
ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK 

A kezelt daganatos betegek 
terhességvállalási veszélyének korszerű értelmezése 

CZEIZEL ENDRE DR. 

Genetikai Ártalmak Társadalmi Megelőzése Alapítvány, Budapest 

ÖSSZEFOGLALÁS A genetikai tanácsadóban egyre többen 
jelentkeznek a gyako ri rosszi ndul atú daganatok miatt. Agya
kori rákok nem öröklődnek, de a családi közös génekre vissza
vezethető genetikai hajlam miatt az elsőfokú rokonokban a 
népességbeli gyako riságná l számottevően (általában 3-szor) 
nagyobb i smétlődési kockázat várhat ó. A kockázat nak ez a 
szintj e nem teszi szükségessé a szü letéskorlátozás t, de 
érdemes a gyermekneve lés során a rákkeltők kiküszöbö lésére 
és rákvédő-hatások érvényesítésé re fokozott erőfeszítést 

tenn i. Ha a családtervezőkben fordult elő rák, a sugárkeze lés 
és kemot eráp ia geneti kai (mutagén) árta lmasságátó l nem kell 
tartan i a gyermekekben. A rákos betegség aktív szakaszában 
a terhesség-vá llalás kocká zatos lehet a magzatra a szükséges 
keze lés és az anyára a terhesség alatti horm onális és immuno
lógiai változások miatt. A rákos betegek terhesség vállalása
kor a szü lők élet-kilátása ira is gondolni kell. A döntés azon

ban a családtervezők joga és felelőssége, amit az orvosnak 

tiszteletben kell tar tani. 

Kulcsszavak gyakori ráktípusok, genetikai hajl am, ismétlődés i 

kockázat, gene tikai tanácsa dás 

BEVEZETÍS Genetikai Tanácsadónkat 1980 és 1998 közötti 19 
évben 42 908 pár, illetve személy kereste fel, és közöttük 457 
olyan családtervező szerepe l, aki daganat miatt kérte a gyer
mekvá llalás saj átságos veszélyének a meghatározását és ennek 
lehetséges korlátozását. A daganat miatt jelentkezők a teljes 
anyagnak tehát csak 1, 1 %-át teszik ki, de e gyakoriság a vizs
gált években szignifikáns növekedés t mutatott. A viszonylag 
ritka j elentkezés oka hármas. Egyrészt a daganatos betegségek 
döntő többsége a gyermekvá llalás kora után fordul elő. Így a 
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terhesség és a nők daganatos betegsége is csak elvétve esik 
egybe. A Genetikai Tanácsadónkat felkereső 90 daganatos nő 
közül húszan jelentkeztek terhesen, amely a telje s anyagnak 
csupán 0,05%-a. Másrészt a daganatos betegek terhességvá l
lalását az orvosok ellenzik, és a bekövetkező fogamzás után 
csaknem mindig művi vetéléssel fejezik be a terhességet. Vé
gül, harmadrés zt, korábban az orvosi genetikába csak a szo
rosan vett genetikai bajok, tehát a génnmtációk és kromoszó
ma rendellenességek okozta betegségek tartoztak. Az elmúlt 
évtizedekben az ún. komplex betegségek (pl. szívinfarktus és 
magas-vérnyomás-betegség) is bekerültek az orvosi genetika 
hatókörébe. A komplex betegségek a genetikai haj lam talaján a 
környezeti tényezők hatására alakulnak ki, ugyanakkor a védő 
környezeti hatások korlátozhatják vagy legalábbis késleltet
hetik megje lenésüket. A rossz indulatú daganatok döntő több
sége is a komplex betegségek (/. ábra) közé sorolható, de ez 
még nem tudatosult a szakembe rekben és főleg az emberekben . 

