjtötték a
tanulmányban. Ez alól kivételt jelentettek a nem kívánt hatásokkal kapcsolatos kiadások, melyeket egy másik publikált tanulmányból vették át. A kezeléssel kapcsolatos költségeket kettébontották annak megfelelően, hogy a betegség progressziója
előtt, vagy után merültek fel.
A legfontosabb adatokat az alábbi táblázatok tartalmazzák:
Változó
QATTP (érzékenységi vizsgálat nélkül)
Medián (hónap)
Anastrozol
Tamoxifen
Növekmény
RR (95% KI)
QATTP (érzékenységi vizsgálattal)
Medián (hónap)
Anastrozol
Tamoxifen
Növekmény
RR (95% KI)
Költség felmerülés
Tamoxifen
(n=182)
Indemnity
Progresszió előtt
Progresszió után
Összesen
PPO
Progresszió előtt
Progresszió után
Összesen

Érték
8,8
4,6
4,2
1,49 (1,02-1,84); p=0,002
9,7
4,6
5,1
1,47 (1,19-1,21); p=0,003

Terápiás költség
Anastrozol
Inkrementális
(n=171)
költség csökkenés

3 531
24 990
28 521

3 225
15 618
18 843

306
9 372
9 678

5 230
31 959
37 189

4 141
18 776
22 917

1 090
13 183
14 273
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POS
Progresszió előtt
Progresszió után
Összesen
HMO
Progresszió előtt
Progresszió után
Összesen

4 673
29 628
34 301

3 852
17 735
21 587

822
11 893
12 715

3 311
24 184
27 495

3168
15 263
18 431

143
8 921
9 064

A második táblázat adataiból látszik, hogy a tanulmány következtetései szerint
valamennyi ellátótípusnál az anastrozol költség-csökkenést jelent a tamoxifenhez
képest. Mivel az eredményességi adat is kedvezőbb volt az anastrozol esetében, így
a tanulmány végül is domináns stratégiának találta a tamoxifenhez képest.
Korábban már utaltunk néhány a tanulmánnyal kapcsolatos módszertani hiányosságra, meg kell még említeni azonban azt is, hogy az amerikai managed care
rendszerre kidolgozott modellek adaptálhatósága más országok más rendszereire
meglehetősen korlátozott. Mindezek figyelembe vételével az eredményeket különös
körültekintéssel szabad csak értékelni.
4.1.3.4.4.2. A letrozol költség-hatékonysága előrehaladott emlőrákban
Az irodánk által fellelt tanulmányok közül összesen négy vizsgálta a letrozol
költség-hatékonyságát előrehaladott emlőrákban (Karnon et al. 2003; Karnon-Jones
2003; Nujiten et al. 1999; Nujiten et al. 2000). Ezek közül kettő a tamoxifenhez, kettő
pedig a megestrolhoz viszonyította a letrozol hatékonyságát.
A Karnon-Jones (2003) tanulmány a letrozol első vonalbeli alkalmazásának
gazdasági aspektusait vizsgálta a tamoxifennel szemben, Egyesült Királyságbeli viszonyok alapján. A posztmenopauzális nők betegútját markovi modellel írták le a diagnózis időpontjától halálukig. A klinikai hatásosságra vonatkozó adatokat a letrozol
első vonalbeli alkalmazásával kapcsolatban megjelent randomizált, kontrollált vizsgálat eredményei szolgáltatták (lásd korábban). Az erőforrás felhasználási adatokat
szakértői vélemények alapján becsülték, a költségeket az NHS szemszögéből vizsgálták. Sztochasztikus elemzést alkalOutputok
Eredmények
maztak, azaz a legtöbb input paraméLetrozol költsége
Ł 11 303,07
tert valószínűségi eloszlásokként írták
Letrozol összes életév nyeresége
4,182
Tamoxifen költsége
Ł 9 630,55
le konkrét értékek megadása helyett.
Tamoxifen összes életév nyeresége
3,468
Az egy éven túli költségeket 6%-kal, a
Átlagos költség-hatékonysági ráta
Ł 2 342
hasznokat 1,5%-kal diszkontálták. Az
5. percentilis
Ł 948
eredmények azt mutatták, hogy a
95. percentilis
Ł 10 134
letrozollal kezelt betegek nagyobb életévnyereséget értek el, mint a tamoxifennel kezeltek, ám a terápiával kapcsolatban
felmerült költségek is ennél a csoportnál bizonyultak magasabbnak. Alaphelyzetben
az inkrementális költség-hatékonysági arányszám a kedvező tartományba esett, és
látható, hogy még a 95. percentilis is elfogadható eredményt jelöl.
Az elemzést kiegészítették egy költség-hasznossági analízissel is; a túlélést hasznossági indexekkel igazították ki. Ennek megfelelően egy megnyert QALY-ért 2 927
és 3 969 font között kellett fizetni, ami azt jelenti, hogy a letrozolt költséghatékonynak találta az elemzés az Egyesült Királyságban.
A Karnon et al (2003) tanulmányban szintén az első vonalban adott letrozol ill.
tamoxifen terápia költségeit és hasznait hasonlították össze. A hatásossági adatokat
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ebben a vizsgálatban is a témával kapcsolatban megjelent radomizált, kontrollált
vizsgálatból nyerték, amelyben a progresszió után megengedték, hogy a betegek
átváltsanak a komparátor terápiára. Ezt a betegek fele meg is tette a vizsgálat során.
Az átlagos követési idő a vizsgálatban 32 hónap volt, ez alatt a bevont 907 beteg közül 514 halt meg. Ez alapján az elsővonalbeli letrozol terápia melletti túlélés 34
hónap volt, míg a tamoxifen esetében 30 hónap. Ugyan az eredmények nem szignifikánsak, a gazdasági elemzés ezeket használta fel.
Az eredményeket az alábbi táblázatba foglaltuk össze. Látható, hogy alapesetben az egy QALY-ra jutó költség bőven az Angliában alkalmazott elfodadási tartományban (<30 000 Ł / QALY) helyezkedik el.

1. vonalbeli letrozol, 2. vonalbeli
tamoxifen
(1000 betegre)
1. vonalbeli tamoxifen, 2. vonalbeli
letrozol
(1000 betegre)
Különbség (1000 betegre)

Költségek
(Ł)
4 765 088

Életév

QALY

1 684

1 171

3 417 939

1 457

1 012

1 347 149

228

158
Költség /
QALY nyereség
8 514
6 083
23 558
6 174
11 686
8 691

Költség / életév nyereség
Átlag
2,5. percentilis
97,5. percentilis
Költségek 50%-a, hasznossági érték 0,8
Költségek 150%-a, hasznossági érték 0,59
Költségek és hasznok 6%-kal diszkontálva

5 917
4 227
16 373
4 939
6 895
6 040

Az érzékenységi vizsgálatok során három további szcenáriót vizsgáltak meg,
egy kedvezőbbet ill. két kedvezőtlenebbet. Ezek logikája az volt, hogy a két legbizonytalanabb faktort, költségeket és a hasznokat más-más értékekkel is figyelembe
vették, egy opitimista, illletve egy pesszimista becslést adva ezzel a költséghatékonyságra. A harmadik esetben a hasznok diszkontálásához is 6%-os értéket
használtak a másfél százalék helyett.
A tanulmány végkövetkeztetése szerint tehát a letrozol első-vonalbeli alkalmazása nemcsak a beteg életminőségének javítását teszi lehetővé, hanem költséghatékony megoldásnak is bizonyul a hagyományosan alkalmazott terápiákkal szemben.
A Nujiten et al (1999; 2000) tanulmányok a letrozol alkalmazásának gazdasági
konzekvenciáit másodvonalbeli terápiában vizsgálták, megestrollal szemben. Mindkét
vizsgálatban ugyanazt a Markov-modellt alkalmazták, melyben összesen hét egészségi állapotot különböztettek meg. A modellezett nők posztmenopauzális,
hormonreceptor-pozitív vagy ismeretlen receptor-státuszú nők voltak, előrehaladott
emlőrákkal, akik másodvonalbeli hormonális terápiájukat kezdték. A vizsgálatban
szereplő két kezelés a napi 2,5 mg letrozol, illetve a napi 160 mg megestrol voltak.
Az egyik tanulmányt Kanadára vonatkozóan készítették, míg a másikat az
Egyesült Királyságra. A hatásossági adatokat a korábban már bemutatott
randomizált, kontrollált vizsgálatból nyerték, azonban más-más követési idő után,
ezért az általános és progressziómentes túlélésre vonatkozó adatok eltértek egymástól a két tanulmányban. A költségeket az adott ország, illetve állam szemszögéből
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közelítették meg. Az eredményeket – az érzékenységi vizsgálat adataival együtt - az
alábbi táblázat tartalmazza:
Nujiten (2000)
Kanada
terjedelem
ICER
5051
$388-582
5004-5099

Változó
Alaphelyzet
Kórházi ellátás költsége
Kemoterápia költsége
Súlyos nem kívánt események költsége
Valószínűségek
Letrozol
Progresszió 3 hónapon belül
Progresszió 3 hónap után
Megestrol
Progresszió 3 hónapon belül

$244-8130

4643-5182

$15182277

4659-5444

Ł769-940

3642-3534

4558-6163

0,321-0,468

3305-4217

5506-Meg. domináns

0,139-0,583

2509- Meg. domináns

0,282-0,42

4115-3250

0,318-0,6

5432-27 702

0,3210,468
0,1390,583
0,282-0,42

Progresszió 3 hónap után

Nujiten (1999)
Egyesült Királyság
terjedelem
ICER
3588
Ł1165-2560
3279-3887
Ł13,63570-3611
203,59

0,318-0,6

Meg. domináns2359
Meg. domináns2820

Jól látható, hogy a mindkét országban a vizsgálat költség-hatékonynak találta
az alapvizsgálatban a letrozol alkalmazását másodvonalbeli terápiaként. Az eredmények leginkább a két hatóanyaggal kapcsolatban becsült progressziómentes túlélésre voltak érzékenyek.
4.1.3.4.4.3. Az exemestan költség-hatékonysága előrehaladott emlőrákban
Az exemestan költség-hatékonyságát egy tanulmány vizsgálta előrehaladott
emlőrákban (Lindgren 2002). Az alkalmazott modell több ország (Ausztria, Belgium,
Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Egyesült Királyság) egészségbiztosítójának szemszögéből vizsgálta napi 25 mg orális
exemestan költség-hatékonyságát napi 4x40 mg megestrolhoz képest, korábbi
tamoxifen kezelés után másodvonalban. A klinikai eredményességre vonatkozó adatokat a korábban már ismertetett randomizált, kontrollált vizsgálat adataiból nyerték.
Az erőforrás felhasználásra és költségekre vonatkozó adatokat egy retrospektív, obszervációs tanulmány adatai alapján határozták meg, melyet valamennyi résztvevő
országban elvégeztek. A modellt 1080 napos időintervallumon futtatták le, melynek
eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza:
Ország
Ausztria
Belgium
Franciaország
Németország
Olaszország
Hollandia
Spanyolország
U.K.

Gyógyszer költség
EXE

MEG

Különb.

931
1 018
931
1 518
1 341
1 507
1 306
1 104

251
295
453
2 142
532
464
420
349

680
723
478
-624
809
1 043
886
755

Egyéb eü. költségek
EXE

MEG

14 919
5 537
8 647
10 417
12 237
14 336
5 425
15 262

13 696
5 083
7 938
9 563
11 234
13 160
4 980
14 010

Különb.
1 223
454
709
854
1 003
1 176
445
1 252

Összköltség
EXE

MEG

15 850
6 556
9 578
11 935
13 578
15 843
6 731
16 366

13 946
5 378
8 391
11 705
11 766
13 624
5 400
14 359

Különb.

Költség/életév
nyereség

1 904
1 178
1 187
230
1 812
2 219
1 331
2 007

11 169
6 911
6 966
1 353
10 638
13 016
7 806
11 733
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A tanulmány valamennyi vizsgált országban kedvező költség-hatékonysági
arányszámokat mért, melyek 1353 €/életév-nyereségtől 13016 €/életév-nyereségig
terjedtek. A legkedvezőbb német adat hátterében a megestrol igen magas ára áll,
míg a legkevésbé kedvező holland adat oka a két készítmény ára közötti nagy különbség a megestrol javára. A tapasztalatok tehát azt mutatták, hogy a készítmény
alkalmazása
a
betegcsoportnál
(posztmenopauzális
nők
előrehaladott,
hormonreceptor-pozitív emlőtumora) minden országban költség-hatékony, ám a haszonáldozati költség nagysága elsősorban a gyógyszerek relatív árának függvénye.
4.1.3.4.5. Adjuváns terápia
A megjelent tanulmányok eredményei azt mutatják, hogy az aromatáz inhibitorok hatásosabbak a tamoxifen terápiánál adjuváns kezelésben. Mind az operáció
utáni azonnali 5 éves anastrozol vagy letrozol, mind pedig a két-három év tamoxifen
terápia után kezdődő anastrozol vagy exemestan terápia igazoltan hatásosabb a
tamoxifennél. Az anastrozol és letrozol 5 év tamoxifen kezelés után is bizonyítottan
többlethatással rendelkezik a placebóval szemben (Howell 2005). Az alábbi táblázat
az aromatáz gátlók adjuváns kezelésével kapcsolatban megjelent nagy betegszámú
vizsgálatokat foglalja össze; a legfontosabb jellemzőkön kívül egy kiemelt végpont, a
relapszusmentes túlélés eredményeit is feltűntettük.

5 év aromatáz gátló
ATAC

BIG198

Vizsgálatban
szereplő
anastrozol letrozol
aromatáz
gátló
Aromatáz
3215
4003
gátló (n)
Tamoxifen
3116
4007
(n)
Átlag élet64
61
kor
Nyirok39
42
csomó
+
(%)
84
100
ER/PR+ (%)
Átlagos
68
26
követési
idő
Relatív
0,74
0,72
hazárd
RFS
RFS: relapszusmentes túlélés

2-3 év után váltás aromatáz gátlóra

5 év tamoxifen kezelés után aromatáz
gátlóra vagy placebóra váltás
MA 17
ABCSG6a

IES

ITA

ABCSG /
ARNO

exemestan

anastrozol

anastrozol

letrozol

anastrozol

2362

208

1618

2575

387

2372

218

1606

2582

409

64

63

63

62

63

49

100

26

50

32

82

100

100

98

94

37

52

28

29

60

0,70

0,42

0,60

0,57

0,64

4.1.3.4.5.1. Az anastrozol hatásossága adjuváns terápiában
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Az anastrozol hatásosságával adjuváns terápiában négy nagy randomizált,
kontrollált vizsgálat foglalkozott. Ezek közül legnagyobb jelentőséggel az ATAC
(Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination) bír, melyben öt éven át adott
anastrozol adjuváns terápiát hasonlítottak össze 5 év tamoxifen, illetve 5 év
anastrozol és tamoxifen kombinációs terápiával. A vizsgálatban összesen 9366
posztmenopuzás nő vett részt, 21 országban, 381 centrum bevonása mellett. A betegek mindegyike előzőleg sebészeti beavatkozáson esett át, egyesek kemoterápiában is részesültek.
Az elsődlegesen mért végpont a betegségmentes túlélés volt, míg másodlagosan mérték a rekurrenciáig eltelt időt, az ellenoldali emlőrák incidenciáját, az általános túlélést, valamint a tolerabilitást is.
Az eredményeket három alkalommal tették közzé, 33, 47 és 68 hónapos követés után (Buzdar et al. 2006.). Menet közben a kombinációs terápiás kart leállították,
mivel az láthatóan nem mutatott előnyt a másik két terápiához képest.
Vizsgált végpont

Betegségmentes
túlélés
Recurrenciáig eltelt
idő
Disztális
rekurrenciáig eltelt
idő
Ellenoldali emlőrák
Ellenoldali
invazív
emlőrák
Általános túlélés
Emlőrákkal kapcsolatos halálozás

33 hónapos
utánkövetés

68 hónapos
utánkövetés

HR+
betegek
HR: 0,82
p=0,014
HR: 0,78
p=0,007
n.a.

Összes
beteg
HR: 0,87
p=0,01
HR: 0,79
p=0,0005
HR: 0,86
p=0,04

HR+ betegek
HR: 0,83
p=0,005
HR: 0,74
p=0,0002
HR: 0,84
p=0,06

OR: 0,42
n.a.
p=0,007
OR: 0,30 OR: 0,29
p=0,001
p=0,002
n.a.

OR: 0,62 OR: 0,56
p=0,06
p=0,04
OR: 0,57
n.a.
p=0,044
n.a.

OR: 0,58
p=0,01

OR: 0,47
p=0,001
n.a.

n.a.

n.a.

Összes
beteg
HR: 0,83
p=0,013
HR: 0,79
p=0,008

HR+
betegek
HR: 0,78
p=0,005
HR: 0,73
p=0,003
n.a.

47 hónapos
utánkövetés
Összes
beteg
HR: 0,86
p=0,03
HR: 0,83
p=0,015

HR: 0,97
p=0,7
HR: 0,88
p=0,02

n.a.
n.a.

A vizsgált végpontok tekintetében szinte valamennyi szignifikáns előnyt mutatott ki az anastrozol karon akár az összes beteget tekintették, akár csak a
hormonreceptor-pozitív alcsoportot. Az általános túlélés és az emlőrákkal kapcsolatos halálozás tekintetében azonban nem volt szignifikáns különbség kimutatható
(ATAC Trialists’ Group 2002, 2003, 2005).
A vizsgálatok éppen ezért a későbbiek során inkább az életminőség mérése
felé haladtak tovább. Egy vizsgálat az ATAC első két évében végzett kérdőíves felmérést 1021 bevont beteg körében (Fallowfield et al. 2004). A betegek a kezelés
kezdetén, valamint 3., 6., 12., 18. és 24. hónapban két speciális életminőség kérdőívet töltöttek ki, az ún. Funcitonal Assessment of Cancer Therapy-Breast
Questionnaire-t (FACT-B), valamint az Endocrine Subscale Questionnaire-t. A résztvevők 85%-a töltötte ki a kérdőíveket. Az eredmények azt mutatták, hogy mindhárom
karon (még a kombinációs terápia is bekerült a vizsgálatba) közel azonos életminőség értékeket mértek. Szignifikáns különbség csak az anastrozol és a kombinációs
terápia, valamint a tamoxifen és kombinációs terápia között volt megfigyelhető.
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Az anastrozol hatásosságát további három prospektív, multicentrikus,
randomizált, kontrollált, nyílt vizsgálat elemezte. Az ABCSG trial 8 és az ARNO 95
vizsgálatokban összesen 4960 beteg vett részt, Ausztriában és Németországban.
Arra a kérdésre keresték a választ, hogy 2 év tamoxifen kezelés után jelent-e valamilyen előnyt az anastrozolra való áttérés posztmenopauzás, endokrin-reszponder korai emlőrák esetén. Mivel a két vizsgálat a bevont betegek karakterisztikája szempontjából hasonló volt, ezért az eredményeket közösen publikálták 28 hónapos átlagos követési idő után (Jakesz et al. 2005.b). Az elemzésbe összesen 3224 beteg
adatai kerültek be.
Az eredmények alapján az anastrozol csoportban 40%-kal kevesebb negatív
esemény történt, mint a komparátor csoportban a követési idő alatt; az eredmények
szignifikánsak voltak (67 esemény vs. 110 esemény, HR: 0,60; 95%KI: 0,44-0,81;
p=0,0009). A nem kívánt események mindkét terápia esetében ritkák voltak; ugyanakkor az anastrozol karon gyakrabban fordultak elő törések (OR: 2,14 [95%KI: 1,144,17; p=0,015]), a tamoxifen karon pedig trombózis (OR: 0,25 [95%KI: 0,04-0,92;
p=0,034]). Végkövetkeztetésként megfogalmazták, hogy 2 év adjuváns tamoxifen
kezelés után is érdemesnek tűnik átváltani anastrozolra, mivel a betegeknek terápiás
előnyük származik belőle.
Az olaszországi randomizált, kontrollált vizsgálatban (ITA: Italian Tamoxifen
Anastrozole Trial) szintén olyan betegeket vizsgáltak, akik korábban már 2-3 év
tamoxifen kezelésben vettek már részt. Az összesen 448 beteg egyik fele folytatta
megkezdett 1 mg napi tamoxifen kezelését, míg másik fele napi 20 mg anastrozolra
tért át. Mindkét esetben az operációtól számított 5 év volt a teljes terápia hossza
(Boccardo et al. 2005.).
A követési idő mediánja 36 hónap volt, ez alatt 45 negatív esemény történt a
tamoxifen karon, míg az anastrozol csoportban csak 17 (p=0,0002). A betegségmentes túlélés szintén szignifikánsan magasabb volt (HR: 0,35 [95%KI: 0,18-0,68];
p=0,001), ahogy a helyi rekurrencia-mentes túlélés is (HR: 0,15 [95%KI: 0,03-0,65];
p=0,003). Nem kívánt események gyakrabban fordultak elő az anastrozol csoport
esetében, azonban a súlyos esetek a tamoxifen karon voltak gyakoribbak. Mindezek
alapján a szerzők itt is arra konkludáltak, hogy érdemes a tamoxifen kezelésről áttérni anastrozolra. A tanulmányt teljes terjedelemben nem sikerült fellelnünk, így hitelességéről, minőségéről nem tudunk érdemben nyilatkozni.
Végezetül meg kell említeni egy tanulmányt, mely öt év tamoxifen, vagy
tamoxifen plusz aminoglutetimid terápia után vizsgálta, hogy további 3 év
anastrozolnak van-e pozitív hatása a kezelés befejezésével szemben (Jakesz et al.
2005.a). A tanulmány felépítéséről nem sokat tudunk, mivel az csak konferenciaposzter formájában állt rendelkezésünkre, ám eredményei arról tanúskodnak, hogy
az aktív hatóanyagot kapott csoportban szignifikánsan kevesebben szenvedtek el
relapszust a vizsgálat időtartama alatt.
4.1.3.4.5.2. A letrozol hatásossága adjuváns terápiában
Irodánk összesen 17 tanulmányt azonosított, melyben a letrozol klinikai hatásosságát vizsgálták adjuváns terápiában. Ezek közül egy (The Breast International
Group [BIG] 1-98 Collaborative Group, 2005) a letrozol tamoxifennel szembeni hatásosságát vizsgálta első vonalbeli kezelésben. A randomizált, kontrollált, III. fázisú,
kettős vak vizsgálatba összesen 8010 beteget randomizáltak négy karra. 4003 beteg
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kezdte el a kezelést letrozollal – ezek egy része a teljes 5 éves rezsim alatt ezt a
szert kapják, másik része pedig 2 év után tamoxifen terápiára vált át. Ugyanígy a
4007 tamoxifennel kezdő beteg egy része is a 2. év után áttér letrozolra, míg a másik
része a teljes öt év alatt a tamoxifent szedi. A beválogatott betegek mindegyike
menopauza utáni nő volt, ösztrogén- és/vagy progeszteron-receptor pozitív tumorral.
A legfrissebb eredmények 25,8 hónap átlagos követés után láttak napvilágot;
ekkor még a kombinációs karokon lévő betegek nem kezdték meg a másik gyógyszerre való átállást.
Végpont

letrozol

tamoxifen

Betegségmentes túlélés

HR: 0,81 (95% KI: 0,70-0,93); p=0,003

Távoli áttét előfordulása

HR: 0,73 (95% KI: 0,60-0,88); p=0,001

Öt éves betegségmentes túlélés

84,0%

81,4%

A táblázat adataiból látszik, hogy a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján
még nem sok következtetést lehet levonni a letrozol terápiáról; a vizsgált végpontok
tekintetében szignifikáns előny mutatkozott a tamoxifennel szemben, ám még hoszszabb követésből származó adatokra lenne szükség a letrozol többleteredményességének bizonyításához.
A másik azonosított tanulmány (MA 17) azt vizsgálta, hogy öt év tamoxifen kezelés után jelent-e további pozitív hatást a letrozol adása (Goss et al. 2005; 2003;
Whelan et al. 2005). Összesen 5187 nőt vontak be a vizsgálatba, melyben a betegek
vagy napi 2,5 mg letrozolt (n=2575), vagy placebót (n=2582) kaptak öt éven keresztül. A bevont betegek kezdeti karakterisztikai jellemzői több szempontból is igen vegyesek voltak (életkor, korábbi kemoterápia, korábbi sugárterápia, operáció típusa,
axilláris nyirokcsomó státusz stb.). Közös jellemző volt viszont, hogy valamennyi beteg 4,5-től 6 évig terjedő adjuváns tamoxifen terápiában részesült, illetve mindegyikük pozitív ösztrogén és/vagy progeszteron receptor státuszú tumorral rendelkezett.
A vizsgált primer végpont a betegségmentes túlélés volt, míg a másodlagosak az
általános túlélés, kontralaterális daganatok előfordulása, toxicitás voltak. A 30 hónapos átlagos követés utáni eredmények az alábbiak:
Változó
Betegségmentes túlélés
1. év
2. év
3. év
4. év
Általános túlélés
1. év
2. év
3. év
4. év

Letrozol
(n=2575)

Placebo
(n=2582)

Különbség
(95% KI)

98,6
96,7
96,2
92,8

97,8
94,8
90,2
86,8

0,8 (0,0-1,5)
1,9 (0,6-3,3)
5,0 (2,7-7,3)
6,0 (2,0-10,1)

99,8
98,9
97,7
96,0

99,7
98,6
96,9
93,6

0,1 (-0,2-0,4)
0,3 (-0,5-1,1)
0,8 (-0,8-2,3)
2,4 (-0,9-5,6)

%

Az adatokból látszik, hogy a betegségmentes túlélés tekintetében szignifikáns
különbség tapasztalható a letrozol javára a nem-kezeléssel szemben. Az általános
túlélés tekintetében azonban a különbségek nem érték el egyetlen évben sem a statisztikai szignifikanciához szükséges mértéket.
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A tanulmány egy alvizsgálatában a betegek életminőségét mérték a SF-36,
valamint a MENQOL (Menopause Specific Quality of Life Questionnaire) kérdőív segítségével, a 6. hónapban, majd minden év végén (Whelan et al. 2005). Az összesen
3612 beteg adatai azt mutatták, hogy a vizsgált jellemzők néhányánál a letrozol szignifikánsan kedvezőtlenebb volt a placebónál.
4.1.3.4.5.3. Az exemestan hatásossága adjuváns terápiában
Az exemestan hatásosságát korai emlőrák adjuváns kezelésében két nagy
klinikai vizsgálat elemzi (Jones 2006). Az egyik az Intergroup Exemextane Study
(IES), mely több mint 4700 posztmenopauzális nő bevonásával készült. Valamennyien 2-3 év adjuváns tamoxifen kezelés után kerültek a vizsgálatba, ahol vagy folytatták a megkezdett tamoxifen kezelést, vagy áttértek exemestanra. Az adjuváns kezelés összesen öt évig tartott.
A másik vizsgálat a Tamoxifen Exemestane Adjuvant Multicenter (TEAM) névre hallgat. Mostanában megváltoztatták a designját, hogy az IES vizsgálat eredményeit figyelembe lehessen venni. Eredetileg a beválogatott 7000 beteg vagy 5 év
exemestan, vagy öt év tamoxifen kezelésben részesült. Az IES vizsgálat eredményeinek felhasználásával viszont az 5 éves tamoxifen csoportot úgy alakították át, hogy
a betegek a tamoxifen kezelésről áttérnek exemestanra. További 2500 beteget vontak be pótlólagosan a vizsgálatba az áttervezés után. Jelenleg ennek első eredményeit még nem publikálták, így ebben a tanulmányban csak a másik (IES) tanulmány
adatait ismertetjük (Coombes et al. 2004).
Az összesen 4742 nő mindegyikének szövettanilag igazolt, teljes terjedelmében eltávolított, egyoldali, invazív emlőkarcinómája volt, pozitív vagy ismeretlen
ösztrogén-receptor státusszal. A betegek valamennyien posztmenopauzálisak voltak,
és legalább 2 évig, de legfeljebb 3 év és 1 hónapon keresztül részesültek adjuváns
tamoxifen kezelésben.
A vizsgálatba bekerülés után a betegek egy része napi 25 mg tamoxifent, míg
másik felük napi 20 mg exemestant kapott úgy, hogy a teljes adjuváns kezelés öszszesen öt éven keresztül tartson.
Az elsődleges végpont a betegségmentes túlélés volt. A szekunder végpontok
az általános túlélés, az ellenoldali emlőtumor incidenciája, valamint a hosszú távú
tolerálhatóság. A publikált adatok átlag 30,6 hónap követési idő alapján születtek.
Végpont
Betegségmentes túlélés
Emlőrák nélküli túlélés
Ellenoldali emlőrák kialakulásáig eltelt idő
Általános túlélés

Kiigazítatlan
HR (95% KI)
p
0,68 (0,56-0,82) <0,001
0,63 (0,51-0,77) <0,001
0,44 (0,20-0,98)
0,04
0,88 (0,67-1,16)
0,37

