
Az emlőrák gyógyszeres megelőzése 

ALBERTO COSTA, M.D. 

Európai Onkológiai Intézet, Milánó 

BEVEZETÉS A hagyományos gyógy módok korláto zott haté
konysága és a daganatok bioló giájának egyre rész letesebb 
meg isme rése veze tett ahho z a törekvéshez, hogy ésszerű és a 
betegség kialakulás i fo lyama tát megakadá lyozó módszereket 
keressünk (1-3). Ezen új módszerek közé tartozik az egyre na
gyo bb figye lmet élvező gyógysze res rákmegelőzés. Ez a mód
sze r természetes vagy mesterséges úton előáll ított vegyü letek 
alkalmazásával , még a klinikai tünetek megjelenése előtt avat
kozik be a daganat kia lakulásának folyama tába (4-6). 

TAMOXIFEN VIZSGÁLATOK A tamoxifen elsődleges megelőzés

ben való alkalma zhatóságá t vizsgá lták, és a legújabb eredmé
nyek arra utalnak, hogy ez a szer igen hatékonyan csökke nti az 
emlőrák előfordulási gyako riságát olyan nők körében, akiknél 
fokozott az emlőrák kia lakulásának kockázata (7). Népesség i 
adatok és számos kísérlet eredmé nye szól ame llett, hogy a tamo
xifen alka lmazható a gyógysze res megelőzésben. A szernek 
ösztrogé n- és progeszteron-szerű hatása is van. Ezen tulajdonsá
gok - így a keringő l- es típusú inzulinszerű növekedési tényező 
sz intjének csökkentése, az érképződés gátlása és a tervezett sejt 
halál elősegítése - ismeretében érthető az az egyéb ként nem várt 
hatás, amit a tamoxifen ösztrogénreceptor-negatív emlőrákban 

szenvedő nők körében kiváltott. Az emlőrákos betegekben 2-3-
szor nagyob b valószínűséggel alakul ki emlőrák az ellenolda li 
emlőben. Azokban a vé letlen-besorolásos vizsgálatokban, ahol a 
tamoxife nt kiegészítő szerként adták emlőrákos betegeknek , az 
elleno ldali emlőrák kia laku lási gyakorisága megközelítő leg egy 
harmadda l csökkent. Az emlőrák gyógysze res megelőzését célzó 
kutatásokban j elenleg a tamox ifen az egyik leginkább vizsgált 
vegyü let, ami köszönhető egyrészt a fenti eredményeknek, más
részt egy nagyszámú betegen végzett, hosszú-távú követéses 
vizsgá lat eredményének, ame ly szer int a tamoxifen biztonságo
san alkalmazható daganatos betegek körében. 

Ugyanakkor a tamoxife n egy ik mellékha tása az, hogy fokozza 
a méhnyá lkabártyarák kialaku lásának kockázatát. Ennek isme-
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retében méhkiirt áson átesett nőkkel végeztün k vélet len-beso
rolásos vizsgá latot. Figye lembe vettük , hogy az emlőrák kiala
kulásának kockázata kisebb azon betege k esetében , akiknél a 
műtét kétoldali petefésze k-kiirt ássa l j á11 együtt . 

