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Kiállítók, hirdetők, támogatóink
Amgen Kft.
Anita Hungária Kft.
AstraZeneca Kft.
Kabay Patika
La Roche-Posay
Med Gen-Sol Kft.
Novartis Hungária Kft.
Pfizer Kft.
Premier G. Med Onko Kft.
Richter Gedeon Nyrt.

Tisztelt Kollégák! Kedves Vendégek!
Számunkra az őszi szegedi hangulathoz szinte már hozzátartozik a Szegedi Emlőrák Szimpózium, ebben az évben sem lesz ez másképpen. A hagyományokat folytatva, a VII.SZESZ
első napján is workshop-pal kezdjük a szakmai programot: ezúttal a szimpózium helyszínén
a szegedi emlő team mutat be válogatott eseteket. Délután lakossági fórumot szervezünk: két
merőben különböző, a laikusokat foglalkoztató téma kerül terítékre, a legújabb immunterápia
és az alternatív szerek misztikus világa.
A második napon az érintett szakmák legújabb vívmányairól hallhatunk továbbképző referátumokat. Utána kerekasztal megbeszélések keretében olyan témák kerülnek napirendre, mint
a profilaktikus masztektómia, a precíz orvoslás („precision medicine”), az orvos-beteg kommunikáció. A rendezvény utolsó napján alkalom lesz a szokásos tudományos ülés keretében
benyújtott előadások meghallgatására is.
Végül, de nem utolsósorban új programként tervezzük szakdolgozó szekció megrendezését is.
Ennek keretében valamennyi szakma képviselőit szeretettel invitáljuk továbbképző előadás,
vagy tapasztalataikat, törekvéseiket összefoglaló előadás, poszter benyújtására. Az orvos és
szakdolgozó fórumok akkreditációja sikerrel megtörtént. Reményeink szerint a VII. Szegedi
Emlőrák Szimpóziumot is színesíti majd gyógyszergyári szimpózium és szakmai kiállítás is.
A társasági programok színesnek ígérkeznek!
Szeretettel várjuk vissza Szegedre!
							

a Szervező Bizottság

Roche Magyarország Kft.
Sandoz Hungária Kft.
TEVA Gyógyszergyár Zrt.
VARIAN Medical Systems

A szervezők köszönetüket fejezik ki
a kiállító-hirdető cégek és a szponzorok által nyújtott támogatásért.
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Szervezés, elérhetőség

Általános információk

A szimpózium védnökei:

A szimpózium időpontja:

2017. szeptember 15-17.

A szimpózium helye:

SZTE József Attila Tanulmányi- és Informatikai Központ (TIK)
6722 Szeged, Ady tér 10.

Prof. Dr. Bari Ferenc dékán,
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Prof. Dr. Facskó Andrea elnök,
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Szent-Gyögyi Albert Klinikai Központ

Szervező Bizottság:

Prof. Dr. Kahán Zsuzsanna, DSc
Prof. Dr. Cserni Gábor, DSc		
Dr. Dobi Ágnes			
Éberling Brigitta			
Hegedűs Zsuzsanna			
Dr. Kelemen Gyöngyi, PhD		
Dr. Kószó Renáta			
Dr. Kővári Bence, PhD

Tudományos Bizottság:

Dr. Forrai Gábor, PhD		
Dr. Boér Katalin, PhD		
Prof. Dr. Dank Magdolna, PhD
Dr. Horváth Zsolt, PhD		

Prof. Dr. Lázár György, DSc
Dr. Nikolényi Aliz, PhD
Dr. Ormándi Katalin
Dr. Paszt Attila, PhD
Dr. Simonka Zsolt
Dr. Varga Zoltán, PhD
Dr. Vörös András, PhD

Prof. Dr. Kulka Janina, PhD
Dr. Mátrai Zoltán, PhD
Prof. Dr. Polgár Csaba, DSc
Dr. Szántó István

A Szervező Bizottság címe:

Szegedi Tudományegyetem, ÁOK Onkoterápiás Klinika
Prof. Dr. Kahán Zsuzsanna egyetemi tanár, DSc
6720 Szeged, Korányi fasor 12.
Tel.: (62) 545-404, 546-122 Fax: (62) 545-922, 546-122
E-mail: kahan.zsuzsanna@med.u-szeged.hu
Szervező iroda:				

Top Congress Kft.				
6725 Szeged, Pálfy u. 14.			
Tel.: (30) 968-2725 Fax: (62) 663-588		
E-mail: info@top-congress.hu		
Honlapl: www.top-congress.hu

Szervezők:

Nagy Károly – Top Congress Kft.
Málovics János – Top Congress Kft.
Juhász Györgyi – SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika
Dr. Fábián Gabriella –SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika

Részvételi díjak (27% ÁFA-val): 2017. augusztus 31-ig
orvosoknak
40.000,- Ft
szakdolgozóknak
20.000,- Ft
kísérő személyeknek
20.000,- Ft
2017. augusztus 31. utáni és helyszíni jelentkezés esetén a díjak 5.000.-Ft-al emelkednek.
A regisztrált résztvevők jogosultak a szimpóziumi kiadványra, a szakmai-tudományos programok és a kiállítás látogatására, és részt vehetnek valamennyi társasági rendezvényen.
A kísérő személyek részvételi díja a programban szereplő esti társasági rendezvények költségét is tartalmazza.
Előadások
A felkért referátumok mellett elfogadott emlőrák-témájú előadások időtartama 12 perc! (A
nagy érdeklődés, nagyszámú magas színvonalú absztrakt miatti időhiány miatt limitálnunk
kellett az előadások időtartamát az eredeti 15 percről 12 percre, mely miatt szíves megértésüket kérjük.) A jelentkezéseket eredeti, saját eredményekről szóló beszámolóval kérjük, bármilyen emlőrákkal kapcsolatos kísérletes vagy klinikai témában. Az előadók részére számítógépes prezentációs lehetőséget biztosítunk (MS Office XP, PowerPoint). A bejelentett prezentációk elfogadásáról, illetve besorolásáról a Tudományos Bizottság dönt, és erről értesítést küld.
Saját eredményeik, tudományos feldolgozásuk prezentálására a „Tudományos előadások”
(szeptember 17. délelőtt), illetve a „Szakdolgozói fórum” (szeptember 15. délután) üléseken
lesz lehetőség.
A legjobb prezentációkat mindkét fórumon díjazzuk az országos bíráló bizottság javaslata („a VII. Szegedi Emlőrák Szimpózium legjobb előadása”) illetve a közönség szavazata
(„a VII. Szegedi Emlőrák Szimpózium közönségdíja”) alapján.
Workshop
A workshop a Kongresszusi Központban (TIK) lesz szeptember 15-én pénteken 8.30 – 10.30
között.

A szimpózium honlapjának címe: http://top-congress.hu/2017/szesz2017
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Regisztráció
A szimpóziumra történő bejelentkezéseket elsősorban elektronikus formában várjuk a
rendezvény honlapjáról:
http://top-congress.hu/2017/szesz2017
Kérjük, hogy e-mail elérhetőségét, bejelentkezési és egyéb adatait gondosan adja meg.
Ha bejelentkezéskor bármilyen problémát tapasztal, kérjük, jelezze a szervező iroda
info@top-congress.hu e-mail címére. Internetkapcsolat hiányában elfogadjuk a postai
úton vagy faxon elküldött jelentkezési lapokat is.
Tanfolyami kreditpontok
A szimpózium OFTEX akkreditálása megtörtént. Orvosi szakképesítések, amelyekhez pontszámként elszámolható (18 pont): cytopathológia, házi orvostan, izotópdiagnosztika, klinikai
onkológia, kórbonctan-kórszövettan, nukleáris medicina, pathológia, radiológia, sebészet, sugárterápia, belgyógyászat, bőrgyógyászat, immunológia, klinikai genetika, tüdőgyógyászat,
palliatív terápia, nőgyógyászat. Az előadók további 5 pontot kapnak.
A Szakdolgozói Fórum befogadása ugyancsak megtörtént, de a minősítés, és a kreditpontok
megállapítása még folyamatban van.
A tanfolyam teljesítéséhez szükséges feltételek: minden tanfolyami napon a jelenléti ív aláírása (a jelenléti íveket a regisztrációs pultnál lehet aláírni), valamint a tesztfeladatok megfelelő
szintű teljesítése.
Az orvos és szakdolgozó regisztrált résztvevők a teszt feladatsort a tesztírás előtt kapják meg.
A kitöltött feladatsort a regisztrációs pultnál lehet leadni, legkésőbb szeptember 17-én vasárnap 15.00 óráig.
Amennyiben valamely feltétel nem teljesül, úgy a kreditpontok elszámolására nincs lehetőség.
Szállás
A szimpózium idejére a szervezők lefoglalták a szükséges szállodai szobákat. A szállásajánlatot a jelentkezési nyomtatványok tartalmazzák. A szállásmegrendelések elfogadása beérkezésük sorrendjében történik. A költségek befizetéséhez előleg-bekérőt küldünk. A megrendelt
szállás a visszaigazolásban megadott időpontig előzetesen fizetendő bankátutalással. A megrendelt, de le nem mondott szállás díját – igénybevételtől függetlenül – ki kell fizetni.
Kérjük, hogy szállásigényét jelentkezése alkalmával pontosan jelezze.

Társasági programok
2017. szeptember 15. este állófogadás (TISZAVIRÁG SZEGED, Hajnóczy u. 1/B)
2017. szeptember 16. konferencia vacsora (MTA Szegedi Biológiai Központ, 6726 Szeged,
Temesvári krt. 62.)
Parkolás Szegeden
Szeged belvárosában, illetve a Mars téren és a Nagykörút által határolt terület jelentős részén
csak fizető parkolóhelyek vannak, melyek - munkanapokon 8-18 óra között – csak fizetés
ellenében vehetők igénybe. 2017. június 6-ától Szegeden megváltozott a parkolási rend. Két
parkolási zóna található (zöld és sárga) melyeken parkoló automatákat helyeztek el. A parkoló
automatákból parkolójegy váltható, de csak érméket fogadnak el, papírpénzt nem. Az automatákon megtalálhatók a mobilparkoláshoz szükséges, az adott zónára érvényes telefonszámok.
Újszegeden nincs fizető parkolási zóna. Részletes információk a szegedi parkolási rendszerről
az interneten: www.szepark.hu, vagy www.szkt.hu.
A szimpózium helyszínén, a TIK mélygarázsában is van zárt, őrzött parkolási lehetőség, díja
2.000.-Ft/nap/gépkocsi.
Felelősség- és egyéb biztosítás
A szimpózium közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak baleset-, betegség-, pog�gyász- és felelősségbiztosítási díjat, így a felsorolt események bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni.
Pénzügyek – számlázás
A megrendelt szolgáltatások költségét az érvényes jogszabályok szerint tüntetjük fel a számlán. Számlamódosítás, új számla kiállítása a rendezvény végéig, legkésőbb 2017. szeptember
17-ig lehetséges, az eredeti számlapéldány visszajuttatásával. Ezen időpont után nem áll módunkban a megrendelés szerint kiadott számlán változtatni.
Lemondási feltételek
Lemondást kötbérmentesen kizárólag írásban (e-mail üzenet vagy fax) fogadunk el, legkésőbb
2017. augusztus 1-ig. Ezt követően a részvételi díjat már nem áll módunkban visszatéríteni és
felszámítjuk az esetleges kötbéreket is.

Ebéd
A szimpózium helyszínén szeptember 17-én szervezett ebéd lehetőséget biztosítunk, kérjük,
megrendelése alkalmával jelezze igényét.

6

7

2017. szeptember 15. péntek
08.00 - 		
Regisztráció
		SZTE József Attila Tanulmányi- és Informatikai Központ (TIK)
		
6722 Szeged, Ady tér 10.
08.20 - 08.30

Megnyitó (Kongresszusi Terem)

08.30 - 10.30
Multidiszciplináris onkoteam (workshop, Kongresszusi Terem)
		Preoperatív, neoadjuváns, adjuváns illetve ritka (pl. terhességi és
BRCA mutáns) esetek
		(Vörös András, Kővári Bence, Ormándi Katalin, Paszt Attila, Simonka
Zsolt, Kelemen Gyöngyi, Kószó Renáta; meghívott szakember: Madaras
Lilla; moderátor: Cserni Gábor)
10.30 - 11.00	A Magyar Onkokardiológiai Munkacsoport bemutatkozása
(Kongresszusi Terem)
11.00 - 16.45	Gyógyszergyári szimpóziumok (Kongresszusi Terem)
11.00 - 12.00

Astra Zeneca

Üléselnök: Prof. Dr. Kahán Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi
tanár, SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged

A metasztatikus, hormon-receptor pozitív emlőrák kezelése

Dr. Horváth Zsolt, főorvos, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A metasztatikus, hormon-receptor pozitív emlőrák, jelen és jövő

	Dr. Boér Katalin, osztályvezető főorvos, Szent Margit Kórház Klinikai
onkológia Osztály, Budapest
 etasztatikus, hormonreceptor-pozitív emlőrák palliatív kezelése
M
- esetismertetés

	Prof. Dr. Kahán Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE
Onkoterápiás Klinika, Szeged
Dr. Rusz Orsolya, SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged
12.00 - 13.00

Pfizer

	
Új lehetőség a HR+, HER2- áttétes emlőrák kezelésében: a
CDK4/6 gátlók

	A CDK4/6 gátlók hatásmechanizmusa és helye az áttétes emlőrák
kezelésében
	Dr. Horváth Zsolt, főorvos, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

	Klinikai haszon és terápia menedzsment – új kezelési lehetőségek
a napi terápiás gyakorlatban
	Prof. Dr. Dank Magdolna igazgató, egyetemi tanár, SE Onkológiai
Központ, Budapest
13.00 - 13.30
8

Ebéd (Kongresszusi Terem előtér)

13.30 - 14.00
Med Gen-Sol
	Korai emlőrákban elérhető genomikai vizsgálatok, azok ajánlásai, és az
azt megalapozó klinikai vizsgálatok
Genomikai tesztek korai emlőrákban - tények és elképzelések
Üléselnök: Prof. Dr. Kahán Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi
tanár, SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged
Beszélgetőtársai: Prof. Dr. Dank Magdolna igazgató, egyetemi tanár,
SE Onkológiai Központ, Budapest
Dr. Landherr László osztályvezető főorvos, Uzsoki
Utcai Kórház Onkoradiológiai Központ
14.00 - 15.00
Novartis
	Célzott terápiák a hormon receptor pozitív, HER2 negatív
előrehaladott emlőrák kezelésében
Üléselnök: Prof. Dr. Kahán Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi
tanár, SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged
Az endokrin rezisztencia áttörése a HR+, HER2- emlőrákok
kezelése során
	Dr. Nikolényi Aliz egyetemi adjunktus, SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged
Új terápiás lehetőségek CDK 4/6 inhibitorokkal a HR+, HER2emlőrákok kezelésében
	Dr. Boér Katalin osztályvezető főorvos, Szent Margit Kórház Klinikai
onkológia Osztály, Budapest
15.00 - 16.00
Roche
	Hol tartunk a HER2-pozitív emlőrák célzott kezelésében?
Üléselnök: Prof. Dr. Kahán Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi
tanár, SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged
Hol tartunk a HER2-pozitív emlőrák célzott kezelésében?
	Prof. Dr. Dank Magdolna igazgató, egyetemi tanár, SE Onkológiai
Központ, Budapest
Újdonságok a HER2-pozitív emlőrák adjuváns célzott kezelésben
	Dr. Horváth Zsolt, főorvos, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
Szubkután célzott kezelés az onkológus, a nővér, a beteg szemével
	Prof. Dr. Dank Magdolna igazgató, egyetemi tanár, SE Onkológiai
Központ, Budapest
Szászné Nagy Ágnes SOTE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, Budapest
Diszkusszió
16.00 - 16.15

 a Roche-Posay
L
La Roche-Posay: megoldás az onkológiai terápiák bőrre
gyakorolt mellékhatásainak kezelésére
Prof. Dr. Oláh Judit egyetemi tanár, SZTE Bőrgyógyászati és
Allergológiai Klinika, Szeged
9

16.15 - 16.45

Sandoz

3.

 rof. Dr. Kahán Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE
P
Onkoterápiás Klinika, Szeged
Dr. Torday László egyetemi adjunktus, SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged

4.

Támogató kezelések kemoterápia mellett

14.00 - 18.00	Szakdolgozói Fórum (Nagy Előadóterem)
14.00 - 16.00

Továbbképző előadások

Üléselnökök:
Dr. Mátrai Zoltán osztályvezető főorvos, Országos Onkológiai Intézet, Emlő és
Lágyrészsebészeti Osztály, Budapest
Dr. Ormándi Katalin egyetemi adjunktus, SZTE Radiológiai Klinika, és Affidea
Diagnosztika, Szeged
14.00 - 14.20 SZDR1 	Emlőrák terápiás nővér: új szakember a multidiszciplináris ellátásban
Dr. Mátrai Zoltán osztályvezető főorvos, Országos Onkológiai
Intézet, Emlő és Lágyrészsebészeti Osztály, Budapest
14.20 - 14.40 SZDR2 	Táplálkozás és emlőrák, emlőrák és táplálkozás
Dr. Sántha Dóra, Prof. Dr. Kahán Zsuzsanna, SZTE Onkoterápiás
Klinika, Szeged
14.40 - 15.00 SZDR3 	A mozgás és a gyógytorna szerepe az integratív onkológiában
Dr. Kapitány Zsuzsanna egyetemi adjunktus, Semmelweis Egyetem
Fizioterápia Tanszék, Budapest
15.00 - 15.20 SZDR4 	Emlődaganatos betegek szociális rehabilitációja
Dudás Rita szociális munkás, SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged
15.20 - 15.40 SZDR5 	„Együtt könnyebb – érintettek az érintettekért”
Halom Borbála elnök, Mellrákinfó Egyesület, Budapest
16.00 - 17.40

Benyújtott előadások

Üléselnökök:
Terhes Anita intézetvezető főnővér, SZTE Sebészeti Klinika, Szeged
Balogh Dénes klinikai központ főápoló, SZTE Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási
Igazgatás, Szeged
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1.

SZD1

2.

SZD2

	Tájékozottság az emlő szűrővizsgálatok és önvizsgálat tekintetében
Csanádi Andrásné, SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged

	Asszisztensi feladatok az emlődaganatok invazív és intervenciós
vizsgálataiban
Környeiné Ördögh Katalin, Solticzky Józsefné Onozó Gabriella, Csabai
Klára, Tóth Erika, Affidea Diagnosztika Mammográfiás részleg, Szeged

5.
6.

7.
8.
9.

9.

	A makroblokk technika gyakorlata az emlőtumorok
diagnosztikájában
Beraczkáné Nagy Anita, SZTE Pathologiai Intézet, Szeged
SZD4 	„Szedhetem-e másnaponta?” Emlőrák endokrin terápiája során
szerzett tapasztalataink
Bezsenyi Istvánné, Olajos Ildikó, Faragóné Bacsa Mária, Bács-Kiskun
Megyei Kórház Onkoradiológiai Központ, Onkológiai Gondozó, Kecskemét
SZD5 	
Új lehetőségek a daganatos betegek korszerű kezelésére
Mészáros Anikó, Versánszki Gabriella, Fábián Gabriella, Kahán
Zsuzsanna, SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged
SZD6 	A szubkután Herceptin (trasztuzumab) alkalmazásának gyakorlati
kérdései
Hódiné Tanács Zsuzsanna, Karsainé Rácz Ibolya, Szurmainé Tóth Dóra,
SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged
SZD7 	Rehabilitáció szükségszerűsége az onkológia területén
Dr. Szalai Márta, Országos Onkológiai Intézet, Fej-nyak Sebészeti
Osztály, Budapest
SZD8 	A mellműtött betegek postoperatív kezelése klinikánkon
Göncző Andrea, SZTE Központi Fizioterápia, Szeged
SZD9 	Egyedüli tumorágy besugárzásban részesült betegek képvezérelt
sugárterápiájával (IGRT) szerzett kezdeti tapasztalataink
Drencsényi Rita, Fodor Emese, Nagy Gábor, Varga Zoltán, Kahán
Zsuzsanna, SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged
SZD10 	Mi határozza meg az emlődaganatos nőbetegek hosszú távú
életminőségét? Egy többdimenziós kutatás eredményei.
Victoria Wittmann1, Melinda Látos1, Zoltán Horváth1, Zsolt Simonka1,
Attila Paszt1, György Lázár1, Márta Csabai2
1
SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, 2SZTE BTK Pszichológiai Intézet
SZD3

17.40 - 18.00	Tesztírás (Nagy Előadóterem)

17.00 - 19.00		
Lakossági Fórum (Kongresszusi Terem)
		
Üléselnökök: Prof. Dr. Dank Magdolna igazgató, egyetemi tanár, SE
Onkológiai Központ, Budapest
Dr. Uhercsák Gabriella klinikai főorvos, SZTE
Onkoterápiás Klinika, Szeged
		
Saját védekezés a daganatok ellen: Immunterápia az onkológiában
		Prof. Dr. Oláh Judit egyetemi tanár, SZTE Bőrgyógyászati és
Allergológiai Klinika, Szeged
		
„Csodaszerek”, alternatív terápia a daganatok kezelésében
		Dr. Bíró Krisztina főorvos, Országos Onkológiai Intézet, Belgyógyászationkológiai és klinikai farmakológiai Osztály, Budapest
19.30 - 		

Állófogadás (TISZAVIRÁG SZEGED, Hajnóczy u. 1/B)
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2017. szeptember 16. szombat
Továbbképző előadások I.
(Kongresszusi Terem)
Üléselnökök:
Prof. Dr. Kulka Janina egyetemi tanár, SOTE II. sz. Pathológiai Intézet, Budapest
Prof. Dr. Lázár György tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE Sebészeti Klinika, Szeged

Kerekasztal megbeszélések
(Kongresszusi Terem)
14.00 - 15.30		Profilaktikus/preventív masztektómia multidiszciplináris alapon
Moderátor: Dr. Mátrai Zoltán osztályvezető főorvos, Országos Onkológiai
Intézet, Emlő és Lágyrészsebészeti Osztály, Budapest
Témák és résztvevők: K1/1 G
 enetikai veszélyeztetettség
Dr. Horváth Emese, SZTE Orvosi Genetikai Intézet, Szeged

09.00 - 09.20 R1 	Egyénre szabott terápia: amit a hagyományos patológia és a
molekuláris patológia nyújthat
Prof. Dr. Kulka Janina egyetemi tanár, SOTE II. sz. Pathológiai Intézet,
Budapest

		

K1/2

 profilaktikus masztektómia körültekintő menedzselése a
A
gyakorlatban
Dr. Mátrai Zoltán osztályvezető főorvos, Országos Onkológiai
Intézet, Emlő és Lágyrészsebészeti Osztály, Budapest

09.20 - 09.40 R2 	TIL mint prognosztikus és prediktív tényező
Prof. Dr. Cserni Gábor osztályvezető főorvos, egyetemi tanár, BácsKiskun Megyei Kórház Pathológiai Osztály, Kecskemét és SZTE
Pathológiai Intézet, Szeged

		

K1/3

 adiológiai eljárások a high-risk betegek szűrésében és
R
diagnosztikájában
Dr. Forrai Gábor főorvos, Duna Medical Center, Budapest

		

K1/4

 emoprevenció
K
Prof. Dr. Kahán Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi tanár,
SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged

		

K1/5

J ogi és etikai szempontok
Tari Gergely egyetemi tanársegéd, SZTE Magatartástudományi
Intézet, Szeged

		

K1/6

 pszichológus szerepe
A
Koncz Zsuzsa klinikai szakpszichológus, Országos Onkológiai
Intézet, Budapest

09.40 - 10.20 R3 	Új módszerek a szűrésben és klinikai emlődiagnosztikában: ami van,
és ami hiányzik
Dr. Forrai Gábor főorvos, Duna Medical Center, Budapest
10.20 - 11.00 R4 	Új tendenciák a sebészi ellátásban
Prof. Dr. Lázár György tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE Sebészeti
Klinika, Szeged
11.00 - 11.30

Kávészünet

Továbbképző előadások II.
(Kongresszusi Terem)
Üléselnökök:
Dr. Boér Katalin osztályvezető főorvos, Szent Margit Kórház Klinikai onkológia Osztály, Budapest
Dr. Landherr László osztályvezető főorvos, Uzsoki Utcai Kórház Onkoradiológiai Központ
11.30 - 12.05 R5 	Személyre szabott (neo)adjuváns szisztémás terápia
Dr. Nikolényi Aliz egyetemi adjunktus, SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged
12.05 - 12.40 R6 	Személyre szabott sugárterápia emlő megtartó műtétet követően
Dr. Zaka Zoltán1, Prof. Dr. Polgár Csaba1,2
1
részlegvezető adjunktus, Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás
Központ, Budapest
2
tanszékvezető egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, ÁOK, Onkológiai
Tanszék, Budapest
12.40 - 13.00 R7 	Besugárzás tervezés a személyre szabott sugárterápia
szolgálatában
Dr. Varga Zoltán tudományos munkatárs, SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged
13.00 - 14.00
12

Ebéd (alagsori Előadóterem)

15.30 - 15.45

Kávészünet

15.45 - 17.30		Precíz orvoslás
Moderátor: Prof. Dr. Kahán Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi tanár,
SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged
Témák és résztvevők: K2/1 Precíziós orvoslás
		

K2/2

 ultigén tesztek a precíz orvoslás szolgálatában
M
Dr. Peták István alapító/tudmányos igazgató Oncompass
Medicine Zrt., Budapest

		

K2/3

 etabolomika és precíz orvoslás
M
Dr. Sebestyén Anna, Tumorbiológiai – Tumor metabolizmus
munkacsoport; Semmelweis Egyetem I. Patológiai és Kísérleti
Rákkutató Intézet, Budapest
13

		

K2/4

 olekuláris hálózatok és precíz orvoslás
M
Dr. Veres Dániel, Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani
Intézet és Turbine Kft., Budapest

		

K2/5

 emoterápia, endokrin terápia
K
Dr. Horváth Zsolt főorvos, Országos Onkológiai Intézet,
Budapest

		

		

K2/6

K2/7

 arget terápia
T
Dr. Boér Katalin osztályvezető főorvos, Szent Margit Kórház
Klinikai Onkológia Osztály, Budapest
I mmunterápia
Prof. Dr. Dank Magdolna igazgató, egyetemi tanár, SE
Onkológiai Központ, Budapest

17.30 - 18.30		Orvos-beteg kommunikáció
Moderátor: Dr. Szántó István osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent
György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
Téma és résztvevők:

K3

 rvosi kommunikáció a valós és a virtuális térben
O
Dr. Szántó István osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent
György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
Dr. Gaal Ilona mozgásterápiás csoportvezető, kommunikációs
szakember, a Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg
Kapcsolat Program vezető, Budapest

19.30 - 		
Konferencia vacsora
		(MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.)

2017. szeptember 17. vasárnap
Tudományos előadások I.
(Kongresszusi Terem)
Üléselnökök:
Dr. Forrai Gábor főorvos, Duna Medical Center, Budapest
Dr. Vörös András egyetemi adjunktus SZTE Pathológiai Intézet, Szeged
09.00 - 11.00
1. T1 	
A lakossági emlőrákszűréstől való távolmaradás okai Magyarországon
		
Újhelyi Mihály1, Pukancsik Dávid1, Kelemen Péter1, Sávolt Ákos1,
Gődény Mária2, Kenessey István3, Mátrai Tamás1, Bak Mihály4, Kásler
Miklós5, Mátrai Zoltán1
1
Országos Onkológiai Intézet, Emlő és Lágyrészsebészeti Osztály
2
Országos Onkológiai Intézet, Radiológiai Diagnosztikai
3
Országos Onkológiai Intézet, Nemzeti Rákregiszter
4
Országos Onkológiai Intézet, Citopatológiai Osztály
5
Országos Onkológiai Intézet
2.

	
Összefüggések neoadjuváns szisztémás kezelés terápiás hatékonysága
és az emlőrák radiomorfológiai megjelenés között
		
Ormándi Katalin1, Tabár László2, Rusz Orsolya3, Vörös András4, Varga
Zoltán3, Kahán Zsuzsanna3
1
Affidea Diagnosztika, SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged
2
Faluni Központi Kórház, Mammográfia, Svédország
3
SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika
4
SZTE ÁOK Patológia Intézet
T2

3. T3 	
A fiatalkori és terhességi emlőrák aktualitása napjainkban
		
Dékmár Katalin, Gulácsi Szilárd
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Jósa András Megyei Kórház, Nyíregyháza
4.

	
Az axilla optimális kezelése pozitív őrszemnyirokcsomó esetén korai
invazív emlőrákban (sebészet vagy sugárkezelés). Az OTOASOR
vizsgálat 8 éves utánkövetési eredményei
Sávolt Ákos1, Pélei Gábor2, Polgár Csaba1, Udvarhelyi Nóra1, Rubovszky
		
Gábor1, Kovács Eszter1, Győrffy Balázs3, Mátrai Zoltán1
1
Országos Onkológiai Intézet, Budapest, Emlő- és Lágyrészsebészeti Osztály
2
Department of General Surgery, Norfolk and Norwich University
Hospital, Norwich, UK
3
MTA TTK Momentum Cancer Biomarker Res. Group, Magyar
Tudományos Akadémia, Budapest
14

T4
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5.

	
Korai emlőrákok axillaris őrszem nyirokcsomó elvezetésének,
axilláris szubrégiók szerinti funkcionális anatómiai vizsgálata.
ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01804309
		
Retrospective, kohorsz klinikai tanulmány, Országos Onkológiai Intézet
Mátrai T.1, Dorogi B.2, Újhelyi M.1, Pukancsik D.1, Sávolt Á.1, Kelemen
P.1, Szollár A.1, Kovács T.3, Polgár Cs.4, Mátrai Z.1
1. Emlő és Lágyrészsebészeti Osztály, Országos Onkológiai Intézet,
2. Sebészet, Budai Irgalmas Rendi Kórház, 3. Department of Breast
Surgery, Guy’s and St Thomas’s Hospitals NHS Foundation Trust, 4.
Sugárterápiás Központ, Országos Onkológiai Intézet
T5

6.

T6

	
Azonnali posztmasztektómiás, emlőrekonstrukciókkal szerzett
tapasztalatok: 100 eset klinikopatológiai utánkövetése és a
kozmetikai eredmények felmérése
		
Pukancsik Dávid1, Vitus Nándor2, Kelemen Péter1, Sávolt Ákos1, Újhelyi
Mihály1, Kovács Eszter3, Zaka Zoltán4, Kásler Miklós5, Mátrai Zoltán1
1. Emlő-, és Lágyrészsebészeti Osztály, Országos Onkológiai Intézet,
2. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 3. Radiológiai
Diagnosztikai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 4. Sugárterápiás
Osztály, Országos Onkológia Intézet, 5. Országos Onkológiai Intézet, Budapest
7.

T7

	
A European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA)
előírásainak megfelelő emlőrákellátás minőségbiztosítási elemzése az
Országos Onkológiai Intézetben
		
Újhelyi Mihály1, Jeszenszky Csengele-Mónika2, Pukancsik Dávid1,
Kelemen Péter1, Sávolt Ákos1, Gődény Mária3, Kovács Eszter3,
Udvarhelyi Nóra4, Bak Mihály5, Polgár Csaba6, Rubovszky Gábor7,
Kásler Miklós8, Mátrai Zoltán1
1. Emlő- és Lágyrészsebészeti Osztály, Országos Onkológiai Intézet,
2. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 3. Onkológiai
Képalkotó és Invazív Diagnosztikai Központ, Országos Onkológiai
Intézet, 4. Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum, Országos
Onkológiai Intézet, 5. Citopatológiai Osztály, Országos Onkológiai
Intézet, 6. Sugárterápiás Központ, Országos Onkológiai Intézet, 7. „B”
Belgyógyászati-Onkológiai és Klinikai Farmakológiai Osztály, Országos
Onkológiai Intézet, 8. Országos Onkológiai Intézet, Budapest
	
Fix térfogatú implantátum és ULTRAPRO®-hálóval végzett
azonnali, postmastectomias emlőhelyreállítás, 102 nőbeteg esetében:
retrospektív kohorsz vizsgálat
		
Pukancsik Dávid1, Kelemen Péter1, Sávolt Ákos1, Újhelyi Mihály1,
Kovács Eszter2, Mátrai Zoltán1
1.Emlő-, és Lágyrészsebészeti Osztály, 2. Radiológiai Diagnosztikai
Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
8.

16

T8

9.

	
Molekuláris onkoteam klinikánkon: molekuláris profilvizsgálat
klinikai haszna férfi emlőrákos eseteknél
		
Fábián Gabriella1, Szilágyi Éva1, Peták István2, Hegedűs Csilla2, Kahán
Zsuzsanna1,
1
Szegedi Tudományegyetem Onkoterápiás Klinika, 2Oncompass
Medicine Hungary Kft.
10.

T9

emelkedett LAPTM4B kópiaszám összefüggést mutat
antraciklin-alapú kezelésre adott csökkent terápiás válasszal,
hormon receptor negatív emlőrákban
Rusz Orsolya1, Papp Orsolya2, Vízkeleti Laura2,4, Szundi Csilla2, Ács Balázs2,
		
Bende Csaba Kristóf2, Kahán Zsuzsanna1, Lotz Gábor2, Székely Tamás2,
Báthori Ágnes3, Kulka Janina2, Szállási Zoltán4,5,6, Tőkés Anna-Mária2
1Szegedi Tudományegyetem, Onkoterápiás Klinika
2Semmelweis Egyetem, II. sz. Patológiai Intézet
3Szegedi Tudományegyetem, Pathológiai Intézet
4MTA-SE-NAP B Nemzeti Agykutatási Program, Agyi Metasztázis Kutatócsoport
5Harvard Medical School, Boston, USA
6Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark
11.00 - 11.15

T10 	
Az

Kávészünet

Tudományos előadások II.
(Kongresszusi Terem)
Üléselnökök:
Dr. Ruzsa Ágnes osztályvezető főorvos, Kaposi Mór Kórház Onkológiai Centrum, Kaposvár
Prof. Dr. Mangel László intézetvezető egyetemi tanár, PTE Onkoterápiás Intézet, Pécs
11.15 - 13.15
11.

T11 	
Kezdeti

tapasztalataink palbociclib kombinációkkal a hormon
receptor pozitív előrehaladott emlőrákok terápiájában: fókuszban a
neutropénia ellátása
		
Boér Katalin
Szent Margit Kórház Klinikai onkológia Osztály, Budapest
12.

T12 	
Centrumunkban

szerzett tapasztalataink trasztuzumab emtanzin
kezeléssel – esetismertetések
		
Veréb Blanka1, Csiffári Margit1, Bassam Ali1, Mellár Erzsébet2, Varga
István2, Pikó Béla1
1
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház, Megyei
Onkológiai Központ (Gyula)
2
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház, Radiológiai
Osztály (Gyula)
17

13.

T13 	
Pertuzumab,

trasztuzumab és kemoterápia kombinációjával elérhető patológiai komplett remisszió esetismertetés kapcsán
		
Kovács Ágnes
Szent Margit Kórház, Onkológiai Osztály, Budapest
14.