Kiigazított
HR (95% KI)
p
0,67 (0,56-0,82) <0,001
0,62 (0,50-0,76) <0,001
0,44 (0,20-0,98)
0,04
0,89 (0,67-1,17)
0,41

A kiigazított relatív hazárdok Cox modell segítségével készültek, az ösztrogénreceptor és nyirokcsomó státusz, a kemoterápiában való részvétel vagy részt nem
vétel, illetve a hormonterápiában való részvétel vagy részt nem vétel alapján. Az adatok azt mutatják, hogy az általános túlélést leszámítva az összes mért végpont tekintetében szignifikánsan kedvezőbb eredményeket produkált az exemestan kar.
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Nem kívánt
esemény

Exemestan csoport
1.
2.
3.
4.
fokú fokú fokú fokú

Kardiovaszkuláris
megbetegedés,
kivéve infarktus

Bármilyen
fokú

Tamoxifen csoport
1.
2.
3.
4.
fokú fokú fokú fokú

984 (42,6)

Bármilyen
fokú

p

913 (39,2)

0,11

Hőhullám

504

363

97

3

967 (42,0)

493

342

84

4

923 (39,6)

0,28

Fájdalom

392

305

61

8

766 (33,2)

383

242

55

4

684 (29,4)

0,17

Fáradtság

336

178

31

0

545 (23,6)

352

157

36

2

547 (23,5)

0,82

Álmatlanság

269

143

37

0

449 (19,5)

234

140

31

1

406 (17,4)

0,30

Izzadás

222

153

51

3

429 (18,6)

215

145

57

1

418 (17,9)

0,95

Fejfájás

272

129

26

1

428 (18,6)

243

116

17

2

378 (16,2)

0,09

Szédülés

206

73

9

0

288 (12,5)

192

74

13

0

279 (12,0)

0,81

Hányinger

177

57

14

0

248 (10,8)

189

53

16

0

258 (11,1)

0,59

Látási zavarok

134

32

4

0

170 (7,4)
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8

10

0

133 (5,7)

0,04

Osteoporosis

171 (7,4)

134 (5,7)

0,05

Nőgyógyászati
gondok

135 (5,89

211 (9,0)

<0,001

Ízületi fájdalom

124 (5,4)

85 (3,6)

0,01

Depresszió

68

50

2

0

120 (5,2)

51

37

5

0

93 (4,0)

0,24

Hasmenés

63

28

8

1

100 (4,3)

37

16

1

0

54 (2,3)

<0,001

Hüvelyvérzés

49

33

11

0

93 (4,0)

73

50

5

1

129 (5,5)

0,05

Görcsök

45

16

3

0

64 (2,8)

60

37

3

2

102 (4,4)

<0,001

Tromboembóliás
megbetegedés

11

4

8

1

24 (1,0)

11

13

15

6

45 (1,9)

0,003

Ami a tolerálhatóságot illeti, súlyos nem kívánt hatások mindkét csoportban
ritkán voltak tapasztalhatóak. A fenti táblázatból látszik, hogy az exemestan a nem
kívánt események közül szignifikánsan a látási zavarok, osteoporosis, ízületi fájdalmak, hasmenés tekinetében volt kedvezőtlenebb a tamoxifennél, míg szignifikánsan
kedvezőbb volt a nőgyógyászati gondok, hüvelyvérzés, görcsök, és a tromboemóliás
megbetgedések esetében. Összességében véve tehát tolerálhatósága hasonló volt,
mint a tamoxifennek.
4.1.3.4.6. Az aromatáz gátlók költség-hatékonysága adjuváns terápiában
4.1.3.4.6.1. Az anastrozol költség-hatékonysága adjuváns terápiában
Az ATAC randomizált, kontrollált vizsgálat az anastozol első vonalbeli
adjuváns terápiaként történő alkalmazásának hatásosságát vizsgálta korai stádiumú,
hormonreceptor pozitív, posztmenopauzális betegek esetében. Az eredmények azt
mutatták, hogy az anastrozol csoportban lévő betegeknél szignifikánsan csökken az
emlőrák rekurrenciája, de az általános túlélés tekintetében a kezelés nem nyújt sta-
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tisztikailag jelentős többletelőnyt (Hillner, 2004). Ezen adatokból kiindulva végeztek
egy számítógép-szimulációs modellt, melyben 64 éves, ösztrogénreceptor-pozitív
nőbetegek 5 éves anastrozol ill. tamoxifen kezelésének gazdasági vetületét igyekeztek mérni.
4 év
Várható túlélés
Halálozási ráta (%)
Általános túlélés növekedése (%)
Túlélés átlagos növekedése (nap)
Költségnövekmény ($)
Költség / életév nyereség
Életminőséggel történő kiigazítás
Minőséggel korrigált túlélés átlagos növekedése
Költség / megnyert QALY

A modell időtávja
8 év
12 év

20 év

5,8
0,4
2
6353
1 112 000

16,3
1,1
11
7263
235 400

28,9
1,6
26
6907
96 000

58,2
1,8
60
6699
40 600

4
533 000

14
201 800

26
111 300

45
75 900

A táblázat eredményei azt mutatják, hogy az anastrozol költség-hatékonysága
nagyban függ attól, hogy a kezelés után milyen hosszú további élettartam várható: a
költség/QALY-ban végzett felmérés szerint a kezelés bőven meghaladja az elfogadhatónak tekintett költség-hatékonysági küszöböt.
Egyéb tanulmány, mely az anastrozol költség-hatékonyságát vizsgálta, teljes
terjedelemben nem jelent meg, illetve Irodánknak nem sikerült ilyet fellelnie.
4.1.3.4.6.2. A letrozol költség-hatékonysága adjuváns terápiában
A letrozol költség-hatékonyságát adjuváns terápiában vizsgáló, teljes terjedelemben megjelent tanulmányt nem sikerült fellelnünk. Az egyetlen vizsgálat csak konferencia poszter formájában állt rendelkezésünkre (Karnon et al. 2006).
Ebben a tanulmányban az MA-17 vizsgálat adatait használták fel inputnak,
mely alapján Markov-modellel szimulálták az egészségnyereséget és a költségeket.
Azt vizsgálták, hogy milyen előnyöket jelenthet a letrozol terápia folytatása öt éven
túl. A letrozolt a tanulmány költség-hatékonynak találta; amenniyben a fizetési hajlandóság 1 QALY-ért 50000 dollár, vagy még több, akkor 96%-os biztonsággal tekinthető a terápia költség-hatékonynak.
Összefoglalás
A harmadik generációs aromatáz gátlók hatásosságát nagy betegszámú vizsgálatok bizonyították mindkét indikációs területükön. Alkalmazásukat azonban korlátozhatja, hogy terápiás költségük jóval meghaladja a standardon alkalmazott
tamoxifen kezelés költségeit.
Előrehaladott emlőrákban több költség-hatékonysági vizsgálat is készült, melyek mindegyike kedvezőnek találta a készítmények alkalmazását. Korai stádiumú
daganatos megbetegedésekben ugyanakkor még további vizsgálatokra lenne szükség a költség-hatékonyság eldöntéséhez.
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4.1.3.5. A TRASTUZUMAB (HERCEPTIN®)
Háttér
A trastuzumab egy rekombináns, humanizált IgGI monoclonalis antitest, mely
a kettes típusú humán epidermális növekedési faktor receptor (HER2) ellen hat. A
trastuzumab olyan metasztatikus emlőrákban szenvedő betegek kezelésére használatos, akiknél a daganatok HER2 overexpressziót mutatnak. Ugyan a metasztatikus
emlődaganatos betegek egynegyede ebbe a csoportba tartozik, csak 15% azoknak
az aránya, akik erős (3+ szinten) HER2 overexpressziót jeleznek. Elsősorban ők jelentik a trastuzumab potenciális betegpopulációját (Lewis et al. 2002).
A trastuzumab (Herceptin®) jelenlegi indikációja
Jelenleg (2006-05-02) a hazai piacon a trastuzumab Herceptin® márkanéven
kerül forgalomba. A készítmény alkalmazási előírása szerint az alábbi indikációs körben alkalmazható a készítmény:
„A Herceptin olyan metasztatikus emlőkarcinomában szenvedő betegek kezelésére javasolt, akinknél a daganatok fokozott HER2-expressziót mutatnak:
a) Monoterápia formájában olyan betegek kezelésére, akik metasztatikus betegségük miatt már legalább 2 kemoterápiás kezelésben részesültek. A megelőző kemoterápiáknak tartalmaznia kellett legalább egy anthraciklin és egy taxán készítményt, kivéve, ha a betegek ezekkel a szerekkel nem kezelhetőek.
Hormonreceptor-pozitivív betegek esetén a hormonkelésnek is sikertelennek kellett lennie, kivéve, ha a betegek nem kezelhetőek ezekkel a szerekkel.
b) Kombinálva paclitaxellel azon betegek kezelésére, akik nem kaptak kemoterápiát
metasztatikus betegségük kezelésére és nem kezelhetőek anthraciklinnel.
c) Kombinálva docetaxellel azon betegek kezelésére, akik nem kaptak kemoterápiát
metasztatikus betegségük kezelésére.
A Herceptin csak olyan betegeknek adható, akinél a tumor vagy HER2-expressziót
mutat, vagy akik daganatában a HER2 gén amplifikációja mutatható ki egy pontos és
validált vizsgálati eljárással.”
Cél
A tanulmány ezen részében egy monocolonalis antitest, a trastuzumab költség-hatékonyságát kívánjuk megvizsgálni metasztatikus, HER2 overexpressziót mutató emlődaganat kezelésében.
Módszertan
Az NHS 2001-ben kiadott egy értékelést, melyben a trastuzumab klinikai
eredményességét és költéség-hatékonyságát vizsgálták. Ennek eredményei jelentették a jelen vizsgálat alapját, amit az értékelés irodalomkutatásának befejezése utáni
időszakban megjelent tanulmányokkal egészítettünk ki.
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Eredmények
Az NHS vizsgálat összesen hat vizsgálatot azonosított, melyek a trastuzumab
hatásosságával vagy költség-hatékonyságával foglalkoztak. Ezek megoszlását az
alábbi táblázat tartalmazza:
Vizsgálatok száma
Első vonalbeli kezelés
Első-, másod-, vagy
harmadvonalbeli kezelés

1 db RCT a kombinációs terápiára
2 db esetvizsgálat és egy RCT(mindkét karon trastuzumabot kaptak a betegek) a
monoterápiában

Egészség-gazdaságtani
elemzések száma
1 db a kombinációs terápiában
1 db a monoterápiában

Irodánk folytatta a keresést az NHS tanulmány irodalomkutatási időszakának
lezárása utáni időszakban. Összesen 22 tanulmányt találtunk, mely a trastuzumab
terápiával foglalkozik emlődaganatos betegek esetében. Ezek közül több az NHS
által már bemutatott vizsgálatok későbbi leírásai.
A fellelt tanulmányok közül négy olyan II. fázisú vizsgálat, melyben a
trastuzumabot a másik taxánnal, a docetaxellel kombinációban alkalmazták (Marty et
al. 2005; Montemurro et al. 2004; Tedesco et al. 2004; Estava et al. 2002;). Ezek közül a Marty et al. tanulmány a legjelentősebb, randomizált, kontrollált, nagy betegszámon végzett vizsgálat. A többi három kisebb bevont betegszámmal készült, kontrollálatlan vizsgálat.
Több tanulmány foglalkozik a trastuzumab hármas, vagy még több elemből álló kombinációjával (Joensuu et al. 2006; Romond et al. 2005).
Egy nagy betegszámon végzett, randomizált, kontrollált, multicentrikus, fázis
III-as vizsgálat a trastuzumab monoterápiaként történő alkalmazásával foglalkozott
(Piccart-Gebhart et al. 2005).
4.1.3.5.1. Kombinációs terápia
Az NHS riport mindössze egyetlen randomizált, kontrollált vizsgálatot lelt fel,
mely a kombinációs terápia eredményességével foglalkozott. Ebben a résztvevők
egyik csoportja vagy csak kemoterápiában, vagy kemoterápia plusz trastuzumab kezelésben részesült. Előbbi vagy paclitaxel monoterápia volt, vagy egy anthraciklin
(doxorubicin vagy epirubicin) és ciklofoszfamid kombinációs terápia. Ez attól függött,
hogy a betegek korábban részesültek-e már anthraciklin terápiában (ha igen, akkor
paclitaxelt kaptak másodvonalban, ha nem, akkor anthraciklin plusz ciklofoszfamid
terápiát első vonalban). A tanulmányba összesen 469 beteget vontak be. Az elsődleges végpont a progresszióig eltelt idő volt, a másodlagosak a válaszadók aránya, a
válasz időtartama, a terápiás kudarcig eltelt idő, valamint az általános túlélés és az
életminőség. Az átlagos követési idő 30 hónap volt.
Az eredmények a trastuzumabnak kedveztek szinte valamennyi végpont tekintetében. Az általános túlélésben, mely a legkeményebb a vizsgált végpontok közül, a
trastuzumab terápiában részesülők szignifikánsan tovább éltek, mint a kombinációs
kemoterápiás kar betegei (29,1 hónap vs. 23,9 hónap, p<0,05). A paclitaxellel szemben az eredmények nem értek el statisztikai szignifikanciát. A kezelésre választ adók
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aránya szintén szignifikánsan magasabb volt a kombinációs terápia karján, mint az
egyedül kemoterápiában részesülők körében. Ugyanakkor a teljes választ adók között nem volt szignifikáns különbség tapasztalható.
A progressziómentes túlélés tekintetében szintén a trastuzumab / kemoterápia
bizonyult szignifikánsan előnyösebbnek. Az életminőség vonatkozásában semmilyen
vizsgált paraméter tekintetében sem találtak szignifikáns különbséget. Ugyanakkor
az adatok azt sugallják, hogy a fájdalom és nehézlégzés esetében a trastuzumab
kezelés kemoterápiával kombinálva kedvezőbb lehet, mint a kizárólag kemoterápiát
alkalmazó rezsim.
A tolerábilitást tekintve a trastuzumab plusz kemoterápia hasonló volt a csak
kemoterápiából álló kezeléshez. Az egyetlen szignifikáns eltérés, a trastuzumab kárára, a szívelégtelenségben volt tapasztalható, de itt is csak az anthraciklin és
ciklofoszfamidból álló kombinációs kemoterápiával szemben.
Az NHS riport végkövetkeztetése szerint a trastuzumab és kemoterápiából álló
kombinációs kezelés első vonalbeli alkalmazása hatékonyabb módszernek tűnik a
HER2 overexpressziót mutató metasztatikus emlődaganatban szenvedő betegek
körében, mint az egyszerű kemoterápia.
Irodánk a kiegészítő irodalomkutatás során fellelt négy vizsgálatot, melyek a
trastuzumab docetaxellel történő kombinációjának klinikai eredményességét mérte
(Marty et al. 2005; Montemurro et al. 2004; Tedesco et al. 2004; Estava et al. 2002;).
Ezek közül a Marty et al. tanulmány a legjelentősebb, randomizált, kontrollált, nagy
betegszámon végzett vizsgálat. A többi három kisebb bevont betegszámmal készült,
kontrollálatlan vizsgálat.
Tanulmány

Bevont betegek

Marty (2005)

n=186
HER2 pozitív, metasztatikus emlődaganat,
első vonalbeli kezelés

Montemurro
(2004)

n=42
HER2 pozitív, metasztatikus emlődaganat,
első-, másod-, harmadvonalbeli kezelés

Tedesco
(2004)

n=26
HER2 pozitív, metasztatikus emlődaganat,
korábban legfeljebb egy kemoterápiás kezelésben vett részt

Estava (2002)

n=30
HER2 pozitív, metasztatikus emlődaganat,
legfeljebb három megelőző kemoterápiás
kezelés adjuvánsan vagy neoadjuvánsan

Vizsgált terápia
D: 100 mg/m2 3
hetente, összesen
6 ciklus +
T: 4 mg/ttkg kezdő
dózis után 2
mg/ttkg hetente
D: 75 mg/m2 3
hetente, összesen
6 ciklus +
T: 4 mg/ttkg kezdő
dózis után 2
mg/ttkg hetente
D: 35 mg/m2 hetente, összesen 6
ciklus +
T: 4 mg/ttkg kezdő
dózis után 2
mg/ttkg hetente
D: 35 mg/m2 hetente, összesen 6
ciklus +
T: 4 mg/ttkg kezdő
dózis után 2
mg/ttkg hetente

Kontroll terápia
D: 100 mg/m2 3
hetente, összesen 6 ciklus
nincs

nincs

nincs

123

Tanulmány

Marty (2005)
Montemurro
(2004)
Tedesco
(2004)
Estava (2002)

Válasz
időtartama

Progresszióig
eltelt idő

Terápia kudarcáig eltelt
idő

Általános
túlélés

11,7 vs. 5,7
hónap
p=0,009

11,7 vs. 6,1 hónap
p=0,0001

9,8 vs. 5,3
hónap
p=0,0001

31,2 vs. 22,7
hónap
p=0,0325

OR: 67% (95%
KI: 52-79%)

12 hónap

9 hónap

8 hónap

OR: 50%

n.a.

12,4 hónap

n.a.

22,1 hónap

OR: 63% (95%
KI: 44-80%)

n.a.

9 hónap

n.a.

n.a.

Válaszadók
aránya
OR: 61% vs.
34%
p=0,0002

A Marty et al. vizsgálat valamennyi vizsgált végpont (válaszadók aránya, a válasz időtartama, progresszióig eltelt idő, terápia kudarcáig eltelt idő, általános túlélés)
tekintetében szignifikáns előnyt mutatott ki a trastuzumab + docetaxel kezelés javára
a docetaxel monoterápiával szemben. Legfontosabb ezek közül, hogy a legkeményebb végpont, az általános túlélés tekintetében is szignifikáns (p=0,0325) a kombinációs terápia eredménytöbblete a komparátor taxánterápiával szemben.
Egyes vizsgálatok a trastuzumab terápiát hármas kombinációban elemezték.
A Joensuu et al. (2006) tanulmány 1010 beteg bevonásával készült. A tanulmány
elsődleges célja az volt, hogy a docetaxel és vinorelbin terápiákat hasonlítsák össze
hatásosság és tolerálhatóság szempontjából, olyan betegek esetén, akiknek az
axilláris nyirokcsomó státuszuk pozitív, vagy a magas kockázati csoportba tartoznak,
és negatív a nyirokcsomó státuszuk. A betegek a docetaxel vagy vinorelbin terápia
után ún. FEC (fluorouracil, eprirubicin és ciklofoszfamidból álló) rezsimben vettek
részt. Alcsoportelemzést végeztek azon betegek esetében, akiknek a primer tumora
HER2 overexpressziót mutatott (n=232). Így tehát négy kezelési karba
randomizálódott ez az alcsoport, attól függően, hogy az elsődleges terápia docetaxel
vagy vinorelbin volt-e, illetve hogy részesültek-e trastuzumab kezelésben, vagy sem.
Az eredmények azt mutatták, hogy a három éves túlélés tekintetében a
trastuzumab szignifikáns előnnyel rendelkezett a trastuzumab nélküli terápiával
szemben (89 vs. 78%, p=0,01). (Joensuu et al. 2006.)
A Romond et al. (2005) tanulmány két randomizált, kontrollált vizsgálatot mutatott be, melyben sebészetileg eltávolított HER2-pozitív emlődaganat adjuváns kemoterápiájában a trastuzumab hatását vizsgálták. A „National Surgical Adjuvant
Breast and Bowel Project” B-31-es vizsgálatában a betegek (n=2043) doxorubicin és
ciklofoszfamid terápiát követően paclitaxel terápiában részesültek, az egyik karon
ezen kívül 52 hétig trastuzumabot is kaptak (1. csoport), míg a másikon nem (2. csoport). A „The North Central Cancer Treatment Group” N9831 vizsgálatában (n=1633)
az „A” karon a terápia szintén doxorubicin és ciklofoszfamid után adott paclitaxelből
állt, míg a „B” és „C” karon a betegek trastuzumabot is kaptak; előbbiben a paclitaxel
terápia után 52 hétig, utóbbiban a paclitaxellel egyszerre, 52 hétig. A két vizsgálat
eredményeinek összevezetését megtették, a követési idő mediánja két év volt öszszesítve.
A két év alatt bekövetkezett negatív eseményekben szignifikáns különbség
volt tapasztalható a trastuzumab javára (HR: 0,48 p<0,0001). A három éves betegségmentes túlélésben szintén szignifikáns volt a különbség (87,1% vs. 75,4%). Az
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abszolút túlélésben szintén a trastuzumab csoport eredményei voltak kedvezőbbek,
igaz, itt nem állt fent statisztikai szignifikancia (94,3 vs. 91,7%).
4.1.3.5.2. A kombinációs terápia gazdasági elemzése
Az NHS értékelés összesen egy tanulmányt azonosított, melyben a
trastuzumab költség-hatékonyságát vizsgálták kombinációs terápiában. Ez a készítmény gyártója által beadott értékelés, melyben a trastuzumab plusz paclitaxel terápiát hasonlítja a paclitaxel monoterápiához. Az NHS szakértők szerint a tanulmány
megfelelő minőséget képviselt. Mivel a tanulmányt nem publikálták, és az NHS is
cégtitokként kezelte az adatok igen nagy részét, így nem tudjuk az elemzést pontosan ismertetni.
Az eredményességi adatok az egyetlen randomizált, kontrollált vizsgálatból
származtak, azonban csak azokat a betegeket vették figyelembe, akik paclitaxel kezelésben részesültek (188/469), valamint HER2 szintjük legalább 3+ volt (349/469).
A két halmaz metszetének számosságát nem ismerjük, illetve a gyártó nem tette
közzé. A klinikai előnyöket megnyert életévben (LYG), illetve minőséggel korrigált
életévben (QALY) határozták meg.
A költségek között a gyógyszerek beszerzési értékén kívül a járóbeteg költségeket és a nem kívánt hatások költségeit is figyelembe vették.
A trastuzumab és paclitaxel kezelés összköltsége 28 600 Ł volt, ami magasabb a paclitaxel monoterápia 10 900 fontos költségénél.
Mivel a terápia ugyan eredményesebb volt a komparátornál, ám költségesebb
is, így inkrementális vizsgálatot is végeztek. Az eredményességi adatokat nem közölték, így csak a végeredményeket tudjuk ismertetni:
A trastuzumab + kemoterápia kezelés 13 400 font költségnövekményt jelentett egy
megnyert életévre (költség/LYG), illetve 28 200 fontot egy minőséggel korrigált életévre (költség/QALY).
A gyártó később további vizsgálatokat végzett, melyben figyelembe vette a
gyakoribb szívelégtelenségből adódó kiadásokat. Ennek megfelelően az eredmények
14 069 Ł/LYG; illetve 29 448 Ł/QALY-ra módosulnak.
Az eredményeket az NHS úgy interpretálta, mint a készítmény költséghatékonyságának bizonyítékát, azonban hozzá kell tenni, hogy az általánosan elfogadott küszöbértéknek a 30 000 fontos értéket szokás tekinteni egy QALY esetében.
A kombinációs terápia pedig nem sokkal marad ezen érték alatt.
4.1.3.5.3. Monoterápia
Az NHS tanulmányban felhasznált elemzések, melyek a trastuzumab
monoterápiaként való alkalmazásával foglalkoztak, közepes minőségűek voltak. Az
egyetlen randomizált, kontrollált vizsgálatban mindkét karon trastuzumabot kaptak a
betegek, csak más-más dózisban. A másik két vizsgálat úgynevezett eset-vizsgálat
(nem kontrollált!) volt. Ezek közül is az egyik csak kis betegszámon (46 fő) történt. A
kezelésbe bevont betegek köre tanulmányról tanulmányra változott, ahogyan a
trastuzumabból felhasznált dózis is. A vizsgált elsődleges végpont mindhárom tanulmány esetében a válaszadók aránya volt.
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Tanulmány

H0551g

H0649g

H0650g

Résztvevők
száma
46

222

113

Hányadik vonal?
Nincs megadva
(82,6% részesült korábban
kemoterápiában
MBC miatt)

Trastuzumab

Komparátor

Válaszadók

250 mg kezdő adag után
heti 100 mg,
10 héten át

Nincs

CR: 2%
PR: 9%
OR: 11,6% (4,3625,9%)

Másod és harmad

4 mg/kg kezdő adag után
2 mg/kg fenntartó kezelés

Nincs

CR: 4%
PR: 12%
OR: 15% (11-21%)

Első vonal

4 mg/kg kezdő adag után
2 mg/kg fenntartó kezelés

Trastuzumab:
8 mg/kg kezdő adag után
4 mg/kg fenntartó kezelés

Alacsony
dózis:

Magasabb
dózis:

CR: 3%
PR: 21%
OR: 24%
(13-35%)

CR: 7%
PR: 15%
OR: 22%
(11-33%)

Mindhárom vizsgálatban egyéb, másodlagos végpontokat is vizsgáltak (a válasz átlagos időtartama, terápia kudarcáig eltelt idő, progresszióig eltelt idő, általános
túlélés), ám ezek jelentőség csekély. Az általános túlélésre vonatkozó adatokat bemutatjuk, mert az egészség-gazdaságtani elemzés is ennek felhasználásával készült.
Vizsgált jellemző
Átlagos túlélés

H0649g tanulmány
13 hónap (0,5 – 30 hónap)

H0650g tanulmány
1,2 – 35,3 hónap

Irodánk az irodalomkutatás során azonosított egy nagy betegszámon
(n=5900) végzett, randomizált, kontrollált, multicentrikus, fázis III-as vizsgálatot,
melyben a trastuzumab monoterápiaként történő alkalmazását vizsgálták (PiccartGebhart et al. 2005). A beválogatás kritériumai az alábbiak voltak:
• Szövettanilag igazolt, és teljes egészében kimetszett invázív emlőtumor, mely
HER2 overexpressziót mutat,
• Pozitív nyirokcsomó státusz, vagy negatív nyirokcsomó státusz, de a patológiai
vizsgálat szerint a tumor mérete 1cm-nél nagyobb.
• Legalább négy ciklus adjuváns vagy neoadjuváns kemoterápiában történt részvétel,
• Hormonreceptor-pozitív betegek esetében adjuváns endokrin terápia (tamoxifen).
A betegeket három karra randomizálták; az egyiken két év trastuzumab kezelésben vettek részt (8mg/ttkg kezdő dózis után 6 mg/ttkg fenntartó kezelés minden
harmadik héten, 2 évig; n=1694), a másikon csak egy év trastuzumab kezelésben
(8mg/ttkg kezdő dózis után 6 mg/ttkg fenntartó kezelés minden harmadik héten, 1
évig; n=1694), a harmadikon pedig a betegek nem részesültek specifikus kezelésben, csak megfigyelték őket (n=1693).
Az egy éves követés után csak az egy év trastuzumab és a megfigyeléses kar
adatait tették közzé. Ezek szerint a 347 negatív eseményből 127 történt a
trastuzumab karon, míg 220 a kontrollcsoportban (HR: 0,54; p<0,0001). A betegségmentes túlélés tehát szignifikánsan kedvezőbb volt a trastuzumab terápiában részesült betegek esetében, mint a kontrollcsoportnál. Az általános túlélésben a különbség statisztikai szignifikanciát nem ért el.
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4.1.3.5.4. A monoterápia gazdasági elemzése
Az egyetlen gazdasági elemzés, mely az NHS riport elkészültéig a
trastuzumab másodvonalban alkalmazott monoterápiával kapcsolatban megjelent,
szintén a gyártó által beadott saját anyagok között szerepelt. Ennek megfelelően,
ahogy az a kombinációs terápia esetén is igaz volt, a tanulmányt nem publikálták, és
az NHS is cégtitokként kezelte az adatok igen nagy részét, így nem tudjuk az elemzést pontosan ismertetni.
A klinikai eredményességgel kapcsolatos adatokat a nagyobb betegszámú
eset-vizsgálatból (H0649g) és a randomizált, kontrollált vizsgálatból (H0650g) származtatták. Mivel egyik tanulmányban sem szerepelt más hatóanyag a trastuzumabon
kívül, így a gazdasági elemzéshez más tanulmányt is be kellett vonni. Komparátornak a vinorelbint választották, amely hatóanyaggal egymással szembeni összehasonlítás (head-to-head comparison) nem keletkezett. Különböző tanulmányok összefésülése mindig hordoz magában módszertani kockázatot, így a tanulmány eredményeit óvatosan kell kezelni.
A vizsgálat költség-hatékonysági tanulmány (CEA) formájában készült, azaz a
klinikai hatásosságot megmentett életévekben mérte, nem pedig QALY-ban, ahogy
azt a költség-hasznossági vizsgálatok szokták. Az erősen előkezelt metasztatikus
daganatos megbetegedésben szenvedő betegek esetében az életminőség kulcskérdés az adekvát terápia kiválasztásánál, így indokoltabb olyan tanulmány készítése,
melyben ezt is figyelembe veszik.
Mindezen megjegyzések megtétele után az adatok a következők:
Az általános túlélés mediánja 16,4 hónap volt a trastuzumab, míg 8,1 hónap a
vinorelbin esetében. Ezek pontos forrását a tanulmány nem részletezi.
A kezeléssel kapcsolatban felmerült költségek a trastuzumab esetében voltak
magasabbak; 6 196 font vs. 1 812 font.
Mivel a terápia ugyan eredményesebb volt a komparátornál, ám költségesebb
is, így inkrementális vizsgálatot is végeztek. Az eredményességi adatokat nem közölték, így csak a végeredményeket tudjuk ismertetni:
A trastuzumab + kemoterápia kezelés 6 337 font költségnövekményt jelentett egy
megnyert életévre (költség/LYG).
A gyártó később további vizsgálatokat végzett, melyben figyelembe vette a
gyakoribb szívelégtelenségből adódó kiadásokat. Ennek megfelelően az eredmények
7 521 Ł/LYG-ra módosulnak.
Az eredmények tehát azt mutatták, hogy a trastuzumab másodvonalbeli terápiában
eredményesebb a vinorelbinnél, és költség-hatékony is hozzá képest. Ugyanakkor
nem szabad elfelejtkezni arról, hogy az adatok forrása nem a legmegfelelőbb, hiszen
egymással szembeni összehasonlítás a két hatóanyag között nem keletkezett.
Összefoglalás
A rendelkezésre álló adatok azt bizonyítják, hoyg a HER2 overexpressziót mutató tumorral rendelkező betegek kezelésére a trastuzumab kombinációs terápiában
többlethatást biztosíthat. A monoterápiás alkalmazásban valódi kontrollált vizsgálatok
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hiányában a rendelkezésre álló adatokból messzemenő következtetéseket nem lehet
levonni.
Költség-hatékonysági vizsgálat mindezidáig nem sok készült, mind
monoterápiában, mind kombinációban a gyártó által készített tanulmányok állnak
rendelkezésre. Ezek a készítmény költség-hatékonyságát mutatják, ám további vizsgálatok szükségesek ennek egyértelmű kijelentéséhez.

