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Összefoglaló közlemény

Fulvestrant (Faslodex®) 
hormonérzékeny emlőrákban.  
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Az endokrin gyógyszeres kezelés a posztmenopauzális, hormonérzékeny emlőrák bizonyított standardja. A tiszta ösztrogénreceptor-
antagonista (downregulátor) fulvestrant az ösztrogén helyett az ER-hez kötődve megváltoztatja a térbeli szerkezetet, melynek kö-
vetkeztében megszakad az ER-ről származó jelátvitel, és felgyorsul az ER lebomlása. A  fulvestrantnak nincs részleges agonista 
aktivitása. Válogatás nélküli esetekben a „standard dózisú” fulvestrantot és az aromatázgátlót használó betegcsoportok között 
nincs különbség a TTP-ben, de magasabb dózisban az előrehaladott emlőrák első választású kezelésében az aromatázgátlókhoz 
képest késleltetheti a progressziót és megnyújthatja a teljes túlélést. Magyar Onkológia 59:251–257, 2015
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Endocrine agents are well established standards of care in hormone-sensitive postmenopausal breast cancer. The pure estrogen 
receptor antagonist (down-regulator) fulvestrant after binding to the ER induces its conformational change which disrupts ER signal 
and accelerates ER degradation. Fulvestrant is devoid of partial agonist activity. In unselected patients there was no difference 
in TTP between „standard dose” fulvestrant and aromatase inhibitors, but in first-line treatment of advanced breast cancer the 
elevated dose of fulvestrant may delay progression and may extend the overall survival compared with aromatase inhibitors. 
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BEVEZETÉS

A nem szteroid antiösztrogéneknek (tamoxifen, toremifen) 
köszönhetően az emlőrák kezelése forradalmi változáson 
ment át a XX. század utolsó évtizedeiben. A tamoxifennek 
sok millió asszony köszönheti életét, de „szelektív” öszt-
rogénreceptor-módosító (SERM) lévén egyes szöveteken 
antagonista, máshol agonista hatásai vannak, így előnyös 
(emlőrák, csontok) és hátrányos (endometrium) hatásai 
is vannak. Ma már inkább a  szelektív aromatázgátlókkal 
(anastrozol, letrozol, exemestan) csökkentjük a posztmeno-
pauzában is keringő ösztrogének mennyiségét, ezzel lassít-
va az ösztrogénreceptorról induló jelátvitelt. Vannak nem 
szteránvázas aromatázgátlók (NSAI-k: anastrozol, letrozol), 
és van a  szteránvázas, irreverzibilis aromatázinaktivátor 
(exemestan). Áttétes, hormonérzékeny emlődaganatok első 
választású kezelésére ma ezek az aromatázgátlók (AI-k) ja-
vasoltak, mivel ebben a helyzetben jobbak a  tamoxifennél 
(először általában a nem szteroid gátlókat vetjük be). Sajnos 
az esetek egy elég jelentős százalékában a hormonérzékeny 
daganat az AI-k szedése mellett is kiújul vagy áttétet ad, te-
hát az addigi endokrin kezelésre rezisztenssé válik. Ilyenkor 
kerül elő a fulvestrantmolekula, egy ösztradiolanalóg, ami 
az ösztrogénreceptor dimerizációjának megszakításával 
downregulálja az ösztrogénreceptort, és meggyorsítja az 
instabil fulvestrant-ösztrogénreceptor komplex szétesését. 
Ennek következtében csökken a  párbeszéd az ösztrogén-
receptor és az ösztrogéntől független növekedési faktor jelát-
vitel között is, így a hormonkezeléssel szembeni rezisztencia 
is eltolódik (1). A tamoxifennel ellentétben nincs – például 
az endometriumra gyakorolt – agonista hatása, ezért „tisz-
ta” anta gonistának nevezzük (2). A fulvestrantkezelés alatt 
nem vastagodik meg az endometrium, nem változnak 
a  csont speci fikus turnover markerek, és nem változnak 
a szex hor monszintek sem (3). 