T14 	
Neoadjuváns

kettős HER2 blokád (pertuzumab és trasztuzumab)
és kemoterápia kombinációjával a mindennapi rutinban szerzett
tapasztalatok: multicentrikus retrospektív analízis eredményei
		
Boér Katalin1, Kahán Zsuzsanna2, Landherr László3, Csőszi Tibor4, Máhr
Károly5, Ruzsa Ágnes6, Rubovszky Gábor7
1
Szent Margit Kórház, Klinikai Onkológia, Budapest
2
Szegedi Tudományegyetem, Onkoterápiás Klinika, Szeged
3
Uzsoki Kórház Fővárosi Onkoradiológiai Központja, Budapest
4
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház, Klinikai
Onkológia, Szolnok
5
Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Klinikai Onkológia, Zalaegerszeg
6
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Klinikai Onkológia, Kaposvár
7
Országos Onkológiai Intézet, “B” Belgyógyászati-Onkológiai Osztály
és Klinikai Farmakológiai Osztály, Budapest
15.

T15 	
Régi

16.

T16 	
Az

17.

T17 	
Mélybelégzéses technika (DIBH) alkalmazása bal oldali emlőtumorok

18.

T18 	
Besugárzási

19.

T19 	
Új

20.

T20 	
Emlőrákosok

sugárterápiáját segítő kalkulátor statisztikai
kiértékelése
		
Rárosi Ferenc1, Boda Krisztina1, Varga Zoltán2, Kahán Zsuzsanna2
1
SZTE ÁOK Orvosi Informatikai és Orvosi Fizikai Intézet, Szeged
2
SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika, Szeged
13.15 - 13.45

Tesztírás (Kongresszusi Terem)

13.15 - 		

Ebéd (alagsori Előadóterem)

szer új, szubkután formulációjának alkalmazása HER2 pozitív
emlőrákban: saját tapasztalatok
		
Haller István
Szent Margit Kórház, Onkológiai Osztály, Budapest
agyi áttétek kialakulásának rizikófaktorai és klinikopatológiai
jellemzői emlő tumoros betegek esetében
		
Kószó Renáta, Kahán Zsuzsanna, Dobi Ágnes, Rusz Orsolya, Kelemen
Gyöngyi, Varga Zoltán, Hideghéty Katalin
SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika, Szeged
posztoperatív sugárkezelése esetén az Uzsoki utcai Kórházban
		
Póti Zsuzsa, Katona Csilla, Szalai Tibor, Hegedűs László, Landherr László
Uzsoki Utcai Kórház Onkoradiológiai Központ, Budapest
technikák dozimetriai összehasonlítása egyedüli
tumorágy besugárzás esetén
Varga Zoltán, Kószó Renáta, Gaál Szilvia, Darázs Barbara, Kahán Zsuzsanna
		
SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika, Szeged
elemek és tendenciák az emlőrák diagnosztikájában és
terápiájában
		
Kószó Renáta1, Rusz Orsolya1, Kelemen Gyöngyi1, Lázár György2, Paszt
Attila2, Simonka Zsolt2, Vörös András3, Kővári Bence3, Kaizer László3,
Hamar Sándor3, Ormándi Katalin4, Hoffmann Csilla4, Kahán Zsuzsanna1
SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika1, Sebészeti Klinika2, Pathológiai
Intézet3, Radiológiai Klinika és Affidea Diagnosztika4, Szeged
18
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Továbbképző referátumok
R1 	Egyénre

szabott terápia: amit a hagyományos patológia és a molekuláris
patológia nyújthat
 rof. Dr. Kulka Janina
P
egyetemi tanár SOTE II. sz. Pathológiai Intézet, Budapest

Az emlőrák korszerű kezelésének alapelve a minél inkább egyénre szabott kezelések tervezése. Ebben a patológiai diagnosztikának kulcsszerepe van, és egyre inkább előtérbe kerül a
molekuláris diagnosztikus tesztek szerepe is.
A UICC TNM 8. kiadásába bekerült egy táblázat a prognosztikai faktorokról, ebben a táblázatban
már szerepeltetik a „tumor profil” meghatározást, mint kiegészítő faktort. Az AJCC TNM 8. még
jelentősebb változást tartalmaz: bevezette a prognosztikai stádium fogalmát, amely a tumorok biológiai tulajdonságaival „korrigált” stádium beosztást jelenti, és ebben külön kategóriát képeznek
az Oncotype DX teszttel kapott alacsony rekurrencia score értékű esetek.
Az egyénre szabott kezelést a hagyományos, morfológiai vagy immunhisztokémiai módszerrel
meghatározott tumor jellemzők alapvetően meghatározzák: a tumor típusa, hormonreceptorés HER2 státusza kezelési stratégiát, gyógyszer indikációt dönthet el. A proliferációs index
(Ki67 index) jelentősége és klinikai gyakorlatban való használhatósága körül a mai napig
viták zajlanak, a UICC TNM 8. „új és ígéretes” prognosztikai faktorként definiálja.
A neoadjuváns kezelés lehetőséget teremt a daganatok in vivo gyógyszerérzékenységének felmérésére is. A várható terápiás válasz mértékének megítélésére nomogramokat szerkesztettek, de
emellett egyre több olyan vizsgálat folyik, amelyek a tumorok molekuláris genetikai tulajdonságai
alapján igyekeznek a kezelést optimalizálni.
A metasztatikus betegség kezelését is személyre szabottan kell tervezni: a metasztázis prediktív faktorainak rutin módszerekkel történő ismételt meghatározása hatékonyabb kezelést tehet lehetővé.
A gyógyszerérzékenység vagy rezisztencia meghatározása jelenleg nem általánosan elterjedt gyakorlat, bár a valódi egyénre szabott kezelések alapja ez a megközelítés lehetne. A „patient derived
xenograft” (PDX) módszer segítségével egy adott tumor viselkedése a különböző kemoterápiás
szerek hatására jól modellezhető, és segítheti a kemoterápiás szer pontos megválasztását. Ennél
egyszerűbb módszer azoknak a gén szintű eltéréseknek az azonosítása, amelyről ma már bebizonyosodott, hogy bizonyos gyógyszerekkel szemben rezisztenciát eredményeznek. Az emlőrák
kezelésében legelterjedtebben használt szerekkel kapcsolatban számos gén eltérését írták le, és
rezisztenciáért felelős molekuláris mechanizmusokat is azonosítottak. Legalább ilyen fontos lehet
azoknak a genetikai faktoroknak (single nucleotid polymorphismusok, SNP) a meghatározása,
amelyek az adott beteg esetében a gyógyszermetabolizmus folyamatait befolyásolhatják.
Az előadásban a hagyományos prediktív faktorok aktuális kérdéseiről és a gyógyszerérzékenységgel ös�szefüggő molekuláris mechanizmusokkal, géneltérésekkel kapcsolatos legújabb eredményekről lesz szó.
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A tumort infiltráló lymphocyták (TIL) a tumor elleni immunitás effektor sejtjei lehetnek. Lokalizációjuk szerint lehetnek a tumor stromájában, parenchymájában, illetve a tumor körül; gyakran
mindhárom lokalizációban együttesen fordulnak elő. A klasszikus emlőpatológiában a medullaris
emlőrák egy olyan szövettani típust jelölt, amelynek a lymphoid stroma egy meghatározó tényezője
volt, és ezt a fajta daganatot a jobb prognózisú speciális típusú emlőrákok közé sorolták. Bár a legújabb WHO klasszifikáció ezt a tradicionális típust nem támogatja, és az atípusos medullaris rákkal
együtt a medullaris jellegű rákok közé sorolja, az első leírások egyikében a lymphocytás beszűrődésnek már tulajdonítottak prognosztikai szerepet, amelyik a medullaris rákok esetén mutatkozott
csak, atípusos medullaris és k.m.n. ductalis (mai nomenklatúra szerint nem speciális típusú) rákoknál nem. Más tanulmányok szerint is tulajdonítható prognosztikai szerep a TIL-nek, minél intenzívebb a beszűrődés, annál jobb a prognózis. Különösen fontosnak tűnik a TIL jelenléte és a primer
szisztémás kezelésre adott válasz mértéke közötti összefüggés (elsősorban tripla negatív és HER2
pozitív) emlőrákoknál. Úgy tűnik, hogy lymphocyta predomináns emlőrákok, amelyekben definíciótól függően 50 vagy 60% feletti a stromalis TIL aránya, jobban reagálnak a neoadjuváns kezelésre.
Érthető tehát, hogy szakemberek csoportjai törekednek arra, hogy a TIL kvantifikáció megbízható legyen. Egy nemzetközi munkacsoport ajánlásai a III. magyar emlőrák konszenzuskonferencia
patológiai ajánlásai között is szerepelnek. Ennek értelmében a tumor stromájának lymphocyták
(és plazmasejtek) által elfoglalt hányadával kell a TIL-t mennyiségileg jellemezni, kihagyva
a peritumoralis, illetve a beningnus vagy DCIS által érintett struktúrák körüli lymphocytákat, a
hengerbiopsziák és a tumor necrosis vagy hyalin degeneráció helyeit. A TIL-t csak mint potenciális
biomarkert javasolták használni, klinikai vizsgálatok keretében. Egy munkacsoport a neoadjuváns
kezelés előtti és utáni TIL változást is prognosztikusnak írta le. A lymphocyták tipizálása, immun
checkpoint markerekkel való elemzése egyelőre még gyermekcipőben jár, de vélhetően az immunterápiás lehetőségek előtérebe kerülésével több adat lesz majd ezzel kapcsolatban is.
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 j módszerek a szűrésben és klinikai emlődiagnosztikában: ami van, és ami
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A radiológiai diagnosztika az elmúlt években is töretlenül fejlődött.
A legnagyobb felfedezés a mammográfia új generációja, a digitális tomoszintézis (DBT), amely immár
tudományosan bizonyítottan 29-41 százalékkal több emlőrák megtalálására képes mint az eddigi digitális mammográfok – ezek döntő többsége kis invazív tumor. A szűrésből visszahívási arány is jelentős,
40% körüli csökkenést mutat. A visszahívottak malignitásra vonatkozó PPV-je 50%-kal, a biopsziák
PPV-je 21%-al növekedett. Hazánkban már megjelentek az első készülékek, de a fejlett EU országokhoz képest még csak kis számban. A szűrési protokoll még sehol nem tartalmazza a tomoszintézist,
mert a tudományos feldolgozáshoz még több adatra és hosszabb követésre van szükség.
Újdonságnak számít az iv.kontrasztanyagos mammográfia (CESM) is, amely – az MR-hez
hasonlóan – a multifokalitás, a tumor kiterjedés pontosítását tűzte ki célul – a kísérletek még
folyamatban vannak.
Folytatódott a fejlődés az ultrahang területén, itt az automata ultrahang (ABUS) lesz majd a szűrés kiegészítő eszköze, de technikailag még tökéletesítésre szorul. A kezdeti adatok ígéretesek.
Kísérletek folynak a gyanús elváltozások hemoglobin-tartalmának infravörös tartományban
való mérésével, de ezek is még távol vannak attól, hogy evidence-based, rutin módszerként
alkalmazhatók legyenek.
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Az emlő MRI-ről egyre több klinikai és kísérletes adattal rendelkezünk. Számos új indikáció
nyert bizonyítást, így rutin eljárássá vált az ILC-k kivizsgálásában, a core biopsziás B3 laesiók
ellátási döntésében, és a high risk csoport szűrésében.
A preoperativ kivizsgálásban egyre gyakrabban kerül rutinszerű alkalmazásra, főként a tumor
kiterjedésének pontosításában, a multifokalitás és kontralateralitás megerősítéséban vagy kizárásában valamint kozmetikai műtétek tervezésében és követésében.
Az új, diffúziós mérések, a gyors dinamikus szekvenciák, a 3 és 7 Teslás, a nátrium-MR, a H
és P-spektroszkópiák és a hyperpolarizált technikák nagy segítséget nyújtanak a neoadjuváns
terápiák hatásának lemérésében. Ezek a mérések már funkcionális információkat is szolgáltatnak, így a PET-nek is vetélytársai lehetnek.
Kísérletek folynak ún. „rövidített emlő MR” protokollokkal, amelyek az emlő MR vizsgálati idejét
csökkentve a kapacitást növelnék, és több beteg számára tennék elérhetővé az eljárást, szűrésként is.
Megérkeztek az első, nagyon jónak tekinthető interim eredmények a 2500 beteget bevont
MIPA multicentrikus preoperatív emlő MR studyból.
Tovább fejlődtek a minimal invazív tumor ablációs technikák. Benignus leasiók eltávolítása
percutan módon már hazánkban is elkezdődött. Malignus eltéréseknél azonban az esetek többségében még mikroszkópos reziduumok maradnak, az abláció módjától függetlenül (mechanikai, cryo-, radiofrekvenciás-, lézer- stb.).
Jelentős az előrelépés a borderline laesiók non-operatív ellátásában. Az angol protokoll már
tartalmazza a vákuum excisiót, amelyet a megfelelő kritériumokkal rendelkező B3 elváltozások ellátásnak első választású, rutin eljárásának tekintenek. Ez nagyon korlátozottan már
hazánkban is elérhető.
Magyarországon a szervezett szűrés változatlanul zajlik, az eredmények nem maradnak el az
EU minőségi követelményeitől. Azonban egyes fejlesztések eddig elmaradtak, a szűrés központi felügyelete akadozik, a szűrőközpontok közti egyenetlenségek felszámolása elégtelen, a
finanszírozás elégtelen – mindehhez még a szakemberek tömeges elvándorlása és az utánpótlás hiánya is társul. Vannak ígéretes tervek a szűrési rendszer átalakítására, finomhangolására,
de ezeknek a szakmával való hivatalos egyeztetése eddig még nem történt meg.
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 rof. Dr. Lázár György
P
tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE Sebészeti Klinika, Szeged

Az emlőrák sebészi terápiáját napjainkban és a jövőben is az egyre precízebb diagnosztikus
módszerek és az egyre hatásosabb onkológiai kezelési eljárások határozzák meg. Az emlőmegtartás és az onkoplasztikai elvek alkalmazása egyre szélesebb körű; az axilla sebészi kezelésében az őrszemnyirokcsomó biopszia az elsődleges, az axilláris blockdissectio (ABD)
indikációja tovább szűkült; és a sugárkezelés az ABD alternatívája lett. Előadásunkban a III.
Emlőrák Konszenzus Konferencia tartalmára épülve, a legfrissebb nemzetközi tanulmányokat
és szakértői javaslatokat figyelembe véve foglaljuk össze az emlőrák sebészi kezelésével kapcsolatos legfontosabb változásokat.
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Az emlődaganatok személyre szabott szisztémás kezelésének megválasztása a beteg és a betegség jellemzők gondos mérlegelésén alapul. Az első lépés annak eldöntése, hogy a betegnek szükséges-e valamilyen típusú szisztémás kezelés. Alapját a hagyományos és új prognosztikai markerek képezik, melyek között számos tényező szerepel. Ezek közé tartozik a beteg életkora, családi anamnézise, a betegség detektálásának módja, mammográfiás megjelenés, a tumorterhelés,
a szövettani típus, grade, LVI jelenléte, valamint a hormon receptorok (HR), HER2, TOP2A,
proliferációs markerek expressziója, illetve a TIL aránya. A terápia típusának megválasztásában a
prediktív faktorok segítenek. A modern multigénes vizsgálatok közül hozzáférhető, a prognosztikus és prediktív információt nyújtó OncotypeDX. A terápia megválasztását segíti az emlődaganatok biológiai klasszifikációja, mely az említett valamennyi jellemző figyelembevételén alapul, és
összhangban áll a molekuláris genetikai módszerekkel nyert információkkal.
A „triple negatív (TN)” ER/PR- és HER2- alcsoport rendkívül heterogén betegségcsoport. Előrehaladott stádium mellett rossz prognózisú, fiatal életkorban relatíve gyakoribb. Ugyanakkor korai
stádiumban és nyirokcsomó negativitás esetén kedvező a kórlefolyás. Az adjuváns szisztémás kezelés a kemoterápia. A TN emlőrákok legnagyobb alcsoportja, a bazális típus adjuváns kezelésében a standard antraciklin+taxán kombinációhoz képest hatékonyabbnak tűnik a platina-alapú
kemoterápia, és nem marad alul a CMF kemoterápia illetve az alkiláló szerek alkalmazása sem. A
magyarázat a TN alcsoportban viszonylag gyakoribb BRCA mutáció vagy ahhoz hasonló eltérés
(BRCAness) jelenléte. Számos klinikai vizsgálat kutatja a platina tartalmú kezelések hatékonyságát, valamint célzott (neo)adjuváns terápiás lehetőségként a PARP inhibitorok alkalmazását.
A valódi hormonérzékeny tumorok adjuváns és neoadjuváns kezelése egyedüli hormonterápiával folyhat. A hatékonyság növelésére különféle lehetőségek adódnak. Ezek a kombináció ovarium szupresszióval (OFS), az egyénileg megválasztott terápia (tamoxifen vs.
aromatázgátló), a hormonterápia időtartamának kinyújtása, vagy kombinációk molekuláris
szerrel (utóbbi egyelőre a HER2 pozitív és HR+ tumorok esetében fontos!).
A HR+ emlődaganatok standard kezelése a tamoxifen és/vagy aromatázgátló (AI).
Premenopauzában alacsony rizikó esetén alap az 5 évig tartó tamoxifen terápia, ovárium
szupresszió (OFS) nélkül. Magas rizikó esetén hatását OFS potenciálja. A SOFT és TEXT
vizsgálatok együttes eredménye szerint ez különösen a magas rizikójú esetekben, nyirokcsomó pozitivitás esetén, és kemoterápia után még menstruáló nőknél jelent előnyt a relapsus
mentesség javításával. Kiemelendő az igen fiatal, <35 év betegek csoportja, akiknél különösen
hatékony volt 5 éves OFS alkalmazása. Hangsúlyozni szükséges azonban, hogy a teljes betegpopuláció számára összességében az OFS nem jelentett előnyt. A teljes túlélés nem javult,
ugyanakkor domináltak az előrehozott menopauzából adódó mellékhatások. Ugyanez a két
vizsgálat tanulmányozta az 5 éven át adott AI alkalmazását premenopauzásoknál OFS-sel kiegészítve: a kezelés előnyt jelentett a relapsus mentesség (34% relatív és 4% abszolút haszon)
szempontjából, de a teljes túlélést nem befolyásolta. Figyelemreméltó, hogy a 3 éves hasonló
kezelést vizsgáló ABCSG-12 study túlélésbeli hátrányt mutatott ki!
A HR+ emlődaganatok 10 év után sem csökkenő kiújulási kockázata miatt késői relapsus
kockázata esetén ésszerűnek látszik az endokrin terápia kinyújtása. Így 10 évnyi endokrin
terápia folytatható tamoxifennel, AI-val vagy ezek kombinációjával. A különféle elrendezésben végzett vizsgálatok egybehangzóan azt sugallják, hogy a 10 évnyi endokrin terápia 2-4
százalékos előnyt jelent a betegségmentes, és 1-2%-os előnyt a teljes túlélés szempontjából.
A legnagyobb javulás a magas kockázatú, előrehaladott, nyirokcsomó pozitív esetekben mutatkozik. A választásnál mindenképp figyelembe kell venni a beteg életkorát, menopauzális
státuszát, a kezelések eltérő mellékhatás profilját és a betegpreferenciát.
23

A HER2+ emlődaganatok standard adjuváns és neoadjuváns kezelése az antraciklin tartalmú kemoterápiát követő taxánnal kombinált HER2 gátlás. Az adjuváns illetve neoadjuváns
trastuzumab kezelés optimális időtartama összességében 12 hónap. A kardiotoxicitás kivédése érdekében felmerült az antraciklin elhagyása, ez azonban csak válogatott esetekben merül fel (elsősorban kardiális szempontok), mivel a HER2+ tumorok különösen antraciklinérzékenynek tűnnek. A kettős HER2 gátlás trastuzumab+ pertuzumab együttes alkalmazása kemoterápiával kombinációban a metasztatikus indikáció után mind adjuváns mind
neoadjuváns elrendezésben hatékonyabbnak bizonyult a trastuzumab egyedüli alkalmazásánál, már törzskönyvezett lehetőség. A HER2 gátlás (trastuzumab utáni) kinyújtott alkalmazását az ExteNET vizsgálatban neratinibbel vizsgálták. Eszerint különösen a HER2+HR+
alcsoportban jelentős előnyt hoz a „kinyújtott HER2 gátlás”.
A neoadjuváns kezelések a fent említett elvek és gyakorlat követésével egyes esetekben igen
jó lehetőséget jelentenek az egyénre szabott ellátás kiteljesítéséhez, mely a beteg jobb betegségmentes túlélését, kevésbé drasztikus lokális/regionális kezelések alkalmazását teszik
lehetővé, és jó prognosztikus (és prediktív) információt adnak, melyek hasznosíthatók a beteg
további ellátásának optimalizálásához.
Az emlőrák mortalitás csökkenésének egyik fontos eleme a megfelelően megválasztott szisztémás terápia. Éppen a hosszan túlélők számának jelentős emelkedése miatt számolnunk kell
az alkalmazott kezelések késői toxicitásával is. Így a terápiás döntés központi kérdése lett a
terápia eszkalációja mellett, a de-eszkaláció. Törekedni kell az alacsony rizikójú esetek kiválasztására, hiszen ezeknél a terápia de-eszkalációja ugyanolyan kimenetelt eredményez, mint
a standard kezelés. Ezzel szemben a magas kockázatú eseteknél a terápia eszkalációjára van
szükség, új, hatékonyabb szerek, és különleges prognosztikai markerek alkalmazására, kutatására.
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Az emlőmegtartó műtét az utóbbi 4 évtizedben általánosan elfogadottá vált, ami mind a
ductalis in situ karcinómák (DCIS; St. 0), mind a korai, invazív (St. I-II) emlőrákok kezelésében jelentősen felértékelte a radioterápia (RT) szerepét. A korai emlőrák sugár-kezelése
az esetek túlnyomó többségében magas szintű evidenciákon alapul, de a RT indikációját ma
már a beteg és a daganat egyedi tulajdonságainak értékelésével, egyénre szabottan határozhatjuk meg.
In situ ductalis emlőrákban 4 randomizált vizsgálat (NSABP-B-17, EORTC 10853, UKCCCR,
SweDCIS) és azok meta-analízise igazolta, hogy excisio után a RT minden alcsoportban jelentősen, 60%-kal csökkenti a lokális recidíva (LR) kockázatát. A folyamatban lévő, további
randomizált vizsgálatok eredményei alapján határozhatjuk majd meg azokat az alcsoportokat, ahol az emlő megtartása után a RT biztonsággal elhagyható (RTOG 98-04, UK-DCIS II,
OOI-DCIS); ahol az akcelerált parciális emlő besugárzás (APERT) megfelelő lokális kezelést
jelent (NSABP-B-39/RTOG-0413, GEC-ESTRO); illetve ahol a teljes emlő besugárzás után a
tumorágy emelt dózisú („boost”) kezelése is indikált lehet (BIG 3-07, OOI-DCIS). DCIS ese24

tén a RT indikálásához a jövőben a hagyományos prognosztikai faktorok (tumorméret, grade,
komedó nekrózis, sebészi szél, beteg életkora) értékelésén kívül a molekuláris fenotípus meghatározása és a multigén expressziós vizsgálatok eredményei járulhatnak hozzá.
Három tanulmány (Milánó, NSABP-B-06, EORTC 10801) immár 20 éves eredményei alapján
korai, invazív emlőrákban az emlőmegtartó műtét és RT sztenderd kezelés. A RT a LR kockázatát mintegy negyedére csökkenti, de a besugárzástól várható abszolút előny a LR kockázatától függ. Az EBCTCG meta-analízise szerint minden negyedik LR megelőzésével egy emlőrákos halál előzhető meg. A besugárzás túlélést javító hatása azonban csak akkor érvényesülhet,
ha a szívkoszorúér dózisterhelését minimalizáljuk. Két randomizált vizsgálatban (CALGB és
PRIME II) idős (> 65-70 év), alacsony rizikójú (pT1 pN0), receptor pozitív betegeknél a hormonterápia mellett adott RT csak 3%-kal (4% vs. 1%) csökkentette a LR 5-éves arányát, így
ebben a betegcsoportban a RT elhagyása mérlegelhető. Három randomizált vizsgálat (Lyon,
EORTC 22881, OOI) igazolta, hogy a tumorágy „boost” besugárzása jelentősen javítja a lokális daganatmentességet. Hollandiában fiatal (< 50 év) betegeknél multicentrikus, randomizált
tanulmányban vizsgálják a „boost” dózis további emelésének (26 vs. 16 Gy) hatékonyságát.
Négy randomizált vizsgálatban (Royal Marsden, Ontario, UK START A és B) a gyorsított,
hipofrakcionált (15x2,67 Gy vagy 13x3-3,3 Gy) teljes emlő RT azonos helyi daganatmentességet biztosított, mint a konvencionális frakcionálással (25x2 Gy) végzett teljes emlő RT
– anélkül, hogy a késői mellékhatások aránya növekedett volna.
Számos fázis II vizsgálat hosszú távú (5-15 éves) eredményei igazolták, hogy válogatott betegeknél, a megfelelő minőségbiztosítás mellett végzett egyedüli parciális emlő brachyterápia (BT)
azonos lokális daganatmentességet és túlélést biztosít, mint a teljes emlő külső besugárzása. Az
OOI randomizált vizsgálatának 10-éves eredményei és a GEC-ESTRO vizsgálat 5-éves eredményei alapján az egyedüli tumorágy BT vagy a teljes emlő besugárzása után nincs szignifikáns
különbség a helyi daganatmentesség, a relapszus-mentes és emlőrák specifikus túlélés arányában,
viszont az egyedüli BT után jobbak a kozmetikai eredmények. A 3D konformális RT-val végzett
APERT 5-éves eredményei fázis II vizsgálatokban (New York, Beaumont Hospital, OOI) hasonlóak a BT-val elért eredményekhez. A kanadai multicentrikus randomizált vizsgálat (RAPID trial)
3-éves eredményei szerint azonban a 3D konformális APERT után szignifikánsan rosszabb kozmetikai eredményeket detektáltak, mint teljes emlő besugárzás után. Két másik randomizált vizsgálatban (IMPORT-LOW, Firenze) és az OOI fázis II vizsgálatában az IMRT-vel adott APERT
hasonló eredményeket biztosított, mint a teljes emlő besugárzás. Az intraoperatív RT-val (IORT)
végzett randomizált vizsgálatok (ELIOT, TARGIT) korai eredményei azt igazolták, hogy a LR
aránya IORT után szignifikánsan magasabb, mint teljes emlő besugárzás után. A legújabb európai
(GEC-ESTRO) és amerikai (ASTRO, ABS) ajánlások szerint alacsony rizikójú betegeknél (>
45-50 év, pT1-2 (< 30 mm) pN0, sebészi szél ≥ 2 mm, EIC neg. és LVI neg.) az APERT klinikai vizsgálaton kívül is javasolható alternatívája a hagyományos teljes emlő besugárzásnak. A
parciális emlő besugárzásra alkalmas betegcsoport további pontosítása a már lezárt (OOI, GECESTRO, ELIOT, TARGIT, RAPID, IMPORT-LOW), illetve folyamatban lévő (NSABP-B-39/
RTOG 0413) randomizált vizsgálatok hosszú távú eredményeinek ismeretében lesz lehetséges.
Pozitív őrszem-nyirokcsomó esetén – a legfrissebb sebészeti stúdiumok alapján – komplettáló hónalji
disszekcióra válogatott esetekben nincs szükség, de mikroszkópikus áttét kivételével ilyenkor axilláris,
vagy az egyéni rizikó alapján szükséges egyéb régiós nyirokcsomók besugárzása is javasolt.
A betegek túlnyomó többségénél a sugárkezelés magasabb szintű evidenciákra alapozott. A
jövőben a molekuláris és genetikai markerek klinikai validálása teheti egyénre szabottabbá a
sugárkezelést.
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Besugárzás tervezés a személyre szabott sugárterápia szolgálatában

Kerekasztal megbeszélések

 r. Varga Zoltán
D
tudományos munkatárs, SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged
Az elmúlt évek infrastrukturális fejlesztései nyomán több olyan sugárterápiás eljárás elérhető vált hazánkban, amely lehetőséget teremt az emlődaganatos betegek egyéni kezelésére. A
posztoperatív sugárterápia elsődleges feladata homogén dóziseloszlás biztosítása a besugárzandó céltérfogatban - a besugárzási módszer helyes megválasztásával a környező egészséges
szervek (tüdő, szív, koronáriák, ellenoldali emlő, stb.) sugárterhelése csökkenthető, a besugárzás szelektivitása fokozható, valamennyi szempont figyelembevételével optimalizálható.
A besugárzandó térfogatok a kiújulás kockázatától illetve műtéti típustól függően különfélék
lehetnek (operált emlő, mellkasfal, különféle axilláris nyirokrégió szintek, mammaria interna
nyirokcsomólánc, esetleg tumorágy csupán), ezek messzemenően meghatározzák, melyik
technika alkalmazható. A különféle céltérfogat szerint különbözik az egészséges szövetek sugárterhelése és a radiogén károsodás kockázata is. A technika megválasztásakor nem szabad
szem elől téveszteni a besugárzás eredeti indikációját, nehogy a rizikószerv védelem előtérbe
kerülése folytán valamelyik besugárzandó anatómiai struktúra ellátása elégtelen legyen.
A radiogén károsodás elkerülése érdekében különféle módszerek alkalmazhatók már a betegpozicionálás és rögzítés során, vagy a különféle technikai megoldások (például mély belégzés melletti
légzés visszatartás, légzéskapuzás) megválasztásával, illetve a besugárzás tervezés folyamán.
Hason történő beteg pozicionálással a bal oldali esetek mintegy 80%-ában lehet jelentősen csökkenteni a bal elülső leszálló koronária (LAD) és a szív sugárterhelését, illetve a tüdőterhelést minden esetben. A módszer fő hátránya a nagyobb beállítási pontatlanság, amelyet gyakori képi ellenőrzés ellensúlyozhat. Másodsorban tudatosítani szükséges, hogy a hason történő emlőbesugárzás
során csupán a hónalji nyirokrégió legalsó szintjének besugárzása kielégítő. Probléma lehet az is,
hogy mintegy a bal oldali emlőbesugárzásra szoruló betegek egyötödénél a szív és LAD dózis
szempontjából hátrányos lehet a hason történő besugárzás. Több, mint 300 beteg adatait elemezve
kidolgoztunk egy eljárást, amely egyetlen CT-szelet alapján néhány betegjellemző segítségével
közel 90 százalékos biztonsággal megjósolja, hogy a hason vagy háton fekvő testhelyzetben kivitelezett sugárkezelés esetén lesz a szív, illetve a LAD dózisterhelése kedvezőbb.
Légzésvezérlést elsősorban bal oldali esetekben alkalmaznak, fő hozadéka a szív és a koszorúserek
sugárdózisának csökkentése. A módszert főképp háton történő pozicionálással tesztelték; jelentősen
csökkenti a szív és tüdőterhelést. A légzéskapuzás speciális felszereltséget igényel. Alkalmazásához
nagyban szükséges a beteg együttműködése, mely egyes esetekben akadályt jelenthet.
Az egyedüli tumorágy besugárzás történhet teleterápiával és brachyterápiával. A teleterápia
különféle módszerei (3D konformális [foton, elektron], intenzitás-modulált sugárterápia
[IMRT, ezen belül akár dinamikus forgómezős technika]) egyénileg választhatók meg. A
brachyterápiás módszerek közül a tűzdeléses technika a legelterjedtebb, alkalmazása speciális
felszereltséget és gyakorlatot igényel, sok esetben előnyösebb a teleterápiás módszereknél.
Az emlődaganatos betegek kezelése során a megfelelően megválasztott sugárterápiás technika
minimálisra csökkenti a kiújulás kockázatát, míg a lehető legalacsonyabb szinten tartja az
egészséges szövetek sugárkárosodását, így a mellékhatások kialakulásának kockázatát, vagy
annak mértékét. Az egyénre szabott besugárzást szakmai ajánlások, a besugárzás tervezést
támogató anatómiai atlaszok, technikai fejlesztések és biztonsági berendezések szolgálják.

Kerekasztal 1
PROFILAKTIKUS/PREVENTÍV MASZTEKTÓMIA
MULTIDISZCIPLINÁRIS ALAPON
K1/1

Genetikai veszélyeztetettség

	Dr. Horváth Emese
SZTE Orvosi Genetikai Intézet, Szeged
Napjainkban az emlődaganat az egyik leggyakoribb multidiszciplináris ellátást igénylő daganatos megbetegedés. Az betegség megelőzéséhez, kezeléséhez nélkülözhetetlen a képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat végző radiológusok, mammográfiás szakorvosok, onkológus
szakorvosok, emlőműtétet- ill onkoplasztikai beavatkozást végző sebészek együttműködése.
A klinikai genetika, mint meglehetősen új orvosi szakellátás, valamint a molekuláris genetikai
laboratóriumi vizsgálati lehetőségek fejlődése egyre több személyre szabott információt tud
adni a betegség kialakulásának okáról, megjelenésének a kockázatáról, a várható prognózisáról, valamint az érintett betegek családtagjainak megbetegedési esélyeiről.
A klinikai genetikai ellátás első fontos feladata a családfa elemzése, amely segít elkülöníteni
a sporadikus eseteket - amelyek a betegek döntő többségében multifaktoriális eredetűek- a
mintegy 7-10%-nyi családi halmozódást mutató un. örökletes daganatszindrómától. A korrekt
családfaelemzést sokban segíti, ha a genetikai tanácsadáson jelentkező rendelkezik az érintett
valamennyi családtag betegségéről orvosi, írásos dokumentummal a daganatok típusára, kiterjedésére, a betegség lefolyására nézve, különös tekintettel a betegek életkorárnak ismeretére
a daganatok megjelenésekor.
A genetikai veszélyeztetettség sikeres megállapításához nélkülözhetetlenek a megfelelően
kiválasztott génvizsgálatok is. A szükséges génvizsgálatok megtervezését jelentősen befolyásolja a családfa felvétele kapcsán szerzett ionformáció. A génvizsgálatok túlnyomó többsége
családi halmozódást mutató emlő- illetve petefészek daganatos betegek esetében a BRCA1-2
gének kóroki mutáció elemzését jelenti. Vannak azonban olyan családok is, ahol egyéb gének
kóroki mutációi állhatnak a halmozottan előforduló, különböző típusú, fiatalkorban jelentkező daganatos betegség hátterében (pl. Li Fraumeni szindróma, vagy Lynch szindróma). Hazánkban a génvizsgálatok típusának (BRCA1-2 géneken kívül egyéb a DNS-repair mechanizmusban szereplő gének), az elemzésre kerülő kóroki mutációk számának a kiválasztásánál a
szakmai szempontok mellett mindenképpen figyelembe kell venni a finanszírozási hátteret is.
Amennyiben sikerül meghatározni az emlő-ill. petefészek daganat családi halmozódásának a
hátterében egy autoszómális domináns módon öröklődő germinatív mutációt, ez nemcsak az
érintett, genetikai tanácsadáson jelentkezőre van hatással, hanem jelentőséggel bír családtagjaira nézve is. Igazolt kóroki mutáció ismerete fontos a multidiszliplináris team valamennyi
munkatársa számára, hiszen összehangolt állásfoglalás alapján tudunk prevenciós, valamint
kezelési lehetőséget felajánlani a betegnek illetve rokonainak.

