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Bevezetés: A trombózis jól ismert és gyakori komplikáció a daganatos betegeknél, és 

jelentősen hozzájárul e betegségek morbiditáshoz és mortalitáshoz. A trombózis 

előfordulása szaporodik terápiás beavatkozások - műtétek és radiokemoterápia - során. 

Előfordul spontán, műtétek után, sugárkezelés után és gyógyszeres daganatellenes 

kezelések során. Első jele lehet egy malignus betegségnek. A vénás tromboembólia 

kockázatának mértéke jól ismert a daganatsebészetben, ahol előfordulása kétszer 

gyakoribb, mint a nem daganat miatt operáltak betegek esetében. A vénás tromboembólia 

a leggyakoribb szövődmény a daganatos betegségekben, és a második leggyakoribb 

halálok a daganatos betegek körében (1, 2). A daganatos betegség típusától, valamint a 

kezeléstől függően a betegek akár 60 százalékában lép fel vénás tromboembólia. Bár a 

daganatnövekedés és a véralvadás aktiválása közötti szoros kapcsolat Armand Trousseau 

professzornak az idopátiás vénás tromboembólia és a  rejtett daganatokról szóló klinikai 

összefüggés első leírásaiból 1865 óta ismert, csak az utolsó két évtized hozott jelentős 

előrelépést e területen. Ma jól ismert, hogy a daganatos betegeknél a trombózis klinikai 

megjelenése nagyon sokrétű lehet, a lokalizált trombózistól a disszeminált 

intravaszkuláris koagulációig. Ezen túl szinte minden daganatos betegben jelen van a 

véralvadás szubklinikai aktivációja, úgynevezett hiperalvadási állapot, akár a trombózis 

tünetei nélkül. Számos patogenetikai faktort azonosítottak, ezzel jelezve, hogy a 

daganatos betegségekben a véralvadás aktiválása egy komplex jelenség, mely a 

véralvadási rendszer több különböző útvonalát érinti, emellett daganatsejtek és vér alakos 

elemek, vérlemezkék, monociták és endotél sejtek közötti interakciót is.  

 

 Tézisemben a daganatos betegségek során fellépő trombózis patogenézisét, a 

daganatos betegek trombózishajlamát, a véralvadási paraméterek változásait, ezek 

viszonyát a betegség prognózisához, valamint a trombózis megelőzésének lehetőségeit 

vizsgálom és tárgyalom. 

 

A tanulmány célja: E prospektív tanulmány célja a különböző nem hematológiai 

daganatok (szolid tumorok) során létrejövő véralvadási paraméterváltozások értékelése, 

valamint e paraméterek változása és a daganatstádium, a képalkotási leletek és jellemző 

tumor markerek közötti összefüggés vizsgálata. Vizsgálatunkban főként e betegcsoportok 
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véralvadási rendellenességeire, valamint ezek és a betegség prognózisának 

összefüggéseire összpontosítottunk. Ezen túl vizsgáltuk és tárgyaltuk a daganatos betegek 

trombózis profilaxisát.  

A tanulmány indoklást szolgáltat a véralvadásgátlók alkalmazására a 

tromboembóliás szövődmények prevenciójában, mely a daganat progresszióját is 

megváltoztathatja. A beválasztási kritériumok szövettani diagnózist , részletes 

képalkotáson alapuló pontos staging-et, és a fokozott véralvadási markerekkel interferáló 

gyógyszerek szedésének mellőzését foglalták magában. A tanulmány felépítése és az 

eredmények értékelése tükrözte korábbi tanulmányok megállapításait, azonban ezen 

tanulmány egynél több véralvadási paramétert vizsgált, a korábbiaknál részletesebb 

értékelést lehetővé téve a daganatos betegek véralvadási rendszerét tekintve.  

