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Decentraliserad, centralt
styrd cytostatikabehandling
med karboplatin och cyklofos-
famid vid avancerad ovarialcan-
cer i Södra sjukvårdsregionen
har i denna undersökning visat
sig fungera bra. Någon skillnad
i överlevnad mellan patienter
behandlade med karboplatin
och cyklofosfamid enligt denna
modell respektive patienter be-
handlade med cisplatin i kombi-
nation med doxorubicin eller
epirubicin har inte kunnat påvi-
sas. Karboplatin och cyklofos-
famid lämpar sig dock bättre
för poliklinisk användning.

I en allt stramare ekonomisk situa-
tion måste man kontinuerligt bevaka
om olika verksamheter bedrivs kost-
nadseffektivt. Under vintern 1992–93
reviderade vi i Södra sjukvårdsregionen
behandlingsprogrammet för patienter
med avancerad ovarialcancer. Dessa pa-
tienter behandlades sedan flera år med
tumörreducerande kirurgi följd av ke-
moterapi med epirubicin och cisplatin
(EP). Efter fyra till sex cykler gjordes
kontrolloperation med sekundär tumör-
reduktion vid behov. Därefter fick pati-
enterna fyra till sex ytterligare cykler
med EP. EP lämpar sig dåligt för decen-
traliserad behandling. Cisplatinet krä-
ver prehydrering och övervakning av
diuresen efter behandlingen och tillhör
dessutom gruppen högemetogena cyto-
statika, varför patienterna behandlades
inom sluten vård. Epirubicin kan, om
det ges extravasalt, ge upphov till om-
fattande vävnadsskador.

Standardbehandlingen internatio-
nellt var vid denna tid cyklofosfamid
och cisplatin (CP). Vid enstaka centra
användes trekombinationen cyklofos-
famid, doxorubicin och cisplatin
(CAP). Tillägget av cisplatin till tidiga-
re använda preparat hade enligt rando-
miserade studier medfört bättre över-
levnad, men det föreföll spela mindre
roll i vilken kombination cisplatin gavs.
Huruvida ett platinumpreparat givet
som singeldrog i adekvat dos kan vara
lika effektivt som i kombination med
andra cytostatika är fortfarande en öp-
pen fråga [1, 2].

Standardbehandling
i nytt vårdprogram
När vi inledde arbetet med det nya

vårdprogrammet hade nyligen två stora
randomiserade studier, som jämförde
cyklofosfamid och cisplatin med cyklo-
fosfamid och karboplatin (CK), publi-
cerats [3, 4]. Man hade inte funnit nå-
gon skillnad i överlevnad mellan regi-
merna. Fördelarna med kombinationen
CK är stora. Biverkningarna är betyd-
ligt mindre än med cisplatinkombina-
tioner. Karboplatin är mindre emeto-
gent och orsakar sällan njurskador eller
neurotoxicitet. Någon forcerad hydre-
ring krävs inte. Cyklofosfamid ger upp-
hov till mindre håravfall än epirubicin.
CK lämpar sig väl att ge polikliniskt.
Båda regimerna ger upphov till fördröjt
illamående dagarna efter behandlingen.
CK-regimen har dock en större häm-
mande effekt på benmärgen än kombi-
nation av antracyklin och cisplatin.

Vi ansåg att mycket talade för kom-
bination CK och beslöt oss för att i Söd-
ra sjukvårdsregionen använda denna
som standardbehandling för patienter
med epitelial ovarialcancer med indika-
tion för cytostatikabehandling, dvs vis-
sa patienter i stadium I-IIA, och alla pa-
tienter i stadium IIB-IV som inte ingår i
studier.

Rutinmässigt har vi givit åtta be-
handlingar med fyra veckors mellan-
rum (sammanlagt sju intervall). 

Tidigare var behandlingsprogram-
met mindre väl definierat och behand-
lingen mer individualiserad. Ofta gavs
tio till tolv cykler med kemoterapi.

Kontrolloperation gjordes regelmässigt
och sekundär tumörreducerande kirurgi
användes liberalt. I och med det nya
programmet betonades ytterligare vik-
ten av primär optimal tumörreduktion.
Det saknas i litteraturen stöd för rutin-
mässiga kontrolloperationer för patien-
ter som inte ingår i kliniska studier. Där-
för upphörde vi med dem. Indikationer-
na för sekundär tumörreducerande kir-
urgi skärptes betydligt.

