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ÖSSZEFOGLALÁS Az áttétek kórismézése és tünettana az érin
tett sze rv vagy szerv rendsze r függvényében e ltérő lehet. A 
máj leggya koribb dagana tai áttétes eredetűek, szám uk mesz
sze megha ladja a máj elsődleges daga nata iét. A májáttétek 
kétféle képpen is veszé lyt je len tenek a betege k számára , ré
sz int a következményes májmüködési zava r miatt , részin t, 
mert a gyógys zere s kezelé st nehe zíthetik . Májáttét eseté n a 
betegség kórjóslata nem jó , az átlagos tú lélés 6-12 hónap kö
zö tt mozog. A nőgyógyászati és az emlődaganat máj átté tei
nek kezeléséről átfogó összefogla ló tanulmán y a szakiroda
lomban nem lelhető fel. Jelen közlemény ezt az űrt szeretné 

betölteni. 

A májátté tek kórismézé se egyed ül a labo ratór iumi vizsgá lati 
eredmények ala pján ritkán egyértelmű. A képa lkotó eljá rások 
között i különbségeket és az adott helyen elérhető korszerű el
járásokat a vizsgá lat kijelölésekor célszerű figyelembe venni . 
Májá ttét ese tén a keze lés cé lja döntően a tünetek mérs éklése, 
a betegek egy csoportja azonban tanós túl é l ővé válhat, ha 
megfelelően eré lyes keze lésben részesül. Különö sen az emlő
daganat májáttéteinek eltávo lításáva l kapc solatban gyűlnek 
az erre vonatko zó adato k. Ahol eré lyes kezelés nem j ön szó
ba, ott még mindi g l ehetőség van a sebész i beavatkozásra , 
mint pé ldául a radiofrek venciás daga natroncsolás , bőrön ke
resztül végzett fagyasz tás (PEJ) vagy etha nol befecskende 
zés, szövetkö zti lézere s ronc so lás stb. Hasonló képpen a ke
moterápia is hatékony lehet , aká r helyi , akár szisztémás keze
lés formá jába n adjuk . A májáttétek kemoterápiája megegye
zik az adott daganat szisztémás kezelésével. A májáttétek he
lyi kezeléséve l azonba n ezeket a gyógysze reket sokkal na
gyobb töménységbe n adhatj uk. Hogy ez a betegnek milyen 
ténylege s hasznot jele nt, nem mind en daganatfajta esetén 
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tisztázo tt . A tünete ket ese tenként enyh íten i lehet sugárkeze
léssel is, ennek szere pe azo nban a májáttétek ese lében még 
kor látozott . Előreha ladott állapo tban a májáttétek tünetei nek 
enyhítése a beteg megfelelő be lgyógyászat i ellátásá t je lenti. 

Kulcsszavak májátté tek, nőgyógyászati daganatok , emlőrák, 

helyi keze lés, kemoterápia, tüneti keze lés 

BEVEZETÉS Az áttétek kór ismé zése és tünettana az érintett 
sze rv vagy szervrendszer függvényében eltérő lehet (1-2). A 
máj anyagcse retevéke nysége , többek között a plaz mafe hérjék 
termelésébe n, illetve a vércuko r- és a zsíranyagc sere sze m
pontjábó l a szervezet számára nélkülözhe tetlen. A máj elég te
len működése so káig rejtve maradhat , más esetekben azo nban 
(példáu l amikor a K-vitamin-függő véra lvadás i tényezők „hi
ányoznak ") a hirtelen fellépő tünetek kialakulása hívja fel rá a 
figye lmet. A máj egy ben a méregte len ítés szerve is, így alap
vető befolyássa l bír a gyógyszere k pharmak odynamiás hatása
ira. A májáttéte k tehát kétféleké ppen is veszélyt je lentenek a 
betegek számára , részint a következmé nyes májműködési za
var miatt , rész int a gyógysze res keze lés kivitel ezhetőségének 

megnehezítése miatt. 

A máj leggyako ribb daganata i áttéte s eredetűek, számuk mesz
sze meghaladja a máj elsődleges daga nata it (hepatocel lular is 
carcinoma, cholang iocarcinoma , ang iosarcoma stb.) (3). A leg
gyakor ibb májá ttétet adó daganatok a gyomor- és bélrendszer 
daganatai ( vastagbél- , gyomor- , hasnyá lmirigy- és nyelőcsőda
ganat, extrah epatikus cho lang iocarcinoma) , a tüdődaganatok 
és az emlőrák. Májátt étet azonban más daganatok is adhatnak: 
a neuroendokrin -daganatok, a hólyagrák , a melanoma, a vese
daganat. A májáttét leggyakrabban egyed üli vagy többszörös 
körülí rt daganat formájában észlel hető, esetenké nt azonban a 
májba n nem élesen elhatárol t. Ez utóbb i esetben a folyamat 
gyorsan májelégtelenséghez vezethet , és komo ly kórismézési 
nehézsége t okozhat. A rnájá ttétek kórjós lata nem jó , az átlagos 
túlélés 6- 12 hónap között mozog. Egyes esetekben az áttét eltá
volítása szóba jön (pé ldául elsőd leges vastagbé ldaga nat esetén) , 
ennek java llatai azo nban nőgyógyászati daganatok májáttétei 
esetén nincsenek még egyértelműen körülhat áro lva. Alapvető-
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en nyolcf éle nőgyógyászati daganat van (petefészek- , peteveze
tő-, méhnyálkah ártya-, méhszarkóma , terhesség i trofobla szda
gana tok, méhnyak- , hüve ly- és szeméremtestrák), illetve ezek
hez csat lakozik az emlőrák. Ezek közü l azonban nem mind
egy ikre jellemző a májáttétképződés (1. táblázat). 
I. táblázat A nőgyógyászat i daganatok májáttéteinek előfordulása a kóris

mézés idején és boncolás során ( 105). 

Daganat Előfordulás a kórismézéskor (%) Előfordulás boncoláskor(%) 

Emlő 

Méhnyak 
Petefészek 
Méhtest 

< 10 
< I 
<5 
< I 

15-48 
20-35 
10-15 
10-30 

Az áttétek kimuta tása a klin ikai onko lógiai döntéshozata l egyik 
legfon tosabb lépése. Az áttétek megerősítése vagy kizárása a 
stádium besoro lás kötelező és alapvető része. A távo li áttétek 
igazo lása (ami l V. stádiumot je lent) alapvetően rontja a kórjós
latot, és megszabja a választandó keze lés i módszert . Manap ság 
az elsődleges daga nat eltávolítása után i adjuvá ns keze lés java l
lata az áttétek és k iújulások megelőzésére gyako rolt statisztikai 
valószínűségén alapul. Az elsődleges daga nat immunh isz
tokémiai és sejt genetika i vizsgála ta, illetve a daganat sejtek és 
mikroköm yeze tük kölcsönhatása inak tanulmányozása alapjá n 

az áttétképző hajlam egyre jo bban becsülhető, új keze lési cél
pontok, eljá rások j elöl hetők ki (4-5) . A korszerű képalkotó el
járásokka l, izotópv izsgá ló mód szerekke l a vissza maradt daga
natok kimutatására is egyre érzé kenyebb mód szerek születnek 
(6) . Végü l a kísérleti vizsgá latok arra utaln ak, hogy egyes sze
rekke l (angioten sin 11, soma tostatin analógok), illetve eljárá
sokka l (a lbumin micro szfer, lipo szóma enkapszuláció) a 

gyógysze reket az ütőeres ker ingés és így a májáttétek felé le
het terelni , ami új keze lés i lehetőségeket vet fel (7). 

Font os azo nban világosa n látni, hogy manapság az azo nos szö
vettan i típusba soro lt daga natok esetén a végk ifejlet a gyógyu
lásró l a gyors rosszabbodást követő korai halálig terjedhe t. Ez 
fe lhívja a figyel met tudásunk korlátozott vo ltára, mely jelenleg 
még nem tesz i lehetővé a beteg számára legmegfelelőbb keze
lés kivá lasz tását! 

A NŐI NEMI SZERVEK ÉS AZ EMLŐK DAGANATAINAK ÁTTÉTEI 

ÁTTÉTES PETEFÉSZEKRÁK A petefésze k hámdaga nata többnyire ké
toldali , közve tlen módo n terjed a hasüregbe n (cseplesz, has
hártya, máj , rekeszizom), vérerek útján nagyon ritkán ad távo li 
áttéte t (csont, tüdő, központi idegre ndszer). Ha ilyet ész lelünk, 
az felveti a lehetőségét annak , hogy az elsőd leges daganat nem 

petefészek eredetü. Ezze l szemben a IV. stád ium (a daganat 
túlterjedt a hasüregen , vagy májátté tet adott ) esetén a májáttét 
nem ritka. Egy v izsgá latban 192 IV. stádi umú petefészekrákos 
beteg adatait elemezték. A IV. stádium hátterében 63 esetben 
sejtta nilag poz itív mellkas i folyadékgyü lem, 50 ese tben máját
tét, 26 ese tben hasüregen kívül i ny irokcso móáttét, 6 ese tben 
tüdőáttét és 15 ese tben egyéb elhelyezkedésű átté t állt, 32 ese t
ben az áttét többszörös volt (8). Egy másik vizsgá latban 50 be
teg 67 távoli átté tét elemezték. Az áttétek közü l 21 a májba n, 
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11 a mellhártyán , 8 a tüdőben, 7-7 a központi idegrendszerben , 
illetve bőrön, 5-5 hasüregen kívü li nyirokcsomóban, illetve 
lépben, 2 a csontokban, és I az emlőben volt. A petefészek
daganat és a távoli áttét kór ismézése között eltelt átlagos idő