Egy szteránvázas vegyületről van szó, mely kompetití-
ven kötődik az ER-hez, mégpedig a tamoxifennél nagyobb 
affinitással. A  kötődés után azonnal megindul a  receptor 
degradációja, kimutathatóan csökken a  sejt ER-tartalma. 
Emlőrákban végzett ismételt immunhisztokémiai vizs-
gálatok szerint a  fulvestrant a  dózistól függően csökkenti 
a  tumor ER-, PR- és Ki-67-expresszióját (4). Már a  korai 
vizsgálatokban megfigyelték, hogy mivel a  fulvestrant ha-
tásmechanizmusa eltér a többi hormonális beavatkozásétól, 
még a tamoxifenrezisztens posztmenopauzális emlőrákban 
is hatásos (5). A  fulvestrant adagolása során egy kedvező 
lipidcsökkenés is észlelhető: átlagosan 5 fulvestrant 250 mg-
os injekció után jelentősen csökkent a vizsgált 51 beteg ko-
leszterin- és LDL-koleszterinszintje, de a HDL-koleszterin 
és a trigliceridek nem változtak (6). A lipidcsökkentő hatás 
valószínűleg a progeszteronreceptoron keresztül jön létre.

KEZDETI VIZSGÁLATOK

A klinikumban a  standardnak számító aromatázgátlókkal 
hasonlították össze a  fulvestrantot, több-kevesebb siker-
rel. Az egyik legelső klinikai vizsgálat eredményeit 2002-
ben közölték: 451, előzetesen már kezelt, hormonérzékeny, 
progrediáló posztmenopauzális emlőrákos betegnek vagy 
havi 250 mg fulvestrant injekciót, vagy napi 1 mg anastrozol 
tablettát adtak. Átlagosan 14,4 hónap követés után a progresz-
szióig eltelt idő (TTP) gyakorlatilag azonos volt (5,5 vs. 5,1 hó-
nap), kb. azonos volt a válasz tartama, valamint a klini kailag 
mérhető előny. A  teljes túlélés (OR) némileg hosszabb volt 
fulvestrant mellett. Ezek szerint a fulvestrant az addigi stan-
dard hormonkezeléseken túl egy újabb hatásos, jól tolerál-
ható lehetőség előrehaladott (vagy AI-k mellett progrediáló) 
posztmenopauzális emlőrákban, kb. az anast ro zollal egyező 
mértékben (7). Ugyancsak a 2000-es évek elején az USA-ban 
is végeztek egy vizsgálatot az anastrozol és a fulvestrant ösz-
szehasonlítására 400 betegen. A  TTP a  fulvestrantot kapó 
betegeknél 5,4 hónap, az anast rozolt szedőknél 3,4 hónap 
volt. A  klinikai előny (CB) előbbi mellett 42,2%, utóbbi 
mellett 36,1% volt. A válaszoló betegeknél a válasz tartama 
fulvestrant mellett 19,0 hónap, anastrozol mellett 10,8 hónap 
volt, az OR mindkét kezelésnél azonosan alakult. Mindkét 
kezelés jól tolerálható volt. Szintén megállapították, hogy 
a tamoxifenkúra után progrediáló posztmenopauzális emlő-
rákban a fulvestrant az anastrozol mellett egy további jó keze-
lési lehetőséget kínál (8). A fenti európai és amerikai fázis III 
vizsgálatok összesítésekor (fulvestrant 428 beteg, anastrozol 
423 beteg) 15,5 hónap követés után az átlagos TTP 5,5 hónap 
vs. 4,1 hónapnak adódott, az OR aránya ugyanebben a sor-
rendben 19,2% és 16,5% volt. A kezelésre válaszoló betegek 
átlagos élettartama 16,7 vs. 13,7 hónapig tartott. A betegek 
mindkét endokrin kezelést jól tolerálták, de a  fulvestrant 
mellett lényegesen kevesebb volt az ízületi panasz (p=0,0036) 
(9). A  két vizsgálat együttes, 24,5 hónapos követése után 
a fulvestrant csoportban 27,4, az anastrozol csoportban 27,7 
hónapnak adódott az átlagos túlélés (4). Ha az addig kezelet-
len, lokálisan előrehaladott vagy áttétes, ER-pozitív és/vagy 
PR-pozitív emlőrákban „első választású” kezelésként adtak 
havi 250 mg fulvestrant injekciót (313 beteg), vagy napi 20 
mg tamoxifen tablettát (274 beteg), akkor 14,5 hónap követés 
után az átlagos TTP és az objektív válaszadási arány gyakor-
latilag megegyezett, tehát a fulvestrant hormonérzékeny da-
ganatokban a tamoxifenhez hasonló hatású volt (10). 

