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Bevezetés: A kombinált kemoterápiás és sugárkezelés a helyileg elôrehaladott fej-nyaki daganatok kezelésének effektív és gyakran az egyetlen kivitelezhetô és a gyógyulás esélyével kecsegetô kezelési módja. A kombinált kezelési sémák gyakran igen intenzívek, ezért elvégzésük nehézségekbe ütközhet a fej-nyaki daganatos betegek között,
mert általános állapotuk a nikotin- és alkoholabúzus miatt gyakran igen gyenge. Alternatív lehetôség a kemoterápiás szerek alacsony dózisú adása, sugárérzékenyítôként való alkalmazása lehet. A tanulmányban a szerzôk az alacsony dózisú Taxol (paclitaxel) sugárérzékenyítô hatását vizsgálták helyileg elôrehaladott fej-nyaki daganatos betegeknél. Betegek és módszerek: 1998-ban és 1999-ben 26, a szájüregben és a mesopharnyx területén elhelyezkedô laphámrákban szenvedô betegnél 66-70 Gy dózisú külsô sugárkezelést végeztünk konvencionális frakcionálással. A sugárkezelés mellett párhuzamosan megfelelô premedikációt követôen heti három alkalommal 2 mg/m2
dózisú Taxolt adtunk a sugárkezelés elôtt 1 órával. A klinikai választ a WHO kritériumok szerint, a mellékhatásokat a Nemzeti Onkológiai Intézet Közös Mellékhatás Skálája (NCI-CTC) alapján értékeltük, valamint a progressziómentes és az összes túlélést vizsgáltuk. Eredmények: Minden betegnél sikerült a kezelési tervet kivitelezni. A sugárkezelés medián dózisa 66 Gy, a Taxol medián összdózisa 40 mg/m2 volt. 8 héttel a kezelés befejezése után a
komplett remisszió aránya 30,8%, a részleges remisszió aránya 34,6%, a változatlan betegség aránya 11,5% és a
progresszív betegség aránya 23,1% volt. A medián követési idô 25 hónap (9-36). 24 hónapnál 12 beteg (46,1%) él,
9 teljes remisszióban. A becsült medián össz-túlélés 22 hónap (CI 14,2-34,6), a becsült medián progressziómentes
túlélés 12 hónap (CI 5,2-18,8). Négy esetben figyeltünk meg grade 4, 13 esetben grade 3 és számos esetben grade
1-2 súlyosságú mellékhatást. A vizsgálat során nem észleltünk a kezeléssel összefüggésbe hozható halálesetet.
Megbeszélés: A szerzôk által alkalmazott kezelési séma valamivel rosszabb válaszarányt eredményezett, mint az
irodalomban közölt agresszív kombinált kezelési módszerek, bár a kétéves becsült túlélés összevethetô a hasonló
betegcsoporton végzett vizsgálatok eredményével. A szerzôk által alkalmazott kezelési módszer elônye, hogy a betegek jól tolerálják, könnyû kivitelezni, költség-hatékonyság-aránya megfelelô és nem rontja a betegek általános
állapotát, tehát szükség esetén kiegészítô kezelés - mûtét, kemoterápia - azonnal végezhetô. A biztató eredmények
alapján a szerzôk a kezelési séma hatékonyságát összehasonlító tanulmány keretében is meg kívánják vizsgálni.
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Introduction: Combined modality treatment with chemotherapy and radiotherapy in locally advanced head and
neck cancers is an effective and often the only treatment with a chance of cure. An alternative is to use chemotherapeutic agents at low doses as radiosensitizers. In this study we examined the radiosensitizing effect of low
dose Taxol in locally advanced head and neck cancer. Patients and methods: 26 patients with locally advanced
squamous cell carcinoma of the oral cavity and the oropharynx were treated with external beam radiotherapy up
to doses of 66-70 Gy and received concomitantly 2 mg/m2 Taxol intravenously three times a week. Response rates
