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BEVEZETÉS A petefésze krák a nők rákos betegsége ive l össze

függő halálozás leggyakor ibb oka. Az új e lőrelépések ellenére, 

amelye k a sebész i sze mléletben (daganatcsökkentő müt ét, köz

ti müt ét), a szakértői cso portmunk ában (több sza kmát egysége

sítő klinikák, sok sza kmás meg köze lítés) és a kemoteráp iában 

(c isplatin és pacl itaxe l a lapú) beköve tkez tek, az elmúlt 10 év 

so rán a pe tefésze krákos betege k túlé lése nem nőtt számottevő 

mértékben ( 1 ) . A tünetmentes túl élés és az életminőség azo n

ban j av ult. Ez elsősorban a hagy om ányos kemoterápiára adott 

60-8 0%-os j ó kez det i vá lasz nak köszönhető. Saj nos a szom orú 

tény az, hogy a betegek több sége visszaes ik, a máso dik vonal

ban adott kemoterá pia hatásosság a kiábránd ító (20-40%-os 

vá lasz), és 5 betegből csak egy é li meg az öt évet. 

Az erőfeszítések egy ik cso portja a kemote rápiás keze lése k ha

tásosságá nak növe lését tüzte ki cé lul, gyakr an súlyos mellék

hatáso k árá n. A mási k az egyé nre sza bot t keze lés utját keres i 

azo knak a be tege knek a kivá lasz tásáva l, akinél várható, hogy a 

gyógyszeres keze lés ere dményes lesz. So k kórjósl ati tényezőt 

vizsgá ltak, amelye k a keze lés végső kim enetelé t e lőre je lezhet

nék ( ! . táblázat}. A kemoterápia hatásosságá ra utaló előrej el

zők alkalmaz hatók lennének a keze lés i te rv felál lításá ban, ille t

ve a gyógyszeres keze lés erősségének fokozására . Ilyen előre

j e lző lehet a szé les körben hasz nált CA 125 (2). Köz lemé

nyünkb en a CA 125-öt a gyógysze res keze lés eredm ényességé t 

előreje l ző más, lehetséges új kó1jós lati tényezőkkel egy ütt tár
gya ljuk . 

CA 125 ÉSA KEMORRÁPIÁRAADOTTVÁLASZ Mióta Bast és mtsai 
(3) létrehoztá k az OC 125 ant iteste t, am ely lehetővé tette a CA 

125 meghatározását, a CA 125 lett a petefésze krák kórismé zé
sé nek és keze lésé nek legjo bban haszná lható daganatje lzője. 
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A CA 125 sze rkezete még nem tisztázott , és biológia i szerepe 

nagyrész t ismere tlen. Ez a daganatjelző főleg a betegség 

nyo mon követésé re alkal mas . A kora i felismerésben, pé ldáu l 

sz ürés során, kevés bé a lka lma zható alacsony érzé kenysége és 
spec ific itása m iatt. 

Különböző tanulm ányok - melyek a 2. 1áblázatba11 láthatók -

vizsgá lták a CA 125 lehetséges sze repét platina-a lapú kemo

terápia végere dm ényének előreje l zésében a keze lés kora i sza

kaszába n. A szerzők arra a köve tkezésre j utottak, hogy a CA 

125 szé rum sz int nem megfelelő mértékü csök kenése a gyógy

sze res keze lés hatásta lanságá ra uta l. Mind a 2-3. keze lés utáni 

abszo lút CA 125 szé rum szint (4-7), mind ped ig a CA 125 szint 

időbeni csö kkenése (8- 10) arányosa n össze függ a daganat

pu sztítás mérté kéve l. 