128

Irodalom
1. Ahn JH, Kim SB, Kim Tw et al. Capecitabine and vinorelbine in patients with
metastatic breast cancer previously treated with anthracycline and taxane.
Journal of Korean Medical Science 2004; 19(4): 547-553
2. Al-Ghazal SK, Fallowfield L, Blamey RW. Comparison of psychological aspects
and patient satisfaction following breast conserving surgery, simple mastectomy
and breast reconstruction. European Journal of Cancer 2000; 36: 1938-1943
3. ATAC Trialists’ Group: Anastrozole alone or in combination with tamoxifen
versus tamoxifen alone for adjuvant treatment of postmenopausal women with
early breast cancer: first results of the ATAC randomized trial. The Lancet 2002;
359(9324): 2131-2139
4. ATAC Trialists’ Group: Anastrozole Alone or in Combination with Tamoxifen
versus Tamoxifen Alone for Adjuvant Treatment of Postmenopausal Women
with Eearly-Stage Breast Cancer Results of the ATAC (Arimidex, Tamoxifen
Alone or in Combination) Trial Efficacy and Safety Update Analyses. Cancer
2003; 98(9)
5. ATAC Trialists’ Group: Results of the ATAC (Arimidex, Tamoxifen Alone or in
Combination) trial after completion of 5 years’ adjuvant treatment for breast
cancer. The Lancet 2005; 365(9453): 60-62
6. Bajetta E, Procopio G, Celio L et al. Safety and Efficacy of Two Different Doses
of Capecitabine in the Treatment of Advanced Breast Cancer in Older Women.
Journal of Clinical Oncology 2005; 23(10): 2155-2161
7. Barlow WE, Taplin SH, Yoshida CK, et al. Cost comparison of mastectomy
versus breast-conserving therapy for early-stage breast cancer. Journal of the
National Cancer Institute 2001; 93(6): 447-455
8. Bates M, Lieu D, Zagari M, et al. A pharmacoeconomic evaluation of the use of
dexrazoxane in preventing anthracycline-induced cardiotoxicity in patients with
stage IIIB or IV metastatic breast cancer. Clinical Therapeutics 1997; 19: 167184
9. Biganzoli L, Cufer T, Bruning P et al. Doxorubicin and paclitaxel versus
doxorubicin and cyclophosphamide as first-line chemotherapy in metastatic
breast cancer: The European Organization for Research and Treatment of
Cancer 10961 multicenter phase III trial. Journal of Clinical Oncology 2002;
20(14): 3114-3121
10. Batista N, Perez-Manga G, Constenla M et al. Phase II study of capecitabine in
combination with paclitaxel in patients with anthracycline-pretreated
advanced/metastatic breast cancer. British Journal of Cancer 2004; 90(9): 17401746
11. Boccardo F, Rubagotti A, Puntoni M et al. Switching to anastrozole versus
continued tamoxifen treatment of early breast cancer: preliminary results of the
Italian Tamoxifen Anastrozole Trial. Journal of Clinical Oncology 2005; 23(22):
5138-5147

129

12. Bocci G, Tuccori M, Emmenegger U, et al. Cyclophosphamide-methotrexate
‘metronomic’ chemotherapy for the palliative treatment of metastatic breast
cancer. A comparative pharmacoeconomic evaluation. Annals of Oncology
2005; 16: 1243-1252
13. Bonneterre J, Thürlimann B, Robertson JFR et al. Anastrozole Versus
Tamoxifen as First-Line Therapy for Advanced Breast Cancer in 668
Postmenopausal Women: Results of the Tamoxifen or Arimidex Randomized
Group Efficacy and Tolerability Study. Journal of Clinical Oncology 2000; 18(22):
3748-3757
14. Bottomley A, Biganzoli L, Cufer T. et al. Randomized, Controlled Trial
Investigating Short-Term Health-Related Quality of Life With Doxorubicin and
Paclitaxel Versus Doxorubicin and Cyclophosphamide As First-Line
Chemotherapy in Patients With Metastatic Breast Cancer: European
Organization for Research and Treatment of Cancer Breast Cancer Group,
Investigational Drug Branch for Breast Cancer and the New Drug Development
Group Study. Journal of Clinical Oncology 2004; 22(13): 2576-2586
15. The Breast International Group (BIG) 1-98 Collaborative Group. A Comparison
of Letrozole and Tamoxifen in Postmenopausal Women with Early Breast
Cancer. The New England Journal of Medicine 2005; 353(26): 2747-2757
16. Brown RE, Hutton J, Burrell A. Cost effectiveness of treatment options in
advanced breast cancer in the UK. PharmacoEconomics 2001; 19(11): 10911102
17. Buzdar AU, Cuzick J. Anastrozole as an adjuvant endocrine treatment for
postmenopausal patients with breast cancer: emerging data. Clinical Cancer
Research 2006; 12(3 Pt 2): 1037-1048
18. Buzdar AU. Phase III Study of Letrozole Versus Tamoxifen As First-Line
Therapy of Advanced Breast Cancer in Postmenopausal Women: Analysis of
Survival and Update of Efficacy From the International Letrozole Breast Cancer
Group. Journal of Clinical Oncology 2004; 22(15): 3199-3200
19. Buzdar AU, Douma J, Davidson N et al. Phase III, Multicenter, Double-blind,
Randomized Study of Letrozole, an Aromatase Inhibitor, for Advanced Breast
Cancer Versus Megestrol Acetate. Journal of Clinical Oncology 2001; 19(14):
3357-3366
20. Coombes C, Hall E, Gibson LJ et al. A Randomized Trial of Exemestane after
Two to Three Years of Tamoxifen Therapy in Postmenopausal Women with
Primary Breast Cancer. The New England Journal of Medicine 2004; 350(11):
1081-1092
21. Curran D, Van Dongen JP, Aaronson NK, et al., on behalf of the European
Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Breast Cancer
Cooperative Group (BCCG). Quality of life of early breast cancer patients treated
with radical mastectomy or breast conserving procedures: results of EORTC
Trials 10801. European Journal of Cancer 1998; 34: 307-314.
22. Cykert S, Phifer N, Hansen C. Tamoxifen for breast cancer prevention: a
framework for clinical decisions. Obstetrics and Gynecology 2004; 104: 433-442

130

23. De Haes JCJM, Curran D, AAronson NK, et al., on behalf of the European
Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Breast Cancer
Cooperative Group (BCCG). Quality of life in breast cancer patients aged over
70 years, participating in the EORTC 10850 randomised clinical trial. European
Journal of Cancer 2003; 39: 945-951
24. Desch CE, Penberthy LT, Hillner BE, et al. A sociodemographic and economic
comparison of breast reconstruction, mastectomy, and conservative surgery.
Surgery 1999, 125, 441-7
25. Dombernowsky P, Smith I, Falkson G et al. Letrozole, a new oral aroamatase
inhibitor for advanced breast cancer: double-blind randomized trial showing a
dose effect and improved efficacy and tolerability compared with megestrol
acetate. Journal of Clinical Oncology 1998; 16(2): 453-461
26. Dranitsaris G, Verma S Trudeau M. Cost Utility Analysis of First-Line Hormonal
Therapy in Advanced Breast Cancer. American Journal of Clinical Oncology
2003; 26(3): 289-296
27. Dunscombe P, Samant R, Roberts G. A cost-outcome analysis of adjuvant
postmastectomy locoregional radiotherapy in premenopausal node-positive
breast cancer patients. International Journal of Radiation Oncology 2000; 48(4):
977-982
28. Efficace F, Biganzoli L, Piccart M. et al. Baseline health-related quality-of-life
data as prognostic factors in a phase III multicentre study of women with
metastatic breast cancer. European Journal of Cancer 2004; 40(7): 1021-1030
29. Elkin EB, Weinstein MC, Winer EP, et al. HER-2 testing and trastuzumab
therapy for metastatic breast cancer: a cost-effectiveness analysis. Journal of
Clinical Oncology 2004; 22: 854-863
30. Engel J, Kerr J, Schlesinger-Raab A, et al. Quality of life following breastconserving therapy or mastectomy: results of a 5-year prospective study. The
Breast Journal 2004; 10(3): 223-231
31. Estava FJ, Valero V, Booser D et al. Phase II Study of Weekly Docetaxel and
Trastuzumab for Patients With HER-2-Overexpressing Metastatic Breast
Cancer. Journal of Clinical Oncology 2002; 20(7): 1800-1808
32. Expósito J, Hernández J, Fernández Feijóo A, et al. New chemotherapy
treatments in advanced cancer patients. Acta Oncologica 2003; 42(8): 895-902
33. Fallowfield L, Cella D, Cuzick J et al. Quality of Life of Postmenopausal Women
in the Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination (ATAC) Adjuvant Breast
Cancer Trial. Journal of Clinical Oncology 2004; 22(21): 4261-4271
34. Fumoleau P, Largillier R, Clippe C et al. Muticentre, phase II study evaluating
capecitabine monotherapy in patients with anthracycline- and taxane- pretreated
metastatic breast cancer. European Journal of Cancer 2004; 40(4): 536-542
35. Gershanovich M, Chaudri HA, Campos D et al. Letrozole, a new oral aromatase
inhibitor: randomized trial coparing 2.5 mg daily, 0.5 mg daily and
aminoglutethimide in postmenopausal women with advanced breast cancer.
Letrozole International Trial Group (AR/BC3). Annals of Oncology 1998; 9(6):
639-645

131

36. Glimelius B, Bergh J, Brandt L, et al. The Swedish Council on Technology
Assessment in Health Care (SBU) systematic overview of chemotherapy effects
in some major tumour types – summary and conclusions. Acta Oncologica 2001;
40(2/3): 135-154
37. Goss PE, Ingle JN, Martino S et al. Randomized Trial of Letrozole Following
Tamoxifen as Extended Adjuvant Therapy in Receptor-Positive Breast Cancer:
Updated Findings from NCIC CTG MA.17. Journal of the National Cancer
Institute 2005; 97(17): 1262-1271
38. Goss PE, Ingle JN, Martino S et al. A Randomized Trial of Letrozole in
Postmenopausal Women after Five Years of Tamoxifen Therapy for Early-Stage
Breast Cancer. The New England Journal of Medicine 2003; 349(19): 1793-1802
39. Gradishar WJ, Meza LA, Amin B et al. Capecitabine Plus Paclitaxel As FrontLine Combination Therapy for Metastatic Breast Cancer: A Multicenter Phase II
Study. Journal of Clinical Oncology 2004; 22(12): 2321-2327
40. Gunnars B, Nygren P, Glimelius B for the SBU-group. Assessment of quality of
life during chemotherapy. Acta Oncologica 2001; 40(2/3): 175-184
41. Härtl K, Janni W, Kästner R, et al. Impact of medical and demographic factors
on long-term quality of life and body image of breast cancer patients. Annals of
Oncology 2003; 14: 1064-1071
42. Hayman A, Hillner BE, Harris JR, et al. Cost-effectiveness of adding an electronbeam boost to tangential radiation therapy in patients with negative margins
after conservative surgery for early-stage breast cancer. Journal of Clinical
Oncology 2000; 18(2): 287-295
43. Hershman D, Sundararajan V, Jacobson JS, et al. Outcomes of tamoxifen
chemoprevention for breast cancer in very high-risk women: a cost-effectiveness
analysis. Journal of Clinical Oncology 2002; 20(1): 9-16
44. Hess D, Thurlimann B, Pagani O et al. Capecitabine and vinorelbine in elderly
patients (> or = 65 years) with metastatic breast cancer: a phase I trial (SAKK
25/99). Annals of Oncology 2004; 15(12): 1760-1765
45. Higa GM. New generation aromatase inhibitors in breast cancer. Weighing out
potential costs and benefits. PharmacoEconomics 2000; 17(2): 121-132
46. Hillner BE. Benefit and projected cost-effectiveness of anastrozole versus
tamoxifen as initial adjuvant therapy for patients with early-stage estrogen
receptor-positive breast cancer. Cancer 2004; 101(6): 1311-1322
47. Hornberger J, Cosler LE, Lyman GH. Economic analysis of targeting
chemotherapy using a 21-gene RT-PCR assay in lymph-node-negative,
estrogen-receptor-positive, early-stage breast cancer. The American Journal of
Managed Care 2005; 11(5): 313-324
48. Howell A: Adjuvant aromatase inhibitors for breast cancer. The Lancet 2005;
366():431-433
49. Hürny C, Bernhard J, Coates AS, et al. Impact of adjuvant therapy on quality of
life in women with node-positive operable breast cancer. The Lancet 1996? 347:
1279-1284
50. Jakesz R, Jonat W, Gnant M et al. Switching of postmenopausal women with
endocrine-responsive early breast cancer to anastrozole after 2 years’ adjuvant

132

tamoxifen: combined results of ABCSG trial 8 and ARNO 95 trial. The Lancet
2005; 366(9484): 455-462
51. Jakesz R, Samonigg H, Greil R et al. Extended adjuvant treatment with
anastrozole: results from the Austrian Breast and Colorectal Cancer Study
Group Trial 6a (ABCSG-6a). Proc Am Soc Clin Oncol 2005; 23: 10S (absztrakt)
52. Jin-Hee A, Sung-Bae K, Tae-Won K et al. Capecitabine and Vinorelbine in
Patients with Metastatic Breast Cancer Previously Treated with Anthracycline
and Taxane. Journal of Korean Medical Science 2004; 19(4): 547-553
53. Joensuu H, Kellokumpu-Lehtinen P-L, Bono P et al. Adjuvant Docetaxel or
Vinorelbine with or without Trastuzumab for Breast Cancer. The New England
Journal of Medicine 2006; 354(8): 809-820
54. Jones SE. Exemestane as adjuvant treatment of early breast cancer: intergroup
exemestane study / tamoxifen exemestane adjuvant multicenter trials. Clinical
Breast Cancer 2006; 6(Suppl 2): S41-44
55. Karnon J, Brown J on behalf of the Adjuvant Breast Cancer (ABC) Steering
Committee. Tamoxifen plus chemotherapy versus tamoxifen alone as adjuvant
therapies for node-positive postmenopausal women with early breast cancer. A
stochastic economic evaluation. PharmacoEconomics 2002; 20(2): 119-137
56. Karnon J, Johnston SRD, Jones T, et al. A trial-based cost-effectiveness
analysis of letrozole followed by tamoxifen versus tamoxifen followed by
letrozole for postmenopausal advanced breast cancer. Annals of Oncology
2003; 14: 1629-1633
57. Karnon J, Jones T. A stochastic economic evaluation of letrozole versus
tamoxifen as a first-line hormonal therapy for advanced breast cancer in
postmenopausal patients. PharmacoEconomics 2003; 21(7): 513-525
58. Kaufmann M, Bajetta E, Dirix LY et al. Exemestane improves survival compared
with megestrol acetate in postmenopausal patients with advanced breast cancer
who have failed on tamoxifen: results of a double-blind randomized phase III
trial. European Journal of Cancer 2000; 36(Suppl 4): S86-87
59. Kaufmann M, Bajetta E, Dirix LY et al. Exemestane Is Superior to Megestrol
Acetate After Tamoxifen Failure in Postmenopausal Women With Advanced
Breast Cancer: Results of a Phase III Randomized Double-Blind Trial. Journal of
Clinical Oncology 2000; 18(7): 1399-1411
60. Kilian R, Porzsolt F. When to recommend and to pay for first-line adjuvant breast
cancer treatment? A structured review of the literature. The Beast 2005; 14: 636642
61. Lamb HM, Wiseman LR. Docetaxel. A pharmacoeconomic review of its use in
the treatment of metastatic breast cancer. PharmacoEconomics 1998; 14(4):
447-459
62. Lee JH, Glick HA, Hayman JA, et al. Decision-analytic model and costeffectiveness evaluation of postmastectomy radiation therapy in high-risk
premenopausal breast cancer patients. Journal of Clinical Oncology 2002;
20(11): 2713-2725
63. Lee SH, Lee J, Park J et al. Capecitabine monotherapy in patients with
anthracycline- and taxane-pretreated metastatic breast cancer. Medical
Oncology 2004; 21(3): 223-231

133

64. Leung PP, Tannock IF, Oza AM. Et al. Cost-utility analysis of chemotherapy
using paclitaxel, docetaxel, or vinorelbine for patients with anthracyclineresistant breast cancer. Journal of Clinical Oncology 1999; 17(10): 3082-3090
65. Lewis R, Bagnall A-M, Forbes C et al. on behalf of the National Institute for
Clinical Excellence. A rapid and systematic review of the clinical effectiveness
and cost-effectiveness of trastuzumab for breast cancer. 2001. October. 4.
66. Lievens Y, Kesteloot K, van den Bogaert W. Could radiotherapy to the internal
mammary and medial supra clavicular lymph node chain (IM-MS) be costeffective? Poster
67. Lievens Y, Kesteloot K, van den Bogaert W. Economic consequence of local
control with radiotherapy: cost analysis of internal mammary and medial
supraclavicular lymph node radiotherapy in breast cancer. International Journal
of Radiation Oncology 2005; 63(4): 1122-1131
68. Lindgren P, Jönsson B, Redaelli A, et al. Cost-effectiveness analysis of
exemestane compared with megestrol in advanced breast cancer. A model for
Europe and Australia. PharmacoEconomics 2002; 20(2): 101-108
69. Lister-Sharp D, McDonagh MS, Khan KS, et al. A rapid and systematic review of
the effectiveness and cost-effectiveness of the taxanes used in the treatment of
advanced breast and ovarian cancer. Health Technology Assessment 2000;
4(17)
70. Locker GY, Sainsbury JR, Cuzick J et al. Breast surgery in the ‘Arimidex,
Tamoxifen Alone or in Combination’ (ATAC) trial: American women are more
likely than women from the United Kingdom to undergo mastectomy. Cancer
2004; 101(4): 735-740
71. Lønning PE, Geisler J. Aromatase inhibitors – socio-econonomical issues. The
Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology 2005; 95: 137-142
72. Lønning PE. Comparing cost/utility of giving an aromatase inhibitor as
monotherapy for 5 years versus sequential administration following 2-3 or 5
years of tamoxifen as adjuvant treatment for postmenopausal breast cancer.
Annals of Oncology 2006; 17(2): 217-225
73. Lorusso V, Crucitta E, Silvestris N et al. A phase I study of capecitabine in
combination with vinorelbine in advanced breast cancer. Clinical Breast Cancer
2003; 4(2): 138-141
74. Lundkvist J, Ekman M, Ericsson SR, et al. Economic evaluation of proton
radiation therapy in the treatment of breast cancer. Radiotherapy and Oncology
2005; 75: 179-185
75. Mackey JR, Tonkin KS, Koski SL et al. Final results of a phase II clinical trial of
weekly docetaxel in combination with capecitabine in anthracycline-pretreated
metastatic breast cancer. Clinical Breast Cancer 2004; 5(4): 287-292
76. Marchetti M, Caruggi M, Colombo G. Cost utility and budget impact of thirdgeneration aromatase inhibitors for advanced breast cancer: a literature-based
model analysis of costs in the Italian National Health Service. Clinical
Therapeutics 2004; 26(9): 1546-1561
77. Marino P, Le Corroller AG, Palangié T, et al. Can sequential administration
minimize the cost of high dose chemotherapy? An economic assessment in
inflammatory breast cancer. PharmacoEconomics 2003; 21(11): 807-818

134

78. Marks LB, Hardenbergh PH, Winer ET, et al. Assessing the cost-effectiveness of
postmastectomy radiation therapy. International Journal of Radiation Oncology
1999; 44(1): 91-98
79. Marty M, Cognetti F, Maraninchi D et al. Randomized phase II trial of the
efficacy and safety of trastuzumab combined with docetaxel in patients with
human epidermal growth factor receptor 2-positive metastatic breast cancer
administered as first-line treatment: the M77001 study group. Journal of Clinical
Oncology 2005; 23(19): 4265-4274
80. Mauridsen H, Chaudri-Ross HA. Efficacy of First-Line Letrozole Versus
Tamoxifen as a Funciton of Age in Postmenopausal Women with Advanced
Breast Cancer. The Oncologist 2004; 9(5): 497-506
81. Mauridsen H, Sun Y, Gershanovich M et al. Superiority of Letrozole to
Tamoxifen in the First-Line Treatment of Advanced Breast Cancer: Evidence
from Metastatic Subgroups and a Test of Functional Ability. The Oncologist
2004; 9(5): 489-496
82. Mauridsen H, Gershanovich M, Sun Y et al. Phase III Study of Letrozole Versus
Tamoxifen as First-Line Therapy of Advanced Breast Cancer in Postmenopausal
Women: Analysis of Survival and Update of Efficacy From the International
Letrozole Breast Cancer Group. Journal of Clinical Oncology 2003; 21(11):
2101-2109
83. Mauridsen H, Gershanovich M, Sun Y et al. Superior Efficacy of Letrozole
Versus Tamoxifen as First-Line Therapy for Postmenopausal Women With
Advanced Breast Cancer: Results of a Phase III Study of the International
Letrozole Breast Cancer Group. Journal of Clinical Oncology 2001; 19(10):
2596-2606
84. McDonald F, Miles D. Xeloda and Taxotere: a review of the development of the
combination for use in metastatic beast cancer. International Journal of Clinical
Practice 2003; 57(6): 530-534
85. Members of the Breast Cancer Disease Site Group. Surgical management of
early-stage invasive breast cancer. Practice guideline report #1-1 version 2.
2003.
86. Miles D, Vukelja S, Moiseyenko V et al. Survial benefit with
capecitabine/docetaxel versus docetaxel alone: analysis of therapy in a
randomized phase III trial. Clinical Breast Cancer 2004; 5(4): 273-278
87. Modi S, Panageas KS, Duck ET, et al. Prospective exploratory analysis of the
association between tumor response, quality of life, and expenditures among
patients receiving paclitaxel monotherapy for refractory metastatic breast
cancer. Journal of Clinical Oncology 2002; 20(17): 3665-3673
88. Montemurro F, Choa G, Faggiuolo R et al. A Phase II Study of Three-Weekly
Docetaxel and Weekly Trastuzumab in HER2-Overexpressing Advanced Breast
Cancer. Oncology 2004; 66(1): 38-45
89. Nabholtz JM, Buzdar A, Pollak M et al. Anastrozole Is Superior to Tamoxifen as
First-Line Therapy for Advanced Breast Cancer in Postmenopausal Women:
Results of a North American Multicenter Randomized Trial. Journal of Clinical
Oncology 2000; 18(22): 3758-3767

135

90. Nabholtz JM, Bonneterre J, Buzdar A et al. Anatrozole (ArimidexTM) versus
tamoxifen as first-line therapy for advanced breast cancer in postmenopausal
women: survival analysis and updated safety results. European Journal of
Cancer 2003; 39(12): 1684-1689
91. Nadella P, Shapiro C, Otterson GA et al. Pharmacobiologically based scheduling
of capecitabine and docetaxel results in antitumor activity in resistant human
malignancies. Journal of Clinical Oncology 2002; 20(11): 2616-2623
92. Naeim A, Keeler EB. Is adjuvant therapy for older patients with node (-) early
breast cancer cost-effective? . Critical Reviews in Oncology/Hematology 2005;
53: 81-89
93. National Institute for Clinical Excellence: Technology Appraisal Guidance 34:
Guidance on the use of trastuzumab for the treatment of advanced breast
cancer. March 2002
94. National Institute for Clinical Excellence: Technology Appraisal Guidance 62:
Guidance on the use of capecitabine for the treatment of locally advanced or
metastatic breast cancer. May 2003
95. Neyt M, Albrecht J, Cocquyt V. An economic evaluation of Herceptin® in
adjuvant setting: the Breast Cancer International Research Group 006 trial.
Annals of Oncology 2006; 17: 381-390
96. Noe, LL, Becker RV, Gradishar WJ, et al. The cost-effectiveness of tamoxifen in
the prevention of breast cancer. The American Journal of Managed Care 1999;
5(suppl): S389-S406
97. Norum J. Adjuvant cyclophosphamide, methotrexate, fluorouracil (CMF) in
breast cancer. Is it cost-effective? Acta Oncologica 2000; 39(1): 33-39
98. Nuijten M, Meester L, Waibel F, et al. Cost effectiveness of letrozole in the
treatment of advanced breast cancer in postmenopausal women in the UK.
PharmacoEconomics 1999; 16(4): 379-397
99. Nujiten M, McCormick J, Waibel F, et al. Economic evaluation of letrozole in the
treatment of advanced breast cancer in postmenopausal women in Canada.
Value in Health 2000; 3(1): 31-39
100.
Orr RK, Col NF, Kuntz KM. A cost-effectiveness analysis of axillary node
dissection in postmenopausal women with estrogen receptor-positive breast
cancer and clinically negative axillary nodes. Surgery 1999; 126: 568-576
101.
O’Shaughnessy J, Miles D, Vukelja S. et al. Superior Survival With
Capecitabine Plus Docetaxel Combination Therapy in Anthracycline-Pretreated
Patients with Advanced Breast Cancer: Phase III Trial Results. Journal of
Clinical Oncology 2002; 20(12): 2812-2823
102.
Osoba D, Slamon DJ, Burchmore M, et al. Effects on quality of life of
combined trastuzumab and chemotherapy in women with metastatic breast
cancer. Journal of Clinical Oncology 2002; 20(14): 3106-3113
103.
Piccart-Gebhart MJ, Procter M, Leyland-Jones B et al. Trastuzumab after
Adjuvant Chemotherapy in HER2-Positive Breast Cancer. The New England
Journal of Medicine 2005; 353(16): 1659-1672
104.
Pierga JY, Fumouleau P, Brewer Y et al. Efficacy and safety of single
agent capecitabine in pretreated metastatic breast cancer patients from the
French compassionate use program. Breast Cancer Research and Treatment
136

2004; 88(2): 117-129

105.
Polsky D, Mandelblatt JS, Weeks JC, et al. Economic evaluation of breast
cancer treatment: considering the value of patient choice. Journal of Clinical
Oncology 2003; 21(6): 1139-1146
106.
Poulsen B, Graversen HP, Beckmann J, et al. A comparative study of
post-operative psychosocial function in women with primary operable breast
cancer randomized to breast conservation therapy or mastectomy, European
Journal of Surgical Oncology 1997; 23: 327-334
107. Reichardt P, von Minckwitz G, Thuss-Patience PC et al. Muticenter phase II
study of oral capecitabine (Xeloda®) in patients with metastatic breast cancer
relapsing after treatment with a taxane-containing therapy. Annals of Oncology
2003; 14(8): 1227-1233
108. Romond EH, Perez EA, Bryant J et al. Trastuzumab plus Adjuvant
Chemotherapy for Operable HER2-Positive Breast Cancer. The New England
Journal of Medicine 2005; 353(16): 1673-1684
109. Samant R, Dunscombe P, Roberts G. Cost-outcome analysis of adjuvant
postmastectomy locoregional radiotherapy in high-risk postmenopausal breast
cancer patients. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics
2001; 50(5): 1376
110. Simons WR, Jones D, Buzdar A. Cost-effectiveness of anastrozole versus
tamoxifen as first-line therapy for postmenopausal women with advanced breast
cancer. Clinical Therapeutics 2003; 25(11): 2972-2987
111. Slamon DJ, Leyland-Jones B, Shak S et al. Use of Chemotherapy Plus a
Monoclonal Antibody Against HER2 for Metastatic Breast Cancer That
Overexpresses HER2. The New England Journal of Medicine 2001; 344(11):
783-792
112. Sledge GW., Neuberg D, Bernardo P. et al.:Phase III Trial of Doxorubicin,
Paclitaxel, and the Combination of Doxorubicin and Paclitaxel as Front-Line
Chemotherapy for Metastatic Breast Cancer: An Intergroup Trial (E1193).
Journal of Clinical Oncology 2003; 21(4): 588-592
113. Smith IE. Letrozole versus tamoxifen in the treatment of advanced breast cancer
and as neoadjuvant therapy. Journal of Steroid Biochemistry & Molecular
Biology 2003; 86(3-5): 289-293
114. Smith TJ, Hillner BE. Tamoxifen should be cost-effective in reducing breast
cancer risk in high-risk women. Journal of Clinical Oncology 2000; 18(2): 284286
115. Suh WW, Hillner BE, Pierce LJ, et al. Cost-effectiveness of radiation therapy
following conservative surgery for ductal carcinoma in situ of the breast.
International Journal of Radiation Oncology 2005; 61(4): 1054-1061
116. Talbot DC, Moiseyenko V, van Belle S. et al. Randomised, phase II trial
comparing oral capecitabine (Xeloda®) with paclitaxel in patients with
metastatic/advanced breast cancer pretreated with anthracyclines. British
Journal of Cancer 2002; 86(9): 1367-1372
117. Tedesco KL, Thor AD, Johnson DH et al. Docetaxel Combined With
137

