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ÖSSZEFOGLAlÁS Rosszindu latú vérképzőszervi betegség és ter
hesség együt tes előfordulása meglehetősen ritka, azonban a ke
zelés számos klinik ai, et ikai nehézsége t okoz , emiatt különös 
figye lmet érdeme l. Egyszerre két páciens - gyak ran egymás
nak ellentmondó - szempontjait kell figyelembe venni. A keze
lés i elvek nem egyérte lműek, az anya dönt ése meghatározó . 
Nem fe ltétlen kell a terhességet megszakítani! Számos szerző 
adott még az első trimesz terben is kemoterápiát, mégis döntő 

többsé gben egészséges gye1mek szü letett . A terhes ség másod ik 
és harmadik harmadában a magzati kockázat egyre csökke n. A 

találkozunk , amelyek megje lenése fogamzó képes korba n 
gyakor ibb. Így elsősorban Hodgk in kórt , kró nikus mye loid le
ukémiát, akut leukémiá t, esetleg non- Hodgk in lym phomát 
diagnoszt izálhatunk , a policytha ema rubra vera , az esse ntiali s 
thrombocythaemia , a krónikus lymphoid leukémi a és a mye lo
ma mult iplex iroda lmi ritkaság . Jelen dolgoza t az általá nos 
alapelvek mellett a felsoro lt négy leggyakrabba n ész lelt rossz
indulatú vérképzőszervi betegség terápiáját tag lalja rész lete-
sebben . 

terhes beteg terminu shoz közeli citosztatiku s keze lése az új- iu.TALÁNOS SZEMPONTOK A ma lignus hema tológ iai betegség 
szü lött mye loszuppressz ióját illetve cytopeniáj át okozhatja. terhességb en való megjelenése néhány alapvető biológ iai kér
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ABSTRACT The assoc iation of pregnancy with malignant hemato
logical d iseases is infrequent. Howeve r, the occurence of several 
clinical and ethical prob lems meríts spec ial attention. The dif
ferent, often contradictive interests of two patients (mother and 
child) must be cons idered simultaneously. Having no definite 
principles the mother 's view is essential for the therapeutical 
decis ion mak ing. The fact that treatments can be delivered rela
tive ly safely durin g pregnancy , even in the first trimester, sug
gests that therapeutic abort ion is not inevitable. ln the second 
and third trimester of pregnancy feta! risks decrease gradually. 
Howeve r, when cyto toxic chemotherapy is admini stered near to 
de livery it can provo ke mye losuppress ion oft he fetus and cause 
cytopenias (neutropenia/thromb openia) in the newborn. 
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BEVEZETÉS Rossz indu latú hematológia i megbet egedés terhes
ségben igen ritkán fordul elő. Főként azokkal a beteg ségekkel 
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1. Befolyáso lja a terhesség a vérképzőszervi tumor lefo lyását? 

Többnyir e nem, de poz itív és negatív hatásra is akad irodalmi 
példa. Két eset is ismert az irodalomból am ikor Burkitt lym
phoma külön ösen heveny lefolyással zajlo tt az emlők infiltrá
ciójával ( 1-2). Másfelől , akut leukémia spontá n remissz iójáró l 
is beszámoltak terhesség kapcsá n (3). 

2. Hogyan befo lyáso lja a vérképzőszervi tumor a terhessége t? 
Itt is az a válasz, hogy általában ninc s közvetlen hatás, de elő
fordult már lymphomás betegben a placen ta dag anatsejtes 
infiltr ác iója (4) va lamint heve ny leukémia magzat i transzmisz
sz iója is (5). 

3. Milyen hatássa l van a terhesség je lenléte a malignus beteg
ség keze lésé re? A rosszindu latú vérképzőszervi dagana tok ke
ze lése terhességben különöse n nehéz feladat, mivel egyszerre 
két páciens sokszor egymá snak ellentmondó érdeke it kell fi
gye lembe vennünk. Meg kell vizsgá lnunk a szükséges bea vat
kozások kockázatá t mind a magzat , mind az anya szempontjá 
ból. Először is a diagnosztikus eszközök megvá lasztásánál kell 
tekintettel lelll1ünk a magzatra, így hasi CT, izotópdiagnosz ti
ka és exploratí v laparo tomia kerülendő. 