Fő leg a szé rum CA 125 felezési ideje mut at je llegzetes össze

függés t a daga nat visszafej lődésével és a túlé lésse l. 60 kemo

terápiáb an rész esült betegünkn él úgy tap aszta ltuk , hogy aki k

nél a CA 125 felezés i idej e röv idebb volt mint 20 nap, a túlé lés 

/. 1ábláza1 Kórjóslat i tényezők ( 18) 

Klinikai-kórtani kórjós lati tényezők 
Mennyiségi kórszövettani adatok 
Daganatnövekedési jellemzők 
Daganatje lzők 

Kezeléssel összefüggő kórjóslati tényezők 
Molekulá ris genet ikai kórjóslat i tényezők 
Gyógyszer-ellenállás mutatók 
Egyéb 

2. 1ábláza1 A kemoterápia hatásosságára utaló CA 125 változások 

Változások 

t 1/2 <20 nap 
< 1 00 U/1111 3 kezelés után 
a görbe 95%-os konfidencia határa 
2 kezelés után nonna lizálódott énék 
8 hét után normalizálódott érték 
t 1/2 100 nap és <35 U/ml 2 kezelés utún 

Irodalom 

Yedema és nusai (8) 
Moge11s1e11 (5) 
8111/er és 111/sai ( 10) 
Red111a11 és 1111soi (4) 
Li11 és 1111sai (6) 
Gaducci és 1111sai (9) 
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28 hón ap vo lt. Ugya nakk or, akikn é l a felezési idő hossz abb 

vol t, a tú lé lés csa k 19 hónapo t érte el. Ebbe n a vo natk ozásban 

figye lem re méltó Meier és mtsa inak (7) a másod lagos da ganat 

meg kisebbít éssel foglal kozó tanulmán yukban tet t meg figye

lése, mi sze rint a CA 125 fe lezés i idejé nek 20 nap a latti vagy 

felett i vo lta j ob ban mutat ot t összefüggést a daganat teljes e ltá 

vo lításá nak lehetőségével, mint a CA 125 sz inteknek a műtéti 

beav atko zás idej é re történő nor mál értékre csö kkenése. 

Berepülő tanulm ányok alapján , ame lyek arra utal tak, hog y a 

kemo terápia hatá sossága a CA 125 érté kek csö kkenésé nek 

mfat<é:kc alapján megítélhető ( 11 ), Buller és 111/sai ( 10) vissza

tekintő tanulmányukban 125 kemoterápiában részesülő betegnél 

ki-számolták a CA 125 é rtékek expo nenc iális csö kkenése és a 

tú lé lés közöt ti összefüggés t . A csö kkenést ők is erősen előreje l

ző értékűnek ta lá lták a t11lé lés re vonatko zóa n, és a CA 125 

sz intek ideál is csö kkenés i arányát 7,6 napban határoz ták meg. 

Ez az ide-á lisnak tarto tt felezés i idő azo nban csak azon vá loga

tott 11 be teg nél (a 1 25-esetből) vo lt megfigyelhető, aki kné l a 

daga natot te ljese n e l lehetett távol ítani, és akik a kiértékelés 

idején már lega lább 3 éves túlélők voltak . A kemoterápia haté 

kon yságának meg ítélésé re a reg ressziós görbe kívána tos 95%

os co nfid enc ia ha tára tűnt a kó1jós lat sze mpontj ábó l a legfon

tosabb nak. 

Azo n betege kné l, akiknél a gör be esése lassab b (kisebb a lejt és 

vagy a felezés i idő hossz abb ), helyeseb bnek látsz ik a szo kásos 

gyógyszeres keze lés helye tt a 1- vagy 11-sza kaszú kli nika i vizs

gá latok va lamelyiké t kipróbálni. Az, hog y ez a meg közelí tés 

hatáso s-e , nem lehe t meg mondani , anny i azo nban bizonyos nak 

látszik, hogy ily módon a ha tás talan , de mérgező kemote rápia 

rész ben elkerülhető. Eze n tanulmányok az t is suga lljá k, hogy a 

CA 125-ö t va lóba n daga nat mu tatóké nt ke ll a lka lma zni, ami a 

legtöbb jelen leg i klini ka i tanulm ányban nem történik meg. 

CA 125 ÉS A PACLITAXELT TARTALMAZÓ KEMOTERÁPIA HATÁSÁRA 

BEKÖVETKEZŐ DAGANAT VISSZAFEJLŐDÉS Egy random izá lt 

GOG tanulmány ( 12) kim utatta , hogy a paclita xel-cis plat in 

párosítással hossza bb da ga natmentes és át lagos tú lélési időt le

het e lérn i, mi nt a cyclo phosphamid- cis platin egy ütte s adásá

val. Azó ta az előbbi lett az á lta lánosa n használ t és elfoga dott , 

daganatcsökkentő műtét után i kiegészítő gyógyszeres keze lés . 