Utvärdering av decentraliserad
cytostatikabehandling
Denna studie initierades för att se

hur väl decentraliserad cytostatikabe-
handling fungerade i Södra sjukvårds-
regionen. Ytterligare frågor var hur
snart efter det operativa ingreppet cyto-
statikabehandlingen sattes in, när max-
imal benmärgsdepression inträffade,
hur reglerna efterföljdes angående dos-
reduktion och intervallförlängning, hur
blodvärdena (Hb, vita blodkroppar,
trombocyter) påverkades av den aktuel-
la cytostatikaregimen samt om kumula-
tiv toxicitet förelåg. Vi studerade också
om rutinerna för dosreduktion och in-
tervallförlängning skilde sig vid sektio-
nen för gynekologisk onkologi jämfört
med andra centra. Slutligen undersökte
vi överlevnaden för patienter behandla-
de enligt detta vårdprogram jämfört
med tidigare.

Produktkontroller av 
behandlingskoncepten
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epitelial ovarialcancer som startade be-
handling med kombination CK mellan
26 mars 1993 och 2 mars 1994. 20 pati-
enter hörde till Lunds primära upptag-
ningsområde och behandlades sålunda
endast i Lund. Patienter remitterade
från andra sjukhus i regionen (N=31)
fick decentraliserad behandling. Samt-
liga patienter genomgick primäropera-
tion vid hemsjukhuset eller vid kvinno-
kliniken i Lund. Sammanlagt 331 ke-
moterapicykler analyserades.

I ett större patientmaterial, inhämtat
via sektionens för gynekologisk onko-
logi patientregister, analyserades över-
levnaden för patienter med avancerad
ovarialcancer stadium III-IV, behandla-
de med doxorubicin och cisplatin (AP)
eller epirubicin och cisplatin (EP) jäm-
fört med cyklofosfamid och karboplatin
(CK). I patientregistret registreras
samtliga patienter som journalförts vid
onkologiska kliniken. I detta register
finns i princip alla patienter i regionen
som fått kemoterapi för ovarialcancer.
Patienter tillhörande upptagningsområ-
det för Universitetssjukhuset MAS,
Malmö, behandlas enligt andra rutiner,
får sin behandling vid kvinnokliniken
och registreras sålunda inte vid onkolo-
giska kliniken i Lund. Kaplan-Meier-
kurvor konstruerades, och skillnaden
mellan kurvorna analyserades med log-
rank test. För analysen användes stati-
stikprogrammet Stata (Stata Corp,
USA). En kontroll av överlevnaden för
samtliga patienter med epitelial ovarial-
cancer, registrerade i regionala cancer-
registret under perioden 1 januari 1990
till 31 december 1992 jämfört med pati-
enter registrerade efter 1 juni 1993, gjor-
des också. I denna analys undantogs  pa-
tienterna från Universitetssjukhuset
MAS, Malmö, av orsaker som beskrivits
ovan. Eftersom behandlingsprogram-
men skiljer sig avsevärt under de stude-
rade perioderna får dessa analyser en-
bart betraktas som produktkontroller av
de totala behandlingskoncept som till-
ämpades under respektive period.  

Laparotomi och tidigt insatt 
kemoterapi i nya programmet
Enligt nya vårdprogrammet genom-

gick patienterna laparotomi dels för
fastställande av definitiv diagnos, dels
för att utföra primär maximal tumörre-
duktion. Kemoterapin bestod av åtta
cykler med cyklofosfamid 500mg/m2 i
kombination med karboplatin doserat
med ledning av njurfunktionen enligt
Calverts formel [5]: Dos = AUC × (GFR
+ 25), AUC = »area under the curve»
och GFR = »glomerular filtration rate».
AUC var här satt till 6. GFR bestämdes
med ioxolclearance eller krom-EDTA-
clearance.

