
 

II./3.3.3. fejezet: Hormonkezelés

Dank Magdolna

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a
„hormonérzékeny” daganatok kezelésének alapelveit, és
tudja értelmezni a kezelés alapjául szolgáló patológiai
leletet.
A fejezet teljesítését követően képes lesz a hallgató arra,
hogy a hormonkezelésre alkalmas betegek kiválasztását
megtegye, ismerje a hosszan tartó hormonkezelés hatását
és mellékhatásait.

Bevezetés
Egyes malignus tumoroknak hormonokra van szükségük a
növekedéshez, ezeket „endokrin reszponzív” daganatoknak, vagy
„hormonérzékeny” daganatoknak nevezzük. A növekedéshez
szükséges hormonok elvonásakor (vagy gyógyszeres gátlásakor)
ezek a daganatok időlegesen regrediálnak, pl. a prosztataráknak
tesztoszteronra van szüksége, ezért a herék eltávolítása (a
tesztoszteron forrás eliminálása), vagy ösztrogén adagolása (a
tesztoszteron szekréció gátlása) a prosztatarák növekedésének
gátlásához vezet.

Emlőrákban hasonló a helyzet: premenopauzában az ösztrogén
termelés elnyomása (régebben oophorectomia, ma már GnRH
analógok formájában), idősebb korban az ösztrogén hatás gátlása
(szelektív ösztrogén receptor módosítókkal = SERM-ekkel), a
posztmenopauzális ösztrogén-forrás gátlása (az aromatáz enzim
gátlásával), illetve a tiszta ösztrogén antagonista adagolása vezet a
receptor-pozitív, hormonérzékeny emlődaganat regressziójához. A
mellékvesekéreg szteroid hormonjai gátolják a fehérjeszintézist
(ilyenkor nincs elég fehérje az osztódáshoz), ezért a
kortikoszteroidok csökkentik a daganatok növekedését – különösen
nyirokszervi daganatok esetén, de ez egy más fejezet tárgyát képezi.
Ebben a fejezetben egyedül a hormonérzékeny emlő- és
prosztatadaganatok kezelésének alapjait ismertetjük.

Kulcsszavak: hormonérzékenység, antiösztrögének, aromatáz
inhibitorok, LHRH-analógok, androgén blokád, gynecomastia,
osteoporozis
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G.) Összefoglalás

A.) Antiösztrogének
Bár az ösztrogénelvonás (oophorectomia) emlőrákra gyakorolt
kedvező hatását már a XIX. század végén felismerte Beatson skót
orvos, de csak 1966-ban sikerült egy alacsony molekulasúlyú
antiösztrogén molekulát előállítani Harper és Walpole angol
vegyészeknek – fogamzásgátlók kutatása közben. Az
ösztrogénhatású kloro-trifeniletilén molekulából szubsztitúcióval új
molekulát alkottak: ennek tiszta transz-izomérje antiösztrogén
hatású (ez a tamoxifen), míg a cisz- és transz-izomérek keveréke a
clomifen, melyet viszont ovuláció indukcióra lehet használni. A
tamoxifen néhány éven belül, forradalmasította az emlőrák kezelést,
és világszerte a hormonérzékeny emlőrák kezelésének alapjává vált.

Ehhez nagyban hozzájárult a chicagói Jensen munkássága, aki
ugyanezekben az években a radioaktív ösztradiol halmozódását
figyelte meg kísérleti állatok bizonyos célszerveiben (uterus,
vagina), feltételezvén, hogy a hormon valamilyen „receptorhoz”
kötődik, és a receptorral rendelkező emlőrákot antiösztrogénekkel
kezelni lehet. Az ösztrogén receptor (angolos rövidítéssel ER)
fehérjét 1966-ban izolálták is. Azóta sok ismeretünk gyűlt össze az
ER természetéről, és a gén-expressziót szabályozó molekuláris
működésekről, de számos kérdés még ma sem pontosan tisztázott.

Az 1. ábrán összefoglaltuk az emlőre ható hormonális szabályzó
utakat.

1. ábra

A tamoxifen egy prodrug, és eredetileg csak gyenge affinitással
rendelkezik a target fehérjéhez (az ER-hez). A májban alakul át –
többek között a CYP2D6 és a CYP3A4 segítségével – az igen aktív
4-hidroxitamoxifenné és endoxifenné, melyeknek mintegy
30-100-szor erősebb affinitásuk van az ER-hez.

Mik a SERM-ek?

