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ÖSSZEFOGLALÁS A szerzők tamoxifen keze lés kapcsán kia la

kult méhn yálkahárt ya e lvá ltozáso kat vizsg áltak , külön ös tekin

tettel a méhnyálkahártyarákra. Sajá t ese tekkel és rövid irodalmi 

összefog lalássa l igazo lják, hogy a tamoxifen álta l előidézett 

méhnyálka hártya e lvá ltozáso k mind eredetükb en, mind szö

ve ttani megjele nés ükben alapvetően különbözn ek az ösztrogén 

hatással összefüggő formák tól. Míg ösz trogé n hatá sára a méh

nyá lkah á11ya mi rigye k felszaporod nak, és az ösz trogé n hatás

sal társ uló rákok az endomet rioid szöv ettani típu sba sorol

hatók , add ig a tam ox ifen - an tiösztro gén és gesz tagén hatása 

miatt - a nyakcsa torna mi rigyek megsz aporodá sát, illetve a 

méhnyálka hártya miri gyeknek nya kcsa torna-típu sú átalakulá
sát oko zza , melynek talajá n nya kcsatorna- típu sú, szabál yta lan 

túlb urján zás illetve nyákos , világos-sejtes vagy sze möl csös-sa

vós rák a lakulhat ki , de soha nem méhnyá lkah ártya- típu sú rák. 

A méhn yá lkah ártya és nem-m éhnyá lkahártya formájú rákok 

elk ülönít ése azé rt is fontos. mert kórjós latuk és keze lésü k 

alapvetően különbö zik egymá stól. A méhnyá lkahártyában ki

a lakuló daga natok koc kázata ará nyos a tamoxifen keze lés 

adagjáva l és időtartamával , a tam oxife n hatá s, tehát összege

ződik. 

K11/css::.avak méhn yá lkahán ya, tamoxife n, ráko s e lvá ltozás 

BEVEZETÉS Az utóbbi évek ben megfigye lték, hogy az emlő

rákok tamox ifen keze lése kapcsá n gya krabb an fordul elő méh

nyál kahártya rák. A stoc kholmi E111lőráko1 Vizsgáló Kutatócso
port ( 1) közel hatszoros növe kedést ész lel t a tamox ifennel 

keze ltek közö tt , mint a tamoxifennel nem keze ltek cso portjá

ban. Más vizsgá latok alapján a viszo ny ított kockáza t mértéke 
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azonba n még mindig nem egyértelmű. Az irodalomban eddig 

több, mint 350 tam ox ifen kezelést követően kialaku lt méh

nyá lkahári ya rákot írtak le (2). A köz leménye k többsége azon

ban nem tartalmaz szöve ttani leírá st és a daganat szövettani 

sze rkezet ét bemutató ábrákat sem. A megfelelő adatok hiánya 

ahhoz a téves feltéte lezés hez veze tett, hogy a tamoxifen álta l 

kivá ltott ráko s betegség - mint a legtöbb szo kványos méh

nyá lkahárt yarák - az öszt rogén hatásra kialaku ló. méhnyálk a

hártya (endo metrioid ) típusú miri gyrákok cso portjába soro lha

tó. Sőt a tamo xifennel keze lt betege kben ultrah ang vizsg álatta l 

gyakra n észle l hető mé hnyálkahárt ya meg vastagodást és poli 

pokat szintén az anti-ösz trogén hatás ú tamoxifen ösztrogén 
hatásával magya rázzák. 

ANYAG ÉS MÓDSZER A mannh eimi intézet 1996- 1997-es sebé

sze ti anya gából kivá lasz tott unk 19 méhnyá lkah ártya dagana

tot : 17 rákot , egy adenosa rco mát és egy rosszi ndulatú kevert 

Müller-cső eredetű daga natot , va lamint 100 nem daganato s 

méhnyálkah ártya mintát. Valam ennyi beteg tamoxif en keze lést 

kapot t. Ezze l párhuza mosan megv izsgá ltunk 38 méhnyá lka

hártya szöve ttani metszetet, am elyek svéd , emlőrákos, tamox i

fennel keze lt (a leg hosszab b kezelés i idő 5 év volt) betegekből 

szá rmazta k. A své d betege k keze lésé nek meg kez dése és a méh

nyá lkah ártya mintavéte l közö tt e lte lt idő 7 évnél nem vo lt 

hosszab b. (A svéd be tege k szövet mintáin ak rész letes szövettani 

leí rásá t kü lön közle ményben jelen tetjük meg). 

