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ABSTRACT Adjuvant chemot herapy for invas ive breast cancer 
decreases recurr ence and improves surviva l for all patient 
groups studied . Howeve r, the absolut e benefit ga ined by this 
treatment depends on the abso lute risk of recu rrence or death , 
therefore, omission of adjuvan t chemot herapy may be appro 
pr iate for a se lect grou p of low-r isk patients. The seque ntial 

combin ation of adjuva nt chemot herapy and hormona l treat
ment, for ER or PR-pos itive patients, appea rs more effective 
than either mod ality alone suggesting that they are comple
mentary rather than compet ing options. Six cyc les of CMF, 
FAC , FEC or 4 cyc les of AC are all considered acceptable stan
dard adjuvant chemotherapi es. There is ev idence that anthra
cyc line-containin g regimens are slightly superior to CMF ifth e 
numb er of cyc les is kept the same and that addition of a tax ane 

to an anthracyc line-cont aining regimen may further increase 
the efficacy of adju vant che mother apy. Curr ent clin ica l 
resea rch in adjuvant chemotherap y exp lores the role of tax
anes, the conccp t of dosc-dc nsc scqucntial single agent therapy 
and combination of chemotherap y with nove l, bio logica lly tar
geted agen ts. 

Patients with metastatic breast cancer (MBC) , in general, cannot 
be cured with currently ava ilable treatment modalitie s. The goa l 
of the treatme nt is to preserve/irnprove qua lity of life, and pro
long survival. Up to 60-80% of patients with metastatic breast 
cancer may experience object ive tumor response to first line 
combination chemoth erapy. Numerous drugs are active against 
MBC including the taxanes, vinca alkaloids, 5-FU and its orally 
available pro-drug s, nucleoside ana logues and newer cytotoxic 
agents such as multitargeted anti folates or campto thecins. Per
haps the most exc iting recent development is the arrival of bio
logically targeted drugs based on the better understanding of the 
molecular bio logy of breast cancer. Severa l of these new agents 
including signa l transduction inhibitors, growth factor receptor 
antagon ists, tumor vacc ines, anti-angiogenic agents and pro
apoptotic molecu les are currently tested in phase 1-II cl inical 
trials. Combination of chemotherapy with this new generation of 
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drugs is a rapid ly advancing and important tieid of clinical can
cer research. 

Key words chemot herapy, breast cance r, pacl itaxe l, docetaxe l, 
vinorelbine , capecitabine , trastuzumab 

ÖSSZEFOGLALÁS Az em lőrákos betegek kiegészítő sejtmérgező 

gyógysze rkeze lése csökkentette a kiújul ás és növe lte a tú lélés 
arányá t mind en vizsgált betegcso portban. Tekintettel arra , 
hogy a kiegészítő keze lés azoknál a betegeknél hatásos, akik
nél a kiújulás nak és a betegség halá lozás i kocká zata is nagy, a 
kiegészítő gyógysze rkeze lés elhagyása j ól megvá loga tott , ala
csony-koc kázatú betegcso port esetében indokolt lehet. A ki
egészítő sejtmérgező gyógysze rkeze lés és a hormon.keze lés 
felváltva történő alka lmazása az ösztrogén-, illetve prog
eszteron-kötőhely (receptor) poz itív betegek nél hatékon yabb 
mego ldásnak tűnik, mint bármely ik keze lési forma önmagá
ban , ez pedig arra enged következtetni , hogy ezek inkább egy
más kiegészítői , mint egymássa l versengő keze lés i módok. A 
hat szakaszban adagolt CMF, FAC, FEC vagy a négy szakasz 
ban adago lt AC mind a szokvá nyos kiegészítő gyógyszer keze
lés része i. Bizonyítottnak tekinthető, hogy az antraciklin -tar
talmú keze lések némileg job bak a CMF keze lésnél, amenny i
ben a kezelések száma azonos, va lam int, hogy ha az antrac ik
lin-tartalmú keze léseket taxánnal kiegészí tjük, tovább j av íthat
juk az eredményeket. Jelenleg több , kiegészítő gyógysze rkeze
lésről foly tatott klinika i tanulm ány vizsgá lja a taxáno k szere 

pét a kiegészítő gyógysze rkezelések ben, az ún. ,,mennyiségsű

rítő egy-gyógyszeres keze lés" (dose-dense sequential s ingle 
agen t therapy) hatéko nyságá t és a sejtmérgező gyógysze rkeze
lés és az új, biológ iai táma dáspontú készí tmények együttes 
adását. 

Az áttétes emlőrákban szenvedő betegeket általában nem lehet 
a j elenleg rendelkezésünkre álló keze lési módo zatokka l meg
gyógy ítan i. A kezelés célj a az, hogy fenntartsuk vagy javí tsuk 
az életminőséget, illetve meghosszab bítsuk a túlélést. Az átté 
tes em lőrákos beteg ek mint egy 60-80%-ában figyelhető meg a 
daganat rész leges, ritkábban teljes visszafej lődése az elsővo

nalbeli több-g yógysze res sejtmérgező gyógysze rkeze lésre. 
Számos gyógysze r hatéko ny az átté tes emlőrákkal szemben, 
így a taxánok, a vinca alka loidok, az 5-FU és ennek szájon át 
adható előanyagai (pre-drugs), a nukl eoz id analógok , vagy 
az új, sejtmérgező gyógyszerek, mint a több-támad áspo ntú 
(multitarge ted) antifolátok vagy camptothecin ek. Talán a legiz -
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gal ma sabb új fejl emény a b iológ ia i támadáspontú gyógysze rek 

megjelenése. Ezek nek a gyógysze reknek a kifej lesz tésé t az em

lőrák mo leku lári s bioló g ia i tör ténése inek jobb meg ismerése 

tette lehetővé. Az új gyógysze rek többségét , mint p l. a jel-átvi

te l gát lókat , a tirozinkináz-kötőhely antago nisták at, a daganat

vakc inákat (tum or vacc ines), az érképződést gátlókat és a 

„mu lti dru g resistance" (több gyógyszer hatásá t közömbösítő 

anyago k) gá tlókat j elenleg klinik ai I. és II . szakasz ú tanulm á

nyokban vizsgá lják. A sejtmérgező gyógysze rkeze lés együ ttes 

adása eze kke l az új bio lógia i készítményekke l a klinikai rákku 

tatás gyo rsan fej lődő és ige n fontos területe. 

Kul csszavak sejtmérgező gyógysze rkeze lés , emlőrák, pac litax

e l, doce taxel , vinor e lbin e, capec itabine , trastuzumab 

BEVEZETÉS Az Egyesült Államokban a becs lések szer int éve nte 

180000 új emlőrákos esete t kór ismézne k ( 1). Ezek több, mint 

90%-a olyan stád ium ban kerü l fe lisme résre, amelyben a da

ganat látszó lag még csak az emlőben és az azt körü lvevő nyi

rokcsomókban (TNM 1, II, lll ) helyez ked ik el. Sajn os a klini 

kaila g kimutat hatat lan mikr oát té tek sok betegben már ezek ben 

az estekben is j e len vannak. E betegek nagy része egy üttese n 

alkalma zott különféle keze lésekke l - sebész i-, sugár- és gyógy

sze res keze lésse l - gyógy ítható . A kezelőorvosnak úgy ke ll 

meghatároz ni és együtt ese n a lkalmazn i a különböző kez elés i 

módokat , hogy a lehető legcseké lye bb mell ékhatá ssa l a lehető 
legna gyobbra növe lje a gyógy ulá s esé lyét. A je len áttek intés 

első fe le ezzel a kérdésse l fog lalkoz ik 

Ha az em lőrák kiúj ul és távo li sze rvekben is kimutatható, a 

gyógyu lás kétséges sé vá lik . A betegség ugyanakkor még min

dig kezelhető - sok áttétes emlőrákban szenvedő beteg töb b 

év ig é l együ tt betegségéve l. Az átté tes emlőrák megfelelő ke

ze lése a rákbetegség cé lzott keze lése me llett az ún. támogató 

(supportive) kezelést is magában fog lalja. A ráke llenes és a tá

moga tó keze lés megfe lelő sorrendjéne k megha tározása nehéz 

orvosi dö ntés, ezért a j e len áttekintő tanul mány másod ik felé

ben az áttétes emlőrákban szenvedő betegek gyógysze rkeze lési 

vá ltoza ta iva l fog la lkozunk . 