A fentiekhez hasonlóan jártak el az Evaluation of Faslodex 
versus Exemestan Clinical Trialben (EFECT) is az NSAI-k 
után kiújult vagy progrediáló, ER-pozitív, posztmenopauzális 
emlőrákos betegeken (11). 351 beteg fulvestrantot (loading dó-
zisokkal, majd 250 mg/hó), 342 beteg napi 25 mg exemestant 
kapott. Mindkét csoportban 3,7 hónap volt a TTP (HR: 0,963, 
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p=0,6531). Az összes mérhető válasz, illetve a klinikai haszon 
mindkét csoportban azonosan alakult (utóbbi: 32,2% vs. 
31,5%, p=0,853), tehát a töltőadaggal végzett havi 250 mg-os 
fulvestrantkezelés és az exemestankezelés egyaránt hatásos 
az NSAI-k után progrediáló emlőrákban.

Bár nem randomizált vizsgálatban, de igen sok beteg ke-
zelésén keresztül vizsgálták (In-Practice Evaluation Prog-
ram) Németországban a  fulvestrant klinikai hasznát (12). 
848 posztmenopauzális, ER-pozitív, többszörösen előkezelt, 
előrehaladott emlőrákos beteg kapott havi 250 mg dózisban 
fulvestrantot. 62 komplett és 177 részleges választ figyeltek 
meg, és egyértelmű klinikai haszon keletkezett 532/848 
esetben (62,7%).

ADAGOLÁS 

A 2000-es évek elején végzett kezdeti első- és második 
válasz tású vizsgálatokban a  fulvestrant az eredetileg meg-
állapított havi 250 mg-os dózisban a tamoxifenhez hasonló, 
és az anastrozollal megegyező hatást mutatott. Felmerült, 
hogy a dózis emelésével esetleg javítani lehetne a mutató-
kon. A  nottinghami kutató, Robertson fel is vetette, hogy 
„töltő adag” használatával lehetne egy jó gyógyszerből még 
jobbat csinálni (13). 

A kezdetben törzskönyvezett 250 mg/hónap fulves trant-
dózis mellett kb. 3-6 hónapot vesz igénybe a  steady-state 
kialakulása, hiszen az im. adott gyógyszer lassan abszorbe-
álódik, ezért a kezelés 0. napján 500 mg „töltőadagot”, majd 
a 14. és 18. napokon 250-250 mg-ot, utána már csak havon-
ta 250 mg-ot javasoltak adni (14). Ilyen adagolás mellett 
az EFECT fázis III vizsgálat farmakokinetikai alcsoport-
jában szereplő 37 betegnél úgy találták, hogy a maximális 
fulvestrantkoncentráció (19,7 ng/ml) általában az első hó-
nap 12. napján alakul ki, és a kezelési periódus során 12–15 
ng/ml koncentrációban folyamatosan fenn is marad.

A megfelelő dózis megtalálása érdekében a  FINDER2 
nemzetközi vizsgálatban (magyar vizsgálóként dr. Pá-
pai és dr. Kahán részvételével) három adagolási sémába 
randomizálták a betegeket: az elsőbe 47 beteg került, ők havi 
250 mg-ot kaptak (ez a régebbi törzskönyvezett, „approvált” 
adag = AD). A második csoportba 51 beteget vettek be, ők 
a havi 250 mg folyamatos adagok előtt töltőadagokat is kap-
tak: a 0. napon 500 mg-ot, a 14. és 28. napokon 250-250 mg-
ot („loading dose” csoport = LD), majd folyamatosan a havi 
250 mg-ot. A harmadik (nagy dózisú = HD) csoportba 46 
beteget soroltak be, ők havi 500 mg-ot, de az első 14. napon 
még egy 500 mg plusz töltőadagot is kaptak (15). Az előzetes 
kezelések után progrediáló posztmenopauzális emlőrákos 
betegeknél az AD-, LD- és HD-csoportokban sorrendben 
8,5%, 5,9% és 15,2% volt az objektív válaszok aránya (ORR). 
A klinikai haszon (CB) arányok a következőképpen alakul-