tartam 44 (3- 105) hónap volt. Az áttétes be tegekbe n a tú lélés a 
betegek álta lános állapotáva l és az elsődleges, illetve az át tétes 

daga nat kórism ézése között eltelt időve l függött össze. Az át
lagos túlélés a távo li áttét kórismézése utá n 12 (1-58) hónap 
volt (9). Érdekes, ha a kórisme idején a beteg már JV. stád iu
mú, a túlélés hosszabb (9, 1 hónap), mint amik or a távo li áttét a 
kóri sme megállapítá sát követően később alaku l ki . Ilyenko r a 

távo li áttét felismerését követően a túlé lés csak 4 hónap ( 10). 
A petefészek daganat máj áttéte i általába n többgócúak (11 ). A 
IV. stád iumú petefésze k laphámdaga natok ese tén a visszama
radó daganat mérete nem kórjós lati tényező, ezért a „daga ntki
sebbítő" sebésze ti beavatkozásna k ezeknél a betegekné l nincs 
helye (12). Fontos, hogy a rekeszizom nyirokuta kat a nyirok 
terjedés sorá n a daganat elzárhatja, ilyenkor hasüregi folyadék 
képződik. Ezért petefészek daganat esetén ész lelt hasvíz nem 
feltétlenül je lenti , hogy a májban áttét van. A háme redetü pete
fészekrákok eseté n a sejtek DNS tartal ma a ll l. stád iumú bete
geknél összefüggö tt a túléléssel. Az átlagos tú lélés az aneu
p loid daga natok esetén 13 hónap volt, m íg a diplo id daganatok 
ese tén 60 hónap (p <0,000 1) azo nos kezelés mellett. A IV. stá

diumú betegek kórjós lata azonban a DNS tartalomtól függe tle
nül rossznak bizonyult ( 13). A csírasejtes pe tefészekdagana t 
többnyi re egyo ldali (kivéte l a dysge nn inoma , ami 15%-ban 
kétolda li), de a távo li áttétképződés (nyi rokrendsze ri, hasü re
gen kívül i) gyakoribb, viszont rendszerint csak előrehaladott 

állapotban fordul elő. A cs írasejtes petefészekdaganat az összes 
petefészekrák hozzávetőleg 3%-a. Endodenná lis sinus-daga
natra kell gondolni, ha az áttét gyo rsan növeksz ik, az ilyen da
gana t akár egy hét alatt megkétszerez heti a nagyság át ! 

ÁTTÉTES MÉHTESTRÁK A méhnyá lkahártyarák (a má sod ik leggya 
koribb nőgyógyászati daga nat), közve tlen módon terje d a méh 
falába és a méhnyak ra. A petevezetőn keresztül tetjedve has
üregen belül i áttéteket adhat. Nyiro kúton a mede ncére, illetve 
a paraaortikus nyiro kcsomókra, vérerek útján való szó rással a 
tüdőbe, a májba , a csontokba és az agyba adhat át tétet. Egy 
vizsgá latban 142 egymást követő méhtestrákos beteg kórjósla
ti tényezőit elemezték. Az ötéves túlélés kiemelkedően magas

nak bizonyult , ha a betegek nek nem volt a rnéhtestrákka l ösz
szefüggő tünete (14). 

ÁTTÉTES CHORIOCARCINOMA A choriocarc inoma gyakra n ad 
távo li áttétet, elsősorban a tüdőbe (80%), a hüve lybe (30%), a 
medencébe (20%) és az agyba (20%), de rátetjed a májra és 
egyéb szervekre is. A máj áttét fokozo tt kockáza tot je lent . Fon
tos tudni, hogy a choriocarc inoma-á ttét szöve ttani kórismézé
sénél kerüln i kell a szöve tmintavé telt, mert súlyos vérzése s 
szövődmény alaku lhat ki. Szerencsére a 13-HCG mé rése a kór
ismét lényegében e ldönti, mive l a chorioca rcinom a az egyet len 
száz száza lékban daganatjelző- (tumormarke r-)pozitív daga
nat. A chor iocarcinomát vagy újabb nevén a terhesség i tro-
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foblasztdaga ntokat (GTN) a kórjós lat alapjá n nem áttétet adó, 
illetve áttétet adó daga natra, az áttétet adót alacsony kockáza
tú (low-r isk), illetve magas kockáza tú (high-risk) daganatokr a 
osztj ák. A 2. táblázat az alacso ny és magas kockázatú áttétet 
adó terhesség i tro foblasztdaganto kat mutatja. 

2. táblázat Alacsony és magas kockázatú terhességi trofob lasztdaganatok 

(GTN) 

Alacson y kockázatú GTN 

Röv id időtartam az utolsó 
várandóság után (<4 hónap) 

Alacsony kezelés előn i szérum 
HCG * (<40 OOO MJU/ml**) 

Ninc s agy- vagy máját1ét 
Előzetes kemote rápia nem történt 
Várandóság kapcsá n jelentke zik 

• HCG humán choriog onadotropin 

Magas kockázatú GTN 

Hosszú időtartam az utolsó 
várandóság után (>4 hónap) 

Magas kezelés előtti szérum 
HCG • (>40 OOO MfU/ml**) 

Agy- vagy májáttét 
Előzetes kemoterá pia kudarca 
Várandósá gtól függetlenül 
alakul ki 

**M IU/ml millió nemzetközi egység/milliliter 

ÁTTÉTES MÉHNYAKRÁK A méhnyakdaganat kezdetben ugyancsak 
helyileg terjed a szövetekbe (méhnyakállomány, méhtest, hüvely, 
illetve parametriurnok), később (a méhtestdaganatokhoz hasonló
an) a medencei , illetve a főerek körüli nyirokcsomókra terje d a 
nyirokúton, valamint a tüdőbe, a májba, a csontokba és az agyba 
a véráram útján való szórássa l. Egy vizsgálatban l 79 korai stádi
umú (FIGO IB, IIA) beteget követtek sugárkeze lés után. A 6,8 
éves med ián nyomo nkövetés során 43 betegnél (24%) észleltek 
távoli áttétet. A leggyako ribb áttéti helyek a tüdő (10%), a máj 
(6%) és a csontok (6%) voltak (15). Megjegyzendő, hogy a klini
kai stádium besorolás a betegek hozzávetőleg 50%-ában nem 
pontos a sebészeti besoro lással összehasonlítva ( 16). 

ÁTTÉTES EMLŐRÁK Az áttétes emlődaganatos betegek lega lább 
50% -ánál máj áttét is kialakul a betegség lefolyása során ( 17). 
Fontos azo nban, hogy csak a betege k mintegy 5%-ában alaku l 
ki máj átté t, más áttétek nélkü l ( 18). Az emlődaganatok adju
váns kemo teráp iája, úgy tűnik, nem befo lyáso lja a visszaeső 

betegek áttéte inek előfordulás i helyeit ( 19-20). Az áttétet adó 
emlőrák még mindig nem jó l gyógyí tható betegség , abban az 
értelembe n, hogy a betegeknek csak min tegy 3-5%-a marad l 0 
éven túl is tünet- és panaszmentes a keze lést követően. Az át
tétet adó emlőrákot is szokás alacso ny és magas kockázatú 
csopo rtra osztani. Az előbbi csoportba tartoznak azok , akiknél 
az áttét hosszú betegség mentes túlélés után alaku l ki, akiknek 
az áttétet adó daganata hormon-kötőfehérje (receptor) pozitív, 
akiknek az áttéte a cso ntokra és/vagy lágyrésze kre terjed, illet
ve a belső szerveket korlátozo tt módon érinti . A magas kocká
zatú csopo rtba tartozna k azok, akikne k a betegsége gyorsan 
halad előre (rövid betegségme ntes túlélés) , akik kiterjedt belső 
szerv i érintettségge l rende lkeznek, illetve akik hormon-kötőfe
hérje negatív vagy hormo nkezelésre érzéket lenné váló daga
nattal rendelkez nek. 

A MÁJÁTTFTEK KIMUTATÁSA A máj vizsgá lata az esetleges áttétek 
k imutatására köve ti a szo kásos kórismézési vezé r fonalat, ne
veze tesen: kórelőzmény fe lvétele, fizikális vizsgála t, labo ra-
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tó riumi , il letve képalkotó vizsgá latok , vég ül szöve ttani iga
zo lás . A májáttétek kimu tatására tett erőfeszítéseket a nő
gyógyásza ti (lega lább is emlő) daganato k vonatkozásába n be
határo lja az a tény, hogy je lenleg nincs egyértelmű ada t ar
ra vona tkozóa n, hogy a máj érint ettség korai kimutatása fo
koz ná a túlélési időt (44) . 

TÜNETEK ÉS KLINIKAI VIZSGÁLAT A máját tétekhez társuló tünetek 
sokszor szegé nyesek , ide tartoznak az étvágytala nság, a hány
inger, a láz, a gyengeség és a fogyás. Ezek meglé tét vagy hiá
nyát rögz íteni kell. A kórelőzmény felvétele során a beteget kü
lön kérdezn i ke ll esetleges jo bb bordaív alatti fájdalomró l, il
letve vállfáj dalomról. Ez utóbbi a rekesz izom ingere ltségének 
a j ele (kisugá rzó fájdalom!), ami hóna pokka l megelőzheti az 
egyéb tüneteke t és elsődleges májrákhoz, cholangioca rci
nomához, máj áttéthez, tüdőalapi daga nathoz , előrehaladott pe
tefészekrákhoz társu lhat . A klinika i vizsgá lat során a májna
gyo bbodást, illetve a jo bb felső hasi negyed nyomásérzéke ny

ségét ke ll keres ni. 