A tamoxifen egy nem szteroid, orálisan alkalmazható antiösztrogén,
mely a 17ß-ösztradiollal verseng az ER ligand-kötő domain-jéhez
(az „estrogen response element”-hez = ERE-hez) való kötődésben.
Az eredeti 17ß-ösztradiol kötődése során a domain térbeli alakja úgy
változik meg, hogy elősegítse egyéb transzkripciós faktorok hatását,
koaktivátorok és korepreszorok segítségével egy átírási komplex
keletkezzen, a génátírás megtörténjen, és a sejt tovább osztódjon. A
tamoxifen kötődése viszont inaktív térbeli szerkezetet eredményez, a
koaktivátorok nem tudnak az alakzat kialakításában résztvenni
(mintegy beletörik a zárba a kulcs, vagy mintha kipeckeltük volna a



krokodil száját), nem következik be átírás, tehát a sejt további
működése, osztódása gátlódik. Mivel a tamoxifen – és a hozzá
hasonló újabb molekulák (pl. raloxifen) – kötődése egyes szerveken
más és más működési változatokat hoz létre (pl. többnyire
antagonisták az emlőben, és agonisták a csontokon), ezért ezeket az
anyagokat manapság inkább SERM-eknek (szelektív ösztrogén
receptor modulátoroknak) nevezzük.

A tamoxifen részleges antagonista hatása abból is származhat, hogy
az ER génátírást aktiváló két régiója közül csak az egyiket
inaktiválja. A helyzet azonban jóval bonyolultabb: az 1990-es
években a klasszikus kötődési helyen (ERE-n) kívül leírták a
raloxifen response element-et (RRE) is, ami a SERM-ek csontra
gyakorolt agonista hatását magyarázza, majd felfedeztek egy
második ösztrogén receptort is, melyet ERß-nak neveztek el.
Amennyiben a klasszikus ERE-n mérjük, akkor a tamoxifen, a
raloxifen és a valóban „tiszta” antiösztrogén fulvestrant az ERß
tökéletes antagonistái.

A tamoxifen alkalmazás
hány százalékkal
csökkentette az ellenoldali
emlőrák kialakulását az
ösztrogén receptor pozitív
esetekben?

A tamoxifen kiterjedt vizsgálatai igazolták, hogy jól tolerálható
gyógyszerről van szó, az előrehaladott emlőrákos betegek
egyharmadánál jelentős objektív választ hoz létre, míg a betegek
további 20%-ánál a daganat hónapokra stabilizálódik. Operábilis
emlőrákok műtétje után „adjuváns” célból 5 éven keresztül javasolt
napi 20 mg-os adagban – függetlenül a menopauzális státusztól.
Felére csökken az ellenoldali emlőrákok kialakulásának kockázata
is. 5 évnél hosszabb adagolás onkológiai szempontból nem jár több
haszonnal, csak a mellékhatások aránya fokozódik. Mivel az
antiösztrogén hatás az ösztrogén receptoron keresztül történik, ezért
ER pozitív emlőrákban várható kifejezett hatás (az ER tartalom
mennyiségének megfelelő arányban), de ER negatív emlőrákban is
megfigyelhető némi javulás. A tamoxifen adagolás ugyanakkor véd
a posztmenopauzális osteoporosis kialakulása ellen, mivel a
csontokban lévő ER-ekre stimulálóan hat (agonista).

Kétségtelen, hogy hosszú idejű alkalmazása során vérzésekhez
vezető endometrium megvastagodás, ritkán endometrium carcinoma
alakulhat ki, de thromboembóliás szövődményekkel is számolni
kell. A nagy emlőrákos kockázatot viselő nőbetegek
kemoprofilaxisára is javasolható a tamoxifen – a kérdés itt inkább
az, hogy kiket nevezünk magas kockázatú („high risk”) betegeknek.
Férfi betegek gynecomastiában is használatos, de jó eredményeket
láttak bipoláris betegek mániás szakában is, ahol az agyi
tevékenységet befolyásoló protein kináz C blokkolásán keresztül
fejti ki hatását.

Sajnos, a tamoxifen kezelés ellenére a betegek egy részénél kiújulás
következik be. Ez bekövetkezhet például akkor, ha a beteg CYP2D6
gén variánsait hordozza, ilyenkor a teljes antitumoros hatás nem
érvényesülhet, mert túl lassan megy végbe a metabolizmus, az aktív
4-OH-tamoxifen keletkezése. Bizonyos antidepresszánsok (CYP2D6
gátlók) egyidejű alkalmazása esetén duplájára nő a kiújulások száma
a gyengült hatás miatt. A rezisztencia másik oka a tamoxifennel
szemben kialakuló szerzett rezisztencia, mely az antagonizmus
mellett jelenlevő részleges agonista hatásból ered: a daganat
növekedését a tamoxifen stimulálhatja. Ilyenkor a tamoxifen
elhagyása vezethet a daganat újabb remissziójához, majd a
megmaradt hormonérzékenység miatt a tiszta antiösztrogén
fulvestrant adagolás újabb 1-2 éves remissziót hozhat létre.