tak ugyanebben a sorrendben: 31,9%, 47,1%, 47,8%. A me-
dián TTP 3,1, 6,1 és 6,0 hónapnak adódott. Mindhárom 
adagolás egyformán jól tolerálható volt. A FINDER1 vizs-
gálatban ugyanez igazolódott japán betegeken is (16). 

A régebbi randomizált klinikai vizsgálatok szerint 
a  fulvestrant a  250 mg-os és az 500 mg-os havi adagok-
ban egyaránt hatásos, de az 500 mg/hó adag talán erősebb 
hormonális és klinikai aktivitással jár. Ezért a  NEWEST 
(Neo adjuvant Endocrine Therapy for Women with Estro-
gen-Sensitive Tumors) nagy klinikai vizsgálatban még sem-
milyen előzetes terápiában nem részesült betegeken össze-
hasonlították a fulvestrant 500 mg és 250 mg havi adagjainak 
biológiai és klinikai aktivitását (17). A rando mizált, nyílt, fázis 
II neoadjuváns vizsgálat kiinduló hipotézise az volt, hogy az 
500 mg-os adag a  250 mg-os adagnál vélhetően erősebben 
blokkolja az ER-szignált. A  bio mar ker változások mérése 
a kiinduláskor és a negyedik héten végzett core biopsziával, 
végül a  negyedik hónapban végzett műtét anyagának szö-
vettani feldolgozásával történt. A  vizsgálat elsődleges vég-
pontja az „automated computer imaging system”-mel (ACIS) 
mérhető Ki67 labeling index (LI) alakulása volt. A másodla-
gos végpontok az ER-fehérjeexpresszió és -funkció, a  PgR-
expresszió, a tumorválasz és a tolerabilitás voltak. 109 beteg 
500 mg, 102 beteg 250 mg fulvestrantot kapott. A negyedik 
héten az 500 mg fulvestrantadag jobban csökkentette a Ki67 
LI-t a 250 mg-os adagnál (–78,8% vs. –47,4%, p<0,0001). Az 
ACIS-sel mért ER-expresszió is erősebben csökkent (–25,0% 
vs. –13,5%, p=0,0002), a  PgR-expresszió csökkent, de nem 
különbözött szignifikánsan (–22,7% vs. –17,6%, p=0,5677). 
Ugyanakkor a H-score módszerrel az ER még erőteljesebb el-
nyomását észlelték az 500 mg vs. 250 mg összehasonlításban 
(–50,3% vs. –13,7%, p<0,0001), és a PgR-szuppresszió is erő-
sebb volt (–80,5% vs. –46,3%, p=0,0018). 16 hét kezelés után 
a  tumorválasz 22,9% vs. 20,6% volt az előző sorrendben, az 
összes marker ACIS-szel vagy H-score-ral mért értéke jelentő-
sen csökkent. Az endometrium vastagsága és a csontmarkerek 
nem változtak, és nem volt probléma a biztonságossággal sem. 

Pontosan ma sem tudjuk, hogy a  fulvestrant jelenleg 
alkalmazott dózisai elegendőek-e az ER maximális mér-
tékű downregulációjához, ezért sorozatos (0. nap, 28. nap, 
84. nap) PET/CT-vizsgálattal mérték az áttéti tumorok 
18F-fluoroösztradiol (FES) felvételét (18). A  vizsgálat sze-
rint a betegek 38%-ában a fulvestrantkezelés alatt is jelentős 
reziduális ER maradt meg, ami korai progresszióval járhat 
együtt.