EREDMÉNYEK A két be tegcsoportból szárma zó vizsgá lat i anyag 

eredm énye i gyakorlatilag megegyez tek (!. táb/á::.at). A méh

nyá lkahárt ya metsze teknek hozzávetőlegesen a fele egyszerű 

vagy tömlős sorvadá st (c isztiku s atrofiá t) mutatott , 55%- ban 

találtunk tömlős po lipo t, leg többjükb en sorvadt mi rigye kkel 

(!. ábra). A tamoxi fen adagjától függően az ese tek 7- 19%-a 

(nap i 20 mg tamox ifen) illetve 27-36%-a (nap i 30 mg) mut a

tott enyhe vagy közepes mirigyburján zást. A stroma kiterjedten 

rostdú s vo lt, 4 esetben körülírt miri gy fel szaporodás sal. 

Húsz-harm inchá rom ese tben jóindu latú vagy szabálytalanu l 

növekvő, nyakcsa torna-tí pusú, ille tve világos-se jt es, nyáko s 

vagy szemölc sös -savós (pap illar is-szero zus) gócos átala kulást 
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(metapla sia) észleltünk (2. ábra). Hét esetben, aho l közepe s 
fokú burjánzás volt megfigyelhető, a petefészkek szöve ttani 
vizsgálatát is elvégez hettük. Kettőben thecomát, egyben Bren
ner daganatot , kettőben tüsző vagy savós tömlőket és kettőben 
kiterjedt göbös strom a túltengés t láttunk. Ezek az elváltozások 

általában fokozott ösztrogén képződéssel járnak. 

A 17 vizsgá lt rák egy ike sem volt méhnyálkahártya típusú: 
12 nyákos mirig yrák (3. ábra), 4 világos-sejt es rák (4. ábra) és 
egy szemölcsös-savós rák volt (2. táblázat). A maradék két 
daganat - melyek vegyes daganatok voltak - hámszöve te 
egy ik esetben sem volt méhnyálkahár tya típusú. A nyákos da
ganatok mindegyike pozitív reakciót adott carc inoembrionali s 
antigén (CEA) és negatívot vimentin ellenes antitestte l. Ezek 
az immun -szöve tkémiai vizsgá latok seg ítettek elkülöníteni a 
méhnyá lkahártya- típusú rákot a nyákos típustól. A két daganat 
ugyanis rutin szövettani vizsgálattal , kis nagy ítássa l vizsgá lva 
hasonlíthat egymásra. A világos-sej tes és szemölcsös-savós rák 
sze rkezetébe n jelentősen különbö zik a méhnyálkahártya-típu
sú ráktól, és így ezek már első látásra 
könnyen elkülön í thető k. Valamennyi 
tamox ifen keze lés mellett kialaku lt da
ganat nyakcsatorna- típusú, világos-se jtes 
vagy szemölcsös-savós szöveti átalaku
lás talaján alakult ki az egyébként sor
vadt vagy polip -szerü tömlős sorvadá st 
mutató méhnyálkahártyában. A gócos 
szöve ti átalakul ások a legtöbb vizsgált 
dagana t mellett is megfigyelhetők vol

tak. 

A német betege k többsége napi 30 mg 
tamoxi fent kapott, a svédek mindegy ike 
20 mg-ot. A két betegcsopo rt össze ha
sonlításako r szembetünik , hogy mind a 
gyógysze r adagja , mind a keze lés hossza 

némileg össze függ a tömlős és mirigyes 
el változások k ite1jedéséve l. 

MEGBESZÉLÉS Az általunk ismert iroda
lomban azok a szerzők, akik szöve ttani 

I. táblázat Tamoxifen kezelés hatására kialakult méhnyálkahánya elváltozások 

Tamoxifen Sorvadás% Növekedés% Polipok% Szöveti Rák 
átalakulás 
% 

20 mg 
1-2 év 50 32 56 29 1 
2-5 év 45 27 55 33 3 
>5 év 27 36 55 32 1 

30 mg 
1 év 52 19 76 33 
2 év 47 7 60 20 1 
4- >5 év 30 15 70 20 13 

67%-a rosszul differenciált szemölcsös-sa vós vagy világos
sejte s rák volt, szemben a nem kezelt csopo rtban megfigyelt 
24%-kal. Ebből a szerzők arra következtett ek, hogy a tamox
ifennel kezelt és nem keze lt betegek rákos betegségé nek erede

te különböző lehet. 

