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ÖSSZEFOGLALÁS  A korai emlôrákok közel 20%-a HER2-pozi-
tív. Ezek kórjóslata a szokásosnál rosszabb. A HER2-receptor 
ellen kifejlesztett monoklonális antitest, a trastuzumab, ke mo te-
rá pi á val együtt adva jelentôsen javítja a távoli áttétes emlôrákos 
betegek túlélését. A legutóbbi években végzett öt sok közpon-
tú harmadik szakaszú klinikai vizsgálat bebizonyította, hogy 
a HER2-pozitív korai emlôrákos betegek adjuváns citotoxikus 
kezelése trastuzumabbal kiegészítve a kiújulás kockázatát 
mintegy 50%-kal, a halálozás kockázatát közel 30%-kal csök-
kenti. Az öt tanulmány egybehangzó, elsô szintû bizonyossága 
alapján a közelmúltban a HER2-pozitív emlôrákos betegek ki-
e gé szí tô trastuzumab kezelését világszerte, így hazánkban is 
törzskönyvezték. 
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ABSTRACT

Targeted biological treatment in the adjuvant therapy of 
breast cancer

About 20% of early breast cancers are HER2-positive. The 
prognosis of these tumors is unfavourable. Trastuzumab, a mo-
no clo nal antibody againts HER2 receptor, can improve the out-
come of HER2-positive metastatic breast cancer. Recently, five 
large multicentric phase III adjuvant trials provided level one 
evidence on the benefit of adjuvant treatment with trastuzumab 
concerning disease-free survival (DFS) and overall survival 
(OS). Trastuzumab has decreased the relative risk of recur-
rence with about 50% and that of mortality with nearly 30% 
in HER2-positive early breast cancer. Therefore it has been 
recently approved for the adjuvant treatment of HER2-positive 
breast cancer in combination with chemotherapy.
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BEVEZETÉS  Az emlôrák nem egységes kórkép, több jól el kü lö nít-
he tô altípusa van. Közülük különösen rosszindulatúak a HER2-
pozitív daganatok, melyek a korai emlôrákok közel 20%-át 
teszik ki. Ezeket a HER2-protoonkogén kópiáinak nagyszámú 
elô for du lá sa (amplifikációja) és a sejtfelszíni HER2-receptorok 
túlzott megjelenése (overexpressziója) jellemzi. Az ilyen daga-
natok rendkívül erôszakosak, gyakran adnak távoli áttéteket és 
ki e mel ke dô en nagy a halálozásuk (1). Kezelésükben a hagyo-
mányos kemoterápiás kezelések önmagukban csak szerény ha-
tásúak. A hormongátlás lehetôségei is korlátozottak, hiszen az 
ilyen daganatok mintegy 51%-a hormonreceptor negatív, tehát 
érzéketlen a hormonokra. 

A HER2-pozitív emlôrák gyógyításában az igazi áttörést a 
HER2-receptor elleni specifikus, monoklonalis ellenanyag, 
a tras tu zu mab hozta. Ez a HER2-receptor sejthártyán kívüli 
része (extra cel lu rá lis domén) ellen egérben elôállított antitest 
emberi változata (2), amely számos extra- és intracelluralis 
hatása révén ked ve zô en befolyásolhatja a HER2-pozitív 
emlôrákok kimenetelét. Gátolja a receptor sejten kívüli részé-
nek a hasítását, akadályozza a receptorcsaládon belüli homo- 
és heterodimer kép zô dé sét, és lym pho cy ta füg gô ellenanyag-
ként mûködve az em lô rák sej tek elleni ellenanyagfüggô 
sejtes citotoxicitást (ADCC) közvetíti, azaz aktiválja a killer 
(K) sejteket, amelyek a HER2-pozitív em lô ráksejteket el-
pusztítják. 