according to WHO criteria, side effects according to the National Cancer Institute Common Toxicity Criteria, overall and progression-free survival were evaluated. Results: All patients completed the therapy. Median radiation
dose was 66 Gy, Taxol dose 40 mg/m2 and treatment duration 54 days. 8 weeks after completion of therapy complete response was 30.8%, partial response 34.6%, stable disease 11.5% and progressive disease 23.1%. The median
follow-up time was 25 months (9-36). At the cloes- out date 12 (46,1%) of the patients were alive, 9 without evidence of disease. The estimated median overall survival was 22 months (CI 14.2-34.6), the median progression-free
survival 12 months (CI 5.2-18.8). We observed four grade 4, fourteen grade 3 and numerous grade 1-2 side effects.
There was no treatment related death. Discussion: Our regimen resulted in a worse response rate than the aggressive chemoradiation protocols treating the same disease. However, the two-year survival was comparable with the
results of other studies. The advantages of our schedule are that it is well tolerated, easy to perform on an outpatient basis, resource effective and does not deteriorate the general condition of the patients, therefore successive
therapy can be carried out immediately if necessary. We intend to evaluate the effectivity of this treatment in a
study comparing radiotherapy with Taxol sensitization versus radiotherapy alone. Lövey J, Koronczay K, Remenár
É, Csuka O, Németh Gy. Low-dose Taxol radiosensitization in locally advanced head and neck cancers. Hungarian
Oncology, 45:201-206, 2001
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Bevezetés
A fej-nyaki daganatok kombinált kemoterápiás és
sugárkezelését egyre szélesebb körben alkalmazzák. A kombinált kezelés fô célja, hogy a sebészi
beavatkozáshoz hasonló loko-regionális tünetmentességet biztosítson, de a mûtét funkcionális
és kozmetikai mellékhatásai nélkül. A preklinikai tanulmányok eredményei alapján számos kezelési módszer került kipróbálásra, annak
ellenére, hogy a magas dózisú kemoterápiás kezeléseket tartalmazó protokollok kivitelezése
gyakran nehézségbe ütközik, mivel a fej-nyaki
daganatos betegek nagy része rendszeres alkoholfogyasztó, erôs dohányos, mely sok esetben
igen rossz általános egészségi állapottal és csökkent együttmûködési készséggel jár. Ezen betegek számára elônyös lehet olyan kevésbé agresszív kezelési mód, melyben a sugárterápia
mellett a sugárkezelés hatását módosító készítményt alkalmaznak. Számos sugárérzékenyítô
módszert kutattak és kutatnak klinikai tanulmányok keretén belül, mint a hypoxiás sugárérzékenyítôk, vagy különféle citosztatikus gyógyszerek.
A sugárérzékenyítés egyik elvi lehetôsége, hogy
alacsony dózisban olyan citosztatikumokat
adunk, melyeknek sugárérzékenyítô hatásuk
van. A Taxol a csendes-óceáni tiszafa kérgébôl
elôállított molekula, mely a sejtosztódás során a
mikrotubulusokat stabilizálja, ezáltal a sejtciklus
gátlását és a sejtek G2/M fázisban való felszaporodását okozza a (31). A Taxol ezen kívül a Bcl-2 fehérje foszforilációját is elôidézi és ezáltal elôsegíti az apoptózist. Mivel a daganatsejtek sugárérzékenyek a G2/M fázisban és az apoptózis is fontos
szerepet játszik az ionizáló sugárzás daganatellenes hatásában, a Taxol sugárérzékenyítô hatását
széles körben vizsgálták. In vitro és in vivo tanulmányok számos daganatos sejtvonalon mutatták
ki a Taxol sugárérzékenyítô hatását (19, 20, 23,
25, 28, 37, 38), mindamellett szubadditív hatásról
is jelent meg közlés (15).
1. táblázat. A tanulmányban vizsgált betegek fontosabb adatai