Trastuzumab Is an Active Regimen in HER-2 3+ Overexpressing and
Fluorescent In Situ Hybridization-Positive Metastatic Breast Cancer: A MultiInstitutional Phase II Trial. Journal of Clinical Oncology 2004; 22(6): 1071-1077
118. The Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment: Issues in
Emerging Health Technologies: Herceptin®: monoclonal antibody therapy for
metastatic breast cancer. Issue 4 1998
119. Thürlimann B, Hess D, Köberle D. et al. Anastrozole (‘Arimidex’) versus
tamoxifen as first-line therapy in postmenopausal women with advanced breast
cancer: results of the double-blind cross-over SAKK trial 21/95 – a sub-study of
the TARGET (Tamoxifen or ‘Arimidex’ Randomized Group Efficacy and
Tolerability) trial. Breast Cancer Research and Treatment 2004; 85(3): 247-254
120. Uhlmann C, Ballabeni P, Rijken N et al. Capecitabine with weekly paclitaxel for
advanced breast cancer: a phase I dose-finding trial. Oncology 2004; 67(2): 117122
121. van Enchevort PJ, TenVergert EM, Schrantee S, et al. Economic evaluations of
systemic adjuvant breast cancer treatments: methodological issues and a critical
review. Critical Reviews in Oncology/Hematology 1999; 32: 113-124
122. Verma S, Ilersich AL. Population-based pharmacoeconomic model for adopting
capecitabine/docetaxel combination treatment for anthracycline-pretreated
metastatic breast cancer. The Oncologist 2003; 8: 232-240
123. Verma S, Maraninchi D, O’Shaughnessy et al. Capecitabine plus docetaxel
combination therapy. Cancer 2005; 103(12): 2455-2465
124. Warren JL, Brown ML, Fay MP, et al. Costs of treatment for elderly women with
early-stage breast cancer in fee-for-service settings. Journal of Clinical Oncology
2002; 20(1): 307-316
125. Welt A, von Minckwitz G, Oberhoff C et al. Phase I/II study of capecitabine and
vinorelbine in pretreated patients with metastatic breast cancer. Annals of
Oncology 2005; 16(1): 64-69
126. Whelan TJ, Goss PE, Ingle JN et al. Assessment of quality of life in MA.17: a
randomized, placebo-controlled trial of letrozole after 5 years of tamoxifen in
postmenopausal women. Journal of Clinical Oncology 2005; 23(28): 6931-6940
127. Wist EA, Sommer HH, Østenstad B et al. Oral Capecitabine in Anthracyclineand Taxane-Pretreated Advanced/Metastatic Breast Cancer. Acta Oncologica
2004; 43(2): 186-189

138

4.2. A CERVIKÁLIS CARCINOMA EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI ASPEKTUSAI
4.2.1. KLINIKAI EREDMÉNYESSÉG
4.2.1.1. Sebészet
A méhnyak-rák korai stádiumában (stage I-IIA) az egyik legvalószínűbb kezelési alternatíva a hysterectomia. Radikális (típus II) hysterectomia eredményes kezelést
biztosít a cervikális carcinoma korai stádiumaiban. Michalas, S et al.(2002) tanulmányában a hysterectomia hatásosságát és biztonságosságát értékelték korai stádiumú
cervikális carcinoma kezelésében. A tanulmány eredménye szerint a teljes 5-éves
túlélés 88,7% volt a vizsgált csoportban. A stádium-specifikus 5-éves túlélési arány:
stage IA:100%; stage IB1:95,1%; stage IB2:50,9%; stage IIA 86,3%.
Kapcsolat a betegség stádiuma és a túlélés között
Kezelés
Csak műtét
Operáció előtti
RT+műtét

Stage
IA (N=14)
IB1 (N=322)
IB2 (N=18)

5-éves túlélés
100%
95,1%
44,4%

5-éves remisszió
100%
93,2%
33,3%

Recidíva
6,8%
66,7%

IB2 (N=37)

54%

48,6%

51,4%

86,3%
88,7%

79,5%
85,7

20,5%
14,3%

IIA (N=44)
Teljes csoportra
RT: radiation treatment: sugár kezelés
Forrás: Michalas, S et al (2002)

A vizsgálatba bevont 435 beteg közül 62 esetében tapasztalták recidivát, amely teljes, 5-éves remissziós rátaként 85,7%-ot eredményezett.
A negatív nyirokcsomó-státuszú (negativ lymph nodes) betegek csoportjában a
recidiva rátaja 7,6%, a betegség(stádium)-specifikus, 5-éves túlélési ráta 94,8% volt,
míg a pozitív nyirokcsomó státuszú betegek csoportjában recidíva rátája 52,3%, betegség-specifikus, 5-éves túlélési ráta 53,8%.
Kapcsolat a beteg jellemzői és az 5-éves túlélés között
Változó
Nyirokcsomó státusz
Negatív
Pozitív
Tumor grade
1
2
3
CLS részvétel
Igen
Nem

N

5-éves túlélés

P érték

370
65

94,9%
53,9%

<0,001

53
153
229

94,3%
88,9%
87,3%

0,35

350
85

86,6%
97,7%

0,004
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Tumor méret
0-2 cm
2-4 cm
>4 cm
Histológia
Pikkelysejtes
carcinoma
Adenocarcinoma
Adenosquamous
carcinoma
Forrás: Michalas, S (2002)

129
233
73

96,9%
94,8%
54,8%

<0,001

355

93,8%

<0,001

65

69,2%

15

53,3%

A betegség kiújulásának egyik legjellemzőbb előrejelzője a 4 cm-nél nagyobb tumor
méret volt. Az említett méretnél nagyobb cervikális léziók esetében a túlélés aránya
jelentősen lecsökkent (54,8%) szemben az ennél kisebb tumorokkal (96,9% és
94,8%).
Kapcsolat a kezelés és túlélés/betegség kiújulás között.
Kezelés

N

Csak sebészet
290
Neoadjuváns
44
RT+sebészet
Neoadjuváns
18
RT+sebészet+adjuváns
RT
Sebészet+adjuváns RT
83
Forrás: Michalas, S et al (2002)

13,8%
9,1%

5-éves túlélési
ráta
88,9%
95,4%

11,1

88,9

19,2%

84,3%

Recidíva

Az elemzés szerint a recidiva valószínűsége csökkent neoadjuváns sugárkezelés
vagy neoadjuváns/adjuváns sugárkezelés bevonásával. Jelentős eltérést tapasztaltak a túlélés valószínűségének javulásában a neoadjuváns sugárkezeléssel kiegészített sebészeti csoportban.
Kapcsolat a kezelés és a recidiva elhelyezkedése között
Kezelés
Lokális recidiva
Csak sebészet (N=290)
87,5% (35)
Sebészet+ RT (N=145)
45,4% (10)
Forrás: Michalas, S et al (2002)

Távoli recidiva
12,5% (5)
54,6% (12)

Teljes
40
22

A tanulmány eredményeiből levonható következtetés, hogy a módosított (Típus II)
radikális hysterectomia eredményes kezelést jelent korai stádiumú cervikális
carcinoma esetén, ahol a tumor nagysága nem haladja meg a 4 cm-t. Az ennél nagyobb cervikális léziók esetében növekedett a visszaesés aránya, valamint csökkent
a (5-éves) túlélés valószínűsége. Ezen esetekben valószínűsíthető, hogy radikálisabb sebészeti beavatkozásra van szükség a II. típusú radikális hysterectomiánál.
A hysterectomia és lymphadecetomia eredményességét támasztja alá Havrislesky et
al (2004) tanulmánya. A vizsgálatot IB2 stádiumú betegek körében végezték, akik
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elsődleges kezelésként III.típusú radikális hysterectomia és lymphadenectomia kezelést kaptak.

IB2 stage
Alacsony kockázatú
Közepes kockázatú
Magas kockázatú
Teljes csoport

5-éves túlélés
100%
80%
47%
72%

5-éves progresszió- mentes
túlélés
100%
60%
40%
63%

A vizsgálat eredménye szerint az elsődleges sebészeti beavatkozás kielégítő eredménnyel járt az alacsony és a közepes kockázatú betegek körében.
E szerint a radikális hyterectomia és lymphadecetomia elfogadható alternatíva szükség szerint egyénre szabott adjuváns kezeléssel együtt a cervikális karcinóma korai
stádiumában.
4.2.1.2. Sugárterápia
A sugárterápiának több típusát használják:
•
Külső sugárterápia (external radiation therapy),
•
Brachytherápia (belső sugárterápia v. internal radiation therapy),
•
Szisztémás sugárterápia.
A külső sugárterápia alkalmazása során, egy testen kívüli eszközből bocsátanak ki
sugarakat a rákos sejtek elpusztítása céljából. Rendszerint ambuláns módon használják.
A brachyterápia alkalmazása lehetővé teszi, hogy a tumort nagy dózisú besugárzással kezeljük rövid idő alatt egy jól behatárolt területen. A brachyterápia során egy radioaktív forrást helyeznek a tumorba vagy annak közvetlen közelébe. Ezt gyakran
implantátumnak is hívják.
Az implantátum behelyezésére többféle lehetőség áll rendelkezésre, ami kórházi körülmények között történik:
•
Interstitialis: az implantátumot közvetlen a tumorba helyezik (pl.prosztata),
•
Intracavitaris: az implantátumot tartalmazó speciális szerkezetet helyezik a testüregbe (pl.cervix)
•
Intraluminalis: az implantátumot tartalmazó speciális szerkezetet a test egyik
járatába helyezik (pl.nyelőcső)
•
Felszíni elhelyezés: az implantátum a tumor felszínére helyezik (pl.szem)
Az implantátumok különböző alakúak, különböző radioaktív anyagokat tartalmazhatnak, valamint behelyezhetik állandóra, illetve időszakosan.
Az állandó implantátumok alacsony dózisú sugarakat bocsát ki lassan egy hosszabb
időszak alatt, míg el nem vesztik radioaktivitásukat. Az időszakos implantátumok behelyezése leginkább speciális szerkezetek segítségével történik (pl. üreges cső). Lehetnek alacsony-, illetve magas dózisú időszakos implantátumok.
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A sugárterápia fontos szerepet játszik a cervikális carcinoma kezelésében. A külső
sugárterápia (external beam radiotherapy) brachyterápiával kombinálva elfogadott
terápiás módszer. A sugárterápia gyógyító potenciálját fokozza a nagy dózisú
brachyterápia, mely közvetlen a tumorba juttatja a sugárzást. Széles körben elfogadott előnyei miatt, melyek a rövid kezelési idő, szigorú helyhezkötöttség, beteg- elégedettség és járóbeteg kezelésben való ellátási lehetőség.
Az Amerikai Brachyterápia Társaság (American Brachytherapy Society) által közzétett irányelv szerint ajánlott, hogy egy dózis <7,5 Gy és a frakció terjedelme négy és
nyolc között legyen. Ugyanakkor megjegyzik, hogy ez a séma még alapos vizsgálatra
szorul. Gyakorlatban több intézet >7,5 Gy nagyobb frakciót alkalmaz (Nag,2000).
A brachyterápia a legmegfelelőbb dózis (alacsony-, közepes-, nagy-dózis) kialakítására több vizsgálat is készült:
Szerző
Patel
1998

ElBaradie
1997

HaieMeder,
1994

Syed,

Tanulmány
Brachyterápia AD vs.
Brachyterápia KD
nem
I.Tanulmány:
randomizált, külső sugárkezelés minden csoportban+ BRT;
A: alacsony-dózis 35 Gy,
B: közepes-dózis 30,6 Gy
(KD-12,5%)
C: közepes-dózis 24,5 Gy
(KD-30%)
II.Tanulmány:
randomizált, külső sugárkezelés minden csoportban+BRT;
A: közepes-dózis 28 Gy
B: közepes-dózis 24,5 Gy
Brachyterápia ND vs.
Brachyterápia KD,
Stage I-II:
A: ND 32 Gy
B: KD 35,6 Gy
Stage III:
A: ND 30 Gy
B: KD 34 Gy
Stage IV:
A: ND 22,5 Gy
B: KD 25,5 Gy
Alacsony-dózisú
brachyterápia különböző
dózis mellett
A: BRT-AD 0,4 Gy/h, 60
Gy
B: BRT-AD 0,8 Gy/h, 60
Gy
Radikális
hysterectomiát+bilaterális
lymphadenectomiát kapott minden beteg;
Pozitív nodusok esetén
külső sugárterápiát is
alkalmaztak.
A tanulmány célja, hogy

Betegpopuláció
Stage IIB-III
I.Tanulmány:
A: 173 b,
B: 87 b,
C: 86 b.

II.Tanulmány:
A: 92 b,
B: 88 b.

Stage I-IV
A: 22 b,
B: 23 b.

Eredmények

Következtetések

I.Tanulmány:
Az 5-éves lokális kontroll
az A: 63,4%; B: 70,5%;
C: 71,7% n.s.
Az 5-éves morbiditás
(p<0,05) az A:34,9%;
B:58,5.
A 5-éves, 3 és 4 fokozatú
morbiditás (p<0,05) az
A:5,3%; B:9%.
Az A (AD) és a C (KD-30)
között nem volt statisztikailag szignifikáns különbség.
II.Tanulmány:
A 3-éves lokális kontroll
az A:74,8%; B:66,6% n.s.
A lokális kontroll az
5.évben az A: 67%; a B:
74%.
A 3-éves teljes túlélés az
A:62%; a B: 68%.

A szerzők ajánlása, hogy az Apontban
220±
10cGy/h dózisnak
a brachyterápia
dózirozásánál
kb.30%-kal kell
csökkenteni.

Stage I-IIA
A: 102 b,
B: 102 b,

Komplikáció ráta (p=0,03)
A: 63%
B: 75%

Stage IB-IV,

Klinikai lokális kontrolt a

Nincs szignifikáns
különbség a teljes túlélés vagy a
lokális
kontroll
tekintetében
a
nagy-dózis és a
közepes-dózis
között. (Megjegyzendő, hogy kevés beteget elemeztek.)
Alacsonydózisnál hasonló
a teljes túlélés
aránya; hiányos
publikáció

Alacsony dózisú
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2002

meghatározza
az
interstitiális
AD
brachyterápia outcomeját kiterjedt v. lokálisan
előrehalott
cervikális
carcinómában. Extrenális
besugárzás 5040 cGy,
majd
intracavitáris
implantátum 40-50 GY.

185 b

betegek 82%-nál figyeltek
meg. Az 5-éves túlélés a
következőképp alakult a
IB, II, III és IV stádiumokban: 65%, 67%, 49% és
17%. A betegek 10%-nál
alakult ki későbbi grade 3
vagy 4 komlikáció.

interstitiális
és
intracavitáris
brachyterápia
eredményes kezelést biztosíthat
lokálisan előrehaladott cervikális
carcinomában
elfogadható morbiditás mellett.
AD: alacsony-dózis; KD: közepes-dózis; BRT: brachyterápia; b: beteg; n.s.: nem szignifikáns; ND:
nagy-dózis

Patel et al.(2005) elemezték a nagy-dózisú brachyterápia eredményes és biztonságos alkalmazását cervikális carcinómában. A kapott eredmények megegyeztek az
irodalomban fellelt más klinikai vizsgálatok eredményeivel. A vizsgálat során 9
Gy/frakciójú brachyterápiát használtak 2-5 db hasadással, betegenként. A betegek IIII stádiumú méhnyak-rákban szenvedtek, s a brachyterápia mellett külső sugárkezelésben is részesültek.
A vizsgálat eredményei alapján az 5. évben a lokális kontroll az I. stádiumú betegek
körében 100%, a II. stádiumú betegek körében 80% és a III. stádiumú betegek körében 67,2%. Az 5-éves betegségmentes túlélés az I. stádiumú betegeknél 88,8%, a II.
stádiumú betegeknél 76,52%, a III. stádiumú betegeknél 50,4%. A későbbi grade 3
vagy rosszabb toxicitás kockázata 3,31% volt.
A tanulmány eredménye alátámasztja a nagy-dózisú brachyterápia eredményes és
biztonságos alkalmazását.
Petereit et al.(1999) tanulmánya hasonló outcome-t mutatott ki IB és II stádiumú betegeknél függetlenül attól, hogy nagy-dózisú (NDB) vagy alacsony-dózisú
brachyterápiát (ADB) alkalmaztak. A retrospektív vizsgálatban NDB-t vs. ADB-t hasonlították össze cervikális carcinomában szenvedő betegeknél klinikai outcome
szempontjából. A median utánkövetés időszaka 65 hónap volt az ADB-csoportban és
22 hónap a NDB-csoportban.
Az összes stádiumot tekintve nem mutattak ki különbséget a túlélésben, a medence
kontrollban, relapsus-mentes túlélésben, valamint a távoli metasztázisokban az ADB
és NDB betegek között. A tanulmány klinikai végpontjainak adatai (3. évben) a következő táblázatban láthatók:

NDB vs. ADB
(betegszám)
Teljes
NDB (173)
ADB (191)
Stage IB
NDB (59)
ADB (76)
Stage II
NDB (64)
ADB (65)
Stage IIIB

Túlélés
(survival)

Relapsus-mentes
túlélés
(repalse-free
survival)

Medence
kontrol
(pelvic
control)

Távoli
metasztázisok
(distant
metastases)

62%
67%

63%
70%

71%
82%

20%
15%

86%
82%

85%
81%

85%
91%

8%
7%

65%
58%

69%
61%

80%
78%

17%
25%
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NDB (50)
ADB (50)

33%
58%

30%
63%

44%
75%

35%
17%

A IB és II. stádiumú, nagy kiterjedésű tumorral (>5 cm) betegek csoportjában nem
tapasztaltak különbséget a túlélést vagy a medence-kontroll tekintetében. Ugyanakkor a IIIB stádiumú betegeknél szignifikáns (p=0,002) különbséget találtak. Ez az
alacsonyabb túlélési arányban is megmutatkozott (33% vs. 58%; p=0,004). A tanulmány szerzőinek javaslata a nagy-dózisú brachyterápiával kezelt betegek gyengébb
eredményeinek korrigálására a brachyterápiát megelőző külső sugárterápia (external
beam radiotherapy). De megállapítják, hogy a nagy-dózisú brachyterápia, mint standard terápia, a I-es és II-es stádiumú betegek körében a legmegfelelőbb.
Petereit (et al 1999.) tanulmányához hasonló eredményre jutott Ferrigno (et al
2005.). Az elemzésben összehasonlították outcome szempontjából az alacsonydózisú-(ADB), valamint a nagy-dózisú brachyterápiát (NDB). A median utánkövetési
idő 70 és 33 hónap volt az ADB-, valamint az NDB-csoportokban.
Az 5-éves végpontok az alábbi táblázatban:
Végpontok
Teljes túlélés

Stage
ADB
NDB
P value
I
83%
80%
0,77
II
78%
71%
0,30
III
46%
36%
0,04
Betegség-mentes
I
83%
82%
0,80
túlélés
II
82%
71%
0,12
III
49%
37%
0,03
Lokális kontroll
I
92%
91%
0,92
II
87%
75%
0,09
III
58%
50%
0,19
ADB: alacsony-dózisú brachyterápia; NDB: nagy-dózisú brachyterápia

A I és II stádiumú betegek csoportjaiban nem tapasztaltak jelentős különbséget a
végpontok tekintetében eltérő dózisú brachyterápia alkalmazása mellett sem.
Ugyanakkor a III stádiumú betegek körében jobb eredményeket kaptak a klinikai
végpontokra. A rektális szövődmények valószínűsége az 5. évben nagyobb volt az
alacsony-dózisú csoportban, mint a nagy-dózisúban (16% vs. 8%, p=0,03). Viszont a
vékonybél és vese komplikációk valószínűségét vizsgálva megállapították, hogy nem
mutatható ki statisztikai eltérés a két csoport között (4,6% vs. 8,9%; p=0,17 és 6%
vs. 3%; p=0,13).
Az összehasonlító elemzés eredményei azt sugallják, hogy az I. és II. stádiumú betegek kezelésében, outcome szempontjából, nincs különbség az alacsony-és nagydózisú brachyterápia között. Ugyanakkor alacsonyabb teljes-és beteség-mentes túlélést, valamint rosszabb helyi kontrollt figyeltek meg a III stádiumú betegek NDB
csoportjában.
A radikális hysterectomia figyelemre méltó gyógyulási aránnyal rendelkezik korai
méhnyak-rákban szenvedő betegek megfelelően szelektált csoportjánál. Ugyanakkor
a betegek egy részénél (10-20%, Ijaz 1998) a rák kiújulása áll fenn. Ezen esetekben
radikális besugárzás megfelelő válasz lehet.
A cervikális karcinóma esetén a kezelési algoritmusok szerint sugárterápia használata gyakran javasolt sebészettel kombinálva. Ezt alátámasztja pl. a Gynecologic
Oncology Group (GOG 92) vizsgálata, mely szerint a magas kockázatú sebészeti
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betegek esetében az adjuváns sugárterápia eredményes kezelést biztosít. Stage IB
szintű betegségben szenvedő nők körében, akik legalább két kockázati tényezővel
rendelkeztek (nagy tumor méret, mély stroma behatolás, vagy nyirokeres terület érintettsége) végzett vizsgálat szerint, a kiegészítő sugárterápia radikális hyteroctomia
után 47%-kal (Janiczek et al. 2001); Waggoner 2003) csökkentette a recidiva arányát
(27,9% „további kezelést mellőző” csoportban vs. 15,3% a sugárterápiás csoportban,
p<0,008)(Waggoner 2003). Miközben a sugárterápiával is kezelt csoportban a túlélés
aránya 87% a „további kezelést mellőző” csoporttal szemben, amelynél 79%-os
eredményt kaptak.
A sugárterápiát, valamint a sebészeti eljárást gyakran alkalmazzák kombinációban.
Franciaországban széles körben használják korai méhnyak-rákos betegek kezelésében a brachyterápiát, valamint azt követő sebészet kombinációját. Resbeut, et al.
(2001) retrospektív tanulmánya alapján az említett kombináció hatékony kezelést
biztosít a betegség lokális kontrolljában korai stádiumú betegek körében; alacsony
morbiditási ráta mellett. A vizsgálatban résztvevő betegek (stage IA2, stage IB1,
stage IIA) először brachyterápia kezelésben vettek részt, majd külső csípőlymphadenectomiával kiegészített hysterectomiában.
A medián 61 hónapos utánkövetés során az alábbi eredményeket kapták.
Stage
Stage IA2
Stage IB1
Stage IIA
Teljes

Teljes válasz
(Comp.Resp)
87,5%
72,9%
40%
71,3%

5-éves betegségmentes túlélés
96,2%
91%
84,4%
91,2%

A vizsgált betegcsoportban a medencei kiújulás 4,6%-os volt; általános relapszus a
betegek 5,2%-nál fordult elő. A Piver-féle hysterectomia osztályzása nem befolyásolta a klinikai eredményességet. Késő komplikáció csak a betegek kis részénél fordult
elő (grade 1: 12,5%; grade 2: 2%; grade 3: 0,5%).
Az intracavitáris brachyterápia és korlátozott hysterectomia az eredmények alapján
megfelelő kombinációnak látszik a cervikális karcinoma korai stádiumaiban.
Hasonló következtetés levonására jutott egy másik tanulmány is. Morice et al. (2000)
elemzésében IB és II stádiumú betegek csoportjában sugárterápia és radikális sebészet (hysterectomia para-aortikus lymphadenectomiával) kombinációját alkalmazták.
Beteg-jellemzők és prognosztikus faktorok

Kor, év
≤30
>30
Stádium
IB
II
Tumor méret
≤5 cm
>5 cm
Histológia

Betegszám

Teljes túlélés
a 3 évben,%

95% CI

Halál, relatív
kockázat

P érték

20
167

53
75

30-75
67-82

2,4
1

<0,01

98
89

82
61

73-91
49-73

1
2,2

<0,01

118
69

80
59

70-87
45-71

1
2,4

<0,01
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Pikkelysejtes
(Squamous)
Adenocarcinoma
Tumor elkülönülés
Jó
Enyhe
Szegényes

165

71

63-79

1,9

22

80

62-96

1

84
55
48

70
84
62

57-82
73-95
47-77

1,4
1
2,2

-

-

Nyirokcsomó státusz szerinti túlélés

Nyirokcsomó státusz
NN+
Pozitív nyirokcsomók helye
NN+ medencei
N+para-aortikus
Pozitív nyirokcsomók elhelyezkedése
NN+ egyoldalú medencei
N+ kétoldalú medencei
N+ para-aortikus
PAPA+
Pozitív nyirokcsomók száma
NN+ ≤ 2
N+ > 2
Pozitív
nyirokcsomók
histológiája
NN+capsularis
szakadás
nélkül
N+capsularis szakadással

N

Teljes túlélés a
3 évben, %

95% CI

Halál, realtív
kockázat

P érték

121
66

85
51

77-92
37-64

1
4,1

<0,001

121
45
21

85
56
40

77-92
39-74
19-62

1
3,2
5,9

<0,001

121
35
31

85
69
37

77-92
48-84
21-55

1
2,4
6,4

<0,001

166
21

78
36

70-85
16-54

1
4,1

<0,001

121
42
24

85
61
39

77-92
42-77
22-59

1
2,9
6,8

<0,001

121
33

85
69

77-92
48-84

1
2,9

<0,001

33

39

22-58

6,8

A sebészeti eljárás, valamint a sugárterápia magában vagy kombinációban való alkalmazásának értékelésére számos tanulmány készült. Ezen vizsgálatok felépítése
gyakran igen eltérő kivéve, hogy a méhnyak-rák korai stádiumaiban lévő betegek
körében történtek az elemzések.
Szerző,
év
Sedis,
1999

Lahousen
1999

Tanulmány

Betegcsoport

Eredmények

Következtetés
Az adjuváns sugárterápia
szignifikánsan
javítja a betegségmentes túlélést. Az Aban grade 3 vagy 4
mellékhatás 6% vs. Bben 2,1%.
Adjuváns kemoterápia
vagy sugárterápia nem
növelte jelentősen a
betegség-mentes túlélést.

Adjuváns sugárterápia értékelése rad.hyst.+lymph után
A: Sebészet+ST 46 Gy/23fr
vagy 50,4 Gy/28 fr
B: Sebészet magában

IB,
A:137 b.,
B:140 b.

Betegség-mentes
túlélés
(2év,p=0,008)
A:88%; B:79%;
Teljes
túlélés
(2év,p=n.a.):
A:89%; B:82%

Adjuváns
kemoterápia
vs.
adjuváns
sugárterápia
hysterectomia után
A: sebészet+aST 56.8 Gy/26fr
B:
sebészet+aKT
(carbop.+bleo)

IB-IIB,
A: 24 b.
B: 28 b.
C: 24 b.

Betegség-mentes
túlélés (4év)
A: 79%
B: 64%
C: 58%
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Curtin,
1996
Adjuváns kemoterápia vs. sugárterápia+ adj.KT értékelése
RH-PL után
A: Sebészet +aKT (cis+bleo)+
ST 45Gy/20fr
B: Sebészet+aKT (cis+bleo)

Sundfor,
1996a

Sugárterápia vs. sebészet
A: intracavitaris sugárterápia +
radikális sebészet
B: nagyfeszültségű ext. sugárkezelés

IB-IIA, magas kock.,
(T>4 cm,
mély
parametriális
elterjedés,
plusz paraaortikus v.
medence
nodusok)
A: 45 b.
B: 44 b.

Betegségmenetes túlélés:
A:78%; B: 80%,
Teljes
túlélés:
A:74%; B:84%

IIA-B
A:72b.
B: 70b.