A nemek arányában mutatkozó mérsékelt különbségen kívül az előre 

meghatározott beválasztási kritériumoknak megfelelő betegek vizsgálatakor a kóros 

alvadékonysági paraméterek szorosan korreláltak a daganat progressziójával és a 

jellemző tumormarkerek emelkedésével. A véralvadási paraméterekkel párhuzamosan a 

jellemző tumormarkereket is mértük. Mindegyik vizsgált esetben direkt korreláció állt 

fenn a véralvadási paraméterek változása, a tumormarkerek és a képalkotási leletek 

változása között. Például emelkedett D-dimer, F 1 + 2, valamint csökkenő AT, PS, PC 

egyenesen korrelált a tumormarkerek emelkedésével, és a progressziót mutató képalkotói 

leletekkel. A vizsgálatba bevont betegek korábban semmilyen kezelést nem kaptak. Ezen 

kívül nem lehetett tromboembóliás eseményük az előző 12 hónap során, nem szedtek 

semmilyen heparin származékot, orális véralvadásgátlót, vagy trombocita aggregáció 

gátlót.  

Távoli áttétek gyanúja kizáró okként szerepelt. Az elmúlt hat hónap során alkalmazott 

hormonkezelés ugyancsak kizáró ok volt. Kóros vese- és májfunkciók esetén a beteget 

nem választottuk be. A kritériumoknak 54 beteg felelt meg. Két esetben nyelőcső 

adenocarcinoma, 6 esetben gyomorrák, 16 esetben vastag- és végbélrák, 4 esetben 

exocrin hasnyálmirigydaganat, 2 esetben epehólyag adenocarcinoma, 6 esetben nem-

kissejtes tüdőrák adenocarcinomája, 2 esetben kissejtes tüdőrák, 12 esetben invaziv 

emlőrák, valamint 2 esetben petefészekdaganat. Négy beteg kizárásra került a tanulmány 

során fellépő vénás tromboembólia miatt. Részletes monitorizálás történt felvételkor, az 
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összes, a kezeléssel összefüggő intervenció előtt, és heti gyakorisággal az intervenció 

után (kemoterápia, radioterápia, műtét) 18 héten keresztül. A kezelés minden formáját 

megelőzően ebben a betegcsoportban tanulmányoztuk a kóros véralvadás legfontosabb 

természetes inhibitorait (PC, PS és AT), valamint a fibrinolitikus és véralvadási rendszer 

állapotának markereként a D-dimert és az F 1+ 2 protombin aktiváló peptidet. E 

markereket ismételten mértük minden kezelés során, majd ezeket a daganat 

prognózisának egyéb markereivel összevetettük.  

 

Statisztikai analízis: A statisztikai analízist két utas variáció analízissel (ANOVA) 

végeztük, összehasonlítva a véralvadási markereket a felvétel és ezt követő időszak során 

az összes szempont szerint átlagos kontrollértékeket alapul véve. Az eltéréseket 

szignifikánsként értékeltük 0,05, vagy ennél alacsonyabb p-érték esetén. 

A Cox arányos kockázat regresszió-modellt használtuk a szolid tumoros betegek 

túlélésére gyakorolt hatás vonatkoztatásában áttétes és nem áttétes alcsoportonként. A 

besorolás során potenciálisan fontos prediktorként azonosított és feljegyzett változók: 

életkor, nem, ECOG teljesítménystátusz, dohányzás (valaha vs. soha), daganatkezelés 

fajtája (besugárzás történt vs. nem történt, kemoterápia történt vs. nem történt), és a 

kiindulási hely (emlő, tüdő, vastag- és végbél, hasnyálmirigy, nőgyógyászati). 

A diagnózis felállításakor, műtét előtt és után és minden kemoterápiás ciklus után mértük 

a D-dimer, protrombinfragment 1 + 2 (F 1 + 2), antitrombin, protein C és protein S 

aktivitásokat. Ezek szintjét összevetettük a tumormarkerek szintjével. 

 

Eredmények és megbeszélés: Megvizsgáltuk különböző szolid daganatos 

betegeknél a véralvadási paraméterek változásait, ezen paraméterek és a betegség 

stádiumának összefüggéseit, az ismert jellemző tumormarkerek változásait, képalkotási 

leleteket és a különböző terápiás beavatkozások során fellépő véralvadási paramétereket. 

