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Az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság 
(ASCO) 2008. május 30. és június 3. közö   
rendezte a 44. kongresszusát Chicagóban. 
Az éves összejövetelen több mint 30 000 fő 
ve   részt, s a kiállítók száma a 400-at meg-
haladta. A daganatdiagnosztikát és a terá-
piás lehetőségeket bemutató cégek melle   
örvendetes jelenség volt, hogy 42 civil szer-
vezet is képviselte  e magát. Legismertebb 
közülük a Susan G. Komen Alapítvány 
ill. a kerékpáros versenyeket nyert Lance 
Armstrong által létrehozo   alapítvány. A 
civil szerveződések munkája nem csak a 
daganatos betegek közö  i kapcsola  artás-
ra terjed ki, hanem az általuk összegyűjtö   
pénzből kutatókat és kutatásokat is tudnak 
támogatni. A kongresszus idején kiemelt 
szerepet kaptak az onkológiai nővérek be-
számolói.

Az előadások egy időben 10–15 helyszí-
nen zajlo  ak. Az ilyen „gigakongresszust” 
egy embernek á  ekintetni lehetetlen, így 
csak néhány újdonság ismertetésére szo-
rítkozom. A szóbeli tudományos ismer-
tetések minden esetben úgy kezdődtek, 
hogy az előadás címe és a szerző(k) felso-
rolása után külön dián került bemutatásra, 
hogy kinek milyen érdekeltségi köre van 
a gyógyszergyártókkal és -forgalmazók-
kal (vezető vagy egyéb alkalmazásban 
lévő, szakértői bizo  ságban részvétel, saját 
részvény, tiszteletdíj, klinikai vizsgálat-
ban részvétel, stb.). Az újdonságot jelentő 
adatok bemutatása után egy-egy felkért 
szaktekintély kommentálta a hallo  akat, s 
az eddig ismert tudományos eredmények 
közé helyezte el az elhangzo  akat. 

Képalkotó diagnosztikai lehetőségek 
közö   a PET, PET-CT, MRI helyét próbálták 
meghatározni. Kirajzolódni látszik, hogy 
a daganatellenes terápiák hatékonyságát 
érzékenyebben mutatják a funkcionális-
képalkotó vizsgálatok (PET-CT), mint csak 

a mérhető léziók változása (RECIST). A di-
namikus kontraszterősítéssel végze   MRI 
(DCE-MRI) vizsgálatok ugyancsak érzéke-
nyebben követik a daganatokban történő 
változásokat. 

Újabb tumormarkereket ismerte  ek. 
Colorectalis- és emlődaganatok tumor mar-
kereinek irányelvét fogadta el az ASCO. Ez 
utóbbinál az ismerteken (hormonreceptor, 
HER2, CA 15-3, CA 27, CEA) kívül uPA, 
PAI-1 (tumorinvázióra, nagymértékű an-
gio genezisre, metasztázisképzésre való 
haj lamra utal) meghatározását is javasol-
ják nyirokcsomó-negatív esetekben. Ösz-
trogén- és progeszteronreceptor-pozi ti-
vitás, nyirokcsomó-negativitás esetén több-
pa raméteres génexpressziós meghatározást 
(On cotype DX) is szükségesnek látnak. 

A kongresszuson nagy hangsúlyt kapo   
a daganatok szűrése is. A vastagbéltumorok 
korai felismerésével kapcsolatban lengyel 
munkacsoport számolt be eredményeiről: 
J. Regula és munkatársai abból a tényből 
indultak ki, hogy a vastagbélpolypus – 
adenoma – carcinoma  fejlődés kb. 7–12 év 
ala   történik. Így 10 évenként colonoscopiát, 
5 évenként sigmoidoscopiát javasolnak. 
Munkájukban összehasonlíto  ák az egyéb 
szűrési lehetőségek eredményességét, s 
az általuk ajánlo  at találták a leghatéko-
nyabbnak. 

Több mint 100 összefoglaló ismertete   
fázis I klinikai vizsgálati adatokat, melyek 
molekuláris célterápiákká válhatnak a ké-
sőbbiekben. Ezek közö   több támadáspontú 
anyagok kerültek bemutatásra (multitarget 
molekulák, pl. EGFR-re és VEGFR-re ha-
tók), ill. újabb, pl. mTOR-antagonista sze-
rek, stb. Az eddig ismert molekulák és 
citotoxikus vegyületek kombinációi szinte 
minden daganatfajtában klinikai vizsgá-
latok alapját képezték. Ígéretes lehet pél-
dául ovariumcarcinomás betegek kezelése 
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pertuzumab és carboplatin kombinációval 
vagy progresszió esetén sorafenib vagy 
topotecan és bevacizumab alkalmazása.