képekkel és leírással ismertették ese- /. ábra. Méhnyálkahártya polip 1ö111lős mirigysor- 2. ábra. Szabálytalanul növekvő nyákos szöveti 
átalakulás tömlősen tágult mirigyben. A környe

zetben sorvadt méhnyálkahártya 
teiket, hasonló meg figyelés t tettek. Ezek vadással 
a szerzők a méhnyálkahá1tya tömlős sor
vadásá t írták le, amely ben rostdús 

kötőszöveti vázzal bíró polipok is előfor

dulhatnak. Meg figye ltek még több góc
ban elhe l yezkedő nyákos, világos-sej tes, 
szemölcsös-savós vagy apokrin átalaku
lásokat is (3-5). A Yafe Newhave n Tumor 

Regislly (6) nagyszabású munkájába n 53 
keze lt em l őrákos betegbe n kialakul t 
méhnyálkahártyaráko t írt le. Tizenöt be
teg kapo tt tamoxife nt, 38 nem. A tamoxi-

2. táblázat. Méhnyálkahárryarák tamoxifen kezelést követően 

Típus s~ám Átlag életkor TAM mennyiség TAM kezelés 
(év) (mg) átlagos ideje 

Nyákos 12 65 30 4 
Világos-sejtes 4 69 20,30 6 
Szemölcsös-savós 72 20 5 
Adcnosarcoma 71 30 10 
MMM 1 70 30 4 

19 

fenn el keze lt betege k daga nata inak TAM tamoxifen MMM kevert Müller-cső daganat 

kezdet Grade Stádium 
(év) 

6 2 IA, 18 
6 2,3 1B. 11 
7 3 1B 

10 3 11 
4 3 11 
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3. táblá:at. A hormon kezelés ellentétes hatása a nyakcsatomára és a méhnyálkahártyám 

, yakcsatoma Méhnyálkahártya 

1' Ösztrogén (belső vagy külső) Nyáktennelő sejtek ir{myúba történő differenciúlódás Túlnövekedés • egyszerű. összetett és szabálytalan túlburjánzás 
• tömlős túlburjánzás 

1' Gesztagén (szintetikus) Túlnövckedés • mikro-mirigyes Szekréció leállása • sorvadás 
vagy tartalék-sejtes (reserv-sejt es) túlburjánzás • nyakcsatorna-típusú (nyákos.világos-sejtes. 

szemölcsös-savós) szöveti átalakulás 

3. ábra. yákos mirigyrák a méhnyálkahártyában 

4. ábra. Világos-sejtes rák a méhnyálkahártyában 

Mint már j ó ideje isme rt, a méhnyá lkahárt yará koknak legalább 

ké t különböző eredetü formáját különí tj ük e l: a méhnyá lka

hártya (en dometr ioid) típu st, amely ösz trogé n hatá ssal függ 

össze , és a nem méh nyá lkahá rtya t ípust, me lynek kiala ku lása 

ösz trogé ntól függe tlen, és sor vadt méhnyálka hártyába n fej 

lődik ki . E két cso port elkül önítése kl inikail ag fon tos, hisze n 

a ké tfajta daga nat kótjós lata és keze lése jelentősen kü lönbö

zik. Csakn em mind en szövettanilag is leírt tamox ifen keze lés 

so rán kia lakult daga nat a nem méh nyá lka hártya- , anti 

ösztrogé n-t ípusú rák ok cso portjá ba tar toz ik, és a méhnyá lka

há rtyá nak ab bó l a részéből fej lődik , am elyben nya kcsa torna 

szerü szöv eti á talakul ás jött létre. 

Az ösz trog ének és an ti-ösz trogé nek nem anny ira a hatásuk 

minőségében , m int a hatás he lyébe n kül önböz nek egy mástó l 
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(3. táblázat). Az ösz tro géne k a méhnyá lkahárt ya növekedésé t 

serkent ik, az anti-ös ztrogének - haso nlóképpen a sz intetikus 

gesztagé nekhez - a méhnyá lkahárt ya sorvad ását idéz ik el ő . 