TÚLÉLÉS

Először a CONFIRM (Comparison of Faslodex in Recurrent 
or Metastatic Breast Cancer) vizsgálatban igazolódott, hogy 
a fulvestrant emelt (500 mg/hó) adagja csökkenti a halálo-
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zást és meghosszabbítja a  teljes túlélést (19). A kettős vak, 
fázis III, második választású kezelésként végzett vizsgálat-
ba bevett 736 beteget két ampulla, azaz 500 mg fulvestrant 
(362 beteg), vagy egy 250 mg-os fulvestrant ampulla + egy 
placeboampulla (374 beteg) im. injekciókkal kezelték azo-
nos ritmusban (0. nap, 14. nap, 28. nap, majd tovább 28 
naponként). A 61 év átlagos életkorú betegek 75,3%-a (554 
beteg) a  végső kiértékelés idejére elhunyt: az 500 mg-os 
fulvestrant csoportból a betegek 72,1%-a (260 beteg), a 250 
mg + placebo csoportból viszont a betegek 78,3%-a halt meg 
(293 beteg). A halál az 500 mg fulvestrant csoportban 26,4 
hónap múlva, a 250 mg + placebo csoportban 22,3 hónap 
múlva következett be (HR: 0,81, 95% CI 0,69–0,96, nomi-
nális p=0,02, igazított analízis után p=0,007). Nem volt 
statisztikai különbség a válasz időtartamában az 500 mg-os 
és 250 mg-os csoportok között, de a klinikai előny tartama 
az 500 mg-os csoportban valamivel hosszabb volt: 9,8 hó-
nap vs. 7,2 hónap (20). A kezelés során bekövetkezett újabb 
progresszió miatt alkalmazott további kezelésekre (sugár-, 
kemoterápia, anti-HER2 stb.) a két csoport azonosan (8,3% 
vs. 8,4% válasz) reagált. 

Mivel a dózis megduplázása (havi 250 mg-ról 500 mg-ra 
való emelése) a CONFIRM vizsgálatban túlélési előnnyel is 
járt, ezért a FIRST kódnevű fázis II vizsgálatban 205 arra al-
kalmas, előrehaladott emlőrákos beteget randomizáltak, de 
első választású kezelésre. A betegek első töltőadagok után havi 
500 mg fulvestrantot (102 beteg), vagy napi 1 mg anastrozolt 
(103 beteg) kaptak (21). Elsődleges végpontként a  klinikai 
hasznot, másodlagos végpontként a progresszióig eltelt időt 
(TTP) jelölték meg. A klinikai haszon gyakorlatilag megegye-
zett (72,5% vs. 67%), viszont a  TTP lényegesen kedvezőbb 
volt a  fulvestrant használata esetén: fulvestrant mellett 23,4 
hónap, míg anastrozol mellett mindössze 13,1 hónap (22). 
A  progresszió kockázata 34%-kal csökkent (HR: 0,66, 95% 
CI 0,47–0,92). A  2014. év végi analízis szerint a  fulvestrant 
csoportban a betegek 22,5%-a, az anastrozol csoportban csak 
a  betegek 9,7%-a volt még életben, ami azt jelentette, hogy 
az előbbiek átlagosan 54,1 hónapig, míg az utóbbi módon 
kezeltek átlagosan 48,4 hónapig éltek, és ez a  túlélési előny 
a betegek minden alcsoportjában jelentkezett. A fulvestrant 
30%-kal csökkentette az emlőrákos halálozást (HR: 0,70, 95% 
CI 0,50–0,98). Ez volt a  második olyan vizsgálat, melyben 
igazolták, hogy a fulvestrant 500 mg-os adagjai TTP- és OS-
előnnyel járnak a kontrollként használt kezelésekhez képest.

Egy jelenleg is folyó fázis III nemzetközi vizsgá-
lat (500 mg fulvestrant vs. 1 mg anastrozol, FALCON, 
NCT01602380) vélhetően meg fogja erősíteni, hogy 
a  fulvestrant ER-pozitív, progrediáló posztmenopauzális 
emlőrákban első választású kezelésként adva meghosszab-
bítja az élettartamot az egyéb kezelésekhez képest, tehát 
ebben a helyzetben erősen ajánlható.  

