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ÖSSZEFOGLALÁS A szerző a daganatos betegek vérrögképző
désé nek (trombózisának) kockáza táról ad irodalmi áttekintést. 
E lsőként Trousseau (1865) közölte ezze l kapcsolatos meg
figye lése it, ame lyeket később számosan megerősítettek . A 
rossz indu latú betegségbe n szenvedők vérének fokozott alva
dékonysága labo ratóriumi vizsgála tokkal kevésbé, esettanul
mányokból j ól b izonyítható. A je lenség biokémiai hátt erének 
röv id ismertetése után a szerző arról ad átte kintést, hogy a da
ganatos betegségbe n szenvedők vérrögképződésének milyen 
megelőzési módjai vannak. Bár ma még nem állnak rendelke
zés ünkre olyan keze lési irányelvek, amelyek e betegek ellátá
sának mind en vonatkozását érintik, a kocká zat mértékéhez il
lesztett hatékony trombózis-megelőzés i módokat és formákat 
tükröző, konferenciákon született aj ánlások azonban már lé
teznek. A heparinoknak, amelyek a trom bózis megelőzésének 

és keze lésé nek leghatásosab b gyógyszere i, sokak által megfi
gye lt rákmegelőző sze repe is van. E lehetséges jó tékony ha
tásról csa k elvi meggo ndolásokra alapozo tt állatkísérleti ada
taink és csak kevéssé bizonyítóértékű klinik ai vizsgá lati ered
mények allnak rendelkezés re. Fo lyamatban vannak jelentős 

vizsgá latok, amelyeknek eredményei új megv ilág ításba he
lyezhe tik a heparinokat, ezek közül is elsősorban - számos 
előnyös tulajdonsása miatt - a kis molekulatömegű készítmé
nyeket. 
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ABSTRACT A literatur e survey on the risk of venous throm boem
bolism in cancer patient has been performed. The association 
was first observed by Trousseau in 1865 followed by a number 
of other stud ies. Albeit epidemiological data sugges t hyperco
agulati on in patients with malignant disorders, this cannot be 
diagnosed with laboratory methods. 
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The biochemical background of the poss ible assoc iation bet
ween cancer and thromboembolism is briefly addressed and 
the thromboprophylactic measures necessary in treating pa
tients suffering from malignant disorders are discussed. Al
though no firm standard ised guidelines are ava ilable in terms 
of car ing patients with malignancy, there are recommendations 
regarding risk-tailored effective thromboprophylactic methods 
and schedules pro vided by consensus conferences. Hepa
rin , which is the most effective drug in prophylaxis and thera
py oft hro mboe mbolism, has anticarcinogenic effects observed 
mostly in animal and epidemiolo gical studies by some investi
gators. However, the evidence based on the studies are limited 
and it remains unknown whether heparin is also benefic ial in 
clinical setting. Currently, prospective, randomised studies are 
ongoing and their results are eagerly waited. lt is hoped that the 
anti-carcinogenic effect of the heparins, especia lly that of the 
low molecular we ight preparation s, will be confirm ed in clini

cal practice. 

Key words cancer, venous thrombo embolism, heparin 

BEVEZETÉS A rossz indulatú daganatban szenvedő betegek ese
tében mindennapos szövődmény a gyűjtőeres vérrögképződés 
(vénás trombózis). Sokan azt is megfigye lték, hogy a vérrög
képződés akár évekkel, sőt akár egy évtizeddel is megelőzi a 

rák klinik ai tüneteinek megje lenését ( 1-7). 

A rossz indul atú daga nat és a gyűjtőeres th rombo emb oliás 
megbetegedés közötti kapcso lat már régó ta ismert. Armand 
Troussea u (cit. 1) az Hötel-Dieu orvos a 1865-ben írta le a két 
betegség közöt ti össze függést. Úgy vélte, a thrombophl ebitis 
migrans, a daganatos betegség egyik megnyilvánulása . Közlé
sét követően vált ismertté a „paraneoplasiás thrombosis" fogal
ma, mely olykor felületes, máskor mélyvénás vérrögképződés, 
annak is a visszatérő, a szokásos alvadásgá tlókkal rosszul ke
zelhető formája . A megbetegedés gyakran - de nem kizárólag 
- a hasi daganat kísérője. 

DAGANATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ VÉRALVADÁSI ZAVAR ÉS A THROM

BOEMBOUA Gyűjtőstatisztikai adatatok szerint a daganatban 
szenvedő betegek kétszer gyakrabba n halnak meg kórházban 
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tüdőemból iában, mit más betegség miatt keze lt azonos korú 
betegek, és a halálozás 60 %-a a rossz indulatú betegség ismert
té vá lása előtt következ ik be. A ráko s beteg keze lése - műtétek, 

sejtmérgező gyógysze rkeze lés vagy hormonkeze lés (pl. a dül
mirigyrák ösztrogénkeze lése) - tovább növe lik a vérrögösödés 
veszé lyét. A daganat miatt műtött betegekben a műtétutáni 
mélyvé nás trombózis gyakori sága lega lább kétszeres, a tüdő

embólia pedig lega lább háro mszoros az azonos módon műtött 

nem daganatos betegekhez képest (8) . (/ . táblázat) . 

1. táblázat Műtött betegek mélyvénás trombóz isának (MVT) gyakorisága 

Bergqvist (22) irodalm i áttekintése alapján 

Szerző (év) 

Kakkar és mtsai ( 1970) 
Wa/sl, és mtsai ( 1974) 
Rose11berg és mtsai ( 1975) 
A /1011 és mtsai ( 1983) 
S11e-Li11g és mtsai ( 1986) 

MVT gyakor isága 
Daga natos Nem daganatos 

4 1% 
35% 
42% 
3 1% 
52% 

betegek 

26% 
10% 
23% 
2 1% 
26% 

Szá mos tényező fok ozz a a daga natb an szenvedő betege k 
thromboe mboli ás kockázatát. Ilyen a műtéti beavatkozás, a ke
moterápia, a vénakatéter és a mozgás hiány (ágyhoz kötött ség) 
( 11). E tények ellenére ma még nem állnak rendelkezésre a 
rossz indulatú betegség ben szenvedők ellátásának miden ese
ményére szabványosított keze lés i irányelvek a vérrögösö dés
kockázat vonatkozásá ban. 

Előre megtervez ett vizsgá latok eredményei igazo lták, hogy 
az idiopátiás thrombo sisos betegekben lényegese n gyakrabb an 
kórisméznek rossz indu latú daga natot, mint a másodlagos 
throm boemboliás betegekben (pl. veleszületett alvadászava r, 
fogamzásgá tló tabletták szedése, várandósság, ágy hoz kötött
ség, stb. okaként); a két betegcso port közö tti különbsége t az 
1. ábra j ó l mutatja (9). Az idiopátiás throm bosisos betege k 
4- 10%-ában előbb vagy utóbb daganatos betegség re is fény 
derül. Arra is vannak adatok, hogy a klinikai tünetekkel j áró 
rossz indulatú be tegségeke n túl , a tüneteket még nem okozó, 
ún. ,,rejt ett (okk ult) rákbetegség" is növeli a thromboemboliás 
megbetegedés kockáza tát (8, 10-15). 
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1. ábra A rákbetegség kialakulásának összesíte tt valószínűsége az első trom
bózist követően ismeret len eredetíí (idiopathias) és ismert eredetű vérrögö
södés szerinti bontásban (9) 

A mélygyűjtőeres vérrögösö dés klassz ikus kórkialakulását 
Virchow 1856-ban közö lte, az általa fémje lzett hármas ma is 

94 

minden szempontból helytá lló . Ugya nakko r az is igaz , hogy a 
népesedéskutatás i módszerekkel megfigye lt fokozo tt vérrög
képződés-hajlam laboratóriumi kö1ii lrnénye k között, a klasszi
kus véralvadási vizsgá latokka l alig igazo lható. A rákbe tegsé
gekre j ellemző Virchow-i magyaráz atot a 2. táblázatban fog
laljuk össze . 