Az 5-,10-és 20
éves túlélés az A
csoportban 87,84
és 81%; a B csoportban 72,69 és
68% (p<0.05)

IB-IIA,
A: 171 b.
B: 172 b.

Betegség mentes
túlélés
(5év):
A:74%;
B:74%;
Teljes
túlélés
(5év): A: 83%;
B:83%

Landoni,
1997
Sugárterápia vs. sebészet
A: EBRT 40 Gy/24-26fr medencéhez+BRT (LDR,Ce 137)
70-90Gy
B:
sebészet
(radikális
hysterectomia, Piver Class III)

A sugárterápia nem
növelte a betegségmentes túlélést a magas kockázatú, korai
stádiumú betegek körében. (Nem megfelelően felépített vizsgálat)
Stage II betegek kezelésében a sebészettel
(radikális
sebészet
medence
lymphadenectomyval)
kiegészítve elfogadott
kombináció a cervikális
karcinoma kezelésében.
Nincs különbség a
teljes túlélés szempontjából a sebészet
és a sugárterápia között korai stádiumú
betegek kezelésében.
A
„sebészeti”csoportban 28% volt a
súlyos morbiditás aránya a sugárterápiás
csoport 12%-val szemben (p=0,0004)

Rad. hyst.: radikális hysterectomia; lymph.: lymphadecetomia; ST: sugárterápia; aKT: adjuváns kemoterápia; b: beteg; cis:
cisplatin; carbop: carboplatin; bleo: bleomycin; RH-PL: radikális hysterectomia+ medence lymphadenectomia; EBRT: külső
sugárterápia (external beam radiotherapy); BRT: brachyterápia; LDR: alacsony-dózisú; Ce: cezium;

4.2.1.3. Kemoterápia
Kezelési sémák gyakran ajánlják a kemoterápiát különböző kombinációban egyéb
kezelési módszerekkel. Cervikalis carcinomában szenvedő betegek kemoterápiás
kezelésében leggyakrabban cisplatint (vagy carboplatint) használnak magában, esetleg más készítményekkel kombinációban, mint paclitaxel, doxorubicin/epirubicin,
gemcitabine, topotecan vagy vinorelbine.

Kemoterápia sugárterápia előtt (neoadjuváns kemoterápia+sugárterápia)
A sugárterápia előtt alkalmazott kemoterápia értékelése számos tanulmány tárgyát
képezte. A neo-adjuváns kemoterápia használatára több ésszerű magyarázat is
lézetik: a sugárterápiát megelőzően nem romlott még le a tumor vérellátása, nagyobb
tolerancia a kemoterápiával szemben, a kemoterápia növelheti a sugárterápia eredményességét, hozzájárulhat a mikro-metasztázisok megsemmísítéséhez, elméletileg
a tumor érzékenyebb a kemoterápiára a sebészet vagy sugárterápia előtt. A vizsgá-
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latokban előrehaladott stage II-IVA cervikális carcinomában szenvedő betegek kezelésében alkalmazott kemoterápiát (elsősorban cisplatin-alapú) értékelték.
Az alábbi táblázatban néhány prospektív randomizált vizsgálat összefoglalója. Ezekben, egyenként több mint 60 beteg vett részt:

Szerző
Souhami,
1999

Stage
IIIB

N
107

Tanulmány
A: sugárterápia,
B:
kemoterápia
sugárterápia előtt

Tattersall,
1992

IIB-IVA

71

A: sugárterápia,
B:
kemoterápia
sugárterápia előtt

Chauvergne,
1993

IIB-III

151

A: sugárterápia
B:
neoadjuváns
kemoterápia+sugárterápia

Chiara, 1994

IIB-III

64

A:sugárterápia
B:neoadjuváns
kemoterápia+sugárterápia

Tattersall,
1995

IIB-IVA

260

A:sugárterápia,
B:neoadjuváns
kemoterápia+sugárterápia

Sundfor,
1996b

IIIBIVA

92

A: sugárterápia,
B:neoadjuváns
kemoterápia
és
sugárterápia

Outcome
Minimum 34 hónap utánkövetés. A teljes lokális válasz az 32,5% A-karon és 47% a Bkaron. Az 5-éves teljes túlélés 39% az A karon és 23% a B-karon. A B-karon súlyos toxicitást észleletek, amelyek közül 4 fatális
pulmonaris toxicitást.
A median utánkövetés időtartama 3.1 év.
Nem tapasztaltak szignifikáns különbséget a
teljes- és a betegség-mentes túlélésben a két
csoport között. A B karon a betegek 47%-nál
tapasztaltak tumor-választ a sugárterápiát
megelőzendően. A teljes tumorválasz az Akaron 89%, míg a B-karon 94%. A csak sugárterápiában résztvevő csoportban a betegek 34%-nál észleltek általános recidívát, míg
a kemoterápiában is résztvevő betegek csak
18%-nál.
Az utánkövetés időtartama 5-10 év volt. A
válaszadás nagysága a kemoterápia után
42,5%. Az átmeneti javulás (remission rate) a
sugárterápiás csoportban 93%, a kemoterápiával kiegészített csoportban 96%. A beteségmentes túlélés az A-karon 35%, míg a Bkaron 40%. A medián túlélést tekintve az Akaron 45 hónap, a B-karon 42 hónap.
A betegek utánkövetése median 36 hónapig
tartott. A túlélés és a progresszió-mentes
túlélésre 83% és 72,4%-ot kaptak a sugárterápiás karon, míg 72% és 59,3%-ot a kemoterápiával kiegészített sugárterápiás csoportban. Nem figyeltek meg szignifikáns különbség a két kar között sem az objektív válasz,
sem a túlélés vagy progresszió-menetes túlélés tekintetében.
Az utánkövetés median időtartama 1.3 év.
Azon betegek körében, amelyek neoadjuváns
kemoterápiában is résztvettek, szignifikánsan
(p:0,02) alacsonyabb volt a túlélés, mint a
csak sugárterápiában részvett csoportban. A
tumor válasz a kemoterápia után 63%. A sugárterápia után a tumor válasz az A-karon
92% volt, szemben a kemoterápiával kiegészített csoporttal 72%.
A kezelt betegek utánkövetése median 46
hónapig tartott. A kemoterápia után (B-kar) a
betegek 72%-nál tapasztaltak részleges vagy
teljes választ. A sugárterápia után a vizsgált
betegek 56%-nál alakult ki teljes válasz; az A-
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Leborgne,
1997

IB-IVA

86

A:neoadjuváns
kemoterápia
és
sugárterápia,
B:csak sugárterápia

Sardi, 1998

IIB

144

A: sugárterápia,
B:
neoadjuváns
kemoterápia
és
sugárterápia

Kumar, 1998

IIB-IVA

256

A:
neoadjuváns
kemoterápia
és
sugárterápia,
B: sugárterápia.

karon a betegek 57%-nál, a neoadjuváns (Bkaron) csoportban a betegek 53%-nál. 63
betegnél (67%) alakult ki távoli metasztázis
vagy a betegség lokális rosszabbodása; az Akaron 63%-ban, a B-karon 70%-ban. A túlélési mutatók tekintetében nem mutatkozott
szignifikáns eltérés a két csoport között. A
betegek közül 57-en haltak meg, ebből Akaron 29-en, B-karon 28-an. 54 beteg a rák
következtében hunyt el, 3 pedig a terápiának
köszönhetően. Az eredmények alapján a
neoadjuváns kemoterápia nem növelte a túlélést, a helyi kontrollt vagy a metasztázis
arányát összehasonlítva a csak sugárterápiában részvevő betegek eredményeivel.
A betegek utánkövetése 43 hónapig tartott. A
vizsgálatban résztvevő összes beteget tekintve a kemoterápiával kiegészített csoportban a
betegség-mentes túlélés 38% volt szemben a
csak sugárterápiában résztvevő csoporttal,
ahol 49%. Stádiumokra lebontva: stage IB-IIA
43%(CT+RT) vs. 75%(RT); stage IIB-IIIB
43%(CT+RT) vs. 37%(RT). A kezelésben
végig résztvevő betegeket figyelembe véve a
betegség-mentes túlélés aránya javult:
44%(CT+RT) vs. 52%(RT). A vizsgálat során
kapott adatok nem bizonyítják a kemoterápia
eredményességét sugárterápiát megelőzendően.
Az utánkövetés 7 évig tartott. A teljes túlélést
(overall survival) tekintve javulás tapasztaltak:
az >5 cm tumor esetén a neoadjuváns csoportban 66%-ra nőtt az OS a csaksugárterápiás csoport 36%-káról.
Az utánkövetés 4 és 2 évig tartott. Az első
vizsgálat során, a CT-RT csoportban a betegek 72%-a válaszolt (4,5% teljes válasz;
67,5% részleges válasz) a kemoterápiára. A
sugárterápiát követően a betegek 70%-nál
jelentkezett teljes válasz. Öt betegnél (6,3%)
fejlődött tovább a betegség. Külön megállapítása a tanulmánynak, hogy a 45 évesnél idősebb betegeknél, valamint azoknál, akik Hb>
10 gm/dL a teljes válasz (complete response)
tekintetében szignifikánsan jobb eredményeket kaptak. A „csak RT” csoportban a betegek
69,3%-nál jelentkezett teljes válasz; 2 betegnek romlott az állapota. A becsült 2-éves teljes túlélés 38% a CT+RT csoportban és 36 %
az RT csoportban (p=0,59). A második
randomizált vizsgálatban, hasonlóan az elsőhöz, a betegeket CT+RT vs. RT csoportokba
sorolták. Az elsővel szemben a betegek nem
2 ciklus időtartamban kapták a kemoterápiát,
hanem 3 ciklus időtartamban. A CT+RT csoportban, a kemoterápiára, betegek 80,5%-a
reagált; a sugárterápia után a betegek 68,6%a muatott teljes választ. A „csak RT” karon a
betegek 58,4%-a mutatott teljes választ. A
CT+RT csoportban a becsült túlélésre 71%-ot
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Symonds,
2000

IIIBIVA

204

A: sugárterápia,
B:
neoadjuváns
kemoterápis
és
sugárterápia.

kaptak, míg az RT csoportban 69%-ot
(p=n.s.). A vizsgálat adatai szerint nincs szignifikáns különbség a teljes-és a betegségmentes túlélést tekintve a két csoport között.
A kemoterápiára a betegek 49%-a reagált. A
„csak RT” karon a betegek 33%-a maradt
tumor-mentes a kezelés végén, a kombinált
csoportban 45%. Az utánkövetés medianja
5,4 év volt. A median túlélés az RT-karon 111
hét volt (95% CI; 72-151 hét) és 125 hét (95%
CI; 79-170 hét) a kombinált csoportban. A
becsült halálozási ráta 0,79 (p=0,19; 95% CI
0,56-1,12). A 3-éves túlélés 40% az RT karon
(95% CI, 30-50%) és 47% a kombinált csoportban (95% CI, 37-57%). Az elemzés során
nyert adatok mutattak szignifikáns különbséget a két csoport között a betegség mentes-és
teljes túlélés tekintetében.

Még ugyanezen táblázathoz kiegészítés…
Szerző
Souhami,
1991
Tattersall,
1992
Chauvergne,
1993
Chiara, 1994

Stage
IIIB

IIB-III

Kemoterápia
Cisplatin, bleomycin,
vincristine, mitomycin
Cisplatin, vincristine,
bleomycin
Cisplatin, chlorambucil,
methotrexate, vincrsitine
cisplatin

IIB-IVA
IIB-III

Tattersall,
1995
Sundfor,
1996
Leborgne,
1998
Sardi, 1998

IIB-IVA

Cisplatin, epirubicin

IIIBIVA
IB-IVA

Cisplatin, 5-FU

Kumar, 1998

IIB-IVA

Symonds,
2000

IIB

IIIBIVA

Cisplatin, vincristine,
bleomycin
Cisplatin, vincristine,
bleomycin
Cisplatin, ifosfamide,
bleomycin
Cisplatin, methotrexate

Intervallum/ciklusok
Minden 3.héten; 3
ciklus
Minden 3.héten; 3
ciklus
Minden 3.héten; 3
ciklus
Minden 2.héten, 2
ciklus
Minden 3.héten, 3
ciklus
Minden 3.héten, 3
ciklus
10 naponta, 3 ciklus
10 naponta, 3 ciklus
Minden 3.héten, 2-3
ciklus
Minden 2.héten, 3
ciklus

RR KT után, %
61,5
47
42,5
n.a.
63
72
62
72
72 és 80
49

KT: kemoterápia, BOMP kemoterápia: cisplatin, bleomycin, vincristine, mitomycin), RR: response rate

Souhami et al (1991) vizsgálatának következtetése, habár kemoterápiára adott válasz kielégítően javult a neoadjuváns ágon, a súlyos pulmonáris toxicitás miatt (4 haláleset), a BOMP neoadjuváns kemoterápia elfogadhatatlan.
Az említett tanulmányok adatai szerint egyik esetben sem mutatkozott szignifikáns
előny vagy szignifikáns hátrány a kemoterápiával kiegészített kezelés folyamán. Habár, Sardi a betegek egy csoportjánál (>5 cm tumorátmérő) a 7 éves utánkövetés
után a teljes túlélés jelentősen növekedett, 36%-ról 66%-ra.
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Műtét előtti kemoterápia
A sebészet előtti kemoterápiával kapcsolatos adatok kevésbé állnak rendelkezésre.
Ugyanakkor ezen tanulmányok feltételezik a cisplatin-alapú kemoterápiába vont betegek magas reagálási (response rate) arányának valószínűségét.
Beneditti-Panici et al (1998) tanulmányukban elemezték a neoadjuváns kemoterápia
és radikális sebészet hosszú távú eredményességét lokálisan előrehaladott cervikális
carcinomában szenvedő betegek esetében. A vizsgálatba 130, >4cm tumorú, IB2-III
stádiumú méhnyakrákban szenvedő beteget vontak be. A páciensek először
cisplatin, bleomycin, methotrexate kemoterápiát kaptak, majd radikális
hysterectomiában, valamint aorta-és medence lymphadenectomiában vettek részt. A
betegek 83%-a reagált a kemoterápiára (teljes válaszadók=15%). A túlélés aránya a
10. évben 91%, 80% és 34,5% a stádium IB2-IIA, IIB és III betegek körében
(p<0,001). Ezen időtartam alatt egyetlen IB2-IIA stádiumú betegnek sem súlyosbodott az állapota, míg a IIB stádiumú betegek közül 12%-nak, a III stádiumú betegek
közül pedig 56%-nak romlott az állapota. A betegség menetes túlélés a 10. évnél
91% és 41%-ra becsülték a IB2-IIB és III stádiumú betegek csoportjában (p<0,001).
A hosszú távú utánkövetés (median 98 hónap) során kapott adatokból következtetni
lehet arra, hogy a neoadjuváns kemoterápiára adott válasznak jelentős prognosztikai
értéke van, mivel regresszió számítás után szignifikáns kapcsolatot mutattak ki a
neoadjuváns kemoterápiára adott reagálás aránya és a hosszútávú túlélés között.
Etcheverry et al (2000) vizsgálatába 53 beteget vontak be, akik IB2-IIIB stádiumú
cervikális carcinómában szenvedtek. A sebészetet megelőzően szintén kemoterápiát
(cisplatin, 5-fluorouracil, ifosfamide) adtak a vizsgálatban résztvevő alanyoknak. Klinikai választ a betegek 85%-nál tapasztaltak (95% CI, 75-97%), teljes választ 30%ánál. A becsült 5-éves betegségmentes túlélés 78%. Egyes stádiumókban: 83% IB2,
70% IIB, 20% IIIB.
Néhány további tanulmány is készült a sebészet előtti kemoterápia eredményességének vizsgálatára lokálisan előrehaladott cervikális karcinómában szenvedő betegek kezelésében. Az adatokból messzemenő következtetést nem lehet levonni,
ugyanakkor a vizsgálatok során kapott eredmények arra engednek következtetni,
hogy megfelelő opció lehet a neoadjuváns kemoterápia. De ennek megerősítésére,
további randomizált vizsgálatok lefolytatására van szükség.
Szerző
Eddy,
1995

Stage
IB
(≥4
cm)

Kemoterápia
Vincristine,
cisplatin

Sugiyama,
1997

IIB-IVA

Cisplatin,
carboplatin,
peplomycin
(doxorubicin)

Tanulmány
35, IB stádiumú beteget vontak be az elemzésbe, akik
neoadjuváns vincristine-cisplatin kemoterápiát kaptak,
majd radikális hysterectomiát. Teljes klinikai választ a
betegek 6% adott, míg parciális választ 76%-uk. Öt betegnek (15%) nem változott az állapota, míg egy betegnél
(3%) progrediálódott a betegsége. 4 fokozatú toxicitást
nem figyeltek meg; s egy eset reversibilis 3 fokozatú
granulocytopeniát és stomatitist, valamin két eset
reversibilis grade 3 perifériás neuropátiát. A 2-éves túlélés 74%-os volt. A betegek 12%-a halt meg a vizsgált
időszak végén.
5 év során 48 beteget vontak be a vizsgálatba. A
intraartériás kemoterápia után a stage III betegek közül,
amelyek reagáltak a kemoterápiára és a stage IIB betegek
radikális
hysterectomiát
medence
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Zanetta,
1998

IB2-IVA

Cisplatin,
ifosfamide,
paclitaxel

Marth,
1999

IB-IIA

Cisplatin,
5-fluorouracil

Hwang,
2001

IB-IIB

Cisplatin,
vinblastine,
bleomycin

Di Vagno,
2003

IB2-IIA
(elterjedt)
-III

Cisplatin,
vinorelbine

Termrung.,
2005

IB2

Cisplatin,
gemcitabine

lymphadenectomiával. A nem-reagáló stage III betegek
és minden stage IVA beteg sugárterápiában vett rész.
Teljes választ (complete response) a betegek 10,4%-nál
figyeltek meg, részleges választ 66,7%-nál és változatlan
állapotot 22,9%-nál. A 4-éves betegség-menetes túlélés
stage IIB betegek körében 80%, stage III-ban 62,3%.
Grade 3 – 4 leukopenia a betegek 35,4%-nál alakult ki.
A tanulmányban cisplatin, a ifosfamide és paclitaxel hatóanyagú neoadjuváns kemoterápiát vizsgálták toxikusság
és eredményesség szempontjából elterjedt, valamint
lokálisan előrehaladott cervikalis carcinoma esetén. A
betegek 28,9%-a mutatott teljes-és 55,2%-a részleges
választ; 5 betegnek nem változott az állapota, egynek
pedig progrediált. 3-4 fokozatú neutropeniát a betegek
27%-nál jegyeztek fel, 3-4 fokozatú thrombocytopeniát a
betegek 10,5%-nál, 2 fokozatú perifériás neuropáthiát a
betegek 2,5%-nál. Az utánkövetés median 16. hónapnál
az alábbiakat figyelték meg: 29 nőnek nem romlott az
állapota, 7 nőnek romlott és 2-en elhunytak.
A vizsgálatba 15 beteget (terjedelmes >3 cm nagyobb
tumorú) vontak be, akiket kemoterápiával kezeltek a tervezett radikális hysterectomia előtt. A teljes válasz nagysága 93% (4 teljes, 10 részleges); egy betegnek nem
változott az állapota. A median tumor nagyság 78,5 cm³
és 2,5 cm³ volt a diagnózisnál ill. a kemoterápia után
(p<0,001). Az 5-éves túlélést 73% és 67%-ra becsülték.
A javuló lokális kontroll, valamint túlélés alátámasztja a
neoadjuváns kemoterápia alkalmazását. Ennek megerősítésére randomizált prospektív vizsgálatra van szükség.
80, lokálisan előrehaladott (≥4 cm), IB-IIB stádiumú beteget vizsgáltak, akiket neoadjuváns kemoterápiával és
radikális hysterectomiával kezeltek. Az utánkövetés 10
évig tartott. A neokemoterápia után a betegek 93,7%-nál
tapasztaltak csökkenő tumor-nagyságot. A 10 év alatt 2
beteg hunyt el. A teljes 5-és 10-éves beteség-mentes
túlélési arány 82% és 79,4%. A klinikai stádium, a kezdeti
tumor-nagyság, a klinikai válsz, valamint a residuális tumor méret nem voltak kockázati tényezők a terápia után a
beteg állapotának romlása (recurrence) szempontjából.
Ezzel szenben a mendence nyirokcsomók metasztázisa
szignifikáns kockázati tényezőnek számított.
A tanulmány eredményeiből való következtetés, hogy az
adott kezelés javítja a hosszú-távú túlélés rátáját.
A
vizsgálatban
58,
lokálisan
előrehaladott
méhnyakrákban szenvedő beteg vett részt, akik
neoadjuváns kemoterápiát és radikális hysterectomiát
kaptak medence lymphadenectomiával. A vizsgálat során
csak enyhe hematológia toxicitást figyeltek meg (G3-!
Neutropenia és anemia 16% és 5%-ban fordult elő). A
betegek 25%-nál tapasztaltak teljes választ, 2%-nál insitu carcinoma, 13%-nál residuális mikroinvazív betegséget, 60%- részleges választ. A vizsgált alanyok 14%-nál
mutattak ki mikroszkópikus nyirokcsomó metasztázisokat.
IB2 stádiumú, pikkelysejtes cervikális carcinomában
szenvedő betegeket vontak be a vizsgálatba, mely keretében cisplatin és gemcitabine kombinációjára épülő
neoadjuváns kemoterápiát kaptak a betegek, majd
radikális hysterectomiát. Az utánkövetés mediánja 36,7
hónap volt. A klinikai válasz nagysága 88.9% volt, 33,3%
teljes válasszal és 55,6% parciális válasszal. A 3-éves
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túlélés 88,9%.

A megemlített néhány vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a neoadjuváns kemoterápia a sebészeti eljárást megelőzendően eredményes kezelést biztosít
méhnyakrákban szenvedő betegek terápiájában. Ugyanakkor ezek nem randomizált,
kontrollált vizsgálatok voltak, így az eredmények megerősítésre szorulnak.
Kemoterápia és sugárterápia kombinációja.
A klinikusok évek óta próbálják kombinálni a kemoterápiát a sugárterápiával. A korai
vizsgálatok, beleértve a neoadjuváns kemoterápia alkalmazását, nem mutattak ki
szignifikáns előnyt (sem szignifikáns hátrányt) a túlélésben. Ugyanakkor a legújabb
vizsgálatok szerint a kemoterápia hozzájárulhat a tumor sejteknek a sugárterápiára
adott válaszának javításához.
Herzog (2003) tanulmányában megállapítja, hogy a helyileg előrehaladott emlőrákos
nők jelentős részénél (35-90%) a sugárterápia nem akadályozza meg a cervikális
tumor tovafejlődését.
A jelenlegi klinikai vizsgálatok szerint a cisplatin-alapú kemoterápiával, esetleg további más készítményekkel (ifosfamide, paclitaxel, irinotecan, gemcitabine) (Nat.
Can.Inst.2006;Nat.Can.Contr.Prog.2002) való kombinált sugárterápia hatékonyabb,
mint a sugárterápia magában. Az első 5, randomizált vizsgálat megmutatta, hogy a
teljes túlélés 30%-kal javult az egyidejűleg alkalmazott cisplatin-alapú kemoterápiával
és sugárterápiával. A betegpopuláció vegyes, mely szerint FIGO IB-IVA stádiumú
nőket vontak be a vizsgálatba.
A jelenlegi, nagyobb tanulmányok felépítése és a túlélésre vonatkozó eredmények
összefoglalása látható az alábbi táblázatban:
Szerző

Stage

Sugárterápia

Kezelés

Keys et al.
GOG 123
Morris et al.
RTOG 9001

IB

CDDP
CDDP+5-FU
-

Peters et al.
SWOG 8797
Whitney et
al.
GOG 85
Rose et al.
GOG 120

IA2IIA
IIBIVA

EBRT/IC
EBRT/IC
EBRT/IC
Medence
&
PA EBRT/IC
EBRT
EBRT
EBRT/IC
EBRT/IC

CDDP+5-FU
CDDP+5-FU
H-urea

IIBIVA

IIBIVA

EBRT/IC

183
186
195
193

HT
20%
2%
37%
1%

GI
14%
5%
8%
1%

3 éves
túlélés
arány, %
83
74
75
63

127
116
177
191

33%
2%
4%
24%

36%
10%
8%
4%

87
77
67
57

Betegszám

Toxicitás

CDDP+5173
48%
10%
FU+H-urea
EBRT/IC
CDDP
177
22%
7%
EBRT/IC
H-urea
176
23%
8%
Pearcey et IBEBRT/IC
CDDP
127
5%
al NCIC
IVA
EBRT/IC
126
8%
9%
CDDP: cisplatin; 5-FU: 5-fluorouracil; H-urea: hydroxyura, EBRT/IC: extrenal
radiation/intracavitary radiation, PA: para-aortic, HT: hematológiai; GI: gastrointestinalis

65
65
47
69
62
beam
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Forrás: Herzog (2003); Janicek et al. (2001); Loizzi et al.(2003)

Az első három tanulmány a sugárterápiát hasonlította össze a sugárterápia plusz
cisplatin-alapú kemoterápiával. A kemoterápiával kiegészített kezelés szignifikánsan
javította a progressziómentes, valamint a teljes túlélési arányt. Whitney és társai
hydroxyurea-val kiegészített sugárterápiát hasonlították össze cisplatin és 5fluorouracil kombinációval kiegészitett hydroxyurea+sugárterápiával. A progressziómenetes és a teljes túlélés aránya szignifikánsan hosszabb/nagyobb volt a
cisplatin/5-fluorouracil ágban.
A GOG 120 tanulmányban a sugárterápiát három kemoterápia kombinációval kiegészítve hasonlították össze: (1) cisplatin magában, (2) cisplatin+5-FU+hydroxyurea és
(3) hydroxyurea magában. Az eredmények szerint a cisplatin alapú kemoterápia
szignifikánsan növelte a progressziómentes és teljes túlélést. Viszont a 5-fluorouracil
hozzáadása nem növelte tovább a válaszadás vagy a túlélés arányát, de növelte a
toxicitást.
Key et al. (1999) tanulmányának eredménye szerint a betegség-menetes túlélés relatív valószínűsége szignifikánsan magasabb cisplatin-alapú kemoterápiával, sugárterápiával, majd extrafascialis hysterectomiával (EH) kezelt nők csoportjában, szemben
a csak sugárterápiával, majd EH-val kezelt nők csoportjával. A 3-éves túlélés aránya
83% a kemoterápiával kiegészített sugárterápiás csoportban, míg a csak sugárterápiás csoportban ez az érték 74% (p<0,008). A halál relatív kockázata a kombinált
csoportban a csak-sugárterápiás csoporttal szemben 0,54 (95% CI: 0,34-0,86). Az
értékelés alapján a kombinált kezelésben résztvevő nők csoportjában az enyhe vagy
komoly mellékhatás aránya 35% volt szemben a „csak sugárterápiás” csoport 13%val. Viszont a később jelentkező súlyos mellékhatásokat figyelembe véve nem mutatkozott szignifikáns különbség.
A vizsgálat során nyert eredményekből levont szerint a cisplatin és sugárterápia
együttes adásával adjuváns hysterectomiával szignifikánsan javulás érhető el a mind
a betegség-mentes, mind a teljes túlélés tekintetében.
Morris et al. (1999) tanulmánya szerint a betegségmentes túlélés valószínűsége 0,48
(95% CI: 0,35-0,66) a csak sugárterápiával kezelt nők csoportjában, a
cisplatin/fluorouracil kemoterápiával is kezelt nők csoportjához képest. A teljes túlélési arány: 73% a kombinált terápiás csoportban szemben a csak sugárterápiával kezelt csoporttal szemben, amely 53% (P<0,001). Az 5-éves betegség-menetes túlélés
67% a kombinált kezelési csoportban a csak-sugárterápiával kezelt csoport 40%-val
szemben.
A rövid-távú mellékhatások aránya magasabb a kombinált kezelési csoportban, de a
később jelentkező komoly mellékhatások vizsgálatakor nem mutatkozott szignifikáns
eltérés.
Peters et al.(Peters et al. 2000; Effective H.C.1999) tanulmányának eredménye szerint a progresszió-mentes és teljes túlélés arány szignifikánsan magasabb a kemoterápiával is kezelt csoportban (p=0,01). Kockázati arány (hazard ratio) a teljes túlélés
szempontjából a sugárterápiás csoportban a kemo-sugárterápiás csoporttal szemben: 2,02.
A 4-éves progressziómenetes túlélés a sugárterápiás csoport 63% szemben a kemosugárterápiás 81%-val.
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A kombinált csoportban több, 3 vagy 4 fokozatú haematológiai mellékhatást figyeltek
meg.
Egy 1986 készült vizsgálatban (Whitney et al. 1999) IIB, III és IVA stádiumú betegeket randomizáltak, vagy sugárterápiával egyidejűleg adott fluorouracil és cisplatin
(CF) kezelt csoportba, vagy hasonló sugárterápiával és orálisan bevitt hydroxyureaval (HU) kezelt csoportba. Komoly vagy életet veszélyeztető leukopenia gyakrabban
fordult elő a HU-csoportban (24%), mint a CF-csoportban (4%). A median
utánkövetés 8,7 év volt. A CF-csoportban a betegek 43%-nak, a HU-csoportban a
betegek 53%-nak progrediált a betegsége (P= 0,033). A CF-csoprtba randomizált
betegeknél szignifikánsan (P= 0,018) jobb volt a túlélés.
Az eredmények szerint a lokálisan előrehaladott mégnyak-rákban szenvedő betegeknél a cisplatin és 5-FU, valamint sugárterápia kombinációja szignifikánsan jobb
betegségmentes-és teljes túlélést eredményez, mint a sugárterápia és HU kombinációja.
Rose et al (1999) vizsgálatának eredménye szerint a progresszó relatív kockázata
vagy halál 0,57 (95% CI: 0,42-0,78) és 0,55 (95% CI: 0,40-0,75) a cisplatin és kombinációs kemoterápiás csoportnak a hydroxyurea-ás csoporttal szemben.
Klinkai stádiumra (clinical stage) korrigálva a halál relatív kockázata 0,61 (95% CI:
0,44-0,85) és 0,58 (95% CI: 0,41-0,81) (Rose et al.1999).
A progresszó-mentes 2-éves túléles a cisplatin csoportban 67%, a kombinált kemoterápiás csoportban 64%, míg a hydroxyurea csoportban 47%. A 205 beteg halálozott
el a medián 35 hónap után, amiből 59 a cisplatin csoportban, 57 a kombinált kemoterápiás csoportban, míg 89 a hydroxyurea csoportban következett be.
A kombinált kemoterápiás csoportban több mint kétszer akkor volt az enyhe és súlyos haemotológiai mellékhatások aránya, mint az egy-hatóanyagos csoportban.
A Kanadai Nemzeti Onkológiai Intézet (NCIC) által közzétett vizsgálatban (Pearcy et
al.), amely több intézet részvételével készült 253, IB-IVA stádiumú beteget
randomizáltak. A cél, azon hipotézis megerősítése, hogy a cisplatinnal kiegészített
standard sugárterápiával javul a medencei kontroll, valamint a túlélés előrehaladott
pikkelysejtes méhnyakrákban szenvedő betegek esetében.
Az utánkövetési idő mediánja 82 hónap volt. A betegség-mentes túlélést tekintve
nem mutatkozott szignifikáns különbség a két kar között (P= 0,33). Nem találtak
szignifikáns különbséget a 3-éves (69% vs. 66%) és az 5-éves (62% vs. 58%) túlélést vizsgálva sem (P= 0,42).
A vizsgálat adatai azt mutatták, hogy nem javult szignifikánsan sem a helyi kontroll,
sem a túlélés a standard sugárterápia cisplatinnal való kiegészítésével, adott dózis
mellett (40 mg/m²).
Az említett vizsgálatok eredményeire alapozva megállapítható, hogy a sugárterápiával egyidejűleg alkalmazott cisplatin-alapú kemoterápia használata egy standard terápiás alternatíva a lokálisan előrehaladott cervikális karcinománál, valamint betegeknél, akiknél a korai stádiumú betegség kedvezőtlen prognosztikai tényezőkkel
párosul. A Kanadai Nemzeti Onkológiai Intézet tanulmánya ellenére, mely nem mutatott ki szignifikáns előnyt (sem hátrányt) a kemoterápiás karon, a tanulmányok eredményei enyhén, de a cisplatin kemoterápiás ágat részesítik előnyben az ’outcome’-ok
tekintetében (pl. progressziómentes- és teljes túlélés).
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A cervikális carcinoma kemoterápiás kezelésében a standard terápiaként a cisplatinalapú készítményeket, vagy egyéb hatóanyagokkal alkotott kombinációját alkalmazzák. Ugyanakkor az elmúlt évtizedben számos új hatóanyagot teszteltek klinikai vizsgálatokban, melyek különböző mértékben, eredményesnek tűntek.