Ser kentik azonban a méhnyak mirigye k és tarta lék- sejtek 

növeke désé t, és nyakc sa torna-típu sú átalakul ás t okozhatnak a 

nyugvó vagy sor vadt méhnyál kahárt yá ban. Eze k az e lvá ltozá

so k a nya kcsatorna -típ usú szabá lyta lan tú lburján zás és rákos 

e lvál tozáso k po tenc iá lis előalakjai. A tam oxif en keze lés alatt 

kia laku ló rákok szöve ti sze rkeze te arra uta l, hogy az a fe lté

telezés , miszeri nt ezen daga natok kial akulá sukban a tamoxife n 

ös ztrogé n-szerü (ösz trogé n-agoni sta) hatásá nak van jelen tő

sége, nem va lósz ínü. Azok az adatok, ame lye k ehhez a feltéte 

lezés hez veze rtek, többf éleképpe n is éttelmezhetők: 1. a hüvely 

hámjá nak nagyo bb mag zsugo rodá si (karyop iknotiku s) indexe 

nem kizárólagosan csa k ösz tro gé n hatás köve tkez ménye lehet, 

hát te rében androgén ha tás, illetve az andro gé n hormonok áta

lak ulásából szá rm azó anyagcs ere term ékek hatása is á llha t, 

2 . a méhnyál kahártya vasta gság ának ultrahangos vizsg álatából 

nem lehet az e lváltozás hátter ébe n ál ló szöve ttani képre köve t

keztetni, 3 . a szé rum hormon sz inte k bio kémia i meg határo zása 

bizo nytalan, és napi inga dozás t mu tat. 

4. táblá=at. A méhnyálkahártyarákok típusai és különböző hormonhatásokra 

kialakuló megelőző állapotai 

1' Ösztrogén 
Mirigyes túlburjánzils 
- laphám átalakulással 

1' Gesztagén/TAM 
yákos átalakulás 

Világos-sejtes átalakulús 
Szemölcsös-savós átalakulás 

• méhnyálkahártya-típusú mirigyrák 
• laphám irányú átalakulással 

• nyúkos mirigyrák 
• világos-sejtes rák 
• szcmölcsös-sa vós rák 

A nyá kos, nyakcsatorna-szerű szöve ti á talak ulásokna k és a sor

vadt méhnyá lkahárt yábó l kiindul ó kö vetkez ményes nyak csa

torna- típu sú ráknak a tamox i fen ant i-ös ztro gén hatása a leg

va lós zínü bb oka (4. tábláza t). M ivel a tam oxifen e lfogla lja az 

ösz trogé n receptort, és gáto lja annak újra képződését a c ito

plasmáb an, a tamox ifen öszt rogé n hatá sa, ha egyá ltalán va n, 

nagyo n gye nge és rövid ide ig tar t. A progesztero n recep tor 

képződését azonba n ser kentheti, és ez lehet a magya ráza ta 

annak, hogy a tamoxifen kezelés se l összefüggő, a méhnyá lka

hár tyáb an k ifejlődő nyákosa mi rigy rákokban magas a pro ges 

te ron rece ptorok szá ma (7) . 
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Mivel az ösztrogén a progeszteron rece ptorok képződését 

ser-kenti , érthető, ho gy ösz trogén receptor-ne ga tív méhnyá l

kahá rtya eseté ben az egye düli tamoxifen vagy progeszti n ke

ze lés nem hat ásos . A pro geszteron rece ptoro k szá mának 

növe léséve l a tamo x ifen felerősítheti sajá t gesztagénszerű anti

ösz trogén hatá sát, amely néha a méhnyá lkahárt ya polipok kö

tőszövetes állományának decidu ális átala kulásába n nyilvánu l 

me g (8). 

Az irodalomban leközölt és a saját beteganyagunkban előfor

dul ó tam oxife n kezelés kapc sán kialakult méhn yá lkahá r

tya rákok vizsgál ata alapj án ana a következ tetésre jutottunk , 

hogy a daganat kia lakulá sá nak kock ázat a és a tamoxi fen 

adagja illetve a gyógyszerszedés ideje egye nese n arányos , más 

szóva l a gyógysze rhatás összegeződik ( 1, 5, 9- 13 ). Hetven 

méhnyá lkahár tya rákos beteg közül 15% napi 20 mg, 17,2% 

nap i 30 mg és 59,4% 40 mg tamoxifen t kapott ( 14). 

Úgy go ndoljuk , hogy a méhnyá lkahárt ya- típu sú ráko s betegek

ben hat ásos gesz tagén keze lés a tam ox ifen á lta l előidézett 

ráko k eseté ben ellenjava llt. A két szövettan i típu s elkülönít ése 

rutin szöve ttani mód sze rekkel néha neh ézsége kbe ütközhe t, 

de az immun -szöve tkémiai vizsgá latokkal m indig lehetséges 

(5. táblázat). 

5. uiblá:a r. Intermedier filamentumo k a daganatos méhny álkahártyában 

Cy tokeratinok 
13 8. 18, 19 Vimcnt in CEA 

Méhnyálk ahártya szerű mir igyrák + + 
M irigyrá k laphá m átalakul ássa l -/+ +/- + 

yákos mirigyrák + + 

Világos-sejtes rák (+) (+) (+) 

Szemö lcsös-savós rák + (+) 
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