A CA 125 a keze lés kimenetel é re vo nat kozóa n j ó előrejelző 

értékűnek bizo nyult a c isplatin -a lapú , pacl itaxelt azo nban nem 
tarta lmazó da ga nate llenes sze rekkel ke7el t het ege kné l, de 

vaj on ugya nez a helyze t azo n ese tekben is, ha pac litaxe lt is 

kapnak? Két nemr ég megje len t közle mény is felvet i, hogy a 

pac litaxe l-a lapú máso dvo nalb eli keze lés so rán a szé rum CA 

125 sz int nem j e lz i előre megfele lően a kezelés sike rességét 

( 13- 14). 

Bizo nyos laboratórium i kísér letek arra uta lna k, hogy a taxá nok 

befo lyáso lják a petefésze krákos sejt ek CA 125 ki fejeződését. 

Marth és mtsai ( 15) kimutatták, hogy a CA 125-öt kifejező sej

tek CA 125 e lvála sz tása pa cl itaxe lle l és doce taxel lel is bei ndí t-
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ható . A CA 125- negatív sejtvona lakn ál azonban ez nem köve t

kez ik be. Ennek köve tkez tébe n a felül úszóban mért CA 125 ér

tékek furcsán vá ltozhatnak, annak ellenére , hogy a sejtpu sztító 

hat ás ki fejezett. Ezze l e llentétben , Bonfrer és mtsa i ( 16) úgy 

talá lták, hogy kísér letes pac litaxe l kezelés sorá n a felülúszóba n 

mért CA 125 szi ntek szorosa n összefüggne k a daga nat sejte k 

szá máva l. 

Mi a szé rum CA 125 é rtékek köve tését olyan 77 petefé sze krá

kos beteg ünkre össz pontos ítotn1k, akik et kor ábban cis plat innal 

kezeltek, majd egy többkarú tanulm ány része ként paclitaxelt 
kapt ak ( 17). A CA 125 vá ltozása i valóban nem függ tek össze 

a W HO által megha tározott daga nat vá lasszal. Azon ba n a CA 

125 alapsz intje és 4 keze lés után i aránya szo rosa n összefüggö tt 

a túlé lésse l. Ennek az arányna k a csök kenése , viszo nyítva a 

gyógysze res keze lés re történő válasz megálla p ításá nak idején 

(álta lába n 6 c iklu s után) mért CA 125 arány hoz, határozotta n 

összefüggött a kezelés eredm ényességév el (/. ábra). Az ilyen 

bonyolu lt szá mít ások azo nban neheze n a lka lmaz hatók a napi 

kl inikai gya korla tba n, és nem tűnnek meg bízhatónak , mert az 

összefüggések nem mindi g és csa k a lac so ny sz inten sz igni fi

kán sak. Ennek alapján úgy gon doljuk , hogy a CA 125 érté kek 

vá ltozása nem j ó előrejelző pacl itaxel le l keze lt bete ge kné l. 

A GYÓGYSZERES KEZELÉS HATAsossAGÁT ELŐREJELZŐ ÚJ MUTA

TÓK A petefészekrá k ki fej lődésében és lefolyá sában résztvevő 

mo lekuláris ge netika i e ltérések/ mut atók sze repét egyre na

gyob b mértékben kezdjü k megér teni. Jóllehe t, a je lenlegi ta

nu lmányo k többsége kevés esetszámot dolgoz fel , egy re több 
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/. ábra A CA 125 exponencialis görbe é11ékeinek változása paclitaxel keze

lés során. A kezelésre adott választ az Egészségügyi Világszervezet meghatá

rozásai szerint értékeltük. PD (eredményetelen kezelés, progressive disease) 

___ n = 7. SD (a betegség állandósult, stable disease) __ n = 22 és PR 

(részleges megkisebbedés, partial response) -··· n = 48 
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bizonyít ék van arra, hogy eze n ge netikai jelzők közül néhány

nak, mint pl. Her-2/neu és p53 , lényeges sze repe lehet a beteg

ség kórjós la ta és a kemo terápiára adott vá lasz előrej elzésében 

( 18). 