Betegek
száma

%

Nem:
Férfi
Nô

23
3

88
12

Kiindulás helye:
Szájüreg
Mesopharynx

11
15

42
58

Stádium

T1 N2: 1
T2 N1: 8
T2 N2: 1
T2 N3: 1
T3 N0: 2
T3 N1: 3
T3 N2: 2
T4 N1: 4
T4 N2: 1
T4 N3: 3

Szövettani típus:
Elszarusodó
17
Nem elszarusodó
2
Részben elszarusodó 7
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A legtöbb kezelési séma, melyben a Taxolt sugárkezeléssel párhuzamosan alkalmazták, olyan dózist használt, mely a daganatos sejtek mitózisát
várhatóan leállítja. 40-250 mg/m2 Taxol 0,37-4
mmol/l plazma csúcskoncentrációt hoz létre. Ebben a koncentrációban a Taxol elsôsorban a mikrotubulusok stabilizációja révén hat, míg kisebb,
10 nmol/l körüli koncentrációk esetén más hatásmehanizmus, mint például az említett Bcl-2
protein foszforilációja is szerepet kap (34, 35).
Ennek alapján elképzelhetô, hogy a Taxol klinikai körülmények között alacsony dózisban sugárérzékenyítôként viselkedik, de a nagydózisú kezelésre jellemzô mellékhatások nem jönnek létre. Ebben a tanulmányban a szerzôk az alacsony
dózisú Taxol sugárérzékenyítô hatását vizsgálták
helyileg elôrehaladott fej-nyaki daganatoknál. A
tanulmányba beválasztott betegek többsége nem
lett volna alkalmas intenzív kemo-radioterápiás
kezelésre. A farmakokinetikai adatokból extrapolálva a szerzôk a Taxol dózisát 2 mg/m2–ben határozták meg, mely 10 nmol/l körüli becsült plazma csúcskoncentrációt hoz létre (10, 21, 30, 42,
43). A folyamatos sugárérzékenyítés érdekében a
betegek a Taxolt heti három alkalommal kapták.
A tanulmány protokollját az Országos Onkológiai
Intézet Etikai Bizottsága, az Országos Gyógyszerészeti Intézet és a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem (ma Semmelweis Egyetem) Tudományetikai Bizottsága hagyta jóvá.

Beteganyag és módszer
Betegek
A tanulmányba beválasztandó betegeket fejnyak-sebészekbôl és sugárterápiás orvosokból álló team vizsgálta meg. Azokat a szájüregi-, illetve
mesopharynx-laphámkarcinómában szenvedô
betegeket, akik nem voltak alkalmasak mûtétre,
intenzív kombinált kemo- és sugárterápiás kezelésre, vagy visszautasították azt, korábban más
kezelésben nem részesültek és nem volt kimutatható távoli áttétük, a tanulmányban résztvevô orvoscsoport felvilágosította és a beteg beleegyezése esetén besorolta a tanulmányba.
A betegek kivizsgálása részletes fizikális kivizsgálást, szövettani mintavételt, rutin laboratóriumi vizsgálatokat, mellkasröntgent, metszetképalkotó vizsgálatot (általában mágneses rezonancia (MR) vizsgálatot) és amennyiben szükséges volt, endoszkópiát, csontizotóp-, vagy csontröntgen-vizsgálatot foglalt magában.
1998. április és 1999. október között 26 beteg
kezelésére került sor. A betegek medián életkora
50 (37-65) év volt. Az 1. táblázat a betegek fontosabb adatait tartalmazza.