Persze a rezisztencia alternatív okaként az is felmerül, hogy a



tumorban genetikus vagy epigenetikus változások következtek be, és
ezek aktiválták a sejten belüli, hormonoktól független mitogén
jelátviteli utakat: pl. jól ismert, hogy a cerbB2 overexpresszáló
(HER2-pozitív) emlődaganatoknál következik be rendszerint a korai
kiújulás. Tehát az ER az egyéb mitogén jelátviteli utakkal állandó
párbeszédben („cross-talk”-ban) van. Egy másik példa erre: az
epidermális növekedési faktor receptor (EGFR) aktiválása stimulálja
a MAP-kináz jelátviteli utat, mely az ER foszforilációjához és
aktivációjához vezet még ösztrogén jelenléte nélkül is. Ezt a
növekedési faktorok által indukált ER-aktivitást a tiszta
antiösztrogén fulvestrant adagolással gátolni tudjuk (lásd alább).

A toremifen második generációs antiösztrogén. Metabolizálódása a
CYP3A4-en keresztül történik, ami azért fontos, mert a CYP3A4
metabolizmus rendszerint teljesen megtartott, és a CYP2D6 nem
játszik szerepet a gyógyszer anyagcseréjében. Ilyen módon nem
befolyásolják pl. a szelektív szerotonin reuptake gátlók, paroxetin,
fluoxetin, de nincs interakció bizonyos OTC termékekkel (pl.
difenhidramin) sem. Erősen kötődik az ER-hez, ezért a tamoxifennel
gyakorlatilag egyenértékű antagonista posztmenopauzális
hormonérzékeny emlőrákban, agonista hatása pedig a csontokon
jelentős. Anti-androgén kezelésben részesülő férfibetegeknél
toremifen együttes adásával a csont ásványianyag tartalmának
csökkenését megakadályozhatjuk, sőt a BMD növekedése is várható.
Nem képez DNS-adduktokat, ezért semmilyen carcinogén hatása
nincs (ellentétben a tamoxifennel, ahol endometrium tumor
előfordul).

Mi a SERD-ek
hatásmechanizmusának a
lényege?

A fulvestrant az ösztradiolból kiinduló „tiszta” (pure)
ER-antagonista szteroid molekula, mindenféle agonista hatás nélkül.
Down-regulálja, és destruálja is az ösztrogén receptort, nincs
dimerizáció, nem gyűlnek koaktivátorok az ERE környékére,
megszűnik az információk átírása, nincs sejtosztódás, ezek miatt
szelektív ösztrogén receptor downregulátornak (SERD-nek) is
nevezik. A posztmenopauzális nők hormonérzékeny emlőrákjában
alkalmazott antiösztrogén (tamoxifen) kezelés utáni kiújulásban két
lehetőség van: vagy aromatázgátlóra térünk át (lásd alább), vagy
fulvestrantot adunk kéthetenkénti 250 mg, vagy havonkénti 500 mg
i.m. injekció formájában. Magától értetődik, hogy ha tamoxifen
utáni kiújulásban aromatázgátlót adunk, annak sikertelensége után
alkalmazzuk a fulvestrantot, de ha tamoxifen utáni kiújulásban
rögtön fulvestrantot adunk, annak sikertelensége esetén még mindig
ott vannak az aromatázgátlók.

Minden antiösztrogén gyógyszer mellett mellékhatásként
hőhullámok, izzadás, fáradtság-gyengeség, végtagokon csontízületi
fájdalmak jelentkeznek, ritkán fejfájás, szédülés is észlelhető, és
thromboembóliás veszéllyel is számolni kell.

B.) Gesztagének (progesztinek)

A megesztrol acetatnak
mely a daganatos betegek
ellátásában hol van

Daganatok kezelésére ma már ritkábban használatosak, jelentőségük
beszűkült. A gesztagének élettani mennyiségét jelentősen meghaladó
onkológiai terápiás adagok a hypothalamus-hypophysis tengelyen
keresztül csökkentik az FSH, LH, ACTH szekrécióját, ezért a nemi
hormonok termelődése a petefészkekben, herékben és
mellékvesékben szignifikánsan zuhan. Ilyen módon a daganat
környezetében az azt stimuláló hormonok plazma-szintje szinte a
nullára csökken. AZ ER-hez egyáltalán nem kötődnek, de kötődnek



kiemelkedő szerepe? a progeszteron és kortikoszteroid receptorokhoz. Képviselőik a
medroxiprogeszteron acetát és a megesztrol acetát. A
medroxiprogeszteron acetát egy szteránvázas pregnán, mely
progesztinként hat, endometrium carcinoma kezelésére, a
megesztrolt szintén endometrium carcinoma kezelésére, és a
kortikoszteroid receptorokhoz való kötődés okozta étvágyjavulás és
súlygyarapodás miatt az endometrium carcinomán kívül már
leginkább csak, anorexia és kachexia palliatív kezelésére használják.

