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ÖSSZEFOGLALÁS A szerző összefog lalja azokat a j avaslatokat, 
amelyek az méhtestrák hormonális keze léséve l kapcsolatban 
az utóbb i éve kben tisztázódtak. Foglalkozik a méhtestrák ki
a lakulásába n szerepe t j átszó tényezőkkel , a horm onális ke
zelés szempontj ábó l fontosnak tartható sztero id receptorok
kal. Az iroda lmi áttekintés alapján j avasla tot tesz a méhtest
rák hormon keze lésére. 

Kulcsszavak Méhtestrák, steroid receptorok, hormon kezelés 

BEVEZETÉS Az utóbbi éve kben számos olyan tényezőt ismer
tünk meg, amelyek szere pet j átszhatnak a női nemiszerv i 
rossz indulatú dagana tok kia lakulásában, de a pontos ok még 
nem ismert. So k tényezőről tudj uk, így egyes vírusokról, 
kémiai anyago król , é letkörülményekről , hogy szerepük lehet 
a daga natok kialakul ásában és így kiiktatásuk csö kkenti a 
daganatos megbetegedés esé lye it, de az igaz i ok felismerése 
még várat magára. Hazánkba n az utóbbi időben a nőgyógyá

sza ti rossz indulatú daga natos megbe tegedése k száma lassú, 
de állandó jellegű emelkedő tendenc iát muta t, és változar
lanul magas az ebből eredő halálozás , amelyben döntő szere
pe van a petefésze krákos betegek magas halálozás i arányá
nak. Az utóbbi évek ben az Egyes ült Államok és a nyugati 
országo k stat isztika i adata i azt mutatjá k, hogy a leggya ko
ribb nőgyógyászati rosszi ndulatú daga nat, az emlőrákot nem 
számítva, a méhtes trák ( 1,3). Hasonló tendencia figyel_hető 

meg hazánkban is (2), és v,frhatóan a méhnyakrák korrekt 
szűrésének kiterj edéséve l az ezredfo rdulóra lényegesen több 
méhtestrákos betegge l kell számolnunk . Ennek megfelelően 

a betegség etiológ iájának, szűrésének, gyógykezelésé nek a 
kérdése előtérbe kell kerüljön az elkövetkező években. 

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK A méhtestrák gyako riságának fokozó
dásában számos tényező játsz ik szerepet. 

ÉlfTKOR A méhtestrák és az éle tkor össze függése igen j elleg
zetes voná sokat mutat ( 1,4). A fertilis kort követően a gya-
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koriság meredeken emelk edik, 50 és 70 év között gya korisá
ga közel azonos, de még igen előrehaladott korban is előfor

dul. 

RASSZ ÉS SZÜLETÉSI HELY Előfordulási gyakori sága lényegese n 
maga sabb az Egyesült Államokban, mint Ázs iában, közepes 
előfordulású Európában. A lakhelyvá ltozás ese tén a születési 
helynek megfelelő átlagos előfordulással lehet számo lni. 

SZOCIÁLIS-GAZDASÁGI KÖRÜLMÉNYEK Az Egyes ült Államokban és 
Európában szerze tt tapasztalatok is arra utalnak, hogy az élet
körülmények j avulása szoros össze függést mutat a betegség 
gyakoriságának növekedésével , de egy úttal az is megfigyel
hető, hogy főleg a nem invasiv ese tek száma nő. 

ENDOGÉN ÉS EXOGÉN TÉNYEZŐK LEHETSÉGES SZEREPE MÉHTESTRÁKBAN 

Ismert megfigyelés, hogy gyakrabban ke ll számolni a méh
testrákkal, ha a betegnek egyé b rossz indulatú megbetegedése 
is volt. Legkifejezettebb az össze függés az emlő rákkal, nem
csak ugyanazon betegben, de a csa ládon belül is. A családi 
össze függések pontos tisztázása kiindul ópont lehet a szűren
dő betegek kiválasztásában. 

Rég i megfigyelés, hogy a kevés szülés szoros össze függés 
ben van a méhtestrákkal, mely éppen ford ított, mínt ami a 
méhnyakrákka l kapcsolatban megfigyelhető. A legmagasa bb 
rizikótényező a nulliparitás, és ez csök ken a szülések számá
nak emelkedéséve l. 