A KORAI EMLŐRÁK KEZELÉSE 

HÁMBELI (IN SITU) RÁK Az emlőrák legkoraibb formáj a a hámb eli 

emlőrák. Ez az a laph ártyát át nem törő daganat az emlő tejjára

taib an és lebenyeiben tal álható, és nagy esé llye l az évek során 

va lódi , az alap hártyát áttörő rákká fej lődik. Két szöve ttani faj

táj a van: 1. a tejjáratok hámbel i rákja (ductal carc inoma in situ , 

DCIS), és 2 . az emlőlebenyek hám beli rákja (lobular carc ino

ma in situ, LCIS) . E kél fajta alapvetően a va lódi rákká történő 

áta laku lásban kül önbö zik. A DCIS á lta lába n egy való di rák

el őző állapot , no ha az e lvá ltozások csupán k is száz aléka fej

lődik rákká. Ezze l sze mben a LCIS inkább kockázatnövelő 

tényezőnek tekinthető a későbbi va lód i emlőrák kia lakul ására 

nézve , mi nt va lódi rákelőző elvá ltozásnak. A D CJS je lenleg i 

keze lése kétfé le lehet: 1. módo sított , kiterje sztett emlőeltávolí-
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tás (MRM) vagy 2. em lőmegtartó sebész i keze lés, ame lynek 

során a dagana tot te ljesen e ltávolítj uk, és a megmaradó emlő

szöve tet besugarazz uk (2) . A hám beli rák ese tében nincs szük

ség kiegészítő - műtét utáni - sejtmérgező gyógysze rkeze lés re . 

Azokná l a betegekn él, akik csupán dagana te ltávo lító műtéten 

(lumpe ctomi a) és besugár záson estek át, ötév i kiegészítő tamo

x ifen kez elést is fontolóra kell vermi a hámbeli rák kiúj úlásá

nak , illetve a va lód i emlőrák kialakulásá nak megelőzésére (3). 

1, 11 ÉS 111 STÁDIUMÚ EMLŐRÁK Az emlőrák legkez detibb formá ja a 

TNM beosztás sze rint i I. stádium ú (T 1) daganat. Ez a daganat 

0,5 cm-nél nem nagyobb , a hónalj i nyirokcsomókba nem ad át

téte t. Kezelé se lehet a daganat szé les kime tszése és bes ugárzás 

vagy módo sított, kiterje sztett emlőeltávolítás. Az előbbi a meg

felelő keze lés i mód. A besugárzás mind en ese tben köve ti az 

em lőmegtartó se bész i keze lést, még az ilyen kis daga natok ese

tében is, mivel , ha nem adunk sugá rkeze lést, a helyi kiújul ás 

kocká zata akár 20-30% kör ül is lehet (4). A 0,5 cm-t nem meg

ha ladó daganat ok ese tébe n nincs szűkség gyógysze res keze

lésre, és a ho sszú távú tú lélés i esé lyek is j ók . 

A 0,5-1 cm közö tti méretü, nyirokc somókat nem érintő dagan at

tal rendelkező betegek (Tlb) ese tében a kiegészítő kezelés t sze

mélyre szabottan kell meghatároz ni. A kiegészítő kezelés (sej t

mérgező gyógysze r- vagy hormonk eze lés) adása vagy e lha

gyása a daganat kórjó slati tényezőitől, a beteg általáno s fiz ikai 

á llapotátó l és a beteg döntésétől függ. Rossz kórj ós lati muta tók 
többek között: 1. rosszul diffe renc iá lt daga nat (hígh hístolo g íc 

grade), 2. az S-szakaszba n lévő sejt ek nagy aránya (high S

p hase fract ion) , 3. a DNS aneuploidia, 4. a magas H ER-2 , EGF

R és p53 kifejeződés, és 5. az ösztrogénkötőhely (receptor, ER) 

hiánya (5). 

Mind en olyan emlőrákos betegnek , ak inek dagana ta a nyirok 

csomók érintettségétől függetlenü l I cm-né l nag yo bb (Tlc ), il

letve ak inek nyirok csomó áttéte i van nak - függetlenül a daga

nat nagyságátó l - a hely i keze lés mellett fe ltétlenü l kiegészítő 

gyógysze res keze lést is ke ll adni (http ://www.cancemetwork

com/ indexes /nccn.htm) . K ivé te lt egyed ül a rendk ívü l kedvező 

szöve ttani formájú emlőrákok képezhetn ek , mint pl. a tiszta 

tub ulár is, a pap illar is vagy a nyáko s (mu cinos us) szöve ti sze r

kezetü ese tek, aho l még a 3 centim éter nagyságú daga nat ok nál 

sincs szükség a megfelelő helyi kezelés utáni kiegészítő keze

lésre, mive l a kiúju lás kock ázata igen alacsony (6). 

A műtét után adott kiegészítő gyógyszeres keze lés rend szer int 

hatásosan csökke nti a kiújulá s és a halálozás kockáza tát, füg

getlenül a dagana t méretétől és a nyirokc somók érintettségétől 

(7-8). Ál ta lába n azt mond hatjuk , hogy a he lyi kezelés utáni ki

egészítő gyógysze res kezelé s a kiúju lás ko ckázatát 40 %-kal , a 

ha lá lozás kockáza tát pedig 25%-k al csökken t i. A kiegészítő ke

zelés va lódi haszna persze függ a kiújulás és a halálozás va ló

di kockázatá tól is. Például , ha egy be tegnek 60%-os kockázat

tal újul ki a betegség e a helyi keze lést követően, és, ha a kiegé

szítő kezelésse l 40 %-os viszo nyított kockázatcsökke nés érhető 
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el, a végső valód i kiújul ási kockázat 36%- lesz, ami mintegy 
25%-os valódi kockázatc sökkentést je lent. Másrészről, ha a 
beteg a sebészi keze lés után 10%-os kiújulási kockázattal 
ugyanezen kiegészítő kezelése n esik át, a gyógyszeres keze lés 

a kockázatát 6%-ra csökkenti , ami 4%-os valódi kockázatcsök
kentésnek fele l meg. Sajnos , az egyes betegekre vonatkozó 
egyén i va lódi kockázat megadása a legjobb esetben is csak 
durva becs lés lehet (1. táblázat). A kockázat kiszámo lása azon
ban hasznos az orvos számára, hiszen segíti őt abban, hogy a 
legnagyobb haszon/ kockázat arányú keze lést válassza , a beteg 
számára pedig lehetővé tesz i, hogy adatokkal alátámasztott 
döntést tudjon hozni , am ikor beleegyezik a műtét utáni kiegé
szítő keze lésbe. 