C.) Antiprogesztinek
Az ösztrogének megemelik a sejtek progeszteron receptor (PR)
tartalmát, és a mindkét hormonreceptorral bőségesen ellátott
(„ko-expresszáló”) tumortól várható el az endokrin kezelésekre adott
magas válaszadási arány. A mifepriston és onapriston nevű
molekulákkal végzett preklinikai vizsgálatok igen bíztatóak voltak,
azonban a klinikumban a hatás nem haladta meg a jól bevált
kezelések eredményeit, kellemetlen májműködési zavarok és
antiglukokortikoid aktivitás mellett, ezért a további vizsgálatokkal
leálltak.

D.) Aromatázgátlók
A petefészek-működés leállásával megszűnik az ösztrogén termelése
is, posztmenopauza következik be annak minden tünetével együtt.
Ilyenkor a szervezet számára szükséges ösztrogént a mellékvese
által termelt férfias androsztendion nőies ösztronná való átalakítása
(„aromatizálása”) biztosítja. Az aromatizálást a p450 családba
tartozó aromatáz nevű enzim végzi, mely a különféle szövetekben
(elsősorban a zsírszövetben, izmokban, májban, stromális
szövetekben, stb), és magában az emlődaganatban is jelentős
mennyiségben van jelen (2. ábra).

2. ábra

Az ösztrogén második forrása posztmenopauzában az emlőrákban a
környezeténél és a plazmánál magasabb koncentrációban
megtalálható ösztron szulfát, melyből helyileg ösztron képződik.
Utóbbi folyamatért az ösztron szulfatáz enzim a felelős. Mindkét
folyamat során később az ösztron az igen hatásos 17ß-ösztradiollá
alakul át a tumoron belül található 17ß-hidroxiszteroid dehidrogenáz
(17ß-HSD) segítségével. Tehát az aromatáz, az ösztron szulfatáz,
vagy a 17ß-HSD enzim bármelyikének gátlása a posztmenopauzális
nők emlőjében gátolja az ösztrogén helyi termelődését.



Mit jelent a második
választású kezelés fogalma?

Az antiösztrogének kudarca esetén – az emlőrák endokrin
kezelésének ún. „második választású” kezelésében – régebben a
nagydózisú progesztinek játszottak szerepet (a megestrol acetát, és a
medroxiprogeszteron acetát), de az új, nem szelektív aromatáz-
gátlókat (aminoglutethimid) is kipróbálták. Az aminoglutethimid
valóban hatásosnak mutatkozott hormon szenzitív előrehaladott
emlőrákban, viszont gátolta az összes hormonálisan aktív szteroid
hormon keletkezését (pl. az izomlebontó kortizol képződését is,
ezért testépítők előszeretettel használták), de súlyos mellékhatásai,
hepatotoxicitása miatt már nem használatos.

Újabb generációs, szelektív aromatáz-gátlók kifejlesztésére került
sor: a két nem szteránvázas molekula (anastrozol és letrozol),
valamint a szteroid exemestan került ezek közül a piacra.
Mindhárom molekula 90-95% fölött csökkenti a keringő
ösztrogének plazmaszintjét, ezzel a daganatot serkentő
ösztrogéneket a hormon reszponzív emlőrákból és környezetéből
elvonva jelentős tumor-regressziót okoznak, és antiösztrogén
kezelés utáni kiújulásban – vagy daganat-progresszióban –
ugyanolyan válaszadási arányt hoznak létre, mint a régebben
használt megestrol acetát, de a kedvező hatás jóval hosszabb
tartamú, és a mellékhatások enyhébbek (főleg a progesztinek okozta
nemkívánatos súlygyarapodás).

A 3. ábra az aromatáz inhibitorok/inaktivátorok hatásmechanizmusát
szemlélteti.

3. ábra

Anastrozol: orális adható nem szteroid aromatázgátló, mely
reverzibilisen és specifikusan kötődik kompetitív gátlás során (az
ösztrogének helyett) az aromatáz enzimhez „heme” részéhez, így a
női hormonok emlőrákot serkentő hatását kikapcsolja. Előrehaladott
esetben akár 40%-al is csökkentheti a daganatos progressziót.

Mi az oka annak, hogy az
anastrozol fokozza a
csonttörés kockázatát?

Adjuváns helyzetben végzett nagy klinikai vizsgálatokban (ATAC-
vizsgálat) az anastrozol a klasszikus antiösztrogén tamoxifenhez
képest erősebben csökkenti a posztmenopauzális hormonérzékeny
emlőrák kiújulásának kockázatát, de a túlélés nem javul. Az
anastrozol nem védi a csontokat (nem szelektív ösztrogén receptor
modulátor, mint a tamoxifen!), ezért csont-izületi panaszok, fokozott
csontvesztés és a csonttörések számának emelkedése kíséri évekig
tartó adagolását. Biszfoszfonátokkal megelőzhető az anastrozol
csontokra gyakorolt ilyen negatív hatása. Sztatinokkal való együttes
adagolása szintén bizonyos mértékig védhet a csonttörések ellen. A
tamoxifennel ellentétben nincs mitogén hatása az uteruson, és nem
növeli a thromboembóliás mellékhatások kockázatát sem.
Férfiakban és gyermekekben is alkalmazták a hivatalos előiraton



kívüli esetekben („off label”): előbbiekben javult a benignus
prosztata hypertrophia, a gynecomastia, a hypogonadismus, stb.,
utóbbiakban késleltethető volt a túl korai pubertás.