Cisplatinttól különböző hatóanyagokkkal készült, fázis I-II. vizsgálatok/tanulmányok összefoglalása
Szerző

Hatóanyag

McGuire,
1996
Kudelka,
1996a
Kudelka,
1996b
Lhommé,
1999
Verschraegen,
1997
Noda, 1996
Goedhals,
1996
Brunett, 2000

Paclitaxel
24h
Paclitaxel 3h

Lhommé,
2000

Docetaxel
Irinotecan
Irinotecan
hetente
Topotecan
Gemcitabine
hetente
Gemcitabine,
cisplatin
Vinorelbine
hetente

Dózis
(mg/m²)

Betegszám

Részleges
válasz
(PR); %

Teljes
válasz
(CR); %

Összválasz
nagysága
(PR+CR)

95%
CI

170

52

7

2

17

8-30

250

22

5

0

23

8-45

100

18

13

0

13

0-32

350

55

2,9

20,6

23,5

10-41

125

42

1

8

21

10-35

1,2

29

4

0

18

4-32

1250

45

5

0

11

4-24

1250 és
50

19

5

32

41

19-65

30

46

17

0

17

7-32

A GOG (Gynecologic Oncology Group) által közzétett tanulmányban 24 órás
paclitaxel infúzió eredményességét vizsgálták kezeletlen, romló állapotú cervikális
karcinomában szenvedő betegek körében. Az eredmények tükrében -17%-os válaszadási arány- arra következtettek, hogy érdemes további vizsgálatokat folytatni a
pacliatxel és más hatóanyagok kombinációjának terápiás eredményességével kapcsolatban.
Egy másik tanulmányban (Kudelka,1996a) szintén a paclitaxel méhnyakrák terápiájában alkalmazásának eredményességét vizsgálta. A nagy dózis –rövidebb idő alattjavulást eredményezett az összválaszt (részleges-és teljes válasz) tekintve.
A docetaxel hatékonyságát elemző vizsgálat (Kudelka 1996b) eredménye szerint az
előrehaladott, valamint a visszaeső állapotú betegek 13%-a reagált a kezelésre.
A cytostaticumok közé tartozó irinotecan hatásosságát és tolerálhatóságát Lhommé
et al. (1999) vizsgálták tanulmányukban. Az irinotecannal kezelt betegek 15-24%-os
arányban reagáltak a terápiára azonkon a területeken, amelyeket előzőleg nem sugároztak be. A fő 3 és 4 fokozatú toxicitás a hasmenés (24,3%) és a neutropenia
(24,3%) volt. Valamint meghalt egy beteg az irinotecannal kezelt betegek körében.
Hasonlóan magas válaszadási arányt (teljes 21%) tapasztaltak korábban már kemoterápiával kezelt 42 beteg körében. A válasz mediánja 6 hét volt, míg a reagálás
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median időtartama 12 hét. A teljes túlélés medianjá 6,4 hónap volt. Azon betegek
körében, melyek reagáltak a kezelésre szignifikáns előnyt volt kimutatható a túlélést
tekinte (P<0,015).
A topotecannal, mely szintén a cytosztaticumok közé tartozik, végzett tanulmányban
a teljes válaszadás aránya 18% volt.
A gemcitabinnal végzett vizsgálatok eredményei szintén ígéretesek a jövőre nézve a
méhnyakrák kezelésében. Ugyanakkor szerényebb válaszadási arányt (11%) mutatott a vizsgálatokban, mint a cisplatin vagy az előzőleg megemlített hatóanyagok.
Burnett et al. (2000) tanulmányban a gemcitabine és cisplatin kombinációjának
eredményességét elemezték. A betegek jelentősen nagyobb százaléka (41%) reagált a kombinált kemoterápiás kezelésre, mint a szolo gemcitabine terápiára.
Hasonló jobb eredményességet mutatott ki a GOG tanulmány (Omura et al. 1997) a
cisplatin és ifosfamide kombináció javára a szolo cisplatinnal szenben. A vizsgálatban 454 beteget randomizáltak, ebből 438-at elemeztek válasz és túlélés szempontjából. A cisplatin plusz mitolactol nem mutatott szignifikáns eltérést a végpontok
szempontjából. Ugyanakkor a cisplatin és ifosfamide kombinációja magasabb válaszadási arányt (31,1% vs. 17,8%, P=0,004) és hosszabb progressziómenets túlélést mutatott, mint a cisplatin magában. Viszont a teljes túlélést tekintve nem mutatkozott szignifikáns különbség a kombinációk és a „cisplatin magában” alternatíva között.
Az elmúlt pár évben készültek tanulmányok a cisplatin és más hatóanyagok kombinációi eredményességének vizsgálatára. A kapott adatok szerint ezek a kombinációk
még eredményesebb kezelést biztosíthatnak, mint az egyedüli cisplatin alkalmazása
metasztázisos és romló-állapotban.
Megállapítható, hogy nagyon kevés adat áll rendelkezése fázis III. vizsgálatokból,
valamint az életminőségre vonatkozóan, ezért ezek miatt további vizsgálatok elvégzése szükséges.
4.2.2. KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁGI ELEMZÉS
A méhnyakrák kezelésében számos terápiás alternatíva ismert. A sebészet, a sugárterápia, a kemoterápia, valamint ezek különböző kombinációjára vonatkozó klinikai
outcome-ot vizsgáló tanulmányok nagy számban állnak rendelkezésre. Ugyanakkor
egy teljes egészség-gazdaságtani elemzés az adott alternatíva költségeit is bevonja
az elemzésbe a klinikai eredményesség mellett. A terápia költségeit is magába foglaló tanulmányok nagyon szűkösen állnak rendelkezésre.
Rocconi et al.(2005) tanulmányában IB2 stádiumú cervikalis karcinoma kezelésében
alkalmazott három stratégia eredményességét és költségeit elemzik. A három stratégia:
1) radikális hysterectomia medence és para-aorticus lymphadenectomiával, majd
kemo- és sugárterápia a magas-kockázatú betegeknél (RHKST);
2) elsődleges kemo-és sugárterápia (KST)
3) neoadjuváns kemoterápia, majd radikális hysterectomia, valamin kemo-és sugárterápia magas-kockázatú betegeknél (NKST).
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A tanulmányban a szerzők egy döntés-fa modellre támaszkodva értékelték a három
stratégiát. Tízezres elméleti beteg-kohorszot vettek alapul, melybe IB2 stádiumú,
méhnyakrákos betegek tartoztak. (A szerzők becslése szerint 5-évente 10.000 új,
stage IB2 beteget diagnosztizálnak az Egyesült Államokban.)

Forrás: Rocconi (2005): Döntés-fa modell a különböző alternatívákkal és valószínűségekkel. RHSKT:
radikális hysterectomia plusz kemo-és sugárterápia; eKST: esődleges kemo-és sugárterápia; NKST:
neoadjuváns kemoterápia; mRHKST: megszakított radikális hysterectomia; aKST: adjuváns kemo-és
sugárterápia; NTK: nincs további kezelés; (PA): Para-Aortic.

Modell becslés: klinikai eredményességre
Stratégiák
Radikális Hysterctomia (plusz KST)
Nincs további kezelés
Adjuváns kemo-és sugárterápia
Adjuváns kemo-és sugárterápia (plusz
para-aortikus kiterjesztéssel)

5-éves betegségmentes túlélés
70%
70%
50%
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Megszakított
RHKST
elsődleges
70%
kemo-és sugárterápiával
Megszakított
RHKST
elsődleges
50%
kemo-és sugárterápiával (plusz paraaortikus kiterjesztéssel)
Kemo-és sugárterápia („chemoradiation”)
Elsődleges kemo-és sugárterápia
70%
Neoadjuváns kemoterápia
Nincs további kezelés
70%
Adjuváns kemo-és sugárterápia
70%
Adjuváns kemo-és sugárterápia (plusz
50%
para-aortikus kiterjesztéssel)
Megszakított RHKST elsődleges kemo70%
és sugárterápiával
Megszakított RHKST elsődleges kemo50%
és sugárterápiával (plusz para-aortikus
kiterjesztéssel)
RHSKT: radikális hysterectomia plusz kemo-és sugárterápia;

Modell-becslés: komplikációkra
Stratégiák
Radikális Hysterctomia (plusz KST)
Nincs további kezelés
Adjuváns kemo-és sugárterápia
Adjuváns kemo-és sugárterápia (plusz
para-aortikus kiterjesztéssel)
Megszakított
RHKST
elsődleges
kemo-és sugárterápiával
Megszakított
RHKST
elsődleges
kemo-és sugárterápiával (plusz paraaortikus kiterjesztéssel)
Kemo-és sugárterápia („chemoradiation”)
Elsődleges kemo-és sugárterápia
Neoadjuváns kemoterápia
Nincs további kezelés
Adjuváns kemo-és sugárterápia
Adjuváns kemo-és sugárterápia (plusz
para-aortikus kiterjesztéssel)
Megszakított RHKST elsődleges kemoés sugárterápiával
Megszakított RHKST elsődleges kemoés sugárterápiával (plusz para-aortikus
kiterjesztéssel)

Komplikációk
5%
40%
50%
30%
40%
25%
15%
50%
60%
40%
50%

Modell becslés: költségek
A költség-elemzést a harmadikfél fizető–a biztosító- szemszögéből készítették. A
modellben a direkt költségeket vették figyelembe (2003; US dollar).
Kezelés
Cervikális karcinoma vizsgálat
Első orvosi konzultáció
Cervikális biopsia

Költség
$120
$120
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Patológiai költségek
CT szkennelés
Teljes költség
Radikális hysterectomia
Operációt megelőző vizsgálat
Operációt megelőző várakozás (’holding’) díja (1 óra)
Sebészek díja
Műtő rendelkezésre bocsátás
Post-anesthesiás kezelési egység díja (2-4 óra)
Patológiai költségek
Anestheziológiai költségek (3 óra)
Operációs helység idejének díja (3 óra)
Kórházi tartózkodás (3 éjszaka)
Egyéb
Teljes költség
Neoadjuváns kemoterápia
Radikális hysterectomia költségei
Első vizsgálat
Cisplatin (gyógyszerköltség)
Bleomycin (gyógyszerköltség)
Vincristine (gyógyszerköltség)
Intravénás infúzió
Infúzióhoz kapcsolható költségek
Labor vizsgálat
Intravénás hydratio
Kiegészítő kezelés
Teljes költség
Megszakított radikális hysterectomia
Operáció előtti vizsgálat
Operáció előtti várakozás díja (1 óra)
Sebészek díja
Műtő rendelkezésre bocsátás
Post-anesthesiás kezelési egység díja (2-4 óra)
Patológiai költségek
Anestheziológiai költségek (1 óra)
Operációs helység idejének díja (1 óra)
Kórházi tartózkodás (2 éjszaka)
Egyéb
Teljes költség
Elsődleges kemo-és sugárterápia (chemoradiation)
Orvosi konzultációk
Labor vizsgálat
Külső sugárkezelő készülék díja
Külső sugárkezelő készülék kezelői díja
Külső sugárkezelés (egyéb)
Cisplatin hetenként
Nagy-dózisú brachyterápia készülék díja
Nagy-dózisú brachyterápia készülék kezelői díja
Teljes költség
Adjuváns kemo-és sugárterápia (chemoradiation)
Orvosi konzultációk
Labor vizsgálat
Külső sugárkezelő készülék díja
Külső sugárkezelő készülék kezelői díja
Külső sugárkezelés (egyéb)
Cisplatin hetenként

$194
$678
$1 112
$104
$107
$4 068
$479
$737
$732
$2 100
$6 189
$1 023
$122
$15 661
$15 661
$120
$821
$600
$720
$178
$302
$121
$60
$1 378
$19 961
$104
$107
$2 575
$479
$737
$325
$700
$2 063
$682
$122
$7 894
$427
$264
$11 895
$2 081
$310
$3 694
$21 946
$9 100
$49 717
$427
$264
$11 895
$2 081
$310
$3 694
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$18 671

Teljes költség

A költségek és klinikai eredményesség együttes vizsgálata során a költséghatékonysági modellben az alábbi eredményekre jutottak:

Eredményesség
69,0%
69,3%
70,0%

Radikális hysterectomia
Neoadjuváns kemoterápia
Kemo-és sugárterápia

Összköltség, $
284 millió
299 millió
508 millió

CE ráta
$41 212
$43 197
$72 613

A „Neoadjuváns Kemoterápia” stratégia csekély mértékben eredményesebb kezelést
biztosított, mint a radikális hysterectomia, ugyanakkor a tízezer betegenkénti plusz
30 túlélő $499 783/túlélő költségvonzattal járt (ld. a lenti táblázatot). A legköltségesebb stratégia a kemo-és sugárterápia (’chemoradiaton’) volt plusz 100 túlélő mellett.
Eredményesség

Összköltség

Marginális
Marginális
költség
eredményesség¹
Radikális hysterectomia
69,0%
284 millió
n.a.
n.a.
Neoadjuváns kemoterápia
69,3%
299 millió
15 millió
30 beteg
Kemo-és sugárterápia
70,0%
508 millió
224 millió
100 beteg
¹ A radikális hysterectomia stratégiához képest mennyivel több a túlélő 10 ezeres kohorszra számolva

A szerzők által készített modellben a ’radikális hysterectomia’ stratégiát találták a
legköltséghatékonyabb stratégiának IB stádiumú méhnyakrák esetén széleskörű klinikai és költségbecsléssekre alapozva. Ugyanakkor mind a három stratégia elfogadható a CE rátákat figyelembe véve.
Korábbi 5, fázis III. vizsgálat erős bizonyítékkal támasztotta alá, hogy a sugárterápia
mellett adott cisplatin-alapú kemoterápiával eredményesebb kezelés nyújtható
előrehaldott méhnyakrákban szenvedő beteg részére, mint a standard terápiának
számító sugárterápiával. Rose et al.(2000) tanulmányában ezen a vizsgálatok az
eredményeire alapozva végeztek farmakoökonómiai elemzést, hogy alátámasszák
azon feltételezést, mely szerint a cisplatin-alapú kemo- és sugárterápia költséghatékony a standard terápiához képest.
GOG 85: cisplatin 50 mg/m²/ 1. és 29. nap; 4 napig 5-FU 1000 mg/m² az 1. és 29. napot követően
RTOG 9001: cisplatin 50 mg/m²/ 1. és 29. napon; 5-FU 96h infúzió az 1. és 29. napon
GOG120: cisplatin 40 mg/m²/ 1.,8.,15.,22. és 29. napokon vagy cisplatin 50 mg/m²/ 1. és 29. napokon;
5-FU 1 g/m²/ 96h infúzióban 1.és 29. napon; orális hydroxyurea 2g/m²/ hetente kétszer
GOG: cisplatin 40 mg/m² 1.,8.,15.,22.,29.és 35. napokon
SWOG 8797: cisplatin 50 mg/m² 1.,29.,50.és 71.napokon kiegészítve 5-FU 1 g/m² 96h infúzióban az
1.,29.,50. és 71.napokon

Median kor

GOG 85

GOG 120
(cisplatin
hetente)

48

48

GOG 120
(3hatóanyagú
komponens)
48

RTOG
9001

GOG 123

SWOG
8797

47

41

48
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Kemoterápiás
hatóanyag
Kísérő kezelés
Laboratoriumi
tesztek
Orvosi költségek
Kórházi
admin.költségek
Járóbeteg
admin.költségek
Mellékhatások
kezelése
Inkrementális
költség
Inkrementális
túlélési ráta
Median túlélés
Inkrementális
költség/nyert
életév (publikált
túlélés)
Inkremetális
költség/nyert
életév (becsült
túlélés)

$1,769

$1,142

$1,011

$1,930

$2,023

$147
$40

$405
$109

$147
$40

$147
$40

$442
$119

$294
$79

$719

$303

$719

$719

$330

$1,438

$8,120

n.a.

$8,120

$8,120

n.a.

$16,241

n.a.

$1,005

n.a.

n.a.

$1,096

n.a.

$708

$777

$1,554

$708

$477

$708

$9,620

$2,575

$9,929

$10,676

$4,325

$20,714

0,11

0,27

0,25

0,15

0,16

0,18

6

4

4

5

4

4

$14,576

$2,384

$9,929

$14,235

$6,758

$28,770

$2,821

$308

$1,281

$2,224

$711

$3,712

$689

A táblázatból is kitűnik, hogy a megnyert életév költsége igen széles spektrumon helyezkedik el ($2,384-$28,770 publikált túlélési mutató alapján; $308-$3,712 becsült
mutatók alapján). A nagymértékű szórást elsősorban a kemoterápiás kezelés összetétele, valamint a kezelés módja (kórházi v. járóbeteg) magyarázza.
A legdrágább kemoterápiás stratégia ($28,770/megnyert életév) sem haladja meg a
nemzetközileg széles körben elfogadott költség-hatékonysági küszöbértéket, mely
Ł30,000 (~$50,000 ). Ezt figyelembe véve a cisplatin-alapú kemoterápia alkalmazása
növekedést eredményez a túlélésben, elfogadható költségek mellett.
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4.3. A VASTAGBÉL-RÁK EGÉSZSÉGAZDASÁGTANI ASPEKTUSAI
4.3.1. KLINIKAI EREDMÉNYESSÉG
4.3.1.1. Sebészet
Jelenleg a standard terápia lokális vastagbél-rákban szenvedő betegek számára, az
elsődleges és helyi nyirokcsomók resectioja. Laparoscopiás technikák vastabél-rák
kezelésében való eredményes alkalmazhatóságának megállapítására néhány elemzést végeztek, végeznek. Egy több központban végzett, prospektív randomizált vizsgálatban laparoscopiával támogatott colectomiát (LAC-laparoscopic-assisted
colectomy) hasonlítottak össze nyílt colectomiával (OC) 872 beteg bevonásával (Nelson-NCCTG; COSTSG 2004). A median utánkövetés 4,4 év, a 3-éves betegség kiújulási arány (16% LAC vs. 18% nyílt colectomy; kockázati arány „hazard ratio
(=HR)” a recidivát tekintve 0,86; 95% CI:0,63-1,17;p=0,32), valamint a 3-éves teljes
túlélési arány (86% LAC vs. 85% nyílt colectomia; HR a halált tekintve 0,91; 95% CI,
0,68-1,21;p=0,51) hasonló volt mindkét ágon az összes értékelt stádiumban. Az
eredmények szerint szignifikáns különbséget nem találtak a két kar között, mely azt
sugallja, hogy laparoscopiával támogatott colectomia elfogadható alternatíva a nyílt
sebészettel összehasonlítva colorektális rákban.
A vizsgálat életminőségre vonatkozó megállapításait külön publikálták (Weeks,J.C.
2006). A LAC vs. OC karok összehasonlításánál rövid-távú életminőség adatokat
tettek közzé. Több outcome mérőszám (Scores on the Symptoms Distress Scale,
Életminőség index, Globális értékelő skála) közül, -melyeket az operáció után 2 nappal, 2 héttel és 2 hónappal mértek,- szignifikáns különbséget (76,9 LAC vs. 74,4 OC;
p=0,009) egyedül a 2-hetes globális értékeles mutatószámainál mutattak ki. Emellett
a LAC-val kezelt betegek kevesebb napot tartózkodtak a kórházban, mint a nyílt
colectomiával kezelt betegek (3,2 vs. 4,0 nap; p<0,001), valamint kevesebb orális
fájdalomcsillapítóra volt szükségük (1,9 vs. 2,2 nap; p=0,03).

Szerző

Típus

A tanulmány célja

Franklin, 1996

Több központú,
prospektív öszszehasonlítás

Laparoscópia alkalmazhatósága vastagbél-rák
esetén,
összehasonlítva
a
nyílt műtéttel.

Bokey, 1996

Prospektív öszszehasonlítás

Laparoscópiával
támogatott-,valamint

Betegek
száma
415

62

Eredmény/Következtetés
Hasonló nyirokcsomó működés
visszanyerése, resectio, valamint
distális
határok
a
laparoszkópia esetén. Ugyanakkor előny mutatkozott a
laparoszkópiával a rövidebb
hospitalizáció (5,7 vs. 9,7 nap),
a kevesebb vérveszteség, kevesebb probléma a sebbel,
valamint gyorsabb bélműködésvisszaállás vonatkozásában.
A laparoscopiás műtéti idő
szignifikánsan több volt (261 p.
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a nyílt colectómia
összehasonlítása
morbiditás, mortalitás, patológia szempontjából.

Lacy
2002

et

al.

Vardulaki,K.A.
et al. (2000)

Randomizált
vizsgálat

A
laparoscopiával
támogatott
colectomia és a nyílt
colectomia eredményességének összehasonlítása
nemmetasztatikus vastagbél-rák kezelésében

Szisztematikus
áttekintés

Az áttekintés célja a
laparoszkópiás vs.
nyílt
műtét
eredményességének
és
költséghatékonyságának
értékelése
colorektális rák esetén.

vs. 203 perc; p<0,001). A
median kórházi tartozkódás
ideje a resectio dátumától számítva megegyező volt (12
vs.12,2 nap). Nem tapasztaltak
szignifikáns eltérést a két procedúra között a posztoperációs
komlikációk, a gastrointestinális
funkciók visszanyerése vagy a
narkotikus
fájdalomcsillapítók
igénylése szempontjából. A
LAC estén szignifikánsan rövidebb volt a distális határ (10 cm
vs. 13,4 cm;p=0,03). A teljes
költség szignifikánsan magasabb colt a LAC esetén
(AUS$9 064
vs.
AUS$7 881;p<0,001). A morbiditásban és a mortalitásban
nem mutattak ki különbséget.
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A LAC ágon a betegek gyorsabban felépültek, mint az OC
ágon, rövidebb perisztaltikusmozgás érzékelése (p=0,001),
gyógyszerszedés (p=0,001) és
rövidebb kórházi tartózkodás
(p=0,005) mellett. A morbiditás
alacsonyabb volt a LAC csoportban (p=0,001). A túlélés
valószínűsége a LAC ágon
magasabb volt. Cox regressziós
modell alapján a LAC ág alacsonyabb recidíva aránnyal
(0,39; 95%CI:0,19-0,82), alacsonyabb halálozási aránnyal
(0,48; 95%:0,23-1,01) és rákhoz
kapcsolható halálozással (0,38;
95%: 0,16-0,91) társították az
OC-hez képest. Az eredmények
alapján a szerzők következtetése, hogy a LAC hatékonyabb
kezelést nyújt, mint az OC morbiditás, kórházi tartózkodás,
daganat-kiújulás és rákkal kapcsolatos túlélés vonatkozásban.

A tanulmány konklúziója, hogy nincs bizonyíték a laparoscopia hosszú-távú előnyeiről ill. hátrányairól összehasonlítva, de nem
zárható ki ennek ellenkezője sem. Nem
találtak szignifikáns különbséget a hosszútávú outcome-ok tekintetében a két csoport
között. Szükség van egy erősebb evidenciára a technológiák hosszú-távú outcomejai közötti klinikai különbségek precízebb
meghatározásához.
Erősebb bizonyíték van a rövid-távú
outcome-okra vonatkozólag. A feldolgozott
tanulmányok konzisztensen bemutatták,
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hogy a laparoscopiás sebészet csökkenti
az analgesia használatát, a kórházi tartózkodást, stb.; ugyanakkor növekszik az
műtét időtartama. A legtöbb tanulmány
szerint a laparoscopiás műtét csökkentette
a komplikációkat. A szerzők becslése szerint laparoszkópiás betegek kb.10% halt
meg a rák következtében a 26 hónap alatt.
A laparoscopia becsült nettó inkrementális
költsége $227 volt operációnként összehasonlítva a nyílt sebészettel. Ez leginkább a
műtéti idő/költségek növekedésének tudható be, amit részben ellensúlyoz a kórházi
tartózkodás csökkenése. A költségnövekedés nagyon érzékeny az műtéti idő, valamint a kórházi tartózkodás változásaira. Ez
a különbség a várakozások szerint pár
éven belül el fog tűnni.
COLOR vizsgálat, 2005

Randomizált
vizsgálat

Laparoszkópia
vs.
nyílt műtét biztonságosságának és előnyeinek meghatározása vastagbélrákos
betegek körében.

1248

A vizsgálatba bevont betegeket
laparoszkópiás-, valamint nyílt
sebészet
csoportokba
randomizálták. Az elsődleges
végpont a 3-éves tumor-mentes
túlélés. Másodlagos végpontok:
rövid-távú morbiditás, mortalitás, pozitív resecio szélek száma, lokális recidiva, ’port-site’
vagy
’wound-site
recidiva,
metasztázis, teljes túlélés, vérveszteség az operáció alatt.
Laparoszkópiás colectomia alatt
a betegek kevesebb vért vesztettek, mint a ’nyílt’ csoportban
(median 100 mL vs. 175 mL,
p<0,0001),
habár
a
laparoszkópia 30 perccel tovább tartott (p<0,0001). A betegek 17%-át kellett átállítani nyílt
műtétre. A ’laparoszkópiás’
csoportban a bélműködés korábban állt helyre (p<0,0001),
kevesebb fájdalomcsillapítóra,
valamint kórházi tartózkodásra
(p<0,0001) volt szükség, mint a
nyílt műtéti csoportban. 28 nappal az operáció után nem tapasztaltak különbséget a két
csoport között a morbiditást és
a mortalitást tekintve.