1992 októberébe n egy kettős-vak, placebo-ellenőrzött, vé let
len-besoroláso s vizsgá latot ind ítottunk, amelyben a tamo xifen 
hatását vizsgá ltuk olyan (főleg Olaszo rszágba n élő) nők köré
ben, akiknek nem volt emlőrákos megbetegedésük , és koráb
ban méhkiirtáso n estek át (8) . A v izsgála tba bevont nők vélet
len besorolás alapján , száj on át napi 20 mg tamox ifent vagy 
placebo t kaptak. A kísérleti időszak után még egy 5 éves köve
tési időszakot is terveztün k. 1997 júniu sában a vizsgá lat szer
vező i és az adatfe ldolgozó csoport tagjai, főképp a magas le
morzsolódási arány miatt úgy döntöttek, hogy nem vonnak be 
a vizsgá latba több új a lanyt (9). M ivel a lemorzsolódásnak, 
más néven az együt tmüködés hiányának ponto s oka nem is
mert, három köz lemény adatait néztük át abbó l a célból, hogy 
meghatározzuk, mekkora a vizsgá lattó l (beleértve a követés 
időszakát is) nem valamilyen nagyobb életesemény miatt vissza
lépő nők aránya. A Royal Marsden-fél e (10) , tamoxifennel 
végzett emlőrák-megelőzési vizsgála tban az alanyok 35,5%-a 
(877/247 1 ), a National Surgical Adjuva nt Breast and Bowel 
Projects p-1 vizsgálatban ( 11) a vizsgá ltak 28,8%-a (7,2% nem 
adta beleegyezésé t és 2 1,6% abbahagyta a kezelés t), az italian 
Tamoxifen Prevention Study ( 12) esetén pedig a vizsgáltak 
20, 7%-a ( 1118/5408) hagyta abba idő előtt a keze lést. Megfi
gyel tük , hogy a lemorzso lódás aránya a v izsgá lat első évébe n 
volt a legnagyo bb: az első évben havonta 2%, a 2-5 . évben ha
vonta 1 %, és bár bizonyos külső körü lmények miatt vá ltoztat
nunk kellett a vizsgá latba bevonás feltételein, a lemorzso lódás i 
ará ny jelentősen nem vá ltozo tt ( 1992-ben 1,89%, 1997-ben 
1,59%). Ezze l szemben vá ltozott az esetszám növekedésé nek 
aránya : 1991 és 1995 között havonta 125 ese t, míg 1 995-től 

havonta 75 eset. A legtöbb nő önszántá ból , nem a keze lés va
lamely mellékha tása miatt lépett ki a vizsgá latból ( 1, 15/ 100 nő 
az első 12 hónap során va lami lyen egyéb ok miatt, illetve 
0,5/ 100 nő a kezelés mellékhatása miatt) ( 13). 

Új alanyok vizsgá latba bevonása 1997. jú lius 11-vel befejező
dött , a vizsgálat a továbbiak ban a terveze ttnek megfelelően 

folytatódik. Az fő vizsgá lat i szempont a kialakult emlőrákok 

száma és az em iatt történő halálozás volt. Ezt az előzetes, idő

közi elemzést a kezelés szándéká nak tükrében kész ítettük: 
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5408 nőt sikerü lt vé letlen besorolássa l bevonn i a vizsgálat ba, 
és átlagosan 46 hónapo n keres ztül a fő szempontokr a tekintet
tel utánkövetni. Ezidá ig 41 emlőrákos megbe tegedés t ismer
tünk fö l, ebbő l eredő halá lozás nem tö rtént. Nem mutatkoz ik 
különbség az em lőrák előfordulás i gyakor isága terén az alké
sz ítménnye l (22 eset) és a tamoxifenne l kezelt (25 eset) beteg
csopo rtok között . Az em lőrák előfordulási gya korisága je len
tősen csökkent azo n vizsgá lt nők körében, aki k a vizsgá lat 
ideje alatt tamox ifen mellett horm onpót ló kezelés t is kaptak. 
Háromszázkilencven olyan nőt követtünk , akik hormonpótlás
ban rész esültek , és véletlen besoro lás útján az ellenőrzőcso

po11ba került ek, köztük 8 esetbe n alakult ki emlőrák. Ezze l 
szem ben azo n 362 nő között, ak ik a tamox ifennel keze lt cso
portba kerü ltek, és eme llett hormonpót lásba n is részes ültek, 
csupán egy lett em lőrákos. A tamox ifenne l kezelt nők körében 
az ellenőrzőcsoporthoz képest j e lentősen megeme lkedett az 
érrends zeri megbetegedések és a h ipertr iglicer idémia előfor
dulá si gyakor isága. 

Bár ez az előzetes elemzés csupá n cseké ly bizonyító erővel bír, 
az általunk vizsgá lt, em lőrák kialakulá sának szempontjábó l az 
alacsonytó l az átlagos fokú kocká zatnak kitett csoportban a 
tamoxifen előzetesen feltéte lezett védőhatása egyelőre nem 
egyértelmű. Úgy tűnik, a honnonpót lásban részesülő nők szá
mára előnyös vo lt a tamoxifen kezelés. Emlőrák miatti halálo
zás a vizsgá lt csopo rtban nem törté nt. Mindenképpen szüksé
ges a követé ses vizsgála tok fo lytatása annak érdekébe n, hogy 
meghatározhassuk a tamoxife n keze lés hosszú-távú veszé lye it 
és előnyei t. 