A terhesség első harmadáb an alkalmazott citosztatik umok 
gyakran spontán vetélést okoznak, ritkán fejlődési rende lle
nességek fordul hatnak elő. Alkilálók ese tében az irodalomban 
44 esetből 6 esetben (14%) , vinb lastin adásako r 14 esetből I 
(7%) , methotr exatnál 3 esetből 3 (100 %) alkalomm al alaku lt 
ki magzati anomá lia, azo nban az ese tek 77-90 %-ában egész-
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séges újszü lött szü letett. A kemoterápia kockáz ata a másod ik 

harmadb an jóval kisebb, alkilálók alka lmazásako r 26 esetből 
1 alkalomma l (4%), antim etabolitok és alkaloidok adásakor 

pedi g egyá ltalán nem ész leltek fejlődési rende llenességet (6). 
Ezeke t a kockáza toka t figyelem be véve , csak bizonyos ese

tekben ja vallott a terápia elkezdése előtt a terhesség megsza

kítása: az első trim esz terb en, ha a betegség gyo rsan pro gred iál 

mint pl. heve ny fehérvérűség, kifejeze tt mali gnitású lym
phoma és CML blastos tran szfo rmác iój a, ahol a keze lés elodá

zása az anyára nézve végzetes lehet. Azo nban mérlegel endő 

a keze lés halasztása ( főként lassan progr ediáló ese tekben, 

m int M. Hodgk in, CML krónih 1s fáz is, alacsony mal ignitá sú 

N HL), ha a betegsége t a harmadik harmadb an diagnoszti zá l
tuk, illetve ha ninc senek súlyos tün etek. A dönt és előtt az 

anyát feltét lenül táj ékoztatnunk kell, minde n lehetőséget kö
zöse n mérlege lve. Igazá n j ó dönt ést csak a beteg és csa ládja 
bevoná sával , a hemato lógus és a szülész együttműködésével 

lehet meghozn i. 

HODGKIN KÓR Terhességben a leggy akoribb rosszind ulatú vér

képzőszervi megbetegedés és a negyed ik leggya koribb rossz
indu latú daga nat (a méhnyakrák, a melanoma ma lignum és az 

emlőrák után). Minden 5000 terhességre I Hodgkin kór ju t (7). 
Nehézsége t j elent a betegség kiterjedt ségé nek a megha tározása 

(s tag ing), hiszen a hasi CT és az exploratív laparotom ia kont

raindikált. Fogamzóké pes nőknél hasi CT előtt a terhessége t 

mindenképpen ki kell zárn i! 

1-11 stád iumú betegség eseté n, ha az csak a rekesz fölé lokali
zá lt, korai terhesség ben sugárterápia javaso lt. Ezze l sze mben, 

ha rekesz alatti a betegség, kemot eráp ia adása szüksé ges, mely 

előtt a terhesség megsz akít ása mérlegelendő. A második és 

harmadik hannad ban a keze lés halasztható (nagyo n szoros 

observatio me llett). 

111-IV stádiumba n, az első harmadban kemot erápia adandó 

(művi vetélés megfo nto lását követően), második, harmad ik tri

meszterben időnyerő monoteráp iát alkalmazhatunk. Az első 

választandó sze r a vinblastin , amelyről kimutatták, hogy első 

harmadban történő alkalmazása ese tén is csa k 7%-ban okoz 

fejlődési rendellenessége t (6). Armilage (8) 25 Hodgk in kóros 

terh esség teráp iás eredményéről számo lt be 1999 december é
ben az amerik ai hematológus társaság kongresszusán: 17 anya 
meggyógy ult , 9 megha lt, 24 egészséges magzat szü letett, I ve

télés vo lt és csak I esetben észle lték az újszü lött fejlődési rend

ellenességé t. 