/. táblázat A daganat mérete és a nyirokcsomók érintettsége szerinti ötéves 

kiújulási és túlélési arány korai emlőrák esetében. A táblázat adatai az 1978-

as Amerikai Sebész Kollégium (American College of Surgeons) nemzeti fel

mérésein alapulnak (70-71). Mivel az adatokat a kiegészítő kezelések széles 

körű elterjedése elöli állapították meg, ezek az eredmények - a kiegészítő 

gyógyszeres kezelés híján - csak a hozzávetőleges kiújulási és túlélési ará

nyokat mutatják. 

Negatív nyirokcsomók 1-3 pozitív nyirokcsomó 

Daganat mérete Kiújulás Túlélés Kiújulás Túlélés 
< l cm 10-12% 98% 21-31% 95% 
1-2 cm 12-16% 96% 34-41% 87% 
2-3 cm 13-19% 92% 36-43% 83% 
3-5 cm 17-20% 85% 45-47% 75-80% 
>5 cm 21-34% 82% 33-57% 73% 

A kiegészítő kezelés magában foglalja a hormonkezelést, pél
dáu l tamox ifen adását vagy a petefészek-működés leállítását , a 
sejtmérgező gyógyszerkeze lés! vagy a kettőt együtt . Nem min
den kiegészítő kezelési forma hatásos egyformán az egyes be
tegeknél. A hormon keze lés csak az ER-pozít iv és kisebb mér
tékbe n a progeszteron-kötőhely-pozitív (PR-pozít iv) betegség
ben szenvedő nőknél hatásos . A tamox ifen egymagába n is szá
mottevő hatású. Egy hatóanyagot nem tarta lmazó kész ítmé
nyekkel (placebóva l) történt össze hasonlító vizsgá latokban kö
ze l 50%-kal csökken tette a kiújulás kockázatát , a halálozás i 
kockázatot pedig 25%-kal (8) . A kiegészítő sejtmérgező 

gyógyszerkeze lés ugyanc sak csökkenti a kiúju lás veszé lyét, és 
minden vizsgált betegcso portba n javított a tú lélési esélye ken. 
A gyógyszerkeze lés és a hormonkeze lés felváltva adása az ER
és PR-poz itív betegekn él hatásosabb nak tűnik, mint bármelyik 
kezelés önmagában adva, ami azt is mutatja, hogy a kétféle ke
ze lés egymás t kiegészíti , és nem egymást helyettes íti. A sejt
mérgező kezelés okoz ta kockázatcsökkentés nagyságát a 
tamox ifen keze lés nem befo lyáso lja; ugyanolyan nagyságú, 
függetle nül attó l, hogy a beteg kap-e tamoxifent is vagy sem. 
(7). Azokná l az ER-pozitív rákban szenvedő fiatalabb nőknél, 

akikne k a havivérzése a sejtmérgező keze lés után is szabályos 
marad, a petefészek-működés te ljes leáll ítása LH-RH ana ló
gokkal és tamoxife n adása tűnik a leghatásosabb nak. Ezzel 
szembe n az ER- és PR-negatív emlőrák esetén a sejtmérgező 
gyógysze rek adása az egyetlen bizonyít hatóan hatásos kiegé-
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szítő kezelés . A kiegészítő sej trnérgező gyógyszerkeze lés va la
mivel hatásosab b az 50 év alatti nők esetében (35%-os kiúju lá
si és 27%-os halálozási kockázatcsökkenés) , mint az 50 évnél 
idősebbeknél (átlagosan 20%-os kiújulási és 27%-os halálozá
si kockáza tcsök kenés) (7) . Megfigye lések uta lnak arra , hogy a 
daganat ER menny isége befo lyáso lja a sejtmérgező gyógyszer
kezelés hatásosságát idősebb nőkben ; ER-negatív daganat ese
tében hatásosa bb (30%-os kockázatcsö kkenés), mint az ER
pozitív daganatok esetében ( 18%-os kockáza tcsökkenés) (7). 

A hat szakaszban adott 5-fluorourac il, methotrexate és ciklo
foszfamid (CMF), 5-fluoroura cil, adriamicin és ciklofoszfamid 
(FAC), vagy 5-fluorourac il, epirubicin , ciklofoszfam id (FEC 

vagy CEF), illetve a négy szakasz ban adott adriam icin, cik lo
foszfamid (AC) mind elfogadott kiegészítő gyógysze rkezelési 
vá ltozatok . Ezek után felmerül a kérdés , hogy melyiket vá
lasszuk? Bizonyí tottnak tűnik, hogy azonos keze lési szám mel
lett az antracik lint is tarta lmazó több-gyógyszeres keze lés né
mil eg hatásosabb a CMF-né l. Az Early Breast Cancer 
Trialists · Collaborative Group (7) áttekintő tanulmánya szerint 
az előbbi adásakor a betegségme ntes túlélés 3%-ka l nagyobb 
volt, mint a CMF kezelésnél, és a halálozás is ugyan ilyen 
arányban javult. Meg kell jegyez ni azonban, hogy néhány be
teg - különösen az elemzés be bevont korábbi vizsgála tokban -
a leghatásosabbnak tartott antracik lin menny iségnél keveseb
bet kapott. Egy nemrégiben készült tanulm ány, melyben a nyi
rokcsomó áttéttel rendel kező emlőrákos betegeket találomra 
vá lasztották be, 6 CMF kezelést hasonlí tott össze 6 CEF keze
léssel. A keze lés után 5 évve l az antraciklin-tartalmú kezelés i 
csopo rtban az általános túlélés ( overa ll survival) és a vissza
esés-mentes tú lélés 7 (p = 0,03), illetve 9%-ka l (p = 0,09) volt 
nagyobb a CMF csopo 11hoz viszonyítva (9). A legújabb v izs
gálatok azt mutatják, ha az antrac iklin-tarta lmú több-gyógy
szeres kezelésben taxán is van, az eredmé nyek még jobbak . 
Egy véletlenszerűen bevá lasztott, nyirokcsomó-pozitív emlő

rákos betegeket vizsgá ló tanulm ány ( CA LGB 9344) ( 10) előze
tes adatai azt mutatták, hogy egymás t követő (sequential is) 
négyszeri AC és négyszeri pac litaxel adása kor az általános és 
a kiúju lásmen tes tú lélés is kedvezőbb volt, mint azoknál, ak ik 
csak AC keze lésben részesü ltek. Ebben a kísérletben a betegek 
egyik csoportja négy szakaszban kapott AC keze lést, a másik 
csoportja pedig 4 + 4, összese n tehát 8 szakaszba n AC, illetve 
pac litaxe l keze lést, ami felveti azt a kérdést , hogy vajon nem a 
hosszab b időtartamú keze lés j árult-e hozzá a pacl itaxe llel ke
zelt csoport jo bb eredmé nyeihez. Számos tanulmán y foglalko
zik je lenleg a szokványosan adott sejtmérgező gyógysze reknek 
taxánokkal való együttes alkalmazásáva l. Összesítve megál
lapítható, hogy a 6 szakaszban adott antraciklin-tartalmú keze
lés, vagy 4 ilyen kezelés és pac litaxe l adása tűnik a legha téko
nyabb ki egészítő gyógysze rkeze lési módnak . Ez lehet tehát a 
legmegfelelőbb kiegészítő gyógyszerkeze lés? Igen, némelyek 
részére, de nem mindenk i számára . A kiegészítő keze lés meg
választását a kezelés haszon/kockázat arányára kell alapozni, 
amelye t viszont az alka lmazott gyógyszer károsító hatása és 
hatékonysága, valamint a betegségt ípus kiújulá sának és halá-
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lozásá nak va lódi kockázata határozza meg. A je lenleg i gyakor
latban mind en nyirokc somóáttéttel rendel kező emlőrákos be
tegnek adunk ant rac iklin- és taxán-tartalmú kiegészítő gyógy 
szerkeze lést, amennyiben általános állapota megengedi ezt a 

sejtmérgező keze lést. 