/. ábra Rossz indulatú dagana tok kóreredete 

t 
Genetikai 

5% 

Retinobla stoma (Rb) 
Wilms tumor (WT-1) 

Neurofi bromatosis 1-11 (NF- 1, NF-2) 
Korai kezdetű kétoldali 
emlőrák (BRCA- 1, BRCA-2) 

Csa ládi melanom a (ML M) 
Csa ládi adenomatozusos 

polipozis (APC) 
Örökletes nem-po lipoz isos 

vastag-végbé lrák, HNPCC 
(MLH 1, MSH2, stb.) 

t 
Komplex 

95% 

Tüdőrák 

Vastagbél-végbél rák, 
Gyomorrák 
Emlőrák ( nő) 
Hasnyá lmirigyrák 
Méhnyakrák 
Petefészekrák 
Dülmirig yrák 
Hererák 
Melanoma 
Fehérvérűség 

A GYERMEKVAl.l.ALASSAL KAPCSOLATOS SAJÁTSÁGOS VESZÉLY 

A rosszindu latú daganatos betegek gyermekvállalásako r a sa
játságos veszélynek a becslése lényegében hét szempont mér

legelésén nyugsz ik. 
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Czeizel E 

1. Az anya veszé lyezte tettsége, vagy is magá nak a terhesség- /. táblázat Az elsőfokú rokonok ismét lődési kockázata bizonyos rosszindu-

vá llalásna k a veszé lye. A terhesség o lya n „másá llapot", ame ly larú daganatokban. (A szakirodalomból a legnagyobb esetszámot tartalmazó 

e lősegítheti a daga natok gyo rsabb növe kedésé t a hom10nhatá- és nemzetközileg elfogadott vizsgálatokat emeltük ki.) 
sok (a rece ptoro kat magasab b ösztrogé n és progesztero n sz int 
éri) és a terhesség alatti immu ngátlás miatt ( 1). Mégis, az 
újabb irodalmi adatok szer int (2-3) az azo nos stád iumú daga
natban (pl. emlő- vagy vastagbélrákban) szenvedő azo nos korú 
terhese k és nem terhesek tú lélése nem mutat sz ignifik áns el
térés t. A j ele nleg i álláspont sze rint a szükséges kórismézési és 
műtéti beava tkozáso k a terhesség alatt is el végezhetők. Magá
nak a daga natos betegség nek gyakorla tilag nincs közv etlen ár
talmas hatása a magzat ra, szemben például a cukorbeteg
ségge l ( 4-5 ). 

2. A rossz indulatú daganat keze lésekor alkalmazott sugá r- és 
kemo terápia ge rminális mutagén és/vagy teratogén hatása. 
Az utóbbi évek ben közzéte tt eredmények alapvetően változta t
tak korábbi néze tein.ken. Míg e keze lések testi mutác iót 
(pl. kromoszómae ltérést) és eze k árta lmas következmé nye it 
(így fehérvérűséget) növelő hatása kétségtele n, addig az ivar
sejtekben bekövetkező eset leges ger minális mutációk hatása az 
utódokban nem mutatható ki. A Hiroshimában és Nagasa kiban 
sú lyos sugárbetegsége t el szenvedők, a sugá rkezelés és kemo
teráp ia utáni rákos betegek vagy az óri ási adagú gyógysze rek

kel öngy ilkosságo t megkísérlők később vállalt gyermekeiben 
semmi féle genetikai ártalom, így kromoszó maeltérés, fejlődési 
rendellenesség, daga nat, stb. nem volt gyakoribb (6- 15). A ma
gya rázat az ivarsejt ek és a kora i magza ti fejlődés során érvé
nyesülő kivá loga tódás lehet. A rákos betege k gyógy kezelése 
után az utódokban tehát semmi féle genetikai rende llenesség 
vagy betegség fokozo tt előfordulásától nem kell tartani. A ke
zelés meddőséget okozó hatásáva l (p l. a hererákoso kban) 
azo nban számolni kell, ezért fontos orvos i kötelesség a férfibe
tege k figye lmét felhívni arra, hogy még a keze lés előtt ondó
juk at helyezzé k el a spermabankba ( 16-24). A rossz indulatú 
daga natban szenvedő nők terhességválla lása, illetve a ter

hesség alatti sugá rkezelés és kemoteráp ia magza ti fejlődésre 

gya koro lt teratogén hatásáva l is számolni kell, mivel a sugár
zás, a citosz tatikum ok és a fólsav-antagonisták sejtosztódást 
gátló hatása j ól isme rt. Még is, meglepő módon, a terhesség 
alatt ilyen keze lésbe n részesülő terhesek gyermekeiben sem 
találták a fej lődési rende llenességek gyako riságát számotte
vően magasa bbnak ( 10). 

3. A betegség késő i hatása az utódra. Itt elsősorban a rosszin
dulatú daga natban szenvedő szü lő elvesztésére kell gon dolni, 
em iatt előnyös várni a gyermekvá lla lássa l a gyógy ulásig, illet
ve a kórfolyamat megá llapodásá ig. 