A kutatást a VKSZ_12-1-2013-0012 pályázat támogatta.
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A profilaktikus masztektómia körültekintő menedzselése a gyakorlatban

	Dr. Mátrai Zoltán
osztályvezető főorvos, Országos Onkológiai Intézet, Emlő és Lágyrészsebészeti
Osztály, Budapest
K1/3

Radiológiai eljárások a high risk betegek szűrésében és diagnosztikájában

	Dr. Forrai Gábor
főorvos, Duna Medical Center, Budapest
A képalkotó módszerek fejlődésével és a tapasztalatok szaporodásával a high risk betegek
szűrése és diagnosztikája egyre pontosabban végezhető el.
A mammográfia, ezen belül a digitális tomoszintézis (DBT) a vegyes szerkezetű, denz részleteket is
tartalmazó emlőkben több emlőrák megtalálására képes mint az eddigi mammográfok – ezek döntő
többsége kis invazív tumor. A harmincas éveiben járó, fiatal, high risk páciensek emlője tipikusan
éppen ilyen, azaz átlagosan magasabb denzitású, mint a normál rizikójú szűrési csoportnál.
DBT-vel a szűrési visszahívási arány jelentősen csökken, ez a high risk csoportban jelentős
pszichés előnyt jelent, mert csökkenti a szűrési eseményekhez kapcsolódó stresszt. A szűrési
protokoll még sehol nem tartalmazza a tomoszintézist – high risk eseteknél sem – mert a tudományos feldolgozáshoz még több adatra és hosszabb követésre van szükség.
A kísérleti fázisban levő, ígéretes iv. kontrasztanyagos mammográfia (CESM) elméleti előnye lehetne, hogy nem ismételt gadolinium dózisokkal, hanem hagyományos, jódos kontrasztanyaggal lenne végezhető a rendszeres szűrés (gondolva a törzsdúcokban lerakódó
gadoliniumra). Az MR-rel szembeni hátránya a jódos kontrasztanyagok magasabb szövődményaránya és a sugárterhelés. Azonban tudományosan még távolról sem bizonyított a CESM
értéke sem a high risk, sem a normál rizikójú nők szűrésében, így az MR helyettesítése egyelőre szóba se jöhet.
Korábbi, korlátozott számú kísérletek és elméleti megfontolások alapján az ultrahang hasznos kiegészítő szűrőmódszer lehetne, főként fiatal, denz emlőkben, de még kérdéses, hogy
high risk szűrésben a mammográfiát kiegészítve valóban emelheti-e a felfedezett emlőrákok
számát – kézi vagy akár automata ultrahang (ABUS) formájában alkalmazva. Érzékenység/
specificitás szempontjából nincs különbség a két technika között.
Az emlő MRI a high risk csoport szűrésében és diagnosztikájában már több éve tudományosan
bizonyított, megkerülhetetlenül hasznos képalkotó módszer, amelyet ebben a betegcsoportban
rutin eljárásként kell alkalmaznunk.
Kísérletek folynak ún. „rövidített emlő MR” protokollokkal, amelyek az emlő MR vizsgálati
idejét jelentősen csökkentve a vizsgálókapacitást növelnék, és több beteg számára tennék elérhetővé az eljárást.
A tumor kiterjedésének pontosításában, a multifokalitás és kontralateralitás megerősítésében
vagy kizárásában a high risk eseteknél a legkritikusabb a precíz preoperativ kivizsgálás, amely
MR nélkül alig képzelhető el.
Ebben a betegcsoportban tipikusan apró, más képalkotóval nem ábrázolható korai daganatok
találhatók, amelyek mintavétele szinte kizárólag MR vezérléssel végezhető el. Ez a célzási
módszer hazánkban jelenleg gyakorlatilag nem hozzáférhető.
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A borderline laesiók non-operatív ellátásában az angol protokoll már rutinban alkalmazza a
perkután vákuum excisiót, amelyet a megfelelő kritériumokkal rendelkező B3 elváltozások
ellátásnak első választású, rutin eljárásának tekintenek. High risk betegeknél a nagyfokú aggályok, és az indokolatlan műtétek számának csökkentésére alkalmas ez a minimál-invazív
eljárás. Ez korlátozottan már hazánkban is elérhető.
A PET nem alkalmas a high risk emlők szűrésére. Diagnosztikus teljesítménye is lényegesen
alatta marad a korrekt módon elvégzett és leletezett MR vizsgálathoz képest, főként a PET
által detektálható alsó mérethatár körül-alatt, ahol a legtöbb korai high risk tumor található.
Magyarországon a népegészségügyi szűrőrendszerben a high risk csoport azonosítása, speciális protokoll szerinti szervezett szűrése a szakmai javaslatokon kívül (II. és III. Kecskeméti
Konszenzus találkozó publikált anyaga) még hivatalosan nem került bevezetésre. A fenti tudományos közleményen kívül sem a páciensek, sem a klinikus orvosok vagy háziorvosok számára nem áll rendelkezésre iránymutatás erről a témáról. Ez számos elmaradt, életmentő szűrés
mellett számtalan indokolatlan vizsgálatot is jelent, azaz az amúgy is szűk vizsgálókapacitás
nem optimálás módon van felhasználva, és sok páciensnek felesleges stresszel kell élnie.
K1/4

Kemoprevenció

	Prof. Dr. Kahán Zsuzsanna
tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged
A kemoprevenció (az emlőrák hajlam/kockázat gyógyszeres csökkentése) emlőrákban korábban meg nem betegedett egyéneknél jön szóba. Az emlőrák kockázat felmérésére számos
módszer létezik, ezek az egyén hormonális és életmódbeli sajátosságait, és családi emlőrákterheltségét elemzik.
A legnagyobb tapasztalat a SERM-ek kemoprevencióra történő alkalmazásával gyűlt össze. A
pozitív vizsgálatokban közepes és magas rizikójú premenopauzás és menopauzás egyéneket
vizsgáltak. A tamoxifen 5 éves alkalmazása mintegy felére csökkenti az emlőrák kockázatot,
mely hatás a gyógyszerszedés után is fennmarad („carry-over hatás”). A raloxifene hatásossága ugyan kissé alulmarad a tamoxifenhez képest, de mellékhatás profilja (endometrium stimuláció, akár rák) kedvezőbb. Mindkét szert törzskönyvezte az FDA fokozott emlőrák rizikó
csökkentésére. A bíztató új generációs SERM-ekkel (lasofoxifene, arzoxifene) kisebb tapasztalat áll rendelkezésre. A menopauzásoknál tesztelt aromatázgátló exemestane és anastrozole a
SERM-ek hatékonyságát felülmúlja (5 éves alkalmazás után 65 illetve 53%-os invazív emlőrák kockázatcsökkenés), mellékhatás profiljuk jól ismert, körültekintő menedzselést igényel.
A kemoprevenció kedvező hatása elsősorban a hormon receptor pozitív emlőrákok megelőzésében nyilvánul meg, míg a hormon receptor negatív esetek számát nem befolyásolja, sőt,
egyes adatok arra utalnak, hogy hosszú távon akár emelheti. A kockázat csökkenés érvényesülhet BRCA mutáció hordozóknál is. A kemoprevenció összes haszna függ az egyén emlőrák rizikójának mértékétől, életkorától, társbetegségeitől (és például megvan-e az uterusa), a
rassztól, ahová tartozik.
A kemoprevenció gyakorlatára nézve a NICE és az NCCN fogalmaz meg részletes ajánlást. Alapvető a rizikó felmérés, és az életmódra vonatkozó tanácsadás. Amennyiben a
kemoprevenció alkalmazása felmerül, fontos az egyén egészségi állapotának, esetleges társbetegségeinek felmérése, és a kemoprevenciós szer annak megfelelően történő megválasztása.
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A kemoprevenció hasznát szembe kell állítani annak kockázatával (elsősorban életet veszélyeztető szövődmények, például endometrium rák vagy thromboemboliás szövődmények). A
kemoprevenció nem jön szóba 35 éves kor alatt és bilateralis mastectomia után, terhességvállalás előtt 3 hónapon belül, illetve átmenetileg kihagyandó elektív műtétek előtt. Fontos a
mellékhatás menedzsment, az adverz események megelőzése.
Európában nem áll rendelkezésre kemoprevencióra regisztrált szer.
K1/5

Jogi és etikai szempontok

	Tari Gergely
egyetemi tanársegéd, SZTE Magatartástudományi Intézet, Szeged
A tradicionális orvosi etika központi értékét a beteg egészségügyi érdekei képviselték. A hippokratészi tradícióból eredő orvos-beteg kapcsolat egyirányú kommunikációra épített, hierarchikus,
ugyanakkor kizárólagosan a beteg egészségét pártoló modellje mára meghaladott. Beauchamp és
Childress nagyhatású 1979-es Principles of Biomedical Ethics című műve egészen más alapokra
helyezte az biomedicinális etika alapjait, megváltoztatta az orvos-beteg kapcsolat bázisát, amelynek fókuszában mára a beteg terápiás autonómiája áll. Kérdéses azonban, hogy ez a megváltozott
etikai keretrendszer milyen lehetőségeket ad a betegek kezébe és milyen esetekben engedélyezhető a jótékony paternalizmus, amely háttérbe szorítja a beteg autonómiáját.
Az autonómia és a ne árts alapelvek összeütközésének egyik gyakorlati esete az úgynevezett
profilaktikus, vagy rizikó-csökkentő masztektómia. Az emlő eltávolító beavatkozások azonban nagyrészt szigorúan orvos-szakmai köntösben vannak tárgyalva, így a sebészi terápiák
morális vetületéről kevesebb szó esik. Ennek megfelelően a masztektómiáról szóló diskurzusban központi helyet kap a beteg genetikai mutációinak, családi halmozódásának és egyéb
veszélyeztetettségének felmérése, majd ennek megfelelően zajlik a terápiás alternatívák kiértékelése. Előadásomban bemutatom azokat a morális fékeket és ellensúlyokat, amelyek a
rizikócsökkentő masztektómiára irányuló kérések elbírálásához támpontot adhatnak.
K1/6

A pszichológus szerepe

A kockázatkezelési lehetőségek közül a bilaterális profilaktikus masztektómia a korábbi generációkhoz képest nagyobb kontrollérzés lehetőségét adja a nő számára. Bár ennek gyakorlata
országonként eltérő, a műtét választásának pszichoszociális prediktorai hasonlóak: azok választják inkább a profilaktikus műtétet, akik magasnak észlelik saját veszélyeztetettségüket, az
emlőrák miatti erős szorongással jellemezhetők és gyermeket nevelnek.
A profilaktikus műtét minden esetben személyes és egyéni döntést igényel. Az elektív műtétek
lehetőséget adnak a megfelelő előkészületekre: a páciens felkészítésére, elképzeléseinek és
kétségeinek megbeszélésére. Fontos meggyőződni róla, hogy a páciens elképzelése a kockázatcsökkentés mértékéről és a rekonstrukciós lehetőségekről rövid- és hosszútávon egyaránt
realisztikusak. A preoperatív pszichoszociális konzultációnak ki kell terjednie az egyén ismereteire a kockázatcsökkentő lehetőségek összességéről, azonosítania kell a műtéti motivációt,
és fel kell tárina a különböző rekonstrukciós lehetőségek mellett és ellen szóló érveket és lehetséges kockázatokat. A konzultációnak érintenie kell a műtét lehetséges hatását a testképet,
a szexuális funkcionálást, a rák miatti aggodalmat, a mentális egészséget és az interperszonális
kapcsolatokat illetően, nem csak az érintett nő, de partnere esetében is. Bár a műtéti döntésben
leginkább a családi tapasztalatok és a félelem dominálnak, mégis érdemes előre jelezni, hogy
a műtétet követően a pszichoszociális alkalmazkodás hosszabb folyamat lehet és szakszerű
támogatást is igényelhet.
A magas genetikai kockázatot a személy állandó fenyegetettségként, folytonos vészhelyzetként is megélheti, halálfélelem jelenhet meg, ami kezeletlen formában szorongásos zavarok
és depresszió kialakulásához vezethet. Az észlelt veszély aktiválja a lélektani védekezést, az
elhárító mechanizmusokat. Ezek többnyire tudattalan folyamatok és a személy védelmét szolgálják, minőségük a személyiség érettségétől függ. Az erős szorongás csökkentésére éretlen
elhárító mechanizmus (pl. tagadás) és maladaptív alkalmazkodási kísérlet is megjelenhet, ami
megnehezítheti a családon belüli nyílt kommunikációt, az orvos-beteg kapcsolatot és együttműködést, valamint a megfelelő döntések meghozását. Ezért hasznos lehet minden magas
genetikai kockázattal azonosított személy esetében a konzultációs folyamatba pszichológust
is bevonni, aki segíthet az adaptív alkalmazkodás kialakításában és a megterhelő érzelmi reakciók feldolgozásában.
A megfelelő tájékozottság kialakítása és a kétségek tisztázása az egyén számára megfelelő
döntés meghozásához multidiszciplináris megközelítést igényel.
Kerekasztal 2
PRECÍZ ORVOSLÁS

	Koncz Zsuzsa
klinikai szakpszichológus, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
A genetikai veszélyeztetettség megismerése számos kérdést vet fel az érintett személy életében és intenzív, vegyes érzelmi reakciókat válthat ki a hitetlenkedéstől az eufórián át a haragig. A genetikai vizsgálat elvégzése és a pozitív eredmény megtudása fokozza a szorongást és
az aggodalmakat közvetlenül a konzultációt követően, ám ez a szorongás fokozatosan enyhül
a kockázatkezelési stratégiák megismerésével, megfelelő konzultációs folyamat esetén nem
vezet krónikus pszichológiai distresszhez.
A pozitív eredményt megismerő nő nehéz helyzetbe kerül családjában: ő lesz a fontos tudás első ismerője, neki kell megküzdeni az információ-megosztás mikéntjének ezernyi kérdésével. Mivel az információ az egész családot érinti, a nyílt kommunikáció elősegítése lényeges feladat lehet ebben a helyzetben. A család számára a pontos megértés elősegítésére a genetikai konzultáció adhat lehetőséget.
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Precíz orvoslás

	Prof. Dr. Kahán Zsuzsanna
tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged
Precíz orvoslásnak a daganatos betegségek megelőzését vagy eredményes kezelését támogató valamennyi szükséges adat precíz feldolgozását értem. A daganatos megbetegedések
különféle okok miatt, különféle mechanizmusokkal jönnek létre, a szervezettel kölcsönhatásban, és időben változékony formában. Az aktuális helyzet jellemzésére DNS/gén eltéréseket
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(genomika), RNS eltéréseket (transcriptomika), fehérje eltéréseket (proteomika), peptid eltéréseket (peptidomika), jellemző anyagcseretermékek megjelenését (metabolomika) és jellemző képalkotó diagnosztikai eltéréseket (radiomika) lehet felhasználni. Természetesen köztük
helyet kaphatnak a hagyományos biomarkerek is. Szemléletváltást követel azonban az egyidejű sok adat révén a betegség-mintázat „finomra hangolt” értékelésének lehetősége. Az óriási
tömegű információ kiegyensúlyozott és célravezető felhasználását hálózatosan elrendezett interaktív informatikai rendszerek szolgálhatják. Az említett egyelőre költséges módszerek teljességének elérését egyrészt a fejlett technikai/technológiai megoldások elterjedése, másrészt
az erőforrások racionális felhasználása segítheti a jövőben. A fenti módszerekkel hatékonyabbá váló személyre szabott prevenció, szűrés segíti majd a korai stádiumban történő egyszerű
kezelések többségi alkalmazását, és kevesebb lesz az előrehaladott stádiumú daganatos beteg.
Már ma is számos módszer és adat áll rendelkezésre az igényes betegellátáshoz a gyakorlatban. Fontosnak tartjuk, hogy valamennyi információ együttes (integratív) értékelése, a daganatos betegség lehető legjobb megismerése, megértése alapján hozzuk meg a terápiás döntést.
Fontos megkülönböztetni az 1-2 kitüntetett daganatjellemző alapján végzett akár igényes, modern kezelési stratégiát (stratifikációs orvoslás), és a sok adat összessége, mintázata alapján
végzett személyre szabott precíziós orvoslást. A rutin gyakorlatban máris felhasználhatunk
a hagyományos prognosztikus és prediktív tényezők, biomarkerek, radiomikai információk
mellett egyszerre sok génre vonatkozó adatokat (gyakran a preciziós orvoslás fogalmat ez
utóbbi információ felhasználására szűkítik.) Ezek előre jelezhetik az emlőrákban hagyományosan alkalmazott kemoterápia vagy endokrin terápia szükségességét illetve hatásosságát,
specifikus citosztatikum-érzékenységet (például platina vagy antraciklin), máskor feltárhatnak
rezisztencia mechanizmusokat, vagy akár viszonylag ritkán előforduló terápiás célpontokat. A
sokgénes vizsgálatok előre jelezhetik egyes molekuláris célzott terápiák hatástalanságát, ami
alternatív megoldás keresése, és nem utolsósorban anyagi megfontolások miatt is fontos. Az
emlőrákok immunogenitása altípusonként különbözik, és idővel (vagy akár a terápia hatására)
is változik. A tumor ellenes immunfolyamatok jelentősége a daganat mutációs/neoantigén terhelésétől ugyan függ, a genetikai eltérések az immunreakciót csendesíthetik. A diagnosztika
terén egyszerű és rutinszerűen ajánlott a TIL megítélése. További segítséget adhat a genomikai
jellemzés a neoantigén tehelés és immunszupressziót okozó driverek feltárásával.
A precíz orvoslás már hozzáférhető és hamarosan megjelenő új módszerei tovább javítják a
betegek egyénre szabott, megalapozott és eredményes ellátásának lehetőségét.
K2/2

Multigén tesztek a precíz orvoslás szolgálatában

	Dr. Peták István
alapító/tudmányos igazgató Oncompass Medicine Zrt., Budapest
A precíz illetve preciziós orvoslás lényege, hogy a molekuláris információt is felhasználjuk a
személyre szabott kezelési stratégiák kialakításában.
Az új generációs szekvenálási technikák költséghatékonnyá tették a részletes molekuláris genetikai és molekuláris patológiai profilvizsgálatok klinikai felhasználását. A multigén tesztek
eredményeinek terápiás döntésekben történő felhasználásához azonban molekuláris információs szolgáltatásokra, orvosi szoftverekre, döntéstámogató rendszerekre van szükség. A precíziós orvoslás tehát a genomika és az informatika találkozásából születik meg. A preciziós
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orvoslás már nem csak tudományos evidencia alapú hanem orvosi tudás gépek („medical
knowledge engine”) által támogatott orvoslást is jelent. A precíziós orvoslás végső missziója,
hogy minden genetikai variáns klinikai jelentőségét megfejtsük öntanuló („mesterséges intelligencia”) rendszerek segítségével. Az onkológia lehet a precíziós orvoslás első gyakorlati
felhasználási területe. Ehhez a szomatikus mutációk nagy érzékenységű kimutatására is alkalmas új generációs szekveláson alapuló panelek (tipikusan 50-génes „hotspot” vagy 300-600
génes „komprehenzív” panelek) illetve ritka daganatok és gyermekkori daganatok esetében
teljes exon szekvenálásra is igény van. Vannak gyakorlati példák a teljes genom szekvenálás
klinikai értékére is de ennek még a gyakorlatban túl nagy a költsége. Az eredmények feldolgozására speciális interpretációs algoritmusokra, dinamikus döntéstámogatásra és a klinikai
döntésekhez molekuláris onkoteamekre van szükség minden terápiás vonal váltás esetében.
K2/3

 etabolomika és precíz orvoslás - Eltérő metabolikus tulajdonságok, azok
M
potenciális daganatbiológiai jelentősége különböző szubtípusú emlődaganatokban

	Dr. Sebestyén Anna
Tumorbiológiai – Tumor metabolizmus munkacsoport; Semmelweis Egyetem I.
Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest
A tumorszövetben a daganatsejtek proliferációjához/túléléséhez, környezeti alkalmazkodásához a
sejtek anyagcserefolyamatainak változása nyújtja a bioenergetikai hátteret. Mindezt a daganatsejtek
és a környezeti sejtek anyagcsere útvonalainak átprogramozása, a szöveti szinten kialakuló heterogenitás (ezen belül pl. az őssejt-szerű tumorsejtek megjelenése) és a metabolikus szimbiózis is mutatja. Ezek a metabolikus változások segítik a tumorsejtek extrém alkalmazkodó képességét a legkülönbözőbb, más sejtek számára már nem tolerálható környezeti feltételekhez, így fontos tényezői
a jelenlegi kezelésekkel, akár célzott kezelésekkel szembeni érzékenység megváltozásának, elvesztésének is. Egyre több vizsgálat tárja fel az előbbiek hátterében az onkogenikus változások, a génhibák és egyéb sejtszintű szabályozási zavarok összefüggéseit. A tumorok anyagcsereváltozásait, a
tumormetabolizmust érintő vizsgálatok eredményei, az anyagcsereszabályozását befolyásoló kezelőszerek és várható terápiás hasznosításuk egyre fontosabbá teszik a daganatok, így az emlődaganatok anyagcsere változásainak (metabolomikai) jellemzését.
A metabolikus jellemzéseknek természetesen több szintje lehetséges, A PET-CT diagnosztika és több in silico expressziós adatbázis vizsgálat mutatta már ki, hogy bizonyos anyagcsere folyamatok intenzitása (glikolízis, mitokondriális légzés, zsírsav oxidáció, stb.), enzimek expressziója jelentős egyedi eltéréseket mutat a daganatos szövetekben. In situ fehérje expressziós adatokról, illetve metabolit koncentráció változásokról azonban még átfogó
vizsgálatok nincsenek, metabolikus osztályozáshoz szükséges patológiai minták esetén
felhasználható markerek, új módszerek még nem állnak rendelkezésre. Csak bizonyos daganatok esetében és egyes anyagcsere útvonalak vizsgálata történt meg (pl. IDH1 mutációk
gliomák, AML-ek esetében). A jól ismert Warburg effektus, a hipoxiás környezet illetve a
laktát szintemelkedés (szöveti/szérum) folyamatai is csak részben jellemzettek a különböző
tumorszövetekben. Ennek ellenére számos olyan a sejtek anyagcseréjét is befolyásoló nem
daganat terápiás szer (pl. metformin, statinok, bizonyos antibiotikumok, gyulladás gátlók stb.)
daganat prevenciót és növekedést érintő hatásai váltak ismertté az elmúlt évtizedben, és ezek
alapján több klinikai vizsgálatot is kezdtek már emlődaganatos betegek esetében.
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Az előadásban ezekről az adatokról és saját, az emlődaganatok metabolikus jellemzését
elősegítő vizsgálatainkról számolok be, amelyekben tumorbiológia modellek (in vitro és in
vivo), korszerű analitikai technikák (LC-MS, Seahorse), molekuláris biológiai, biokémiai és
immunhisztokémiai módszerekkel keressük több intézet segítségével a humán minták precíz
vizsgálati lehetőségeit. Az anyagcsere szabályozással összefüggő terápiás célpontok meghatározása, adott betegek esetében a célpontok igazolása, a különböző terápiás beavatkozások
során a daganat metabolikus alkalmazkodási hátterének és változásának nyomon követése,
vizsgálata válik lehetővé eredményeinek segítségével.
K2/4

Molekuláris hálózatok és precíz orvoslás

	Dr. Veres Dániel
Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani Intézet és Turbine Kft., Budapest
A precíziós onkológia célja és ígérete, hogy a prevenció, diagnosztika és terápia tervezés folyamatát az adott tumor típusra specifikus módon racionalizáljuk. Ebben a folyamatban elengedhetetlen a tumoros szövetet jellemző molekuláris profil meghatározása, mely mintavételezés során kiemelt fontosságú az intra- és intertumor heterogenitás figyelembevétele. Az
egyes betegek esetében is diverz molekuláris profil megfelelő feldolgozása és felhasználása
lehetőséget teremt személyreszabott prediktív modellek kialakítására.
Az ideális mintavételezés eredménye az adott tumor szövetet leíró rendszerszintű adatok
kinyerése, mely magában foglalja egyebek mellett a genomikai, transzkriptomikai, vagy
proteomikai molekuláris profilt. A már napjainkban is elterjedt személyreszabott megközelítések főleg a genomikai adatokra koncentrálnak, meghatározott géneket tartalmazó diagnosztikus panelek segítik a prognózis meghatározását és a megfelelő terápiaválasztást. Ezen adatok
azonban pusztán a genotípust határozzák meg, a tumoros szövet fenotípusára csak közvetve
lehet következtetni. Ezzel szemben a transzkriptomikai és proteomikai adatok a funkcionális működés leírását segítik a fehérjék koncentrációjának és aktivitásának meghatározásával,
melynek felhasználásával a daganat jelátviteli hálózata egyedi szinten jellemezhető és elemezhető. Ez a fenotipikus jellemzés segíti a heterogén populáció molekuláris elkülönítését, ideális
esetben már az adatnyerés szintjén is fókuszálva a különböző típusú sejtek szétválasztására.
A precíziós onkológia eszköztára alapvetően két fő csoportra különül el: az elérhető klinikai evidencián és molekuláris adatokon alapuló adatelemző módszerekre, illetve a ’de novo’
predikcióra alkalmas számítógépes modell alapú megoldásokra. A ’de novo’ predikciós modellek megalkotása során a daganatos mintából nyert különböző szintű adatokat használhatjuk fel molekuláris jelátviteli hálózatok építésére, mely az egyes adatrétegeken belül és azok
között is képes a kapcsolatok feltérképezésre, ezzel integratív módon leképezve a molekuláris
összefüggéseket. Ezen molekuláris hálózatok megfelelő daganatos sejtmodellek segítségével
alkalmasak a tumoros szövet viselkedésének modellezésére, különböző terápiák hatékonyságának tesztelésére, illetve az ezekhez kapcsolódó biomarkerek keresésére, mely folyamatokat
mesterséges intelligencia alapú megoldásokkal támogathatjuk.
Az integratív modell alapú megközelítés előnye, hogy kevés adatból is prediktív modellek építhetőek, így a ritka daganat típusok esetében is használhatóak, ahol nincs elegendő adat az evidencia
alapú kezelésre. A modellek jelenlegi felhasználhatósága jellemzően a kutatási és fejlesztési fo-
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lyamat segítésére terjed ki biológiai hipotézisek generálásával és validálásával. Így lehetőség nyílik az ’in vitro’ és ’in vivo’ kísérletek előtt számítógépes modellezéssel (’in silico’) a legnagyobb
valószínűséggel hatékony kombinációs kezelések predikciójára, vagy a rezisztencia kialakulás
esélyének minimalizálása megfelelő molekuláris biomarkerek keresésével.
A modellek validálása és minél szélesebb körű használata hosszabb távon segítheti a diagnosztikus és terápiás protokollok optimalizálását mind effektivitás, mind költséghatékonyság szempontjából. Ennek két alappillére a gyógyszertervezés és fejlesztés racionalizálása,
mely effektívebb és kevésbe költséges terápiákhoz vezet, illetve hosszabb távon a közvetlen
betegek számára elérhető valóban személyreszabott prediktív terápia tervezés akár új típusú
klinikai vizsgálatok keretében, akár a mindennapos orvosi gyakorlatban.
K2/5

Kemoterápia, endokrin terápia

	Dr. Horváth Zsolt
főorvos, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
A rosszindulatú emlő tumorok kezelésének meghatározásában a klinikai (T, N, M, beteg általános kondíciója és motiváltsága) és a hisztopatológiai (szövettani típus, grade, osztódási ráta stb.)
jellemzőkön túl alapvető szerepe van a mind prognosztikus, mind prediktív erővel bíró hormon
receptor (ER, PR) és HER2 státusznak. Immár 20 éve ezen ismérvek alapján osztályozzuk a
daganatokat és az osztályozás alapján határozzuk meg a terápiát. Joggal tehető fel a kérdés,
hogy mennyire „durva” ez az osztályozás és kellően precíznek tekinthető-e a terápiaválasztás
egy ilyen rég óta alkalmazott keretrendszeren belül? Az elmúlt években megszerzett ismereteink
jelentősen finomították az emlőrák egy-egy alcsoportján belül a terápiaválasztás irányát.
A hormon receptor pozitív korai emlőrákok esetén az Oncotype DX® teszt segítségével pl. ki
tudjuk választani azon betegeket, akiknek a kedvezőbbnek tűnő prognózis ellenére mégis kemoterápia szükséges, vagy ellenkezőleg – egy magasabbnak tűnő rizikó ellenére sem kell kemoterápia. Egyebekben a hormon receptor pozitív emlőrákok klasszikus „célzott” terápiának a
hormongátló kezelését tekintjük, illetve a receptorok hiánya egyúttal a klasszikus hormongátlók
hatástalanságát is előrejelzi. Luminális B-szerű emlőrákok esetén, amennyiben második driverek
(FGFR1 amplifikáció, PIK3CA mutáció, HER2 amplifikáció vagy mutáció) jelenléte kimutatható, az endokrin rezisztencia kialakulására fokozottabban számíthatunk. Ezekben az esetekben és
az ismert klasszikus negatív prognosztikus faktorok jelenléte esetén, klinikai ellenérv hiányában
és kellő betegegyütműködés mellett a kiterjesztett endokrin terápia javasolt.
A jelentős családi halmozódást mutató és fiatal pácienseknél az emlőrákra predisponáló genetikai eltérések vizsgálatával kiszűrhetjük a csírasejtes BRCA vagy egyéb genetikai rizikót
hordozó mutációkat. A tesztek eredménye segít meghatározni a műtét kiterjesztésének mértékét és az utánkövetés gyakoriságát. A BRCA mutációt hordozó tumorok ugyanakkor fokozottan érzékenyek a platina és alkiláló szer tartalmú kemoterápiára, valamint a gyógyszerek egy
újabb csoportjára, amelyeket PARP-gátlóknak nevezünk.
A hormonreceptor és HER2 negatív („tripla-negatív”, TN) emlőrákok egyik alcsoportja a
Luminális Androgén Receptor (LAR) altípus, amelyre az androgén receptor (AR) mRNS
magas expressziója és fokozott hormonális szignalizáció jellemző. Ismert, hogy az ARexpresszáló tumorok teljes és progresszómentes túlélése kedvezőbb, mint az AR-negatív tumoroké, azaz prognosztikus marker. Az AR jelenlétének vizsgálata segíthet bizonyos kedve35

zőbb altípusok elkülönítésében, azaz segíthet a TN csoport szinte automatikus kemoterápia
indikálásának csökkentésében (pl. apokrin carcinoma, vagy az androgén szintézis lényeges
enzimeinek – 17ßHSD5 és 5α-reduktáz – együttes kimutatásával). Nemcsak emiatt gondolhatjuk azonban, hogy az AR jelenléte egyúttal prediktív marker is, hanem amiatt a megfigyelés
miatt is, hogy az ER+, de AR- tumorok kevésbé reagálnak az aromatáz-inhibitor kezelésre. Az
AR jelenléte más módon is prediktív, hiszen ismert, hogy az AR-negatív tumorok magasabb
arányban kerülnek pCR-ba, mint az AR-pozitív tumorok.
A TOP2 enzimet tekintjük az emlőrákban kiterjedten használt antraciklinek legfontosabb terápiás célpontjának. Ugyanakkor az is ismeretes, hogy ezek a hatóanyagok más mechanizmus révén is előidézheti a tumor sejtek pusztulását, ilyen pl. az oxidatív stressz előidézése. A
TOP2A overexpresszió magasabb sejtosztódási rátával grade-del, gyakran hormon receptor
negativitással, így agresszívebb betegséglefolyással és rosszabb prognózissal társul emlőrákban. A TOP2A magas jelenléte így helyettesítő markere a magas osztódási rátának, tehát
prognosztikus jelleggel bír. Egyúttal az antraciklin-érzékenység prediktív markere is, tehát a
kemoterápiás protokollok gerincét képező, ugyanakkor magas toxicitású szerek alkalmazásának személyre szabottabb megválasztásában nyújthat segítséget.
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Target terápia

	Dr. Boér Katalin
osztályvezető főorvos, Szent Margit Kórház Klinikai Onkológia Osztály, Budapest
A szisztémás gyógyszeres kezelésnek mind a korai, mind az áttétes stádiumú emlődaganatok
terápiájában jelentős szerepe van. Korai stádiumú daganatok esetében a relapszusok kockázatának csökkentése, a túlélés javítása a cél, míg áttétes esetekben a gyógyszerek adása a
betegség stabilizációját, a túlélés meghosszabbodását és a tünetek enyhítését eredményezheti.
A HER2 pozitív emlőrákok kezelésében az első célzott, monoklonális antitest terápia, a
trasztuzumab bevezetése alapvetően megváltoztatta a HER2 pozitív emlőrákok kórlefolyását. A kemoterápia kiegészítése trasztuzumab-al a betegségmentes időszak tartamát és a teljes
túlélés jelentős javulását eredményezte korai emlőrákban; a műtét előtti primér szisztémás
terápiában alkalmazva a pathológiai komplett remissziók arányának szignifikáns növekedését
és áttétes stádiumban a teljes túlélés meghosszabbodását jelentette. Adjuváns terápiában az
egy évig adott trasztuzumab jelenleg is standard ellátásnak számít. A folyamatos kutatásoknak
köszönhetően az elmúlt években új terápiás eljárások jelentek meg, áttétes és korai betegségben a trasztuzumab új, szubkután formulációja került bevezetésre, metasztatikus terápiában a
TKinhibitor lapatinib és kemoterápia kombinációja, illetve az új hatásmechanizmusú HER2
gátlók megjelenése -a pertuzumab és a TDM1- jelentették a betegek számára az újabb, hatásosabb terápiás eljárásokat. Ma már a pertuzumab, trasztuzumab és kemoterápia kombinációja
sikeresen alkalmazható a HER2 pozitív emlőrákok primer szisztémás terápiájában.
A hormonreceptor pozitív (HR+)/HER2- előrehaladott emlőrákok kezelésében a klasszikus endokrin ágensek, a tamoxifen, az aromatázgátlók és a fulvesztránt hosszú ideig monoterápiában
kerültek alkalmazásra. A klinikai kutatások az elmúlt időszakban olyan, endokrin terápiák
és más célzott kezelések kombinációit jelentő hatásosabb terápiák kifejlesztésére irányultak,
melyekkel késleltetni lehet az endokrin rezisztencia kialakulását, vagy vissza lehet állítani
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a tumor hormonérzékenységét, és ezáltal növelni lehet az hormonterápiák hatásosságát. A
szelektív típusú CDK 4/6–gátlók (palbociclib, ribociclib és abemaciclib) kifejlesztése fontos előrelépést jelentett a HR+/HER2- előrehaladott emlőrákok kezelésében. A mindennapi
gyakorlatban ma már hatásos terápiaként kerülhet alkalmazásra a CDK 4/6 inhibitorok első
képviselője, a palbociclib aromatázgátlóval vagy a SERD csoportba tartozó fulvesztránttal
kombinációban. A CDK 4/6 gátlás lehetőségei a közeljövőben várhatóan bővülni fognak a
ribociclib és az abemaciclib bevezetésével.
A tripla negatív emlőrákok kezelésében még mindig a kemoterápia jelenti a standard kezelést, de a kutatások eredményeként jelentős előrelépés történt ezen daganatok terápiájában
is. Az első fontosabb kifejlesztést a targeted terápiák szempontjából az angiogenézisgátló
bevacizumab alkalmazása jelentette. Mivel a BRCA1 pozitív emlőrákok 80%-85%-a tripla
negatív és a sporadikus tripla negatív daganatok kb. 10%-14% -hordozza a BRCA1 germinális
vagy szomatikus mutációját, így különösen fontosak a PARP-inhibitorok csoportjába tartozó
olaparib-al közölt új terápiás eredmények. A tripla negatív emlőrákok kezelésében új terápiás lehetőséget képezhetnek a közeljövőben az antiandrogén szerek, mivel ezek a daganatok
7-75%-ban expresszálnak androgén receptorokat.
Az előadás az emlőrák targeted kezelésének lehetőségeit foglalja össze.
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Immunterápia

	Prof. Dr. Dank Magdolna
igazgató, egyetemi tanár, SE Onkológiai Központ, Budapest
Az 1940-es évektól kezdődően a kemoterápia jelentette a terápiás paletta egyik bázisát. Alkalmazásának ugyanakkor jelentős gátat szabnak a gyógyszerek által kiváltott mellékhatások.
Számos daganat esetében azonban biológiai terápiákkal a szervezet saját immunrendszere
fogható hadba a daganat ellen.Az immunterápiák két nagy csoportját a vakcinák és az un
immunellenőrzőpont- gátlók alkotják.
Az emlőrák immunterápiájának alkalmazása egyelőre nem része a napi gyakorlatnak. Ugyanakkor számos klinikai vizsgálat zajlik, melyben a napjain legizgalmasabb terápiás eljárását, az
immunterápiát alkalmazzák. Fontos szempont, hogy az emlőráknak azon csoportját határozzuk meg, amely immunogénnek tekinthető, és ahol a szövettani leletben arról tájékoztat bennünket a patológus, hogy a daganatban nagy a mutációs terhelés. Eddigi ismereteink szerint
ebbe a csoportba leginkább az un. tripla negatív emlőrák tartozik.
Az immunonkológiai készítmények hatásosságának egyik indikátora a tumort infiltráló
limfociták (TIL) jelenléte. A TIL arányát már régóta leírták a patológusok a leletekben ennek
értelmezése zaonban most új megvilágításba került, a TIL-nek akár prediktiv értéke is lehet.
A jelentős TIL aktivitású tumorokban pl. jobb lesz a patológiai teljes remisszió kialakulásának
aránya a neoadjuváns kezeléseket követően.
Jelenleg a legtöbb tapasztalat a tripla negatív emlőrák pembrolizumab terápiájával kapcsolatban áll rendelkezésünkre, de vizsgálják az immunterápia hatékonyságát a hormon receptor pozitív emlőrákokban is. Fontos megfigyelés, hogy a TNBC-ben biomarker lehet a PDL1 expressziója a tumnorsejteken, a mutációs terhelés jelenléte, valamint a kimutatható T
lymphcyták aránya.
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A pembrolizumab mellett az atezolizumab hatásosságát is igazolták, kombinálva kemoterápiával, ami nab-paklitaxel +/- karboplatin.
Végül meg kel említeni a HER2 pozitív emlőrákok csoportját is, ahol ugyancsak vannak kezdeti eredmények immunterápia adásával.
Kerekasztal 3
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Orvosi kommunikáció a valós és a virtuális térben

	Dr. Gaal Ilona
mozgásterápiás csoportvezető, kommunikációs szakember, a Magyar Hospice
Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Program vezető, Budapest
	Dr. Szántó István
osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház,
Székesfehérvár

Az internet, mint lehetőség/veszély, amely megkönnyíti/megnehezíti az orvosi kommunikációt. Az orvosi kommunikáció jelentősége a beteg felől és az orvosi pálya szempontjából. A
metakommunikáció és a szuggesztivitás, mint megkerülhetetlen tényezők az orvosi kommunikációban. És ami még szóba kerül.