Kezelés
65
8
27
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A Taxolt (Bristol-Myers Squibb) a betegek a sugárkezelés elôtt 1 órával kapták hetente háromszor, jellemzôen hétfôn, szerdán és pénteken, 2
mg/m2 dózisban, 1 órás infúzió formájában. A
Taxol adása elôtt 30 perccel premedikációként a
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betegek 10 mg dexamethasont, 6,25 mg tiethylperazint és 300 mg cimetidint kaptak intravénásan.
A perkután sugárkezelést a betegek két opponáló laterális mezôbôl kapták, mely elegendô nagyságú volt, hogy a makroszkopikus és mikroszkopikus tumortömeget magába foglalja. A dózis 66-70
Gy volt a középvonalra dozírozva, konvencionális
frakcionálással. A gerincvelô 46 Gy után kikerült a
besugárzási mezôbôl. Amennyiben a hátsó nyaki
nyirokcsomólánc sugárkezelése is szükséges volt,
elektron boost kezelést alkalmaztunk. A sugárkezelés alatt a betegeket a sugárterapueta és fej-nyaksebész rendszeresen ellenôrizte. A mellékhatásokat gondosan rögzítették. A mellékhatások besorolásához az amerikai Nemzeti Onkológiai Intézet
Közös Mellékhatás (NCI-CTC) skáláját használták.
A terápiás választ az ENSZ Egészségügyi Világszervezet (WHO) kritériumai alapján osztályozták. Teljes remissziónak (CR) véleményezték azt az esetet,
amikor minden kimutatható tumor eltûnt minden
területen, fizikális vizsgálattal és metszetképalkotó
eljárással, és ez az állapot legalább 3 hónapig fennmaradt. Részleges remissziót (PR) állapítottak meg,
ha a daganat legalább 50%-kal megkisebbedett, a
daganatos területek két dimenzióban mért átmérôje alapján. Változatlan betegség esetében a daganat
kevesebb, mint 50%-kal kisebbedett meg, vagy kevesebb, mint 25%-kal nôtt. A progresszív betegség
(PD) esetén pedig a daganat vagy 25%-nál nagyobb
mértékben nôtt, vagy bármely lokalizációban új
manifesztáció jelent meg.
A kezelés utáni követést és a tumorregresszió
mértéknek megállapítását két egymástól független orvos végezte. Minden esetben kontroll metszetképalkotó vizsgálat történt és amennyiben a
kezelésre adott válasz pontos megítéléséhez
szükséges volt, egyéb vizsgálatok, endoszkópia,
aspirációs citológia, vagy biopszia történt.

40%) progresszív betegséget. Azokat a betegeket,
akiknél a fizikális vizsgálat során teljes remissziót
állapítottunk meg, de a metszetképalkotás reziduális betegséget mutatott ki, a részleges remiszszió csoportjába osztályoztuk.

Daganatkiújulás és túlélés
A medián követés a sugárkezelés megkezdésétôl
az adatok feldolgozásának lezárásáig 25 hónap
volt (17-36). Az adatok feldolgozásának idején a
26-ból 12 beteg (46,1%) élt, 9 (34,6%) tumormentesen, közülük 1 beteg a kezelés befejezése
után 20 hónappal kialakult nyelôcsôrákkal, 3 beteg pedig reziduális, illetve recidív daganattal. 14
(53,8%) beteg halt meg, közülük 11 (42,3%) lokoregionális tumor, 3 (11,5%) távoli áttét miatt (két
tüdô és egy mediasztinális áttét).
A becsült medián összes túlélés 22 hónap (CI
14,2-34,6). A becsült két éves túlélés 48,4% (CI
21-70%) A becsült medián progressziómentes túlélés 12 hónap (CI 5,2-18,8), a becsült két éves betegségmentes túlélés 38,4% (CI 18-55%) (1. ábra).

Prognosztikai tényezôk
A vizsgált prognosztikus tényezôk a kor, a nem, a
UICC T és N stádium, az AJCC stádium, a kezelésre adott válasz, kezdeti hemoglobinszint, a szövettani altípus, a mitózisindex és a grade voltak. Egyváltozós analízissel a kezelésre adott válasz, az N
stádium és az AJCC stádium volt statisztikailag
szignifikáns. Cox-regressziót alkalmazva csak a kezelésre adott válasz maradt szignifikáns prognosztikai tényezô, míg az N stádium szignifikancia
szempontjából határértéket mutatott (2 táblázat).