4 . Az ismét lődés saj átságos kockáza ta. A rossz indul atú 
daga natos betegsége k egy kisebb hányada mendelező génhi
bákra vezethető vissza (1. ábra), így esetükb en a genetikai ta
nácsadásko r a Mende i-szabályok érvényesek ( 19, 25) . Itt most 
azonban a gyak ori komplex kóreredetű rossz indulatú dagana
tokka l foglalkozunk . A klassz ikus genetikai álláspont szer int a 
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Rosszindulatú daganat csoport 

Légzőrendszer. elsősorban tüdőrák 
Gyomorrák 
Vastagbél-végbélrák 

45 év alatt 
Női emlőrák 

45 év alatt 
Petefészekrák 
Méhtestrák 
Dülmirigyrák 
Hererák 
Pajzsmirigyrák 
Melanoma 
Fehérvérüség 

Ismétlődési kockázat (szerzők) 

3,0 (48) 
2,6 (46) 
3,4 (44) 
5,4 (42) 
2, 1 (49) 
3,6 (40) 
3,6 (50) 
2,7 (49) 
1,9 (51) 
9,0 {41) 
8,2 (52) 
2,5 (47) 
3 ,0 (47) 

gyakor i rossz indulatú daganatok nem öröklődnek, mive l azok 
a testi sejtek megbe tege dései, és a szülők utódjaiknak csak 
az ivarsej tje ikben lévő géneket adják át. Még is, a kom plex kór
eredetű gyako ri ráko k esetében mérséke lt csa ládi halmozó dás 
tapasztal ható (! . táblázat), aminek kétfaj ta oka lehet. Az egyik 
a „csa ládi közös környeze t" hasonlósága, hiszen a rossz indu
latú daganatok kóreredetébe n 70-80%- ra tesz ik a környeze ti 
tényezők részese dését (26) . Azo nos családo n belül a tápl ál
kozás és általában az életmód hason ló. Nem hagyhat ók figye l
men kívül a geo fizikai hatáso k (p l. radon-sugá rzás) és környe
zetszennyeződés sem (27). Még is, ma ezeke t a hatásoka t te
kintik a rákok csa lád i halmozó dása szempontjábó l a kevés bé 
fontosnak. A másik a genetikai hajl am, amelye k a „csa lád i kö
zös génekre" vezethetők vissza, h iszen ezeknek 50%-a azo nos 
az elsőfokú rokonokba n (28-29) . Az ember i sze rvezet sejt
j eiben gyakoriak a mutáció k akár az ártó környezeti hatások, 
akár a DNS-átíródás hibái miatt. Emiatt a száznál több onko
gén közül valame lyik akt ivá lódhat, vagy valame lyik daganat
gátló gén vesztheti el gátló hatását. A szerveze tünknek azo nban 
sokszintű védekezés i rendszere van, és ezek hatásfo ka szabja 
meg az egyéni (és a csa ládi) hajla mot (30) : a. A kémiai rákkel
tők szerveze ten belüli lebontása, ún. méreg telenítése is fontos, 
kezdve a gyors és lassú anyagcserétő l a sajátságos enz imhatá
sok ig (3 1 ). b . Szerveze tben keletkező szabadgyö köknek a da
ganatos (és sok más) betegség létrejöttében igazo lt a szerepe. 
A közömbösítésükre képes gyökfogó k mennyisége is megha
tározó a szerveze t védekezése szempontjából (32-33). c. A DNS
ben bekövetkező vá ltozást , vagyis a mutác iót a helyreállító 
enzimek képesek kiigazítani, hatásfo kuk azo nban meg int a ge
netika i adottságoktól függ. A he lyreá llító enzimek génjeinek 
mutáns homoz igóta állapota ritka, viszont a heterozigóták a né
pesség kb. 10%-át tesz ik ki ( 19). d. Ha nem sikerü l a DNS ki
j avítása, akko r a daganatgátló gének (pl. p53) hatásá ra bekö
vet kezik a terveze tt sejth alá l, az ún. apoptozis (34-35) . e. Vé
gül az utolsó menedék az immunr endsze r, ame ly a „rákos" sej 
tet idegenké nt ismeri fel, és elpusz tításá ra töreksz ik. A HIV 
maga va lósz ínüleg nem okoz daganatot, de tönkretesz i az 
immunr endszert, ezért az AID S-ese k j elentős része rossz indu -