Letrozol: a másik nem szteránvázas aromatáz-gátló. Szerkezetében
és hatásaiban erősen hasonlít a korábbi aromatázgátló anastrozolhoz.
Szintén az ösztrogének androgénekből való termelődését
(aromatizációját) gátolja azáltal, hogy a p450 citokróm enzim
„heme” csoportjához reverzibilisen kötődik. Az akció itt is teljesen
specifikus, azaz nem érinti a mineralokortikoidok és a
glukokortikoidok termelődését. Csaknem 100%-os mértékben
csökkenti a keringő ösztrogének szinjét posztmenopauzális nők
plazmájában, de az aktív petefészekműködésű premenopauzális
nőkben a többi aromatázgátlóval megegyezően szintén hatástalan.
Nem sejtes rendszerekben 2-5-ször hatásosabban gátolja az
aromatáz enzimet, mint az anastrozol, vagy az exemestan, sejtes
rendszerben akár 10-20-szor is hatásosabb volt, viszont ezeknek az
onkológiai klinikumban látszata nincs. Lokálisan előrehaladott, vagy
áttétes posztmenopauzális hormonérzékeny emlőrák kezelésekor
látványos objektív remissziót hoz létre az általános állapot lényeges
javulásával.

A szintén posztmenopauzális hormonérzékeny emlőrákban a műtét
után végzett BIG 1-98 adjuváns vizsgálatban a tamoxifennel való
összehasonlításban – az anastrozol vs tamoxifen (ATAC)
vizsgálathoz hasonlóan - itt is csökkent a kiújulások aránya és
kockázata, de a túlélés itt sem javult. Az MA17 vizsgálatban az 5
évig alkalmazott „klasszikus” tamoxifen adagolás után évekig
folytatott letrozol adagolás szignifikáns előnyökkel járt a placébóhoz
képest. „Off label” alkalmazásban ovárium stimulációra is
használták a több mellékhatással járó clomiphennel való
összehasonlításban, a terhességek kevesebb kongenitális
malformációval jártak – de ez az alkalmazás erősen kétséges. A
letrozol csökkenti a keringő ösztrogéneket, ezzel emeli az LH és
FSH szinteket, ezért atléták és testépítők az ösztrogének
blokkolására használták. Szintén hatásos az anabolikus szteroidok
okozta gynecomastia kezelésére, férfiak azoospermiája esetén
elősegítheti a spermatogenezis megindulását. Mivel késlelteti a
csontok epiphysis-fúgáinak záródását, a fenyegető törpenövésben is
vizsgálták. Endometriosis kezelésében szintén hasznos lehet.

Exemestan: orálisan adható, de irreverzibilis és szteroid szerkezetű
aromatázgátló. Szerkezetileg természetes szubsztrátjához, az
androsztendionhoz igen hasonló molekula. Az aromatáz enzim
„hamis” szubsztrátja, egy közbülső termékkel irreverzibilisen
kötődik az enzim aktív részéhez, ezzel inaktiválja azt, ezért
„öngyilkos gátlónak” (suicide inhibitor) is nevezik. Arról van tehát
szó, hogy az androsztendionnal csaknem azonos szerkezet miatt az
aromatáz enzim aktív részéhez folyamatosan kötődve
megakadályozza annak androgén-ösztrogén konvertáló működését.
A plazmában az ösztradiol 85%-al, az ösztriol 95%-al csökken.
Előrehaladott posztmenopauzális hormonérzékeny emlőrákban
szignifikáns remissziót hoz létre. Adjuváns célból való alkalmazás
során az 5 évig adott exemestan, vagy a tamoxifen 2-3 év utáni
lecserélése legalább olyan, ha nem jobb eredményekkel jár, mint az
egyedüli tamoxifen, némi túlélési előnnyel együtt (IES,
TEAM-vizsgálatok). Szerkezetéből adódó gyenge androgén
aktivitása miatt kevesebb az ösztrogén-depléciós mellékhatás, pl. a
hőhullám.



A nagy tudományos társaságok és emlőrákos konferenciák ajánlásai
és a kialakult klinikai gyakorlat szerint az exemestant a nem szteroid
aromatázgátlók sikertelensége esetén alkalmazzuk.

A 4. ábra az ösztrogén hatás gátlásának lehetőségeit foglalja össze.

4. ábra

E.) GnRH analógok

Elevenítse fel a
menstruációs ciklus
hormonális szabályozásáról
tanultakat!