1. ábra. A becsült öszszes túlélés a KaplanMeier-módszer szerint
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Az elôírt kezelést minden betegnél sikerült végigvinni, idô elôtt egyetlen kezelést sem kellett abbahagyni. A sugárkezelés medián dózisa 66 Gy
(64-70), a Taxol medián dózisa 40 mg/m2 (36-42)
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A kezelésre adott válasz
Nyolc héttel a sugárkezelés befejezése után 8/26
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illetve Cox-regresszió segítségével vizsgálták (33).
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Mellékhatások
Nyolc betegnél (30,8%) jelentkezett grade 3, 14 betegnél (53,8%) grade 2, és 4 betegnél (15,4%)
grade 2 mukozitisz. Az összes grade 3 mukozitisz
3 hónapon belül, konzervatív kezelésre gyógyult.
Két betegnél (7,7%) észleltünk grade 3, 20 betegnél (76,9%) grade 2 és 4 betegnél grade 1 bôrreakciót. 21 betegnél volt szükséges táplálékkiegészítést alkalmazni, de egy betegnél sem kellett
gasztrosztómát, vagy perkután endoszkópos gasztrosztómát felhelyezni a kezelés és az azt követô 6
hét során. A medián súlyvesztés 5% (0-10%) volt.
A kezelés végére egy betegnél (3,8%) jelentkezett
grade 4 és 10 betegnél (30,8%) grade 3 limfopénia,
mely egyik betegnél sem okozott tüneteket. Az átlagos szérum hemoglobinszint a kezelés kezdetén
14,1 g/dl (11,8-17,2), a kezelés végén pedig 13,9
g/dl (11,6-17,3) volt. A kezelés során egy betegnél
fejlôdött ki pneumónia. Mivel a Taxol gyakori adása rendszeres szteroidadással járt, a kezelés során
külön figyelmet fordítottunk a szteroidadagolás
esetleges mellékhatásaira. A kezelés során és az
azt követô 6 héten nem észleltünk szteroid mellékhatásra utaló tüneteket: csökkent glükóztoleranciát, gasztrointesztinális tüneteket, gyakori
gombás, vagy egyéb fertôzéseket. A sugárkezelést
követôen két betegnél (7,6%) alakult ki mandibula- oszteonekrózis. A primer tumor mindkét betegnél érintette a mandibulát. Egy betegnél alakult ki
súlyos xerosztómia, akinél jelenleg is folyamatos
pilocarpin-kezelés szükséges.

Megbeszélés
A helyileg elôrehaladott fej-nyaki daganatok kezelése nagy kihívást jelent az onkológusok számára. A túlélési esélyek meglehetôsen rosszak és
a kezelés eredményességét gyakran hátráltatja a
betegek rossz általános állapota és korlátozott
együttmûködési készsége. Számos olyan, a daganattal kapcsolatos egyéb tényezô is ismert, mely
rontja a terápiás eredményeket. A daganatsejtek
repopulációja, a hypoxia, és az intrinzik rezisztencia hatását nehéz kiküszöbölni. Az elôrehaladott, III. és IV. stádiumban széles körben elfogadott, hogy a kombinált kezelés elônyösebb az
egyedüli modalitással történô kezelésnél (1, 18).
Sebészi és sugárkezelés kombinációjával akár
70%-os lokoregionális kontroll is elérhetô, habár
a funkcióvesztés és a kozmetikai következmények alapvetôen befolyásolják a beteg életminôségét, és mindenképpen van olyan betegcsoport
2. táblázat. A statisztikailag szignifikáns
prognosztikus tényezôk
p értékei 95%-os konfidencia- intervallummal
számolva
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Prognosztikai
nyezô

p érték
p érték téEgyváltozós Coxanalízis
regresszió

Kezelésre adott
válasz

p=0,001

p=0,046

UICC N stádium

p=0,047

p=0,058

AJCC stádium

p=0,05

n.s.