Tudományos előadások
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A lakossági emlőrákszűréstől való távolmaradás okai Magyarországon

	Újhelyi Mihály1, Pukancsik Dávid1, Kelemen Péter1, Sávolt Ákos1, Gődény Mária2,
Kenessey István3, Mátrai Tamás1, Bak Mihály4, Kásler Miklós5, Mátrai Zoltán1
1
Országos Onkológiai Intézet, Emlő és Lágyrészsebészeti Osztály
2
Országos Onkológiai Intézet, Radiológiai Diagnosztikai
3
Országos Onkológiai Intézet, Nemzeti Rákregiszter
4
Országos Onkológiai Intézet, Citopatológiai Osztály
5
Országos Onkológiai Intézet
Bevezetés: Magyarországon a szervezett lakossági mammográfiás szűrés behívásos alapú és
ingyenesen hozzáférhető, ennek ellenére a hazai részvételi arány nem éri el a 70 %-ot. Vizsgálatunk célja, hogy egy kérdőíves vizsgálattal feltárjuk a szociális, gazdasági és iskolázottsági
faktorok összefüggésében a távolmaradás okait. A kapott információk segítséget nyújthatnak
a magyarországi és a hasonlóan alacsony részvételi arányokat prezentáló közép-európai országok részvételi arányainak javításában.
Módszer: 2015 és 2016 között névtelenül 15 kérdést tartalmazó strukturált internet alapú és
nyomtatott kérdőívet töltettünk ki 45 és 65 év közötti nőkkel. A kérdések az iskolázottságra,
családi állapotra, lakhelyre, szűrésen való részvételi gyakoriságra és a távolmaradás okaira
irányultak. Minden választ statisztikailag elemeztünk.
Eredmények: Megkérdezettek közül összesen 3,313 nő töltötte ki a kérdőívet. A mammográfiás szűréstől való távolmaradás leggyakoribb okaként a munkahelyi hiányzást (18.9%)
jelölték meg, továbbiakban gyakori okként a félelem a fájdalmas vizsgálattól (18.39 %) és
károsnak tartott mammográfiás vizsgálat (14.94 %) került megnevezésre. A fővárosi, illetve
városi női lakosság gyakrabban megy el mammográfiás vizsgálatra (P = 0.038, chi-square)
összehasonlítva a falun élőkkel. Vizsgálatunk alapján, a vidéken élő nőknek nagyobb nehézséget jelent a szűrőközpontba való utazás a távolság (P = 9.5*10-17, chi-square) és az ezzel járó
anyagi költségek (P = 0.009, chi-square) miatt.
Következtetések: A részvételi arányok növeléséhez elengedhetetlen a megfelelő információ
biztosítása és oktatás az emlőrák szűrés fontosságáról és elérhetőségéről. Továbbá egy szervezett betegirányító rendszer, könnyen elérhető szűréssel kapcsolatos információs felületek,
szabadnap biztosítása, elérhető távolságban lévő szűrőközpontok kialakítása a vidéki lakosság
számára és a szűrésre ingyenes tömegközlekedés biztosítása javíthatja a mammográfiás szűréseken való részvételt.
 sszefüggések neoadjuváns szisztémás kezelés terápiás hatékonysága és az
Ö
emlőrák radiomorfológiai megjelenés között
Ormándi Katalin1, Tabár László2, Rusz Orsolya3, Vörös András4, Varga Zoltán3, Kahán Zsuzsanna3
	
1
Affidea Diagnosztika, SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged
2
Faluni Központi Kórház, Mammográfia, Svédország
3
SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika
4
SZTE ÁOK Patológia Intézet
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Irodalmi adatok és saját klinikai tapasztalatunk szerint összefüggés mutatható ki az emlőrák
radiomorfológiai (mammográfia, MRI) megjelenése és a prognózis, klinikai lefolyás, szövettani jellemzők illetve a terápiás érzékenység között. Ezért célul tűztük ki neoadjuváns szisztémás terápiában részesült emlőrákos betegeink képalkotó dokumentációjának retrospektív
elemzését annak megítélésére, hogy a képi dokumentáció prediktív információt szolgáltathat-e a neoadjuváns szisztémás terápia eredményességére vonatkozóan.
Intézeti adatbázisunkban regisztrált 173 beteg 182 emlőrákja (9 esetben synchron bilateralis)
esetében értékeltük a neoadjuváns kemoterápia (127 tumor, legtöbbször docetaxel-epirubicin,
18 HER2 pozitív emlőrákban trastuzumabbal kiegészítve), vagy a neoadjuváns hormonterápia (55 tumor, legtöbbször letrozole terápia) hatását különféle biomarkerek függvényében. A
kezelés előtt készült valamennyi mammográfiás vizsgálat, illetve a 76 rák esetében ugyancsak
rendelkezésre álló MRI vizsgálat alapján a tumorokat két vizsgáló (OK és TL) egymástól
függetlenül, majd nem egyezés esetén konszenzusra jutva 3 szempont alapján (mammográfiás
megjelenés, meszesedés, disztribúció) sorolta kategóriákba, míg az MR vizsgálat szerint a
daganat disztribúcióját (egygócú, többgócú vagy diffúz) adta meg. A pathológiai jellemzőket
intézetünk obszervációs adatbázisából nyertük ki.
A kemoterápiás csoportban gyakoribb volt a mammográfia szerint körülírt képlet, és a
casting meszesedés, míg a hormonterápiás csoportban a spiculált tumor. A kemoterápiás
csoportban nagyobb arányban volt egygócú a tumor. A beteg- és patológiai daganatjellemzők terápia szerinti megoszlása a vártnak megfelelő volt. A mammográfián körülírt
képletként megjelenő tumorok nagyobb arányban voltak grade 3 szövettanú, hormon receptor negatív, magas Ki67 és TOP2A expressziót mutató tumorok. A spiculált tumorok
gyakrabban mutattak grade 1-2 differenciáltságot, hormon receptor pozitivitást és alacsony
Ki67 és TOP2A expressziót. Malignus microcalcifikáció esetén gyakoribb volt a HER2
pozitivitás. Az egygócú tumorok között több grade 3 eset fordult elő, de egyéb összefüggés
a disztribúció és patológiai jellemzők között nem volt. pCR-t az összes kemoterápiás eset
27,9%-ban (trastuzumab terápia esetén 33,3%), míg hormonterápia esetén 12,2%-ban észleltünk. A kemoterápiás csoportban mammográfiával körülírt képlet illetve egygócú tumor
esetén gyakoribb volt a pCR, és a két jellemző együttes jelenléte esetén a teljes regresszió
még valószínűbb volt. Trendszerű összefüggést mutattunk ki az MR vizsgálattal igazolt
egygócúság és a pCR között (p=0,065), mely a mammográfiával körülírt képletként ábrázolódó esetekben még nagyobb arányban járt együtt pCR-rel (p=0,074). A hormonterápiás
csoportban jelentkező kisszámú pCR és a radiomorphológiai megjelenés között összefüggést nem találtunk.
Vizsgálatunk szerint az emlőrákok radiomorfológiai megjelenése a daganat patológiai
jellemzőit tükrözve a daganat grade és immunhisztokémiai paraméterei által szolgáltatott
prediktív információt tovább erősítheti; ezek közül legjelentősebb prediktornak az egygócúságot tartjuk.
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A fiatalkori és terhességi emlőrák aktualitása napjainkban

	Dékmár Katalin, Gulácsi Szilárd
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András
Megyei Kórház, Nyíregyháza
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Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos megbetegedése, amennyiben 40 év alatt jelentkezik, fiatalkori emlőrákról beszélünk. Az emlő tumorok 1,5-2 %- t teszik ki, évente 75-80 új
megbetegedés fordul elő országosan. A terhességi emlőrák a várandóság ideje alatt, illetve
szülés után egy éven belül kialakult rosszindulatú daganat. 3000-ből egy terhességet érint.
Vizsgálatunk célja, annak bizonyítása, hogy az emlőrák előfordulása egyre jobban kitolódik
a fiatalabb korosztály irányába is, és hogy a fiatal életkor hogyan befolyásolja a daganatok
onkológiai és sebészeti kezelését.
Előadásunkban a Jósa András Megyei Kórház Emlődiagnosztikai Centrumában kivizsgált és
a Sebészeti Osztályon operált malignus daganatok 6 éves anyagát dolgoztuk fel, kiemelve a
fiatalkori és terhességi emlőrákokat az alábbi szempontok, mint családi anamnaesis, öröklött
(BRCA érintettség) és szerzett emlőrák, tumor méret, szövettani típus és receptor státusz valamint nyirokcsomó érintettség alapján.
Adataink alátámasztják, hogy a fiatalkori, terhességi emlőrák előfordulása nő, lefolyásuk agresszívabb, prognózisuk rosszabb, legtöbbször már előrehaladott stádiumban kerülnek felismerésre. Mivel ebben a korosztályban a mammográfiás szűrés nem hatékony, el kell gondolkozni, hogy mit lehetne tenni a korai felfedezés érdekében.
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 z axilla optimális kezelése pozitív őrszemnyirokcsomó esetén korai invazív
A
emlőrákban (sebészet vagy sugárkezelés). Az OTOASOR vizsgálat 8 éves
utánkövetési eredményei

	Dr. Sávolt Ákos1, Dr. Pélei Gábor2, Dr. Polgár Csaba1, Dr. Udvarhelyi Nóra1, Dr.
Rubovszky Gábor1, Dr. Kovács Eszter1, Dr. Győrffy Balázs3, Dr. Mátrai Zoltán1
1
Országos Onkológiai Intézet, Budapest, Emlő- és Lágyrészsebészeti Osztály
2
Department of General Surgery, Norfolk and Norwich University Hospital, Norwich,
UK
3
MTA TTK Momentum Cancer Biomarker Res. Group, Magyar Tudományos
Akadémia, Budapest
Bevezetés: Az Országos Onkológiai Intézet Emlősebészeti Osztálya a komplettáló axilláris
blokkdisszekció elhagyhatóságának témájában kezdett előretekintő, randomizált, kétkarú ös�szehasonlító klinikai vizsgálatot. Az OTOASOR vizsgálat (Optimal Treatment of The Axilla
– Surgery or Radiotherapy) célja korai emlőrákos esetekben, pozitív hónalji őrszem nyirokcsomó státusz esetén az axilla két különböző kezelési lehetőségének, a hagyományos axillaris
lymphadenectomiának és a régió további műtét nélküli célzott besugárzásának hosszútávú
eredményeinek összehasonlítása volt.
Betegek és módszerek: A tanulmányba korai stádiumú primer, invazív emlőrákos nőbetegek kerültek besorolásra, akiknél a tumor 3 cm-nél kisebb volt és a műtét előtt nem volt klinikai gyanújel
axilláris nyirokcsomó propagációra. A betegek a műtét előtt két karra lettek randomizálva, vagy
hagyományos komplettáló axilláris blokkdisszekció (A kar – hagyományos kezeléses kar) vagy hónalji nyirokcsomóbesugárzás (B kar – vizsgálati kar) történt. Az őrszemnyirokcsomó-biopszia izotóp
segítségével történt, a kékfesték használata opcionális volt. Az eltávolított őrszemnyirokcsomók
végleges szövettani vizsgálata 0,5 mm-es szinteken Hematoxin-eozin festéssel történtek. A vizsgálati karon a komplettáló sebészeti beavatkozás elmaradt és a betegek 50Gy (2Gy/nap) irradiációban
részesültek további axillaris műtét helyett. A műtét utáni adjuváns kezelés és a betegek utánkövetése
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az aktuális intézeti protokollnak megfelelően történtek. A vizsgálatba 2002. augusztus és 2009. június között összesen 2109 korai emlőrákban szenvedő beteg került besorolásra, a komplettáló axillaris
blokkdisszekció karra 1054 beteg, míg a sugárterápiás karra 1052 beteg került. A 2 követéses karon
a betegek egyenletesen oszlottak el a legjelentősebb prognosztikai faktorokat tekintetbe véve. Az
őrszemnyirokcsomó-biopszia 2073 betegnél volt sikeres (98,4%) és ezek közül 526 betegnél lett
pozitív az őrszemnyirokcsomó (25,4%). Ötvenkét beteg került kizárásra a vizsgálatokból különböző
okok miatt. A fennmaradó 474 beteg közül a hagyományos komplettáló axilláris lymphadenectomia
karra 244 beteg (A kar), míg a sugárterápiás karra 230 beteg (B kar) került besorolásra.
Eredmények: A medián utánkövetési idő 97 hónap, közel 8 év (Q1-Q3 80-120). Az elsődleges
végpontként meghatározott hónalji kiújulás 2% volt az A karon, míg 1,7% volt a vizsgálati
B karon, összesen 9 hónalji kiújulást észleltünk a két karon. Ugyancsak nem találtunk szignifikáns különbséget sem a betegek teljes túlélésében (OS: 77,9% vs. 84,8%, P=0,060), sem
pedig a betegség-mentes túlélésében (DFS: 72,1% vs. 77,4%, P=0,51). Az eredményeink azt
mutatják, hogy a hónalji sugárkezelés nem jár rosszabb onkológiai eredménnyel, mint a régió
ismételt műtétje, a komplettáló hónalji blokkdisszekció.
Következtetés: A hosszútávú utánkövetési idő után észlelt vizsgált eredményeink a felvetett
hipotézisünk helyességét tűnnek alátámasztani, miszerint az axilláris blokkdisszekció a regionális sugárkezeléshez képest nem javítja az őrszemnyirokcsomó pozitív betegek regionális
kontrollját és a betegek teljes túlélési mutatóit. Ezáltal a régió besugárzása további műtét nélkül alternatív kezelési mód lehet válogatott betegeknél pozitív őrszemnyirokcsomó esetén.
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 orai emlőrákok axillaris őrszem nyirokcsomó elvezetésének, axilláris
K
szubrégiók szerinti funkcionális anatómiai vizsgálata. ClinicalTrials.gov
Identifier: NCT01804309

	Retrospective, kohorsz klinikai tanulmány, Országos Onkológiai Intézet
Mátrai T.1, Dorogi B.2, Újhelyi M.1, Pukancsik D.1, Sávolt Á.1, Kelemen P.1, Szollár
A.1, Kovács T.3, Polgár Cs.4, Mátrai Z.1
1. Emlő és Lágyrészsebészeti Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 2. Sebészet, Budai
Irgalmas Rendi Kórház, 3. Department of Breast Surgery, Guy’s and St Thomas’s
Hospitals NHS Foundation Trust, 4. Sugárterápiás Központ, Országos Onkológiai Intézet
Bevezetés: Az emlőrákos betegeknél a regionális nyirokcsomó státusz a legfontosabb prognosztikai faktor a betegségmentes és teljes túlélés meghatározásában. A klinikailag negatív
nyirokcsomó státuszú korai emlőrákoknál az őrszem nyirokcsomó mintavétel (SLNB) a „gold
standard”. Az axillaris árok a véna axillaris, v. thoracica lateralis, valamint a thoracodorsalis
képletek alapján szubrégiókra felosztott. A nyirokelvezetés subregiok közötti különbsége és az
SLN státusza között kapcsolat feltételezhető.
A vizsgálat célja: Statisztikai módszerekkel vizsgálni korai emlőrákos betegeknél, a primer
tumor kliniko-pathológiai tulajdonságai és az SLN szubrégiónális elhelyezkedése közötti kapcsolatot. Meghatározni a pozitív SLN-ek legvalószínűbb elhelyezkedését és összefüggését
a reverse-axillaris mapping (RAM) technikával, valamint statisztikailag vizsgálni a pozitív
SLN szubregionális elhelyezkedését és az összes pozitív regionális nyirokcsomók viszonyát,
esetleges predictív faktorként vizsgálni a korlátozott számban lévő áttétes SLN eseteket, – az
ACOSOG Z 11 vizsgálat eredményeire alapozva – amelyeknél az ALND-től eltekintünk.
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Anyag és módszer: Az Országos Onkológiai Intézet Emlő és Lágyrészsebészeti Osztályán 2013óta műtéten átesett, korai stádiumú, unilaterális emlődaganatos betegeket vontunk be a vizsgálatba, akiknél az operatőrök az eltávolított SLN-ek szubregionális elhelyezkedését, standardizált
adatlapon jelölték, valamint azt a patológia felé is jelezték. Regisztrálásra kerültek az életkor, a
daganat onkológiai paraméterei, a nyirokcsomó jelölés típusa (izotóp, kék festék), a beadás helye,
valamint a jelölt nyirokcsomó elhelyezkedése, illetve áttét jelenléte, vagy hiánya.
Eredmények: Jelenleg a vizsgálatba vont 933 beteg adataiból készített adatbázisunk statisztikai analízisét követően prezentlájuk eredményeinket. A pácienseink átlagéletkora 64.13
év volt. Egyik általunk vizsgált daganat paraméter sem mutatott szignifikáns összefüggést a
subrégiokkal. A daganatok elhelyezkedése, valamint a pozitív nyirokcsomók között szoros
összefüggés észellhető (p=0.031). Az esetek 91.09%-ban (n=797) a sentinel nyirokcsomók az
anterior, a posterior és a centrális régióban voltak fellelhetők.
Megbeszélés: Az SLN-k legnagyobb valószínűséggel az anterior, centralis és posterior
régiókban találhatók meg. A tangencionális emlő besugárzás az axilla kezelésére nem
mindig elegendő. A laterális subrégió megőrzése a RAM során onkológiailag nem teljesen
biztonságos.
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 zonnali posztmasztektómiás, emlőrekonstrukciókkal szerzett tapasztalatok: 100
A
eset klinikópatológiai utánkövetése és a kozmetikai eredmények felmérése

	Pukancsik Dávid1, Vitus Nándor2, Kelemen Péter1, Sávolt Ákos1, Újhelyi Mihály1,
Kovács Eszter3, Zaka Zoltán4, Kásler Miklós5, Mátrai Zoltán1
Emlő-, és Lágyrészsebészeti Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 2. Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 3. Radiológiai Diagnosztikai Osztály, Országos
Onkológiai Intézet, 4. Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológia Intézet, 5. Országos
Onkológiai Intézet, Budapest
Bevezetés: Az azonnali emlőhelyreállító műtétek - biztosítva az onkológiai radikalitást és
a megfelelő kozmetikai értéket - nem késleltetik az adjuváns kezeléseket, lehetővé teszik a
képalkotó kontrollt, hosszabb műtéti időt igényelve.
Célkitűzés: Hazai beteganyagon először, az azonnali, posztmasztektómiás emlőhelyreállító műtétek eredményeinek felmérése és összehasonlítása a nemzetközi irodalom adataival.
Anyag és módszer: 2011. május és 2014. szeptember között, 100 betegen végzett 121 terápiás és kockázatcsökkentő profilaktikus, posztmasztektómiás, azonnali emlőhelyreállító műtét klinikopatológiai adatainak retrospektív feldolgozását végeztük. A műtétek onkológiai-,
műtéttechnikai- és kozmetikai adatait statisztikai módszerekkel elemeztük. Eredmények: A
betegek átlag életkora 42,6 év, az utánkövetési idő 29,4 hónap, a műtéti idő 132 perc volt.
Leggyakrabban bőrtakarékos masztektómiát végeztünk (64%). Az emlőhelyreállítás 70%ban submuscularis szöveti expanderrel történt. Korai posztoperatív szövődményt 18 esetben,
lokoregionális kiújulást egy betegnél észleltünk. Az adjuvans kezelések megkezdésének átlagideje 4,8 hét volt. A kozmetikai végeredménnyel a betegek 89%-a volt elégedett.
Következtetések: Az azonnali emlőhelyreállítás technikái biztonságosan és eredményesen
végezhetőek, megfelelve a nemzetközi irodalom eredményeinek.
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 European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA) előírásainak
A
megfelelő emlőrákellátás minőségbiztosítási elemzése az Országos Onkológiai
Intézetben

	Újhelyi Mihály1, Jeszenszky Csengele-Mónika2, Pukancsik Dávid1, Kelemen Péter1, Sávolt Ákos1, Gődény Mária3, Kovács Eszter3, Udvarhelyi Nóra4,
Bak Mihály5, Polgár Csaba6, Rubovszky Gábor7, Kásler Miklós8, Mátrai Zoltán1
1. Emlő- és Lágyrészsebészeti Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 2. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 3. Onkológiai Képalkotó és Invazív Diagnosztikai Központ, Országos Onkológiai Intézet, 4. Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai
Centrum, Országos Onkológiai Intézet, 5. Citopatológiai Osztály, Országos Onkológiai
Intézet, 6.Sugárterápiás Központ, Országos Onkológiai Intézet, 7. „B” BelgyógyászatiOnkológiai és Klinikai Farmakológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 8. Országos Onkológiai Intézet, Budapest
Bevezetés: A European Society of Breast Cancer Specialists létrehozta az emlőrákellátást végző
onkológiai központok és szakorvosok európai minőségbiztosítási feltételrendszerét, hogy egységes
minimumstandardok bevezetésével csökkentse az emlőrák mortalitását a kontinensen. Célkitűzés:
Jelen vizsgálat célja, hogy az Országos Onkológiai Intézet Emlő- és Lágyrész-sebészeti Osztályán
operált, illetve az intézetben multidiszciplinárisan kezelt emlődaganatok komplex onkológiai ellátását a European Society of Breast Cancer Specialists minőségbiztosítási kívánalmai szerint elemezze és a nagy esetszámú, reprezentatív minta révén a magyar emlőrákos populációról részletes
klinikopatológiai adatokat szolgáltasson az onkológiai ellátórendszer számára. Módszer: 2011. június 1. és 2012. május 31. között multidiszciplinárisan kezelt emlődaganatok részletes klinikopatológiai retrospektív adatfeldolgozását végezték a European Society of Breast Cancer Specialists egységes
nemzetközi kritériumrendszere szerint. Eredmények: A vizsgált időszakban 906 betegnél történt
malignus, illetve jóindulatú emlődaganat miatt műtét. Az EUSOMA kötelező minőségbiztosítási
minimumelvárásainak az Országos Onkológiai Intézet eredményei mindenben megfeleltek. Követ
keztetések: Az Országos Onkológiai Intézet emlődiagnosztikával és multidiszciplináris onkológiai
kezelésével foglalkozó emlőrák-ellátási szervezeti egysége a European Society of Breast Cancer
Specialists által meghatározott minimumesetszámot, személyi és tárgyi feltételeket teljesíti.
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 ix térfogatú implantátum és ULTRAPRO®-hálóval végzett azonnali,
F
postmastectomias emlőhelyreállítás, 102 nőbeteg esetében: retrospektív kohorsz
vizsgálat

	Pukancsik Dávid1, Kelemen Péter1, Sávolt Ákos1, Újhelyi Mihály1, Kovács

Eszter2, Mátrai Zoltán1

Emlő-, és Lágyrészsebészeti Osztály, 2. Radiológiai Diagnosztikai Osztály, Országos
Onkológiai Intézet, Budapest

Bevezetés
Az azonnali, postmastectomias, fix térfogatú implantátummal történő emlőhelyreállítás során alkalmazott biológiai mátrixok képesek az implantátum részleges fedésére, lehetővé
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téve az emlő külső-alsó pólusának megerősítését, ezáltal csökkentve a bőr feszülését, javítva
annak vérellátását. Számos ismert előnyük mellett, magas költségvonzatuk szignifikáns terhet ró az egészségügyi ellátó rendszerekre, különösen a fejlődő országokban. A szerzők az
ULTRAPRO®-hálót - mint az acellularis dermalis matrix anyagok, egy részlegesen felszívódó,
szintetikus, költséghatékony alternatíváját- kívánják elsőként bemutatni a hazai, illetve a nemzetközi irodalomban. Betegek és módszer
2013 január és 2016 január között, 102 beteg esetében, 174 terápiás és/vagy rizikócsökkentő,
postmastectomiás, azonnali, - fix térfogatú implantátum és a külső-alsó pólusok ULTRAPRO®hálóval való megerősítésével végzett - emlőhelyreállító műtét kliniko-patológiai adatainak
retrospektív feldolgozását végeztük. A kozmetikai érték 5 pontos Likert-scale, míg az életminőség nemzetközileg validált, EORTC-QLQ-C30-BR23 kérdőív segítségével került felmérésre. A műtétek onkológiai-, műtéttechnikai- és kozmetikai adatait statisztikai módszerekkel
elemeztük.
Eredmények
A betegek átlag életkora 43 év, az utánkövetési idő 23,4 hónap, a műtéti idő 78 perc volt.
Leggyakrabban areola-sparing mastectomiát végeztünk (68 %). Összesen 32 (18.3%) szövődményt észleltünk, ebből 12 (6.9%) minor, 20 (11.4%) major komplikációnak bizonyult. Az
EORTC-QLQ-C30-BR23 kérdőív szelektált paneljeinek median értékei 83 pont felett voltak,
magas életminőséget jelezve, míg a Likert-scale-re adott átlag 4 pont megfelelő esztétikai
értéket tükröz.
Következtetések
Az ULTRAPRO® -háló az azonnali, postmastectomias, fix térfogatú implantátummal történő
emlőhelyreállítás során - megfelelő betegszelekció esetén - biztonságosan és eredményesen
alkalmazható, mely egy potenciális, költséghatékony alternatívája lehet, a magas költségű biológiai mátrixok anyagoknak.
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 olekuláris onkoteam klinikánkon: molekuláris profilvizsgálat klinikai haszna
M
férfi emlőrákos eseteknél

	Fábián Gabriella1, Szilágyi Éva1, Peták István2, Hegedűs Csilla2, Kahán Zsuzsanna1,
1
Szegedi Tudományegyetem Onkoterápiás Klinika, 2Oncompass Medicine Hungary Kft.
Az emlő daganatok kezelésében is egyre fontosabb a daganatszövet molekuláris vizsgálata
és a precíziós onkológiai megközelítés. A szegedi Onkoterápiás Klinika és az Oncompass
Medicine két éve működtet „Molecular Tumor Board”-dal közös „Molekuláris Oncoteam”-et.
Az együttműködés a molekuláris analízis előtt a klinikai adatok ismertetésével kezdődik, majd
a vizsgálati eredmény interpretálásával illetve a terápiás stratégia meghatározásával folytatódik. A távkapcsolattal létesített rendszeres onkoteam ülés mellett olykor ad hoc konzultációkra
is szükség van.
Előrehaladott/áttétes emlőrákos betegek daganat mintáiból molekuláris genetikai analízis
újgenerációs szekvenálással (NGS) valamint bizonyos esetekben Sanger szekvenálással, az
ONCOMPASS FULL SURE 58 gént tartalmazó tesztpanellel történt. A releváns driver gének kópiaszám változását fluoreszcens in situ hibridizációval (FISH) vizsgáltuk. A detektált
mutációkat validált nemzetközi adatbázisok alapján, az Oncompass regisztrált orvosi döntéstámogató informatikai rendszerével klasszifikáltuk (driver, ismeretlen jelentőségű variáns
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ún. VUS és polimorfizmus, SNP), majd törzskönyvezett on-label és off-label, valamint klinikai fejlesztési fázisban álló hatóanyagokkal asszociáltuk. A kezelés megtervezésekor minden
esetben törekedtünk a bizonyítottan hatékonyabb és kíméletesebb molekuláris célzott szerek
alkalmazására.
Gyakorlatunkat ritka, férfi emlőrákos eseteink kapcsán mutatjuk be. Két tüdőáttétes betegünk
esetében hormonrezisztenciát okozó PIK3CA mutáció illetve FGFR amplifikáció volt kimutatható. Első betegünk esetében az akkor a hormonrezisztencia letörésére elérhető szerekkel
próbálkozásunk nem járt sikerrel, de kemoterápia illetve angiogenezis gátló mellett a túlélés
a disszemináció igazolásától 69 hónap volt. Második betegünk áttétes betegségét modern molekuláris szerekkel kombinált endokrin terápiával >75 hónapja sikerül kontroll alatt tartani.
A daganat molekuláris profiljának feltérképezése és molekuláris onkoteam-en történő interpretációja fontos eszköz a személyre szabott ellátáshoz, és javasoljuk rutin klinikai gyakorlatba történő beépítését. A molekuláris genetikai vizsgálatokkal feltárt mutációk, és az ezekhez
választott célzott molekuláris hatóanyagok alkalmazása a férfi emlőrákos betegek ellátásában
különösen eredményesnek tűnik.
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 z emelkedett LAPTM4B kópiaszám összefüggést mutat antraciklin-alapú
A
kezelésre adott csökkent terápiás válasszal, hormon receptor negatív emlőrákban

	
Rusz Orsolya1, Papp Orsolya2, Vízkeleti Laura2,4, Szundi Csilla2, Ács Balázs2, Bende
Csaba Kristóf2, Kahán Zsuzsanna1, Lotz Gábor2, Székely Tamás2, Báthori Ágnes3,
Kulka Janina2, Szállási Zoltán4,5,6, Tőkés Anna-Mária2
1
Szegedi Tudományegyetem, Onkoterápiás Klinika
2
Semmelweis Egyetem, II. sz. Patológiai Intézet
3
Szegedi Tudományegyetem, Pathológiai Intézet
4
MTA-SE-NAP B Nemzeti Agykutatási Program, Agyi Metasztázis Kutatócsoport
5
Harvard Medical School, Boston, USA
6
Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark
Bevezetés: Számos korábbi irodalom számol be arról, hogy az antraciklineket (pl. epirubicin,
doxorubicin) bizonyos tumorsejtek képesek a lizoszómákban „csapdába ejteni” és ezzel megakadályozni a hatáskifejtést a sejtmagokban. Ennek a rezisztenciamechanizmusnak a szabályozása kevésbé ismert. Többek között, egy lizoszómához kapcsolt transzmembrán fehérje, a
LAPTM4B (lysosomal-associated transmembrane protein 4b) fokozott működését azonosították eddig.
Célkitűzés: Meghatározni a LAPTM4B kópiaszám változásait kettős jelölésű FISH technikával (LAPTM4B/CEN8q FISH dual probe Abnova Corp.) neoadjuváns kezelésben részesült
(antraciklin-alapú és nem antraciklin-alapú kezelést kapott), hormonreceptor-negatív (HR-)
emlőrákos betegek preoperatív core biopsziás mintáin, valamint elemezni a neoadjuváns kezelésekre bekövetkező patológiai válaszreakciókat, összefüggésben az átlagos LAPTM4B kópiaszámmal. (A patológiai válasz megítélése az alábbiak szerint történt. pCR= nincs reziduális
invazív tumor sem az emlőben, sem a nyirokcsomókban; PR= egyértelmű terápiás válasz a
primer tumorban; NR= nincs terápiás válasz.)
Összesen 44 antraciklin-alapú (n=15 pCR, n=25 PR és n=4 NR) és a kontroll csoportban 17
platina-alapú kezelést kapott esetet (n=10 pCR, n=6 PR és n= 1 NR) vizsgáltunk.
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Eredmények: A vizsgálati csoportban a LAPTM4B átlagos kópiaszám±S.E a komplett remissziót (pCR) mutató esetekben 2.6±0.1, a PR esetekben 3.0±0.2 és a terápiára nem reagáló esetekben 4.1±1.1 volt. Mann-Whitney nem paraméteres statisztikai próbával elemezve,
az átlagos kópiaszám a pCR esetekben szignifikánsan magasabb volt a NR esetekhez képest
(p=0.037). A kontroll csoportban, nem volt megfigyelhető statisztikailag kimutatható összefüggés a terápiás válasz és az átlagos LAPTM4B kópiaszám között.
Megbeszélés: Eddigi eredményeink alapján úgy tűnik, a LAPTM4B kópiaszám emelkedés negatív összefüggésben áll az antraciklin-alapú kezelésre adott válasszal, míg a platina-alapú
kezelés hatékonyságát nem befolyásolja.
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 ezdeti tapasztalataink palbociclib kombinációkkal a hormonreceptor pozitív
K
előrehaladott emlőrákok terápiájában: fókuszban a neutropénia ellátása