KOMBINÁCIÓK AROMATÁZGÁTLÓKKAL

Nem tisztázott, hogy hormonreceptor-pozitív, poszt-
meno pau zális emlőrákban a nem szteroid aroma tázgátlók 
(NSAI-k) utáni első, vagy további progressziók után milyen 
kezelést kell adni, bár a  preklinikai adatok szerint a  ket-
tős, komplett ösztrogénblokád (az ösztrogénszintézis gát-
lása plusz az ösztrogénreceptor down regu lá lása) nagyobb 
tumor ellenes hatást vált ki, mint a  kettő közül bármelyik 
önmagában. Tehát elméletileg az aromatázgátlás plusz 
a fulvestrant kombinációja optimális lehet ER-pozitív emlő-
rákok második választású kezelésére, mivel megakadályoz-
za a növekedési faktor jelátviteli utak aktiválódását és ezek-
nek az ER-rel való párbeszédét. Speciális, receptorpozitív 
(aromatázgénnel transzfektált) MCF-7Ca humán emlőrá-
kot hordozó egereket letrozollal, fulvestranttal vagy a ket-
tő kombinációjával kezeltek (23). Mindegyik beavatkozás 
szignifikánsan elnyomta a  tumor növekedését a  kontroll-
hoz képest (p<0,001), de a  legerősebb hatás a  kombinált 
kezelés során keletkezett. Ugyanezen egérmodelleken azt 
is megfigyelték, hogy a beoltott tumor 5 hét alatt kettőző-
dött meg (24). Ha viszont fulvestrant és anastrozol kom-
binációjával kezelték az egereket, akkor csak 14 hét alatt 
következett be a  tumor megduplázódása. Ugyanerre az 
időpontra az egyedül anastrozollal kezelt egerekben kilenc-
szeresére, az egyedül fulvestranttal kezelt egerekben pedig 
12-szeresére nőttek a tumorok. E preklinikai megfigyelések 
szerint a  fulvestrant és valamelyik aromatázgátló kombi-
nációja hatásosabb lehet, mint bármelyik kezelés egyma-
gában, mivel az ösztrogének keletkezésének gátlásával (az 
aromatázgátlással) a  fulvestrant kompetitív inhibitorát ik-
tatjuk ki. De ez az elvárás a klinikumban nem igazolódott.

Előzetesen hormon- és/vagy kemoterápiával kezelt, ER-
pozitív posztmenopauzális emlőrák kiújulása esetén napi 2,5 
mg letrozolt és havi 250 mg fulvestrantot adtak egy kis ame-
rikai vizsgálatban 32 betegnek (25). A klinikai haszon 71%-
ban jelentkezett (3 komplett remisszió, 7 részleges válasz, 13 
stabilizálódás), ami arra utal, hogy a teljes ösztrogénblokád 
még elkeseredett esetekben is használható kezelési lehetőség. 
Az idősebb életkor, a kevesebb előzetes kezelés, a magasabb 
ER-szintek jobb várható válaszra utalnak.

Egy nagy, az SWOG égisze alatt végzett amerikai fázis 
III vizsgálatban összehasonlították a napi 1 mg anastrozol, 
illetve a fulvestrant plusz anastrozol hatásosságát (26). 345 
beteg anastrozolt (1. csoport), 349 beteg (2. csoport) kom-
binált kezelést kapott. Az anastrozol mellett progrediálók 
válthattak fulvestrantra („cross-over”). Az előrehaladott, 
hormonérzékeny, posztmenopauzális emlőrákos betegek 
átlagos életkora mindkét csoportban 65 év volt, HER2-
státuszuk csaknem azonos volt (8,5% vs. 10,4% volt HER2-
pozitív). A  primer analízis idejére (5 év) az 1. csoportban 
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297, a 2. csoportban csak 268 „esemény” történt. Az átlagos 
PFS az 1. csoportban 13,5 hónap, a 2. csoportban 15,0 hónap 
volt. A követési idő alatt egyre javult a kombinált kezelést 
kapó csoport túlélése: a 3. évben az 1. csoportból 39-en, a 2. 
csoportból 53-an voltak életben, az 5. évben az anastrozol 
csoportból csak 3, a kombinált csoportból pedig még 8 be-
teg volt életben, tehát az anastrozol és a  fulvestrant kom-
bináció kissé jobbnak bizonyult az egyedüli anastrozolnál, 
vagy az anastrozol-fulvestrant szekvenciális adagolásnál.