Magyar Onkológia 45. évfolyam 2. szám 2001

is, ahol a radikális mûtéti megoldás nem jön szóba (39, 40, 41). Az alternatív és gyakran az egyetlen kezelési módszer ezeknél a betegeknél a kemoterápia és a sugárterápia kombinálása (22). A
bleomycint, cisplatint, 5-fluorouracilt, hydroxyureát, methotrexatot, mitomycin C-t és utóbbi
idôben Taxolt tartalmazó kemo-radiációs kezelési
sémák alkalmazásával magasabb válaszarányt és
egyes tanulmányokban hosszabb túlélési idôt figyeltek meg, mint egyedüli sugárkezelés esetén
(3, 5, 9, 12, 27, 29). A sugárterápia hatását egyéb
módon is fokozni lehet. A daganatsejtek repopulációját alternatív frakcionálási sémákkal, akcelerált, folyamatos hiperfrakcionált-akcelerált
(CHART) sugárkezeléssel lehet kivédeni (4, 7, 13,
14, 32). A terápiás válaszarány jobb, a mellékhatások a legtöbb esetben elfogadhatóak, bár a válaszarány javulásához képest a túlélési idô nem
mindig növekszik. A tumor hypoxiáját ugyancsak
változatos módon igyekszenek leküzdeni, mint
például a carbogen lélegeztetés, vagy hypoxiás
sugárérzékenyítôk alkalmazása. Sajnos eddig
csak egyetlen sugárérzékenyítô szer, nevezetesen a nimorazol bizonyult kontrollált, prospektív
randomizált tanulmányban is hatásosnak (26). A
daganatok genetikai manipulálása nagyon ígéretes új területe a sugárérzékenység befolyásolásának, de a módszerek klinikai alkalmazása még
nem kiforrott és az eljárások nagyon költségesek.
Alternatív lehetôségként merült fel citosztatikus
szerek sugárérzékenyítôként való alkalmazása
alacsony dózisban. Vannak olyan kemoterápiás
szerek, melyek több különbözô hatásmehanizmus révén hatnak, és a különbözô hatásmechanizmusok súlya függ az alkalmazott dózistól.
Egyes szerek potenciális sugárérzékenyítô hatással bírhatnak alacsony dózisban. A cisplatin és
carboplatin alacsony dózisú sugárérzékenyítô hatását korábban már vizsgálták (17).
A Taxol egy igen hatásos kemoterápiás szer,
mely a fej-nyaki daganatok esetén akár monoterápiában is megállja a helyét (7, 8). In vitro kísérletek azt mutatták, hogy a Taxolnak kifejezett
sugárérzékenyítô hatása van különféle sejtvonalakon, mint például az astrocytoma, méhnyak-, emlô- és mindenekelôtt fej-nyaki daganatokban (19,
20, 23, 25, 28, 37). A Taxol sugárérzékenyítô hatását a sejteknek a sugárérzékeny G2/M fázisban való akkumulációjával magyarázzák (38). Más hatásmechanizmusokat is vizsgáltak, mint például a
Taxol hatása a reoxigenációra (24). Újabban kimutatták, hogy a Taxol aktiválja a c-jun-terminálkinázt (JNK), mely az antiapoptotikus Bcl-2 fehérje foszforilációjához vezet, mely csökkenti a Bcl-2
kötôdését a proapoptotikus Bax fehérjéhez. A
megemelkedett
szabad
Bax-szint
pedig
apoptózishoz vezet (11). Ez az apoptózist okozó hatás független a p53-tól és már alacsony, 10 nmol/l
koncentrációban kimutatható (34, 35). A jelen tanulmány során ezt az alacsony dózisú apoptózisindukciós hatást igyekeztünk kihasználni klinikai
körülmények közt. A kezelésre adott válaszarány
rosszabb, mint más, intenzív kemo-radiációs kezeléseket alkalmazó tanulmányokban. Ez részben a
szigorú kritériumoknak is köszönhetô, nevezete-
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sen, hogy 3 hónap tünetmentes idôszak és teljesen
negatív metszetképalkotás volt szükséges a teljes
remisszió megállapításához. A kemo-radiációs kezelések emellett kézenfekvôen agresszívabbak is.
A kevésbé agresszív kezelési séma mellett az alacsony dózisú Taxol-sugárérzékenyítés során becsült két éves túlélés összevethetô más tanulmányok eredményével. Elônye, hogy olyan betegeknél is alkalmazható, akik nem alkalmasak kombinált kemoterápiás és sugárterápiás kezelésre. A
kezelést követôen szükség esetén a betegek alkalmasak további kezelésre, legyen az mûtét, vagy
kemoterápiás kezelés, mivel a betegek általános
állapotát a kezelés lényegesen nem rontja, a kritikus szervek (pl. csontvelô) toleranciája még gyakorlatilag teljesen ép. Végül ezt a kezelési sémát
könnyû ambulanter kivitelezni, nem terheli meg
lényegesen a kórházi ellátást és elfogadható alternatívát jelent a betegek számára is.
A szerzôk a kezdeti igen biztató eredmények
alapján úgy gondolják, hogy az ismertetett kezelési sémát érdemes tovább vizsgálni, fázis III. jellegû összehasonlító vizsgálat keretében, az alacsony dózisú Taxol-sugárérzékenyítéssel végzett
sugárterápiát az egyedüli sugárterápiás kezeléssel összehasonlítva.
A tanulmány az OMFB 0164/98 számú pályázatának támogatásával készült.
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