A kora i menarche és a késői menopausa emeli a betegség 
gyakoriságát. 

Szoros összefüggés mutatható ki a betegség gyakori ságának 
emelkedése és az elhízás közö tt (5). A diabetes és a hyperto

nia is gyakran szövődik méhtestrákka l, de gyakrabban meg
figyelhető arthritis, hyperthyreosis, valamint epekövesség is 
a betege k közö tt. A ritkán előforduló femini zá ló ovarium 
tumor, valamint a gyakoribb polycys tás ova rium szindróma 
jól ismert prediszponáló tényező (6-7). Az ionizáló sugá rzás
nak gyakoriság fokozó hatását nem lehetett igazol ni sem az 
atombomba hatásának kitett ja pán nők körében, sem azok
ban, akik méhnyakrák miatt sugárterápiában részes ültek (8). 
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Thur: 6 L. 

Az 1970-e s évek e lején többe n felvete tték, hogy a kombinált 
fogamzásgá tló tablettát szedők körébe n gya koribb a méh
testrák előfordulási gyakorisága (9- 10). A későbbi vizsgála
tok ennek ellenkezőjét bizonyítjá k ( 1 1 ). A kon ekten alkal
mazott hom1onpótló keze lés ugyancsak nem befolyáso lja a 
női nemiszervi daganatok gyakoriságát, sőt az ilyen betegek 
ese tén is ja vaso lt az alkalmazása ( 12). Cullen ( 13) már a 
száza d fordul ón felve tette, hogy a méhtest rák kialakulá sát 
megelőzi a méhnyá lkahártya atypiás e lvá ltozása. Gusberg 
( 14) vizsgá latai tisztázták, hogy az adenomatosus endometri
um hyperplasia rákmegelőző elváltozás, és kialakulása össze
függ a taitó s ösz trogén adássa l ( 15- 16). A magas endogé n 
ösztrogé n sz int hatásá ra kialakul ó hüve lyhám e lvál tozás 
vizsgá latát korábba n szűrővizsgálati célra is ajánlották ( 17) . 
Fiziológiás körülm ények között az ösztrogé nek indukálják a 
méhnyálkahártya növekedésé t, fokozzá k a mitot ikus aktivi
tást. A progesz teron ez utóbb it gáto lja, és a méhnyál kahártya 
sec ret iós áta lakulásá hoz veze t. Ily módo n a progesz teron 
szabá lyozza a méhnyálkahártya növekedésé t. A progeszteron 
hatás csökke nése vagy hiánya, az u.n. ,,gátlás nélküli" öszt
rogén hatást eredm ényezi, és az endom etrium növekedése 
kontroll né lkü l marad. Eredm ényeké nt tartós proli ferációs 
állapot a lakul ki és áll fenn, ami megteremti a rákmegelőző, 
majd rákos elfajulás lehetőségét ( 18-20). 

A „gát lás né lküli" ösz tro gé n ha tás kia lakulh at endogén 
okokbó l, de nagy mennyiségű exogé n ösztrogén bevi tele kö
vetkez tében is. Az exogé n bev itt öszt rogé n cystikus hyper
pla siát okozó hatásá t megelőzi a ve le egy ütt adago lt pro
gesz teron (21 ), sőt tartós adago lása endometrium atrophiá t 

vagy secretiós átalaku lást idéz elő. 

HORRMONRECEPTOROK A ho1monális hatás pontos mechaniz
musa az utóbbi két évtizedben tisztázódott (22-23). Ismertté 
váltak a szteroid recep torok, ame lyek felisme rik és nagy ak
tivitássa l megkö tik a biológiailag aktív természe tes anyago
kat és fa1mako nokat. Ez a kötődés az első lépése annak a 
bonyol ult biokémiai reakciós oroza tnak, amelynek a végered
ménye a biológia i vagy fam1akológ iai hatás. Ismertté váltak 

azok a történések, amelyek a méhben és a méhnyálkahár
tyába n lezajl anak az ováiium hom1onok hatására. 