Ugyanebben az időben Svédországban is végeztek egy 
FACT nevű vizsgálatot az egyedüli anastrozol és a fulvest-
rant plusz anastrozol kombináció értékelésére, de nem 
ilyen sikerrel (27). A betegek kétharmada tamoxi fen kezelés 
utáni prog resszióban szenvedett. 256 beteg az egyedü-
li anastrozolt, 258 beteg a  kombinációt kapta. A  vizsgálat 
végered ménye szerint viszont szinte semmi különbség nem 
volt a  két csoport eredményei között: a  TTP 10,2 vs. 10,8 
hónap, az OS 38,2 vs. 37,8 hónap volt, és a kombináció jóval 
több hőhullámot okozott.

A bonyolultabb, háromkarú (1:1:1 arányú) SoFEA vizsgá-
latot az Egyesült Királyságban és Dél-Koreában végezték (28). 
243 posztmenopauzális, receptorpozitív, nem szteroid AI 
után recidivált emlőrákos beteg 500 mg-os fulvestrantot plusz 
anastrozolt (1 mg), 231 beteg fulvestrantot és placebót, 249 
beteg pedig exemestant (25 mg) kapott. A medián PFS az első 
csoportban 4,8 hónap, a második csoportban 4,8 hónap, míg 
a  harmadik csoportban 3,4 hónap volt. Gyakorlatilag nem 
volt különbség a fulvestrant plusz anastrozol és a fulvestrant 
(plusz placebo) csoportok között (HR: 1,00, p=0,98), illetve 
a fulvestrant (plusz placebo) és az exemestan csoportok között 
(HR: 0,95, p=0,56). Ezek alapján a SoFEA kutatói kijelentet-
ték, hogy a nem szteroid AI-kra adott válasz elmaradása ese-
tén az előrehaladott, receptorpozitív posztmenopauzális em-
lőrákban a maximális kettős endokrin kezelés (fulvestranttal 
és ösztrogéndeprivációval) nem jobb, mint a fulvestrant ön-
magában, vagy a szteroid AI exemestan önmagában.

Számos ilyen kombinációs vizsgálat eredményének ér-
tékelése után a téma szakértője, Angelo Di Leo megállapí-
totta azt a tényt (a svéd klinikai vizsgálat után szellemesen 
„FACT”-nak nevezve), hogy az előzetesen endokrin keze-
lésben nem részesült (tehát az endokrin terápiák ellen re-
zisztenciát nem szerzett) emlőrákos betegeknél a kombinált 
endokrin kezelés (a „poliendokrin terápia”) előnye nem 
bizonyított (29). Ezért a  fulvestrant és egy aromatázgátló 
együttes adását csak kutatási célból ajánlja használni. 

METAANALÍZISEK

Másfél évvel ezelőtt jelent meg egy metaanalízis, melyben 77 
közleményből mindössze 8 volt olyan, melyekben a ful ves-
trant kezelést valamilyen egyéb endokrin kezeléssel hason-

lították össze randomizált módon (30). Összességében nem 
volt különbség fulvestrant és a  kontrollcsoportok között 
a  TTP tekintetében (HR: 0,94, p=0,18). Metaregresszióval 
az aromatázgátlókhoz képest a fulvestrant mellett valamivel 
kedvezőbb volt a TTP alakulása, amennyiben első választá-
sú kezelésként használták (és ahol kevesebb volt az előkezelt 
beteg, és ahol magasabb dózisokat használtak). Az endokrin 
beavatkozások mellett észlelhető mellékhatások gyakorlati-
lag megegyeztek, de a fulvestrantkezelés mellett jóval keve-
sebb volt az arthralgia (OR: 0,73, p=0,02). A fulvestrant + 
aromatázgátló kombinációs kezelések során nem hosszab-
bodott meg a TTP, viszont szaporodtak a mellékhatások.  