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK A máj müködését vizsgáló tesztek 
általában nem je lzik előre, hogy kinek van vagy nincs máját 
téte, az ilyen célból történő alkal mazásuk nagyo n alacsony ta
lálati aránnyal bír, mivel a májműködés-vi zsgálatok általában 
nem mutatnak eltérés t. Ennek tudatában is vizsgá lni kell a lac
tat dehidroge náz enzimet (LDH), az alkalikus phosp hatast 
(ALP), az aspartat aminotransferast (AST), az alanin ami no
transferast (A LT), a gamma-g lutamilt ransferas t (y-GT), a glu
tama t dehydroge nast, illetve az 5-nuc leoti dast. Egy előrete

kintő vizsgá latban 220 I, II és III stád iumú emlőrákos betege t 
vizsgá ltak, és 33 betegnél ( 15%) talá ltak emelkedett májműkö
dési vizsgá lati eredményeke t (21 ). A 33 betegből 27 esetben 
csak egy máj funkciós próba eredménye volt eme lkedett . Ez 
leggyakra bban az LDH volt (18 ese tben a 27-ből). Máso k az 
elkülönü lt ALP emelkedés hátterébe n 84%-ban nem találtak 
kimutatható kóros elvá ltozás t a kiterje dt áttétkeresés ellenére 
(22). Ezen betege k egy ikéné l sem alakult ki máját tét a későb

biekben, így elkülönül t ALP emelke dés miatt az áttétkeresés 
indítása nem egyértelműen javaso lható. Más visszatekintő 

vizsgá latok azt mutatták, hogy a májáttétek kimutatása 92% -os 
pontosságú volt, ha lega lább három vagy négy vizsgá lat ered
ménye volt emelkedett (23-24). Amen nyiben korábban élettani 
májenzim értéke kkel rendelkező daganatos beteg esetén az ér
tékek (alkalikus phosphatas , 5-nucleotidas, Y-glutami ltransfe
ras, glutama te dehydrogenas) eme lkednek, májáttéte t kell fel
tételezn i (25). Mindezek alapjá n a képalko tó vizsgá latokkal 

történő áttétkeresés t csak májmegnagyob bodás ese tén , illetve 
akkor cél szerű végez ni, am ikor a májműködési próbák isméte l
ten pozitívak vagy emelkedő értéket mutatnak. 

KÉPALKOTÓ EUÁRÁSOK A máj áttétek képa lkotó kórismézése lé
nyegé ben a hasi ultrahangot (UH), a computer tomográfiát 
(CT), illetve a mágneses rezonanc ia vizsgálato t (MR I) jelent i 
(26-27). Minden képalkotó eljárás alapvetően két részből áll, 
neveze tesen az elvá ltozás kimut atásból és értékeléséből. 
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COMPUTER TOMOGRÁFIA Az elsődlegesen választand ó módszer a 
CT, ami megbízhatóan tájékoztat a májról és a hasüreg többi 
részéről is. Annak ellenére, hogy néhány daganat (pl. vastag
végbé ldaganat) májátt étei kontra sztan yag nélkü l is kimutath a
tók, a szokásos módszer a natí v és a kontra sztanyag beadása 
utáni felvételeket je lenti . Egy vizsg álat sze rint méhnyakda
ganat ese tén a CT nem megbízható a param etriumok beszűrt
ségé nek kimut atására, és így az 18 és 11B stádiumok közötti 
fontos különbségtételre , kevésbé megbízható a hó lyagfa l terje
dés kórisméj ére a hólyagtükrözés nél, illetve a szigmabélre va
ló terje dés igazo lására a sz igmabéltükrözés nél , viszo nt a húgy
vezeték elzáródását az urográ fiával azonos mértékben képes ki
mutatni. A CT hasznos viszo nt a IV. stádium és így a máj áttétek 
kórismézésé ben (28). A májáttétek kórismézésé ben az új abb CT 
vizsgá lati módszerek, például a CT arteri oporto graphia , fokoz
zák a vizsgá lat érzékenységé t (29). 

ULTRAHANGVIZSGÁLAT Az ultrahang érzékenysége kisebb, mint a 
CT vizsgálaté (30) . Új eljá rások, mint pé ldául a gáz mikrobu
borék kontra sztanyag alka lmazása, vagy a pulzus inverziós 
képfe ldolgozás, tovább fokozzá k az ultrahang vizsgálatok te l
jesítő képességé t (3 1 ). A mikro buborékos kontrasz tanyagok 
interferá lnak az ultr ahangga l, és fokozzák a Dopp ler vizsgá lat 
érzékenységét , a pulzus inverzió lehetővé tesz i a mikrobu boré
kokról visszaverődő je lek kimut atásá t, a háttérből jövő je lek 
egyidejű elnyomásával. Egy vizsgá latban 11 éves időszakaszra 
visszamenőleg 2335 nőgyógyászati daga natos beteg máj ultra 

hang felvételeit elemezték. A sorozatos ultrahan gos nyomonkö
vetésse l 96 jó indulatú és 79 áttétet adó elváltozást találtak . A 
rendszeres máj ultrah angvizsgálat méhdaganat esetén azt iga
zo lta, hogy a májb a terjedé s kimutatása után az át lagos tú lélés 
4 hónap. A májultrahangot hasznosnak találták a jó indulatú el
változáso k ész lelésé re méhdaganat esetén , illetve a j ó- és rossz
indu latú elváltozáso k ész lelésé re petefészekdaganat esetén. A 
rendszeres májultra hang vizsgá latot a keze lés befejezés e után 
egyedül a méhnyakrák ese tén találták hasznosnak. Petefésze k
daganat esetén CT-t javasolnak , míg méhtestrák esetén a labo
ratóriumi máj vizsgá latokat is elégséges nek találták (32) . Fon
tos, hogy ultrahan gga l a keze lésre adott vá lasz megítélése ne
héz és bizonytalan. Az ultrahang leginkább a szövettan i lelet 
biztosításának eszköze (ultrahan g vezérelt szöve ti mintavétel). 

MÁGNESES MAGREZONANCIA-VIZSGÁLAT (MR) ÉS POZITRON-KIBOCSÁTÁSOS RÉTEG

FELVÉTEL (PETJ Az MR érzékenyebb , mint a CT, ami azt j elenti, 
hogy az előbbi több májá ttétet mutath at ki az utóbbinál, ezért 
műtéti áttételtávo lítás tervezésé nél az MR elvégzése kötelező. 

Az utóbbi évt izedben azon ban mindk ét vizsgá lati eljá rás je len
tős technik ai fejlesz tésen ment át, és a kl inikai helyzet szabja 

meg mel yik e ljá rás a legmegfelelőbb az adott esetbe n (33). 
A májhoz kötődő MR-kontr asz tanyago k (reticuloendothelialis 
vagy hepato-biliaris agensek) adásával a kimuta thatóság i arán y 
(az e lváltozás/máj kontraszt arány fokozása miatt) tovább nö
velhető (34-35). Az MR kiválóan alkalmas a szisztémás vagy 
hely i daganatellenes kezelések eredményének értékelésére (36). 
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Az MR azonban érzékeny a légzés i műtermékekre, ami befo
lyásolhatja a májfel vételek meg íté lését. Az MR e1mek ellenére 
alkalmas a májáttétek és haem angioma elkülönít ésé re, azon
ban az MR (és a CT) nem alkalma zha tó igazá n hatékonyan a 
tünetmentes betegek szűrésére (37). Egy metae lemzésben gyo 
mor-b élrendszeri daga natok (nyelőcső, gyo mor és vastag- vég
bélrák) májáttéteinek kimutatá sában az ultrahang, a CT, a MR 
és a PET vizsgálatok érzékenységé t értékelték azon vizsgá la
tok egybeve téséve l, ahol a specificitás 85%- nál magasabb volt. 
Az ultrahan g érzékenysége 55% (95%, Cl 4 1-68), a CT-é 72% 

(95% , Cl 63-80), az MR-é 76% (95%, Cl 57-9 1), a PET-é pe
dig 90% (95%, Cl 80-97) volt . A PET mindh árom másik vizs
gálatnál jo bbna k bizonyult , a p értéke k az ultrahanggal , CT
vel, illetve MR-rei össze hason lítva 0,00 1, 0,017, illetve 0,055 
voltak (38). A vizsgálat azt b izonyítj a, hogy azo nos spec ificitás 
ese tén a PET a legé rzékenyebb módszer a májá ttéte k kim uta
tására , és ez feltehetően igaz a nőgyógyászati daganatok máj
áttéteire is. Mindez felhívja a figye lmet Magyaro rszág jelentős 
elmaradottságára a kórismézés terén is, hiszen hazánkban mind
össze egy PET kész ülék van. Ez még inkább szembettűnő, mi
ve l a fejlettebb országokban már mozga tható (kamionb a sze
relt) PET is létezik, és ott az izotópot v isz ik helybe, és nem a 
beteget az izotópho z! 