A korai em lőrák legmegfele lőbb keze lése gyakran magá ban 
fog lalj a mind a négy keze lés i módot: sebészetet, besugá rzást, 
sejtmérgező gyógysze r-, illetve horm onkeze lést. E kezelés i 
módozatok alkalmazás i sorrendje befo lyásolhatja a betegség 
kimenetelét. A vizsgá latok arra utalnak, hogy a sebész i kezelés 
után 3-4 héten be lül adott sejtmérgező gyógysz erke zelés, me

lye t a besugárzás követ (ha T >5 cm vagy >4 nyirokcsomóáttét 
van), majd az 5 év ig tartó horm onkeze lés (E R- vagy PR-po
zitív rák ese tén) a l egmegfel e lőbb keze lés i sorrend so k beteg 
számára ( 11 ). A műtét előtti , ún. bevezető sejtmérgező gyógy

szerkeze lést nagy, nem műthető daga natok vagy a gyull adásos
emlőrákok esetében kell alkalmazn i. Ennek hatásá ra a daganat 
gya kran o lyan j e lentősen megkisebbedik , hogy nemcsak eltá
volíthat óvá vá lik, de az emlőmegtartó keze lést is lehetővé te
szi. Egyú ttal azt is megá llapíthatjuk , hogy 
a daganat mennyire gyógysze rérzé keny, 
ame ly egy függe tlen kórj ós lati mutató 
( 12). A műtét előtti sejtmérgező gyógy -
szerkeze lésnek a túlélésre gya korolt hatá-

CMF és a pacl itaxe l iránti érzéketlenségre, valami nt, hogy en
nek segítségéve l kiszűrhetők azok a betegek, ak ikné l az 
antraci klin-tartalmú kiegészítő keze lés a legmegfelel őbb ( 14-
15). Ezek a megfigye lések továbbra is ellentmondásos ak, és j e
lenlegi gyakorlatunkban az alkalm azott sejtmérgező gyógysze r 
kiválasztását a HER-2 kifejeződési sz intje nem befo lyáso lj a. 

A klinikai kutatásoknak egy másik fontos irányvo nala az ún. 
„mennyiségsűrítő egy-gyógysze res keze lés"-sel (dose- dense 
sequential single age nt therapy) fog lalkoz ik ( 16). Ennek lé
nyege és biológiai alapja az, hogy egy-egy alkalommal az adott 
gyógysze rt a legnagyobb elviselhető mennyiségben adjuk, és a 
keze lések között röv idebb időket tartunk , aminek következté
ben a ráksejtek újranöv ekedése kevés bé valószínű. Számos kli
nika i vizsgá latot tervez tek erre a feltevés re, melyek j elenleg is 
folynak. Az eredmények várhatóan csak éve k múlva állnak 
majd rendelkezésünkre . 

Egy harmadik fontos klinika i megköze lítés szerin t megp róbá l
já k a sejtmérgezőszereket olyan új, bio lógiai táma dáspontú 

Áttétes emlóník 

sa azonban még ma sem tisztázott. Az ed
dig i vizsgá latok azt mutatták, hogy a túl
élés lega lább o lyan j ó, mint a műtétutáni 

sejtrnérgező keze lésse l e lérhető túlélés , 
sőt - egye tlen vizsgá lat sze rint - azt meg is 
haladhatja ( 13). 
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készítmé nyekkel együ tt adni, melyek fokozzák a daganatsej
tekne k a sejtmérgezőszerekkel szembe ni érzékenységé t. Szá
mos ilyen készítmé ny már a klinika i kipróbálás 1. és II. szaka
szában jár ( 17). Az első olyan érzékenyítő anyag, amelyet hi
vatalosan elfogadtak az Egyesült Államokba n, a trastuzumab 
(He rceptin), ami egy, a HER-2 kötőhellyel szemben i mono
kloná lis ellenanyag. A trastuzumabot , egyrész t taxánokka l 
egy ütt adva, másrészt, mint a sejtmérgező keze lés befejezése 
utáni fenntartó keze lést, számos tanulmán yban vizsgálják 
olyan emlőrákos betegeknél, akiknek a ráksejtjeibe n a HER-2 
fokozottan kifejeződik. 

AZ ÁTTÉTES EMLŐRÁK KEZELÉSE Az áttétes emlőrákban szenve
dő betegeket nem lehet a j elen leg rendelkezésünkre álló keze
lési módszerekkel meggyógyítani. A keze lés célja az életminő

ség szinten tartása vagy javítása, illetve a tú lélés meghosszab
bítása. Az áttétes emlőrák kezelés i tervét a beteg kora és eset

leges társu ló betegségei, az em lőrák kiterjedése és növekedé 
sének üteme, valam int a daganat ER és PR állapota határozza 
meg(/ . ábra). A hormo n- és gyógyszerkeze lés, a besugárzás , 
va lam int a mérsékelt sebészeti beavatko zás az áttétes emlőrá

kos beteg keze lésében is alkalmazható kü lönböző sorrendbe n. 
A hormonkeze lés nem hatásos ER- vagy PR-negatív dagana
tok, valamint a gyorsan növekvő és a zsige ri szervekbe áttétet 
adó daganat esetén. Arra is figye ln i kell, hogy gyako rlatilag 
mind en ER-pozitív áttétes emlőrák fokozatosan ellenállóvá vá
lik a hormonk eze lésse l szembe n, és amikor ez bekövetkezik , a 
beteg még rendszer int jó általános állapotban van, és ezért a 

sejtmérgező gyógyszerek adásá t érdemes megk ísérelni. A sejt
mérgező kezelé s kockázatának és hasznosságána k mérlege lé
sekor nemcsak a gyógysze rkezelés mellékhatása it ke ll figye
lembe venni, hanem azt is, hogy, ha nem adjuk a gyógysze rke
ze lés!, az emlőrák növeked ése következtében súlyos tünetek 

alakulhatnak ki. Egyetlen, a betegeket véletlenszerűen bevá
lasztó tanulmány sem vizsgá lta a sejtmérgezőszerekkel történő 

támogató keze lésnek a túlé lésre kifejtett hatását emlőrákos be
tegeknél. Ugyanakko r szá mos tanulmány kimutatta, hogy a 
sejtmérgező gyógysze rkeze lések különböző formá i a túlé lést 
különböző mértékben befolyásolják , ami azt mutatja, hogy a 
hatásos sejtmérgező gyógysze res kezelés meghoss zabbítja a 
túlélést ( 18-20). 