Vi försökte starta första cykeln så
snart som möjligt efter den primära tu-

mörreducerande kirurgin, helst innan
patienten skrevs hem efter operationen.
Detta medförde att den första palpatio-
nen i narkos på sektionen för gynekolo-
gisk onkologi i Lund fick göras inför cy-
kel 2 i stället för inför cykel 1. En annan
anledning till att senarelägga den första
palpationen i narkos var att ge ytterliga-
re tid för regress av postoperativa för-
ändringar som ofta försvårar bedöm-
ningen. Utvärderingar av behandlings-
effekten med palpation i narkos utför-
des rutinmässigt inför cykel 4 och 8.
Dessa undersökningar utfördes också
på sektionen för gynekologisk onkologi
i Lund, och i samband med dessa gavs
kemoterapi (cykel 4 och 8). Kemotera-
picyklerna  1, 3, 5, 6 och 7 administre-
rades sålunda på hemortslasarettet. Pa-
tienter från Lunds eget upptagningsom-
råde fick alla behandlingar vid sektion
för gynekologisk onkologi. Befolk-
ningen i Lunds primära upptagnings-
område utgör 15 procent av regionens
totala befolkning. Efter avslutad be-
handling gjordes två polikliniska kon-
troller med tre månaders intervall på
sektionen för gynekologisk onkologi.
Fortsatta polikliniska kontroller gjordes
på hemortssjukhuset.

Behandlingsprogrammet 
definieras i metodbok
I metodboken för Södra sjukvårdsre-

gionen finns behandlingsprogrammet
definierat. Där finns också regler för
dosreduktion och intervallförlängning.
Blodstatus kontrollerades varje vecka,
och provtagningen fungerade bra. Vid
uttalad benmärgsdepression, definierad
som nadirvärden understigande 1,0 ×
109/l för vita blodkroppar och/eller 50 ×
109/l för trombocyter under en behand-
lingscykel, föreskrivs en sänkning av
AUC-värdet för följande cykel till 4,
vilket motsvarar en dosreduktion med
34 procent. Om därpå följande cykel
kan ges med fulldos skall detta ske. In-
för ny cykel skall blodvärdena ha resti-
tuerats till WBC ≥ 3,0 × 109/l och TRC
≥ 100 ×109/l. Om blodvärdena inte åter-
hämtat sig förlängs intervallet med en
vecka i taget. Om blodvärdena inte åter-
hämtat sig trots två intervallförläng-
ningar (två veckor) föranleder detta
byte till annan kemoterapiregim. Inter-
vallförlängning mer än två veckor uförs
inte. Sex patienter skiftades över till en
cisplatinkombination på grund av detta.

Ringa avvikelser vad gällde 
intervallför längning
Mediantiden mellan operationen

och start av cytostatikabehandlingen
var 26 dagar. 92 procent (47 patienter)
fick sin första behandling senast 35 da-
gar efter operationen. Senast 42 dagar
efter operationen hade 98 procent (50
patienter) påbörjat cytostatikabehand-

lingen. En patient fick, på grund av då-
ligt allmäntillstånd, sin första behand-
ling först efter 50 dagar (Tabell I).

Vi analyserade alla 280 behandlings-
intervallen. Dessa var i 79 procent av
fallen (222 intervall) upp till 31 dagar,
dvs intervallet var inte förlängt. I 15
procent av fallen (42 patienter) var be-
handlingsintervallet 32 till 38 dagar (en
veckas intervallförlängning). Endast 5
procent (14 fall) hade en intervallför-
längning på upp till två veckor (39–42
dagar). Orsaken till tvåveckorsförläng-
ningen var i samtliga fall att patienterna
hade för låga värden avseende vita
blodkroppar (< 3,0 × 109/l) vid planerad
start av ny cykel. I 1 procent (två fall)
var intervallet mellan 46 och 52 dagar
på grund av ny operation respektive att
patienten drabbats av pneumoni.

När vi analyserade hur reglerna om
intervallförlängningen efterföljdes fann
vi 20 fall där intervallet förlängts mot
reglerna vad gäller benmärgstoxicite-
ten. I fyra av dessa fall fann vi andra skäl
i form av förkylning, pneumoni eller att
patienten avböjt behandling. I 16 fall
fann vi ingen förklaring. Elva av dessa
intervallförlängningar gjordes hos pati-
enter som växelvis behandlades på
hemorten och i Lund. Hur de förlängda
intervallen var fördelade visas i Tabell
II. Fyra förlängningar inträffade i tredje
cykeln, dvs när patienterna skulle kom-
ma till Lund för palpation i narkos. San-
nolikt berodde detta på svårigheter att
ordna tider exakt när patienten borde ha
kommit.

Vi fann även sju fall där intervallet
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Tabell I. Fördelning av patienter i förhållande
till tiden mellan operation och start av cytosta-
tikabehandlingen.