2. táblázat A rákbetegség és a Virchow-hármas 

Rendellenes véráramlás 
fokozott viszkozi tás, örvény lés 
fokozott pangás (pl. ágyhoz kötöttség) 

Rendellenes vérösszetéte l 

Kóros érfa l 

a vérlemezké k fokozott akt ivitása, összecsapódása 
a véra lvadás t e lősegí tő faktorok felszaporo dása 
a véra lvadásgátló és a fibrinol izist fokozó faktorok csökkenése 

károsodo tt, kórosan működő endo thel ium 
alvadásgátló természetén ek elvesztése 
valószínű az érképződés (angiogenesis) 

A FOKOZOTT VÉRALVADÉKONYSÁG HÁTTERE A fokozo tt véra lvadé
konyság (hiperkoagu láció) magyaráza taként ma több, a véral
vadásban szerepet já tszó anyagot tartanak számo n. Elsősorban 

daganatsejtek thromb oplastinját (tissue thrombop lastin) és a 
spec ifikusabb, ciszteinproteáz hatású „cancer procoag ulant" 
enzimet, amely közvetlen X-faktor-serkentő, K- vitamin- füg
gő és bizonyos daganatok biokémiai jelzője. A meg figye lt fo
kozott alvadékonyság elsősorban a daganatsejtek közve tlen 
sejth atásaiva l, a vérlemezkék, az endothelsejtek és a mono
cyták vá ltozása ival hozható össze függésbe (13, 16-18). 

EPIDEMIOLÓGIAI TANULMÁNYOK Bár a daganatos megbetegedés 
és a thromb oembolia közötti kapcsola t rég i megfigye lés, a fo
kozott alvadékonyság laboratóriumi vizsgá latokkal kevésbé , 
de epid emiológia i adatokkal j ól b izonyítható. A tényleges koc
kázat va lós megvá laszo lására tehát az epidemiológ iai adatok 
alkalmasa k. A tanulmányok eredménye inek összevetése azon
ban fenntart ásokkal lehetséges, mert a vizsgá latokat különbö
ző betegcso portokban és eltérő módszerekke l végez ték . 

Bizonyítékokon alapuló vizsgá lati eredmények csak napja
inkban állnak rendelkezésre. Az ilyen jellegű vizsgá latokra a 
thromboemboli ás és a rosszindu latú betegségeket is nyilván
tartó, megbízható, nagy esetszámú (orszá gos szintű) adattá
rak a lkalmasak. A kérdés megvá laszo lására az észak-európai, 
55-60 éves múlttal rendelkező nyilvántartó rendszerek adatait 
felhasználó tanulm ányok látsza nak a legmegb ízhatóbbaknak. 
Két, a köze lmúltban megje lent tanulmán y adatait rész letesen 
ismertetjük : 

A svéd ráknyilvántartóra alapozott vizsgálat ( 1) 7,7 évig kö
vetett 474 222 eset /év megfigyelésből szoros össze függés t 
tapasztalt a thromb oemboliák gyako risága és a daga natos 
megbetegedések között . Össze hasonlító koc kázati adatokkal 
mérték az össze függés i arányokat. Ez a megfigye lt és sta tiszti
ka alapján elvárt daganatos megbetegedések összevetéséből 
számolt, a viszonyított kocká zatot tény legese n jelző index-
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szám. A SIRs (standardised incidence ratios) 6,7 (6,2-7,2) volt 
65 év alatt és 3,9 (3,7-4,0) 65 év felet t. A fokozott kockázat 
függet len volt a beteg nemétől és az előzetesen elvégze tt sebé
szeti beavat kozáso któl. Fontos megfigye lés, hogy ez a jelensé g 
a fiatalabb életkorra markánsan jellemző, valamint , hogy a 
rossz indu latú betegség fokozott kockáza ta a thromoembolia 
kia laku lását követő 10 évben is még fennáll. 

A dán nemzeti egészségügy i nyilvántartó felhasználása alapján 
1977- 1992 között 15 348 mélyvénás tromb óz ist ész leltek (20) . 
Közöttük a várt - az azonos korú és nemű esetekre elméleti leg 
számított - 1372 beteg he lyett, 1737 rákbetegséget jelentettek 
(SlRs 1,3) . A 11 305 tüdőembóliában szenvedő beteg vonatko 
zásában a SIRs ugyancsak 1,3 volt. A daganatos betegek több 
mint 40%-ának a kórisme felállításának idején már átté te volt. 
A SIRs itt is j elezte a fokozott kockázatot, de a mértéke a svéd 
ada tokhoz képest jelentősen kisebb volt. A megfigye lt kocká
zat csak fél év ig vo lt bizonyítható, ezt követően a daganatok 
kele tkezésének ará nya a várt szintre tért vissza. Az úgyne veze tt 
rákelőző állapot (prekli nikai rák) és a várat lan thrombo embólia 
egyidejű megje lenése itt is a fiatal illetve középidős életkorban 
volt jellemző. 