	Boér Katalin
Szent Margit Kórház Klinikai onkológia Osztály, Budapest
A CDK 4/6 gátlók első képviselője, a palbociclib, a 2015-ös FDA befogadásával került bevezetésre a mindennapi gyakorlatba. A hormonreceptor pozitív, HER2 negatív előrehaladott emlőrákok lefolyása szignifikánsan javítható a hormonterápiához adott palbociclib kezeléssel, mivel
a palbociclib fokozhatja az endokrin terápia hatékonyságát. Tekintve, hogy egy új célpontú és
hatásmechnanizmusú ágensről van szó, fontos klinikai szempont a palbociclib biztonságosságának ismerete, hiszen a toxicitások megfelelő ellátásával hosszútávú, klinikai előnnyel járó
hormonterápiát lehet biztosítani a betegek számára. A törzskönyvező klinikai vizsgálatok eredményei szerint, a palbociclib terápia leggyakoribb mellékhatása a neutropénia, mely dózis halasztással vagy redukcióval jól kontrollálható és nem jár súlyos klinikai következményekkel.
Magyarországon 2017 tavasza óta érhetőek el a hormonterápia és palbociclib kombinációi.
Osztályunkon 2017 áprilisa óta összesen 11 betegnél terveztük a palbociclib és endokrin terápia kombinációját. A kezelés típusát tekintve, 8 esetben a palbociclibet fulvesztránttal, míg
3 esetben letrozollal kombinációban terveztük alkalmazni. Hét betegnél van folyamatban a
kezelés, a többi esetben a terápia megkezdése adminisztratív okok miatt még nem kezdődhetett el. Saját tapasztalatunk szerint is a leggyakoribb mellékhatást a neutropénia képezi,
viszont eddig csak 1 beteg esetében észleltünk 3-as, ill. 4-es fokozatú neutropéniát mely miatt
a következő dózis halasztása vállt szükségessé. A többi esetben G1 és G2 neutropénia alakult
ki, mely nem tett szükségessé sem terápia halasztást, sem dózis redukciót. Az előadás során
betegeink kapcsán szeretnénk bemutatni a neutropénia előfordulását, dinamikáját, illetve ennek ellátásának gyakorlati kérdéseit.
Saját tapasztalatok alapján a dózis halasztásokat indokló súlyosabb fokozató neutropéniák
ritkán fordultak el, de ezt a kisebb betegszám magyarázhatja. Febrilis neutropéniát nem észleltünk, de ez a nagy klinikai vizsgálatokban is ritkán fordult elő, kb. 1%-os incidenciával.
Összegezve, a neutropénia gyakori mellékhatás a mindennapi rutinban is, de általában
aszimptómatikus és rendezhető dózis halasztással, vagy csökkentéssel. Mint ismeretes a törzskönyvező klinikai vizsgálatokból, a palbociclib dózisredukciók következtében nem csökken
a terápia hatékonysága.
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 entrumunkban szerzett tapasztalataink trasztuzumab emtanzin kezeléssel
C
Esetismertetések

	Veréb Blanka1, Csiffári Margit1, Bassam Ali1, Mellár Erzsébet2, Varga István2, Pikó Béla1
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Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház, Megyei Onkológiai Központ
(Gyula)
2
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház, Radiológiai Osztály (Gyula)
Centrumunkban eddig összesen 3 beteget kezeltünk több, mint fél éven keresztül trasztuzumab
emtanzin készítménnyel. Mindegyik betegünk esetében a terápiás javaslatokat Centrumunkban
működő onkoteam adta, és a kezeléseket egyedi méltányossági kérelem alapján biztosította a
finanszírozó. Két beteget (35 és 36 évesen) biopsziával igazolt hormon receptor negatív, HER2 +++ pozitív invazív ductus karcinoma miatt megoperáltak, majd - tekintettel nyirokcsomó
pozitív státuszukra - adjuváns kemoterápiás kezelésben részesültek. Egyikük posztoperatív
célú irradiációs, majd adjuváns trasztuzumab kezelést is kapott, mely közben készült képalkotó vizsgálaton szoliter májáttét került leírásra, melynek biopsziás mintavétele igazolta a
szintén HER-2 pozitív, hormon receptor negatív ductus karcinoma áttétét, így trasztuzumab
emtanzin kezelést kapott, összesen 12 ciklust, progresszióig. Másik betegünknél adjuváns kemoterápiát követően készült képalkotó vizsgálat a folyamat csontrendszeri disszeminacióját
jelezte, így ő palliatív céllal részesült trasztuzumab kezelésben, először kemoterápiával, majd
monoterápiaként. Novum tüdő metasztatizáció miatt, (melyből HER-2 amplifikációt bizonyítottunk) lapatinib és capecitabine kombinált kezelést kapott, majd további progresszióként
jelentkező májáttétek kialakulásakor trasztuzumab emtanzin terápia indult, melyből a beteg
eddig 27 ciklust kapott. A kezelés során a májáttétek komplett remisszióba kerültek. Harmadik betegünknél, 65 évese, a folyamat már felfedezésekor lokálisan jelentősen előrehaladott
volt (mastitis carcinomatosa). A regionális nyirokcsomó biopsziájával hormonreceptor negatív, HER-2 +++ pozitív ductus karcinoma igazolódott. Emiatt palliatív céllal trasztuzumab
kezelés indult kemoterápiával (taxán), majd monoterápiaként több, mint egy évig. A folyamat
progressziója miatt FEC polikemoterápiát kapott, majd újabb progressziót követően lapatinib
és capecitabine kombinációra váltottunk, melyet szintén egy évig folytattunk. Ismételten észlelt progresszió (új, ellenoldali axillaris nyirokcsomó áttétek, melyből biopszia igazolta a hormon receptor negativitást, és a még mindig fennálló HER-2 pozitivitást) miatt trasztuzumab
emtanzin terápia indult, melyből összesen 16 ciklust kapott. Mindhárom betegünk kitűnően
tolerálta a kezeléseket, nagyon jó terápiás eredménnyel. Mérsékelt májfunkciós-érték emelkedést tapasztaltunk; myokardium funkciójuk végig normál tartományban volt, és egyéb mellékhatásokat sem észleltünk. A trasztuzumab emtanzin konjugátum metasztatikus emlőrákos
betegeknél első és többed-vonalban is alkalmazható, akár tartós kezelésként is biztonságosan,
kiváló eredménnyel, grade III-IV mellékhatások nélkül.
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 ertuzumab, trasztuzumab és kemoterápia kombinációjával elérhető patológiai
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komplett remisszió esetismertetés kapcsán

	Kovács Ágnes
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Bevezetés: A HER2 a humán epidermális növekedési faktor receptor család tagja. A HER2
receptor az emlődaganatok 15-20%-ában overexpresszált, jelenléte rosszabb prognózisra utal.
A pertuzumab a heterodimerizáció gátlója, hatására a HER2 konformációja megváltozik, a
HER2:HER3 − a legaktívabb heterodimer −, illetve a HER2:HER1 dimer kialakulása gátlódik.
A pertuzumab, hasonlóan a trasztuzumabhoz humanizált, monoklonális, HER2-ellenes antitest, de ez a szer a HER2-receptor II-es, ún. dimerizációs szubdoménjéhez kapcsolódik. A
pertuzumab gátolja a HER-2 receptornak az egyéb EGFR családhoz tartozó receptorokhoz
való kötődését (HER1 vagy EGFR, HER2, HER3, HER4) és a proliferáció szempontjából
igen fontos dimérek (HER2 és HER3 dimér) kialakulását, így hatásmechanizmusát tekintve
HER dimerizációs inhibitor A célzott kezelések megjelenése előtt a HER2-pozitív emlőrákok
esetében primer szisztémás terápiaként adott kemoterápiával 19-26%-ban sikerült patológia
komplett remissziót (pCR) elérni. Később a trastuzumab bevezetésével a célzott kezelés és
kemoterápia kombinációja 38%-os pCR-t eredményezett a kemoterápiával elért 19%-hoz képest. A pertuzumab-trastuzumab-docetaxel kombináció hatékonyságát neoadjuváns indikációban több klinikai vizsgálat is megerősítette (NeoSphere , Triphaena).
Cél: HER2 pozitív lokálisan előrehaladott, vagy operálható korai emlőrák trastuzumabbal,
pertuzumabbal és kemoterápia kombinációjával történő kezelésével elérhető remisszió megbeszélése esetismertetés kapcsán.
Beteganyag és módszer: 69 éves nőbetegünk 2015 novemberében csomót észlelt a jobb hónaljban. Emiatt klinikai komplex emlővizsgálat történt. Fizikális vizsgálat során a jobb axillában kb
5 cm-es mobilis nyirokcsomó volt tapintható. Mammográfiával a jobb emlő külső-felső negyedében 15 mm-es, a jobb axillaban 50x30 mm-es nodularis képlet ábrázolódott. Emlő ultrahang vizsgálattal a jobb emlőben 10 óránál a bimbótól kb. 5-6 cm-re 7x5x9 mm-es szabálytalan alakú, mérsékelten echoszegény képlet került leírásra. A jobb axilla alsó harmadában, a tapintható képletnek
megfelelően 40x20x22 mm-es, csaknem egészében echoszegény, csak minimálisan echodús
részt tartalmazó elváltozás volt látható. A jobb emlőben észlelhető tumorból core biopsiát, a jobb
axillában lévő elváltozásból ultrahang vezérelt cytológiai mintát vettek. Szövettani vizsgálat során 3-as grádusú invazív duktális carcinoma igazolódott, immunhisztokémiai reakciók a daganat
ösztrogén- és progeszteronreceptor negativitását mutatták. A HER2 immunhisztokémiai vizsgálattal, a fehérje expressziójának intenzítása tenchnikai okok miatt nem volt pontosan megítélhető,
ezért a reakciót megismételték. Az ismételt immunhisztokémiai reakció score 3-as HER2 pozitivitást igazolt, így FISH nem vált szükségessé.
Staging vizsgálatként elvégzett mellkas-has-kismedence CT, valamint csontizotóp vizsgálat
során távoli áttét nem került leírásra. Tumormarkerek normál tartományban voltak (CA125:
9.0 U/ml; CA15-3: 12.3 U/ml; CEA: < 0.5).
A cT1c(15mm)cN1 stádiumú HER2-pozitív emlőkarcinómára tekintettel primér szisztémás kezelés mellett döntöttünk a beteggel egyetértésben, kemoterápia és kettős HER2 receptor-ellenes terápiát kezdtünk el. A terápiás tervünk 4 ciklus FEC kemoterápia és 4 ciklus
pertuzumab-trastuzumab-docetaxel kombináció volt.
4 ciklus neoadjuváns FEC kezelést követően kontroll mammográfia történt. A jobb axillában
lévő nyirokcsomó mérete jelentősen csökkent,12x8 mm-re, a jobb emlőben korábban leírt elváltozás nem volt elkülöníthető. Ezt követően 4 ciklus trasztuzumab-pertuzumabdocetaxel kezelésben részesült. Az 1. ciklusban telítő dózisú, 840 mg pertuzumabot és 640 mg
trastuzumabot alkalmaztunk intravénásan, majd fenntartó dózissal folytattuk a kezelést, ekkor
420 mg pertuzumab és 480 mg trastuzumab került intravénásan beadásra. Lázas neutropenia
primer profilaxisaként filgrastimot alkalmaztunk. Az első kezelést követően subfebrilitás lé49

pett fel, amely aceklofenak alkalmazása mellett megszűnt, melyet antitest okozta infúziós reakcióként értékeltünk. Ezen kívül mellékhatást nem észleltünk.
A primer szisztémás terápiát követően készült kontroll mammográfia során már nem volt
kimutatható kóros eltérés sem a jobb axillában, sem a jobb emlőben. Sebészeti Osztályunkon 2016 augusztusában csökkent radikalitású műtétet és axillaris blokk dissectiot végeztek
el. Szövettani vizsgálat a primer tumor komplett patológiai regresszióját igazolta (cPR - TR
1a), tumormentes axillaris nyirokcsomókkal (0/6), 1 db nyirokcsomóban komplett patológiai
regresszióra utaló szöveti képpel. (NR 2). Kezelés utáni tumorstádium: ypT0 N0 volt. A
műtétet követően a beteg adjuváns sugárkezelésben részesült. 2016.09.27. és 10.19. között
a jobb emlő, axilla-supraclavium területének 15x2,67 Gy dózisú foton irraditióját végezték
el az Országos Onkológiai Inétézetben. 2016 szeptembere óta, jelenleg is adjuváns subcutan
trastuzumab kezelésben részesül osztályunkon.
Összefoglalás: Betegünk esetében a szekvenciális antraciklin alapú kemoterápiát,
pertuzumab, trastuzumab és docetaxel kezelést követően csökkent radikalitású műtét és
axillaris blokkdissectio történt, a primer tumor komplett patológiai regressziója igazolódott,
tumormentes axillaris nyirokcsomókkal.
Betegünk jól tolerála a kezelést, súlyos fokozatú mellékhatás nem alakult ki: Profilaktikus
filgrastim alkalmazása mellett lázas neutropenia nem lépett fel.
A trastuzumab-pertuzumab-docetaxel kezelés során gyakran előforduló mellékhatások, úgy
mint a hasmenés, bőrszárazsság, körömelváltozások, oedema, fáradékonyság, köhögés, fejfájás, étvágycsökkenés, betegünknél nem jelentkeztek. Kardiális mellékhatást sem észleltünk.
Következtetés: Neoadjuvánsan alkalmazott pertuzumab-trastuzumab-docetaxel kombinációval igen magas arányú pCR érhető el irodalmi adatok alapján. A NeoSphere vizsgálatban
a trastuzumab-pertuzumab-docetaxel karon 45,8% a pCR aránya. A Triphaena vizsgálatban
a FEC kezelést követően alkalmazott pertuzumab- trasztuzumab-docetaxel kombináció 54,7
%-os pCR-t eredményezett. A klinikai vizsgálatok adatai alapján Grade 3-as, 4-es fokozatú
mellékhatások közül a neutropenia, hasmenés és a bőrkiütések fordultak elő leggyakrabban.
Az irodalmi adatokkal korrelációban, betegünk esetében is komplett patológiai remisszió alakult ki a szekvenciális antraciklin alapú kemoterápia, pertuzumab, trastuzumab és docetaxel
kezelést követően. Betegünk esetében súlyosabb fokozatú mellékhatást nem észleltünk.
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 eoadjuváns kettős HER2 blokád (pertuzumab és trasztuzumab) és kemoterápia
N
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Bevezetés: A célzott kezelések megjelenése előtt a HER2-pozitív emlőrákoknál neoadjuváns
kemoterápiával az esetek 19-26%-ában lehetett elérni patológiai komplett remissziót (pCR).
Később a trasztuzumab bevezetésével, a célzott kezelés és a kemoterápia kombináció hatására a pCR-ok aránya 38%-ra nőtt. Az új terápiás eljárást jelentő neoadjuváns pertuzumab és
trasztuzumab általi kettős HER2-gátlás és kemoterápia kombinációja a pathológiai komplett
remissziók arányának további emelkedését eredményezte nemzetközi klinikai vizsgálatokban.
A NeoSphere study-ban a pCR aránya 45,8% (ahol a docetaxel és kettős HER2 gátlás hatása
érvényesült, mivel a betegek az antraciklin tartalmú kemoterápiát műtét után kapták), míg a
Triphaena klinikai vizsgálatban 57,3%-66,2% (a ciklus kemoterápia és HER2 kettős blokád
után) volt.
Cél: Korai, operábilis HER2+ emlőrákok esetében alkalmazott neoadjuváns pertuzumab,
trasztuzumab és kemoterápiás kombinációkkal elért pCR-ok arányának elemzése és a mindennapi klinikai rutinban nyert terápiás tapasztalatok bemutatása.
Beteganyag és módszer: Korai, operábilis és inoperábilis HER2-pozitív emlőrák kezelésében alkalmazott neoadjuváns pertuzumab, trasztuzumab és kemoterápia kombinációjával elért
eredményeket elemeztük hét onkológiai osztály, illetve centrum adatai alapján. Az elemzéshez
elektronikusan tárolt adatokat használtunk, melyek a klinikai paramétereket, az alkalmazott
terápiákat és a műtéti patológiai vizsgálattal értékelt terápiás eredményeket jelentették. Az
elemzésbe II-és és III-as stádiumú, korai operábilis (T1-2, N0-1) és lokálisan előrehaladott
(T2–3, N2–3, M0 vagy T4a–c, bármely N, M0), illetve gyulladásos (T4d, bármely N, M0)
HER2 pozitív emlőrák eseteit vontuk be. Feltétel volt a neoadjuváns kezelés előtti és utáni
hisztopatológiai leletnek, a diagnózis időpontjának, a primér tumor méretének és az ösztrogén(ER), illetve a progeszteron (PR) státusznak az ismerete, illetve a HER2 pozitivitás. ER és/
vagy PR pozitívnak minősült a tumor, ha a daganatsejtek legalább 1%-ában expresszálódtak a
receptorok. Szükséges feltételnek tekintettük a neoadjuváns kezelés típusának és a pCR státusznak az ismeretét. Az analízis elsődleges célja a pCR arány megállapítása volt. A pCR-t az
emlőben és a nyirokcsomókban reziduális invazív carcinoma hiányával defineáltuk, visszamaradt in situ elváltozás és izolált tumor sejtek megléte megengedett volt (ypT0 ypN0 and ypT0/
is ypN0). A pCR arányát a HR státusz alapján is értékeltük. Vizsgáltuk a csökkent radikalitású
műtétek arányát, a neoadjuváns szisztémás kezelések típusát.
Eredmények: Elemzésünkbe 26 II,III-as stádiumú beteget vontunk be akik 2015.októberés 2016. június között részesültek neoadjuváns pertuzumab, trasztuzumab és kemoterápiás kombinációs kezelésben. Neoadjuváns kezelésként a betegek nagyrésze 3 vagy 4 ciklus
antraciklin tartalmú kemoterápia (EC, AC vagy FEC vagy CEF) után szekvenciális HER2
ellenes pertuzumab, trasztuzumab, taxán kombinációt kapott műtét előtt. A taxán 24 esetben a docetaxelt jelentette mely 75mg/m2-es vagy 100mg/m2-es dózisban került alkalmazásra, 1 esetben a kemoterápiás partner a paclitaxel volt és 1 esetben carboplatin és paclitaxel
kombinációt alkalmaztak, antraciklin nélkül. Öt beteg a műtét előtt csak docetaxel és célzott
terápiás kombinációtban részesült, antraciklin nélkül. A betegek átlag életkora 44,5 év volt
(24-69 év). A betegek aránya stádiumok szerint a következők szerint oszlott meg: IIA 30,76%
(8/26), IIB 30,76% (8/26), III A 23,07% (6/26), 15,38% (4/26). Közel azonos volt a stádium II és III tumorok aránya. Az átlagos tumor méret 38 mm-re adódott. A betegek 80,76%-a
(21/26) premenopauzális, míg 19,24%-a (5/26) posztmenopauzális státuszú volt. A daganatok
46,15%-a volt HR pozitív (12/26). Pathológiai komplett remissziót az esetek 61,53%-ban sikerült elérni. A műtéti preparátumban reziduális in situ komponens 2 esetben volt kimutatható
(12,5%).
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A pCR-t elérő betegek átlagos életkora 46 év (30-69 év) volt, a betegek nagyobb részénél stádium IIA és IIB (31,25% és 37,5%) és stádium III (31%) miatt került alkalmazásra a
HER2-kettős blokád és kemoterápia kombinációja. A betegek 75%-a volt premenopauzás,
az átlagos tumor méret 39,37 mm volt, a tumorok 50%-ában volt jelen a hormonreceptorok
egyidejű expressziója. A szisztémás neoadjuváns kezeléseket a nagyobb részben a
3xFEC75®4xTXT100+P+H jelentették, 5 esetben 4xTXT100+P+H képezte a terápiás stratégiát műtét előtt. A műtétek tekintetében nagyrészt mastectomia és ABD történt (13/16), egy
esetben mastectomiát és SLNB-t, egy esetben sector exciziót + ABD-t, egy esetben sector
exciziót és SNB-t végeztek.
A pCR-t nem elérő betegek átlagos életkora 42,3 év (27-67 év) volt, a betegek nagyobb
részénél stádium IIA (30%) és stádium IIIA (30%) miatt került alkalmazásra a HER2-kettős
blokád és kemoterápia kombinációja. A betegek 90%-a premenopauzális emlőrákban szenvedett, a tumor jellemzők tekintetében az átlagos tumor méret 39,8 mm volt, a tumorok 40%ában volt kimutatható a hormonreceptorok egyidejű expressziója és egyenlő arányban fordult
elő stádium II (50%), ill. stádium III (50%) emlőrák. A terápiás kombinációkat itt is elsősorban a 3-4 ciklus antraciklin tartalmú kemoterápiát (EC, AC vagy FEC vagy CEF) követő
pertuzumab, trasztuzumab, docetaxel kombinációja képezte.
Az esetek 90%-ában a műtét típusát a mastectomia és axilláris blokk dissectio képezte, egy
esetben történt csökkent radikalitású műtét. A műtéti staging alapján IA (30%), IIA (40%) és
IIIA (30%) stádiumok kerültek felállításra.
Összefoglalás: A pertuzumab, trasztuzumab és kemoterápiáa kombinációkkal magas arányú,
61,53%-os pCR-t sikerült elérni a mindennapi klinikai gyakorlatban, mely összhangban van a nagyobb nemzetközi klinikai vizsgálatok eredményeivel. Főleg premenopauzás betegek részesültek
a kezelésben (21 beteg) és a tumorok közel felében jelen volt az ER és/vagy PR koexpressziója.
Meglepő volt, hogy a magas pCR arányok ellenére 21 esetben került sor mastectomiára. A radikális műtéteket a centrális lokalizáció, a multicentricitás és gyakran a beteg preferencia magyarázta. Analízisünk gyenge pontja a kisebb betegszám, de ezt elsősorban a finanszírozási feltételek
magyarázzák. Összegezve, a mindennapi gyakorlatban nagyon hatékonyan alkalmaztuk a duális
HER2-gátlást és nem függött a HR státusztól a terápiás eredmény.
T15

 égi szer új, szubkután formulációjának alkalmazása HER2 pozitív
R
emlőrákban: saját tapasztalatok

	Haller István
Szent Margit Kórház, Onkológiai Osztály, Budapest
Bevezetés: A HER-2 onkogén amplifikációja és/vagy a receptor overexpressziója által jellemezhető HER-2-pozitív emlőrák a szokásosnál rosszabb prognózisú. Kimenetele HER-2
elleni antitest, trastuzumab (Herceptin) adagolásával javítható. A szubkután (sc) forma kifejlesztése fontos lépés volt a betegek ellátásának javításában. Klinikai vizsgálatok az intravénás
formával való egyenértékűségét igazolták.
Célkitűzés: A vizsgálat célja a szubkután trastuzumab kezelés gyakorlati vonatkozásainak
bemutatása az osztályunkon szerzett tapasztalatok tükrében. Főbb szempontok között a kezelés biztonságossága, mellékhatás profilja, a kórházi dolgozók valamint betegek preferenciái
szerepeltek.
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Betegek és módszerek: A Szent Margit Kórház Onkológiai osztályán 2014 és 2016 között 19
beteg kapott szubkután Herceptint. A szubkután Herceptin adagolása 3 hetente, fix 600mgos dózisban történt a HER-2 pozitív emlőrákos betegeknél. A 19 beteg közül 11 adjuváns, 6
metasztatikus indikációban részesült a kezelésben és mindössze két beteg kapta neoadjuváns
formában. A két neoadjuváns formában kezelt beteg közül az egyikben komplett (cT2N0ról
pT0N0), a másikban parciális (cT4N1ről pT0N1mi) pathológiai remisszió alakult ki a kezdeti
klinikai stádiumhoz képest. Azon betegeink közül akik metasztatikus emlő tumorban kapták
a kezelést három progrediált (13, 17 ill. 29 ciklus után) három jelenleg is kapja és továbbra is
stabil a betegségük (10, 26 és 41 ciklusnál tartanak). A betegek jelentős része kezdetben -taxán
alapú- kemoterápiával kombinálva, később monoterápiában részesültek a kezelésben. A regisztrációs vizsgálatban a szubkután Herceptin ágon gyakrabban észlelték a szív ejekciós frakciójának csökkenését és az infekciók fellépését, mint az intravénás ágon. Saját betegeinknél
az eddigi tapasztalataink alapján a betegek a kezelést jól viselték, a szubkután Herceptinhez
köthető Gr 3-4-es mellékhatást nem észleltünk. A 3 hetente adott kezelést szinte minden betegnél tartani tudtuk, abban a mindössze 4 esetben, amikor halasztásra kényszerültünk sem mellékhatások álltak a háttérben. A 19 esetből 7 betegnél intravénás Herceptin kezelésről tértünk
át szubkután formára, melyet rákérdezéskor a betegek a kezelési idő lerövidülése és a beadási
mód leegyszerűsödése miatt jellemzően preferáltak.
Következtetés: A szubkután Herceptin kényelmesen adagolható, jól tolerálható kezelési forma a HER-2 pozitív emlőrák minden stádiumában. Külön előnye, hogy nem roncsolja a betegek vénáját, ami megnehezítené a későbbi kemoterápia adását is. A vizsgált betegcsoportban
jelentős mellékhatást nem észleltünk, a betegek jól tolerálták a kezelést, a 3 heti protokoll
szerinti kezelés időben beadható volt, mellékhatás miatti halasztásra nem volt szükség. Nemzetközi vizsgálatokkal összhangban mind a betegek mind a személyzet előnyben részesítik az
5 perc alatt beadott sc injekciót a 30-90 perc alatt beadott infúzióval szemben.
T16

 z agyi áttétek kialakulásának rizikófaktorai és klinikopatológiai jellemzői emlő
A
tumoros betegek esetében

	Kószó Renáta, Kahán Zsuzsanna, Dobi Ágnes, Rusz Orsolya, Kelemen Gyöngyi,
Varga Zoltán, Hideghéty Katalin
SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika, Szeged
Célkitűzés: Metachron távoli áttétes emlőrákos betegek klinikai adatainak elemzése, agyi
metasztázis kialakulása szempontjából jellemző rizikótényezők és túlélés vizsgálata obszervációs adatbázis elemzésével.
Anyag és módszer: Retrospektív analízisünkben 50 metachron agyi és egyéb szervrendszeri, 20 kizárólag agyi, illetve 266 nem agyi áttétes, megelőzően kuratív célú emlőműtéten
átesett nőbeteg emlőrákos primer tumorának klinikopathológiai, illetve agyi áttét esetén az
agyi metasztázisra vonatkozó klinikai adatait elemeztük. A rizikótényezők vizsgálatát Coxregresszióval, a túlélést Kaplan-Meier analízissel végeztük.
Eredmények: Az agyi áttétes és az agyi metasztázissal nem rendelkező betegek adatainak összevetve az agyi áttétes betegek életkora szignifikánsan alacsonyabb, köztük több a
premenopausás, illetve nagyobb az ER és PR negatív, HER2 pozitív státusz aránya. A kizárólag agyi áttétes betegek között relatíve gyakoribb volt a nem duktális szövettani típus.
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Többváltozós analízissel csupán az ER negativitás bizonyult független rizikófaktornak mind
az agyi és egyéb vs. nem-agyi áttétes (HR=5,5, CI: 2,8-10,6, p<0,001), mind az összes agyi
áttétes vs. nem-agyi áttétes betegek összehasonlításakor (HR=4,9, CI: 2,9-8,5, p<0,001). A
csak agyi metasztázissal bíró betegeknél az agyi és egyéb szervrendszeri áttétes esetekhez
viszonyítva rövidebb volt az emlőtumor és az agyi áttét diagnózisa között eltelt idő (átlag 3,9
vs. 8,4 év, p=0,016), gyakrabban fordult elő szoliter agyi metasztázis (63% vs. 24%, p=0,009),
illetve nagyobb arányban történt agyi metastasectomia (40% vs. 8%, p=0,003).
Megbeszélés: A kizárólag agyi áttétes esetek nem mutattak specifikus tumor jellemzőt, bár
közöttük gyakoribb volt az ER és PR negatív státusz, csakúgy, mint az agyi és más szervrendszeri áttétes betegeknél. A főképp az agyi és egyéb szervrendszeri áttétes betegek között a
HER2-pozitív esetek nagyobb aránya a HER2-gátló terápiával kapcsolatos túlélés javulással,
és másodlagos agyi áttétképződéssel lehet kapcsolatos. A kizárólag agyi áttétes betegek intenzívebb központi idegrendszeri kezelésben részesülhettek.
A kutatást a VKSZ_12-1-2013-0012 pályázat támogatta.
T17

 élybelégzéses technika (DIBH) alkalmazása bal oldali emlőtumorok
M
posztoperatív sugárkezelése esetén az Uzsoki utcai Kórházban

	Póti Zsuzsa, Katona Csilla, Szalai Tibor, Hegedűs László, Landherr László
Cél: A szívet ért sugárterhelés csökkentése érdekében a bal oldali teljes emlő és mellkasfal
posztoperatív besugárzása esetén a DIBH bevezetése, a tervek összehasonlítása alapján intézeti protokoll kidolgozása.
Anyag és módszer: Az Uzsoki utcai Kórházban 2016. májusa óta 40 betegnél végeztünk
DIBH technikával bal oldali emlő és mellkasfali besugárzást Varian IX lineáris gyorsítón az
RPM légzésvezérlés modul segítségével, mely mélybelégzés monitorizálására és vezérlésére
is alkalmas. A besugárzástervezés előtt történik meg a beteg részletes felvilágosítása és a légzésvisszatartás begyakoroltatása (coaching). A Toshiba Aquilion CT szimulátorral elkészített
tervezési CT előtt egy orvos és egy fizikus közösen eldönti az elkészült légzési görbék alapján,
hogy az adott beteg alkalmas-e a légzésvezérelt kezelésre. A mélybelégzéses TOP CT mellett
szabadlégzéses CT is készül minden esetben, egyrészt a tervek összehasonlíthatósága miatt,
másrészt hogy az esetlegesen fellépő komplikációk miatt az előírt sugárkezelés hagyományos
technikával is elvégezhető legyen. Az első kezelés során a beteget mélybelégzés alatt kétirányú KV-os felvételek segítségével (OBI) online matching alkalmazásával pozicionáljuk, majd
szabad légzésben bejelöljük, a második és harmadik kezelés előtt ismételten ellenőrizzük, és
szükség szerint módosítjuk a beállítást, a továbbiakban pedig heti (portal) ellenőrzést végzünk. A beteg irányítását audio vezérléssel és vizuális visszajelzéssel végezzük.
Eredmények: A légzési görbe intervallumát a kezdeti 5 mm-es beállítás után a video visszajelzést követően 3 mm-re csökkentettük. A két különböző -mélybelégzés és szabadlégzés során
készült- besugárzási tervet összehasonlítottuk, vizsgáltuk a szív, a LAD és a tüdők terhelését.
Megbeszélés: A bal oldali teljes emlő és mellkasfal posztoperatív célú, DIBH technikával
történő besugárzása során a szívet ért sugárterhelés csökkenthető a hagyományos technikákhoz képest, így a továbbiakban rutinszerűen kívánjuk alkalmazni a megfelelő betegcsoport
esetében.
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T18

 esugárzási technikák dozimetriai összehasonlítása egyedüli tumorágy
B
besugárzás esetén

	Varga Zoltán, Kószó Renáta, Gaál Szilvia, Darázs Barbara, Kahán Zsuzsanna
SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika, Szeged
A részleges emlőbesugárzás megfelelő beteg kiválasztás esetén biztonságos módszer, mely a
teljes emlő besugárzáshoz képest alacsonyabb egészséges szöveti terheléssel jár. Ugyanakkor
a tumorágy elhelyezkedésétől függően esetleg eltérő besugárzási technikák lehetnek előnyösebbek az egyes betegek számára.
Célul tűztük ki 3D konformális és intenzitásmodulált besugárzási technikák dozimetriai ös�szehasonlítását, és annak elemzését, hogy milyen beteg- vagy daganatjellemzők segíthetik a
kedvezőbb technika kiválasztását.
Jelen vizsgálatban egy 3D konformális technikát (két ékelt fotonmező – 3D), két intenzitásmodulált technikát (5 mezős Sliding window IMRT, illetve RapidArc – RA), valamint az arra
alkalmas betegeknél egy 3D konformális kevert (foton és elektron – 3Dmix) technikát hasonlítottunk össze. Ez utóbbi tervet csak azon betegeknél készítettük el, akiknél a PTV geometriai
középpontjának a felszíntől mért távolsága 3cm, vagy annál kisebb volt (Fekete és mtsai, Med
Dosim 2015). A sugárkezelést a PTV átlagára előírt 10x3,75 Gy dózissal végeztük. Elemeztük
az azonos oldali tüdő átlagos dózisát (DmeanLung) és 15Gy vagy annál nagyobb dózissal terhelt
relatív térfogatát (V15GyLung), továbbá V15GyHeart, DmeanCoronary, DmaxCoronary, V15GyBreast,
V5GyBody paramétereket. A céltérfogat lefedettségét a 95%-os dózissal mértük (V95%), valamint számoltunk dózis homogenitást (HI) és konformitást (CN) jellemző paramétereket. A
dozimetriai adatok mellett vizsgáltuk az egyéb beteg- és daganatjellemzőket, valamint a korai
mellékhatásokat is.
Ezidáig 28 (14 jobb illetve 14 bal oldali) beteg adatait dolgoztuk fel. A gócmélység 11 esetben volt 3cm, vagy annál kisebb. Mind a 28 betegre elkészített 3D konformális és intenzitásmodulált tervek összevetésénél szignifikánsan kedvezőbb értékeket találtunk a V15GyLung,
V15GyHeart és V15GyBreast értékek esetén az IMRT és RA terveknél a 3D-vel szemben, míg
a V5GyBody az IMRT tervek esetén volt nagyobb, mint a másik két esetben. A céltérfogatra
vonatkozó minden érték (V95%, HI, CN) szignifikánsan jobb IMRT és RA esetén, mint a 3D
tervekben. Amennyiben a 3cm-nél kisebb gócmélységű céltérfogatokra készített (11 eset) terveket hasonlítottuk össze, a DmeanLung, a V15GyLung, valamint a V5GyBody a 3Dmix tervek
esetén volt a legalacsonyabb, míg a V15GyBreast az IMRT és a RA tervekben volt kedvezőbb
a 3D konformális tervekkel szemben. A V95% adatokban nem volt eltérés, míg a HI és CN az
intenzitásmodulált tervek esetén volt jobb, bár utóbbi esetén a 3Dmix tervvel szemben csak
az RA eredményezett szignifikáns különbséget. A betegek a sugárkezelést egy esetben IMRT,
míg a többi esetben RapidArc technikával kapták. Jelenleg 0,85 év medián utánkövetés mellett betegeinknél 2 esetben grade I radiodermatitis, 3 esetben parenchyma oedema, valamint 1
esetben fájdalom jelentkezett korai mellékhatásként.
Eredményeink alapján úgy gondoljuk, hogy a parciális emlőbesugárzásra alkalmas betegek
kezelésében az intenzitásmodulált technikák, azon belül is a RapidArc tűnik a legjobb
választásnak, ugyanakkor felszínhez közeli tumorágy esetén az elektronnal kiegészített 3D
konformális technika is szóba jöhet, amennyiben a rizikószerv terhelések további csökkentése
indokolt.
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összes (n=28)