Intervall mellan 
operation och start
av cytostatika- Antal 
behandlingen patienter Procent

0–10 dagar 1 2
11–20 12 23
21–30 26 51
31–40 9 18
41–50 3 6

Tabell II. Fördelning av förlängda intervaller i
förhållande till intervallnummer.

Intervall- Antal förlängda
nummer intervall

1 2
2 –
3 4
4 1
5 2
6 1
7 1



borde ha förlängts men detta inte gjor-
des. I de fall där förlängning inte sked-
de, trots att det borde ha gjorts enligt
metodboken, var vita blodkroppar vid
cykelstart mellan 2,5 och 2,9 × 109/l,
dvs nära gränsen för intervallförläng-
ning (vita blodkroppar <3,0 × 109/l),
vilket kan vara en förklaring till avvi-
kelserna från reglerna. Vid jämförelse
av hur reglerna praktiserades och efter-
följdes vid sektionen för gynekologisk
onkologi i Lund jämfört med andra kli-
niker fann vi inte några betydande skill-
nader.

Benmärgsdepression
allvarligaste biverkningen
Nadirvärden registrerades vid 14-

dagarsproven efter kemoterapin i hälf-
ten av fallen för B-hemoglobin, i 70
procent för vita blodkroppar och i 66
procent av fallen för trombocyter (Ta-
bell III). Få nadirvärden registrerades
vid sjudagarsprovet, och inget av dessa
värden var särskilt lågt, varför man vid
denna regim inte behöver ta blodvärden
så tidigt.

Tabell IV visar graden av benmärgs-
påverkan enligt WHO. Benmärgspå-
verkan grad 3–4 registrerades i 4 pro-
cent för röda blodkroppar, 26 procent
för vita och i 21 procent för trombocy-
ter. Endast en patient, som behandlades
i Lund, fick benmärgsstimulerande be-
handling med G-CSF (Neupogen) på
grund av leukopeni. De vita blodkrop-

parna låg på 0,5 × 109/l. Dessutom hade
patienten urinvägsinfektion. Patienten
behandlades med Neupogen 0,3
mg/ml/dag i åtta dagar och antibiotika
med bra effekt. Ingen patient fick trom-
bocyttransfusioner på grund av låga
trombocytvärden. Vid 27 tillfällen fick
13 patienter blod (sammanlagt 56 enhe-
ter SAG) på grund av lågt Hb (<90).
Ingen patient behandlades med erytro-
poetin. Sex patienter (12 procent) fick
övergå  till behandling med farmorubi-
cin och cisplatin respektive doxorubicin

och cisplatin på grund av benmärgspå-
verkan trots dosreduktion.

Inget fall av dosreduktion
mot reglerna
För 241 cykler analyserade vi hur

kriterierna för dosreduktion efterfölj-
des. För 39 cykler kunde nadir inte be-
stämmas på grund av att några vecko-
prov saknades. I 43 av 241 cykler utför-
des dosreduktion enligt reglerna, och vi
fann inget fall av dosreduktion mot reg-
lerna. I åtta fall utfördes inte dosreduk-
tion trots att kriterierna för dosreduk-
tion var uppfyllda (fyra patienter till-
hörde Lunds upptagningsområde, och
fyra patienter behandlades på hemor-
ten).

Någon kumulativ toxicitet kunde
inte påvisas.

Identiska överlevnadskurvor
I patientregistret för onkologiska kli-

niken kunde vi identifiera 543 patienter
med ovarialcancer stadium III-IV som
primärt behandlats med cisplatin i kom-
bination med doxorubicin eller epirubi-
cin (N=323) eller med karboplatin och
cyklofosfamid (N=220). Sammanlagt
359 av dessa patienter hade dött (alla
dödsorsaker inräknade). För patienter
som behandlats med cisplatin i kombi-
nation med doxorubicin eller epirubicin
hade 257 mot förväntat 263 och för pa-
tienter som behandlats med karboplatin
och cyklofosfamid 102 mot förväntat
95 avlidit. Överlevnadskurvorna är
praktiskt taget identiska (P=0,42) (Fi-
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Tabell IV. Antalet och frekvensen av nadirvärden för hemoglobin, vita och trombocyter enligt
WHOs gradering.