A receptor kutatáso k fényt de1ítettek azokra a sejL5zinten le
já tszódó folyamato kra is, ame lyek egyes daganat ok, így a 
méhtestrák kialakulásában is szerepet j átszanak. Ezek a vizs
gálatok egy úttal meg teremtették annak a lehetőségét is, hogy 
ezeket az u.n. ,,hormon dependens" daganatokat hormonális 

kezelésse l is gyógyít hassuk. 

A daganat szövet rece ptor tarta lmának vizsgá latával kivá
laszthatók azok a betegek, akik várhatóan reagá lni fognak a 
honnonál is keze lésre, alkalmazásukkal a daganat növekedése 
megál lítható, illetve lass ítható, és a daganat kiújulá sa meg-
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előzhető. A hormon dependens daganatok rece ptor taita lmá
nak meghatáro zásáva l lehetőség nyílik az adequát te rápia 
meghatározására, és egyes daganatos betegségekbe n, így a 
méhtestrákban is, kifej ezett prognosztikai értéke van (24-25 ). 

A klinikumb an régóta ismertek azok az adatok, ame lyek bi
zonyították, hogy a méhtestrákok az esetek kétharmadába n 
reagálnak a hormon keze lésre, tehát honn on dependens kép
ződménynek tekinLhetők. Kistner (26) szövettan i vizsgála t
ta l, Kelly (27) klinikai megfigyelésekke l igazo lta a progesto
gének hatásosságá t és ezze l a méhtestrák hormon dependen
c iáj át. Az eddig i vizsgá latok alapján egyértelmű , hogy a 
sztero id hatás alapfeltéte le a cytosol szteroid receptor jel en
léte (28-30). Számos vizsgálat szer inL a méhtestrák differen
ciáltsága és a receptor előfordulás gyako risága szoros össze
függést mutat, min é l di fferenciá latlanabb a daga nat, 
annál kisebb a receptor előfordulás gyako risága (3 1-32). A 
rece pto r kutatá s ige n fo ntos sze m po ntja a hor monális 
keze lés re alkalmas betege k kiv álasz tásán tú l az is, hogy 
milyen prognosztikai énéke van a recep tor kimutathatóságá
nak. Megá llapí tható, hogy a prog esz teron receptor kimu
tathat ósága a daga natba n jobb prognóz ist je lent (33), és 
minél magasabb koncentrációban mutatható ki , annál ked
vezőbb a betegek túlélése (34) . 

Az eddigi vizsgá latok egyértelműen ana utalnak, hogy a re
ceptor vizsgá latok legfőbb előnye azoknak a betegek nek a ki
választása, akikben várhatóan eredményes a hormon keze lés . 

HORMONÁLIS KEZELÉS LEHETŐSÉGEI 

ENDOMETRIUM HYPERPLASIA Az edd igi v izsgála tok sze rin t a 
méhnyálkahán ya hyperplasia tartósan fenná lló súlyos mor
fológiai eltérés, amelynek súlyosabb formája a carc inoma in 
situ, mely lehetséges átmeneti állapot a méhtestrákhoz. Fe
renczy és Gelfand (35) adata i szerint a méhnyá lkahártya hy
perplasiás betegek 84%-a reagá l a medroxyprogesteron acetá t 
(MPA) kezelés re, ugyanakkor a cytológiai atyp iás betegek
nek csak 50%-a, és 25% -ban alakul ki méhtestrák. 

A javasol t keze lés 10-20 mg/nap Provera minden hónapban 
11- 12 napig. 3 hónap múlva kontro ll méhnyál kahártya biop 
sia ja vasolt. Változatlanul fennálló hype rplasia ese tén dóz is 
emelés, 40-10 0 mg Prov era napo nta 3 hónapig j avasolt. Ezt 
követően változatlanul fennál ló hyperp lasia ese tén hyste rec

tom ia végzendő. 