3D

IMRT

RA

p

DmeanLung (Gy)

4,06±1,79

4,01±1,62

3,84±1,44

0,509

V15GyLung (%)

6,21±4,78

5,29±3,03

4,57±2,98

0,033

V15GyHeart (%)

0,86±1,58

0,17±0,40

0,14±0,38

0,013

DmeanCoronary (Gy)

2,12±3,21

3,41±1,40

3,12±1,04

0,062

DmaxCoronary (Gy)

6,06±8,90

6,32±1,47

5,73±1,91

0,735

V15GyBreast (%)

24,76±9,84

15,70±3,78

14,58±4,96

<0,001

V5Gy

1343,7±521,0 1562,6±530,8 1346,3±505,2 <0,001

Body (cm3)

V95% (%)

94,59±3,47

97,41±2,04

97,72±1,57

<0,001

HI

0,088±0,121

0,058±0,064

0,056±0,058

0,014

CN

0,54±0,07

0,82±0,06

0,80±0,04

<0,001

d<3cm (n=11)

3D

IMRT

RA

3Dmix

p

DmeanLung (Gy)

3,32±1,72

3,46±1,77

3,36±1,64

1,53±0,80

0,001

V15GyLung (%)

4,85±3,55

4,96±3,65

4,21±3,44

1,88±1,22

0,013

V15GyHeart (%)

1,07±1,74

0,00±0,00

0,00±0,00

0,30±0,99

0,073

DmeanCoronary (Gy)

3,30±4,44

3,40±1,78

3,32±1,41

2,09±2,90

0,425

DmaxCoronary (Gy)

8,07±10,85

6,73±2,01

6,16±2,62

6,25±9,03

0,634

V15GyBreast (%)

29,35±10,42

15,35±3,61

14,03±4,72

30,66±9,37

<0,001

V5GyBody (cm3)

1121,8±537,7 1425,7±618,8 1186,9±544,9 648,5±235,8

<0,001

V95% (%)

94,66±4,20

96,49±2,02

96,76±1,64

93,22±3,54

0,015

HI

0,072±0,027

0,050±0,013

0,051±0,011

0,074±0,016

0,001

CN

0,57±0,07

0,82±0,06

0,82±0,04

0,72±0,07

<0,001

A kutatást a VKSZ_12-1-2013-0012 pályázat támogatta.
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Új elemek és tendenciák az emlőrák diagnosztikájában és terápiájában

	
Kószó Renáta1, Rusz Orsolya1, Kelemen Gyöngyi1, Lázár György2, Paszt Attila2,
Simonka Zsolt2, Vörös András3, Kővári Bence3, Kaizer László3, Hamar Sándor3,
Ormándi Katalin4, Hoffmann Csilla4, Kahán Zsuzsanna1
SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika1, Sebészeti Klinika2, Pathológiai Intézet3,
Radiológiai Klinika és Affidea Diagnosztika4, Szeged
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Bevezetés: Az emlőrákot illető ismeretek változásával a diagnosztikus vizsgálatok és a terápiás ellátás szükségszerűen átalakul.
Célkitűzés: Az emlőrákos betegek diagnosztikájában és ellátásában észlelhető tendenciák
megfigyelése klinikánk 13 éves emlőrák adatbázisának elemzésével.
Módszerek: Prospektív obszervációs adatbázisunkban a klinikán kezelt, szövettanilag verifikált invazív vagy in situ emlőrákos betegek adatait dolgozzuk fel a detektálás módja, a
pathológiai jellemzők, valamint a műtéti és onkológiai ellátási paraméterek alapján. Adatbázisunkban az MRI-morfológia és a tumort infiltráló lymphocyták aránya is rögzítésre kerül.
Eredmények: 2004 és 2016 között 3891 újonnan diagnosztizált emlőrákos beteget észleltünk.
4,75%-uk szinkron áttétes beteg volt, míg a 0-3. stádiumú esetek 87,1%-a primer ellátásként
műtétben, 12,3%-a neoadjuváns vagy definitív célú szisztémás terápiában részesült. Az éves
esetszám enyhén emelkedik. A korai stádiumú, szűréssel diagnosztizált esetek aránya >40%.
Csökkent az intervallum rákok aránya. A tumorok kb. felét tünet alapján ismerték fel, egyharmaduk nyirokcsomó pozitivitással járt. A kezelési stratégiák között a neoadjuváns modalitások aránya nőtt, jelenleg közel 20%. A műtéti ellátást illetően a mastectomiák és a sentinel nyirokcsomó biopsziák arányának növekedése, a pathológiai jellemzők közül a HER2+ tumorok
arányának csökkenése észlelhető.
Megbeszélés: A mastectomiák előtérbe kerülését a kedvezőbb diagnosztikus feltételek és a
helyreállító műtétek jobb hozzáférése, az axilláris blokkdisszekciók háttérbe szorulását az elmúlt 1-2 évben bekövetkezett szemléletváltás indokolja. A HER2 pozitív esetek számának
csökkenését a korai stádiumú emlőrákos esetek arányának növekedésével magyarázzuk. Eredményeink időszakos elemzése segít az új tendenciák felismerésében, illetve tevékenységünk
minőségellenőrzésében.
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Emlőrákosok sugárterápiáját segítő kalkulátor statisztikai kiértékelése

	Rárosi Ferenc1, Boda Krisztina1, Varga Zoltán2, Kahán Zsuzsanna2
1
SZTE ÁOK Orvosi Informatikai és Orvosi Fizikai Intézet, Szeged
2
SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika, Szeged
Emlőrákos betegek sugárterápiájának tervezésekor figyelték meg, hogy bizonyos betegek szív
illetve LAD sugárterhelése kedvezőbb háton, mint hason fektetve. Ennek megállapításához
azonban szükség volt teljes CT sorozat és besugárzási terv készítésére mindkét pozícióban.
Három változó (BMI, a LAD és a mellkas távolságának középértéke, illetve a mezőben levő
szív keresztmetszet) segítségével regressziós modellek alkalmazásával előre jeleztük, hogy
melyik pozíció kedvezőbb a betegnek LAD terhelés szempontjából. Az SzTE Onkoterápiás
Klinika 138 bal oldali emlőrákos betege adatai alapján készítettünk egy MS Excel alapú kalkulátort. Az előrejelzések pontosságának határait az első 138 beteg adatain ezerszeres keresztvalidálással vizsgáltuk, ezt előzetes eredménynek tekintettük [1.], a kalkulátor
validálása az első 138 betegtől független, további 100 beteg adatain történt.
Megvizsgáltuk a három prediktor leolvasási pontosságát (a LAD és a mellkas távolságának
középértéke, illetve a mezőben levő szív keresztmetszet megállapítása egy CT szeletből igen
nehéz feladat, nagy gyakorlatot igényel) és ezek hatásait az előrejelzésekre.
Korszerűbb statisztikai eljárással, a döntési görbék használatával is kiértékeltük a kalkulátor
prediktív erejét. [2., 3.]
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Az első 138 beteg adatai alapján kapott szenzitivitás 80.7%, specificitás 87.5% [1.], míg a
validálás során a független további 100 beteg adatain rendre 82.8%-ot illetve 87.3%-ot kaptunk Ezek az értékek igen stabilnak mutatkoztak, amiből arra következtetünk, hogy a kalkulátor a maga határaival stabilan működik, illetve hogy a prediktorok esetleges leolvasási hibái
nem rontottak számottevően az eljáráson. A döntési görbékkel történő kiértékelés megmutatta,
hogy a módszer a lehetséges elvágópontok széles sávjában is előnyösen alkalmazható, az ún.
„nettó nyereség” („net benefit”) értékek magasak voltak az elvágópontok széles sávjában.
1. Varga, Z., Cserháti, A., Rárosi, F., Boda, K., Gulyás, G., Együd, Z., and Kahán, Z.
(2014). Individualized positioning for maximum heart protection during breast
irradiation. Acta Oncologica 53, 58–64.
2. Vickers, A. J., and Elkin, E. B. (2006). Decision curve analysis: A novel method for
evaluating prediction models. Medical Decision Making 26, 565–574.
3. Vickers, A. J., Cronin, A. M., Elkin, E. B., and Gonen, M. (2008). Extensions to
decision curve analysis, a novel method for evaluating diagnostic tests, prediction
models and molecular markers. BMC Medical Informatics and Decision Making 8:53.
A kutatást a VKSZ_12-1-2013-0012 pályázat támogatta.
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SZDR1

Emlőrák terápiás nővér: új szakember a multidiszciplináris ellátásban

	Dr. Mátrai Zoltán
osztályvezető főorvos, Országos Onkológiai Intézet, Emlő és Lágyrészsebészeti
Osztály, Budapest
Az emlőrák magasszintű onkológiai ellátórendszerének alapját a speciálisan képzett szakemberek jelentik. Az európai rendszer nem csak az orvosokra, hanem a magasan képzett szakdolgozókra is épít. A European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA) a multidiszciplináris emlő onkológiai bizottság törzs szakember gárdájában új státuszt hívott életre, az ún.
emlőrák-terápiás nővérét. A speciálisan képzett szakdolgozó elsődleges feladait a szervezet a
beteg pszichés támogatásában valamint a kezelés és az utánkövetés során a beteg és az emlő
multidiszciplináris szakemberei közötti érdemi kapcsolattartásnak és kommunikációnak elősegítésében határozta meg.
SZDR2

Táplálkozás és emlőrák, emlőrák és táplálkozás

	Prof. Dr. Kahán Zsuzsanna
tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged
A „jó” (mediterrán/makrobiotikus) és a „rossz” (gyorséttermi vagy éppen magyaros ételek)
étrend fogalma jól ismert, és ismerjük a súlyfelesleg univerzálisan káros hatását. Babona ez,
vagy tudományos eredményeken alapszik? Igaz-e az emlőrákra? Milyen mechanizmusokkal
lehet káros vagy éppen védő hatása a táplálékoknak?
Több százezer egészséges egyén megfigyelése alapján egyértelmű összefüggés állapítható
meg a túlsúly (kórosan emelkedett testtömeg index –„body mass index”, BMI) és az emlőrák hajlam között. Az emlőrákok kockázatát a jelentős túlsúly 50%-kal emeli, és ezen belül különösen a hormon receptor pozitív emlőrákokét (86%). Ez elsősorban a menopauzában érvényes, míg a fiatal premenopauzás betegeknél a túlsúly inkább a hormon receptor
negatív (hármas negatív) emlőrákoknak kedvez. Hasonlóan, a túlsúly rontja a gyógyulás
esélyét emlőrák miatti ellátás után: extrém túlsúly esetén mind az emlőrákos, mind a nem
emlőrákkal kapcsolatos halálozás több mint 100%-kal emelkedik. Lehet-e beavatkozni?
A zsírszegény diéta (az energiaszükséglet <20%-át szabad zsírokból fedezni) különösen a
magas testtömeg indexű, eredetileg zsírdús étrendet fogyasztók esetében bizonyult védő
hatásúnak: csökkentette az emlőrák előfordulást (különösen a hormon receptor pozitív
esetek számát); hasonlóan, esetleges emlőrák diagnózis után kedvezőbb volt mind az emlőrákkal kapcsolatos és attól független túlélés. A zsírszegény étrend súlycsökkenéshez is
vezetett. Emlőrák miatti műtét és adjuváns kezelés után a zsírszegény étrend bevezetése
jobb túlélést biztosított elsősorban a hormon receptor negatív emlőrákos esetekben. A
kalcium és D vitamin pótlás jótékony hatásúnak mutatkozott egy sor daganat, köztük az
emlőrák kockázat csökkentésében.
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Milyen mechanizmussal lehet káros vagy hasznos egy étrend? Egybehangzó eredmények szerint a daganatok keletkezéséért, fennmaradásáért és növekedéséért, terjedéséért az esetek jelentős
részében azok a gyulladásos mediátorok (közvetítő anyagok) a felelősök, amelyek képződését bizonyos táplálékok, illetve anyagcserezavarok (mint a túlsúly) serkentik. Ezek kedveznek a daganatokra jellemző génhibák keletkezésének, a féktelen sejtosztódásnak, szabályozási zavaroknak,
sejten belüli anyagcserezavarnak, és nem utolsósorban károsítják a daganatellenes immunvédekezést. A zsírsejtek, zsírszövet a túlzott mértékben termelődő női nemi hormon forrásul szolgáló
extra endokrin szervnek tekinthető, így a túlsúlyos állapot fokozott hormon expozíciót okozva is
hozzájárul az emlőrák szempontjából kedvezőtlen hatásokhoz.
A mondás, hogy „Mondd meg, hogy mit eszel, megmondom, hogy ” az onkológiai gyakorlatban
is beválik. Az egészséges egyének és a betegek egészségi állapota nagy függ a táplálkozástól és a
testsúlytól. A helyes táplálkozás és súly kontroll a legegyszerűbb és leghatásosabb beavatkozási
lehetőség a daganatos, köztük az emlőrák miatti egészségkárosodás, halálozás csökkentésére.
SZDR3

A mozgás és a gyógytorna szerepe az integratív onkológiában

	Kapitány Zsuzsanna
egyetemi adjunktus, Semmelweis Egyetem Fizioterápia Tanszék, Budapest
A mozgás, a rendszeres fizikai aktivitás szerepe egyaránt fontos a daganatos betegségek megelőzésében és gyógyításban. Annak ellenére, hogy evidence based kutatások korlátozottan
vannak jelen e témában, egyre nagyon figyelmet kap az integratív onkológiában. Különösen
igaz ez az emlőrák vonatkozásában. A daganatos megbetegedések és az onko-terápia mellékhatásai jelentősen befolyásolják a betegek fizikai aktivitását, fáradékonyság, és a szervezet
ellenállóképességének csökkenése általánosan jellemző tünet. Addig amíg testséma megváltozása kontraktúrák kialakulásához, funkció vesztéshez vezetnek, egyes onkológiai kezelések
pedig metabolikus változásokat hoznak létre, mely jelentős csontvesztéshez jár. Az előadás
kitér valamennyi mellékhatásra, mely befolyásolja a fizikai aktivitás csökkenését.
Ugyanakkor mind a betegek mind a szakemberek körében gyakran felmerülő kérdés, hogy mikor és milyen típusú torna, sport, szabadidős tevékenység segíti az onkológiai betegek gyógyulását. Ki az a szakember, aki megfelelő tudás és tapasztalat birtokában segíteni, koordinálni
tudja a daganatos beteg mozgásprogramját? Az előadás célja, bemutatni a gyógytornász szerepét az emlődaganatos beteg rehabilitációjában. A releváns fizioterápiás eljárások bemutatása
mellett, segít tájékozódni a szabadidős sportok kiválasztásában is.
Az előadás összeállítása a nemzetközi és hazai szakirodalom, illetve saját fizioterápiás tapasztalat alapján történt. Az anyag egyben a kerekasztal megbeszélés vitaindítójának is szántam.
SZDR4

Emlődaganatos betegek szociális rehabilitációja

	Dudás Rita
szociális munkás, SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged
Szociális rehabilitáció alatt a közösségbe történő tényleges beilleszkedés folyamatát értjük,
végeredménye a társas kapcsolatok működése, viszonylagos anyagi, gazdasági önállóság, a
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létfeltételek biztosításának képessége. A beteg és családja aktív részvételét feltételezi.
Felmerülő problémák, feladatok:
1, A beteg és családja szociális, anyagi bizonytalansága
Pénzbeli társadalombiztosítási ellátás formái:
Táppénz: háziorvos állapítja meg, feltétele biztosítási jogviszony, igazolt keresőképtelenség.
Rokkantsági és rehabilitációs ellátás: a kérelmező lakó helye szerinti illetékes Kormányhivatal
Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve jár el. Az ellátásra való jogosultság alapja a rehabilitációs hatóságnak a komplex minősítés keretében megállapított rehabilitációs javaslata.
Pénzbeli szociális ellátások: 2015. március 1-től a helyi önkormányzatok feladata, Járási Hivatalok állapítják meg. Formái: egészségkárosodási támogatás, lakásfenntartási támogatás,
méltányossági közgyógyellátás, méltányossági ápolási díj.
Alanyi közgyógyellátás: egészség károsodott személyek számára adható, szociális rászorultságot is vizsgálnak. A lakóhely szerinti Járási Hivatalnál igényelhető, csatolni kell a háziorvos
igazolását, mely alátámasztja a havonta rendszeres gyógy ellátás szükségességét.
2, Egyéni gyakorlati szociális szükségletek közvetítése
Információszolgáltatás, támogató szervezetekkel való kapcsolattartás
Jogsegély közvetítése: daganatos betegek munkahelyen történő egyenlőtlen bánásmód, diszkrimináció esetén
Önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások közvetítése: családsegítés, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, hajléktalan ellátás,
Szakosított ellátási forma igénylésének lehetőségei: ápolást-gondozást nyújtó intézmény,
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, hajléktalanok számára fenntartott rehabilitációs
egészségcentrum.
3, Betegeink otthonukba való visszasegítése
Házi betegellátás bevonása: háziorvos javaslata alapján, az OEP által finanszírozott otthoni
szakápolási szolgálat biztosítja. Házi segítségnyújtás, gondozás: a mindennapi gyakorlati feladatok elvégzésében nyújt segítséget: bevásárlás, gyógyszerkiváltás, ebéd házhoz szállítása.
SZDR5

„Együtt könnyebb – érintettek az érintettekért”

	Halom Borbála
elnök, Mellrákinfó Egyesület, Budapest
A Mellrákinfó Egyesület azzal a céllal jött létre (2015-ben), hogy minél több nőnek segíthessen a betegségben, illetve a rehabilitációban és nem utolsó sorban, hogy felhívja a Magyar nők
figyelmét a tudatosabb életre!
2013-ban kezdtem el segítő tevékenységemet a blogommal (www.mellrakom.blog.hu) majd
2014. tavaszán kezdtük el felvilágosító munkánkat pár sorstárssal. Úgy gondoltuk és magunkon is éreztük, hogy jót tesz nekünk és betegtársainknak, ha a problémáinkat megoszthatjuk
egymással. Vannak, persze olyanok, akik mellett ott a család, barátok, kollégák, de nagyon sokan vannak, akik egyedül, társ nélkül vágnak neki a küzdelemnek, vagy nem merik elmondani
környezetükben milyen betegségben szenvednek.
A küldetésünk kettős, mert ahol csak lehet, hangoztatjuk az önvizsgálat és a szűrővizsgálatok
fontosságát, illetve támogatjuk sorstársainkat. Itt a zárt csoportban, (persze bizonyos szabályok betartásával) minden kérdés feltehető, megbeszélhető. Hisz mindannyian hasonló prob61

lémákkal küzdünk, hasonló stádiumokon mentünk át. Van aki, még csak most szembesül a
diagnózissal, nem tudja mi vár rá, van, aki a kemoterápia, sugárterápia, vagy a hormonkezelés
mellékhatásaival küzd, van aki az áttétek miatt van kétségbe esve. Mindenkinek jól jön néhány
jó tanács, bátorítás. Ezen kívül nyilvános oldalunkon is igyekszünk hétről-hétre hasznos információkkal, tanácsokkal szolgálni követőinknek (4000 fő).
https://www.facebook.com/mellrakinfoegyesulet/
Az éterben való kapcsolattartás mellett nagy gondot fordítunk a személyes találkozásokra
is. Évente szervezünk egy országos találkozót orvosok, pszichológusok, életmód tanácsadók
meghívásával. Részt veszünk nagyobb sporteseményeken (Vivicitta, Női Futógála, Lánchíd
séta, Kékszalag, Kékharisnya) ahol egyrészt a felvilágosításra fektetünk nagy hangsúlyt, másrészt futócsapatokat szervezünk, ami külön nagy öröm, hogy nagyon sok érintett csatlakozott
hozzánk. Szerveztünk flashmobot az Uránia előtt, és járunk cégekhez is felvilágosítást tartani.
Ezen kívül iskolákban –védőnői közreműködéssel-felvilágosításokat tartunk, negyedévente
(az ország több pontján egyidőben) a Csillámvilággal közösen Remény és szépség napot tartunk, ahol az éppen kemoterápiás kezelés miatt kopasz nők fejére csodás henna mintákat festenek az önkéntes hennafestők. A csoportunkban minden utolsó kemoterápiát kapott tagunknak
egy kis ajándékkal kedveskedünk. Egy évben többször is online mozgásra buzdító kampányt
szervezünk, melynek „Mozogj az életért” a neve. Idén májusban rajzversennyel és kiállítással
egybekötött gyereknapot rendeztünk az Országos Onkológiai Intézetben.
Csoportunk létszáma már-már ijesztő mértékben növekszik, jelenleg meghaladja az 1350 főt.
Ebből is látszik, hogy milyen nagy probléma Magyarországon a mellrák, milyen sok nőt érint
és szükség van a segítő közösségekre. Reméljük, fáradozásunk eredményeként javulnak majd
a „statisztikák” és akik már „benne vannak”, nem halálos betegségként fogják fel a mellrákot.
Egyre hosszabb lesz a negatív leleteket produkálók listája, illetve a gyógyultak névsora.
www.mellrakinfo.hu
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Tájékozottság az emlő szűrővizsgálatok és önvizsgálat tekintetében

	Csanádi Andrásné
SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged

Bevezetés: Hazánkban 2001 óta működik rendszeres emlőrák szűrő program melynek keretében a 45 és 65 év közötti nők névre szóló értesítést kapnak az emlőt érintő rákszűrés esedékességéről. Magyarországon és az Európai Unióban az Egészségügyi Világszervezet (WHO),
valamint a Nemzetközi Rákellenes Unio (UICC) ajánlását fogadják el mértékadónak, mely
szerint a mammográfia 2 évente indokolt. Az emlőrák a fiatalabb nőknél is előfordulhat. Az
emlő a női szépséget és az anyaságot jelenti, gondozni kell, mint ahogy az egész testünket.
Probléma felvetés: A világon a második leggyakrabban előforduló tumor fajta. Az emlőrák korai
stádiumban az esetek jelentős részében meggyógyítható. A korai felfedezés életet menthet, ezért
rendkívül fontos a népességi szűrőprogramban történő részvétel. Az elváltozások még mindig
jelentős részét a nők saját maguk észlelik először. Az emlő rendszeres önvizsgálata jelentősen
fokozza annak esélyét, hogy az esetleges elváltozást korábbi stádiumban fedezzék fel.
Módszer: Kutatásom kérdőív segítségével arra irányult, hogy vajon az egészségtudatos nők
ismerik-e az emlőszűrés módszereit. A másik kérdés az volt, hogy azok az egyének, akik
fontosnak ítélik a rendszeres szűrésen való részvételt, tudják-e, hogy milyen időközönként
kell az emlő szűrővizsgálaton megjelenni. A felmérést az onkológián előforduló 50 nőbeteg
körében végeztem. A 25 kérdésből álló kérdőív arra is kitért, hogy vajon a válaszadók körében
hányan ismerték az emlő önvizsgálatát és annak jelentőségét. A kérdőív egyszerű választásos
kérdéseket tartalmazott, amelyet a betegek önként töltöttek ki.
Eredmények: A megkérdezettek 24%-24%-a 8 általános iskolát illetve szakiskolát végzett,
34%-a érettségivel, 10%-a főiskolai és 8%-a egyetemi végzettséggel rendelkezett. Ezek közül
6% vallotta azt, hogy nem ismeri a képalkotó szűrővizsgáló módszereket. Azok közül, akik
fontosnak tartották a folyamatos tájékoztatást a szűrőprogramokról, 94% ismerte a különböző
képalkotó diagnosztikai eljárásokat. A megkérdezettek közül, mind az 50 válaszadó fontosnak
tartotta a rendszeres szűrővizsgálaton való részvételt, de közülük 24% úgy tudta, hogy évente,
62% pedig, hogy 2 évente történik a szűrővizsgálat. A megkérdezettek 14%-a nem tudta, milyen időközönként kell részt venni a szűréseken.
Következtetés: Az emlő önvizsgálata rendkívül fontos, de hangsúlyozni kell, hogy a jó minőségű emlőszűrést nem helyettesíti.
SZD2

Asszisztensi feladatok az emlődaganatok invazív és intervenciós vizsgálataiban

	Környeiné Ördögh Katalin, Solticzky Józsefné Onozó Gabriella, Csabai Klára, Tóth Erika
Affidea Diagnosztika Mammográfiás részleg, Szeged
Az emlőrák komplex diagnosztikájában a képalkotó módszerek mellett több invazív és intervenciós eljárás alkalmazása szükséges. Napjainkban a röntgen asszisztensek feladata nemcsak a felvételek elkészítésére korlátozódik, hanem jogos elvárás ezeknek az eljárásoknak ismerete is.
Az előadásban röviden bemutatásra kerülnek a különböző mintavételi technikák és intervenciós eljárások, kiemelve a szakasszisztensek feladatait: a páciens pontos tájékoztatását, a vizsgálatokhoz szükséges eszközök előkészítését, valamint az aktív részvételt a beavatkozásoknál.
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SZD3

A makroblokk technika gyakorlata az emlőtumorok diagnosztikájában

	Beraczkáné Nagy Anita
SZTE Pathologiai Intézet, Szeged

Az emlő rutinszerűen makroblokkokban történő feldolgozásának igénye a diagnosztikus pontosság érdekében került bevezetésre. Ez terápiás segítséget nyújt a klinikusnak és a korrekt
stadiumbeosztást lehetővé téve prognosztikus jelentőségű.
A tumor méretétől függetlenül a daganatot reprezentatív módon kell feldolgozni, ami ideálisan
a teljes metszéslap több síkban történő vizsgálatával érhető el.
A nagyobb méretű (8x10 cm-es) metszetek sokkal pontosabb radio-patológiai korreláltatást
tesznek lehetővé, a tumorok méretének pontosabb meghatározását biztosítják.
Az előadásban bemutatom a makroblokk technika folyamatát, előnyeit, hátrányait, eszköz, ill.
személyi feltételeit.
SZD4

„ Szedhetem-e másnaponta?” Emlőrák endokrin terápiája során szerzett
tapasztalataink

	Bezsenyi Istvánné, Olajos Ildikó, Faragóné Bacsa Mária
Bács-Kiskun Megyei Kórház Onkoradiológiai Központ, Onkológiai Gondozó, Kecskemét
Emlődaganatok tekintetében az onkológiai gondozás a klinikailag tumormentes és legfeljebb
adjuváns hormonterápiára szoruló, legtöbbször operált emlőrákos betegek ellenőrzését jelenti.
A 2016-os Emlőrák Konszenzus Konferencia ajánlása szerint “az adjuváns hormonterápia általában
5-10 éven át javasolt.” A betegek jelentős része azonban nem szedi kitartóan gyógyszerét. Magyarországon egyes becslések szerint a betegek fele lemond az endokrin terápia nyújtotta védelemről.
Vajon javítható-e a betegek adherenciája ezen a téren?
Kecskeméten az Onkológiai Gondozóban saját pácienseink körében igyekeztünk tájékozódni
betegeink együttműködési attitűdjéről. 50 beteget megkérdezve alakultak ki az eredmények
az endokrin kezelés adherenciájára, perzisztenciájára vonatkozóan. A felmérés nem reprezentatív, de sokat elárul a betegek és orvosaik, ápolóik közötti kapcsolatról. Az onkológiai
gondozás hosszú éveken át tartó találkozásokat jelent olyan kötődés alakul ki, amit segítségül
hívhatunk az endokrin kezelés adherenciájának, perzisztenciájának javítására.
A felmérés eredményei alapján a beteg terápiával kapcsolatos problémáinak feltárása a megoldásra irányuló törekvések segíthetik az endokrin kezeléseket. Ebben a mindennapi ápolói
munka során részt tudunk vállalni. A betegek többszöri tájékoztatásával, pszichés támogatásával segítséget adhatunk az endokrin terápia lehető leghosszabb ideig tartó alkalmazásához
ezáltal annak kedvező hatásainak kiteljesedéséhez.
SZD5

Új lehetőségek a daganatos betegek korszerű kezelésére

	Mészáros Anikó, Versánszki Gabriella, Fábián Gabriella, Kahán Zsuzsanna
SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged
A klinikai vizsgálat olyan orvostudományi kutatás, melynek célja egy új eljárás vagy hatóanyag terápiás és a nem kívánatos hatásainak a feltárása. Leggyakrabban gyógyszeres terápia
fejlesztése a betegek minél jobb ellátása érdekében. Mind a betegek beválasztása, mind kezelése és követése rendkívül szigorú követelmények és kritériumok szerint zajlik.
Klinikánkon is nagy számban folynak nemzetközi klinikai kutatások, közel 40 vizsgálatban
kezelünk betegeket jelenleg.
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A betegnek számos előnnyel jár a részvétel. Elérhető lesznek számára a legújabb fejlesztésű
gyógyszerek, melyek még az egészségbiztosító által nem finanszírozottak, ezáltal több és még
inkább személyre szabható kezelési lehetőség áll rendelkezésükre. Nagy biztonságot jelent,
hogy minden folyamat szabályozott, szigorúan dokumentált, ellenőrzött körülmények között
zajlik. A klinikai vizsgálat lehetőséget ad arra, hogy a betegek kivizsgálása sokkal rövidebb
idő alatt, ill. célravezetőbb módszerekkel történjen, mint a standard ellátásban. A kezelés után
a követési periódus alatt a beteg nem vész el a rendszerből, rendszeres után követés történik.
A klinikai vizsgálatok az orvosok és szakdolgozók számára is előnyösek, tekintettel arra, hogy
nagy tapasztalatot szerezhetnek a legújabb készítményekkel, melyek a betegellátásban és a tudományos és oktatási feladataikban is kamatoztathatnak. A klinikai vizsgálathoz speciálisan felkészült és összehangoltan működő team szükséges: a klinikai vizsgálati koordinátorok, asszisztensek, nővérek, orvosok a különféle protokollok megismerése után pontos feladat és felelősség
megosztás szerint dolgoznak annak érdekében, hogy a vizsgálatot sikeresen végezzék. Jelenleg
klinikánkon 31 olyan vizsgálat aktív, amelyben betegkezelés történik, és ennél többnél folyamatos beteg követés zajlik. Előbbiek közül 20 emlő, 2 vastagbél, 1 gyomor, 2 hepatocelluláris, 1
petefészek, 2 hasnyálmirigy, 1 prosztata, 1 vese daganat és 1 urotheliális rák indikációban folyik.
A jelenleg klinikai vizsgálatban kezelés alatt álló betegek száma több, mint 170.
A klinikai vizsgálatok lezárása után, amennyiben a használni kívánt szer még nem törzskönyvezett
Magyarországon, vagy csak más indikációban használatos, akkor megfelelő szakmai indoklással
kérelmet lehet benyújtani annak engedélyezésére az OGYÉI felé. A kezelések finanszírozásáról a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő dönt, melyhez szintén kérelem beadása lehetséges a finanszírozás érdekében. Mindkét eljárást rendszeresen, sikerrel alkalmazzuk a betegeink érdekében.
A klinikánkon nagy számban folyó vizsgálatok és off-label kezelések lehetővé teszik, hogy
betegeinket a legkorszerűbb eljárásokkal kezelhessük, gyógyíthassuk.
SZD6

A szubkután Herceptin (trasztuzumab) alkalmazásának gyakorlati kérdései

	Hódiné Tanács Zsuzsanna, Karsainé Rácz Ibolya, Szurmainé Tóth Dóra
SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged

A trasztuzumabot HER2 pozitív emlődaganatok esetén alkalmazzuk. Neoadjuváns esetekben a műtét előtt kemoterápiával kombinálva, adjuvánsan kemoterápiával kombinálva, majd
monoterápiaként összesen 17 ciklusig 3 hetente, metasztatikus esetekben a betegség progressziójáig alkalmazzuk. A szubcután Herceptin kezelés előnye az intavénás kezeléssel szemben, hogy
ebben az esetben nincs telítő dózis, melynek beadási ideje hosszú - 90 perc-, hanem testsúlytól
független, fix 600 mg-os dózist alkalmazunk, 3-5 perc alatt beadva. Mivel az iv. alkalmazás esetén hosszabb a beadási idő, így a beteg lényegesen több időt tölt az intézményben illetve a kezelő
helyiségekben. A sc. kezelés így mind a betegek, mind a szakdolgozók számára lerövidíti a kezelési időt, ami kényelmesebbé teszi a terápiát. Fontos az is, hogy kevésbé invazív technika, amely
nem viseli meg a beteget. Sc. alkalmazás esetén helyi bőrpír kialakulásán kívül egyéb mellékhatást nem tapasztaltunk. Az intravénás alkalmazás véna reakciót okozhat.
Klinikánkon 2014. október óta használjuk a sc. Herceptin injekciót. Feldolgoztuk az elmúlt 34
hónapban a sc. és iv. kezelések arányának változását és indikációk szerinti eloszlását.
2014. október óta a sc. Herceptin kezelések előtérbe kerültek. A jelenleg rendelkezésre álló
adatok alapján elmondhatjuk, hogy folyamatosan növekvő tendenciát mutat az intravénás kezelésekhez képest. 2014-ben 22 új beteg, 2015-ben 23, 2016-ban 43, 2017-ben eddig 23 új
beteg sc. Herceptin kezelése indult. 2014-ben összesen 22 beteg, 2015-ben 45, 2016-ban 67,
2017-ben 61 beteg kapott sc. Herceptin terápiát.
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2014. október óta összesen 111 új beteg kezelése indult neoadjuváns, adjuváns vagy palliatív
vonalakban, ami az eltelt 34 hónap alatt összesen 1349 kezelésszámot jelent.
SZD7

Rehabilitáció szükségszerűsége az onkológia területén

	Dr. Szalai Márta
Országos Onkológiai Intézet, Fej-nyak Sebészeti Osztály, Budapest
Bevezetés: Az onkológiai rehabilitáció multidiszciplináris és komplex szemléletet kíván,
melynek legfőbb célja a páciensek minél kedvezőbb fizikális-, mentális-, és társadalmi alkalmazkodásának segítése egyénre szabott módon. A páciensek rehabilitációját minél hamarabb
és minél szélesebb körben fel kell vállalni az egészségügyi rendszerben.
Adatok és módszerek: Kutatásunk során egy olyan kiegészítő onkológiai rehabilitációs
módszert vizsgáltunk, amely a hastánc módszerével segíti a daganatos betegséget túlélő nők
szubjektív jóllétének fokozását. Vizsgálatunkban nemzetközi validált kérdőíveket használtunk
valamint ezeket saját szerkesztésű kérdésekkel egészítettünk ki. A vizsgálat során a kórházi
rehabilitáció működésére és hiányosságaira is fény derült.
Eredmények: A kórházi körülmények között végzett rehabilitáció többé-kevésbé megoldott,
habár a betegek szükségletei ezen felül is több rehabilitációs törődést igényelnének. A betegek
felvilágosítása a betegségükkel és a kezeléssel kapcsolatban igényeiknek megfelelő. A gyógytorna lehetősége, a mozgásterápia illetve a pszichoterápia inkább csak kórházi körülmények között
megoldott. Az életminőséget befolyásoló egyéb problémákkal a betegek magukra maradnak.
Következtetés: Az onkológiai betegek ellátása egy holisztikus szemléletet kíván. Az egészségügyi teamnek fel kell vállalnia a betegek kezelését, utókezelését, állapotának és életminőségének nyomon követését. A betegek rehabilitációjának a hosszú távú életminőség javítására
kell koncentrálnia. Szükségszerű lenne az onkológiai rehabilitációs szakemberek képzése,
ezen munkakörök kialakítása, és a rehabilitáció hálózatának kiépítése országos szinten. Kutatásunk eredményei alapján még megállapíthatjuk, hogy az aktuálisan elérhető rehabilitációs
intervencióknak szükséges kiegészítői az olyan szakember által vezetett támogatói csoportok,
melyek holisztikus szemléletüknek és személyes jellegüknek köszönhetően a lelki jóllét növelésén keresztül fizikai tünetek csökkentéséhez is hozzájárulnak.
SZD8