A sejten belüli hatásai közül az apoptsosist elôidézô, a sejt-
gyarapodást gátló, a vascularis endothelialis növekedési faktor 
(VEGF) termelését csökkentô és HER2 kifejezôdésének gátlá-
sa a legjelentôsebb, de számos más módon is megváltoztatja a 
sejt belseje felé irányuló jelátvitelt. 

Mindezek alapján kezdték tanulmányozni hatását a HER2-po-
zitív emlôrákokban. Az utóbbi évtized vizsgálatai bebizonyí-
tották, hogy távoli áttétes HER2-pozitív daganatokban egyma-
gában adva is 30% körüli daganat-visszafejlôdést eredményez, 
kemoterápiával együtt elsô kezelésként adva a progresszióig 
el te lô idôt, a daganat választ, a válasz idôtartamát és a túlélést 
egyaránt javítja (3-4). A trastuzumab-kemoterápia kombináció 
egyetlen számottevô, az antitest adásával összefüggô mellék-
hatása a szívkárosítás, amely elsôsorban antraciklinnel együtt 
adva jelentkezik (4). 

Nôgyógyászati Onkológia 2007; 12:91–95



92

 

  MegfigyelésHERA (USA) bármely KT ± RT H 3 hetente x 12 hónap(N = 5090)  H 3 hetente x 24 hónap

NSABP-B31 (USA) AC x 4 P 3 hetente x 4 vagy hetente x 12
(N = 2030) AC x 4 P 3 hetente x 4 vagy hetente x 12 + H hetente x 52

 AC x 4 P hetente x 12NCCTG N9831 (USA) AC x 4 P hetente x 12 H hetente x 52(N = 3505) AC x 4 P hetente x 12 + H hetente x 52

 AC x 4 D 3 hetente x 4BCIRG 006 (globális) AC x 4 D 3 hetente x 4 + H hetente x 12 H3 hetente x 13(N = 3222) D + Carbo 3 hetente x 6 + H hetente x 18 H 3 hetente x 11

FinHer (Finnország) D 3  hetente x 3 vagy V hetente x 8 CEF 3 hetente x 3
(N = 232 1) D 3 hetente x 3 vagy V hetente x 8 + H hetente x 9 CEF 3 hetente x 3

1   HER2+ betegcsoport

A trastuzumab HER2-pozitív elôrehaladott emlôrák kezelésben 
elért sikere vezetett négy nagy (NSABP-B31, NCCTG-N9831, 
BCIRG, HERA) és egy kisebb (FinHER) sokközpontú adjuváns 
klinikai vizsgálat megindításához. Ezek arra a kérdésre ke-
resték a választ, hogy a HER2-ellenes monoklonális antitest 
képes-e javítani a HER2-pozitív korai emlôrákos beteg beteg-
ségmentes (DFS) és teljes túlélését (OS). A következôkben a 
harmadik szakaszú adjuváns vizsgálatok lényeges eredményeit 
ismertetjük, összehasonlítjuk következtetéseiket, és összefog-
laljuk a HER2-pozitív korai emlôrák kemoterápiával kombi-
nált ellenanyag kezelésére vonatkozó tudnivalókat. 

KIEGÉSZÍTÔ TRASTUZUMAB KEZELÉSEK: SOKKÖZPONTÚ VIZSGÁ-

LATOK  Az öt adjuváns trastuzumab klinikai vizsgálat kezelési 
formáit az 1. táblázat mutatja. Az elsôdleges paclitaxel-tras tu-
zu mab kezelés sikere elôrehaladott emlôrákban, és a HER2-po-
zitív korai emlôrák rossz kórjóslata (4-6) indította az Amerikai 
Nemzeti Rák Intézetet (NCI) arra, hogy 2000 elején egy ide jû-
leg két nagy sokközpontú klinikai vizsgálatot támogasson az 
adjuváns trastuzumab kezelés hatásosságának a megítélésére. 