MÁJSZCINTIGRÁFIA A Technetium (Te 99111) sulfur colloid izotópos 
máj szcintigráfia érzé kenysége és faj lagossága sokk al kisebb a 
CT-nél (39). A kimutath ató áttét 2 cm vagy enné l is nagyo bb az 
áttét elhelyezkedésének „mélységétől" függően (40) . A műtét 

előtti vizsgá latok során a májizotóp-szc intigráfi a „talá lati ará
nya" számítá sok szer int 1 % ( 41-42). A máj ang iográfiát ma már 
csak az erek elhe lyezkedésének meg ítélése vége tt végz ik, mű

tét vagy verőeres, hely i gyógysz eres kezelések tervezésénél. 

KISZ(VÁSOS SEJTVIZSGÁLAT (ASPIRÁCIÓS CITOLÓGIA ) Egy közle
ményben ismerten nőgyógyászati daga natos betegek ese tén 
vizsgálták a kiszívásos sejtvi zsgá latok jelentőségét a hasüregi 
áttétek igazo lásában. A 82 vizsgá lati anyag elemzése azt mutat
ta, hogy álpoz itív eredmén y nem volt, és mindössze két álne
gatív eredményt tudt ak igazoln i a be tegek nyomon követése 
során. Így a kisz ívásos sejtvi zsgá latok pontossága 100%-nak , 
érzékeny sége 91 %-nak bizonyult ( 43). 

3 táblázat A májáttétek kezelési lehetőségei 

Kezelés fajt ája 

Szisz témá s kemote rápia 

Sebészet i beavatkozás 

Sugárkezelés 
Tüneti kezelés 

Kezelési mód 

Általános vagy helyileg alkalmazott gyógy 
szerkezelés, 
hom1onkezelés (hormon érzé keny daganat 
esetén) , 
növeke dési faktorok elleni kezelés 
Műtét i áttét-eltávolítás, helyi ellátás 
(fagya sztás, radiofrekvenciás keze lés, 
bőrön keresztü l ado tt ethanol inj ekció stb.) 
Külső besugárzás, rad ioizotóp keze lés 
Fájdalomcsillap ítók, hányás elleni szerek, 
kortikoszteroidok stb. 
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A MÁJÁTTÉTEK KEZELÉSE A májáttét ek kezelés i lehetőségeit a 3. 
táblázatban mutatjuk be . A sz isztémá s gyógyszerkezelés meg
egyez ik az adott daganat gyógyszer- vagy hormonke zelésével. 
Az emlődaganatok májáttét einek kezelésében a hom1onkezelés
nek korláto zott szerepe van, mivel a májáttétet adó daganatok 
többsége hormon-kötőfehé1je negatív (45). Külön keze lési mód
szernek számít a helyileg, a daganatot ellátó érbe adott gyógy
szerkezelés. A növekedé si faktorok, mint célpontok ellen i keze
lésnek két fajtája van: a monoklonáli s antitest kezelés (sejten kí
vül hat), illetve a tyrosin kináz gátlók (sejten belül hatnak). 

A MÁJÁTTÉTEK MŰTÉTI ELTÁVOlÍTÁSA Az áttétek műtéti eltávolítá
sa csak önálló áttét vagy csak néhány , körülírt góc eseté n jön 
szóba, kiterjedt ér intettség eseté n nincs helye. A betegek meg
felelő műtét előtti é11éke lése a műtét eredményén ek tartóssága 
szempontjából alapvetően fontos (46). Egy vizsgálat azt mutat
ta ki, hogy a nem endokrin daga natok májáttéteinek eltávo lítá
sakor hossz ú távú túlélés csak egyszeri áttét esetén várható, ha 
a betegnek nincs májon kívüli érintetts ége (47) . A májáttéte s 
betegek 70-85%-ánál a műtét sajnos nem jöhet szóba (48). A 
májátt éte k el távo lítását követően a betegek akár 60%-á nál is 
kialakulhat hely i kiújulás. Ilyenko r az újból i műtét a betegek 
egy részébe n hosszú távú túl élést eredmé nyezhe t (49) . Egy in
tézményből szárnia zó 96 nem vastag-végbélr ák és nem neu
roendokr in (NCNNE) daga nat miatt végzett mütéti áttéte ltávo
lítás után az 1, 3 és 5 éves tú lélés 80, 45 és 3 7% volt, az átla
gos túlélé s 32 hónapna k bizonyult. A tú lélést nem befolyáso lta 
a kimetszés típusa (ékk imetszés, lebenye ltávolítás, kiterjes ztett 
lebenye ltávolí tás), az áttétek elhelyezkedése (egyoldali , kétol
dali), sőt a májon kívüli átté tek eltávo lítása sem. Soktényezős 

elemzésse l a túlélés hosszá t előre jelző tényezőnek bizonyu lt 
az áttét kia lakulá sa előtti betegség mente s időszak hossza, az 
épben történő eltávo lítás és az elsődleges daganat fajtáj a. Az 
elsőd leges daga nat alapján végze tt elemzés sze rint a nemi és 
vizeletkiválaszt ás i sze rvek daganataiból szármázó májáttétek 
eltávolítása után a leghosszabb a túlélés (50). Hasonló eredm é
nyekre ju tott egy másik v izsgá lat is, ahol az NCNNE májérin
tettség miatt végzett átté teltávolítás t követően az 5 éves túl
élést 45 %-nak találták. A nem gyo mor-bélrendszeri daganatok 
után az 5 éves tú lélés (60%) jelentősen jobb volt, mint a gyo
mor-b élre ndsze ri (véko nybél, hasnyálmiri gy, nyelőcső) daga
natok esetén (0%) (p = 0,01) (5 1 ). Ennek ellenére a műtéti 

4. táblázat Emlődaganatok májátté teinek sebésze ti eltávo lítása 

áttét eltávo lítás a vastag- végbé ldaganatok esetén elfogadott, a 
betegek kiválasztásának feltételei tisztázottak (52), a nőgyó

gyászati daganato k vonat kozásában viszo nt nincs egységes ál
láspont (és sokszor elég adat!) . A vastag-végbé ldaganatok ese
tén az 5 éves túlélés (vá logato tt betega nyagon) 25-46% volt 
(53) . Az emlődaganatok májáttéte inek sebésze ti eltávolítá sáról 

néhány köz lemény elérhető ( 4. táblázat) . 

A többgyógyszeres daganatpusz tító keze lés májáttét esetén a 
taxánokat nem tarta lmazó kész ítmények alkalmazásak or 19 
hóna pos, a taxán tai1almú keze lésekkel 22-26 hónapo s átlagos 
túlé lést eredményezet t (54). Ezze l szem ben a közölt közlemé
nyek alapján át lagosan 36,6 hónapos túlélést értek el, ha műté
ti áttételtávolítás is tö11ént. Ugyancsak fontos, hogy a köz lemé 
nyek alapján az 5 (illetve 4) éves túlélés i átlag 32.0%, am i azt 
je lenti , hogy a mütéti áttéte ltávo lításba n részesülő betegek kö
zü l majd minden harmadik megé li a tovább i 4-5 évet. Ezek az 
adatok nagyon ígé retesnek tekinthetőek ( valam int összev ethe
tők a vastag-végb éldaganatok májáttéte inek műtéti eltávolí tá

sáva l elé11 eredmén yekke l), és arra uta lnak, hogy a müthető be
tegeknél a májáttét mütéti eltávo lítását (ha másképp nem is, 
de legalább k lin ika i vizsgálat keretei közö tt) mind ig érdemes 

megkísére lni. 

GYÓGYSZERES KEZELÉS 

A NŐI NEMI SZERVI ÉS Al. EMLŐDAGANATOK MÁJÁTTÉTEINEKÁLTALÁNOS GYÓGYSZE

RES KEZELÉSEI LEHETŐSÉGEI 

1. Petefészek rák . Az át tétet adó hámeredető petefé sze krák el
sődleges keze lése platina a lapú , utóbbi időben taxán + plati
na keze lést j ele nt. Az álta lába n alkalmazott szokásos keze lés 
paclitaxe l (175 mg/m2, több mint 3 órás infúzóban) + carbo 
plat in (AUC 5-6) 3 hete nte , legalább hatszo r (70). A teljes és 
a rész leges vá lasza rány köze l 80%. A betege k hozzávetőleg 

fele klinik ailag telj esen gadaganatmen tesnek bizo nyul, eze k
nek a betegeknek mint egy 30%-áná l a má sodik betekintő (se
cond -look) hasmü tét során szöve ttanil ag is daganatmen tesség 
igazolható . A daganat kiújú lása ese tén azonban nincs egysé 
gesen elfogadott másod ik-vo na lú keze lés . Ilyen ese tekben a 
szerzők többsége egyg yógysze res keze lést (mo noteráp iát) ja
vaso l a káros mellékhatások legkisebbre csökke ntése érdek é
ben. Az úgyneveze tt „mentő" (,,salva ge") keze lések hat é
konyság a 15-40 % az elsődleges kezel éstől, illetve az alkal-

ma zott gyógysze rkeze lések számá
tó l függően . Az alkalma zható egy 

Vizsgá lat Kezelés Be teg- Medián túlélé s 5 éves 
túlélés(%) 

gyógyszeres keze lés i lehetőségeket 

és azok adago lás i formá it az 5. táb-
( egyéb mint M) 

Sc/111eebau111 és mtsai ( 106) Ütőeres GyK 
Raab R és mtsai ( 107) M : 32 be teg; 

Sa11toro és mtsai ( 108) 
Seb1 er és mtsai ( 109) 
Yoshimoto és mtsai ( 110) 
Elias Dés 1111sai (111) 
Pacard és 111/sai ( 112) 

M + ütőeres! GyK : 2 be teg 
2 1 beteg egysze res, 11 többszörös májáttét 
Gy K 
„nagy me1myiségű" Gy K 
GyK (álta lános vagy helyi) 
25 beteg míítét utáni ütőeres GyK 
Gy K 

szá m (hó nap) 

6 
35 

15 
17 
17 
54 
65 

42 
42 

44 
24 
34 
34 

NA 

M műtéti áttét-eltávo lítás, A ninc s adat , * 4 éves túlélés, Gy K kemoterápia 
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NA 
22 

38 
22 
30 
34 
46* 

lázat tart almazza . 