MÉHTESTRÁK Kelly és Baker (27) vizsgá latai óta igen sok köz
lemény fog lalkozott a méhtestrák pro gesz teron terápiájáva l. 
Korábban a vizsgá latok empíriku s alapo n folytak, később a 
szeroid receptorok vizsgá lata alapjá n. Az ered ménye k igen 
ellentmond ásosa k. Lewis és munkatár sai (36) megá llap ítot
ták, hogy I. stádiumú betegek túlélésé t nem befo lyáso lja a 
MPA adago lása. Ugya nakkor Decoster és munkatársai (37) 
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azt bizonyítollák, hogy a ho1moná lis keze lés lega lább olyan 
hatásos, mint a műtét előui sugárkeze lés, köze l 60%-ban a 
betegek daganatm entessé váltak az intraut erin alka lmazo tt 
progeszteron keze lés hatására. Azóta számos vizsgá lat azt bi
zonyította , hogy I. és II. stéidiumban a betegek túlélésé t az 
al.kalmazoll adjuv áns progeszteron kezelés nem befolyásolja 
(38-39) . Az utóbbi évek vizsgá latai alapján megállapítható, 
hogy az 1. és II. stád iumú méhtestrákos betegek esetében az 
adjuváns prog esz tero n keze lés nem befo lyáso lja a betegek 
túlélésé t, nem befolyáso lja a betegség mentes időt, a recidíva 
gyako riságot, ezé rt nem szükséges . 

A progeszteron kezelés ugyanakkor javasolt az előrehaladoll 

és/vagy áttétes, valamint a kiúju lt méhtestrákos betegek esetei
ben. A kezelés előnyei (40): 1. response rate 30 és 50% között 
van, 2. a complete response rate 19%, 3. látszólag a kezelés 
mellékhatás mentes, 4. per os adagolá sa megoldott. Az eddigi 
vizsgá latok szerint a nagyon magas dózisú MPA adago lása 
(800 mg/die) nem jár lényeges előnnyel a betegség lefolyása 
sze mpo ntjábó l (4 1 ), ugyanakkor jelentős súlynövekedést 
okozha t, valami ni súlyosbí thatja a fenná lló diabetest (42). 

ANTIÖSZTROGÉNEK ALKALMAZÁSA MÉHTESTRÁKBAN Elmé leti 
megfontol ások alapján, az endogén ösztrogén szint csökke n
tése révén, az ant iösztrog ének kedvező hatást fejtenek ki a 
méht estrákban . A leg újabb vizsgálatok szerint az antiösz tro
gén keze lés direkt módon is kedvező hatású a méhtestrák ke
ze lésé ben (43) . Ugyancsak ismert, hogy a tamoxifen kezelés 
hatására emelkedik a progeszteron receptor koncentráció, ami 
kedvezőbb helyzete t teremt a progeszteron kezelésre (44-45), 
és csö kken a szérum 17-béta ösztradiol szint (46). 

GNRH ANTAGONISTÁK ALKALMAZÁSA Az utóbbi években a 
méhtestrák hom1oná lis kezelésében előtérbe került a gonado
trop re leasing ho1mon antagonis ták alkalmazá sa. Vizsgála
tok igazo lták, hogy a lka lmazá suk során direkt gátló hatást 
fejtenek ki a rákos sejt pro liferációra (47). 

Nagy dózisban a petefészek gátlásán keresz tül gyors és je len
tős ösz trogé n szint csökkenést idéznek elő, amely közvetett 
úton kedvezően befo lyáso lja az ösztrogén dependens méh
testrák keze lését (48) . 

KÖVETKEZTETÉSEK Össze foglalva a hormoná lis kezelés lehe
tőségét, az alább iak á llapíthatók meg . 

1. 1. és II. stád iumú méhtestrákos betegek eseté ben az adju
váns progesz tero n kezelés a betegs ég lefo lyását, a betegek 
túlélésé t nem befo lyáso lja , így nem szükséges . 

2. Ill. és JY. stád iumú méhtes trákos betege k esetében a 
magas dózisú ( 100-400 mg/die ) progeszteron keze lés ked
vező hatású a betegek túlélésére. 
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3. Recidiváló és/vagy áttétes méhtestrák ese tén a betege k 
egy részében kedvező hatás várható a kezeléstől. 

4. A Tamox ifen kezelés a progeszteron receptor koncentráció 
emelése révén pozitívan befo lyásolja a proge szteron keze lés 
eredményességét. 

5. A GnRh antagonisták alkalma zása tovább i klinika i vizs
gálatot igényel. 
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