Az ilyen és ehhez hason ló megfigye lések ada ta i paran cso lóan 
írják elő a kliniku s számára , hogy a váratlanul , előzmény nél
kül megjelenő, ún. ,,idiopátiá s thromboembó lia" vagy nyilván
va ló vérrögösödés i haj lamma l nem magya rázható trombó zisok 
ész lelésekor körültekintően kutassanak daga natok után . 

A TROMBÓZIS MEGELŐZÉSE ÉS KEZELÉSE RÁKBETEGSÉGBEN A da
ganato s betegek vérrögösödésének megelőzése számos tudo
mány os rendezvény nek volt témája ( 11, 2 1 ). A Magyar Throm
bosis és Haemostasis Tár saság állásfog lalása lényegébe n az 
Amerika i Tüdőgyógyász Társaság (Ame rican College of Ches t 
Physicians) nagyo n rész letes és sokfé le betegcsopo rt ellátására 
alkalmas ajánlása it követi (21 ). A társaság lényegi állásfoglalá
sai az alább iakban fog lalható össze: 

ELSŐDLEGES MEGELŐZÉS Ha a rákbete g ágyban fekvő vagy cse
kély kockázatta l járó műtéten es ik át, akkor a vérrögösö dés 
megelőzése céljábó l kis adagba n szakaszosa n vagy kis mole
kulatömegű hepa rin ada ndó bőr alá a szokásos fizik ai óvó rend
szabályok mellett. Ha a daganat miatt nagy hasi vagy kisme
dence i műtétet végz ünk, akkor folyamato san heparint vagy -
számos előnyös tulajd onsága miatt - inkább a kis molekulatö
megű heparint adjunk , A keze lést a szájon át szedhető alvadás
gátló (kumarin ) laborl elethez igazított (az TNR, azaz a nemzet
köz i normali zá lt hányado s terápiás tartománya 2,0- 3,0 között 
legyen) adagjáva l folytatjuk. Tehát ugyanúgy járunk el, mint 
igen nagy kockázatú műtétek ese tében. 

KEZELÉS ÉS MÁSODLAGOS MEGELŐZÉS A daganato s betegek trom
bózisát ugyanúgy kell keze lnünk , mint a nem daganatos bete
gekét. Aján lato s a keze lést kis mulekulatömegű heparinnal 
kezde ni, majd a szokásos átfedésse l kumarinn al folyta tni, leg-
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Daganato s betegs égek és a trombózis kockázm a 

alább hat hónap on keresz tül. Ha a beteg nek aktív beteg sége 
van vagy kemote ráp iában részesü l, az alvadásgátlást addig 
folytatjuk, amíg csak ezek a kockázati tényezők jelen vannak . 
Az adag akkora legye n, hogy az fNR-érték 2,0-3 ,0 közö tt ma
radjon. 

Számos előnyös tulajdonsága miatt - megelőzésre és keze lés
re egyará nt - a csaknem telje s teret nyert , kis molekulatömegű 

hepa rin-készí tmén yeke t (LMWH ) haszná ljuk ( 14,22-26) . Kez
detben állandó adagolá st ja vaso ltak, ma azo nban - különösen 
fokozott kockáza t esetén - az aján lott adagot a testtömeghez, 
a beteg tényleges és becsü lt „maradék kockázatáho z" igazít
juk a Magyar Throm bos is és Haemostasis Tá rsaság j avas lata 
alapján: 

1. Rosszindulatú daganatok miatt míítött betegek a nagy koc
kázatú csoportba tarto znak . 

2. A nagy kockázatú, általános sebészet i betege knél javasolt 
mege lőzés: minél korábbi mozga tás, mütét előtt 2 és utána 12 
órával 5000 NE hagyo mányos (UF) hepar in bőr alá, majd napi 
2 x 100 NE/ttkg UF H bőr alá adása, vagy kis molekulatömegű 

(LMW) heparin adása a műtét előtt 2-4 óráva l, ame lyet folyta
tunk a műtét után 12 óráva l a megadott megelőző adagban , na
pi 1-2 alka lomma l. A heparin t legalább a beteg teljes mozgásá
ig adni kell. Ruga lmas pólya vagy megfelelő szorítást biztosí
tó rugalm as harisnya a lka lmazása javasolt. 