NSABP-B31 TANULMÁNY  Az NSABP-B31 vizsgálatban négy cik-
lus AC (Adriamycin-cyclophosphamid) kemoterápiát kö ve tô en 
négy ciklus paclitaxel monoterápiát kaptak a betegek, és vé let-
len sze rû besorolás szerint a betegek fele az elsô taxán infúzió-
val kez dô dô en 52 héten át trastuzumab kezelésben is részesült. 

NCCTG-N9831-ES TANULMÁNY  Az NCCTG-N9831-es tanulmány-
ban az összehasonlító csoport kemoterápiája azonos volt a 
B31-es vizsgálatéval, az egyik vizsgálati betegcsoport a B31-es 
vizsgálattal azonos trastuzumab kezelést is kapott a ke mo te rá piá-
val együtt, a másik pedig a kemoterápia befejezését kö ve tô en 
kapott 52 héten át antitest kezelést. Kezdetben mindkét vizsgá-
latba csak nyi rok cso mó-pozitív betegek kerülhettek, majd 2003 
májusától az N9831-es vizsgálatba a nagy kockázatú (1 cm-nél 

nagyobb hor monreceptor-negatív, illetve a 2 cm-nél nagyobb 
hor mon re cep tor-pozitív daganatú) nyirokcsomó-negatív betege-
ket is bevonták. A két vizsgálat elrendezését az 1. ábra mutatja. 
A kontrollcsoportok azonossága és a pac li ta xel adásával egy ide-
jû leg kezdett trastuzumabos csoportok hasonlósága alapján le he-
tô ség nyílt a két vizsgálat közös elemzéséhez. A közös kontroll-
csoportba és a közös vizsgálati csoportba egyaránt közel 1600 
beteg került. A betegek valamivel több mint a felének daganata 
ösztrogén (ER-) receptor pozitív, és csaknem 70%-uk kevéssé 
differenciált volt. Mindkét vizsgálat elsôdleges végpontja a be-
tegségmentes túlélés volt. Az erre vonatkozó összesített ered-
mény a 2. ábrán látható. A csak kemoterápiával kezelt betegcso-
portokban kétéves medián követési idôvel 261 esemény, míg a 
tras tu zu mab bal is kezelt be teg cso por tok ban csak 134 esemény 
következett be (7). Ez 0,48 kockázati aránynak (HR) felel meg, 
tehát az adjuváns tras tu zu mab kezelés a betegség kiújulásának 
viszonylagos kockázatát 52%-kal csökkentette. A szignifikáns 
betegségmentes túlélés valamennyi alcsoportban kimutatható 

NSABP B-31
                    összehasonlító csoport: AC ➞  T
1. kar
2. kar

NCCTG N9831
A kar
                    vizsgálati: AC ➞  T+H
B kar
C kar

               = doxorubicin/cyclophosphamide    (AC) 60/600 mg/m    2q3 hét x 4

               = pacltiaxel (T) 175 mg/m    2q3 hét x 4

               = paclitaxel (T) 80 mg/m    2/hét x 12

               = trastuzumab (H) 4 mg/kg    telítőanyag +2 mg/kg/hét fenntartó adag x 51

1. ábra.  Az adjuváns trastuzumab kezelések amerikai vizsgálatainak elrendezése 
(Romond et. al. NEJM 2005 (7))

1. táblázat.  A harmadik szakasz adjuváns trastuzumab kezelési vizsgálatok elrendezése

H Herceptin   A doxorubicin   P paclitaxel   Carbo carboplatin   E epirubicin   V vinorelbine   D docetaxel