Az áttétes emlőrákos betegek mintegy 70-80%-ában a daganat 
az elsővonalbeli több-gyógyszeres keze lésre jelentősen megk i
sebbed ik, néha te lje sen eltűnik, attól függően, hogy a beteg ko
rábban milyen kiegészítő kezelést kapott , illetve, hogy milyen 
hosszú volt az elsődleges keze lés után a daganatmentes idő

szak . Általában véve minél többfajta gyógysze rkeze lés! kapott 

már előzetesen a beteg, annál rosszabb a tovább i keze lésekre 
adott vá lasz. Ez magyar ázza az irodalmi adatokban található 
nagy szórást, neveze tesen , hogy a vizsgá lt betegcsoportok tól 
függően az egy- vagy több-gyógys zeres kezelés az esetek I 0-
80%-ában hatásos . Számos gyógyszer hatékony az áttétes em
lőrákkal szemben. Közéjük tartoznak az előzőekben már tár
gyalt több-g yógysze res kezelési formák, va lamint az önállóan 
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Az emlőrák gyógyszeres kezelésének j elenlegi helyze te 

adott taxánok (pac litaxe l, docetaxe l), a vinka alkaloidok (pl. 
vinorelbin), az 5-FU és szájon át szedhető „elő-gyógyszerei" 

(pro-drugs , p l. capec itabin) , a nukleozid analógok (gemc itabin) 
és számos újabb sejtmérgezőszer, mint a több-hatáspontú (mul
titargeted) antifolátok vagy a liposzómába ágyazott atracik
linek. A j elen köz lemény terjedelme csupán az áttétes emlőrák 

keze lésében leggyakrabban alkalmazott néhány szer áttekinté
sét tesz i lehetővé. 

PACLITAXEL A 3 órán át infúzióban, 200 mg/m2 menny iségbe n 
adott paclitaxelt egy, a betegeket véletlenszerűen bevá lasztó ta
nu lmányban a doxorubic innel (75 mg/m2) hasonlították össze 
áttétes emlőrák elsővonalbeli keze lésében. Mindkét szert kizá
rólagosan adták , tehát a betegek más gyógysze rt nem szedtek. 
A kimut atható válasz (object ive response) a doxornb icin eseté
ben jobbnak , 41 %-nak bizonyult a pac litaxe l 25%-áva l szem
ben (p = 0,003) (2 1 ). A daganatnövekedé s-mente s (progres
sion-free) túlélés ugyancsak j elentősen hosszabb volt az 
antracik lin esetében (7,5 hónap a 3,9 hónappal szembe n), 
ugyanakkor az átlagos túlé lésben nem mutatkozott kü lönbség. 
Egy másik hasonló, de háromkarú tanulmány némi leg külön
böző adagolási formában és mennyiségekben adott egyedül i 
doxorub icin (60 mg/m2) , egyedü li pac litaxe l ( 175 mg/m2, 24 
órás infúzióba n adva) és az együt tes doxorubicin-paclitaxel 
(50 mg/m2, illetve 150 mg/m 2) keze lést hasonlít otta össze. A 
három keze lésfaj ta között nem volt különbség a túlé lésben, ám 
a kimutatható válaszarány a két szer együttes adásá nál volt a 

legnagyo bb (46%) , a doxorub icin és a paclitaxe l esetében pe
dig csaknem azonos (33, illetve 34%) (22). Mindkét tanul
mányban a betegség előrehaladása esetén megengedett volt a 
másik szerrel való újbó li kezelé s. Az elsődleges doxo rubicin 
kezelést követő paxlitaxe l kezelés 16-20%-ban, a paclitaxe l 
kezelést követő doxornbicin kezelés ped ig 16-30%-ban vo lt 
hatásos. A 3 órán át, infúzióban, 200 mg/m2 menuyiségben 
adott pac litaxelt összehason lították a CMF/predn isolonnal is 
az áttétes emlőrák elsővonalbeli keze lésében. A kimutatható 
vá laszarányok nem különböztek j elentősen (29, illetve 35%), 
ám az átlagos túlélés lényegesen magasabb volt a pacl itaxel ke
ze lésnél ( 17,3 hónap) , mint a CMF/prednisolon esetében ( 13,9 
hónap) (20). Érdekes megjegye zni, hogy az ebben a tanul
mányban vizsgált betegeknek mintegy egyha rmada korábba n 
már részesü lt CMF kiegészítő keze lésben. A paclitaxel adásá 
nak legmegfelelőbb me1myisége és adago lási formája azonban 
továbbra is ellentmo ndásos . A 3 órás infúzióban adott 135 
mg/m 2 menuy iség kevésnek tűnik a 175 mg/m2-hez képest, 
azon ban 250 mg/m2-re való emelése nem növe li a hatékonysá
got (a mellékhatásoka t viszont igen) (23). A 250 mg/m 2 

mennyiségű paclitaxe lt tarta lmazó infúzió lefolyatásának 3 
óráról 24 órára va ló növelése ugyan növe li a vá laszarány!, a 
túlélé st azonban nem (24). Egy másik, a betegeket ugyancsak 
véletlenszerűen bevá lasztó tanulmány nem talá lt különbséget a 
3 órás infúz ióban , 250 mg/m2 menny iségben adott , illetve a 96 
órás, 140 mg/m2 mermyiségben adott pac litaxe l kezelés közö tt 
(25). Mostanában a hetenkén t és kisebb mennyi ségbe n adott 
pac litaxe l kezelést vizsgá lják. Számos tanulm ány kutatta a 
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paclitaxe l más szerekke l va ló együ ttes adásának hatását áttétes 
emlőrákos betegeknél, és meglepő hatékonyság ró l számoltak 

be (26-29). 

DOCETAXEL A doce taxe lt az áttétes emlőrák elsővonalbeli 

gyógysze rkeze lésében klin ikai II. szakaszú tanu lmányokb an 
vizsgá lták. Megá llapították, hogy az egymagában adott doce 
taxel klinikailag kimutatható daganat visszafejlődést megkö
zelítően az estek 60%-ában eredményezet t. Ez meghaladja a 
más, egy-gyógysze res sejtmérgező keze lések hatékonyságát. 
Egy tanulmány össze hasonlította az egyedül i doxorubicin (75 
mg/m2) és az egyedü li doxe taxe l ( 100 mg/m2) első- vagy má
sodvonalbeli keze léseket véletlenszerűen kiválaszto tt, áttétes 
em lőrákban szenvedő betege knél, akikn ek a betegsége súlyos
bodott az előzetes, alkalizáló sze rt tartalmazó keze lést követő

en. A docetaxelné l a daganat-visszafej lődés aránya magasa bb 
volt (47,8%), mint a doxo rub icinné l (33,3) (30) . Az át lagos túl
élés hasonló volt mindkét ese tben. Egy jelentős tanulmán y a 
doce taxe lt a mitomyc in/v inblastin (MV) keze lésse l hasonlíto t
ta össze olyan betege knél, akiknél az áttétes emlőrák az előze

tes antrac iklin-tartalmú gyógysze rkeze lés után előrehaladt. A 
docetaxe l hatásosa bb volt; a válasza rány 30% volt a 1 1,6%-kal 
szemben, és a súlyos bodás-mentes valamint az általános túl
élés is hossza bb volt ( 11,4 hónap) , mint a mitomycin/v inblastin 
keze lés i cso po11ban (8,7 hónap). A doce taxe l hatékonyságát a 
pac litaxe lre közömbös betegek esetébe n is vizsgá lták, akik11ek 
a legnagyo bb része az antraciklines keze lésre sem vá laszol t. 
Egy 11. szaka szba n lévő tanu lmány 18%-os kimutath ató vá
laszró l szá molt be, a vá lasz időtartama 29 hét vo lt (3 1 ). Egy, a 
betegeke t véletlenszerüen bevá lasz tó, 111. szakaszba n l évő ta
nulmány a doxo rubi cin/ docetaxe l (AT) (50 és 75 mg/m2) 