Új citotoxikus anyagokról széleskörű 
tájékoztatók hangzo  ak el: Amrubicin 
(anthracyclin-származék) hatását vizsgál-
ják kissejtes tüdőtumorok másodlagos te-
rápiájában, előrehalado   emlődaganatok 
kezelése során ixabepilon ill. albumin és 
paclitaxel összekapcsolása során nyert ve-
gyület (Abraxan) bizonyultak hatékony-
nak. Húgyhólyagdaganatok másodlagos 
terápiájában alkalmazo   Vinfl unin (vinca-
alkaloid-származék) és dülmirigyrák má-
sodlagos kemoterápiája során használt orá-
lisan adható platinaszármazék (Satraplatin) 
terápiás eredményeiről számoltak be. Az 
everolimus (RAD 001) mTOR-antagonista 
hatását kiterjedten vizsgálták szolid tumo-
rokban.

Az ASCO évi díjazo  jai plenáris elő-
adást tarto  ak emlő-, tüdő- és vastagbélda-
ganatok témaköréből ill. gyermekgyógyá-
szati ismertetést is hallo  unk. Tekinte  el 
arra, hogy talán ezek hozták a legnagyobb 
újdonságot, az alábbiakban röviden ismer-
tetem ezeket.

Érdekes volt hallgatni V. J. Craig, „a 
tamoxifen atyja” beszámolóját, hogy ho-
gyan juto   el a klinikai kutatás a fogam-
zásgátló hormonok vizsgálatától a géntér-
képekig, melyek eredményét fi gyelembe 
véve egyénre szabo   terápiát lehet megál-
lapítani.

Osztrák vizsgálati csoport adata-
it ismerte  e M. Gnant. Emlődaganatos, 
premenopauzás betegcsoport négyféle-
képpen kapta az adjuváns hormonterápi-
át: tamoxifen és goserelin +/– zoledronsav, 
anastrozol és goserelin +/– zoledronsav. Ösz-
szesen 1800 beteg került randomizációra, kö-
vetési idejük átlaga 60 hónap volt. Az 5 éves 
daganatmentes túlélést 94%-nak, a teljes 
túlélést 98,2%-nak találták. A zoledronsav-
kezelésben részesültek daganatmentes túl-
élése magasabb volt (hazard ratio 0,643, 
p=0,011). Ezen kívül a zoledronsav csök-
kente  e a helyi kiújulást és az ellenoldali 
ill. távoli á  étek kialakulását is. 

Előrehalado   nem kissejtes tüdődaga-
natos betegeket kezeltek a FLEX vizsgá-
lat során (R. Pirker és mtsai) cisplatin és 

vinorelbin +/– cetuximab kombinációval. 
Az 1125 EGFR-pozitív esetben a két karon 
nem találtak szignifi káns különbséget az 
átlagos és az 1 éves túlélésben. Alcsoport-
ként 946 europid beteg terápiás eredmé-
nyében fi gyeltek meg különbséget: a csak 
kemoterápiában részesültek átlagos túlélé-
se 9,1 hónap, a cetuximab kombinációs ka-
ron 10,5 hónap volt. Az 1 éves túlélés 37 ill. 
45%-nak bizonyult (HR 0,803, p=0,003).

Előrehalado   vastagbél-daganatos be-
te gek kezelése a CRYSTAL vizsgálat so-
rán FOLFIRI kombinációval történt, s a 
vizsgálati karon cetuximabot kaptak a 
betegek. E. van Cutsem és munkatársai a 
K-RAS-mutáció jelenlétét határozták meg. 
Megállapításuk alapján a cetuximab kom-
bináció eredményesebb volt a K-RAS vad 
típusánál, mint a mutáns esetekben: az 1 
éves progessziómentes túlélés 43, ill. 25% 
volt. Az átlagos progressziómentes túlélés 
9,9 ill. 8,7 hónapnak bizonyult (p=0,0025). 
Ugyancsak szignifi káns különbséget talált 
C. Bokemeyer és munkacsoportja FOLFOX 
kezelés során. Ezen adatok alapján a K-RAS 
prediktív markernek tekinthető az EGFR-
antites  erápia alkalmazása során. 

Gyermekkori agytumorok kezelését is-
merte  e L. Kun. Amint bevezetőjében em-
líte  e, az elmúlt 30 évben a gyermekkori 
agytumorok 5 éves túlélése 57%-ról 74%-ra 
nő  . A műtéti beavatkozásokon kívül igen 
fontosnak tarto  a a fázis I–II vizsgálatokat, 
melyek során molekuláris célterápia végez-
hető. A korszerű radioterápiát ciklotronnal 
tudják végezni. Hangsúlyozta, hogy a mo-
dern kezelési lehetőségeket „gyermekba-
rát” környezetben kell alkalmazniuk.

Új irányelveket állíto  ak össze a daga-
natos betegek antikoaguláns terápiájáról, 
ill. az eritropoetin-kezelés helyét határoz-
ták meg. 

A több kötetnyi hivatalos kiadványt e 
keretek közö   csak vázlatosan lehet ismer-
tetni. Ugyanakkor az ilyen kongresszuso-
kon személyes megbeszélést lehet folytatni 
egy-egy aktuális kérdésben. Statisztikai 
adatok mutatják, hogy az ASCO kongresz-
szuson elhangzo  ak kb. fél év múlva je-
lennek meg publikáció formájában, így vi-
szont tájékozódni lehet a legújabb kutatási 
eredményekről. 