A csírasejte s petefésze kdaganat ke
zelésében leggyakrabban alka lma
zott keze lés a BEP (bleomyc in 30 
egység iv. a 2., a 9. és a 16. napon, 
etopo sid 100 mg/m2 iv. 1-5 nap, cis
platin 20 mg/m2 iv. 1-5 nap , 3 heten
te ismételve, négyszer) (7 1 ). 
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5. táblázat A petefészekrák második-vonal kezelésé re alka lmazható gyógyszerek (60 mg/m2 iv.) egygyógysze 
res keze lésben 20, illetve 25% 

mérhető választ eredményezett . 
Újabban paclitaxe llel, liposzó 
más doxorubic inna l és a doxoru
bic in/ mitomicin/c isplatin együ t
tes kezelésse l folynak vizsgá 
latok . 

Gyógysze r Keze lési séma Hivatkozás 

Topotecan 1.25 mg/m2, iv, 1-5 nap, 3 hetente 
Liposzómás doxorubic in 40-50 m~ m2, több mint 30 perces infúzió, 3-4 hetente 
Etoposid 50 mg/m , szájon át, 1-21 nap, 4 hetente 

Swisher és mtsai ( 1 13) 
Muggia és mtsa i (114) 
Rose és mtsai ( 115) 
Sorense n és n11Sai (116) Vinorelbin 30 mg/m2, iv. egysze rre, 1-8 nap, 3 hetente 

Gemcitabin 1250 mg/m 2, több mint 30 perces infúzió, 

Oxal iplatin 
Hexamethy lmelamin 
Doce taxel 
Paclitaxe l 
Tamox ifen 

1., 8. és 15. nap , 4 heten te 
130 mg/m 2, több mint 2 órás infúz ió, 3 hetente 
260 mg/m2, 1- 14 nap, 4 hetente 
100 mg/m2, több mint I órás infúzió, 3 hetente 
80 mg/m2, több mint 1 órás, hetente 
40 mg szájon át napon ta 2x, 30 napig, 
majd 20 mg napo nta 2x 

2. Méhtestdaganatok. Az alacsony kockázatú méhnyálkahár
tyarák gyakr an hormon-kötőfehérje pozitív, hormonérzékeny. 
Áttétei gya kran teljes mértékben vi sszafej lődnek meges trol
acetat, tamoxifen vagy aromatáz gátló keze lésre. Az előrehala

dott daga nat sajnos gyakran rosszul differenciált, savós-sze
mölcsös vagy világos sejtes szövettani csoportba tartoz ik, és 
ezek nem hormonérzéke nyek. Ilyen esetekben doxorub icin, 
platina származék vagy taxanok adhatók egy- vagy többgyógy
szeres keze lés formájába n. Az önálló keze lésként adott gyógy 
szerek hatékonysága : cisplatin 20-35%, carbop latin 30%, dox
orub icin 20-35%, epiru bicin 25%. Az általában alkalmazott, 
szokásos egy üttes gyógysze rkeze lés: doxorubicin 60 mg/m2 és 
cisplatin 60 mg/m2, amelyet 12 órával a doxorubicin beadása 
után adunk, a keze lést 4 hetente ismételj ük (72). 

A méhsza rkóma keze lése MMM S (mixed mesodermális 
szarkóma) eseté n ifosfamid (+Mesna) egygyógysze res keze lés 
(1,2-1,5 g/m2 iv. 5 nap ig, 3-4 hetente), vagy ifosfamid (+Mes
na) és p latina együ ttesen (ifosfamid 1,2- 1,5 g/m2 iv. 1-4 nap, 
cisplatin 20 mg/m2 iv. 1-4 nap, 3 hetente) . A megítélhető vála
szarány 30-50%. Egy vizsgá lat szerint az együtt es keze lés ese
tén a vá lasza rány nagyo bb, de a méllékhatások súlyosab bak, és 
a betegek tú lélése sem j obb az egyedüli ifosfamid keze léshez 
viszonyítva (73). A három hetente adott ifosfamid (az MMMS 
keze lésére alka lmazott menny iségben), illetve a doxo rubicin 

von Minckwitz és 11usai ( 117) 

Piccart és mtsai ( 118) 
Moore és mtsai ( 119) 
Verschhraegen és mtsai ( 120) 
Abu- Rustum és mtsai ( 121) 
Ahlgren és mtsai ( 122) 

A choriocarcinoma a j ól keze l
hető daganatok közé tartoz ik. 

Egy köz lemény sze rint, ahol 
39 1 terh esség i trofo blasz tda

ganat (GTN) miatt keze lt beteg keze lési eredményét elemez
ték, a 223 nem áttétes beteg 100%-ba n, míg az áttétes esetek 
83%-ba n meggyógyu ltak , az összevo nt értékelés szer int (átté
tet adó és nem adó esetek) a betegek 93%-a meggyógyu lt (74). 
A nem áttétes, illetve alacsony és magas kocká zatú áttétes 
GTN keze lésére alkalmazható keze lés i formákat a 6. táblázat 
tartalma zza . 

3. Méhnyakrák. A negye dik stádiumú méhnyakrá kos betegeket 
sejtölő gyógysze rekkel - ciszplatin, ifosfa mid vagy paclitaxe l 

- keze lj ük. Ezeket a készítményeket adhatjuk önmagukban, 
együtt esen vagy más gyógyszerekkel. Az egye düli cisplatin 
kezelés a szabványkeze lés, ami 20-30% mérhető vá laszt ered
ményez, az 5 éves túlélés IV. stádiumban hozzávetőleg 15%. 
Ha a veseműködés csökkent, a cisp latin kezelésse l vigyáz ni 
ke ll vesekárosító hatása miatt . Újabban cisplatin-p aclitaxe l, 
cisp latin-vinorelbin, cispla tin-ifosfa mid, cisp latin- 5-flu oro u

rac il, cisp latin-mitomyc in-C páros ításokka l, illetve néhány 
hármas gyógysze rkeze léssel próbá lkoznak, ezeke t a 7. táblá
za t tartalmazza . 

4. Hüvelyrák. Áttétet adó hűvelyrák esetén az 5 éves túlélés 10%. 
Az áttétes hüvelyrák gyógyszeres kezelése : vagy egyedüli cis
platin kezelés (75) (50 mg/m2, 1 órás infúzió, 3-4 hetente ismé
telve), vagy BVMP kezelés (76) (bleomyc in 15 mg/m2 iv. egy

6. táblázat Az áttétet nem adó, illetve alacsony kockázatú áttétet adó és magas kockázatú áttétet adó terhesség i tro

foblaszdaganatok (GTN) kezelése 

szerre beadva , 1-3 nap; vincristin 
1,4 mg/m2 [legtöbb 2 mg) iv. 
egyszerre beadva , 3. nap; mito
mycin-C 10 mg/m2 iv. egyszer
re beadva, 3. nap; cisplatin 60 
mg/m2 1 órás infúzióban, 3. nap). 

Az áttétet nem adó és az 
alacsony kockázatú áttétet adó GTN kezelése 

Magas kockázatú áttétet adó GTN kezelése 
(EMA-CO kezelés) ( 147) 

Methotrexat 0,4 mg/kg iv./izomba, 5 napon át, 2 hetente, 1. nap: etoposid 100 mg/m2, iv., több mint 30 perc 
vagy alatt; actinomycin- D 0,5 mg iv. egyszerre; methotrcxat 
Methotrexat 30-50 mgfm2 izomba 4 hetente, vagy 100 mg/m2, iv. egyszerre , majd 200 mg/m2· 

Methotrexat 1-1,5 mg/kg izomba 1.,3.,5.,7. nap infúzióban több mint 12 órán át 
+ folsav 0, 1-0, 15 mg/kg izomba 2.,4.,6.,8. nap, 
15-18 naponta ismételve , vagy 
Actinomyc in-D 10- 13 µg/kg, iv. 5 napon át, 
14 naponta ismételve, vagy 
Actinomycin-D 1,25 mg/m2, iv. 
14 naponta ismételve 
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2. nap : etoposid 100 mg/m2, iv. több mint 30 perc 
alatt; actinomycin-D 0, 15 mg iv. egyszerre; 
folsav 15 mg izomba/száj on át 12 óránként, 4 adag 
8. nap: vincristin I mg/m2, iv. cyclophosphamid 
600 mg/m2, iv. 