A mellműtött betegek postoperatív kezelése klinikánkon

	Göncző Andrea
SZTE Központi Fizioterápia, Szeged

Az emlőrák a nők között ma az egyik leggyakoribb halálok. A nők mintegy 10 %-nak van esélye
arra, hogy élete folyamán emlőrákban betegedjen meg. Magyarországon 2001-ben vezették be
Népegészségügyi Program keretében a nők mammográfiás szűrését , mely a 45-65 év közötti nők
vizsgálatra behívását jelenti két évente. Ez a rendelkezés növelte a felismert és kezelt emlőrákos
betegek számát és egyben javította a gyógyulásuk esélyeit. Minél korábban kerül felfedezésre egy
elváltozás annál kisebb műtéti beavatkozással oldható meg. A műtéti technika kiválasztásánál fontos szerepet játszik a TNM status. Az elvégzett beavatkozás excisio vagy mastectomia és Sentinel
nyirokcsomó biopsia vagy axillaris block dissectio befojásolja a felső végtag postoperativ funkcionális elváltozásait. Ezek a mozgásbeszűkülés, az izomerő csökkenés és a fájdalom.
Vizsgáltuk a betegek vállöv-, vállizületi mozgásterjedelmét, izomerejét, lelkiállapot változásait, a jelentkező fájdalom nagyságát és a hétköznapi tevékenységek elvégzésének mértékét.
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Célunk a vénás keringés támogatása, az érintett oldali kar vállizületi mozgásterjedelmének
javítása, a kontraktúra kialakulásának megakadályozása, az izomerő csökkenés megakadályozása illetve erősítés, a kóros, védekező testtartás kialakulásának megelőzése illetve a
nyiroködéma kialakulás kockázatának csökkentése volt.
A kezeléseket egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokon végeztük. Betegeink a postoperativ második-harmadik napon otthonukba távoztak, majd hetente kontroll vizsgálatra jártak négy hétig.
Munkánk eredményességét mutatja az objektíven mérhető mozgásterjedelem és izomerő javulása mellett a betegek részéről szubjektíven értékelhető eredmények, mint a fájdalom csökkenése, a kiegyensúlyozott lelki állapot és a pozitív jövőkép.
SZD9

 gyedüli tumorágy besugárzásban részesült betegek képvezérelt
E
sugárterápiájával (IGRT) szerzett kezdeti tapasztalataink

	Drencsényi Rita, Fodor Emese, Nagy Gábor, Varga Zoltán, Kahán Zsuzsanna
SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged
Bevezetés: Az IGRT a sugárkezelés hatékonyságának és kíméletességének javulását eredményezheti. A 2016 elején telepített TrueBeam STX lineáris gyorsító (Varian) segítségével lágyrész (kV) képalkotással történő IGRT bevezetése új eljárások alkalmazására ad lehetőséget.
Az egyedüli tumorágy besugárzás során alkalmazott dinamikus forgómezős intenzitásmodulált technika (RapidArc), valamint a protokoll szerint alkalmazott CTV-PTV margó (5mm)
miatt minden betegnél napi pozíció ellenőrzést kell alkalmazni.
Célkitűzések: Célunk volt a részleges emlőbesugárzás során tapasztalható interfrakcionális
elmozdulások mérése a napi IGRT protokoll szerint.
Módszerek: A kezeléseket háton fekvő testhelyzetben, termoplasztikus haránt irányú
maszkrögzitéssel végeztük 10 frakcióban 3,75 Gy napi dózissal. A napi CBCT alkalmával
a sebészi klippek, valamint a topometriás CT-n bejelölt klippek alapján automatikus képregisztrációt végeztünk, majd a beteg pozícióját a kezelő asztal automatikus elmozdításával
korrigáltuk. A szükséges beállítási pontossági adatokat vertikális, longitudinális, és laterális
irányban rögzítettük. Az összegyűlt adatok alapján kiszámítottuk az egyénre vonatkozó átlagos elmozdulásokat, valamint a betegcsoportra vonatkozó szisztematikus és véletlen hibát.
Elemeztük, hogy vannak-e olyan anatómiai jellemzők (testtömeg index (BMI), emlőtérfogat,
stb), amelyeknek hatása lehet a beállítás pontosságára a betegpozicionálás során.
Eredmények: Az interfrakcionális eltérések vizsgálatához 20 beteg adatait dolgoztuk fel, és ös�szesen 200 CBCT pozícionálási eredményeit elemeztük. A véletlen és szisztematikus hibák a
teljes betegcsoportban, vertikális irányban 0,45 cm és 0,15 cm, longitudinális irányban 0,55 cm
és 0,3 cm, míg laterális irányban 0,67 cm és 0,22 cm voltak. Amennyiben nem napi IGRT protokollt alkalmaznánk, a szükséges CTV-PTV margó mértéke ezen irányokban rendre 0,7 cm, 1,1
cm illetve 1 cm lenne. Az egyénre jellemző beállítási pontosság és az anatómiai jellemzők ös�szevetésekor azt tapasztaltuk, hogy a magasabb BMI-vel (>27 kg/m2) rendelkező betegek esetén
szignifikánsan nagyobb korrekcióra volt szükség longitudinális (p=0,038) és laterális (p=0,042)
irányban. Hasonlóképpen nehezebb a pozicionálás laterális irányban azoknál a betegeknél, akiknek a kezelendő oldalon az emlő térfogata nagyobb, mint 900 cm3 (p=0,003).
Következtetések: A részleges emlőbesugárzás során elengedhetetlen a napi IGRT alkalmazása, és a magasabb testtömeg index, illetve nagyobb méretű emlőállomány esetén fokozott
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figyelmet kell fordítani a kezelés előtti betegpozicionálásra. A szenzitív CBCT-vel nagyobb
biztonsággal alkalmazható a teleterápia. A fejlett technológiához való hozzáférés révén a sugárterápia kíméletesebben és hatékonyabban alkalmazható, mint korábban.

PERJETA®

A HOSSZABB
túlélésért

A kutatást a VKSZ_12-1-2013-0012 pályázat támogatta.
SZD9

HER2-pozitív metasztatikus emlőrák elsővonalbeli kezelésére

 i határozza meg az emlődaganatos nőbetegek hosszú távú életminőségét? Egy
M
többdimenziós kutatás eredményei.

	
Victoria Wittmann1, Melinda Látos1, Zoltán Horváth1, Zsolt Simonka1, Attila Paszt1,
György Lázár1, Márta Csabai2
1
SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, 2SZTE BTK Pszichológiai Intézet

PERJETA® Új standard a HER2-pozitív
metasztatikus emlőrák elsővonalbeli
kezelésében1

Bevezetés: Kutatásunk célja az emlődaganatos nőbetegek hosszú távú életminőségét meghatározó
tényezők feltárása volt. Egy többdimenziós kutatás keretében megvizsgáltuk a páciensek műtét
előtti és műtét utáni pszichológiai jellemzőit (szorongás, depresszió), testképét, fizikai aktivitását,
a poszttraumatikus növekedés mértékét. Valamint ezen tényezők egymással való kölcsönhatását.
Anyag és módszer: Másfél éves utánkövetéses vizsgálatunkban összesen 63 fő töltötte ki a kérdőívcsomagot, mely többek között a Spielberger féle Szorongás Kérdőívet, a Beck Depresszió
Kérdőívet és a Poszttraumás Növekedés Kérdőívet tartalmazta. Az életminőség felméréséhez
az emlődaganatos betegekre kifejlesztett életminőség skálát (FACT-B), míg a testkép változásával kapcsolatos stressz mérésére a Breast Impact of Treatment Scale-t (BITS) használtuk.
Eredmények: Kutatásunkban a poszttraumás növekedés valamint a depresszió mértéke határozta meg leginkább az emlődaganatos nőbetegek életminőségét másfél évvel a műtét után.
A vonásszorongás jelentősen befolyásolta az életminőséget, a poszttraumás növekedést, valamint a testkép változásával járó stressz mértékét. Az állapotszorongás közvetlenül műtét után
szignifikánsan csökkent, majd másfél évvel a műtét után ismét növekedésnek indult. Szignifikáns összefüggéseket találtunk a rendszeres fizikai aktivitás és a pszichológiai distressz
csökkenése között. A testkép változásával kapcsolatos stressz mértéke másfél évvel a műtét
után is kihatással volt a páciensek életminőségére.
Következtetések: Vizsgálatunk az emlődaganatos nőbetegek mind a műtét előtti, mind a műtét
utáni pszichológiai intervenció fontosságára felhívja a figyelmet. A műtét előtti intervenció
segítheti a páciens szorongásának, műtéttől való félelmének a csökkentését. A műtét utáni
pszichológiai intervenció segítheti a pácienst a negatív érzések feldolgozásában, a megváltozott testkép elfogadásában és a poszttraumatikus növekedés serkentésében.

A PERJETA® hozzáadása a standard Herceptin + docetaxel terápiához:

56,5 hónapos teljes túlélést eredményezett1
● 15,7 hónappal növelve a teljes túlélést1
●

Ha a Perjetát terhesség alatt alkalmazzák vagy ha a beteg a Perjeta kezelés ideje alatt vagy az utolsó Perjeta adagot követő 6 hónapon belül teherbe esik, ezt azonnal jelenteni kell a Roche Magyarország Kft. felé (Tel.: +36 23 446 702, e-mail: hungary.
drugsafety@roche.com). Kiegészítő adatokat kérünk be a Perjeta-nak kitett terhesség alatt és a csecsemő egyéves koráig tartó időszakban. Ez lehetővé teszi, hogy a Roche/Genentech jobban megismerje a Perjeta biztonságosságát és hogy megfelelő
információkkal láthassa el a hatóságokat, az egészségügyi szakembereket és a betegeket.
A Perjeta® ▼ rövidített alkalmazási előírása
Hatóanyag: Perjeta 420 mg koncentrátum oldatos infúzióhoz. A Perjeta egy DNS rekombinációs technológiával, emlőssejtekben (kínai hörcsög ovárium) termelt, humanizált IgG1 monoklonális antitest. Terápiás javallatok: A Perjeta trasztuzumabbal és docetaxellel kombinálva olyan HER2-pozitív metasztatikus vagy lokálisan kiújuló, inoperábilis emlőkarcinómában szenvedő felnőtt betegek kezelésére javallott, akik metasztatikus betegségük kezelésére korábban még nem részesültek HER2-ellenes kezelésben vagy kemoterápiában. A Perjeta trasztuzumabbal és kemoterápiával kombinálva a HER2-pozitív,
lokálisan előrehaladott, gyulladásos vagy a korai stádiumú, magas kiújulási kockázattal rendelkező emlőkarcinómában szenvedő felnőtt betegek neoadjuváns kezelésére javallott. Adagolás és alkalmazás módja: A Perjeta kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer, és a kezelést csak daganatellenes
szerek alkalmazásában jártas orvos felügyelete mellett lehet elkezdeni. Perjeta-kezelést csak HER2-pozitív tumor státuszú betegek kaphatnak. HER2 pozitívnak minősül a 3+ intenzitású immunhisztokémiai (IHC) eredmény és/vagy >2,0 arány validált in situ hibridizációval (ISH) mérve. A Perjeta ajánlott kezdő
telítő adagja 840 mg 60 perc alatt beadott intravénás infúzióban, majd fenntartó adagként háromhetente 420 mg, 30-60 perc időtartam alatt beadva. A Perjeta-val kombinációban adott trasztuzumab ajánlott kezdő telítő adagja 8 mg/ttkg intravénás infúzióban, majd a fenntartó adag háromhetente 6 mg/
ttkg. A Perjeta-val kombinációban adott docetaxel ajánlott kezdő adagja 75 mg/m2, ezt követően három hetenként kell adni. Ha a kezdő adagot a beteg jól tolerálta, a docetaxel további adagjai 100 mg/m2-ig emelhetőek. A Perjeta-kezelés a betegség progressziójáig vagy elfogadhatatlan toxicitás kialakulásáig folytatható. Ellenjavallatok: a pertuzumabbal vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Nemkívánatos hatások, mellékhatások: felső légúti fertőzés, neutropenia, leukopenia, anaemia, túlérzékenység/anafilaxiás reakció, étvágycsökkenés, álmatlanság, perifériás szenzoros neuropathia, fejfájás, szédülés, dysgeusia, fokozott könnyezés, dyspnoe, köhögés, hasmenés, súlyos hasmenés, hányás, stomatitis, émelygés, székrekedés, emésztési zavar, alopecia, kiütés, körömelváltozás, pruritus, bőrszárazság, myalgia, arthralgia, balkamrai diszfunkció. Figyelmeztetés terhes és potenciálisan
terhes nők részére: A Perjeta nem javasolt terhességben. Korlátozott mennyiségű információ áll rendelkezésre a Perjeta terhes nőknél történő alkalmazása tekintetében és a Perjeta terhességben és szoptatás alatt történő biztonságos alkalmazásáról nem állnak rendelkezésre adatok. A Perjeta kezelés megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy nem áll-e fenn terhesség. Fogamzóképes nőknek hatékony fogamzásgátlást kell alkalmazniuk a Perjeta kezelés ideje alatt, és az utolsó Perjeta adagot követető 6 hónapon keresztül. Azokat a betegeket, akik a Perjeta kezelés ideje alatt vagy az utolsó Perjeta adagot követő
6 hónapon belül teherbe esnek szoros ellenőrzés alatt kell tartani, hogy nem alakul-e ki náluk oligohydramnion. Kiadhatóság: Szakorvosi/kórházi diagnózist követően, folyamatos szakorvosi ellenőrzés mellett kiadható gyógyszerkészítmény. TB támogatás: Nem támogatott gyógyszer. Fogyasztói ár: NA
▼ Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.
Forgalomba hozatali engedély száma: EU/1/13/813/001 Kérjük olvassa el a gyógyszer részletes alkalmazási előírását! (EMA, 2017.07.20.)
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Ha terhesség következik be a Herceptin kezelés alatt, vagy az utolsó Herceptin adagot követő 7 hónapon belül, a terhességet azonnal jelenteni kell a Roche Magyarország Kft. felé (Tel.: +36 23 446 702, e-mail: hungary.drugsafety@roche.com).
Kiegészítő adatokat kérünk be a Herceptin-nek kitett terhesség alatt és a csecsemő egyéves koráig tartó időszakban. Ez lehetővé teszi, hogy a Roche jobban megismerje a Herceptin biztonságosságát és megfelelő információkkal láthassa el a
hatóságokat, az egészségügyi szakembereket, és a betegeket.
A Herceptin® rövidített alkalmazási előírása
Hatóanyag: trasztuzumab (humanizált IgG1 monoklonális antitest). Terápiás javallatok: Herceptin 150 mg por oldatos infúzióhoz, Herceptin 600 mg oldatos injekció injekciós üvegben és Herceptin 600 mg oldatos injekció adagolórendszerben: A Herceptin HER2-pozitív, metasztatikus emlőkarcinómában
szenvedő felnőtt betegek kezelésére javallott: a) monoterápia formájában olyan betegek kezelésére, akik metasztatikus betegségük miatt már legalább 2 kemoterápiás kezelésben részesültek. A megelőző kemoterápiának tartalmaznia kellett legalább egy antraciklin és egy taxán készítményt, kivéve, ha a
betegek ezekkel a szerekkel nem kezelhetők. Hormon-receptor pozitív betegek esetén a hormonkezelésnek is sikertelennek kellett lennie, kivéve, ha a betegek nem kezelhetők ezekkel a szerekkel. b) kombinálva paklitaxellel azon betegek kezelésére, akik nem kaptak kemoterápiát metasztatikus betegségük
kezelésére és nem kezelhetők antraciklinnel. c) kombinálva docetaxellel azon betegek kezelésére, akik nem kaptak kemoterápiát metasztatikus betegségük kezelésére. d) kombinálva egy aromatáz-inhibitorral azon hormonreceptor-pozitív, metasztatikus emlőkarcinómában szenvedő, posztmenopauzás
betegek kezelésére, akik korábban trasztuzumab terápiában nem részesültek. A Herceptin korai emlőkarcinómában szenvedő, HER2-pozitív felnőtt betegek kezelésére javallott: a) a műtétet, kemoterápiát (neoadjuváns vagy adjuváns) és radioterápiát (adott esetben) követően. b) doxorubicint és ciklofoszfamidot tartalmazó adjuváns kemoterápiát követően, paklitaxellel vagy docetaxellel kombinálva. c) docetaxelt és karboplatint tartalmazó adjuváns kemoterápiával kombinálva. d) neoadjuváns kemoterápiával kombinálva, amelyet adjuváns Herceptin-kezelés követ, lokálisan előrehaladott betegség (beleértve
a gyulladásos betegséget is) vagy 2 cm-nél nagyobb átmérőjű tumor esetén. A Herceptin csak olyan metasztatikus vagy korai emlőkarcinómában szenvedő betegeknek adható, akiknél a tumor vagy fokozott HER2-expressziót mutat vagy akiknek a daganatában, egy pontos és validált vizsgálati eljárással
a HER2 gén amplifikációja mutatható ki. Herceptin 150 mg por oldatos infúzióhoz: Metasztatikus gyomorkarcinóma: A Herceptin kapecitabinnal/5-fluorouracillal és ciszplatinnal kombinálva javallt HER2-pozitív, metasztatikus gyomor- vagy gastroesophagealis junkció adenokarcinómájában szenvedő felnőtt
betegek kezelésére, akik korábban még nem kaptak daganatellenes kezelést metasztatikus betegségükre. A Herceptin csak olyan, metasztatikus gyomorkarcinómában szenvedő betegeknek adható, akiknek a tumora fokozott HER2-expressziót mutat, amely IHC 2+ intenzitású, SISH vagy FISH eredménnyel
megerősítve, vagy IHC 3+ intenzitású. Pontos és validált vizsgálati módszereket kell alkalmazni. Adagolás és alkalmazás módja: Herceptin 150 mg por oldatos infúzióhoz: Metasztatikus emlőcarcinoma – hetente történő adagolás: telítő dózis 4 mg/ttkg, heti fenntartó adag 2 mg/ttkg, egy héttel a telítő
adag után elkezdve; – 3 hetente történő adagolás: telítő dózis 8 mg/ttkg, fenntartó adag 6 mg/ttkg, 3 hetente ismételve, három héttel a telítő adag után elkezdve. A Herceptin a betegség progressziójáig adandó. Korai emlőcarcinoma: 3 hetente és hetente történő adagolás: A három hetenkénti adagolási
sémában a Herceptin ajánlott kezdő, telítő dózisa 8 mg/ttkg. Az ajánlott fenntartó adag 6 mg/ttkg Herceptin, 3 hetente ismételve, három héttel a telítő adag után elkezdve. A hetente történő adagolási sémában (kezdő telítő adag 4 mg/ttkg, melyet hetente egyszer 2 mg/kg adag követ) doxorubicint és
ciklofoszfamidot tartalmazó kemoterápiát követően, paklitaxellel kombinálva. Korai emlőcarcinoma esetén a Herceptin egy évig vagy a betegség kiújulásáig adandó. Metasztatikus gyomorkarcinóma: 3 hetente történő adagolás: Az ajánlott kezdő, telítő dózis 8 mg/ttkg. Az ajánlott fenntartó adag 6 mg/ttkg,
3 hetente ismételve, három héttel a telítő adag után elkezdve. A metasztatikus gyomorkarcinómában szenvedő betegeket a betegség progressziójáig kell Herceptin-nel kezelni. Herceptin 600 mg oldatos injekció injekciós üvegben: A szubkután Herceptin ajánlott dózisa a beteg testtömegétől függetlenül
600 mg. Telítő dózisra nincs szükség. Ezt az adagot 3 hetente kell beadni szubkután, 2-5 perc alatt. Herceptin 600 mg oldatos injekció adagolórendszerben: A szubkután Herceptin adagolórendszerben ajánlott dózisa a beteg testtömegétől függetlenül 600 mg. Telítő dózisra nincs szükség. Ezt az adagot 3
hetente kell beadni szubkután. A beadás ideje körülbelül 5 perc. A kezelés időtartama: A metasztatikus emlőkarcinómában szenvedő betegeket a betegség progressziójáig kell Herceptin-nel kezelni. A korai emlőkarcinómában szenvedő betegeket 1 évig vagy a betegség kiújulásáig kell Herceptin-nel kezelni attól függően, hogy melyik következik be előbb. Fontos ellenőrizni a készítmény címkéjét, hogy a beteg biztosan a számára rendelt, megfelelő gyógyszerformát (intravénás vagy fix dózisú szubkután) kapja meg. Az intravénás Herceptin-t nem szabad szubkután adni, és kizárólag intravénás infúzió formájában alkalmazható. A gyógyszerelési hibák megelőzése érdekében fontos ellenőrizni az injekciós üveg címkéjét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az elkészítésre és beadásra kerülő gyógyszer a Herceptin (trasztuzumab), nem pedig a trasztuzumab emtanzin. A biológiai gyógyszerek nyomonkövethetőségének javítása érdekében a beadott készítmény kereskedelmi nevét egyértelműen rögzíteni kell (vagy fel kell tüntetni) a beteg orvosi dokumentációjában. Ellenjavallatok: Herceptin 150 mg por oldatos infúzióhoz: A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával és egér fehérjékkel
szembeni túlérzékenység. Súlyos nyugalmi dyspnoe, mely az előrehaladott rosszindulatú folyamat szövődményeként jelentkezik, vagy amely kiegészítő oxigén terápiát igényel. Herceptin 600 mg oldatos injekció injekciós üvegben és Herceptin 600 mg oldatos injekció adagolórendszerben: Trasztuzumabbal, egérfehérjékkel, hialuronidázzal vagy a készítmény bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Súlyos nyugalmi dyspnoe, mely az előrehaladott rosszindulatú folyamat szövődményeként jelentkezik, vagy amely kiegészítő oxigén terápiát igényel. Nemkívánatos hatások, mellékhatások: A
Herceptin alkalmazása során eddig jelentett legsúlyosabb és/vagy leggyakoribb mellékhatások között szerepelt a szívműködési zavar, az alkalmazás során fellépő reakciók, a haematotoxicitás (különösen a neutropenia), a fertőzések és a pulmonális mellékhatások. Figyelmeztetés terhes és potenciálisan
terhes nők részére A Herceptin-t nem szabad terhességben adni, csak ha az anyánál várható előny meghaladja a lehetséges magzati kockázatot. Korlátozott mennyiségű információ áll rendelkezésre a Herceptin terhes nőknél történő alkalmazása tekintetében és a Herceptin terhességben és szoptatás
ideje alatt történő biztonságos alkalmazásáról nem állnak rendelkezésre adatok. Termékenységre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. A forgalomba hozatalt követő időszakban oligohydramnionnal társuló, magzati renális fejlődési rendellenességek és/vagy funkciókárosodás eseteit jelentették
Herceptin-kezelésben részesülő terhes nőknél, melyek közül néhány a magzat halálos pulmonális hypoplasiájával társult. A Herceptin kezelés megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy nem áll-e fenn terhesség. A fogamzóképes nők figyelmét fel kell hívni arra, hogy a Herceptin-kezelés alatt és a kezelés befejezését követően legalább 7 hónapig hatékony fogamzásgátlást kell alkalmazniuk. Azokat a betegeket, akik a Herceptin kezelés ideje alatt vagy az utolsó Herceptin adagot követő 7 hónapon belül teherbe esnek szoros ellenőrzés alatt kell tartani, hogy nem alakul-e ki náluk oligohydramnion. Nem ismert,
hogy a trasztuzumab átjut-e a humán anyatejbe. Minthogy az IgG1 kiválasztódik a humán anyatejbe, és az esetleges veszélyek a csecsemőre nézve nem ismertek, a nőknek nem szabad szoptatniuk Herceptin-kezelés ideje alatt és az utolsó adagot követő 7 hónap során. Kiadhatóság: Az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. §-ának ga) pontja szerinti rendelőintézeti járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók által biztosított körülmények között alkalmazható gyógyszer („I”). TB támogatás (intravénás és szubkután gyógyszerforma): A Termék az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozás kérdéseiről szóló 9/1993 (IV.2.) NM rendelet 1/A sz. melléklete alapján a tételes elszámolás alá eső gyógyszerek körébe tartozik. Fogyasztói ár: Herceptin 150 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz (intravénás gyógyszerforma, 1x): 169883 Ft*; Herceptin 600
mg/5 ml oldatos injekció injekciós üvegben (szubkután gyógyszerforma, 1x): 480715 Ft*. Forgalomba hozatali engedély száma: EU/1/00/145/001, EU/1/00/145/002,
EU/1/00/145/003 Kérjük olvassa el a gyógyszer részletes alkalmazási előírását! (EMA, 2017.03.10.) * www.oep.hu
Irodalom: 1. Swain S, Kim SB, Cortés J, et al. N Engl J Med 2015;372:724-34.
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További információval rendelkezésére áll:
Roche (Magyarország) Kft., 2040 Budaörs, Edison u. 1.
Tel: 23-446-800, Fax: 23-446-860, E-mail: hungary.medinfo@roche.com, www.roche.hu

trasztuzumab

KETTŐS HER2-GÁTLÁS. BIZONYÍTOTT SZINERGISTA HATÁS.

Zarzio

Zarzio
Binocrit

®

®

30 millió E/0,5 ml és 48 millió E/0,5 ml
oldatos injekció vagy infúzió elôretöltött fecskendôben

LETfilgrasztim
THE ENERGY FLOW

30 millió E/0,5 ml és 48 millió E/0,5 ml
oldatos injekció vagy infúzió elôretöltött
fecskendôben

®
30 000 NE/0,75 ml oldatos injekció elôretöltött fecskendôben
40 000 NE/1ml oldatos injekció elôretöltött fecskendôben

alfa-epoetin

VÉDELEMBEN ÉS
TÁMOGATÁSSAL

ÁRADJON AZ ENERGIA
Rövidített alkalmazási elôírás • Zarzio 30 millió E/0,5 ml és 48 millió E/0,5 ml oldatos injekció vagy infúzió elôretöltött fecskendôben
Összetétel: Az oldat 60 millió egység, illetve 96 millió egység (600 μg, ill. 960 μg) filgrasztimot tartalmaz
milliliterenként. Segédanyagként szorbitot tartalmaz. Javallatok: A neutropenia idôtartamának és a lázas
neutropenia elôfordulásának csökkentése malignus megbetegedések (a krónikus myeloid leukaemia és a
myelodysplasiás szindrómák kivételével) miatt a szokásos citotoxikus kemoterápiával kezelt betegeknél.
A neutropenia idôtartamának csökkentése olyan myeloablativ terápiában, majd ezt követôen csontvelôátültetésben részesülô betegeknél, akiknél gondolni kell a hosszan tartó, súlyos neutropenia fokozott
kockázatára. A perifériás vér progenitor sejtjeinek (PBPC-k) mobilizálása. Súlyos kongenitális, ciklikus vagy
idiopátiás neutropenia, ha az abszolút neutrofilszám ≤ 0,5×109/l, és az anamnézisben súlyos vagy
visszatérô fertôzések szerepelnek; a filgrasztim hosszútávú alkalmazása a neutrofilszám emelésére és
a fertôzésekhez kapcsolódó események elôfordulásának, illetve idôtartamának csökkentésére javallt.
Elôrehaladott HIV-fertôzésben a tartós neutropenia (abszolút neutrofil-szám ≤ 1,0×109/l) kezelése, a
bakteriális fertôzések kockázatának csökkentése, ha a neutropenia egyéb kezelési lehetôségei nem
alkalmazhatók. Adagolás és alkalmazás: Kizárólag olyan onkológiai centrummal együttmûködésben
adható, ahol megfelelô tapasztalattal rendelkeznek a granulocyta-kolónia stimuláló faktorral (G-CSF)
végzett kezelés, illetve a hematológia terén, és rendelkezésre áll a szükséges diagnosztikai felszerelés.
A mobilizáció és apheresis eljárásokat az adott szakterületen megfelelô tapasztalattal rendelkezô
onkológiai-hematológiai centrummal együttmûködésben kell végrehajtani, ahol a haemopoieticus
progenitor sejtek monitorozása megfelelô módon elvégezhetô. A javasolt dózis indikációtól függôen 0,1–
1,2 millió E/ttkg/nap. A beadás módja (sc. vagy iv.) és idôtartama szintén indikációfüggô. Ellenjavallatok:
A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Figyelmeztetések:
A filgrasztim elsô dózisa nem adható a citotoxikus kemoterápia után 24 órán belül, illetve nem
alkalmazható a citotoxikus kemoterápia adagjának a meghatározott dózistartomány fölé történô
emelésére. A filgrasztim nem adható súlyos kongenitális neutropeniában szenvedô betegeknek, akiknél
leukaemia alakult ki vagy a leukaemiás folyamatra utaló jel észlelhetô. A Zarzio alkalmazását végleg le kell
állítani azoknál a betegeknél, akiknél klinikailag jelentôs túlérzékenység lép fel. A Zarzio nem adható olyan
betegeknek, akiknek a kórtörténetében a filgrasztimmal vagy pegfilgrasztimmal szembeni túlérzékenység
szerepel. Citotoxikus kemoterápia: A filgrasztim alkalmazása MDS vagy CML esetén nem javasolt,
szekunder AML-ben csak különös körültekintéssel alkalmazható. Bal oldali felhasi és/vagy vállcsúcs táji
fájdalom esetén a beteget lépmegnagyobbodásra és léprupturára ki kell vizsgálni. A fehérvérsejt-számot
rendszeresen ellenôrizni kell: ha az a várt legalacsonyabb értéket követôen > 50×109/l, a filgrasztimkezelést haladéktalanul fel kell függeszteni. PBPC mobilizálásra történô alkalmazás alatt a kezelést csak
akkor kell megszakítani, vagy a dózist csökkenteni, ha a fehérvérsejt-szám > 70 × 109/l. Különösen
óvatosan kell eljárni emelt dózisú kemoterápiás szerek alkalmazása esetén, mivel ezek súlyosabb toxicitást
idézhetnek elô. Különleges óvatosság szükséges olyan kemoterápiás készítmények alkalmazásakor,
melyek mono- és kombinációs terápiában egyaránt ismerten súlyos thrombocytopeniát okoznak.
A növekedési faktorral végzett terápia a csontvelôben fokozott haemopoeticus aktivitást idéz elô, ami a
csontfelvételeken átmenetileg pozitív eredményt adhat. A csontfelvételek értékelésekor ezt figyelembe kell
venni. PBPC mobilizálás: Elôzetes citotoxikus kezelés: Perifériás vér progenitor sejt transzplantáció
elrendelésekor javasolt az ôssejt-mobilizációs eljárást a beteg kezelésének korai szakaszára tervezni. Az
ilyen betegeknél a nagydózisú kemoterápiás kezelés megkezdése elôtt különösen figyelni kell a mobilizált
progenitorok számára. A kinyert progenitor sejtek számának meghatározása: Különös figyelmet kell
szentelni a mérési módszernek. A más laboratóriumok vizsgálatai alapján javasolt sejtszámokat kellô
megfontolással kell értelmezni. PBPC-mobilizáción átesô normál donorok: A PBPC mobilizáció kizárólag
allogén ôssejt-transzplantáció céljára jöhet számításba. A PBPC mobilizáció csak azon donorok esetében
vehetô fontolóra, akik megfelelnek az ôssejt-donációra vonatkozó alkalmassági kritériumoknak.
Thrombocytopenia fokozott kockázata miatt a vérlemezkeszámot szorosan ellenôrizni kell. Nem végezhetô
leukapheresis antikoagulánssal kezelt donorokon vagy az ismerten véralvadási zavarban szenvedôknél. A
filgrasztim-kezelést fel kell függeszteni, vagy dózisát csökkenteni kell, ha a fehérvérsejt-szám > 70 × 109/l.
A lép méretét gondosan monitorozni kell. A tüdôt érintô gyanított vagy igazolt mellékhatások esetén
mérlegelni kell a kezelés megszakítását. Filgrasztimmal történô allogén PBCP mobilizáción átesô
recipiensek: Az allogén PBPC graft és a recipiens közötti immunológiai kölcsönhatás az akut és krónikus
graft-versus-host betegség kialakulásának fokozott kockázatával járhat együtt. SCN: A vérképet,
vérlemezkeszámot szorosan monitorozni kell. Thrombocytopenia kialakulása esetén megfontolandó a
kezelés átmeneti felfüggesztése vagy a dózis csökkentése. Leukaemiába vagy myelodisplasiás
szindrómába történô átmenet: Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a súlyos krónikus neutropenia
diagnózisa elkülöníthetô legyen az egyéb haemopoeticus betegségektôl. A kezelés megkezdése elôtt
kvalitatív vérképet és vérlemezke számlálást is magába foglaló teljes vérkép, illetve csontvelô morfológiai
és karyotypus vizsgálatot kell elvégezni. A betegeknél rendszeres idôközönként morfológiai és citogenetikai

csontvelô vizsgálatot ajánlott végezni. Egyéb: Az átmeneti neutropeniát kiváltó tényezôket ki kell zárni. A lép
méretét rendszeresen ellenôrizni kell. Haematuria és proteinuria ellenôrzésére rendszeres vizeletvizsgálat
szükséges. A biztonságosságot és hatásosságot újszülötteknél és autoimmun neutropeniában szenvedô
betegeknél nem állapították meg. HIV fertôzés: Az abszolút neutrofilszámot szorosan monitorozni kell. A
legalacsonyabb abszolút neutrofilszám meghatározásához ajánlott a vérmintát közvetlenül a filgrasztim
bármely tervezett beadása elôtt levenni. Emelt dózisú myeloszuppressziv gyógyszerek: A vérkép
rendszeres ellenôrzése ajánlott. Myeloszuppressziót okozó fertôzések és rosszindulatú folyamatok:
Diagnosztizált csontvelôt infiltráló fertôzés vagy rosszindulatú elváltozás esetén a filgrasztim-terápia mellett
megfontolandó az alapbetegségek megfelelô kezelése is. Sarlósejtes jellegû betegek (heterozigóta
hordozó) és sarlósejtes anémiában szenvedôk (homozigóta) esetében a kezelôorvosoknak óvatosan kell
eljárniuk. Egyéb: Pulmonalis tünetek fellépése esetén (ARDS veszélye) a filgrasztim-terápiát fel kell
függeszteni. A 6 hónapnál hosszabb ideig folyamatos filgrasztim-kezelésben részesülô, osteoporosisban is
szenvedô betegeknél szükségessé válhat a csontsûrûség ellenôrzése. Azokat a betegeket, akiknél
kialakulnak a kapilláris szivárgás szindróma tünetei, szorosan monitorozni kell, és standard tüneti
terápiában kell részesíteni, beleértve esetleg az intenzív ellátás szükségességét is. Filgrasztimot vagy
pegfilgrasztimot kapó betegeknél glomerulonephritisrôl számoltak be, mely a filgrasztim, illetve a
pegfilgrasztim dózisának csökkentése vagy elhagyása után rendszerint megszûnt, ezért vizeletvizsgálattal
történô monitorozás javasolt. Az elôretöltött fecskendô tûvédôje száraz, természetes gumit
(latexszármazékot) tartalmaz, amely allergiás reakciókat okozhat. Ritkán elôforduló, örökletes fruktóz
intoleranciában a készítmény nem alkalmazható. A filgrasztim alkalmazását véglegesen fel kell függeszteni
súlyos allergiás reakciót mutató betegeknél. Gyógyszerkölcsönhatások: A filgrasztim alkalmazása nem
ajánlott a kemoterápiát megelôzô és az azt követô 24 órán belül. Lítium. Terhesség és szoptatás:
Terhesség alatt nem javallt. Alkalmazása elôtt el kell dönteni, hogy a szoptatást függesztik fel, vagy
megszakítják a kezelést / tartózkodnak a kezeléstôl, figyelembe véve a szoptatás elônyét a gyermekre
nézve, valamint a terápia elônyét a nôre nézve. Mellékhatások: Daganatos betegek: Nagyon gyakori:
emelkedett húgysavszint, emelkedett laktát-dehidrogenáz szint, csökkent étvágy, fejfájás, oropharyngealis
fájdalom, köhögés, dyspnoe, hasmenés, hányás, székrekedés, hányinger, emelkedett GGT és ALP, kiütés,
alopecia, musculoskeletalis fájdalom, asthenia, fáradtság, nyálkahártyagyulladás, fájdalom. Gyakori:
gyógyszerérzékenység, hypotonia, haemoptoe, dysuria, mellkasi fájdalom. PBPC-mobilizáló normál
donorok: Nagyon gyakori: thrombocytopenia, leukocytosis, fejfájás, musculoskeletalis fájdalom. Gyakori:
splenomegalia, emelkedett laktát-dehidrogenáz szint, dyspnoe, emelkedett ALP szint. SCN-ben szenvedô
betegek: Nagyon gyakori: splenomegalia, anaemia, hyperuricaemia, csökkent vércukorszint, emelkedett
laktát-dehidrogenáz szint, fejfájás, orrvérzés, hasmenés, hepatomegalia, emelkedett ALP-szint, kiütés,
musculoskeletalis fájdalom, arthralgia. Gyakori: lépruptura, thrombocytopenia, cutan vasculitis, alopecia,
osteoporosis, haematuria, glomerulonephritis, az injekció beadásának helyén jelentkezô reakció. HIVfertôzésben szenvedô betegek: Nagyon gyakori: musculoskeletalis fájdalom. Gyakori: splenomegalia.
A nem gyakori, ritka, nagyon ritka és nem ismert gyakorisággal elôforduló mellékhatások leírását lásd az
alkalmazási elôírás 4.8 pontja alatt. Osztályozás: Korlátozott érvényû orvosi rendelvényhez kötött,
szakorvosi/kórházi diagnózist követôen folyamatos szakorvosi ellenôrzés mellett alkalmazható gyógyszer
(Sz). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Sandoz GmbH, Ausztria. A forgalomba hozatali
engedély száma(i): Zarzio 30 millió E/ 0,5 ml EU/1/08/495/001-004 és EU/1/08/495/009012; Zarzio 48 millió E/ 0,5 ml EU/1/08/495/005-008 és EU/1/08/495/013-016. A szöveg
frissítésének dátuma: 2017. 01. 04.
Bôvebb információért olvassa el a gyógyszer teljes alkalmazási elôírását! (www.ogyei.gov.hu)
2017. augusztus 1-tôl érvényes
árak*