4.3.1. 2. Adjuváns kemoterápia
Habár resectioval a betegek 80%-nál lezajlik egy makroszkópikus clearance, ezen
betegek 50%-nál újra kialakul a betegség (Midgley, 1999), feltételezhetően az operáció idején meglévő mikrometasztázisok elterjedése következtében. Az adjuváns ke-

171

moterápia célja, hogy megsemmisítse a cirkuláló ráksejteket, mielőtt megállapodnának valahol és ellenállóbakká válnának a beavatkozásra.
A szakirodalom szerint a sebészeti eljárás mellett alkalmazott adjuváns kemoterápiát
leggyakrabban alábbi kombinációkban alkalmazzák (Nat. Can. Inst. 2006):
• AIO kombináció (fólsav, fluorouracil (5-FU), irinotecan): irinotecan (100
mg/m²) 2h infúzióként az 1. napon; leucovorin (500 mg/m²) 2h infúzióként az
első napon; kiegészítve 5-FU (2000 mg/m²) intravénásan 24 óra alatt.
• FOLFOX4 kombináció (oxaliplatin, leucovorin, 5-FU): oxaliplatin (85 mg/m²)
24h infúzióban az 1. napon; leucovorin (200 mg/m²) 2h infúzió az 1. és 2.
napokon; kiegészítve 5-FU-val (400 mg/m², feltöltő dózis) intravénásan,
majd 5-FU (600 mg/m²) ambuláns pumpán keresztül 22h alatt az 1. és 2.
napokon, kéthetente.
• FOLFOX6 kombináció (oxaliplatin, leucovorin, 5-FU): oxaliplatin 885-100
mg/m²) 2h infúzióban az 1. napon, leucovorin (400 mg/m²) 2h infúzióban az
1. napon; kiegészítve 5-FU (feltöltő dózis 400 mg/m²) intravénásan az első
nap, majd 5-FU (2400-3000 mg/m²) ambuláns pumpán keresztül 46 óra
alatt, kéthetente.
• FOLFIRI kombináció (fólsav, 5-FU, irinotecan): irinotecan (180 mg/m²) 2h infúzióban az 1. nap, leucovorin (400 mg/m²) 2h infúzióban az 1. napon, kiegészítve 400 mg/m² feltöltő dózis az 1. napon, majd 2400-3000 mg/m²)
ambuláns pumpán keresztül 46 óra alatt, kéthetente.
• IFL (vagy Saltz) kombináció (irinotecan, 5-FU, leucovorin): irinotecan (125
mg/m²), 5-FU (500 mg/m²) és leucovorin (20 mg/m²) intravénásan hetente, 4
héten át, 6 hét periódus alatt.
• Douillard kombináció (fólsav, 5-FU, irinotecan): irinotecan (180 mg/m²) 2hinfúzióban az elsó nap; leucovorin (200 mg/m²) 2h-infúzióban az 1.és 2. nap;
azt követően 5-FU feltöltő dózis (400 mg/m²) intravénásan, aztán 5-FU (60
mg/m²) ambuláns pumpával 22h alatt az 1. és 2.napokon, kéthetente.
• NCCTG kombináció (5-FU, levamisole): 5-FU (450 mg/m²/ nap) az 1.-től az
5.-ik napig, majd 28 nappal később levamisole (50 mg) orálisan 3-szor naponta, 3 napon át, kéthetente.
• NCCTG kombináció (5-FU, alacsony-dózisú leucovorin): 5-FU (450 mg/m²)
plusz leucovorin (20 mg/m²) naponta 5 napon át, négyhetente.
• NSABP kombináció (5-FU, nagydózisú leucovorin): 5-FU (500 mg/m²) plusz
leucovorin (500 mg/m²) hetente, 6 egymás utáni héten, nyolchetente.
Kemoterápia fluorouracil, leucovorin és levamisole hatóanyagokkal.
Számos, adjuváns kemoterápia eredményességének megállapítására végzett korai
vizsgálat (Buyse et al.1988, Gastrointestinal T.S.G.1984, Panettiere et al.1988) nem
mutatott ki szignifikáns javulást sem a teljes, sem a betegség-menetes túlélés tekintetében a kezelésben részvevő ill. kemoterápiában részt nem vevő betegcsoportok
között. A kemoterápia alapját fluorouracil jelentette (egyik vizsgálatban semustinnal
kombinálva). A Mayo Clinic és a North Central Cancer Treatment Group által készített vizsgálat a resectio után a betegeket, további kezelést mellőző, levamisole és 5FU kombinációjával, vagy csak levamisollal kezelt csoportokba randomizálták. Szignifikáns javulást tapasztaltak betegségmentes túlélés tekintetében III stádiumú
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(Dukes’ C) betegeknél, akik kombinációs kemoterápiában részesültek. Ugyanakkor a
teljes túlélést tekintve a javulás nem érte el a szignifikáns határt. A 5FU-levamisol
kemoterápiás kombinációval kezelt, III. stádiumú betegek abszolút túlélési előnye
12% volt.
Egy nagy betegszámú vizsgálat eredménye szintén alátámasztotta azokat a korábbi
adatokat, hogy az 5-FU és levamisol kombinációja meghosszabítja a betegségmentes és a teljes túlélést stage III. vastagbél-rákos betegeknél, összehasonlítva a
sebészet után további kezelésben nem részesülő betegekkel. Stage III betegeknél a
rák recidivájának kockázata 41%-kal csökkent (p<0,0001); a halálozás nagysága
pedig 33%-kal (p~0,006). A ’csak-levamisol’ kezelés esetén nem tapasztalták ezeket
az előnyöket.
Fluorouracil, valamint 5-FU és leucovorin kombináció hatásosságát több, későbbi
vizsgálatban elemezték vastagbélrákos betegek sebészetet követő adjuváns kezelésében.
Szerző

Típus

A tanulmány célja

Wolmark,
1993

Randomizált
vizsgálat

Leucovorin modulált
5-FU hatásosságának
elemzése
adjuváns terápiában
Dukes’ B és C betegek körében.

Buroker, 1995

Randomizált
vizsgálat

Az
5-FU
plusz
leucovorin
eltérő
dózisú kombinációink összehasonlítása
előrehaladott
metasztatikus vastagbélrákban.

Betegek
száma
1081

372

Tanulmány/Következtetés
A
betegeket
lomustin+
vincristine+
5-FU
vagy
leucovorinnal modulált 5-FU
(LV+5-FU)
csoportba
randomizálták. Az adatok szerint
a LV+5-FU csoport jobb betegség-menetes túlélést mutatott. A
3-éves mutató ebben a csoportban 73% (95% CI: 69% - 77%)
szemben a másik csoport 64%val (95% CI: 60%-68%). A teljes
túlélést tekintve 84% vs. 77% az
LV+5-FU
csoport
előnyére
(p=0,003).
A vizsgálatban résztvevő betegeket intenzív 5-FU kezelést
plusz alacsony-dózisú leucovorin
kapó csoportba vagy heti 5-FU
plusz nagy-dózisú leucovorin
csoportba randomizálták.
Nem tapasztaltak szignifikáns
különbséget a két kar között a
objektív tumor-válasz (35% vs.
31%), a túlélés (median, 9,3 vs.
10,7 hó) és a palliatív hatások
tekintetében. De szignifikáns
(p<0,05) különbséget mutattak ki
a toxicitás területén, valamint
több leukopeniát stomatitist a
intenzív kezelési csoportban,
ugyanakkor több diarrheat, szükséges kórházi tartózkodás növekedését a toxicitás kezelése
miatt a heti kezelésű csoportban.
A költségek szintén magasabbak
voltak a heti kezelésű csoportban.
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IMPACT,
1995

Randomizált
vizsgálatok

5-FU és nagy-dózisú
flórsav eredményességének vizsgálata
operáció után Dukes’
B és C stádiumú
vastagbélrákos betegeknél.

1526

A tanulmány kiindulási alapját 3,
egymástól független, többközpontú vizsgálat adatai adták,
amelyekben hasonló 5-FU plusz
flórsav kombinációt alkalmaztak.
Az
5-FU/flórsav
kombináció
szignifikánsan
csökkentette
22%-kal (95% CI: 3-38; p=0,029)
a mortalitást. A 3-éves betegségmentes túlélés 62%-ról 71%-ra,
a teljes túlélés 78%-ról 83%-ra
javult. Egyetlen kezeléshez köthető halál történt.
5-FU plusz nagy-dózisú flórsav
jó tolerálhatósággal rendelkező,
hatásos adjuváns kombináció.

Moertel, 1995

Randomizált
vizsgálat

A levamisol magában és levamisol
plusz 5-FU kombináció eredményességének meghatározása stage III (Dukes’
stage C) vastagbélrákban.

929

A vizsgálatban részvevő betegek
utánkövetése median 6,5 évig
tartott. A betegség kiújulása
szempontjából a resectio után
csak levamisollal kezelt betegnél
nem tapasztaltak jobb értékeket
a további kezelést nem kapó
beteghez képest: 56% mindkettő. Ugyanakkor 5-FU plusz
levamisollal kezelt karon szignifikánsan csökkent ez az érték
40%-kal (p<0,0001). A mortalitás
aránya pedig 33%-kal (95 CI: 1647%;p=0,0007) csökkent. A csak
levamisol kezelésnél nem tapasztaltak lényeges különbséget
az alapcsoporthoz képest (6%os csökkenése;p=0,57). A toxicitás enyhe volt.
Az 5-éves betegség-mentes
túlélés a ’megfigyelt’ csoportban
44%; a levamisol karon 45% és
a kombinációval 61%.

O’Connell,
1997

Kontrollált
vizsgálat

Intenzív 5-FU kezelés plusz alacsonydózisú
leucovorin
hatásosságának
meghatározása
resectio után.

317

Az intenzív 5-FU plusz alacsonydózisú leucovorin karon szignifikáns javulást tapasztaltak a betegség relapsusáig eltelt idő
(p<0,01) és a teljes túlélés
(p=0,02) tekintetében a másik
csoporthoz képest. Kezeléshez
köthető halál nem volt.

CCCSGJ,
2003

Randomizált
vizsgálat

Fluorouracil-alapú
pre-és posztoperatív,
valamint
posztoperatív kemoterápia eredményességének
összehasonlítása.

1355

Az egyik vizsgálatban mitomycin
és
5FU
hatóanyagú
posztoperatív (POV) kezelés
eredményességét elemezték. A
második vizsgálatban (PPOV)
operáció előtt adott 5FU, majd
posztoperatív 5FU és mitomycin
kemoterápia eredményességét
vizsgálták. Az 5-éves túlélés a

Saltz,1996
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PPOV és POV csoportokban
77,3% és 75,7% a vastagbélrákot tekintve és 67,2%, valamint
69,2% a végbélrákot tekintve. Az
5-éves betegség-mentes túlélést
vizsgálva a PPOV és POV csoportokban 76% és 80,7% volt a
vastagbélrákot tekintve, valamint
60,5% és 63% volt a végbélrákot
tekintve. Az adatok ebben az
esetben nem mutattak szignifikáns különbséget a két csoport
között. A mellékhatások enyhék
voltak.

Két, további vizsgálat azt elemezte, hogy 5-FU és levamisol és/vagy leucovorin vagy
interferon alfa-2 kombinációk mennyire hatásos kemoterápiás stratégiák vastagbélrák kezelésében.
Korábbi vizsgálatok bemutatták, hogy a leucovorin-modulált 5-FU adjuváns terápia
eredményes kezelést biztosít Dukes’ stage B és C betegek részére. Wolmark et
al.(1998) preklinikai és Fázis I/II klinikai adatokból kiindulva elemzik az interferon alfa-2 eredményességét 5-FU+LV kombinációhoz adásával. A vizsgálatban 2.176 beteget randomizáltak kontroll csoportba (5-FU+leucovorin), valamin ’kezelt’ csoportba
(5-FU+leucovorin+interferon alfa-2). Az adatok szerint nem mértek szignifikáns különbséget a két kar között sem a betegség-menetes-, sem a teljes túlélés tekintetében. A 4-éves betegség-mentes túlélés 70% 5-FU+LV+INF karon, s 69% az 5FU+LV kontroll csoportban; a 4-éves teljes túlélés a kezelt csoportban 81%, a kontroll csoportban 80% volt. Grade 3 vagy nagyobb toxikus hatás 61,8%-ban figyeltek
meg a kontroll karon és 72,1%-ban a kezelt karon. A szerzők végkövetkeztetése,
hogy az interferon alfa-2 hozzáadása az alap kombinációhoz nem eredményez statisztikailag szignifikáns előnyt, ugyanakkor a toxicitás növekedését eredményezte.
A másik tanulmányban (Wolmark et al. 1999) leucovorin-modulált 5-FU (FU+LV),
fluorouracil plusz levamisol (FU+LEV) és három kombinációját (FU+LV+LEV) hasonlították össze eredményesség szempontjából. A 2151 beteget randomizáltak három
csoportba. A FU+LV és FU+LEV csoportokat összehasonlítva kimutatták, hogy a betegség-menetes túlélés hosszabb a FU+LV csoportban (65% vs. 60%; p=0,04); a
teljes túlélést tekintve is kisebb előnyt élvezett a FU+LV (74% vs. 70%; p=0,07). A
páronkénti összehasonlításban nem tapasztaltak különbséget a FU+LV és a
FU+LV+LEV karok között sem a betegségmenetes (65% vs. 64%; p=0,67), sem a
teljes túlélés (74% vs. 73%; p=0,99) tekintetében. Az adatok tükrében megállapítható, hogy Dukes’ B és C vastagbélrák kezelésében a FU+LV kombináció alkalmazása
kis előnnyel jár a betegség-mentes túlélést tekintve, ugyanakkor levamisol hozzáadása a terápiához nem jelent további klinikai előnyt a FU+LV eredményességéhez
képest.
Az említett tanulmányok csak egy részét képezik azon vizsgálatoknak, amelyekben
fluorouracil és levamisol és/vagy leucovorin különböző kombinációinak eredményességét elemzik vastagbélrákos betegek kezelésében. Ezen vizsgálatok eredményeire
alapozva az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság (American Society of Clinical
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Oncology) ajánlást készített, mely szerint a következő 3 kombináció közül bármelyik
alkalmazható stage III, posztoperatív betegek kezelésében:
• Fluorouracil és levamisole 1 évig,
• Fluorouracil és alacsony-dózisú leucovorin 6 hónapig,
• Fluorouracil és nagy-dózisú leucovorin 7-8 hónapig.
Jelenleg nincsenek megbízható adatok arra vonatkozóan, hogy a 3-hatóanyagos
kombináció (5-FU+leucovorin+levamisole) alkalmazása bármilyen előnyös hozadékkal járna a korábbi 2-komponensú kombinációkhoz képest. Arra vonatkozólag sem
léteznek megfelelő adatok, melyek igazolnák, hogy alacsony-, közepes-, vagy nagydózisú leucovorin a legmegfelelőbb modulátor a 5-FU-nek.
Több randomizált vizsgálatra épülő tanulmány (Sargent et al. 2001) alátámasztja azt
az állítást, hogy az idősebb emberek (>70 év) is hasonló előnyt remélhetnek az
adjuváns terápiától, mint fiatalabb társaik. Nem tapasztaltak szignifikáns összefüggést a kor és a kezelés eredményessége között, valamint a toxikus hatás előfordulása sem növekedett. Így nem lehet kizárni az idősebb embereket sem csupán a korukra alapozva.
Kemoterápia irinotecan és oxaliplatin hatóanyagokkal
Szerző

Típus

Tanulmány célja

Betegszám
48

Tanulmány/Eredmények

Rothenberg,
1996

Fázis II.
vizsgálat

Az irinotecan értékelése
metasztatikus vastagbélrákos betegeknél, akiknél a tumor visszafejlődik vagy progrediál 5-FU
terápia után.

Conti, 1996

Értékelő
tanulmány

Az irinotecan kezelés
válaszadási,
túlélési,
toxicitás
nagyságának
meghatározása
metasztatikus
colorectalis
carcinomában.

41

A betegek 32%-a reagált részlegesen (95% CI; 18%-46%) a kezelésre. A median válaszadás időtartama 8,1 hónap; a median túlélés
12,1 hónap volt. Grade 3 vagy 4
toxicitás a hasmenés (29%) és
neutropenia (22%) volt.

Rougier, 1998

Randomizált
vizsgálat

Az irinotecan és másodvonalbeli 5-FU eredményességének összehasonlítása. Előrehaladott
colorektális
carcinomában.

267

Az irinotecannal kezelt csoportban
a betegek szignifikánsan (p=0,035)
hosszabb ideig éltek, mint az 5-FU
csoportban. A fluorouracil csoport
32% 1-éves túlélési aránya az
iriontecan csoportban 45-%ra nőtt.
A median túlélés 10,8 vs. 8,5 hónap az irinotecan kar előnyére. A
median progresszió-menetes túlélés 4,2 vs. 2,9 hónap (p=0,03); a
median fájdalom-mentes túlélés

A vizsgálatba bevont betegek
23%-a reagált a kezelésre (teljes
válasz 2%; részleges válasz 21%;
95% CI). A median túlélés 10,4
hónap volt; az 1-éves túlélés 46%
(95%, 39%-53%). 150 mg/m² dózissal kezelt betegek 44%-nál
alakult ki grade 4 hasmenés; 125
mg/m² dózissal kezelt betegek
23%-nál alakult ki hasonló fokú
hasmenés.
Az adatok tükrében, az irinotecan
szignifikánsan eredményes hatóanyag 5-FU-alapú kemoterápiát
követően.
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10,3 hónap vs. 8,5 hónap
(p=0,06)at irinotecan csoport javára. Mindkét kezelést hasonlóan
tolerálták a betegek, valamint a
QoL is megegyezett a két csoportban.
Douillard,
2000

Randomizált
vizsgálat

Az
irinotecan
és
fluorouracil kombinációjának első vonalbeli hatásosságának elemzése
metasztatikus
colorektális
carcinomában.

387

Előrehaladott vastagbélrákos betegeket ironotecan, 5FU és
’calcium folinate’ vagy 5FU+CF
csoportba randomizálták. A válaszadók száma az ’irinotecan’csoportban szignifikánsan magasabb volt (49% vs. 31%, p<0,001).
A progresszióig eltelt idő az
’irinotecan’ csoportban szignifikánsan hosszabb volt (median 6,7 vs.
4,4 hónap;p<0,001), valamint a
teljes túlélés magasabb (median
17,4 vs. 14,1 hónap; p=0,031).
Viszont grade 3 vagy 4 toxikus
hatás szignifikánsan gyakoribb volt
az ’irinotecan’ karon.

Saltz, 2000

Randomizált
vizsgálat

Az multicentrikus vizsgálat célja az irinotecan
eredményességének
meghatározása
elsővonalbeli kezelésben
különböző kombinációkkal.

683

A vizsgálatban résztvevő betegeket
három
csoportba
randomizálták: 1) irinotecan,5FU,leucovorin 2) 5-FU, leucovorin
3) irinotecan magában.
Az IRI+5FU+LV kezeléssel jobb
végpont-eredményeket mértek az
5FU+LV karhoz képest. Hosszabb
progresszió-menetes időszakot: 7
vs. 4,3 hónap (p=0,004). Az objektív válaszadás nagysága ugyanebben a relációban 50% vs. 28%;
a megerősített objektív válaszadás
39% vs. 21% (P<0,001). A median
teljes túlélés 14,8 vs. 12,6 hónap
az irinotecannal kiegészített kombináció előnyére (p=0,04). A csak
irinotecannal kezelt csoport eredményei hasonlítanak az 5-FU
plusz leucovorin karon mért értékekhez. Grade 3 hasmenés gyakoribb volt az IRI+5FU+LV csoportban az 5FU+LV csoporthoz képest
(15,1% vs. 5,9%), de a grade 4
szinten már hasonlóak az adatok
(7,6% vs. 7,3%). Az életminőség
elemzés nem mutatott ki szignifikáns különbséget az irinotecan
hozzáadásakkor az alap kombinációhoz (5-FU-LV).

Ohtsu, 2003

Értékelő
tanulmány

Az irinotecan és 5-FU
kombináció
klinikai
eredményességének
vizsgálata metasztatikus
clolorektális

40

A kombinációs kezelésre a betegek 45% reagált, melyek közül 1
beteg mutatott teljes választ (95%
CI: 29,3-61,5%). Grade 3 vagy 4es leukopenia a vizsgálatban rész-
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carcinomában.

Rothenberg,
2003

Randomizált
fázis
III
vizsgálat

A FU plusz leucovorin
kombináció,
az
oxaliplatin
és
a
FOLFOX4 eredményességének
vizsgálata
metasztatikus
colorectalis
carcinomában másodvonalban.

463

Borner, 2005

Randomizált
fázis
II.
vizsgálat

Két különböző irinotecan
stratégia hatásosságának és életminőségre
tett hatásának meghatározása
metasztatikus
colorekális
carcinoma
elsővonalbeli kezelésében.

75

vevő
betegek
12,5%-nál,
neutropenia
40%-nál,
anemia
12,5%-nál alakult ki. Grade 3 vagy
4-es hányinger/hányás 7,5%-ban
diarrhea 17,5%-ban tapasztaltak.
22,5 hónap median utánkövetés
mellett, a median túlélés 15,9 hónap (95%. 47,5-77,5%) volt. Az 1éves túlélés 62,5% (95% CI: 47,577,5%). A median progressziómentes túlélés 7 hónap (95% CI:
5,9- 8,3 hónap), 17,5%-os 1-éves
progresszió-menetes túléléssel.
A vizsgálatban részvevő betegeket
5-FU plusz leucovorin (LV5FU),
egy hatóanyagú oxaliplatin vagy
kombinációjuk
által
alkotott
FOLFOX4
csoportokba
randomizálták. A FOLFOX4 kar
minden klinikai értékben felülmúlta
a LV5FU csoportot. Az objektív
válaszadás nagysága a FOLFOX4
karon 9,9%, a LV5FU karon 0%
(p<0,0001). A median progresszióig eltelt idő 4,6 hónap a FOLFOX4
karon vs. 2,7 hónap a LV5FU karral (p<0,0001). A tumorhoz köthető
tünetek enyhülése a betegek 33%nál figyeltek meg a FOLFOX4
karon és 12%-nál a LV5FU karon.
Az oxaliplatin csoport egyik mért
hatásossági értékben sem múlta
felül az LV5FU csoport értékeit. A
FOLFOX4 csoportban magasabb,
klinikailag szignifikáns toxicitást
tapasztaltak, mint a LV5FU csoportban. De ez előrejelezhető volt,
valamint nem vezetett a kezelés
abbahagyásához.
A vizsgálatba bevont betegeket
heti dozírozású irinotecan csoportba (A) vagy 3-hetenkénti adagolású irinotecan és capecitabine (B)
csoportba randomizálták.
A válaszadás nagysága (95% CI)
34% volt az A-karon és 35% a Bkaron. A leggyakoribb toxicitás:
grade 3/4 hasmenés (A: 34%;
B:19%); grade 3/4 neutropenia (A:
5%; B: 19%); grade 2/3 alopecia
(A:26%; B:65%). A median progresszióig eltelt idő az A-karon 6,9
hónap vs. B-karon 9,2 hónap; a
median teljes túlélés 17,4 vs. 24,7
hónap. Objektív tumor-válasszal
rendelkező betegek fizikálisan
jobban érezték magukat (p<0,01),
szignifikánsan jobb kedvűek voltak
(p<0,05), könnyebben mozogtak
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(p<0,05), valamint könnyebben
megállták a helyüket (p<0,05)
szemben a nem-reagálókkal vagy
a változatlan állapotú betegekkel.

A fluorouracil plusz leucovorin standard adjuváns kezelésnek tekinthető colorektális
carcinomában. Az irinotecan mellett az oxaliplatin hozzáadása a standard kombinációhoz javítja a klinikai eredményességet. A MOSAIC vizsgálatban (André et al.
2004) összehasonlították a FOLFOX4 és 5-FU-leucovorin kombinációkat toxikus hatás és eredményesség szempontjából. A vizsgálatba 2246, I és II stádiumú, resectio
utáni beteget vontak be. A median 37 hónapos utánkövetés után az oxaliplatin karon
szignifikánsan kevesebb tumorhoz köthető eseményt történt (21,1% vs.
26,1%;p=0,002). Az oxaliplatin hozzáadásával szignifikánsan javult a betegségmentes túlélés, ami 3. évnél 78,2% (95% CI: 75,6-80,7) vs. 72,9% (95% CI: 70,2-75,7;
p=0,002). A FOLFOX4-gyel kezelt betegeknél gyakrabban tapasztaltak toxikus hatásokat, melyeknek legnagyobb része neutropenia (41%> grade 3) és reverzibilis perifériás szenzorális neurophátia (12,4%> grade 3) volt. Habár a tanulmány még nem
tartalmazza az összes végső megállapítást, hiányzik a teljes túlélésre vonatkozó
megállapítások. Ennek ellenére megállapítható, hogy az oxaliplatinnal kiegészített
standard terápia javítja a terápiás hatást vastagbélrákos betegek kezelésében.
Elsővonalbeli, vagy másodvonalbeli kemoterápiás kezelés
Első és másodvonalbeli kezelések közvetlen összehasonlításának hiányában, annak
eldöntése, hogy egyik vagy másik hatóanyagot alkalmazzák elsővonalbeli kezelésre
sokkal inkább függ az orvostól, a beteg preferenciájától, a comorbiditástól vagy kényelmi szempontoktól, mint hatásossági paraméterektől. Szélesebb körben elfogadott elsővonalbeli hatóanyagok vagy irinotecan- (FOLFIRI, AIO, IFL) vagy oxaliplatinalapúak.
A másodvonalbeli kezelést meghatározza/’k az első vonalban alkalmazott hatóanyag/ok. Azon betegek, akik az első vonalban irinotecan-alapú kezelést kaptak,
rendszerint FOLFOX kombinációval kezelik tovább. Az egykomponensű kemoterápia
szerény eredményessége következtében, az oxaliplatint 5-FU-val kombinálva ajánlott
alkalmazni (Rothenberg, 2003). Azon betegeknél, akiket FOLFOX alapú kemoterápiával kezeltek az elsővonalban, irinotecan-alapú kemoterápiát kell alkalmazni másodvonalban.
4.3.1. 3. Adjuváns sugárterápia
Sugárterápia kemoterápiával kombinálva jelentős szerepet játszik rectalis
carcinomában szenvedő betegek kezelésében; ugyanakkor adjuváns sugárterápia
vastagbélrák kezelésében betöltött szerepe még nincs megfelelően tisztázva.
Korábbi vizsgálatok szerint megfontolandó adjuváns sugárterápia alkalmazása
vastabélrákos betegek egyes magas kockázatú csoportjában. Az eredmények szerint
adjuváns sugárterápia alkalmazásával javult a lokális kontroll, valamint a betegségmentes túlélés stage B3 és C3 betegeknél csak sebészeti kezelésben részvevő betegekhez képest. Az 5-éves lokális kontroll 82% volt. Az 5. évnél a betegség-mentes
179

túlélés 61% volt, ami 13% és 12%-os javulást jelentett a stage B3 és C3 betegek
csoportjainak értékeiben (Willett, 1985; Willett, 1987; Willett, 1993). Ezen korai tanulmányok biztató eredményei vezettek egy fázis III. randomizált vizsgálathoz
(Martenson,2004), melyben magas kockázatú betegek körében elemezték sugárterápia nyújtotta előnyöket sebészet és kemoterápia (5-FU+levamisol) kezeléshez való
hozzáadásával. A vizsgálat végeredménye szerint nem mutatkozott előny a sugárterápia hozzáadása után. Az 5-éves túlélés 62% volt a kemoterápiás csoportban és
58% a sugárterápiával kiegészített karon (p>0,5). A betegség-mentes túlélés 51%
volt mindkét karon (p>0,5). S, habár a toxicitás magasabb volt a ’sugárterápiával kiegészített’ csoportban, a módszertan nem volt megfelelő, így nem lehet kizárni a sugárterápia nyújtotta előnyöket. Ezért az adjuváns sugárterápiának jelenleg nincs
standard szerepe a vastagbélrákos betegek kezelésében resectio után, inkább
residualis betegségben.
Szerző

Típus

Tanulmány célja

Fisher, 1988
NSABP
Protocol R-01

Randomizált
vizsgálat

A
posztoperatív
adjuváns kemoterápia és
sugárterápia
klinikai
eredményeséégének
meghatározása.

Schild, 1997

Lokálisan előrehaladott
vastagbélrákban szenvedő betegek sugárterápiás kezelés eredményességének, tolerálhatóságának meghatározása.