Két hetente isméte lve. Központi idegrendszeri áttét 
esetén sugárkezelés és intratheca lis methotrexat ( 12,5 
mg a 8. napon) 

5. Szeméremtestrák. A szemé
remtestrák gyógysze rkeze lésére 
ritkán kerül sor, mivel általába n 
kora i stád iumban kerül felisme
résre és ilyenkor a sebésze ti el
látáson tú l a sugárkezelés az el
sődleges. A szeméremtestrákot 
lehet egygyógysze res bleomy 
cin keze lésse l (77) (I 5 mg/m2 , 

izomba vagy iv. adva kétszer 
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7. táblázat A méhnyakrák gyógyszerkezelése 

Gyógyszer 

Cisplatin 

Ifosfamid 

Cisplatin/paclitax el 

Cisplatin/vi norelbin 

Cisplatin/ ifosfam id 

Cisplatin/5-ll uorouracil (5-FU) 

Cisp latin/mitomycin-C 

Cisplatin/5-FU/hy droxyurea 

Keze lési minta 

50- 100 mg/m2, iv. 3 hetente 

1200- 1500 mg/m 2, iv. 1-5 nap , 5000 
mg/m2, iv. 24 ó infúzió, 1. nap 
Paclitax el 135 mg/m2, iv. 24ó, 
1. nap, majd cisplat in 75 mg/m 2, iv. 
2. nap ; 3 hetente ismételve 
Cisplat in 80 mg/m 2, iv. 1 . nap, 
vinorelb in 25 mg/m2

, iv. 1. és 
8. nap; 3 hetente isméte lve 
Cisplatin 50 mg/m 2, iv. 1. nap , 
ifosfam id 5000 mg/m 2, iv. 1. nap 
(24 ó infúzió) , mesna 6000 mg/m2, 

iv. 36 órás folyamatos infúzió 
az ifosfamiddal együtt kezdve; 
3 hetente ismételve 
Cisplat in 70 mg/m2, iv. 2 ó infúzió 
1. nap , 5-FU 1000 mg/m2, 

iv folyamatos infúzió 1-4 nap; 
3 hetente ismételve. 
(A gyógyszerkezelést 
1, 7 Grey/nap besugárzással 
egész ítik ki az 1-5 napon hetente, 
összese n 29 alkalommal ) 
Mitomycin-C 6 mf m2, iv. 1. nap, 
cisplatin 50 mg/m , iv. 1 ó infúzió , 
1. nap ; 4 hetente ismételve 
Cisp latin 50 mg/m 2, iv 1. és 29. 
napon , 5-FU 1000 mg/m2, iv. 1-4 és 
29-32 nap folyamatos infúzióban, 
hydroxy urea 2000 mg/m 2, 

szájon át hetente 2-szer 2 órával 
a sugárkezelé s e lőtti 1-6 héten 

Hivatkozás 

Bonomi és mtsai . ( 124) 
Alber/s és mLsai. ( 125) 
Meanwe/1 és mtsai . ( 126) 

Rose és mtsai. (127) 

Pignata és mtsai. (128) 

Bloss és mtsai. ( 129) 

Peters és tlttsai. (130) 

Wagenaar és mtsai . (13 1) 

Rose és mtsai. ( 132) 

zitív) , azaz alacsony kockázatú, tünet
mentes daganat esetén a hormonáli s ke
zelés megkísérelhető. Az első vonalú hor
monkeze lés ilyen ese tekben akár 60-
70%-os mérhető válasz arán y! is eredmé
nyezhet. A másod ik vonalú hormonke ze
lés is 20-40%-os mérhető választ eredmé-
nyez. A nem hormonérzéke ny, gyorsan 
előrehaladó, illetve panaszt okozó áttét 
esetén (ti.idő nyi rokér-gyulladá s - lym
phan gitis -, kiterjedt májé rint ettség) 
kemoterápiá t kell adni, mivel a hormon-
keze lések hatásukat lassabban fejtik ki, 
mint a kemoteráp ia, és a keze lési haté
konyság uk is nagyobb változa tosságot 
mutat annál. A sejtölőszerek közü l önma
gába n adva 30-50 % mérhető vá laszt 
eredményez a doc etaxe l, doxorubic in, 
ep irubicin, paclitax el, vinore lbin és a ca
pecitabin. Egygyógyszeres keze lés for-
májában 10-30%-os mérhető válaszhoz 
vezet a cisplatin, cyclophosp hamid, 5-
FU, ifospham id, methotrexat , mitomy
cin-C, mitoxantron , thiot epa, vinblastin 
és a vincristin . Külön meg kell említeni a 
kis mennyi ségű anthrac yclin kezeléseke t 
a rossz fizikai állapotban lévő májáttétes 

Bleomycin/cisplatin/ ifosfamid Bleomycin 30 mg, iv. 24 ó infúzió 1. nap, B1L<to11 és mtsai. ( 133) 
cisplatin 50 mg/m2, iv. 1 ó infúzió, 
2. nap, ifosfa mid 5000 mg/m 2, iv. 2. 

betegek részé re. Egy vizsgá latban 36 em
lőrákos, májáttétben szenvedő beteg, 
akiknek májviz sgálat i értékei kórosak 
vo ltak, het i 25 mg/m2 epirubi cin keze lés
ben részesü lt. A betegek 30%-ánál (11 

Paci itaxel/cisp latin/ i fosfam id 

nap (24 ó infüzió ), mesna 6000 
mg/m 2, iv. 36 órás folyamatos infúzió 
az ifosfamiddal együtt kezdve; 
4 hetente ismételve 
Paclitaxel 1 75 mg/m2, iv. 3 ó 
infúzió 1. nap, c isplatin 50-75 
mg/m 2, iv. 1 ó infúzió , 2. nap, 
ifosfam id 5000 mg/m 2, iv. 2. nap 
(24 ó infúzió), mesna 6000 mg/m2, 

iv. 36 ó folyamat os infúzió 
az ifosfamiddal együtt kezdve ; 
4 hetente ismételve 

hetente nem több, mint 300 mg összmennyiségig), illetve 
együttes gyógyszerkeze léssel (78) (bleomycin 5 mg/nap izomba 

adva, 1-5 nap az első héten, majd 1. és 4. nap a következő 5 hé
ten át; CCNU 40 mg/nap szájon át, 5-7 napon ; methotr exat 15 
mg/nap száj on át 1. és 4. napon az első héten, majd az első na
pon a következő 5 héten át; 6 hetente isméte lve) kezelni. 

6. Emlőrák. Az áttétes emlőrák érzéke ny számos tünetenyhi
tő beavatkozásra (hormonális és daganate llenes szerek, sugár
keze lés, biszfoszfoná tok, növek edés i faktorok elleni kezelés 
stb.), így ezek mind megkísérelhetők, annak ellené re, hogy a 
IV. stád iumú betegeknél a kezelés elsődleges cé lja még mindig 
a tünetek enyh ítése és a tú lélés meghosszabbítása , semmint a 
teljes gyógyulás. Hormonér zékeny (ER, PGR kötőfehérje po-
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Za11el/a és mtsai. ( 134) beteg) mérhető daganatm egk isebbedést 
értek el, aminek átlagos értéke 27 hét 
volt. A betegek a kezelést jó l viselték, egy 
részüknél a máj biokém iai mutató i is j a
vultak (bár a javulást esete nként romló 
értékek előzték meg) (79). Az áttétet adó 
emlőrák többgyógysze res keze lési lehe
tőségei sokrétűek, a klassziku s ( és közis-

mert) CMF, AC, EC, FAC vagy FEC mellett számos újabb 
gyógyszer, illetve gyógyszer párosítás is napvilágot látott. 
Ezekből mutat be néhányat a 8. táblázat. 

A MÁJÁTTÉTEK HELYI GYÓGYSZERES KEZEL~SE - A MÁJÜTŐERES KEZELÉS A máját
tétek közve tlen , helyi keze lése v iszonylag új irányzat. Koráb
ban csak gyógyszer kezelés! alkalmaz tak, manapság azonba n a 
helyi leg alka lmazott immunkezelés is egyre jobban fej lődik. 

A májütőéren át beadott keze lés alapja a máj kettős vérellátása 
(máj kapuverőér 75%, illetve májütőér 25%), és az a tény, 
hogy a máj elsődleges és áttétes dagan atai 90%-ban a májütő

érből kapjá k a vérellátá sukat. Így a májütőérbe adott keze lés 
magas daga naton be lüli gyógyszertöménység et eredményez . 
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8. táblázat Az áttétet adó emlőrák újabb kezelési lehetősége i 

Gyógyszer Kezelési séma Hivatkozás 

Capccitabin 

Docetaxel 

1250 mg/m2, szájon át naponta 2-szer, 1-14 nap, 21 naponta Blum és mtsai. (135) 

májáttétei nek kezelése során az 
ütőeres és az általáno s gyüjtő

eres, illetve az egy üttes sebészi 
és ütőeres kezelések összehaso n
lítása eltérő arányoka t ere dmé
nyez ne. A májütőér chemo embo
lizác iója elsődleges májdagana
tok, illetve karcinoid, hasnyá lmi
rigy szigetsejtes daganat és sza r
kómaát tétek esetén úgy tünik , 
hasznos keze lés i módozat. Saj
nos sokka l kevesebb az adat az 

100 mg/m2, iv. több mint I ó infúzió, Nabholtz és mtsai. (136) 