Ellenőriztük a fokozott alvadékonyság markereit az első és minden további tervezett vizit 

során, miután a betegek aktuális kezelésüket megkapták. Főként a különböző szolid 

tumoros betegek véralvadási paramétereinek specifikus változásaira, vagy 

rendellenességeire összpontosítottunk. És mivel pontosan nem lehet megjósolni, hogy 

mely daganatos betegben fog trombózis fellépni, e prospektív vizsgálat járulékos klinikai 
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evidenciaként szolgálhat a daganatos betegek rutin trombózis-profilaxisának 

javaslatában. Szükséges megemlíteni, hogy a daganat ellenes kezelés során fellépő vénás 

tromboembóliás szövődmények kockázatának nagyságrendje kellően nagy, a trombózis 

megelőző módszer pedig biztonságos és hatékony. Megvizsgáltuk az F 1+2, a D-dimer és 

a kóros véralvadás természetes gátlóinak prognosztikai értékét a szolid daganatos betegek 

e csoportjában. Mindazonáltal ez időben nem áll rendelkezésre meggyőző adat ezen 

kóros alvadékonysági markerek, mint megbízható prognosztikai faktorok tekintetében 

(144), kivétel az F 1+2, mely kimutatottan korrelál a súlyosbodó betegséggel és a 

daganatmennyisséggel. A véralvadási paraméterekkel párhuzamosan a jellemző 

tumormarkereket is mértük. Minden esetben direkt összefüggés mutatkozott a véralvadási 

paraméterek, a képalkotói eredmények és a tumormarkerek változásában (pl.: emelkedő 

D-dimer vagy F 1+2, csökkenő AT, PC és PS értékekkel járt együtt, mely direkt 

összefüggést mutatott a jellemző tumormarkerek emelkedésével, valamint a daganatos 

betegség progressziójával és annak radiológiai jeleinek változásával). Az emlő és 

petefészek daganatok esetében (12+2 beteg) a plazma D-dimer, F 1+2, PC, PS és AT 

szintjeinek adatai kitűnő korrelációban álltak a daganat tömegével, és a TA 15.3, 

valamint a CA 125 tumormarkerrel. 

Analizáltuk a véralvadási paraméterek, radiológiai leletek, tumorstádium és a jellemző 

tumormarkerek összefüggéseit. Egyértelműen kimutattuk, hogy a kóros véralvadás 

természetes gátlóinak (AT, TC, TS) kimerülése szignifikánsan csökken (szintjük 

emelkedett, vagy normalizálódott a kezelés megkezdése után) a különböző terápiás 

beavatkozások alkalmazásával. Ezzel párhuzamosan az aktivált véralvadási lánc 

markereként a D-dimer és az F 1+2 szintje jelzetten csökkent. A véralvadási rendszer 

ezen változásai összefüggést mutattak a daganattérfogat és méret csökkenésével, 

melyeket a jellemző tumormarkerek és képalkotó vizsgálatok segítségével vizsgáltunk. A 

14 emlő- és petefészekdaganatos beteg véralvadási rendellenességeinek javulása és a 

daganatméret csökkenése összevethető volt az esetek több mint 90 százalékában az 55 

hónapot felölelő követési időszak felett. 16 vastag- és végbéldaganatos beteg (CRC) 

esetén az eredmények hasonlónak bizonyultak. A természetesen előforduló 

véralvadásgátlók szintjei a műtétet követően, a szisztémás kemoterápia megkezdésével 

csaknem normalizálódtak minden esetben, miközben a kezelések eredményeként a kóros 
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alvadékonyság paraméterei szignifikánsan csökkentek. 45-50 hónappal kezelésük 

befejezése után mind a 16 vastag- és végbéldaganatos beteg életben van.  

A gyomor- és tüdőrákos betegek esetében hasonló változásokat észleltünk az első 

megjelenéskor, és a kezelés megkezdésekor. Mind a véralvadási rendellenességek, mind 

a daganatméret változása (csökkenése) tekintetében, de ezek rövid ideig tartottak. Ezt 

azzal magyarázzuk, hogy a gyomor- és tüdőrákos betegek esetében a diagnózis 

felállításakor a daganat mérete nagy, és már szóródott a szervezetben. A véralvadási 

paraméterek javulása a nem kissejtes tüdőrákos betegekben szembetűnőbb volt, mint 

kissejtes tüdőrák esetében. A véralvadási paraméterek változásának eredményei e kis 

betegcsoportban egyeznek a korábban közölt számos klinikai tanulmányéval. Érdemes 

megemlíteni, hogy a véralvadási rendszer változásai és a különböző kezelések 

daganatokra gyakorolt hatása közti összefüggéseket leggyakrabban adenocarcinoma 

típusú daganatok esetében figyelhetjük meg. Tanulmányunkban azokat a 

tumormarkereket használtuk a terápiás válasz vizsgálatára, melyeket a különböző 

ajánlások javasolnak a szolid daganatok kezelése során fellépő nyomonkövetésre. 