Nôgyógyászati Onkológia 2007; 12:91–95

Láng I és munkatársa



A célzott biológiai kezelés helye  az emlôrák kombinált kiegészítô kezelésében

93

volt, tehát az adjuváns kemoterápia trastuzumabbal kiegészít-
ve az életkortól, a hor mon re cep to rok tól, a daganat mé re té tôl 
és az áttétes nyi rok cso mók számától függetlenül szá mot te vô en 
javította a betegek gyógyulási eredményeit. A csak kemoterá-
piával kezelt csoportokban távoli áttét elsô eseményként 194, 
míg a tras tu zu mab bal is kezelt csoportokban 96 betegben ala-
kult ki. Ez 0,47 kockázati aránynak felel meg, tehát az adjuváns 
trastuzumab kezelés a távoli kiújulás kockázatát 53%-kal csök-
kentette. Ennek meg fe le lô en a két vizsgálat egyesített eredmé-
nye igazolta, hogy tras tu zu mab hatására a teljes túlélési arány 
javulása is szá mot te vô (3. ábra). A csak kemoterápiával kezelt 
betegek közül 92, míg a Her cep tin nel is kezelt betegek közül 
62 halt meg. Ez 0,67 kockázati aránynak felel meg, tehát az ad-
ju váns kemoterápia tras tu zu mab bal kiegészítve a halálozás vi-
szonylagos kockázatát 33%-kal csökkentette. 

Az egyesített vizsgálatban a trastuzumab legfontosabb mellék-
hatása az antraciklinalapú kemoterápiával való kombinálásra 
visszavezethetô kardiotoxicitás volt. 

Az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság (ASCO) 2007. jú-
niusi kongresszusán bemutatottak szerint a trastuzumab által 
okozott szignifikáns túlélési és betegségmentes túlélési elôny 
négyéves követési idôvel is lényegében változatlan mértékben 
megmaradt (8). 

BCIRG 006 TANULMÁNY  A BCIRG 006 nemzetközi vizsgálatban 
3222 HER2-pozitív korai emlôrákos beteget három csoportba 
soroltak véletlenszerûen. Az összehasonlító csoport négy AC 
kezelést követôen docetaxelt kapott. Az egyik vizsgálati csoport 
betegei a fenti kemoterápia mellett az elsô docetaxel infúzióval 
kez dô dô en, 1 éven át Herceptin kezelésben is részesültek. A 
másik vizsgálati csoportban a betegek hat ciklus docetaxel-car-
bo pla tin (tehát antraciklinmentes) kemoterápiát kaptak, és már 
az elsô kemoterápiás infúzióval egyidejûleg el kez dô dött egy 
éven át tartó trastuzumab kezelésük is. A betegek 30%-a nyi-
rokcsomó negatív, 54%-a hormonreceptor pozitív volt. Az elsô 
köztes elemzést 23 hónapos átlagos követési idô után végezték. 
A daganat az összehasonlító csoportban 147 betegben, az AC→
docetaxel-trastuzumab karon 77, a docetaxel-car bo pla tin-tras tu-
zu mab csoportban pedig 98 esetben újult ki. Ez 0,49, illetve 
0,61 kockázati aránynak felel meg, tehát az egyéves kie gé szí tô 
tras tu zu mab kezelés a kiújulás viszonyított kockázatát 51, illet-
ve 39%-kal csökkentette. Távoli áttét a kontrollcsoportban 113, 
az AC→docetaxel-trastuzumab csoportban 52, a docetaxel-car-
bo pla tin-tras tu zu mab csoportban 67 betegben keletkezett, a 
betegségben meghaltak száma a fenti csoportosítás szerint 36, 
20, illetve 28 volt. A legjelentôsebb mellékhatás, a szívkárosí-
tás vonatkozásában a kontrollcsoport és az antraciklinmentes 
trastuzumab csoport között nem találtak ér té kel he tô eltérést, 
míg az antraciklin és trastuzumab kezelésben egyaránt része-
sült csoportban a kardiotoxicitás szignifikánsan fokozódott. 

A BCIRG 006 vizsgálat az adjuváns trastuzumab kezelés ha-
tásosságát illetôen megerôsítette az NSABP B-31 és NCCTG 
N9831 vizsgálatok, valamint a HERA vizsgálat eredményeit. 