Paclitaxel 

Vinorelbin 

Gemcitabin 

3 hetente ismételve 

250 mg/m2, iv. 3 ó vagy 24 ó infúzió, 3 hetente 

ismételve, vagy 

80 mg/ni2, iv. 1 ó infúzió, hetente, 4 egymást követő 

héten, 28 naponta ismételve 

30 mg/ni2, iv. hetente 

Gemcitabin 1200 mg/m1, iv. 1. 8 és 15. nap, 

4 hetente ismételve 

Capecitabin/Docetaxel Capecitabin 1250 mg/m1, szájon át naponta 2-szcr, 1-14 

nap, 21 naponta, docctaxel 75 mg/m2, iv. több mint 

1 óra infúzió, 3 hetente ismételve 

Doxorubicin/Docctaxel Doxorubicin 60 mg/ni2, iv. 1. nap, docetaxel 60 

mg/m1, iv. több mint l ó infúzió, G-CSF 5/tg/kg/nap 

se. a 2. napon kezdve addig, amig az abszolút 

neutrofil szám 10 OOO, 3 hetente ismételve 

Doxorubicin/Paclitaxel Doxorubicin 50 mg/ni2, iv. 1. nap, paclitaxel 

150 mg/m2, iv. 24 ó il1fuzió (+ G-CSF támogatás), 

3 hetente ismételve 

lfosfamid/Vinorelbin lfosfamid 2000 mg/m2, iv. folyamatos infúzió, 

1-3 nap, vinorelbin 25 mg/m2, iv, 1. és 8. nap, 

3 hetente ismételve 

Gemcitabin/Vinorclbin Gemcitabin 1200 mg/m1, iv., vinorelbin 30 mg/m1, 

iv, 1. és 8. nap, 3 hetente ismételve 

Gcmcitabin/Docctaxcl Gcmcitabin 1500 mg/1112, iv., docetaxel 50 mg/ni2, iv, 

l . és 15. nap, 4 hetente ismételve 

Az egyidejűleg végze tt chemoemboli zác ió, részint a követke z
ményes helyi vérte lenség, rész int a gyógysze r elhúzódó v issza
tartása miatt fokozza az ütőeres kezelé s hatásá t (87-89). A che
moembo lisatio 10-25-szö r nagyobb gyógysze rtöménysége t ér 
el a májban , mint amennyi általános gyűjtőeres adagolás ese
tén e lérhető, illetve a beadott gyógysze r akár 85%-a is a máj
ban marad (90). A chem oembolisatio seg íthet megőrizni a be
tege k életminőségét, és a májátté tes betegek esetén kitolh atja a 
májel ég telenség kialakulá sának idejé t (91 ). A keze lésre érzé
keny betegek kiválasztá sában nagyo n hasz nos lehet a daga nat
ból vert sejtek tenyészt éséve l végze tt érzé keny ség i vizsgá lat 

(az ún. ,,colony fotming assay"), mivel ennek eredménye i jól 
jelzik a gyóg yszer klinikai haték onyságá t (92). Újab ban a fo
lyamatos ütőeres keze lés is lehetővé vált egy gyógysze11artály 
bőr alá ültetéséve l (93-94) . A vastag-végbél daganatok áttétei
nek ütőeres FUDR keze lése hatékon yabb, mind a mérhető vá
lasza rány, mind a tú lélés szempontjából , mint a szokásos gyűj
tőeres FUDR kezelés vagy az egysze rre bead ott 5FU (95). A 
vastag-vég béldaganato k májátté teinek általános gyüjtőeres ke
zelése esetén a két éves túlélés 25-30% , az ütőeres gyógysze r
kezelés során 50-60%, míg az áttét műtéti eltávolítás után adott 
ütőeres keze lés hatására a kétéves túlélés 85% (96). Elméleti
leg nincs ok azt feltételezn i, hog y a nőgyógyászati daganatok 
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Smith és mtsai. (137) 

Perez és mtsai. (l 38) 

Fumoleau és mtsai. ( 139) 

Blackstein és mrsai. ( 140) 

egyéb daganatok áttétei eseté n 
O'Shauglmessyé smtsai. (141) (97). Az ütőeres kezelés szövőd-

Sparano és mtsai. ( 142) 

Hortobagyi és mtsai. ( 143) 

Campisi és mtsai. (144) 

Sana/ és mrsai. ( 145) 

Kornek és mtsai. ( 146) 

ménye it 43 7 abstra ct és 101 vizs
gá lat eredm ényei nek metaelem
zése alapján érté kelték, összesen 
4580 beteg ada ta inak alapján. Az 
ütőeres keze lés halálozási aránya 
1 %. A leggyako ribb káros mel
lékhatá sok a gyo mor- bé lrend
szeri tünetek (22%), kémiai ke-
ze lés ki vá ltotta májg yulladás 
( 19% ), csontvelőkárosodás (8%) 
voltak. A leggya koribb katéter 
oko zta szövődmények a májütő
ér elzáródás ( 6% ), katéter okozta 
vé rrögösö dés (5%) , illetve a ka
téter kimozdu lása (7%) voltak 

(98). A máj ütőeres keze lésének 
menn yiségkorlátozó mellékhatá-

sa a hepa tobi liaris meszese dés, am i a keze lés részeké nt adott 
dexa methasonnal csökkenthető (99). Az ütőeres kez eléshez 
használt gyógysze rekne k megfelelő gyógysze rtan i tulajd onsá

gokkal kell rendelkezniük: 1. mennyiség- hatás össze függés - a 
gyógyszer nagyob b mennyiségben hatékonyabb, 2. ne legyen 
májkárosító és 3. a májb ó l és a szervezetből történő kiürül ése 
legyen arányba n, nehogy a szervezetbe j utva, súlyos káro
sodást okozzon (100). Bizonyos gyógysze rek ese tébe n a PET 
alka lmas a sze rvezet ben lévő daganaton belü li pharm a
cokinet ika i folyamat ok ellenőrzésére, bár ennek sze repe a ke
zelés tervezésében még nem tisztázott ( 101 ). Fonto s még 
mege mlíteni, hogy az ütőeres kezelésse l a betegek 80%-án ak 
csö kke nnek a fájda lmai (102). 

Mive l a máj a legnagyobb szervünk , lega lább is ami a ret icu
loendothe liális rendszert illeti, a daganat helyé n alka lmazott 
immunke ze lés a májáttétek keze lésének elméletileg ígéretes 
lehetősége. Gyógyszerkeze lésse l együ ttesen a cyto kinek, mint 
például az IL-2 vagy a tumor necrosis faktor- alpha (TNF-a) he
lyileg alkalm azott befecs kendezése a májütőérbe vagy a májka
puvénába fokozta a keze lés hatéko nyságá t a k izáró lagos gyógy
szerkezeléshez viszonyítva. Ezzel szemben az adaptív immun
keze lés (AIT) a limfokin aktíváit k illersejtekkel (LAK) vagy a 
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tumor infiltráló limfocitákka l (TIL) csa lódást okozott. Immun
rendszer-serkentők adása (pl. OK-432) az AIT-hoz fokozza az 
eredmé nyeket. Újabban a GM-CSF -fel végzett kemoemboli zá
ció hatékonyságáró l számol tak be. A legújabb irányzatok közé 
tartozik a génkeze lés, nevezetesen, idegen MHC molekulákat 
juttatnak a daganatsejtek felsz ínére, ezze l hozva működésbe a 
természetes ölősejteket ( 103). 

MÁJÁTÜLTETÉS A májátülteté s elsődleges májsejte s rák esetén el
fogadott, májátt étek esetén azonban az adatok vagy nem elég
ségesek , vagy ellentmondásosa k (55). 

A MÁJÁTTÉTEK HELYI SEJTPUSZTÍTÓ KEZELÉSEI A műtét alatti vagy 
bőrön át végze tt fagyasztás (perkután krioter ápia, PCS) vagy 
ethanol befecske ndezés (PE I), radiofrekvenciá s kezelés (PRF), 
mikrohullámú keze lés, szövet közti lézer fotókoag uláció és a 
cé lzo tt ultrah angkeze lés a betege k egy részében jó hatékon ysá
gú lehet, bár alkalmazásuk nőgyógyászati daganatok áttéte inél 
még kevé ssé tisztázo tt (56). Ezek a beava tkozások több le
benyre terjedő áttétek, sebésze tileg eltávo líthatat lan elhelyez
kedésű áttétek , illetve a műtéti beavatkozá s ellenjavallatá t ké

pező társuló betegségek eseté n jönnek szóba. 

A PCS és a PRF a sebésze tileg nem eltávolítható daganat ok 
esetén egyfo rmán hatásos , szövődményeik is hasonlók. A helyi 
kiújulás az áttétes daganatok keze lése után azonban gya koribb 
a PCS (7 1 %) mint RFS ( 19%) után (p = 0,004) (57) . A fagyasz
tás a vas tag-végbéldaganatok áttéte ese tén 22 hónapos, nem 
vastag-végbé ldagana tok esetén 37 hónapos át lagos túlélést 

eredm ényezhe t (p = 0,005). A mellékhatá sok közül megemlí
tendők a „cryos hock" (4%), illetve a szív- és légzőrendszeri 

szövődmények ( 12%). A kezel és halálozási aránya körülbe lül 
1 % (58). A PCS-se l 3-4 cm-es, míg PRF-fel ennél nagyobb át
tétek is kezelhetők (fontos, hogy a 3 cm-nél kisebb áttéte k ke
zelésére egy tűelektróda behelyezés e is elég, ennél nagyo bb át
tétek ese tén több elektróda szükséges) (59). Az RFS szövőd
ményei ritkák , májtályog kialakulása (akár halálo s végkimene 
te llel) , illetve súlyos felső hasűri vagy mellhártya eredetű mell
kasi fájda lom megj elenése előfordulhat. A kezelést igénylő 

szövődmények, jellegzetes módon , a kezelést követően néhán y 
nap elteltével jel ennek meg (60). A PCS és RFS a keze lt átté
tek 50-90 %-ának megszűnését eredményez i (6 1 ). Az RFS se
bészeti beavatkozássa l, illetve helyi vagy álta lános gyógyszer
keze léssel egyes ített alkalma zásá ról a vizsgá latok folyamatban 
vannak, abba n a reményben , hogy az együtt es kezelés javítja a 
helyi hatást és a betegek tú lélését (62). 