Vita blodkroppar Trombocyter
Hemoglobin
Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Grad 0 (WHO) 62 25 22 9 81 33
Grad 1 118 47 41 17 59 24
Grad 2 61 24 119 48 54 22
Grad 3 7 3 62 25 38 16
Grad 4 2 1 3 1 13 5

WHO-rekommendationer för gradering av benmärgsdepression.

Grad 0 Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4

Hemoglobin (g/l) ≥ 110 95–109 80–94 65–79 < 65
Vita (1000/mm3) ≥ 4,0 3,0–3,9 2,0–2,9 1,0–1,9 < 1,0
Trombocyter (1000/mm3) > 100 75–99 50–74 25–49 < 25

Tabell III. Antalet och frekvenser av nadirvärden för hemoglobin, vita blodkroppar och trombo-
cyter i förhållande till förfluten tid efter behandlingen.

Hemoglobin Vita blodkroppar Trombocyter

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Vecka 1 48 19 41 17 4 2
Vecka 2 129 52 174 70 163 66
Vecka 3 60 24 30 12 76 31
Vecka 4 13 5 2 1 2 2

Sannolik överlevnad
1,00

0,75

0,50

0,25

0

10 2 3 4 5
År

Figur 1. Överlevnadskurvor för patienter
registrerade i onkologiska klinikens
patientregister med ovarialcancer
stadium III och IV primärt behandlade
med karboplatin och cyklofosfamid (KC)
(N=220, blå linje) respektive cisplatin i
kombination med doxorubicin eller
epirubicin (EP) (N=323, röd linje). Någon
skillnad i överlevnad kunde inte
registreras (P=0,42).



gur 1). Medianöverlevnaden var 27 re-
spektive 25 månader.

I cancerregistret för Södra sjuk-
vårdsregionen fanns 26 maj 1997 384
patienter registrerade med malign epi-
telial ovarialcancer från 1 januari 1990
till 31 december 1992 (patienter från
Universitetssjukhuset MAS, Malmö,
undantagna, på grund av att man där,
som beskrivits ovan, vid denna tid hade
en annan organisation för behandlingen
av patienter med gynekologiska cancer-
sjukdomar). 246 av dessa patienter var
registrerade som döda mot förväntat
235. Från 1 juni 1993 fanns 485 patien-
ter registrerade med 160 patienter regi-
strerade som döda mot förväntade 171
patienter. Även här är överlevnadskur-
vorna identiska (P=0,2) (Figur 2).

Resultaten jämförbara med 
tidigare prognos
I stort sett fungerar  centralt styrd de-

centraliserad cytostatikabehandling
med karboplatin och cyklofosfamid
bra. Målsättningen att efter den tumör-
reducerande kirurgin tidigt sätta in ke-
moterapibehandling har dock bara kun-
nat genomföras i enstaka fall. Patienter-
na undersöks och bedöms regelbundet
av specialister i gynekologisk onkologi
i Lund, och dessa ansvarar för behand-
lingsplanen.

Intervallförlängning på grund av
benmärgspåverkan fungerar i 72 pro-
cent enligt reglerna. I de flesta fall där
intervallen varit förlängda, trots att ben-
märgspåverkan inte förelegat, har detta

skett för patienter som fått sin behand-
ling växelvis på hemorten och i Lund i
samband med behandling som givits i
Lund. Detta har sannolikt berott på ad-
ministrativa orsaker, som kan hänföras
till svårigheter att planera behandling
med flera kliniker involverade.

Både karboplatin och cyklofos-
famid orsakar benmärgsdepression.
Det visade sig att både B-Hb, B-vita
och B-trombocyter nådde sina lägsta
värden två veckor efter erhållen be-
handling men att värdena återhämtade
sig relativt snabbt. Vi fick dock relativt
ofta ge patienterna blodtransfusioner
på grund av  Hb <90g/l. Efter ca 20
procent av alla behandlingar sjönk
trombocytvärdet till under 50 × 109/l,
vilket var kriteriet för dosreduktion. Vi
behövde dock aldrig ge transfusion
med trombocytkoncentrat. Leukopeni,
uppkommen till följd av denna be-
handling, kräver  sällan eller aldrig be-
handling med benmärgsstimulerare.
Endast vid fyra tillfällen hos tre patien-
ter sjönk B-vita under 1,0 x 109/l, och
endast en patient med leukopeni och
infektion behandlades med benmärgs-
stimulerande medel. Vi fann inga teck-
en till kumulativ toxicitet.