Egy másik fontos, 2013-as metaanalízisben 11 rando mi-
zált, kontrollált vizsgálatot hasonlítottak össze (31). Külön-
féle fulvestrantadagokat használó vizsgálatokban (három 
500 mg-os, öt 250 mg-os, három loading dózisos 250 mg-os) 
anastrozol, letrozol, megesztrol-acetát és exemestan volt az 
összehasonlítás kontrollja. Különféle statisztikai módszerek-
kel utólag megállapítható, hogy az 500 mg fulvestrant mellett 
a PFS 10,87 és 17,02 hónap közé várható, és hatásosabb a 250 
mg-os adagolásnál, a megesztrol-acetátnál és az anastrozolnál, 
és legalább olyan hatásos, mint a letrozol vagy az exemestan 
olyan posztmenopauzális, előrehaladott emlőrákos nőknél, 
akiknél a megelőző endokrin terápia sikertelen volt. 

A HATÁSOSSÁG EMELÉSÉT CÉLZÓ  
VIZSGÁLATOK 

Sok preklinikai és klinikai vizsgálat folyt és folyik jelen-
leg is a  fulvestrant hatásosságának emelése, a  szerzett 
endokrinrezisztencia legyőzése és a  várható hatás predik-
ciója érdekében. Csak két érdekesség:

A PI3K/AKT/mTOR jelátviteli út gyakran működésbe 
lép emlőrákban, melynek következtében endokrin (és az 
mTOR-gátlás elleni) rezisztencia alakul ki. Egy pán-PI3K-
gátlóval ez a rezisztencia esetleg legyőzhető. Egy BELLE-3 
kódnevű fázis III randomizált vizsgálat folyik a fulvestrant 
mellé adott BKM120 nevű PI3K-gátló, illetve a  placebo 
összehasonlítására (32). Egy egészen új randomizált fázis 
II New York Cancer Consortium NC Trial 8457 kódjelű 
vizsgálat szerint a  proteaszómagátló bortezomibnak (1,6 
mg/m²) az 500 mg-os fulvestrantkezeléshez való hoz-
záadása csökkenti a  betegség progresszióját (HR: 0,73, 
p=0,06). Ugyanakkor 14%-ról 28%-ra javítja a 12 hónapos 
progressziómentes túlélést (p=0,03) az endokrin kezelé-
sekre refrakter, ER-pozitív áttétes emlőrákban (33). Leg-
újabban már – speciális génexpressziós vizsgálattal – ki 
lehet választani azokat a  posztmenopauzális, ER-pozitív, 
előrehaladott emlőrákos betegeket, akiknél nagy valószí-
nűséggel jó klinikai válasz vagy éppen rezisztencia várható 
a fulvestrantkezeléstől (34). 
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PREMENOPAUZÁLIS EMLŐRÁK 

Premenopauzális, ER-pozitív, áttétes emlőrákban gose re-
lin nel elnyomjuk az ovariumok működését, és tamoxifent 
vagy anastrozolt adunk mellé. Bartsch és mtsai 26 pre-
meno pauzális, tamoxifennel és/vagy aromatázgátlóval 
előkezelt, 69%-ban zsigeri áttétek formájában progrediáló 
betegnek a  négyhetenkénti 3,6 goserelin mellé 250 mg 
fulvestrantot adtak. Egy betegnél komplett, három be-
tegnél részleges remissziót láttak, és 11 beteg 6 hónapnál 
hosszabb időre stabilizálódott, a  klinikai benefit (CB) 
összesen 58%-nak adódott (35). Az átlagos TTP 6 hónap, 
az átlagos OS 32 hónap volt ezekben az igen súlyos ese-
tekben is.

FÉRFIEMLŐRÁK

A férfiemlőrákot tamoxifennel (is) kezeljük, de tamoxi-
fen rezisz tencia esetén nem nagyon ismerjük a  teendőket, 
hiszen a  ritka megbetegedés miatt alig van értékelhető 
adat. Zagouri és mtsai az irodalomban talált ilyen vonat-
kozású tanulmányok közül összesen 5 alkalmas közlemény 
23 betegét emelték ki, melyekben a  betegek életkora 63,1 
év volt, 87,5%-uk adjuváns endokrin kezelést is kapott. 
Fulvestrantadagolás után a  betegek 26,1%-a részleges re-
misszióba került, 47,8%-uk stabilizálódott, és csak 26,1%-
uk progrediált a rövid megfigyelési idő alatt (36). Az átlagos 
PFS 5 hónap volt.
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