Kiszerelés

Bruttó fogyasztói
ár (Ft)

Támogatás
összege (Ft)

Térítési
díj (Ft)

Zarzio 30 millió E/0,5 ml oldatos
injekció vagy infúzió elôretöltött
fecskendôben

5 x 0,5 ml
elôretöltött
fecskendôben

28 136

27 836

300

Zarzio 48 millió E/0,5 ml oldatos
injekció vagy infúzió elôretöltött
fecskendôben

5 x 0,5 ml
elôretöltött
fecskendôben

45 016

44 716

300

*Az árak illetve a támogatások idôközi változása a www.neak.gov.hu honlapon követhetôk nyomon.
A dokumentum lezárásának idôpontja: 2017. augusztus 22. • SZRZ420/08.17

Rövidített alkalmazási elôirás • Binocrit® 10000 NE/1 ml, 30000 NE/0,75 ml és 40000 NE/1 ml oldatos injekció elôretöltött fecskendôben
Összetétel: Alfa-epoetin kiszerelésenként változó mennyiségben és koncentrációban. Javallatok: Krónikus veseelégtelenséghez társuló anaemia kezelése hemodializált felnôtteknél és
1-18 éves gyermekeknél, továbbá peritoneális dialízissel kezelt felnôtteknél. Klinikai tünetekkel járó súlyos renalis anaemia kezelése még nem dializált, veseelégtelenségben szenvedô
felnôtteknél. Anaemia kezelése és a transzfúziós igények csökkentése szolid tumorok, malignus lymphoma, illetve myeloma multiplex miatt kemoterápiában részesülô és az általános
egészségi állapot alapján a transzfúzió kockázatának kitett felnôttek esetén. A predonációs
programban részt vevô felnôttek autológ vérmennyiségének növelése. Ha nem, vagy nem
megfelelô mértékben áll rendelkezésre vérmentô eljárás egy tervezett, nagy vérmennyiséget
igénylô nagyobb elektív sebészeti beavatkozás során, csakis közepesen súlyos anaemiában
(haemoglobin-koncentráció 10-13 g/dl [6,2-8,1mmol/l], nem vashiányos) javallott. Nem
vashiányos, a transzfúzió szövôdményei miatt elôreláthatólag jelentôs kockázatnak kitett felnôttek esetén az allogén transzfúziós igény csökkentése jelentôsebb elektív ortopédiai sebészeti
beavatkozások elôtt. A készítmény csak olyan, közepesen súlyos anaemiában alkalmazható,
amikor a beteg nem vesz részt autológ véradási programban, és akiknél a várható közepesen
súlyos vérvesztés 900-1800 ml. Adagolás és alkalmazás: A Binocrit-kezelést csak olyan
orvos felügyelete mellett szabad megkezdeni, aki gyakorlott a fenti indikációkkal bíró betegek
kezelésében. Alkalmazás elôtt a szobahômérsékletû alkalmazás érdekében kb. 15-30 percig
szobahômérsékleten tartandó. Intravénás infúzióban vagy más gyógyszeroldatokkal együtt nem
adható be. Az egyes indikációkhoz tartozó adagolási sémák és alkalmazási módok részletes
leírását lásd az Alkalmazási elôírás 4.2 pontja alatt! Ellenjavallatok: A készítmény hatóanyagával, vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Akiknél bármely eritropoetin
készítménnyel végzett kezelést követôen tiszta vörösvértest aplasia (PRCA) alakult ki, nem
kaphatnak sem Binocritot, sem semmilyen egyéb eritropoetin készítményt. Nem beállított
hypertonia. Az autológ véradási programmal kapcsolatos minden ellenjavallatot figyelembe be
kell venni a Binocrittal kezelt betegek vonatkozásában. Jelentôsebb elektív ortopédiai sebészeti
beavatkozás elôtt álló és autológ véradási programban részt nem vevô, súlyos koszorúér-betegségben, perifériás verôérbetegségben, arteria carotis betegségben vagy cerebrovascularis
betegségben szenvedô betegek, ideértve a nemrég lezajlott miocardialis infarctust és cerebrovascularis eseményeket is. Olyan, mûtéten átesô betegek, akik valamilyen okból nem részesülhetnek megfelelô antitrombotikus profilaxisban. Figyelmeztetések: A vérnyomást szorosan
ellenôrizni kell, és szükség szerint be kell állítani. Körültekintéssel kell alkalmazni epilepszia, a
kórtörténetben szereplô görcsrohamok, görcsrohamra hajlamosító állapotok, krónikus májelégtelenség, vagy trombotikus vaszkuláris események rizikófaktorainak fennállása esetén is.
Fontos, hogy minden beteg hemoglobinszintjét alaposan ellenôrizzék, mert ha az elérni kívántnál magasabb hemoglobin-koncentráció tartományban kezelik a betegeket a javasolt adaggal,
megnô a thromboembolizáció és a halálos végkimenetelû események kockázata. A kezelés
elsô 8 hetében a vérlemezkeszám rendszeres ellenôrzése ajánlott. A kezelés megkezdése
elôtt az anaemia minden más okát mérlegelni és kezelni kell. Az optimális terápiás válasz
érdekében megfelelô vasraktárakat és szükség esetén vaspótlást kell biztosítani. Porphyriás
betegeknél az alfa-epoetin elôvigyázatossággal alkalmazandó. Az erythropoesist stimuláló szerek (ESA) nyomon követhetôségének javítása érdekében az alkalmazott ESA kereskedelmi nevét
világosan rögzíteni kell (vagy fel kell tüntetni) a beteg dokumentációjában. Antitest-mediált
PRCA-ról hónapokon-éveken át végzett subcutan eritropoetin-kezelés után számoltak be. Azon
betegeknél, akiknél a kezelés hirtelen hatását veszti, meg kell határozni a retikulocitaszámot,
és ki kell vizsgálni a terápiarezisztencia tipikus okait. Amennyiben a hemoglobinszint paradox
módon csökken, és alacsony retikulocitaszámmal járó, súlyos anaemia alakul ki, akkor az
alfa-epoetin-kezelést azonnal fel kell függeszteni, és anti-eritropoetin antitestvizsgálatot kell
végezni. A PRCA diagnosztizálásához a csontvelôvizsgálatot is meg kell fontolni. Más ESA-val
történô kezelést a keresztreakció kockázata miatt nem szabad megkezdeni. Az egyes indikációkra vonatkozó figyelmeztetések és óvintézkedések részletes leírását lásd az Alkalmazási

elôírás 4.4 pontja alatt! Gyógyszerkölcsönhatások: Az erythropoesist csökkentô gyógyszerek
csökkenthetik az alfa-epoetinre adott választ. Az alfa-epoetin és ciklosporin egyidejû alkalmazása esetén monitorozni kell a ciklosporin vérszintjét, és a hematokrit-érték emelkedésekor módosítani kell a ciklosporin dózisát. Termékenység, terhesség, szoptatás: Csak akkor adható
terhesség esetén, ha a lehetséges elônyök meghaladják a lehetséges magzati kockázatokat.
Autológ predonációs programban részt vevô terhes vagy szoptató sebészeti betegeknél nem
javasolt az alfa-epoetin alkalmazása. Szoptató nôknél elôvigyázatossággal alkalmazandó. Az
alfa-epoetin alkalmazása elôtt el kell dönteni, hogy a szoptatást függesztik fel, vagy folytatják/
megszakítják a kezelést. Az alfa-epoetin alkalmazása nem javasolt autológ predonációs programban részt vevô szoptató sebészeti betegek esetén. A termékenységre kifejtett hatással
kapcsolatban nem végeztek vizsgálatokat. Mellékhatások: Nagyon gyakori: hasmenés, émelygés, hányás, láz. Gyakori: fejfájás, vénás és artériás thrombosis, hypertonia, köhögés, kiütés,
arthralgia, csontfájdalom, myalgia, végtagfájdalom, hidegrázás, influenzaszerû betegség, reakció az injekció beadási helyén, perifériás oedema. A nem gyakori, ritka, nagyon ritka és nem
ismert gyakorisággal elôforduló mellékhatások részletes leírását lásd az Alkalmazási elôírás
4.8 pontja alatt! A gyógyszer engedélyezését követôen lényeges a feltételezett mellékhatások
bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer elôny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a
feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az alábbi címen: Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet, Postafiók 450, H-1372 Budapest. Honlap: www.ogyei.gov.hu.
Osztályozás: Korlátozott érvényû orvosi rendelvényhez kötött, szakorvosi/kórházi diagnózist
követôen folyamatos szakorvosi ellenôrzés mellett alkalmazható gyógyszer (Sz). A forgalomba
hozatali engedély jogosultja: Sandoz GmbH, Ausztria. A forgalomba hozatali engedély
száma(i): 10000 NE/1 ml (EU/1/07/410/015, 016, 045, 046); 30000 NE/0,75 ml
(EU/1/07/410/023, 024, 049, 050, 054); 40000 NE/1 ml (EU/1/07/410/025,
026, 051, 052, 055). A szöveg frissítésének dátuma: 2016.10.13.
Bôvebb információért olvassa el a gyógyszer teljes alkalmazási elôírását! (www.ogyei.
gov.hu)
Bruttó
fogyasztói
ár (Ft)

Kiemelt
támogatási
összeg (Ft)

Térítési díj kiemelt
támogatás esetén
(Ft)

Binocrit 30 000 NE/0,75 ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben, 1x0,75 ml
előretölt. fecsk. + bizt. tűvédővel

29 283

28 983

300

Binocrit 40 000 NE/1 ml oldatos
injekció előretöltött fecskendőben, 1x1 ml
előretölt. fecsk. + bizt. tűvédővel

39 043

38 743

300

Binocrit 40 000 NE/1,0 ml oldatos
injekció előretöltött fecskendővel, 4x1 ml
előretölt. fecsk. + bizt. tűvédővel

156 176

155 696

480

Árak 2017. augusztus 1-től*

*Az árak illetve a támogatások idôközi változása a www.neak.gov.hu honlapon követhetôk
nyomon.
A dokumentum lezárásának idôpontja: 2017. augusztus 17. • SBIN421/08.17

Kizárólag egészségügyi szakembereknek szóló kommunikáció. Kérjük, ne tegyék a fogyasztók részére elérhetôvé vagy láthatóvá!

Kizárólag egészségügyi szakembereknek szóló kommunikáció. Kérjük, ne tegyék a fogyasztók részére elérhetôvé vagy láthatóvá!
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CANCER DIVIDES. SO WE UNITE.

Every day, millions of people summon the strength to confront cancer.
Varian’s mission is to explore and develop radiation technology that protects and saves
lives. Our goal is to help save the lives of 100’000 more cancer patients this year. To
meet this challenge, we are arming the world’s cancer fighters with radiotherapy and
radiosurgery products designed to improve the outcome, quality, and affordability
of their care.

• Az EGYETLEN multi-génes vizsgálat ami segít meghatározni
azon betegeket akik kiújulási valószínűsége nagy és akik
profitálnak a kemo-terápiás kezelésből.3, 4
• Újonnan, korai ER+, HER2-, nyirokcsomó negatív vagy
1-3 nyirokcsomó érintettséggel rendelkező invazív emlőrákkal
diagnosztizált betegek részére.1, 2
Látogassa meg a www.oncotypedx.com
vagy www.oncotypedx.hu oldalainkat

Learn more at varian.com
info.europe@varian.com
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Ez a hirdetés orvosoknak szól az Oncotype DX® Emlőrák teszt klinikai alkalmazásáról és nem betegek képzését szolgálja.
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IBRANCE + aromatázgátló | IBRANCE + fulvesztrant1

EGYESÜLT
ERŐVEL

Esélyt ad a progresszió mentes
túlélés megduplázására2
HR+/HER2- elôrehaladott
emlôrákban egy NSAI kezelés
sikertelensége után1

Az áttétes emlőrák elsővonalbeli
terápiájában az Ibrance + letrozol kezeléssel
több mint 2 éves mPFS-t igazoltak.*2
Fulvesztranttal kombinálva, az Ibrance
terápia megduplázta a mPFS-t a korábban
már kezelt betegek körében.*3
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Terápiás javallat hormonreceptor-pozitív, elôrehaladott emlôrákban:
Az IBRANCE a HR+/HER2-, lokálisan előrehaladott vagy áttétes emlőrák kezelésére javallott:1
• aromatázgátlóval kombinációban,
• fulvesztranttal kombinációban olyan betegeknél, akik korábban endokrin kezelést kaptak.
Pre- vagy perimenopauzában levő nők esetében az endokrin kezelést LHRH agonistával
kell kombinálni.
*Egy fázis 3-as, randomizált, kontrollált vizsgálat eredményei alapján.
HR+/HER2- = hormonreceptor-pozitív, humán epidermális növekedési faktor receptor 2-negatív; LHRH = luteinizáló
hormon-felszabadító hormon; mPFS = medián progressziómentes túlélés

Irodalom: 1. IBRANCE® Alkalmazási előírás, 2017. március 2. Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936. 3. Cristofanilli M, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439.

Rövidített alkalmazási előírás:▼IBRANCE 75 mg kemény kapszula, IBRANCE 100 mg kemény kapszula, IBRANCE 125 mg kemény kapszula
▼ Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.
Hatóanyag: 75 mg, 100 mg, 125 mg palbociklib Terápiás javallat: Az IBRANCE a hormonreceptor (HR) pozitív, humán epidermalis növekedési faktor receptor 2 (HER2) negatív, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus emlőrák kezelésére javallott: aromatázgátlóval kombinációban; fulvesztranttal kombinációban olyan nőknél, akik korábban endokrin kezelésben
részesültek. Pre vagy perimenopauzában lévő nőknél az endokrin kezelést luteinizáló hormon felszabadító hormon (LHRH) agonistával kell kombinálni. Ellenjavallatok: A készítmény
hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység, és a lyukaslevelű orbáncfüvet tartalmazó készítmények használata. Adagolás: A javasolt dózis naponta egyszer 125 mg palbociklib, 21 egymást követő napon, amelyet 7 nap szünet követ (3/1 adagolási séma), így egy teljes ciklus 28 napig tart. Palbociklibbel együtt alkalmazva a letrozol
javasolt dózisa naponta egyszer 2,5 mg, szájon át alkalmazva, a 28 napos ciklus alatt folyamatosan. Palbociklibbel együtt alkalmazva a fulvesztrant javasolt dózisa 500 mg, intramuscularisan alkalmazva az 1., 15. és 29. napon, majd azt követően havonta egyszer. A pre , perimenopauzában lévő nők letrozollal vagy fulvesztranttal kombinált palbociklib kezelését
mindig kombinálni kell egy LHRH agonistával a helyi klinikai gyakorlatnak megfelelően. Az IBRANCE adagjának módosítása az egyéni biztonságosság és tolerabilitás alapján javasolt.
Egyes mellékhatások kezelése szükségessé teheti az adagolás megszakítását/késleltetését és/vagy a dózis csökkentését vagy az adagolás végleges abbahagyását. A dóziscsökkentés
menetét az alkalmazási előírás részletesen tartalmazza. Figyelmeztetések: A palbociklib hatásosságát és biztonságosságát nem vizsgálták kritikus visceralis betegségben szenvedő
betegeknél. Az adagolás megszakítása, dóziscsökkentés vagy a kezelési ciklus kezdetének késleltetése javasolt olyan betegeknél, akiknél 3. vagy 4. fokozatú neutropenia alakul ki.
Mivel az IBRANCE myelosuppressiós tulajdonsággal rendelkezik, így a betegeket fogékonyabbá teheti a fertőzésekkel szemben, a betegeknél monitorozni kell a fertőzésre utaló panaszokat és tüneteket, és azt megfelelő orvosi kezelésben kell részesíteni. Az orvosoknak tájékoztatniuk kell a betegeket, hogy azonnal jelentsék a lázas állapotokat. Adatok hiányában
a palbociklibet óvatosan kell adni olyan betegeknek, akik közepesen súlyos vagy súlyos májkárosodásban, vagy súlyos vesekárosodásban szenvednek. A fogamzóképes korú nőknek
vagy férfi partnereiknek nagyon hatékony fogamzásgátló módszert kell alkalmazniuk az IBRANCE szedése alatt. Gyógyszerkölcsönhatások: A CYP3A4 erős inhibitorai fokozott toxicitást okozhatnak, ezért kerülni kell az erős CYP3A gátlók egyidejű alkalmazását a palbociklib-kezelés során. Ha egy erős CYP3A gátlóval való együttes alkalmazás elkerülhetetlen, az
IBRANCE adagját napi egyszer 75 mg-ra kell csökkenteni. Amikor az erős inhibitor alkalmazását leállítják, az IBRANCE dózisa felemelhető az erős CYP3A gátló megkezdése előtti dózisra. A CYP3A induktorok együttes alkalmazása csökkent palbociklib-expozícióhoz vezethet, így fennáll a hatástalanság kockázata, ezért kerülni kell a palbociklib és az erős CYP3A4
induktorok együttes alkalmazását. Nincs szükség dózismódosításra, ha a palbociklibbel együtt közepesen erős CYP3A induktort alkalmaznak. Éhezéskor az IBRANCE dózis mellett
adott protonpumpagátló csökkentette a palbociklib AUCinf és Cmax értékét, ezért az IBRANCE-t étellel, lehetőleg étkezés közben kell bevenni. A H2 receptor-antagonisták és a lokális
antacidok esetében nem várható a palbociklib-expozícióra gyakorolt, klinikailag releváns hatás, ha a palbociklibet étellel veszik be. Legfontosabb mellékhatások: A randomizált klinikai
vizsgálatokban palbociklibet kapó betegeknél jelentett leggyakoribb, több mint 20%-ban előforduló mellékhatások a neutropenia, a fertőzések, a leukopenia, a fáradtság, a hányinger,
a stomatitis, az anaemia, az alopecia és a hasmenés voltak. További nagyon gyakori mellékhatások: thrombocytopenia, csökkent étvágy, hányás, bőrkiütés. A palbociklib leggyakoribb
súlyos mellékhatásai a neutropenia, a leukopenia, az anaemia, a fáradtság és a fertőzések voltak. Bármilyen fokozatú lázas neutropenia a randomizált vizsgálatok összesített adatai
alapján 1,6%-ban fordult elő a palbociklibet kapó betegeknél. Osztályozás: Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (Sz).
A szöveg ellenőrzésének a dátuma: 2017. március 29. A forgalomba hozatali engedély száma: EU/1/16/1147/001-06 Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! Ár- és támogatási információk: A készítmény jelenleg nem támogatott. Az aktuálisan érvényes árért, kérjük, keresse fel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapját
(www.neak.gov.hu).
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▼

Az Aﬁnitor a hormonreceptor-pozitív, HER2/neu-negatív, elôrehaladott emlôrák kezelésére javallt, exemesztánnal kombinációban, olyan, postmenopausában lévô nôknél, akiknek egy nem szteroid aromatáz-inhibitorral történt kezelés utáni
recidívát vagy progressziót követôen nincs tünetekkel járó visceralis betegsége.
Rövidítések: HR+= hormonreceptor-pozitív ; NSAI=nem szteroid aromatáz-inhibitor
Rövidített alkalmazási előírás:
(pl. légzési- vagy májelégtelenséghez vezető) és alkalmanként halálos volt. A már meglévő fertőzéseket megfelelően kezelni
Afinitor 2,5 mg tabletta; Afinitor 5 mg tabletta; Afinitor 10 mg tabletta( Novartis) ATC:L01XE10 Hatóanyag: 2,5 mg everolimusz kell, és azoknak teljesen meg kell gyógyulniuk az Afinitor-kezelés megkezdése előtt. Ha fertőzést diagnosztizáltak, akkor
tablettánként; 5 mg everolimusz tablettánként; 10 mg everolimusz tablettánként Terápiás javallatok: Hormonreceptor azonnal megfelelő kezelést kell elkezdeni, és mérlegelni kell az Afinitor-kezelés szüneteltetését vagy abbahagyását. Ha invazív
pozitív, előrehaladott emlőrák: Az Afinitor a hormonreceptor pozitív, HER2/neu negatív, előrehaladott emlőrák kezelésére szisztémás gombafertőzést diagnosztizálnak, akkor az Afinitor-kezelést azonnal és véglegesen abba kell hagyni, és a beteget
javallt, exemesztánnal kombinációban, olyan, postmenopausában lévő nőknél, akiknek egy nem szteroid aromatáz inhibitorral megfelelő gombaellenes kezelésben kell részesíteni. Pneumocystis jirovecii (carinii) pneumonia (PJP, PCP) eseteiről számoltak
történt kezelés utáni recidívát vagy progressziót követően nincs tünetekkel járó visceralis betegsége. Pancreas eredetű be az everolimuszt kapó betegeknél, melyek némelyike végzetes kimenetelű volt. A PJP/PCP kortikoszteroidok vagy egyéb
neuroendokrin tumorok: Az Afinitor az inoperábilis vagy metasztatikus, jól vagy közepesen differenciált, pancreas eredetű immunszuppresszív szerek egyidejű alkalmazásához társulhat. Ha kortikoszteroidok vagy egyéb immunszuppresszív szerek
neuroendokrin tumorok kezelésére javallt, progresszív betegségben szenvedő felnőttekben.Vesesejtes carcinoma: Az Afinitor egyidejű alkalmazása szükséges, a PJP/PCP profilaxisa mérlegelendő.Túlérzékenységi reakciók: Az everolimusz mellett
az olyan, előrehaladott vesesejtes carcinomában szenvedő betegek kezelésére javallt, akiknek a betegsége a VEGF (vascularis a következő, de nem csak ezekkel a tünetekkel manifesztálódó túlérzékenységi reakciókat észlelték: anaphylaxia, dyspnoe,
endothelialis növekedési faktor vascular endothelial growth factor) ellenes kezelés mellett vagy azt követően progrediált. kipirulás, mellkasi fájdalom vagy angiooedema. Angiotenzin konvertáló enzim (ACE) gátlók egyidejű alkalmazása:
Gastrointestinalis vagy pulmonalis eredetű neuroendokrin tumorok: Az Afinitor az inoperábilis vagy metasztatikus, jól Az egyidejűleg ACE gátlót szedő betegeknél az angioödéma (pl. a nyelv vagy a légutak duzzanata légzési nehézséggel vagy
differenciált (1. fokozat vagy 2. fokozat), gastrointestinalis vagy pulmonalis eredetű, nem funkcionáló neuroendokrin tumorok anélkül) veszélye nőhet. Szájfekélyek: Az Afinitor-ral kezelt betegeknél szájfekélyeket, stomatitist és oralis mucositist
kezelésére javallott, progresszív betegségben szenvedő felnőttekben. Adagolás: Az Afinitor-t szájon át, naponta egyszer, észleltek. Ilyen esetekben lokális kezelés javasolt, de az alkohol-, peroxid-, jód –és thymus tartalmú szájöblítőket kerülni
minden nap ugyanabban az időpontban kell adni, mindig következetesen étkezéssel együtt vagy attól függetlenül. Az Afinitor kell. Veseelégtelenség esetei: Veseelégtelenség eseteit (beleeértve az akut veseelégtelenséget) észlelték Afinitor-ral
tablettát egészben, egy pohár vízzel kell lenyelni. A tablettát nem szabad szétrágni vagy összetörni. A különböző adagolási kezelt betegekben, néha halálos kimenettel. A vesefunkciót rendszeresen ellenőrizni kell. Laboratóriumi vizsgálatok és
rendek miatt az Afinitor 2,5 mg-os, 5 mg-os és 10 mg-os tabletta formájában is hozzáférhető. A javasolt adag naponta egyszer ellenőrzés: Az Afinitor-kezelés megkezdése előtt, majd azt követően rendszeres időközönként a veseműködés, az éhomi
10 mg everolimusz. Ha egy adag kimaradt, a betegnek nem kell egy pótlólagos adagot bevennie, de a következő előírt adagot vércukorszint, koleszterin- és triglicerid-szint, illetve a teljes vérkép ellenőrzése javasolt. Az Afinitor-kezelés elkezdése előtt
a szokásos módon vegye be. A súlyos és/vagy intolerábilis, feltételezett mellékhatások kezelése a dózis csökkentését és/vagy a betegeknél optimálisan beállított vércukorszintet kell elérni. Májkárosodás: Az everolimusz-expozíció enyhe (Child-Pugh
az Afinitor-kezelés időleges felfüggesztését teheti szükségessé. Ha dóziscsökkentésre van szükség, akkor az ajánlott adag napi A), közepesen súlyos (Child-Pugh B) és súlyos (Child-Pugh C) májkárosodásban szenvedő betegekben nőtt. Az Afinitor
5 mg, és nem lehet napi 5 mg-nál kevesebb. Az Afinitor dózisának módosítására vonatkozó ajánlás a gyógyszer alkalmazási alkalmazása súlyosan májkárosodott (Child-Pugh C) betegekben csak akkor javasolt, ha a lehetséges előny felülmúlja a
előírásában megtalálható. Májkárosodás esetén:
kockázatot. Vakcinációk: Az Afinitor-kezelés alatt az élő vakcinák alkalmazását kerülni kell. Sebgyógyulási zavarok: A
- Enyhe májkárosodás (Child-Pugh A) – az ajánlott dózis 7,5 mg naponta.
csökkent sebgyógyulási képesség a rapamicin származékok, köztük az everolimusz csoporthatása. Gyógyszerkölcsönhatások
- Közepesen súlyos májkárosodás (Child-Pugh B) – az ajánlott dózis 5 mg naponta.
és egyéb interakciók: Az everolimusz koncentrációkat emelő CYP3A4- és PgP-inhibitorok: A CYP3A4- és PgP-inhibitor
- Súlyos májkárosodás (Child-Pugh C) – az Afinitor csak abban az esetben ajánlott, ha az elérnikívánt előny felülmúlja a vegyületek emelhetik az everolimusz koncentrációját a vérben. Az everolimusz-koncentrációt csökkentő CYP3A4kockázatot. Ebben az esetben a napi 2,5 mg-os adagot tilos túllépni.
PgP-induktorok: A CYP3A4-et vagy a PgP-t indukáló hatóanyagok csökkenthetik az everolimusz koncentrációját a vérben.
Ha a beteg hepatikus státusza (Child-Pugh) a kezelés alatt változik, az adagot módosítani kell. Ellenjavallatok: A készítmény Termékenység, terhesség és szoptatás: Fogamzóképes nők/Fogamzásgátlás férfiak és nők esetében: Fogamzóképes
hatóanyagával, egyéb rapamicin származékkal vagy a készítmény bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. nőknek nagyon hatékony fogamzásgátlást kell amíg everolimuszt kapnak, és a kezelés befejezése után még legfeljebb 8 hétig.
Mellékhatások: Nagyon gyakori: fertőzések, anaemia, hyperglykaemia, hypercholesterinaemia, étvágytalanság, A férfibetegeket nem kell eltiltani a gyermeknemzéstől. Terhesség: Terhes nőkön történő alkalmazásra nincs megfelelő adat az
dysgeusia, fejfájás, pneumonitis , epistaxis, köhögés, stomatitis, hasmenés, hányinger, hányás, bőrkiütés, pruritus, fáradtság, everolimusz tekintetében. Az everolimusz terhesség alatti és fogamzásgátlást nem alkalmazó, fogamzóképes nőknél történő
gyengeség, perifériás oedema, testsúlycsökkenés Gyakori: thrombocytopenia, neutropenia, leukopenia, lymphopenia, alkalmazása nem javasolt. Szoptatás: Az everolimuszt szedő nők nem szoptathatnak. Termékenység: Az everolimusz lehetséges
hypertrigliceridaemia, diabetes mellitus, hypophosphataemia, hypokalaemia, hyperlipidaemia, hypocalcaemia, dehydratio, férfi és női fertilitást okozó hatása nem ismert, mindazonáltal nőbetegekben amenorrhoeát és társult luteinizáló hormon (LH)/
insomnia, szemhéj-oedema, dyspnoe, vérzés, hypertonia, szájszárazság, hasi fájdalom, nyálkahártya gyulladás, szájüregi folliculus stimuláló hormon (FSH) egyensúlyhiányt tapasztaltak. A készítmény hatása a gépjárművezetéshez/gépek
fájdalom, dyspepsia, dysphagia, száraz bőr, körömbetegség, enyhe alopecia, acne, erythema, onychoclasia, kéz-láb kezeléséhez szükséges képességekre: Az Afinitor kis -vagy közepes mértékben befolyásolhatja a gépjárművezetéshez és a
szindróma, emelkedett aszpartát aminotranszferázszint, emelkedett alanin aminotranszferázszint, bőrhámlás, bőrelváltozás, gépek kezeléséhez szükséges képességeket. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA Novartis Europharm Limited
arthralgia, emelkedett kreatininszint a vérben, veseelégtelenség, proteinuria, szabálytalan menstruáció, láz. Nem gyakori: Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex, RH12 5AB, Nagy-Britannia Helyi képviselet: Novartis Hungaria Kft.(Pharma részleg)
pancytopenia, conjunctivitis, pangásos szívelégtelenség, kipirulás, mélyvénás thrombosis, tüdőembolia, haemoptysis, 1114 Budapest, Bartók Béla u. 43-47 Tel: 06-1-457-6500 Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
ageusia, túlérzékenység, gyakori nappali vizeletürítés, akut veseelégtelenség, amenorrhoea, nem szíveredetű mellkasi Az alkalmazási előírás dátuma: 2016.05.26. A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes
fájdalom Figyelmeztetés: A nem fertőzéses eredetű pneumonitis diagnózisára kell gondolni azoknál a betegeknél, akiknél honlapján (http://www.ema.europa.eu) található.
nem specifikus légzőszervi panaszok és tünetek jelentkeznek, mint például a hypoxia, pleuralis
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kategória
pneumonitis differenciáldiagnózisa esetén az opportunista fertőzéseket, például a pneumocystis
Afi
nitor®
10
mg
EÜ
100%
37/b
jirovecii (carinii) pneumoniát (PJP, PCP) ki kell zárni. A betegeknek el kell mondani, hogy azonnal
EU/1/09/538/004
ATC:L01XE10
30×
1 019 530 Ft
1 019 230 Ft
300 Ft
tabletta
EÜ100% 8/i4
számoljanak be minden új vagy súlyosbodó légúti tünetről. Fertőzések: Az everolimusz
immunszuppresszív tulajdonságokkal rendelkezik, és a betegeket fogékonnyá teheti a bakteriális,
Afinitor® 5 mg
EÜ 100% 37/b
EU/1/09/538/001
ATC:L01XE10
30×
714 849 Ft
714 549 Ft
300 Ft
gomba- vírus- vagy protozoonok okozta fertőzésekkel, köztük az opportunista patogének okozta
tabletta
EÜ100% 8/i4
fertőzésekkel szemben. Lokális és szisztémás fertőzéseket, köztük pneumoniát, más bakteriális
2,5 mg
fertőzéseket, invazív gombafertőzéseket, például aspergillosist candidiasist vagy pneumocystis
EU/1/09/538/009
ATC:L01XE10 Afinitor®
30×
410 055 Ft
EÜ100% 8/i4
409 755 Ft
300 Ft
tabletta
jirovecii (carinii) pneumoniát (PJP, PCP), valamint vírusfertőzéseket, köztük a hepatitis B vírus
reaktiválódását írták le az Afinitor-t szedő betegeknél. Ezeknek a fertőzéseknek egy része súlyos *www.oep.hu. Az időközben bekövetkező árváltozásról részletes információt talál a www.oep.hu weboldalon

¨

1. Afinitor alkalmazási előírása 2016.05.26.
2. Baselga et al. N Engl J Med 2012; 366:520-529.
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