Sokszo r felteszik a kérdés t, hogy az orvosok, ha gyaní tják a be
teg fokozott vérrögösödési kocká zatát , miért nem törekszenek 
j obban ennek megelőzésére? Az e mellett i, illetve az ez elleni 
érvek a következők: 

• azt feltéte lezik , hogy a vénás trombóz is gyako risága csök
kent 

• tartanak a vérzéses szövődményektől 

• félnek a HIT (hepar in-induced thrombocy topenia) előfordu

lásától 

• nem érzik jelentősnek a vérrögösödés veszé lyét 

A VÉRZÉS KOCKÁZATA Vannak , akik úgy vélik, hogy a vérrögö
södés! gátló (antitromb ótikus) kezelésben részesülő rákbete gek 
nagyobb vérzé sveszélynek vannak kitéve, mint a daga natmen
tes betegek. Ezt a fe lvetést azo nban sokan vitatjá k, mivel meg
alapozo tt tanulmányo k szerint a két csopo rt között a vérzésv e
szé ly kockáza tában nincs lényeges különbség . A gyakorla tban 
ugyanolyan elvek szerint kell a trom bózisgát ló keze lést végez
ni. Fontos a beteg felv ilágosítása is a veszélyekről. 

Az egyes esetek klinika ilag igen különbözőek, különösen 
a méh vérzésse l járó rosszindulatú nőgyógyászati daganatok. A 
betegek alvadásgá tlását csak az adot t, egyén i tényezők figye
lembevétele és azok gondos mér lege lése után szabad kiválasz
tani. Az úgyne veze tt „független kocká zati tényezők" egyéni leg 
is jelentősek, de az igaz i veszélyt az egymásra épülő, egymást 
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erősítő hatáso k j elentik . Heit és munkatársai (27) 625 igazo lt 
MVT-s (mélyvénás trombózisos) beteg és 625 nem MVT-s be
teg adatainak össze hasonlítása alapján megá llapították, hogy a 
független kockáza ti tényezők a 3. táblázatban megadott mér
tékben fokozzá k a MVT kockázatá t. 

3. táblázat A független kockázati tényezők súlya 

Kockázat i tényező 

Míitét 
Sérü lés 
Ágyhoz kötöttség 
Rossz indulatú daganat + kemoterápia 
Rosszi ndu latú daganat kemoterápia nélkül 
Centrál is vénás katéter/pacemaker 
Felszínes vénás trombóz is 
Idegbetegség végtagreny heségge l 
Visszértágulat 

odds ratio (OR) 

21,7 
12,7 
8,0 
6,5 
4,1 
5,6 
4,3 
3,0 
4,2 

ISMÉTLŐDŐ VISSZERES THROBOEMBOLIA Régi megfigye lés, hogy 
a daga natos betegekben a megfelelő alvadásgát ló keze lés elle
nére is nagyob b a vérrögösö dés ismétlődésének kockázata, 
mint rákmentes esetekben. Ilyenkor minden bizonnyal az úgy
neveze tt „megmaradt kockázati tényező" j elenlétére kell gon
dolnunk. Ezekre az esetekre sem rendelkezünk bizonyítékokon 
alapuló irányelvekkel. Az ilyen betegeknél javasol t a nagyobb 
mennyiségű, szájo n át adható alvadásgátlók adása (INR 3,0 -
4,5) vagy a labo rleletekhez igazodó hagyo mányos (NF) 
heparinkeze lés vagy a testtömeg indexhez igazodó, kis moleku
latömegű (LMW) heparinok alkalmazása (4. táblázat). Esetleg 
a vena cava inferiorba he lyezett szűrővel egész íthetj ük ki a ke
zelést. A vérrögösö dés igen nagy kockázatú esteiben megelő

zésre (számos előnyös tulajd onsága miatt is) a kis molekulatö
megű hepa rinkeze lés aj ánlott . 