A gonadotropin releasing hormon (GnRH) analógok az agyalapi
mirigyet a luteinizáló hormon releasing hormon (LHRH) ellen
deszenzitizálva blokkolják a folliculáris aktivitást. A
következményes LH-szint csökkenés miatt premenopauzális illetve
perimenopauzális nőkben csökken a petefészkek ösztrogén-,
férfiakban pedig a herék tesztoszteron termelése. Szintetikus
deka-peptidekről van szó, melyeket az emberi hypothalamikus
GnRH alapján – egyes aminosavak cseréjével - alkottak meg.
Adagolásuk során a GnRH receptorokkal kerülnek kapcsolatba, és
módosítják a pituiter FSH és LH gonadrotropinok kibocsájtását. Az
analógok elméletileg kétféle hatásúak lehetnek: agonisták
(serkentők), és antagonisták (gátlók).

Mi a flare reakció?

Az agonista kifejezés szerint a GnRH receptor aktiválódik,
növekszik az FSH és az LH szekréciója. Ez kezdetben valóban így
van, az első néhány napos stimuláció valóban „fellángolást” (flare-
rekaciót, surge-jelenséget) vált ki, de a magasabb szérum-szintek
által kiváltott feed-back visszajelentés miatt később jelentősen
csökken a gonadotropinok szekréciója, azaz kb. 10 nappal az
adagolás megkezdése, és a flare lezajlása után már a receptor
„down-regulációja” következik be. A folyamat időleges, átmeneti –
ellentétben a végleges oophorectomiával, vagy kasztrációval - az
adagolás megszüntetésével visszaáll az eredeti normál szabályozás.
Emlőrákos premenopauzális nők évekig tartó GnRH-agonista
kezelése után kb. 6 hónappal szokott visszaállni a normál
menstruációs ciklus.

Az analógok másik fajtái az antagonisták (a gátlók, a blokkolók).
Ezek adagolásával az FSH és LH szintek azonnali zuhanása
észlelhető flare-reakció nélkül – pl. prosztatarákban nem nő meg
átmenetileg sem a tesztoszteron szint, nem szükséges a flare ellen
kisérőnek antiandrogént adni, hiszen nem romlik a prosztatarák
állapota (mondjuk a közvetlen bénulással fenyegető csigolya-áttét
sem, vagy nem akad el teljesen a vizelet, illetve nem erősödik a
csontáttétes fájdalom), és azonnal csökken a PSA. Az
antagonistákkal ellentétben a GnRH agonisták a GnRH receptor
(LHRH receptor) downregulációját okozzák, ezért a kezelés



megszüntetésekor hosszabb idő szükséges a normál helyzet
visszaállásához, viszont az antagonistáknál szinte azonnal helyreáll
az élettani működés. Ezen előnyök mellett a GnRH antagonistáknak
hátrányuk is van: mivel kompetitív antagonisták, adekvát plazma-
szintnek kell állandóan jelen lennie, melynek biztosítása jóval
nehezebb feladat, mint a GnRH analógok esetén.

Goserelin: a goserelein acetát gonadotropin releasing hormon
szuper-agonista (más néven LHRH agonista). Az ösztrogén és a
tesztoszteron termelés elnyomására használják emlő-, illetve
prosztatarákban. A nemi hormonok átmeneti stimulációja után
paradox módon (a feed-back-nek köszönhetően) szinte teljes
blokkolás következik be – az élettanilag jellemző pulzáló
stimuláció-gátlás helyett. Biológiai hozzáférhetősége csaknem teljes.
Fehérjékhez alig kötődik, csúcskoncentrációját a vérben kb. 2 óra
alatt éri el, szérum eliminációja normál vesefunkciók esetén
mindössze 2-4 óra. Szinte azonnal az LHRH receptorokat tartalmazó
agyalapi sejtekhez kötődik, mely miatt az LH termelődés
növekedésével a megfelelő nemi hormonok produkciója is
növekszik. Ezt az átmeneti flare-jelenséget nőkben
antiösztrogénekkel, férfiakban antiandrogénekkel (bicalutamid-dal)
jelentősen csökkenteni lehet. Kb. 2-3 hét múlva a receptor
downregulációja miatt az LH termelés szignifikánsan csökken, és a
nemi hormonok szintje az oophoectomizált (illetve kasztrált) szintre
zuhan.

A premenopauzális emlődaganat, illetve a prosztatadaganat heteken
belül kedvezően reagál, megkisebbedik. Kezdeti, operábilis
emlőrákos és prosztatarákos esetekben a műtét utáni hozzáadott,
adjuváns adagolás a daganatok kiújulási kockázatát lényegesen
csökkenti. Hormonérzékeny premenopauzális emlőrák adjuváns
eseteiben az évekig alkalmazott goserelin kezelés (különösen
tamoxifennel kiegészítve) ugyanolyan klinikai eredményekkel jár,
mint a „klasszikus” kemoterápia (CMF) 6 ciklusa, természetesen a
modernebb, hatékonyabb kemoterápiák (doxorubicin, taxánok) ezt
kissé meghaladják. Endometriosisban is hatásos. Egy, illetve három
hónapra elegendő hatóanyagot tartalmazó implantációs
fecskendőkben kerül kiszerelésre, melyekben biológiailag lebomló
polimer matrixban diszpergálva helyezkedik el a hatóanyag.