Reglerna för dosreduktion på grund
av låga nadirvärden för vita blodkrop-
par eller trombocyter följdes i stort sett.
Vi fann inget fall av dosreduktion utan
att kriterierna för denna var uppfyllda. I
åtta fall hade dosreduktion inte utförts
trots att det enligt reglerna borde ha
gjorts. Inte heller här föreligger någon
påtaglig skillnad i hur reglerna praktise-
rades i Lund och vid andra centra.

Behandlingen lämplig för 
poliklinisk användning
Sammanfattningsvis kan sägas att

decentraliserad cytostatikabehandling
med karboplatin och cyklofosfamid i

Södra sjukvårdsregionen fungerar i
stort sett bra. Behandlingen kan utan
problem genomföras polikliniskt. Den-
na cytostatikakombination orsakar en-
dast måttligt illamående och har med
god effekt motverkats med Navoban
och Betapred intravenöst före behand-
lingen och enbart Betapred per os fem
dagar efter behandlingen. Benmärgsde-
pression, som är en av de allvarligare bi-
verkningarna av denna behandling, le-
der relativt ofta till dosreduktion eller
intervallförlängningar men utgör i öv-
rigt inget hinder för genomförandet av
behandlingen. Regimen lämpar sig  så-
lunda bra för decentraliserad behand-
ling.

Preliminära analyser av överlev-
nadskurvor talar inte emot antagandet
att det aktuella behandlingsprogrammet
ger jämförbara resultat med tidigare
tillämpade program.

Karboplatin är dyrare än cisplatin,
men totalt sett torde det aktuella be-
handlingsprogrammet förbruka betyd-
ligt mindre sjukvårdsresurser på grund
av att kontrolloperationerna upphört
och praktiskt taget alla cytostatikabe-
handlingar kan ges polikliniskt.

Ingen propagande för 
decentraliserad onkologi
Avsikten med denna artikel är givet-

vis inte att propagera för en decentrali-
serad onkologi. All tillgänglig doku-
mentation tyder på att centraliserad on-
kologisk behandling leder till bättre re-
sultat. Planeringen av behandlingen har
varit centralt styrd, och regelbundna be-
dömningar av tumörstatus har gjorts av
specialister i gynekologisk onkologi.
Bedömning av tumörstatus behöver
dock inte göras inför varje cytostatika-
cykel, och sådana cykler där detta inte
görs kan ges vid hemortssjukhusen. I de
fall man kan bedriva »state-of-the-art»-
behandling med lättadministrerade cy-
tostatika bör man givetvis sträva efter
att göra detta på enklaste och billigaste
sätt.

Utvecklingen av cytostatikabehand-
lingen vid ovarialcancer har dock givet-
vis inte upphört i och med platinum-
kombinationerna. Kanske kommer vi
om några år att behandla utvalda patien-
ter med ovarialcancer med högdoske-
moterapi med perifert stamcellsstöd i
primärsituationen, vilket återigen kan
ställa ökade krav på slutenvårdsresurser
vid universitetssjukhusen. Viktigt är
därför att ha dynamiska sjukhusstruktu-
rer som snabbt kan anpassa vårdresur-
serna efter behoven.
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Summary
New treatment programme for
advanced ovarian cancer;
decentralised cytostatic therapy yielded
good results.

Emir Henic, Thomas Högberg

Läkartidningen 1998; 95: 2574-8.

A trial of decentralised cytostatic (carbopla-
tin + cyclophosphamide) treatment of advanced
ovarian cancer under centralised supervision,
carried out in the southern health care region,
yielded good results. As carboplatin and cyc-
lophosphamide cause myelosuppression which
is commonly most manifest two weeks after tre-
atment, increasing dosage intervals and redu-
cing dosages is often necessary. However, com-
pliance with the protocol for increasing dosage
intervals and reducing dosages was found to be
equally good at Lund and at the various local
clinics. Although no significant difference in
survival was found between patients treated
with carboplatin and cyclophosphamide accor-
ding to this model and patients treated with
cisplatin combined with doxorubicin or epiru-
bicin (P = 0.42), the former protocol is more ap-
propriate for use in the out-patient clinic.

Correspondence: Dr Emir Henic, Östra
Vallgatan 11B, S-254 37 Helsingborg.
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