2000 Nőgyógyászati Onkológia /. 19- 22 



latú daganatban hal meg. Hasonló a helyze t a ritka, álta lában 

autoszóm recessz ív öröklődésű immunhi ányos betegségeké rt 
felelős hibás géneket hordozó heterozigó tákba n is, ak ik a né
pesség mintegy 5%-á t tesz ik ki (19). Mindegyik említ ett véde

kezési fo lyamat hátterében enz im- vagy immun fehérjék állnak , 

amelyek hatásfokát a szü lőktől szár mazó csa ládi közös gé nek 

hat ározzák meg. Így érhető meg az adott sze mély gene tikai 

haj lama és az adott daganat család i ha lmozó dása, ame ly agya
kor i komplex rákok esetébe n mérséke lt ( 10% alatt i), ezé rt nem 

indoko lja a születéskorlátozás t. 

5. A várható baj súlyuss{1gút és j t:k11tk1,zési idejét is helyes fi

gye lembe venni, mivel a rosszindu latú dagana tok életet fenye

gető sú lyos betegsége k . 

6. A vá rható dagana t kezelhetősége. Szemben a közh iede lem

me l, a rosszindu latú daganatok kora i felismerése után a kezelés 

lehetőségei nem mond hatók kilátástala nnak, mint a hereda
ganatok példája is igazo lja (36). 

7. A meglévő gyermekszám is fontos . A gye rmekte len csa lád

tervezők gye rmek után i vágya jelentősen különböz ik az egy 

vagy több gyermekesekétől. 

MEGBESZÉLÉS Mindezek alapján lehet az adot t daganat-típus 
esetében a gyermekvá llalás saját ságos veszélyé t becsü lni. Ha 

a családtervezők a gye rmekvá llalás mell ett döntenek, a leg

fontosabb a többtényerős kóreredetű rosszindu latú daganatok 

befolyáso lhatóságának a megértetése (37-38). A szerveze tet 

érő rákkeltők mennyisége (pl. állati zsírok, cigarettázás, stb.) 
ugya nis korlátozha tó, és tudatosan javítha tó a szerveze t véde

kezése (pl. a rostos étele k és a gyökfogók fokozo tt fogyasztá
sáva l). S éppen ezé rt érdemes a csa ládtervezőket az adott da

ganat csa ládjuk ban vár ható fokozo tt i smétlődési kockázatá ról 

felvilágos ítani , mivel így megnyerhetők szöve tséges nek gye r
mekük egészséges életmódjának kia lakításában . Erre éppen a 

gye rmekvá llalás érzé keny időszaka a legalka lmasabb , éppen 

ezé rt az ún. eufénika i megelőzés ekkor ígéri a legtöbb sikert 
(37) . Emiatt hoztuk létre , nemzetköz i együttműködésben, a rák 

eufén ikai megelőzés i programját, aho l a leendő szülők alapos 
egészség neve lésben részesül nek, és ennek hatásfokát nyomon

követéses vizsgá latban ellenőrizzük. 

Nem szabad azon ban feledni a genet ikai tanácsadás ún. 
Ga lton-i elvét: az orvos feladata a felvilágosí tás, és ha igény
lik, a tanácsadás; a döntés joga és felelőssége azonba n mindig 
a családtervezőké (25). Az orvosnak ebbe nincs joga bele

szól ni , ugya nakkor legjob b tud ása szer int kell seg ítenie a 

csa ládtervezőket döntésük vég rehajtásába n (még akkor is, ha 
ez ellenkez ik tanácsáva l, illetve vélemé nyéve l). Számos eset

ben ta lálkoztunk mag unk is olya n házaspárokka l, ak ik az 
igénye lt tanácsadás ellené re vállalko ztak terhességre . Így a 

szokásos haza i gyako rlat, amiko r az orvos „megt iltja" a ter
hességvá llalást vagy a terhest szinte köte lezi a terhesség meg

szakítására, idejét múlta . 
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A ke:elt daganatos betegek terhességvállalási veszélyének korszerií értelmezése 

Azt is meg kell érteni , hogy a daganatos betegsége t túlé lők 

vagy abban szenvedők szembesü ltek a halál lehetőségével, és 

szá mukra a gyermekvállalás, mint a bio lógia i halhatatla nság 
lehetősége mélys éges és embe rileg érthető óhaj. 
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