E tumormarkerek nem tumorspecifikusak. Ez alól kivétel a petefészek-, emlő- és 

prosztatarák, valamint kisebb mértékben a vastag- és végbélrák, ahol használható úgy a 

diagnózis, mint a kezelés hatékonyságának lemérése során. Az e betegcsoportban vizsgált 

kóros alvadékonysági paraméterek a véralvadási lánc aktivációjának ismert széles 

spektrumának kombinációja, melyek egyenként voltak korábbi vizsgálatok és 

beszámolók tárgyai. 

Legjobb tudomásunk szerint ez ideig nem készült vizsgálat vagy jelentés, 

melyben a különböző kóros alvadékonysági paramétereket ilyen széles kombinációban 

vizsgálták. Ezen kívül a véralvadási paramétereket különösen nagy gyakorisággal 

mértük, értéküket szorosan monitoroztuk és összevetettük a képalkotói leletekkel és 

jellemző tumormarkerekkel, mindezt nagyon hosszú utánkövetéssel. Végül megkíséreltük 

a daganatos betegek kóros véralvadási állapotának kórélettanát a jelenlegi teóriából leírni. 

Tárgyaltuk az idősebb (45 év feletti) betegek idiopátiás mélyvénás trombózisának 

szűrését, esetleges malignitás irányában, vizsgálva ennek potenciális hasznát a betegekre 

nézve. Megvitattuk a profilaktikus és terápiás stratégiák gazdasági vonatkozásait a 

daganatos betegek esetében.  
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Azt reméljük, hogy ezen mechanizmusok jobb és tudományosabb megértése 

(mely további randomizált klinikai vizsgálatot igényel) végül jobban célzott kezelésekkel 

a daganatos betegek tromboembóliás szövődményeinek megelőzését és kezelését 

eredményezi majd. Az effektív és biztonságos trombózis elleni kezelés továbbra is 

jelentős kihívást jelent a klinikus számára a daganatos betegségekben, ahol gyakori a 

kudarc, a vérzéses és tromboembóliás szövődmény és a daganatkiújulás. Hasonlóan 

reméljük, hogy a daganatos betegek kezelésénél érvényes ajánlások pozitív hatással 

lesznek a daganatnövekedésre és az áttétképződésre is. Ezen kis betegcsoport 

vizsgálatainak eredményeiből arra következtethetünk, hogy a trombózis ellenes kezelés a 

daganat kialakulása, növekedése és disszeminálódása során egyaránt jótékony hatással 

lehet. 

 

 Eredményeink hasznosak lehetnek nagyobb mértékű jövőbeli vizsgálatok 

alapjaként, melyekben a kóros alvadékonysági állapot további markereit kutatják a 

legérzékenyebb marker fellelése érdekében, melynek a legmagasabb impaktja van a 

betegek túlélésére. A vizsgálat szignifikáns eredménye, mely bizonyítja a kóros 

véralvadási markerek és a tumorstádium közötti direkt korrelációt, további tanulmányok 

során vizsgálható a különböző dózisú alacsony molekulasúlyú heparinok 

hatékonyságának összehasonlítására és ezek daganatprogresszióra gyakorolt hatásának 

megállapítására. A jó prognózisú, jó életkilátású daganatos betegeknél a LMWH kezelés 

túlélésjavulást eredményezhet. 

 

 Megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem mindenkinek az elmúlt 5-6 év 

során nyújtott segítségét e kutatás elvégzésében. Külön köszönettel tartozom Shaker A. 

Mousa professzornak, Losonczy Hajna professzorasszonynak, kollégáimnak és 

barátaimnak. Őszintén köszönöm mindnyájuknak, és sok sikert kívánok munkájukhoz. 

Nagyon köszönöm családomnak, hogy minden körülmények között kitartottak mellettem, 

amikor csak szükségem volt rájuk. 