Az UH-v ezérelt PEJ a 3-5 cm-nél kisebb át tétek kezelésé re al
kalmas. A 4 cm-nél kisebb májátt étek kezelésekor több mint 
50%-ban az áttét teljes elhalása érhető el (63). Az alkoho l ko
agulác iós elhalást okoz, amit rostos elfaju lás, a kis erek elzáró
dása, illetve sarj szövet kialakulá sa követ. A PEJ esetén az alko
hol nem egye nletesen oszli k el az áttétben , ezért a daganat
pusztítási arány alacsonyab b, mint a többi bea vatkozás esetén 
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(64) . Ennek alapján a PEI kezelés nem javasolt , ha más bea vat
kozási lehetőség, mint például az RFS vagy szöve tközi lézer 

fotókoagu láció rendelk ezés re áll (65) . 

Jelen leg, véletlenszerűen kivála sztott betegekn él folytatott 
olyan klinikai vizsgá lati eredmén y, ami azt bizonyí taná, hogy 
a helyi daga natkezelések a sebészi eltávo lítással azonos haté
kony ságúak lennének, nem áll rendelkezés re (66). Egy közle
mény szerint viszont a túlélés és a helyi kiújulás szempontjá 
ból a sebésze ti eltávolítás önma gában ugyanolyan hatéko nysá
gú, mint a fagyasztásos keze lés sebésze ti eltávolítássa l vagy 

anélk ül (67). 

A MÁJÁTTÉTEK SUGÁRKEZELÉSE A tünetenyhít és céljából adott su
gárkezelés (24 Gy, 3 Gy adagokba n) több nyire j ó hatású, mel
lékhatása i elviselhetők. A kezelés alatt étvágyta lanság , há
nyás/hányinge r, illetve a májműködés-vizsgálatok eredménye
inek romlása gyakran előfordul. A me gadottn ál nagyobb sugár
mennyisége ket a májra nem szaba d adni , mert jelentősen meg
nő a besugárzá s miatti májg yullad ás, illetve a májkapu vénás 
túlnyom ás (po11ális hyperten zió) esé lye. Az utóbbi időben 

olyan sugá rkezelési módozato k alaku ltak ki, ame lyek lehetővé 

teszik ennél magasabb sugármennyi ség adását is az áttétekre 
(68). Egy vizsgá latban a nőgyógyászati daganatok áttéte i ese
tén vizsgá lták a tünetenyhítő cé lú sugá rkezelés hatásá t hőkeze
léssel kiegészítve vagy anélkü l. A jav ulási arány csontáttétek 
esetén 80%, agyáttét eset én 70% , májáttét ese tén 40- 50%, he
lyi kiújulás során az emlődaganatok esetén 80%, a méhnyak
daganat esetén 50-80% volt. Felületi daganatok eseté n a hőke

zelés javí totta a sugárkezelés hatását ané lkül , hogy fokozta 
volna annak mellékhat ása it (69). 

TÜNETENYHÍTŐ (PALLIATÍV) KEZELÉS A tüneti kezelés leg fonto sabb 
feladata a fájdalomc sillapítás és az egyéb , a beteg életét meg
keserítő tünetek (hányás/hány inger, viszketegség, étvágyta lan
ság, súlyos alultáplá ltság stb.) enyh ítése , cs illapítá sa. A fájda
lomcsillapítás vonatkozásában utalunk korábbi közle ményekre 
(80-81 ). Máj át1étek ese tén a ko11ikoszteroidoktól j ó eredmény 
várható, mivel csökken tik a hányást, a hány ingert és a job b 
bordaí v alatti fájda lmat (a daganatot körülölelő vi zenyő lecsa
polásával) , fokozzá k az étvágya t, erőnlétet. Predni solon - 25-
50 mg naponta - vagy ehhez hasonló hatású más sztero id 24-
48 órán belü l jelentős tüne ti javulást eredményezhet. A hányás 
elleni kezelés az alkalmazott gyógysze rek klinika i gyógys zer
tani tulajd onságainak és az adott bete g állapo tának ismereté
ben ma már ésszerüen tervezhető (82). Az étvágy talanság ke
zelésének kérdése távo lról sem ennyire megoldott (83). A ma
kacs székrekedés és a bélelzáródás gyak ran a fájda lomnál is 
nagyobb gondot j elent a bete geknek, a széklet impacta tio akár 
végze tes kimen etelü is lehet. Szerencsé re, ezen tünetek megfe
le lő kezelésére is vannak ma már ajánlások (84). 

Kiterjedt áttétes májér intettség májelégtelenség hez, illetve en
cephalopathiához vezethet . Ezek együttesen gyakra n delíriu-
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mot okozhatnak, ami - meglepő módon - gyakran felismerés
re sem kerül. A delirium kórismézésé t és kezelésé t illetően uta
lunk más közle ményre (85). A májelégte lenség klinikai tünetei 
közé tartoznak a sárgaság, a hasvízkór, a végtag i vizenyő, a ve
see légtele nség, illetve az encepha lopathia. A máj miatt en
cephalopathia akkor alakul ki, ha a bélből bizonyos anyagok 
(ammónia) a központi idegrendszerbe (pontosabban az agyba) 
j utnak a megkerülő erek protoszi sztémás söntképződése követ
keztében. Az encephalopa thia klinika i képe az enyhe elmeza
vartságtó l a súlyos kómá ig terjedhet. Gyakori a nem ritmusos 
remegés (,,flapping-trem or") és az édeskés, áporodott/dohos 
lehelet (foeto r hepaticus). A májelégtelenség kezelése függ az 
alapbetegségtől (keze lésre érzéke ny?) és a beteg kórjós latától. 
A végső állapotú beteg esetén a kényelemérzet biztosítása az 
elsődleges cél. Ha a beteg még nem került élete utolsó sza
kaszába és kezelésre érzékeny daganat áttéte okozza a máj
elégtelenséget, úgy az elsődleges daganat szerint választott 
enyhítő cé lú kemoterápia megkísérelhető (86) . Máj eredetű en
cephalopathia esetén az eset leges egyéb súlyos bító tényezők 

(hypovo lem ia (vize lethajtó adása), fokozott ammónia felszívó
dás (gyomor-bé lrendsze ri vérzés, makacs székre kedés) vagy 
bev itel (fehé1jedús táplálkozás), anyagcserezava r (uremia) , 
gyógysze rek (nyugtatók, altatók erős opioid fájd alomcsillapí
tók) elhagyása, megváltoztatása vagy kezelé se szükséges . 
Mindezek mellé szájon át lactulóz t (30 ml 8 óránként) vagy 
neomycint (nap i I gramm) lehet adni az ammóniaterme lés 
csökkentésé re. Túlzott izgatottság esetén diazepa mot, hallu 
cináció vagy psz ichóz is esetén chlorpromazi nt vagy haloperi
dolt kell adn i. 

A májáttétek epeúti elzáródást is okozhatnak. Ennek tünete a 
sárgaság, a világos színü széklet, a sötét vizelet, illetve a visz
ketegség. Érdekes, hogy a fájdalom a rossz indulatú daganatok 
miatti epeútelzáródás esetén jóva l ritkább , mint a epekőbánta

lom okozta elzáródás esetén. A laboratóriumi vizsgálatok során 
a bilirubin emelkedik, illetve az ALP jóval magasabb arányban 
növeksz ik, mint a transzaminázok. Az ultrahang az esetek akár 
90%-ában képes megerősíteni az elzáródást, a CT még az ultra
hangnál is pontosabb az esetleges ok és elhelyezkedés azonosí
tásában. Az elzáródás helyének meghatározására az endoszkó
pos retrograd cholangio-panc reatographia (ERCP) vagy a bő
rön keresztül i transhepaticus cholangiographia (PTHC) is alkal
mas. A rosszindu latú daganatok okozta epeúti elzáródás kezelé
sére több lehetőség van. A tágító behelyezése biztos ítja az epe 
bélbe jutását , megelőzve ezzel a kóros felszívódást és a követ
kezményes viszketegséget. A sugárkezelésnek az epeúti elzáró
dás kezelé sében, a könnyen kialaku ló „sugár okozta májgyulla
dás" (radiogén hepatitis) miatt nincs, vagy csak nagyon korlá
tozott szerepe van. A viszketegség kezelésére kortikoszteroidot 
kell adni, epepangás esetén cholestyram int (4 gramm szájon át, 
6 óránként), illetve ondansetron t lehet próbá lni. 

A JÖVŐ IRÁNYZATAI Az áttétek kialaku lásának lépése i egyre in
kább tisztázódnak. Ezek mindegyike kezelési célpont lehet, 
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mint például bizonyos növekedési faktorok kötőfehérjéinek 

gátlása, az érújraképződés, a mátr ix metalloproteázok vagy 
integrin receptorok gátlása (104). Éppen ezért a jövőben a ke
zelés súlypontja várhatóan az áttétek keze lése helyett egyre in
kább az áttétek kia lakulásának megelőzésére tevődik át. 
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