A HERA-VIZSGÁLAT  A HERA-vizsgálatba öt világrész 39 orszá-
gának 478 vizsgálóhelye 5090 betegét vonták be 2002 és 2005 
között. A vizsgálat keretében HER2-pozitív korai emlôrákos, 
hónalji nyi rok cso mó-po zi tív, vagy egy centiméternél nagyobb 
el sôd le ges daganatú nyi rok cso mó-negatív betegeket kezeltek a 
vizsgálók által megválasztható adjuváns kemoterápiával, szük-
ség szerint sugárkezeléssel, és a hormonreceptor-pozitív ese-
tekben ki egé szí tô hormonok adásával. A trastuzumab kezelést a 
(neo)ad ju váns kemoterápia és a sugárkezelés (ha volt ilyen) be-
fejezését követôen kezdték meg háromhetenkénti adagolással. 
A betegeket három csoportba sorolták vé let len sze rû en. Az egyik 
egy éven át, a másik két éven át kapott tras tu zu mab ot, a harma-
dik csoport betegeit csak megfigyelték. Az elsô köztes elemzést 
egyéves, átlagos követési idô vel végezték el, és az egyéves tras-
tu zu mab kezelésben részesültek adatait hasonlították össze a 
tras tu zu mab kezelést nem kapottak adataival. Mindkét csoport-
ban a betegek közel fele változókorú volt, hoz zá ve tô le ge sen 
egyharmaduk volt nyi rok cso mó negatív, és csaknem 50%-uk 
hor mon re cep tor negatív. A betegek kétharmada an tra cik lin ala-
pú kemoterápiát kapott taxánok nélkül, és valamivel több, mint 
a negyede an tra cik lin-taxán kezelést. A vizsgálat elsôdleges 
végpontja a betegségmentes túlélés volt. Az egyéves tras tu-
zu mab kezelés betegségmentes túlélésre gyakorolt hatását a 
4. ábra mutatja. Az összehasonlító csoportban 220, míg a tras tu-
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2. ábra.  NSABP B31/NCCTG N9831 betegségmentes túlélés (DFS) (Romond et. 
al. NEJM 2005 (7))   HR  kockázati arány

3. ábra.  NSABP/NCCTG teljes túlélés – B-31/N9831 (OS) (Romond et. al. NEJM 
2005 (7))   HR  kockázati arány
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zu mab bal kezelt csoportban 127 esetben újult ki a daganat, ami 
0,54 kockázati aránynak felel meg, tehát az egyéves adjuváns 
tras tu zu mab kezelés a kiújulás viszonylagos kockázatát 46%-
kal csökkentette (9). A tras tu zu mab mind a távoli áttétek, mind 
a helyi kiújulások számát jelentôsen mérsékelte. Az immun-
terápia jótékony hatása a nyirokcsomók állapotától, a kemo-
terápia össze té te lé tôl, a hormonreceptorok jelenlététôl és az 
életkortól függetlenül valamennyi alcsoportban érvényesült. 
A tras tu zu mab elônye mind a kiújulásmentes túlélés, mind a 
távoli áttétmentes túlélés tekintetében erôsen szignifikánsnak 
bizonyult. Az elsô köztes elemzéskor a teljes túlélési elôny 
még nem érte el a szignifikancia határát, de a 2006-os atlantai 
ASCO-n már e tekintetben is szignifikáns elônyrôl számoltak 
be (10). A tras tu zu mab kezelés a halálozás viszonylagos koc-
kázatát is szignifikánsan, mintegy egyharmadával csökkentette 
(10). Az egyéves trastuzumab kezelés nem fokozta lényegesen 
a súlyos mellékhatások számát. Trastuzumabnak tulajdonítható 
szívhalál az 1677 kezelt beteg egyikében sem következett be. 