egy üttes adását vizsgá lta adriamyc in/cyc lophosphamide (AC) 
(60 , illetve 600 mg/m2) együt tes adásáv al szemben, áttétes em
lőrákos betege k elsővonalbel i keze léseké nt. Az előzetes ered
mények j e lentősen magasa bb vá laszará nyt (60% a 47%-kal 
szemben) mutattak, és a daga nat újr anöve kedésé ig eltelt idő is 
hossza bb vo lt (3 7, 1 hét a 3 1,9 héttel szemben) azo knál a bete
geknél, akik docetaxe l-tartalmú kezelés t kaptak, annak e llené
re, hogy ebben a cso portban a doxo rubicin mennyisége kisebb 
volt (32). A doce taxel más készít ményekkel, mint pl. vinorel
binnel, ciszp latinnal, ciklofo szfa middal, 5-FU-va l, epirub icin
nel vagy gemcitabinnal történő együ ttes adásá t több más, kli
nika i II. szakasz ban lévő tanulmányba n is kipróbál ták (33-38). 

CAPECITABIN A capec itabin (Xe loda) keze lés az Egyes ült Álla
mokban a következő esetekben hivatalosan elfogadott keze lés: 
1. hatástalan paclitaxe l keze lés, 2. hatástalan antr aciklin keze
lés vagy, ha az antrac iklinek további adása valami lyen okból 
ellenj ava llt (például ha azo k halmozo tt mennyisége meghalad
ta a 400 mg/m2-t). A capec itab in daga natellenes hatását áttétes 
em lőrákban egy egy karú tanulmány vizsgá lta az Egyes ült Ál
lamok és Kanada 24 gyógyászati központj ában. Összese n 162, 
IV. stádiumú em lőrákos betege t vizsgá ltak, ak ikuek a dagana
ta ellenálló volt az antrac iklin és a taxán keze lésse l szemben. A 
capec itabint napi 2510 mg/m2 mennyiségben adták 3 hetes sza-
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kaszokban , amelyek I hetes pihenőidőszakbó l és 2 hetes 
gyógysze radagolásból tevődtek össze . Az összese n 135 olyan 
betegből álló betegcs oportban, ahol a daga nat mérhető nagysá
gú volt, a daganat-visszafejlődés aráuya 18,5%-nak bizonyu lt 
( 1 teljes és 24 rész leges visszafej lődés) (39). A betegség sú
lyosbodá sáig eltelt át lagos idő 90 nap vo lt, az átlagos tú lélés 
pedig 306 nap. A kedvezőtlen mellékhatások az esetek keve 
sebb, mint 5%-ába n fordulta k elő, köztük hasme nés, a „kéz- láb 
tünetegyüttes" (hand -and-foot syndrome), hányás, hány inger, 

fáradt ság, bőrgyulladás, gyomo régés/gyulladás, fehérvérsejt
és vérlemezkeszám csö kken és (neutropenia, throm bocytope
nia). A leggya koribb 3-as sú lyosságú mellékha tások a hányin
ger és a „kéz -láb tünetegyütt es" voltak . A capec itabin p iacra 

kerülésé t követő klinikai tapasz talatok arra utalnak, hogy a 2-
es vagy nagyobb súlyoss ágú mellékhatások a je lenleg j avaso lt 
capecitab in mennyiség mellett sokkal gyako ribbak, mint azt a 
korábbi tanu lmányok eredménye i mutatt ák (40) . 

VINORELBIN A vinore lbint öná lló keze léské nt és más szerekke l 
együtt adva is kiterjedten vizsgá lták az áttétes em lőrák keze lé
sében (41 ). A het i 30 mg/m2 mennyiségbe n adott egyedü li 
vinorelbin az áttétes emlőrák elsővonalbel i gyógysze rkeze lése 
ként j ó hatásúnak bizonyu lt, 38-52% közö tt i válasza rányt mu
tat (42-45). Néhány, II. szakasz ban lévő tanu lmá ny az előzete

sen gyógysze rkeze lésben már részes ült betege knél is az egy
magában adott vinorelbin keze lés j elentős dagaua tellenes hatá
sáró l számolt be. Egy kisebb tanu lmány 33%-os daganat
visszafej lödés i arányt mutato tt ki olyan áttétes em lőrákos bete
geknél, aki előzetesen már 1-2 alka lommal kaptak gyógyszer
keze lést, de betegségü k a kezelés ellenére előreha ladt (46). 
Egy hasonló más ik tanu lmány, ame ly ugyancsak máso d- illet
ve harmadvonalbeli gyógysze rkeze lésként adott vinorelbin ha
tásoss ágát vizsgá lta, arról számolt be, hogy a daga nat az esetek 
16%-ába n kisebbedett meg, és ez a megkisebbe dés átlagosa n 5 
hónapig tartott (47). Egy harmadik, II. szakasz ban lévő tanul
mány előzetesen már nagyo n sokféle sejtmérgező gyógyszeres 
keze lésben részesülő áttétes emlőrákos betegekkel foglakozott . 
Klinikailag kimutatható daga nat visszafej lődés a betege k 36%
ában köve tkezett be, a sú lyosbodás ig eltelt átlagos idő 18 hét 
volt (48). Egy, az Egyes ült Államo k és Kanada több intéze té
ben végze tt tanulmányban 247 olyan áttétes em lőrákos beteget 
vizsgá ltak, ak iknek a betegsége e lőzetes antrac iklin és taxá n 
keze lés utá n súlyosbodott. Az önállóan adott vinorelbin keze
lés 15%-os klinikai j avu lást eredményezett , és a betegség sú
lyosbodásáig eltelt át lagos idő 13 hét vo lt ( 49). Egy jelentős, 

vélet lenszerűen kiválasztott, antrac iklinre közömbös áttétes 
em lőrákos betegeket vizsgáló tanulmány a hetente 30 mg/m2 

mennyiségben adott vinorelbin keze lést a négy hetenként , 25 
mg/m2 menny iségű melphalan keze lésse l haso nlította össze 
(50). Az eredmények azt mutattá k, hogy a vinore lbin keze lés 
az ese tek 16%-á ban, a melphalan ped ig csak 7%-ában eredmé
nyeze tt daganat-visszafejlődést. A daganat újranövekedésé ig 
eltelt átlagos idő és az 1-éves tú lélés is hossza bb volt a vinorel
b im,e l keze lt betege knél ( 12 hét, illetve 36%), mint a melpha
la1mal kezelt csoportban (8 hét, illetve 22%) (50). 
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Szá mos tanulm ány értékelte a más sejtmérgező szere kkel, mint 

pl. antrac iklinek, 5-fluo rouracil, paclitaxe l, methotrexát vagy 
ciszplatin , együ tt adott vinorelbin hatását áttétes emlőrákos be

tegek keze lésé ben (5 1-55). Általánosság ban elmon dható, hogy 

amikor a különböző szere ket egy üttesen adták, a daga natmeg

kisebbedési arány (50-74%) j obb volt, mint az öná lló vinorel

bin keze lésnél, de az együt tes keze lése k túlélés re gyakoro lt ha
tása még tisztáza tlan. Az előzetesen nem keze lt, áttétes emlő
rákos betegek keze lésében a hetente adott vinorelbin/doxo ru