Betegszám
555

103

Tanulmány/Eredmények
A betegeket resectio után 1) tovább nem kezelt (TNK), 2)
adjuváns kemoterápiában (5-FU,
semustin, vincristin) vagy sugárterápiában részesülő csoportokba
randomizálták. A kemoterápis
csoport szignifikánsan javulást
mutatott
betegség-mentes
(p=0,006) és teljes túlélés (P=0,05)
tekintetében összehasonlítva a
csak műtéti eljárásban résztvevő
csoporttal. Amikor nem szerint
elemezték a két előbbi csoportot,
akik az 5-éves betegség-mentes
(29% vs. 47%; p<0,001) és teljes
túlélés (37% vs. 60%; p=0,001) a
férfiakra korlátozódott. Kor szerinti
relációban a fiatalabb betegeknél
eredményesebb kezelési eredményeket tapasztaltak a kemoterápiás csoportban.
A sugárterápiás csoportot a bázis
csoporthoz hasonlítva azt tapasztalták, hogy a lokális-regionális
betegség-kiújulás 25%-ról 16%-ra
csökkent (p=0,06). Ugyanakkor
nem mutatkozott szignifikáns előny
a sugárterápia javára sem a betegség-mentes (p=0,4), sem a
teljes túlélést (p=0,7) tekintve.
Az 5-éves becsült lokális kudarc
(local failure) residuális tumorral
nem rendelkező betegnél 10%,
mikroszkópikus residuális tumorral
rendelkezőknél 54%-os és 79%-os
a nagyméretű residuális tumorral
rendelkezőknél
(p<0,0001).
Residuális tumorral rendelkező
akik
intraoperativ
betegeknél,
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elektron sugárterápiában részesültek 11%-ban tapasztaltak ’local
failure’-t szemben azokkal, akik
csak külső sugárterápiában részesültek, 82% (p=0,02). Az 5-éves
becsült túlélés ’nem-residuális’
betegeknél 66%; mikroszkópikus
residuális tumorral rendelkezőknél
47%, valamint 23% a nagyméretű
residuális tumorral rendelkezőknél.
Wolmark,
2000

Randomizált
vizsgálat

A posztoperatív sugárterápia Dukes’ C és B
betegek
kezeléséhez
való adásával, miként
befolyásolja a betegségmentes és teljes túlélést.

694

A posztoperatív sugárterápia nem
befolyásolja szignifikánsan a betegség-mentes (p=0,9), sem a
teljes túlélést (p=0,89), függetlenül
attól, hogy melyik kemoterápiát
(%FU+leucovorin
vagy
5FU+semustin+vincristin „MOF”)
alkalmazták. Ugyanakkor csökkentette a lokoregionális relapszus
kumulatív incidenciáját 13%-ról
8%-ra (p=0,02).
Azon férfi betegeknél, akik 5-FU
plusz leucovorint kaptak szignifikánsan jobb 5-éves betegségmentes túlélési arányt tapasztaltak, mint akik MOF kezelésben
részesültek
(55%
vs.
47%;
p=0,009), ugyanakkor ez nem
mutatható ki az 5-éves túlélés
tekintetében (65% vs. 62%;
p=0,17).
Az adatok megerősítik a NSABP
Protokoll R-01 eredményeit, mely
szerint posztoperatív sugárterápia
csökkenti a lokoregionális betegséget a beteség-mentes,
valamint teljes túlélés nagyságának befolyásolása nélkül.

Wiltshire,
2006

Három nemrandomizált
fázis
II.
vizsgálat
alapján.

Preoperatív sugárterápia
és egyidejű 5FU kemoterápia
hatásosságának
meghatározása. Az elsődleges végpontok az
akut toxicitás és patológiai teljes válasz. Másodlagos
végpontok
lokális
visszaesésmentes túlélés (LVMT),
betegség-mentes túlélés
(BMT) és teljes túlélés
(TT).

134

Az első csoport 40 Gy kapott 20
frakcióban, a második 46 Gy-t 23
frakcióban, a harmadik 50 Gy-t 25
frakcióban. A sugárterápia ideje
alatt 5-FU-t (225 mg/m²/nap) adtak
folyamatosan.
A kezelést jól tolerálták a betegek.
A grade 3/4 akut toxicitást 13%,
4% és 14%-ban tapasztaltak a
40Gy, 46Gy és 50 Gy kohortokban
(p=0,2). Patológiai teljes válasz
15%, 23% és 33% (p=0,07). A 2éves becsült LVMT 72%, 90% és
89% (p=0,02); a betegség-mentes
túlélés 62%, 84% és 78%
(p=0,02); valamint a teljes túlélés
72%, 94% és 92% (p=0,03).
A vizsgált outcome-ok szerint statisztikailag szignifikáns növekedést
tapasztaltak 46 Gy vagy nagyobb
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dózisú sugárterápiás csoportnál
LVMT, BMT és TT szempontjából.
Ugyanakkor nem volt különbség a
46Gy és 50 Gy csoport között.

4.3. 2. Költség-hatékonyság elemzés
Van den Hout et al.(2002) készítettek egy áttekintést különböző colorektális
carcinoma kezelés és utánkövetés költség-hatékonyságra vonatkozólag. A szerzők a
PubMed, a Current Contents és EconLit adatbázisokban kutattak. Összesen 279
publikációt találtak, amelyek közül –szűkítés után- 24 egészség-gazdaságtani elemzést tekintettek át részletesen.
Sebészet / Műtéti megoldás
A colorektális carcinoma kezelésében a műtét a domináns gyógyító stratégia. Hobler
(1986) igazolni akarta, hogy nagyon idős betegek (>80 év) kezelésében is elfogadható a sebészeti eljárás választása. A vizsgálatba bevont betegeket nem
randomizálták. A két csoportot a 80 éves és idősebb betegek alkották; a másikat a 80
évesnél fiatalabb betegek. A tanulmányban bemutatta, hogy a 3-éves túlélést vizsgálva nem talált szignifikáns különbséget a két csoport között. Ugyanakkor az átlagos
kórházi tartózkodást (18 vs. 15 nap; p=0,013) és költségeket ($7845 vs. $6414,
p=0,002) tekintve szignifikáns növekedést tapasztalt a >=80 csoportban. A különbségek a vizsgált értékek között alacsony, így a szerző arra következtetésre jutott, hogy
a műtét költség-hatékonysága összehasonlítható a 80 évesnél fiatalabb korúakkal, s
nem zárható ki valaki csak a kora miatt.
Musser és kollégái által készített nem-randomizált vizsgálatban laparoszkópiát hasonlították össze a nyílt sebészettel. Arra a következtetésre jutottak, hogy a
laparoszkópia domináns választás a nyílt műtéttel összehasonlítva. Hiányzik a tanulmányból az életminőségre és hosszú-távú túlélésre vonatkozó megállapítások. Az
eltávolított tumorok száma magasabb volt a laparoszkópiás eljárásnál, mint a nyílt
sebészetnél. Ugyanakkor az átlagos operációs idő hosszabb volt, a teljes kórházi
költség és tartózkodási idő alacsonyabb volt a laparoszkópiás műtétnél.
Jensen és kollégái (1995) tanulmányában a vizsgálatba bevont betegeket fehérvérsejt-csökkentett vagy ’normál’ vér transzfúziót kapó csoportokba randomizálták. Az
eredményességet az operáció utáni komplikációkkal és a kórházi tartózkodás idejével mérték. A költségek területén szűrés, a kórházi tartózkodás és a vértranszfúzió
költségeit elemezték. Az posztoperatív fertőzések száma szignifikánsan (P<0,001)
magasabb volt a ’nem-szűrt’ vért kapó betegek csoportjában. A kórházi tartózkodás
idejében is szignifikáns eltérést tapasztaltak (17 vs. 10-11 nap; p<0,01) a ’szűrt’ vért
kapó csoport javára. Az eredményesebb kezelés mellett, a kórházi költségek területén is előnyt mutattak ki. A ’nem-szűrt’ transzfúzióban részesülő betegeknek a teljes
kórházi költsége $12,347 szemben a ’szűrt’ vért kapó csoporttal, ahol ez az érték
$7,867. Ez az összeg már összehasonlítható a transzfúzióban egyáltalán nem részesülő csoport teljes kórházi költségével, $7,030.
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Publikáció

Populáció

Kezelés

Költségekfajták

Eredményességi
értékek

Költség-hatékonyság (CE)

Sebészet
Hobler,
1986

Legalább
80 éves

Sebészet
vagy
palliatív kezelés

Kórházi költségek

Várható élettartam

Musser,
1994

Sebészeti
betegek

Laparoszkópia vs.
nyílt sebészet

Kórházi költségek

Morbiditás, mortalitás, alkalmasság a
tumor resectiójára,
kórházi tartózkodás

Jensen,
1995

Sebészeti
betegek

Csökkentett
fehérvérsejtcsökkentett
vér
vs.
’nem-filtrált’
vér

Kórházi költségek,
transzfúzió,
szűrés

Posztoperatív
komplikációk, kórházi tartózkodás

Költség-hatékonysági
ráta
elfogadható a 80 évnél fiatalabbakkal összehasonlítva.
A laparoszkópiás sebészetet
találták dominánsnak: hasonló sebészeti eredmény alacsonyabb kórházi költségek
és tartózkodás idő mellett.
A
fehérvérsejt-csökkentett
vér transzfúzió szignifikánsan
csökkentette a fertőzések
előfordulását, a kórházi tartózkodást és költségeket.

Adjuváns
kezelés
Smith,
1993

Dukes’ C
betegek

Kórházi költségek,

Brown,
1994

Dukes’C
betegek

Levamisol+5-FU
vagy
nincs
adjuváns kemoterápia
Levamisol+5-FU
vagy
nincs
adjuváns kemoterápia

Életminőséggel
korrigált
várható
élettartam, Idő trade-off haszon
Életminőséggel
korrigált
várható
élettartam,

Norum,
1997

Dukes’B és
C betegek

Levamisol+5-FU
vagy
nincs
adjuváns kemoterápia

Bonistalli,
1998

Dukes’C
betegek

Messori,
1996

Colorektális

Levamisol+5-FU
vagy
nincs
adjuváns kemoterápia
Intraportál
vagy
nincs
adjuváns
kezelés

betegek

Utánkövetés - ’Follow-up’
Sandler,
Betegek
Carcinoembryonic
1984
resecio
antigén monitorután
ing vagy nincs
utánkövetés
Graham,
Dukes’B és Független moni1998
C betegek toring
tesztek
resectio
vagy
nincs
után
utánkövetés
Staib, 2000

Betegek
resectio
után

Intenzív
utánkövetés vagy
nincs utánkövetés

Kórházi költségek,
a
kezelés következtében
megnyert idő
értéke
Kórházi költségek, utazási költségek

AUS$17,500/QALY

$2,094/QALY

Költség-hatékonyság
Ł20,000/QALY-nál, amennyiben a nyert életnyereség
legalább 5%-os

Gyógyszerek
beszerzése,
kemoterápia

Életminőséggel
korrigált
várható
élettartam,
EuroQol/VAShaszon elemzés
Életminőséggel
korrigált
várható
élettartam,

Kemoterápia

Várható élettartam

$1,210/nem-korrigált életév

’Follow-up’
tesztek,
újabb műtét

Diagnosztikált eltávolítható recidíva

$24.799/diagnosztikált
volítható recidíva

’Follow-up’
tesztek

Diagnosztikált eltávolítható recidíva

’Follow-up’
tesztek

Diagnosztikált eltávolítható recidíva

Carcinoembryonic
antigén
monitoring
$5.696/diagnosztikált eltávolítható recidíva, mellkas röntgen
$10.078
és
kolonoszkópia $45.810
€300.000/diagnosztikált eltávolítható recidívánként

$1,501/QALY
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eltá-

Bleeker,
2001
Ketteniss,
2001
Kievit,
1990

Dukes’C
betegek
resectio
után
Betegek
resectio
után
Betegek
resecio
után

Független monitoring
tesztek
vagy
nincs
utánkövetés
Specifikus program vagy nincs
utánkövetés
2-éves
carcinoembryonic
antigen monitoring vagy nincs
utánkövetés

’Follow-up’
tesztek

Diagnosztikált eltávolítható recidíva

’Follow-up’
tesztek

Diagnosztikált eltávolítható recidíva

’Follow-up’
tesztek,
újabb műtét

Várható élettartam,
életminőséggel
korrigált
várható
élettartam,
hasznosság irodalomkuta-

Betegek
resectio
után

Limitált
4-éves
utánkövetés vagy
nincs utánkövetés

’Follow-up’
tesztek,
újabb műtét

$5200-tól per diagnosztikált
eltávolítható
recidívánként
$60.450-ig orvosi vizsgálatonként.
62.000
német
márka
diagnosztikált
eltávolítható
recidívánként
Várható élettartam +7 és -5
nap között változik. A CE ráta
a legkedvezőbbtől, $23.000
és $5.000.000-ig terjed per
QALY.

tásból

Norum,
1997

Várható élettartam,
életminőséggel
korrigált
várható
élettartam,
hasznosság irodalomkuta-

Ł11.476 és Ł19.508/QALY

tásból

Park, 2001

FeltételezDiagnózis
CThetően
vel+FDG PET-tel
recidívával vagy csak CT-vel
rendelkező
betegek
Előrehaladott tumor kezelés
Mellow,
’Rectális’
Endoszkópikus
1989
betegek
lézer terápia vagy
palliatív műtét
gyógyit
célzatú
műtétre
Glimelius,
1995

alkalmatlan
Inoperábilis
colorektális
betegek

Miller, 2000

Lokális
recidíva

Beard,
2000

Eltávolítható
metasztázis

DurandZaleski,
1998

Nemeltávolítható
metasztázis

Iveson,
1999

Áttétes 5FU sikertelen-sége
után
Áttétes 5FU sikertelen-sége
után
Áttétes

LevyPiedbois,
2000
Abramson,

Diagnózis,
műtét, kemoterápia

Várható élettartam

Várható élettartam

Kórházi költségek

Várható élettartam,
komplikációk

Domináns
endoszkópikus
lézer terápia, összehasonlítható várható élettartammal,
valamint kevesebb komplikációval és költségekkel

Legjobb támogató
kezelés kemoterápiával
vagy
anélkül
Nem-műtéti,
diagnosztikai vagy
palliativ,
vagy
műtéti resectio
Hepaticus
resectio
vagy
nem-sebészeti
cytotoxikus kezelés
Hepaticus artériás
infúzió,
csak
szervezeti
vagy
tünet-kontroll

Kórházi költségek

Várható élettartam,
életminőséggel
korrigált
várható
élettartam,
Várható élettartam,
életminőséggel
korrigált
várható
élettartam
Várható élettartam

$9000/QALY

Irinotecan
vagy
5-FU infúzió

Kórházi költségek

Irinotecan vagy 5FU infúzió

Kórházi költségek

Várható élettartam

$10.000/nem-korrigált várható élettartam

Hepaticus artériás

Kórházi költ-

Várható élettartam

Költség-hatékonynak

Kórházi költségek
Kórházi költségek

Kórházi költségek,
hiányzás költsége,
rokkantsági
támogatás

Várható élettartam,
életminőséggel
korrigált élettartam,
0/1
hasznosság
mérés életminőség
értékelésen alapulva
Várható élettartam

Diagnosztikus vagy palliatív
kezeléssel szemben dominál
a nem-műtéti kezelés, műtéti
resectio $56.700/QALY
Ł5.236/nem-korrigált várható
élettartam

Hepaticus artériás infúzió és
általános kemoterápia mindkettő $24.000/QALY áron

Ł12.000/nem-korrigált várható élettartam
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tekint-

2000

betegek
érzéketlenek
az
általános
kemoterápiára

kemoembolizáció
vagy
palliatív
kezelés

ségek

hető
$50.000/nem-korrigált
várható élettartamnál, feltéve
az életnyereség legalább 5
hónap.

Adjuváns kezelés
Készült néhány költség-hatékonysági elemzés a keresés lezárásáig, amelyeket a
táblázatban is feltüntettünk. Ezen költség-hatékonysági elemzések relatív nagy
számban használtak életminőséggel korrigált életévet (QALY), mint eredményességi
mutató.
Moertel et al.(1990) tanulmányukban arra a következtetésre jutottak, hogy
levamisollal kombinált 5-FU eredményes kezelést biztosít Dukes’ C stádiumú, vastagbélrákos betegek részére. Erre az ajánlásra alapozva készítettek Smith et al.
(1993) költség-hatékonysági elemzést, melyben levamisol+5-FU adjuváns kezelésben részesülő, valamint csak sebészeti eljárásban résztvevő betegeket hasonlítottak
össze . A QALY becslésére ’time trade-off’ technikát használtak. A kemoterápia növeli a kezelés teljes költségét $7000-ról $13.000-ra, miközben az életminőség figyelembe vétele csökkenti a kemoterápia nyújtotta pótlólagos előnyöket 2,4 évről 0,4
QALY-ra. Egy QALY értékére AUS$17.500 kaptak. A tanulmány végén arra a következtetésre jutottak, hogy a kemoterápiát inkább opcionális lehetőségként, s nem
standard terápiaként kell kezelni.
1994-ben publikált elemzésben, Brown et al. Ha sonló kombinációt eredményességét
vizsgálta III. stádiumú betegek kezelésében. Becslésük szerint a kezelés 1,8 életminőséggel korrigált életévnyereséget eredményezett, csak $2.094/QALY áron. Ezen
eredmények szerint az adjuváns terápia III. stádiumú betegek kezelésében költséghatékonynak tekinthető.
Norum et al. 1997-es tanulmánya Dukes’ B és C stádiumú beteg kezelésében elemezte az adjuváns kemoterápia eredményességét. A hasznosság mérésére
EuroQol-t, VAS-t és EORTC QLQ30-t (European Organization for Research and
Cancer Quality of Life-Core 30) használtak. Az elemzés alapvetően küszöbérték
elemzés volt, mely szerint az adjuváns kemoterápia költség-hatékonyság
küszöbéréke Ł20.000. Az elemzés szerint egy megmentett életév költsége Ł9,525Ł16,192. Egy életminőséggel korrigált életévnyereség költsége Ł 11.476-Ł19.508.
Adjuváns intraportál kemoterápiát (mitomycin és fluoouracil) tanulmányozta Messi et
al.(1996). A vizsgálatba 505 beteget vontak be, amelyek közül 252-öt kezeltek
intraportál kemoterápiával. Kalkulációjuk szerint a kemoterápia költsége $107.720
volt 100 betegenként. Az adjuváns intraportál kemoterápia alkalmazása
$1.210/megmentett életév (diszkontált) inkrementális növekményt jelentett. Arra a
következtetésre jutnak, hogy az adjuváns intraportál kemoterápia költség-hatékony
eljárás.
Utánkövetés „Follow-up”
Az utánkövetés költségeit colorektális carcinómában szenvedő betegeknél jelentősen
befolyásolja az irodalomban fellelhető stratégiák széles köre. A költségek közötti különbségek igen széles spektrumon helyezkedhetnek el (pl.$561-$16.492; Virgo et
al.1995). Nagy szórás elsősorban az eredményesség nehézkes megbecslésének
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tudható be. A legtöbb tanulmány az utánkövetés költségeit diagnosztikált eltávolítható recidívánként határozta meg.
Számos tanulmány figyelte meg a carcinoembryonic antigént (CEA), amiről azt gondolják, hogy korán előre jelzi recidíva kialakulását azon egyénekben, akiknél korábban reseciot végeztek. Sandler et al.(1984) a CEA megfigyeléséhez kapcsolható
költségeket becsülték meg. Szerzők becslése szerint a költség/ eltávolítható tumor
$24.779 volt; de optimális körülmények között akár $10.446-ra is csökkenhet.
Graham et al.(1998) egy nagyobb vizsgálat részeként becsülték meg az egyik alcsoport, „recidíváló, de eltávolítható”, vizsgálatának átlagos költségét. A teljes orvosi
költség $418.615 volt. A CEA teszt eredményessége 2,2%, a teljes költsége
$170.880; a költség/recidíva $5.696 volt. A röntgen eredményessége 0,9%, teljes
költsége $120.934, valamint költség/recidíva $10.078. A colonoscopia eredményessége 1%-os volt, teljes költsége $641.344, valamint költség/recidívát $45.810 becsülték. A szerzők következtetése, hogy a CEA mérés a legköltség-hatékonyabb eljárás
a recidíva feltárására.
Kievit és társa (1990) tanulmányukban 2-éves carcinoembryonic antigen monitorozást hasonlították össze utánkövetés nem folytatásával. A tanulmányban becslést
tesznek arra, hogy a CEA kedvezően vagy hátrányára befolyásolja a várható élettartamot és az életminőséget vastagbélrákos betegek körében. A tanulmányban megemlítik a monitorozás kedvezőtlen hatásait is, mint pl.életminőséggel korrigált várható
élettartam eltérés szerény és változékony. A felhasznált adatoktól függően
+7(+0,3%) és -5 (-0,09%) között változnak. Ennek megfelelően a költségek is igen
széles tartományon belül szóródnak ($22.963 -$4.888.208/életminőséggel korrigált
megnyert életév).
Norum és Olsen (1997) az utánkövetés nem folytatását hasonlította össze 4-éves
limitált utánkövetéssel, mely magában foglalta a CEA monitorozást, a máj ultrahangot, mellkas radiográfiát és colonoscopiát. A Norvég Gastrointestinális Rák Csoport
ajánlott programjának bázis költsége Ł1.232. Ez a költség Ł1.1943-ra nőtt, a vizsgálatok kiterjesztése után, ami az esetek 45%-ban feltételezett relapszusokra vezethető
vissza. A CE ráta Ł11.476 és Ł19.508 életminőséggel korrigált életévenként.
Colorectális carcinomaban szenvedő betegek ’follow-up’ programjainak eredményességével kapcsolatban régóta folyik a vita. Néhány meta-analízisben beszámoltak túlélési nyereségről, miközben más randomizált tanulmányok ennek ellenkezőjét sugallják. Staib et al.(2000) 1054 colorectális beteget intenzív utánkövetését vetették alá
prospektív értékelésnek recidíva, elkerült műtét ráta, a túlélés és költségek szempontjából. Az utánkövetés során a vizsgálatba bevont betegek 33,2%-nál tapasztaltak relapszust tünetek nélkül Ezen betegek (47% lokális, 53% távoli) 16%-nál távolítható el a recidívájuk. A költségek négy randomizált tanulmány szerint igen széles
spektrumon szóródnak: €616 és €5.049 között. Négy utánkövetési koncepció szerint,
mely magába foglalja a kockázatelemzést is, a költségek 50-60%-kal csökkenhet;
€889-tól (colorectalis) és €5.910-ig (magas kockázatú, rectum) terjedően.
Recidiváló colorectalis betegek diagnosztikálásában vizsgálta Park és kollégái (2001)
az FDG PET és CT költség-hatékonyságát. A szerzők döntésfa modellt használtak a
CT+PET, valamint a csak CT stratégiák költség-hatékonyságának összehasonlításához. Az eredmények szerint a CT+PET stratégiát költség-hatékonynak találták, mely
szerint az FDG-PET-tel kiegészített stratégia 9,527 nap növekedést eredményez a
várható élettartamban kis mértékű pótlólagos költség mellett ($429/beteg).
Előrehaladott tumor kezelés
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Előrehaladott colorectalis carcinomában szenvedő betegek kezelésére számos tanulmány készült. Mellow et al.(1989) áttétes vagy magas műtéti-kockázatú betegek
körében vizsgálták az endoszkópikus lézer alternatív terápiát. Műtétben résztvevő
betegeket hasonlították össze lézer terápiában résztvevő betegekkel. A kezelés költségei mellett, az összehasonlítás alapját képezte a kórházi tartozkódás hossza, az
intenzív osztályon eltöltött idő, komplikációk és a túlélés. A sebészet eljárás teljes
költségének az átlaga $23.156 volt szemben a bentfekvő lézer terápia $5333 költségével (p<0,001), valamint a járóbeteg formában végzett lézer terápia $2263-val
(p<0,001). Az átlag túlélés áttátes betegek körében 28 hét volt, akiket megoperáltak
és 36 hét, akik lézer-kezelésben vettek részt. Az eredmények szerint az
endoszkópikus lézer terápia szignifikánsan olcsóbb, ugyanakkor a kórházi tartózkodás, az intenzív kezelésben eltöltött idő, és komplikációk szempontjából szignifikánsan kevésbé előnyös eljárás a műtéttel összehasonlítva.
Eltávolítható áttéttel rendelkező betegek kezelésében, Beard et al.(2000) összehasonlították a hepaticus resectiót költség-hatékonyság szempontjából nem-műtéti
cytotoxikus kezeléssel. A szerzők úgy becsülték, hogy a resectio 1,6 (nem diszkontált) marginális életévnyereséget eredményezett Ł6.742 pótlólagos költségen. A teljes költség/megnyert életév Ł5.236 volt. Amennyiben ezt a potenciális
(élet)nyereséget kiterjesztik figyelembe véve a 20-éves túlélési arányt, akkor az érték
megközelítőleg Ł1.821-ra csökken.
Nem áttétes colorectális carcinoma menedzsmentje alkamazott hepaticus artériás
infúziót (HAI), szisztematikus kemoterápiát és csak tünetkontroll stratégiákat hasonlította össze Durand-Zaleski és kollégái (1998). Ez, azon ritka költség-hatékonysági
elemzések közé tartozik, mely megpróbálja megbecsülni a kiesett produktivitás költségét. Az eredmények szerint a HAI kemoterápia kerül a legtöbbe (Ł18.263/beteg) és
a tünet-kontroll a legkevesebbe (Ł2136/beteg). Amikor a túlélést is figyelembe vették,
akkor a HAI-t találták a legköltség-hatékonyabb alternatívának: költség/életév nyereség a HAI választása esetén vs. általános kemoterápia $24.604; általános kemoterápia vs. tünet-kontroll Ł32.788. A társadalmi költségeket is megbecsülték, ami a kiesett munkaidő és jóléti támogatások miatt keletkezett. Ebben a tekintettben a HAI
volt a legdrágább (Ł12.897) az általános kemoterápiához (Ł9143) és a tünetkontrollhoz ($8090) képest, mivel a HAI-kezelt betegek tovább éltek, és több munkanap eset ki náluk, mint más betegeknél.
Korábban több vizsgálat is megmutatta, hogy másodvonalbeli kezelésben az
irinitocan, habár klinikailag kicsi, de szignifikánsan eredményesebb kezelést biztosít
az infúzióban alkalmazott 5-fluoouracilhoz képest, elsővonalbeli sikertelen 5-FU után.
Iveson et al.(1999) és Levy-Piedbois et al.(2000) a klinikai eredményesség összehasonlítása mellett a költségek oldaláról is megvizsgálták az irinotecant vs. 5-FU-t másodvonalbeli kezelésben. A median survival 10,8 hónap volt az irinotecan karon és
8,5 hónap az 5-FU infúzió karon. Habár a kumulatív gyógyszer-beszerzési költségek
magasabbak voltak az 5-FU-terápiához képest, ezt résztben ellensúlyozta az alacsonyabb adminisztárciós költségek, valamint a komplikációk kezelésének alacsonyabb
költségei. Levy-Piedbois és kollégái által készített tanulmány a teljes egészségühyi
költség $14.135 volt az irinotecan karon és $12.192 az 5-FU karon. Ha a túlélést is
bevonták az elemzésbe, akkor az irinotecan költség-hatékonysági rátája az 5-FU felett $9.344 és $10.137 között változott pótlólagos (túlélési) évenként. A tanulmány
végkövetkeztetése, hogy habár klinikailag relatíve kicsi a nyereség irinotecan kezeléssel az 5-FU-hoz képest, a statisztikailag szignifikáns 2 hónap nyereség elfogadható áron érhető el.
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Abramson et al.(2000) küszöbérték elemzéssel próbálták meghatározni a túlélési
nyereséget, majd ebből kiindulva a hepaticus artériás kemoembolizáció (HACE) költség-hatékonyságát palliatív kezeléshez képest. Az elemzésben marginális költséghatékonyságot kalkuláltak marginális direkt költségekből, amely a szerint alakult,
ahogy a HACE inkrementális eredményessége változott a palliatív kezeléshez képest. A HACE marginális költség-hatékonysága a palliatív kezeléssel összehasonlítva 3,6 és 12 hónapos túlélési nyereség mellett $82.385, $41.193 és $21.045 nyert
életévenként. Három, egymástól jelentősen eltérő költséghatékonyi küszöbérték (szigorú-$20.000; mérsékelt- $50.000 és laza korlát- $100.000/ nyert életév) mellett
12,63, 4,94 és 2,47 hónap életév nyereség szükségeltetik a költség-hatékonyság
kimondásához. Tehát a hepaticus artériás kemoembolizáció költség-hatékonysága
áttátes betegség kezelésében nagymértékben az előre jelzett nyereségtől függ. A
tanulmány szerint mérsékeltnek tekinthető $50.000 küszöbérték mellett a HACE jövőbeni költség-hatékonyságának megállapításához, a leendő vizsgálatokban, megközelítőleg 5 hónap életév-nyereséget kell elérni.
A költség-hatékonysági elemzések fő célja, hogy előmozdítsa az alternatív pénzkiadási lehetőség összehasonlítását az egészségügyi döntéshozók támogatására. Az
elemzések alapvetően nem a költségek minimalizálását tűzték ki zászlajukra, hanem
hogy a döntéshozók a ’pénzükért” a legnagyobb értéket kapják meg. Általános szabály, hogy küszöbértéknek az $50.000/QALY-t tekintik. Ehhez igazodva számos tanulmány készült az elmúlt évtizedekben. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ez
a küszöbérték csak egy kritérium a sok közül a döntéshozatalban.
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