A HERA-vizsgálat legfontosabb következtetései, hogy az ad ju-
váns kemoterápiát követôen egy éven át háromhetente adott el-
lenanyag kezelés szignifikánsan meghosszabbítja a HER2-pozi-
tív korai emlôrákos betegek betegségmentes-, kiujúlásmentes-, 
távoli áttétmentes és teljes túlélését. Klinikai hasznossága füg-
getlen a betegek nyirokcsomó- és hormonreceptor- állapotától, 
valamint az alkalmazott kemoterápia összetételétôl. A pangá-
sos szívbetegség kockázata egyéves tras tu zu mab kezelés mel-
lett csekély, de ennek végérvényes megítéléséhez hosszabb kö-
vetési idô szükséges.

Az NSABP B-31, az NCCTG N9831 és a HERA-vizsgálat 
eredményei alapján a trastuzumabot 2006-ban a HER2-pozitív 
em lô rá kos betegek adjuváns kezelésére is törzskönyvezték. 

FINHER-VIZSGÁLAT  A finnországi sokközpontú, harmadik szakasz 
vizsgálatba 2000 és 2003 között 1010 korai emlôrákos beteget 
soroltak be. A betegek egyik csoportja három docetaxel kezelést 
kö ve tô en három FEC (fluoruracil-epirubicin-cyclophosphamid) 

kezelést kapott, másik csoportja pedig a kétszakaszos kezelés 
elsô részeként docetaxel helyett vinorelbint kapott. A részt-
ve vôk közül 232 beteg daganata bizonyult HER2-pozitívnak. 
Ezek fele – további beválasztással – a gyógyszeres kezelés elsô 
részével együtt trastuzumabot is kapott kilenc hétig, amelyet a 
FEC-kezelés elôtt befejeztek. A HER2-pozitív betegek másik 
felének tras tu zu mab ot nem adtak. A trastuzumab kezelésben is 
részesült betegek kiújulásmentes túlélése lényegesen jobbnak 
bizonyult, mint a csak kemoterápiával kezelteké (89,3, illetve 
77,6%, p<0,01). Ez arra utal, hogy HER2-pozitív korai em lô-
rák ban már a kilenc hetes kie gé szí tô trastuzumab kezelés is 
szignifikáns elônyt jelent a betegség kiújulásának a meg elô zé-
sé ben (11). 

MEGBESZÉLÉS  Az öt kiegészítô trastuzumab kezeléssel végzett, 
harmadik szakaszú vizsgálat összevetésével a következôket ál-
lapíthatjuk meg: 

a) A kemoterápiát – véletlenbeválasztás szerint – a HER2-po-
zitív (IHC+++, FISH- vagy CISH-pozitív), mûtött, korai em lô-
rá kos betegeknél mindegyik vizsgálatban kiegészítették tras tu-
zu mab kezeléssel is. A vizsgálatokban való részvétel feltétele 
többek között a megfelelô szívmûködés volt. Az NSABP B31 
vizsgálatba csak nyirokcsomó-pozitív betegek, az összes többi 
vizsgálatba ezeken kívül a nagy kiújulási kockázatú nyirokcso-
mó-negatív betegek is bekerültek. 

b) A randomizációt a HERA-vizsgálatban a kemoterápiát (+/- 
sugárkezelést) követôen, a többiben a kemoterápiát (+/- radio-
terápiát) megelôzôen végezték. A medián követési idô az elsô 
köztes elemzéskor a HERA-vizsgálatban egy, a FinHER-vizs-
gálatban három, a többiben pedig két év volt. Elsôdleges vég-
pontként a FinHER-vizsgálat a kiújulásmentes túlélést, a többi 
a betegségmentes túlélést választotta. 

c) A kiegészítô kemoterápia az NSABP B31 és az NCCTG 
N9831 vizsgálatokban négy AC-t követô 4 ciklus paclitaxel, a 
BCIRG 006 vizsgálatban négy AC-t követô 4 ciklus docetaxel 
vagy 6 ciklus docetaxel-carboplatin, a FinHER-vizsgálatban pe-
dig három docetaxelt vagy vinorelbint követô 3 ciklus CEF volt. 