bicin keze lés bizonyu lt a leghatékonyabbn ak. Ez a keze lés 

74%- ban eredm ényeze tt daganatkisebbedést, ame lynek átlagos 

ideje 12 hóna p, az átlagos túlélés i idő pedig 27 hóna p vo lt 

(5 1 ). Egy nemrég kész ült tanul mányban paclita xe lt és hetente 
vinore lbin t adt ak filgrast immal egy ütt második vonalbeli 

gyógysze rkeze lésként o lyan áttétes emlőrákos betegeknek, 

akik koráb ban antrac iklin keze lést kaptak. A szerzők 50%-os 

daga natkisebbedés i arány t állapítottak meg - az esete k 22%
ában a daganat teljesen visszafejlődött - és a daganat ismételt 

növe kedéséig elte lt átlagos idő 6 hónap, az átlagos túlélés i idő 
14 hónap vo lt (52) . Egy más ik, szintén nemrég készült tanul 

mányban a ciszplatin és a heti vinore lbin együ ttes adása (átté

tes em lőrák másodvonalbe li keze léseként) 6 1 %-os j avu lási 

arányt - a daganat teljes visszafejlődése 26%- ban fordult elő -

eredm ényezet t, mely 3-9 hónapig tartott (53). Mindent össze
vetve, ezek a tanulm ányok azt j elzik, hogy az önmagában vagy 

más sze rekkel egy üttese n adott vinorelbin jelentős daganate lle

nes hatású emlőrákos betege k első és többedik keze léseként is. 

GEMCITABIN A gemcitabin egy pirimidin nukl eoz id analóg, 
amelyne k j elentős rákellenes hatása van különféle daga natok 
esetében. Áttétes emlőrákos betege ket vizsgá ló klinika i tanul

mányo kban a gemc itabin adása elsővona lbeli gyógysze rkeze

lésként 18-37%-os kimuta tható válaszarány! eredményeze tt 

(56-57). A korábban már keze lt betegek esetében a válasza rány 

némileg alacso nyabb , 19-28% volt (58-59). Mellékhatása i eny
hék, ezér t j ól adható együ tt más gyógysze rekke l. Ígéretesnek 

tű nik docetaxe llel, ciszplatinnal, doxorubicinnel vagy epirn

bicinnel egy ütt adva (60-63) . 

A TRASTUZUMAB ÉS MÁS ÚJ GYÓGYSZEREK AZ ÁTTÉTES EMLŐRÁK KEZE

LÉSÉRE Az emlőrák biológ iájának j obb megé rtése köve tkez té

ben renge teg új gyógysze rt és keze lési módot próbáltak ki . 

Az új gyógyszere k többségét , mint pl. a j el-átvi tel gát lókat, a 
tirozinkináz-kötőhely antago nistákat, a daga nat-vakcináka t 

(tumor vacc ines), az érképződést gátlóka t és a „multi drug 
res istance" (töb b gyógysze r hatásá t közömbösítő anyago k) 

gátlókat je lenleg klinikai 1. és II. szakaszú tanulmányo kban 

vizsgá lják ( 17). Ezen új , nem sejtmérgező jellegű gyógysze r

csopo rt első tagja, amely már bekerült a klinikai gya korlatba 
is, a trastuz umab (Herce pt in). A trast uzu mab a HER-2-

kötőhe llyel szembe ni, ege rekbe n ta lálható mono klon ális ellen
anyag ember i változata. A HER-2 az epid ermal growth factor 

rece ptor csa lád tagja , me ly az emlőrákok mintegy 30%-ába n 

fejeződik ki a ráksej tek fe lsz ínén. Ege rekbe n a HER-2-höz kö

tött jelátvitel gátlása tras tuzu mab bal a daganat növe kedésének 
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Az emlőrák gyóg)'szeres kezelésének jelenlegi helyze te 

gátlásáva l j árt egy ütt, és kimutathat ó hatásúna k bizonyult az 

emberi klinika i vizsgá latokban is. A trastuz umab hatásá t olya n 
áttétes emlőrákos betege knél, ak iknek daga natsej tje in a HER-
2 túlzottan kifejeződött ( ove rexpress ing), háro m, 11. szakasz

ban lévő tanulm ány értékelte (64-65) . A válasza rány 12-21 % 

közö tt volt. Kimutatható daganatkiseb bedés olyan betege knél 
is megfigyelhető volt, akikné l a hormo nkezelés és a sejtmé rge

ző gyógyszer keze lés - beleértve a saj át csontvelő-átültetést is 
- már hatástalan vo lt (65). 

A trastuz umabbal való kísé rletek legbizta tóbb eredm énye it a 

szer sejtmérgező gyógysze rekkel való egy üttes adása hozta. 

Slamon és munkatársai (66) 1998-ban egy olya n nagysza bású, 
véletlenszerűen kiválasz tott , áttétes emlőrákos betege ket vizs
gáló klinikai tanulm ány eredményeiről számoltak be, amely

ben trastuzu mabot együ ttese n adtak doxo rubi cinnel és ciklo

foszfam iddal (AC) vagy pac litaxe llel (Taxol) . Ebbe n a tanu l

mányban a trastuzu mab hozzá adása meghossza bbí totta a be

tegség súlyos bodásáig eltelt időt, j avította a daga natki sebbe
dés i arányt, a súlyosbodásmentes és az álta lános túlélést a csa k 

ugyanazo n sejtmérgező szerekke l kezel t ese tekhez viszo

nyítva. A trast uzumab legsúlyosab b és vá ratlan mellékh atása a 

sz ívizo mkároso dás (card iomyo pathia) és a vértolulásos szív

elégtelenség ( conges tive heart fai lure) gyak orib b előfordulása 
vo lt, különöse n olyan betegek ese tén, akiket trastuzuma b/dox

orubi cin/c iklofoszfa m id (AC/Herceptin) kezelés ben részesí tet
tek. Az AC/Herceptin keze lés t kapó betegek 27%-a tapasztalt 

némi szívműködési rendellenességet, míg a csak AC keze lés

ben részesülőknek csupán 7%-a. Az ebben a tanulm ányban 

rész t vevő, paclitaxe l/tras tuzum ab keze lés t kapó be tegek 
m inda nnyian részes ültek korábban antrac iklin-tartalmú kiegé

szítő keze lésben. Ná luk 11 %-ban fordult elő va lamilyen sz ív
működési rendellenesség (4%-nál 3-4. fokozatú vértolulásos 

sz íve légtelenség), amíg a csak pacl itaxel t kapókná l ez az arány 

1 % volt. A kizárólagos trastuzumab keze lésnél előforduló 

összes szívműködési rendellenesség 7%, ennek 5%-a súlyos 

(NYHA 3-as vagy 4-es fokoza tú) vértolulásos sz ívelégte len
ség. Az AC/trastuzumab keze lésnél váratl anul magas arányban 
tapaszta lt szívműködési rendellenességek miatt az FDA a 

trastuzumabot kizárólag paclitaxe llel együt tese n vagy önmagá
ban adva engedélyez i a HER-2- t túlzottan ki fejező, az antr a