Premenopauzális nőknek adva természetesen leáll a menstruációs
ciklus, fogamzás sem lehetséges. Férfiaknál erekciós problémák
jelentkeznek.

Leggyakoribb mellékhatásai között a már említett átmeneti flare-
jelenség a kezdeti tünet, később a csontfájdalmak, hőhullámok,
esetleg fejfájás, gyomorpanaszok, enyhe depresszió, csökkent libidó
uralják a képet.

Leuprorelin: a leuprolid acetát szintén GnRH agonista, az FSH és
LH hormonok termelésére gyakorolt befolyása során drámaian
csökkenti az ösztradiol és tesztoszteron plazmaszintjét. Akár
előrehaladott, akár kezdeti stádiumban lévő hormon-reszponzív
emlő- és prosztatarákokban használatos, de egyéb hormonérzékeny
betegségekben (endometriosis, méh-fibroidok, korai pubertás) is
komoly szerepet kap. In vitro fertilizációs beavatkozások során a
petefészkek stimulációjának kontrollálására alkalmazzák.
Autizmusban(!), Alzheimer-kórban(!), pedophiliában(!) való
alkalmazásának vizsgálata is folyamatban van. Kardiovaszkulárisan
magas kockázatú férfiakban való használata a megnövekedett



összesített kockázati arány miatt meggondolandó. Implantációs
injekció formában van a piacon.

Buserelin: szintén GnRH agonista, krónikus adagolása esetén az
agyalapi mirigy tartós stimulálásával erősen csökken az FSH és LH
szekréciója, ezért hormonérzékeny emlőrák, prosztatarák és egyéb
hormonérzékeny betegségek (endometriosis, uterinális fibroidok)
kezelésére szolgál. Injekciós implantátum formában és nazális spray
formájában kerül kiszerelésre.

F.) Androgén blokád prosztatarákban

Milyen lehetőségei vannak
a keringő androgén szint
csökkentésének?

Már a korai 1940-es években igazolódott, hogy a prosztatarákot az
androgének jelentősen befolyásolják, ezért egyre kifinomultabb
eljárások születtek az előrehaladott prosztatarák kezelésére. A
keringő androgének szintjének csökkentésére szolgált a sebészi
kasztráció. A GnRH (LHRH) agonisták szupprimálják az agyalapi
mirigy receptor tartalmát, és ezért kémiai kasztrációt okozva javítják
a prosztatarákos beteg állapotát. Kimutatták, hogy a goserelin
hosszantartó adagolása ugyanolyan hatásos, mint a sebészi
kasztráció, az előrehaladott prosztatrákban kb. 85%-os objektív
válaszadással jár.

Az 5. ábrán az androgén termelődés szabályzó mechanizmusai
láthatóak.

5. ábra

Az emlőrák antiösztrogén kezelésének analógiájára nem szteroidális
antiandrogéneket alkottak (flutamid, nilutamid, bicalutamid),
melyek az androgén receptoron (AR) antagonizálják az androgének
hatásait. Mivel a GnRH analógok első adagjai átmenetileg
stimulálják az LH szekréciót (növelik az LH-szintet), bármelyik
antiandrogénnel ezt a kezdeti stimulátoros hatást ki lehet védeni.

A bicalutamid látszik a leghatásosabbnak és a legjobban
tolerálhatónak monoterápiában és GnRH analógokkal való
kombinációban is. Orálisan adható, nem szteroid tiszta
antiandrogén, mely az AR-ekhez kötődik, és megakadályozza az AR
aktivációját, ezáltal upregulálja az androgén hormonokkal szembeni
válaszra képes génekeket, ugyanakkor gyorsítja az androgén
receptor lebontását. Nem enegedi meg a tesztoszteron kötődését. Az
AR blokkolásával eliminálja a tesztoszteron negatív feed-back
jelentését, ezáltal drámaian növekednek a keringő tesztoszteron és
ösztrogén szintek. A további kezelés gátolja a tesztoszteron további
emelkedését, de az ösztrogén-emelkedésnek nincs ellenszere: ezért
alakul ki a gyakran fájdalmas gynecomastia. A GnRH analóggal



való kombinált adásban (vagy műtéti kasztrációval) természetesen
az ösztrogén-szint emelkedés meggátolható – de ezzel csökken az
androgének és ösztrogének csontokra gyakorolt kedvező anabolikus
hatása is, azaz csontvesztés, esetleg csontritkulás következik be.