d) A különbségek ellenére az elsôdleges végpont (kiújulás-, il-
letve betegségmentes túlélés) tekintetében valamennyi vizsgálat-
ban egyértelmûen kimutatható volt az adjuváns tras tu zu mab ke-
zelés szignifikáns elônye. A trastuzumab kezelés a távoli áttétek 
kialakulását is szignifikánsan csökkentette. A HERA-, NSABP 
B31-NCCTG N9831 és a FinHER vizsgálatban a tras tu zu mab a 
teljes túlélést (OS) is számottevôen meghosszabbította. 

Összegezve azt mondhatjuk, hogy az adjuváns trastuzumab keze-
lés elônye valamennyi klinikai vizsgálatban szignifikánsan meg-
mutatkozott, és valamennyi betegcsoportban kimutatható volt.

A sugárkezelés szükség esetén a trastuzumab adása elôtt vagy az-
zal egyidejûleg egyaránt biztonságosan alkalmazható. Tras tu zu-
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Hónap a randomizációtólkockázatnak 
kitett betegek

 2 -év
Esemény DFS % HR (95% CI) p érték

 127 85.8 0.54 (0.43.0.67) <0.0001
 220 77.4

4. ábra.  Betegségmentes túlélés (DFS) a HERA vizsgálatban (Piccard–Gilbert et. 
al. NEJM 2005 (9))   DFS  betegségmentes túlélés   HR  kockázati arány
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A célzott biológiai kezelés helye  az emlôrák kombinált kiegészítô kezelésében
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mab kezelés folyamán a betegek gondos kardiológiai el len ôr zé se 
szükséges, különösen, ha a kemoterápia antraciklint is tartalmaz. 

A HER2-pozitív emlôrákos betegek adjuváns trastuzumab ke-
zelésének a javallata ún. elsô szintû bizonyítékon alapul. En-
nek megfelelôen ezt a kezelést a közelmúltban az Amerikai 
Egyesült Államokban és az Európai Unióban, így hazánkban 
is törzskönyvezték.

További vizsgálatok szükségesek a kezelés optimális idô tar ta má-
nak (egy év?, két év?, rövidebb?) meghatározására. A HERA-
vizsgálat az egy év vagy két év kérdését az évtized végére 
várhatóan megválaszolja. További kérdés, hogy a trastuzumab 
adása szakaszosan vagy kemoterápiával egyidejûleg adva elô-
nyö sebb-e? A két amerikai vizsgálat és a FinHER végsô érté-
kelése közelebb vihet a válaszhoz. Még nem tudjuk, hogy, ha a 
kemoterápia ellenjavallt, érdemes-e a trastuzumabot önálló ke-
zelésként adni. Fokozható-e a hatás, ha a trastuzumabot más, a 
HER-család további tagjait gátló, monoklonális antitesttel vagy 
receptor tirozin kináz gátlóval kiegészítjük? Mindezen kérdé-
sek megválaszolása a közeli jövô kiemelten fontos feladatai 
közé tartozik. Addig is megállapítható, hogy a HER2-pozitív, 
korai em lô rá kok adjuváns trastuzumab kezelése forradalmi 
elô re lé pés a nôk legfontosabb rosszindulatú daganatának ellá-
tásában, je len tô sé ge csak a hormonreceptor-pozitív emlôrákok 
ki egé szí tô tamoxifen kezeléséhez hasonlítható.
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Magyarul. Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem 
legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsôséges valami, mint a kabátom, még olyan 
sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e vagy alacsony, erôs-e vagy gyönge. 
Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként. Ebben az 
egyedülvaló életben csak így nyilatkozhatom meg igazán. Naponta sokszor gondolok erre. Épp 
annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek és meghalok. […]

Kosztolányi Dezsô, Ábécé a nyelvrôl és a lélekrôl