ciklin keze lést követően is súlyosbo dó átté tes emlőrák keze lé

sében. A trastuz umabo t ciszplatinn al egy üttesen adva is kipró

bá lták : 28 betege t keze ltek ind ító mennyiségként 250 mg-os , 

visszé rbe adago lt trastuzum abba l, ame lyet 8 héten keresztü l 
hetente 100 mg-os mennyisége k köve ttek. A ciszpl atint (75 

mg/m2) négyhetente adták (67) . A kiértékelhető esetek 25%

ánál tapasztaltak rész leges dagana tkisebbedést, tová bbi 25%
ná l pedig csak kismértékű j avulást, illetve nem törté nt vá ltozás 

a betege k állapotában. A betegség súlyos bodásá ig eltelt átlagos 

idő 3,6 hónap volt. A vá lasz időtartama 1,6- 18 hónap (átlago
san 5,7 hónap) közö tt mozgot t. A megfigye lt mellékhatások 

nem tűntek súlyosa bbnak, mint a kizáró lagos ciszplatin keze

lések esetében, ugyanakkor a daganat visszafej lődésének ará

nya nagyob b vo lt, mint am i várható lett vo lna egyedü li cisz-
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platin keze lésnél. Az összehasonlító, azaz egyedüli ciszplatin 
keze lésbe n részesülő betegcso port hiánya azonban nem teszi 
lehetővé, hogy határo zott köve tkezteté seket vonjunk le. 

Betegségük lefolyása alatt az áttétes emlőrákos betegeknek a 
fenti gyógysze rek közü l valószínűleg többre is szükség ük van 
valami lyen so rrendben. A különböző sejtmérgező gyógyszerek 
és új készítmények megfelelő so rrendben va ló adása megol
dandó klinik ai feladatot j elent. A gyógysze rek vagy -együtte
sek kivá lasztása nagyban függ attó l, hogy a beteg kapott- e elő

zetese n gyógysze rkeze lést , illetve, hogy milyen az általános 
egészség i állapota. Álta lában véve, ha egy em lőrákos beteg 
nem kapott előzetesen antrac iklin-t artalmú kezelést, úgy első 
keze lésként ezek adását kell megfontolni. Amennyib en hossz
abb időszak eltelt már a kiegészítő antrnciklin-tartalmú gyógy
szerkeze lés és a betegség kiújulá sa között , úgy célszerű ismé
telten antrac iklin-tartalmú gyógysze rkeze lést adni , feltéve, 
hogy a beteg a megengedett teljes antraciklin mennyiséget még 
nem kapta meg, és a szívműködése szabá lyos. Az eddigi ered
mények szerint a legnagyobb daganat-visszafejlődési arányt az 
antracik lin-taxá n együtt esekkel lehet elérni. Azokat a betege
ket, akiknél nem vált be az antracikl in keze lés, és még nem 
kaptak taxánokat , á ltalában paclitaxe llel vagy docet axellel ke
ze lik. A ham1adik vonalbeli gyógysze rkeze lés fegyvertárába 
tarto zik a capecitabin , a vinorelbin, a gemcitabine, va lam int 

számos más hatásos készítmény, illetve ezek különböző formá
ban összevá logatott együtt ese i. 

Nem tisztázott az áttétes emlőrák gyógysze res keze lésének 
legmegfelelőbb időtartama. Ez különösen azoknál fontos , akik 
a kapott keze lésre teljesen daga natmentessé váltak. A folyama
tos, megszakítás nélküli gyógysze rkeze lés meghossza bbíthatja 
a betegség súlyosbodásá ig eltelő időszakot, ám a túlélésre 
nincs hatássa l (68). Másfelől , a szakaszokban adott keze lést -
tehát a legjo bb vá lasz e lérését követően a keze lés szünetelteté

sét a súlyosbodás je lentkezésé ig - követő túlélés a folyamatos 
keze lésse l azonos arányú , viszont a mellékhatá sok aránya és 
súlyossága kisebb (69). Tekintettel arra, hogy az áttétes emlő
rák kezelé sének célja a beteg állapotának j avítása, tünete inek 
enyhítése, a tünetekkel járó , nagy mennyiségű zsigeri áttéttel 
rendelkező betegekné l a gyógysze rkezelést folytatni kell egé
szen a betegség súlyosbodásáig. A teljes tünetmentessége t el
érő betegek esetében fontolóra vehető a szakaszo kban adott 
keze lés, mivel a folyama tos gyógyszer keze lés súlyos mellék
hatásokka l j ár, ame llett, hogy a túlélési időt nem növeli. 

ÖSSZEFOGLALÁS J elentős fej lődés mutatko zott az elmúlt évti
zedekbe n az emlőrák kezelésében. Kimutatták , hogy a kevésbé 
kiterjesz tett, nem csonkító sebész i beavatko zásokkal ugyan
olyan j ó eredm ények érhetők el, mint a kiterjesztett műtétek
kel. Hatásos kiegészítő kezelése ket dolgoztak ki, melyek csök
kentik az emlőrák kiújulásának és halá lozásá nak kockázatát. A 
helyi leg előrehaladt em lőrákos betegek hosszú távú, betegség
mentes túlélése ma már valós remény , ha a betegek többféle 
keze lési módot is magába n fog laló (mu ltimoda lity) ellátásban 
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részesülnek. Ne1mégiben kidol gozták az őrszem nyirokcsomó 
kimetszés módszerét, mellye l a betegség stádiuma sokszo r a 
hónalji nyirokcsomók eltávolítása nélkül , tehát kisebb és keve
sebb szövődménnyel já ró sebészi beavatko zássa l meghatároz
ható, továbbá fölfedeztek egy rendkívül hatásos sejtmérgező 
gyógysze rcsaládot, a taxánokat. A túlélést i lletően tovább i j e
lentős előrelépést várhatunk a különböző kezelési formák -
sejtmérgező gyógysze r-, hormon- és hely i keze lések - leg
megfelelőbb módon megválasztott együttes alkalmazásától 
mind a helyileg előrehaladt, mind az áttétes emlőrák eseteiben. 
Ugyanilyen fontos azoknak a molekuláris folyamatoknak a 
megértése, melyek szerepet ját szanak a daganatok keletkezé
sében és növekedésében. Az emlőrák sej tbiológ iáj ánal j obb 
megértés e tette lehetővé, hogy kifejle sszenek egy új készít 
ményt, a trastuzum abot, ame lyet már a klinikai gyako rlatban is 
használnak. Ez a gyógysze r bebizonyította azt a föltevést , hogy 
a sejt ek jel-átv iteli útvonalainak gátlásával a klinikai gya kor
latban is mérhető módon megvá ltoztathatj uk a daganat sejte k 
sejtmérgező gyógysze rekkel szembe ni érzékenységé t. A sejt
mérgező gyógyszer keze lés kü lönböző sejtválaszt módosító 
szerekkel való együttes adása a klinika i kutatáso k igen ígérete
sen fejlődő területe. Nagyon valószínű, hogy némelyik ilyen új 
molekula a következő évt izedben a sejtmérgező gyógysze rke
zelés adásának módjára is hatássa l lesz. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A szerkesztőség hálás köszö netét fe
jezi ki Kiglics Nad inkának a kézirat lefordításáért. Az eredeti 
közlemény a CME Jouma l of Gyneco logic Oncology- ban 
(CME J Gynec ol Oncol 2000 ; 5:373) je lent meg . Köszönjük a 
szerzőknek és a CME Journal of Gyneco logic Onco logy szer
kesztőségének, hogy hozzájá rultak a magya r nyelvű köz léshez. 
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