A bicalutamidot 1995-ben vezették be sebészi, vagy gyógyszeres
kasztrációval együtt először előrehaladott, majd később korai
stádiumú prosztatarák kezelésére. A 150 mg napi adagban használt
bicalutamid egymagában olyan túlélési arányt biztosított áttét
nélküli prosztatarákban, mint a sebészeti kasztráció – ugyanakkor
nem befolyásolta olyan jelentősen a szexuális érdeklődést és a
fizikai aktivitást, mint a műtét. GnRH analóggal való
kombinációban adva napi 50 mg a szokásos adag. Egyes ovarium-
daganatokban is vizsgálják. Sajnos, az igen előrehaladott
prosztatrákos betegeknél az antiandrogénekkel szemben – a
bicalutamiddal szemben is – rezisztencia alakulhat ki. Nőknek és
gyermekeknek természetesen tilos alkalmazni (teratogén).
Mellékhatásai között az emlő gynecomastiája, hőhullámok,
hasmenés, hányinger, májműködési zavarok említendők.

Mit jelent a teljes androgén-
blokkád?

Mivel a mellékvese termeli a szervezet összes androgénjének kb.
egyötödét (az androsztendiont és az dihidroepiandrosztendiont,
melyek jelentős részben a periférián alakulnak át tesztoszteronná), a
GnRH analógok és a bicalutamid kombinációs adagolásával lehet a
„teljes androgén blokádot” (TAP) elérni – az emlőrákban
alkalmazott goserelin + antiösztrogén, vagy goserelin +
aromatázgátló analógiájára. A GnRH analógok t.i. ezeket az
androgén-szinteket önmagukban nem képesek csökkenteni, ezért
szükséges a kombinációban való alkalmazás.

A GnRH analógok és az antiandrogének kombinációs vizsgálatainak
metaanalízesével kimutatták, hogy a kombinációs gyógyszeres
kezelések előnyben részesítendők az objektív válaszok aránya, a
progresszió kockázata és a teljes túlélés tekintetében is. Az 1990-es
évek végén felvetették, hogy a prosztatarák endokrin
rezisztenciájának kialakulásának megelőzése érdekében az
androgéneket intermittálva lehetne elvonni. A ciklikusan adott
kezelésekkel elmentek a maximális hatásig, majd szünet után újra
indították a terápiát – ez a megközelítés némileg hozzájárulhat a
szexuális funkciók megőrzéséhez is.

A GnRH (LHRH) analógokkal való tartós kezelés legkellemetlenebb
mellékhatása a szexuális aktivitás elvesztése, valamint a
hőhullámok. Az antiandrogének okozta leggyakoribb mellékhatás a
már többször említett gynecomastia. Érdekes kérdések merültek fel
a fenti mellékhatásokkal kapcsolatban: segíthet-e a sildenafil a
sebészileg, vagy gyógyszeresen kasztrált betegek libidójának
megőrzésében, illetve az aromatázgátlók meggátolják-e a
gynecomastia kialkulását? Fontos tudni, hogy az aromatázgátlóknak
a tiszta androgénekhez való hozzáadása emeli a keringő androgének
mennyiségét (hiszen az aromatázgátlók blokkolják az androgén-
ösztrogén konverziót), ezért az antitumoros hatást csökkenthetik.

A II. típusú 5α-reduktáz enzim szterán-vázas gátlója (finasterid)
megakadályozza a tesztoszteronnak az 5-10-szer erősebb androgén
hatású 5α-dihidrotesztoszteronná (DHT) való konverzióját.
Eredetileg benignus prosztata hiperplázia kezelésére alakították ki,
közben kiderült, hogy az 5α-reduktáz enzim gátlása nem csökkenti a
tesztoszteron koncentrációt, sőt, a feed-back gátlás hiányában még
növekedhet is a plazma tesztoszteron szintje, ezért előrehaladott



prosztatarákban monoterápiában nem ajánlják, de ilyen használata
legalábbis ellentmondásos. Az viszont lehetséges, hogy a GnRH-val
kezelt betegekben az 5α-reduktáz gátlói csökkentik a mellékvese
androgénjeinek átalakulását DHT-vá. Hajhullást, esetleg
impotenciát, erekciós zavarokat, gynecomastiát okozhat.

G.) Összefoglalás
Hormonérzékeny daganat az emlőrákok egy része, és a prosztatarák.
A hormonkezelés hosszantartó terápiát jelent, amit a betegek
jelentős többsége jól tolerál. Még áttétes betegségben is képes a
folyamat stabilizálására, megfelelő életminőséget biztosítva a beteg
számára .A terápia hosszú időtartama miatt a beteg-orvos kapcsolat
kiemelt jelentőségű, hiszen a hatás csak akkor érhető el, ha a beteg
hajlandó évekig is beszedni a gyógyszert. Az oszteoporózis
kialakulása, valamint az izületi fájdalmak megjelenése kiegészítő
terápiák bevezetését is szükségessé teheti.
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