RETINOID VIZSGÁlATOK Az emlőrák gyógysze res megelőzésé

nek másik lehetséges mego ldása a ret ino idokhoz kapcso lódik. 
A retinoidoknak, az A-vitamin természetes és mestersé gese n 
előállított származéka inak daganatellenes hatását a klinik ai ku
tatásokat megelőző vizsgá latok mutatták ki, és ezt je lenleg zaj
ló, klin ikai szakaszba n lévő rákmegelőzési vizsgá latok próbál
ják igazo lni (5). Az emlőrák megelőzésének vizsgá latához a 
rendelkezé sre álló vegyü letek közül az N-(4- hidro x ifenil)reti
namidra (fen retinid vagy 4-HPR) esett a választás, mive l az 
emlőrák kia laku lásának magakadá lyozását tanulmányozó ál
latkísé rletek tanúsá ga szerint ez egy nagy- hatású , kevéssé mér
gező vegy ület ( 14). Eme llett klinikai v izsgá latok kimutatták, 
hogy a fenretinid felhalmozódik az emberi emlőben (15- 16) . 
Ellentétben egyéb retinsav-szá rmazékokka l, ez a retino id kü
lönálló mód on indítja be a tervezett sejth alál (apoptos is) folya
matát a daganatos sejt ekben, míg a daganatsejt diffe renciálódá
sát biztosító sejtszi ntű rendsze rekre nem hat ugyan ilyen mér
tékbe n ( 17), és folyamatos adago lás me llett a plazmában mér
hető sz intje állandó ( 16). Noha a hatásmódja a mai napig sem 
isme rt teljes egészében, nemrég megje lent tanu lmányok ered
ménye i arra utalnak , hogy a fenret inid célzotta n befo lyáso lja a 
ret inoid-re ceptorok működését oly módon, hogy a retinsavra 
jellemző, sejtnövek edés i j elátv itelre gyakoro lt gátló hatás 
megmarad , de a vegyü let keze lés i mutatója jobb ( 18). Egyéb 
retinoidok hatását korlátozza ( 19). 
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A fenretinid elleno ldali emlőrák előfordu lási gyako riságá t 
csökkentő hatását 5 év ig tartó vizsgá lattal próbáltuk meghatá
rozni. Vizsgálatu nkat kora i stád iumú emlőrákban szenvedő 

nőkkel végeztük , az egy ik csoportnak fenret inidet adtunk, a 
másik csoport semmil yen keze lésbe n nem részesü lt. 1987-ben 
kezdődött a klinikai 3. szakasz vizsgá lat. Kétszeresen is indo
kolt volt egy ilyen beteganyaggal végezn i a vizsgá latot: egy
rés zt, mert a kora i stád iumú emlőrákkal kezelt betegek életk i
látása i j ók, azonban az ellentétes emlőben kia laku ló új emlőrák 

veszé lye 8%/év (20-2 1 ), ami 5-6-szor nagyobb, mint az emlő

rák kialaku lásának átlagos kocká zata Észak-O laszország ban és 
az Egyesü lt Álla mokban (22). Másrész t eze n betege k nagy 
része már eleve rendszeres ellenőrzés alatt állt, így viszonylag 
egyszerű volt rávenni őket egy hosszú- távú vizsgálatban való 
részvé telre, és az át lagosná l nagyobb együttműködés volt vár
ható enné l a betegcsopo rtnál. 

A kapott eredmények arra utalnak, hogy a menopau za előtt, il
letve után álló betegek csoportjá nál tapaszta lt, fenretinidre adott 
válasz kis mértékben különbözik. No ha eredeti kísérleti feltevé
sünk nem tartalmazta ezt a különbséget, adataink is alátámaszt
ják azt az elméletet, amely szer int a menopau za előtt, illetve után 
kia laku ló emlőrák két különböző betegség. Tekintettel a meno
pauza előtt kialakuló emlőrák gyakran súlyos kimenete lére, és a 
fenretin idnek ebben a betegc soportban tapasztalt kedvező hatá
sára, megá llapíthatjuk, hogy adatainknak nagy jelentőségük van, 
és tovább i vizsgá latok elvégzését teszik szükségessé. 
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