4. táblázat A kis molekulatömegű hepar inkezelés kezdete, időtartama és 

adago lása• 

Kis kockázat űánilékos kockázati tényezők fellépéseko r): 

Közepes kockázat (a kockáza t felisme résének 
kezdetétől folyamatosan): 

Nagy (+ igen magas) kockázat (a kockázat 
felismerésének kezdetétől folyama tosan) : 

50- 100 NE/kg/nap 

50- 100 NE/kg/ nap 

100- 150 E/kg/nap 

• Figye lembe veendő a vérrögösödés i típusa, az alap és a becsü lt járu lékos 
kockázat i tényezők, valami nt a beteg testtömege (tes ttömegindex). 

AZ ALVADÁSGÁTLÓ KEZELÉS HATÁSA A RÁKBETEGSÉG KIMENETELÉRE 

Goerner ( cit. 1) volt az első, aki 1930-ban állatkísérletekben 
azt tapasz talta, hogy a heparin gátolja a daganat növekedését. 
Terranova és Chiossone ( cit. 28) 1952-ben patkány- kísérletek
kel erősítette meg, hogy a heparinkezelés csökkenti a daganat 
kialakulását, illetve növe li a túlélés időtartamát. Mások a hepa
rin lehetséges hatásmechanizmusát döntően sejtkul túrákban 
vizsgálták. Vannak emberen végzet t megfigyelések is, amelyek 
erősítik a nem szakaszos an adott heparin és a kis molekulatö
megű heparinkezelések lehetséges kedvező hatásait ( 18). 

96 

A heparin lehetséges daganatellenes hatása alapvetően háro m 
területre terjed ki : ! ) közvetl en daga natelle nes hatás, 2) ér
képződést (angiogenezist) gátló hatás, és 3) imm unmodulátor 
hatás, de számos más, elméletileg indoko lható gyógyszer hatás 
is szóba jö n (2. ábra). 

2. ábra A heparinok lehetséges hatásai 

Időzített sejthalás 
Immunműködés 

Sejtadhézió-gátlás 
Sejtoxi dáció 

Heperin 

Kemotaxis 
Növe kedési faktor 

Proteázgátló 
hatás 

Trombi nszerü hatás 
Heparinázszerű hatás 

Ér képződésre 
ható hatás 

Az el ső, heparinkezeléssel szerze tt kedvező tapaszt alatról Al
bert-Weil és Nehorais (cit. 18) számo ltak be előrehaladott stá
diumú méhtestrákban szenvedő nőbetegnél. Ezt követően töb
ben írtak tanulmányokat különböző meggo ndolásokbó l vég
zett heparinkezelésről , ezek azonban esetis mertetések, vissza
tekintő megfigyelések voltak, amelyeknek bizonyító értéke 
csekély. Ismertek előretekintő tanulm ányok is mint, pl. lebeau 
és mtsai. (28) által közö lt többközpontú, találomra bevá lasz
tott, PTI-hez igazító 139 beteg bőr alá adott hepar in keze lése 
138 kontrol esettel szemben. Az eredmények ugyan kihívóak, 
statisztikailag azonban nem meggyőzők, ezért további, több 
esetet elemző tanulmányra van szükség. 

A szájon át adható alvadásgát ló keze lés j ótékony hatására is 
vannak megfigye lések. Schulman és li nc/marker (9) véletlen
szerű warfainkezelés 8, 1 éves utánkövetéséről számoltak be, 
az eredmények azonban nem egyértelműek. 

Összefogla lva megá llapíth ató, hogy a heparinok daga nate lle
nes hatásai elméleti szinten magyarázhatók, illetve állatkísérle
ti eredményekre alapozottak, de nem kellően meggyőzőek. Je
lenleg folyamatban van az ún. ,,TOPIC" -vizsgá lat (Thro mbos is 
prophylaxis in Oncologic Patients with Certoparin) (28), amely
től a kliniku sok sok, a gyakorlatban hasznosítható eredményt 

várnak. 
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