Nemrég iben a Her-2/ne u, p53 és a Ki-67 sej tosztódá si mutat ó 

k i fejeződését vizsgá ltuk 20 pete fészekrákos be tegné l a sej t

pusz tító gyógyszere s keze lés előtt és után ( 19). A kifejeződés 

mérése fé l-menn yiség i (semi-qua ntit ati v) pontozásos számí

tássa l történt, immu nhi sz tokémia i mód szerekke l fes tett met

szeteken. A metsze teket az elsődleges daganatcsökkentő műtét 

és a másod ik beteki ntő hasműtét során nye rt daganato kból ké

sz ítettük (3. táblázat). No ha mind a Her-2/ne u, mind a p53 ki

fejeződése fokozó dot t a kemoterá pia után, az át lag pont é rték 

különbség ne m érte el a szignifikanc ia sz intet. A Ki-67 kifej e

ződés j elentősen magasabb vo lt a gyógysze res keze lés után , 

mint előtte. 

3. táblá:at A Her-2/neu, p53 és Ki-67 ki fejeződése a kemoterápia hatására 

mennyiség i imm unhisztokémi ai vizsgála tok alapján 20 1- IV stádiumú petefé

szekrá k ese tébe n ( 19) 

Mo lekuláris mutató 

p53 
HER -2/neu 
Ki-67 

lmmunh iszto kém iai pontérté k 

Kemote rápia előtt 

1,9+ 1,3 
1.4+0,8 
2.3+ 1,0 

után 

2,4+ 1.4 
2, 1+ 1,3 
3,4+0,9 

P-érté k 

0,29 
0,09 
0,00 

A Durha111 munkacsopo rt (20) tanu lmán yai az t mut atták, hogy 

a p53 ta rta lom mennyisége össze függés t mutat a túlé lésse l és 

a keze lés végső eredményéve l. Bár so kka l nehezeb ben kivite

l ezhetőek , de eze k a mérése k so kka l meg bízhatób bak, mi nt a 

dag anatbó l kész ült metsze tekben a p53 ki fejeződés megá llapí

tása. 

Sze m előtt tartv a azokat a korábbiakban le irt nehézségeket , 

amelye k a pac litaxe l kezelés hatásosságá nak előrejel zésével 

kapcsolatosak, érdeklődésre tartanak szá mot azo k, a töb b mu n

kacso port á ltal is igazo lt meg figye lése k, mi szer int a pac litaxel 

álta l előidézett program ozo tt sejt ha lál (apoptóz is) útj a, a p53-

mal összefüggő sej thalál úttó l függet lenü l történik (2 1-22 ). En

nek a lapján , ugyan is, ha a p53 ta rta lom me gá llapítása szé les 

körben alka lma zha tó lesz, remény van arra , hogy a pacli tax el

a lapú gyógysze res keze lés kim enete lét előre meg mondj uk. 

KÖVETKEZTnÉSEK A labora tóriumi érzékenység i tesz tek nem 

a lka lmasak előreje l ezni a kemote rápia hatását. Hasonlók ép

pen, a hagyo mányos klinika i-kórtani kó1j ós lati tényezők sem 

hasz ná lhatók e1Te a cé lra. A taxá nokat nem tartalm az ó c is

p la tin-a lapú kemoterápi a e red ményesség e jó l megjóso lható a 

szé rum CA 125 é rtéke inek méréséve l. A pac litaxe lt is ta rta lma-
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CA 125. 111i11t a kemoterápia lw1á.rnsságá11ak előrejelzője petefés:ekrákok eseteiben 

zó gyógy szeres kezelésre történő vá lasz előrejelzésére azonba n 

nem. Ennek e llenére, nagy, ámbá r visszatek i ntő tanulmán yok

ban a CA 125 megha táro zás független előrejelzési módszer

nek bizonyul t, amelye t a klinika i vizsgá lato k ér téke lés ében is 

célszerű figye lemb e venn i. A CA 125 meg határo zás mellett, 

illetve a taxá n-alapú keze lés né l a CA 125 helye tt, új moleku lá

ris genet ika i jelzők tűnnek ígéretesnek , a klini ka i a lkalmazá

sukhoz azo nban még nem rende lkezünk elegendő me gfigye 

léssel. 
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