NON -HODGKIN LYMPHOMA (NHL) Legalább 110 ese tet isme

rünk az irod alom bó l (9- 10). Noha nem bizonyított , hogy a 

NHL terhesség ben agressz ívabb lefo lyású lenne, mégis a NHL 
agresszíve bb típu sa iva l gyakrabban ta lálkozhatunk terhesség 
kapc sán. Egy tanulmán y 12 esetről számo l be, aho l 4 beteg 

meghalt, 3 beteg relabált, de él, és 5 beteg betegségme ntese n 
él. 1 beteg utasította el a keze lést, l betegné l végez tek sikeres 

csontvel ő átül tetést. I O egészséges gye rmek született ( I 0). 
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Az agressz ív NH L keze lése nem halasz tható. A terhesség első 

harmadában a terhesség megsza kítá sa javaso lható, 24 hetes nél 

előrehaladottabb terhesség esetén idő előtti szülés kivitelezése 

j ön szóba a beteg állapo tától függően, majd ezt követően kom
b iná lt kemote ráp ia. Egy tanulmán yban , ahol 19 betege t 
kombi nált kemoterápiáva l (cyc lophospham id, vincristin, doxo

rub icin, bleomycin, methotrexat , predniso lon) gyógy ítottak, 

16 egészséges magzatról számo lnak be, hárma n (anya és mag

zata) a kezelés közben meghalt ak (9). Olyan eset is ismert , ahol 

a lymph oma a placentát infiltrálta (4). 

HEVENY FEHÉRVÉRÜSÉG Előfordulási gya kor isága 1/7 50000 

terhesség. Tek intettel arra, hogy az akut leuké mia át lagos tú l

élési ideje keze lés né lkül 3 hónap , a beteget mindenképpen 
kezeln i kell. Az első harmadban legtöbbször spon tán vetélés 

lép fel, azonban a második trimeszte1től a magzat és az anya 
egya ránt megmenthető ( 11 ) . 45 kombiná lt kem ote rápiáva l ke

ze lt betegből 34 (76%) kerü lt kom plett remissz ióba , 29 ese t
ből 17 (59%) spontán abo rtusz tö 1tént, 12 szü lésből 12 egész

séges gyerme k született, ebből 4 újszü lött kis súlyú vo lt ( 12). 

Ha az első harm adban fólsav antago nistákat vagy alkiláló sze

reket alkalmaztak, fej lődési rendellenesség gyakra bban for

dul t elő (4) . 

KRÓNIKUS MYELOID LEUKÉMIA A betegség króniku s fáz isában , 

ha a beteg állapota megengedi, a kemoteráp iát kerü lni kell, 

mert a hydrox iurea és a busulphan is teratogé n. Interfero n 
azonban bizton ságga l ad ható, az edd igi vizsgá latok alapján 

ugyan is nem megy át a méhlepényen ( 13). Maga s fehérvé rsejt 

vagy vérlemezkeszám esetén cytopheres is is alkalma zható. 

Blasto s transzformá cióban a heve ny leukém ia keze lése szerint 

kell eljárn i. 

Befeje zésül feltétlenül hangsúlyoznunk kell: a terhesek rossz

indul atú vérképzőszervi betegségének gyógy ítása kor nemcsak 
az anya, de a magza t sze mpontjábó l is sikeres en adha tó polike

moter ápia , még a terhesség első harmadában is. Igaz, ilyenkor 
a spo ntán veté lés fenyeget , a fejlődési rendellenességek való

színűsége azonban cse kély. Ez kü lönöse n indokoltt á tesz i, 
hogy a teráp iás terv kialakításába n az anya is rész t vegye n. 
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SZERKESZTŐI MEGJEGVZÉS Mint erre már többszö r utaltunk, a 
Nőgyógyászati Onko lógia című folyó irat egyik törekvése a ma
gyar orvos i ki fejezések használata, magyar ítás. Ame nnyire le
het, a folyó iratban az idegen kifejezéseke t kerüljük. Előfordul 

hat, hogy ez néha erőltetettnek tűnik. A fenti köz lemény szerző
je is úgy gondolta, hogy a szerkesztőség által aján lott magyarí
tások lényegileg megvá ltoztatják a do lgoza tot, és elfedik a szer
ző stílusát. Emiatt a közlemé nyt a szerző által megadott formá
ban, az idegen kifejezése k meghagyásával közö ljük. 
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