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Fermentált búzacsíra tartalmú készítmény
alkalmazásakor javul a tüdõrákos betegek
életminõsége
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Összefoglalás
Az áttétekkel is sújtott tüdõrákos betegek életminõsége igen
rossz, mely a terápia hatékonyságát és a túlélés tartamát is hátrányosan befolyásolja. Ezért az ilyen betegeknél az életminõség
javítása különösen fontos. Kísérletesen bizonyítást nyert, hogy
egy per os alkalmazható fermentált búzacsíra-készítmény
(Avemar) igen erõs immunmoduláló és egyben daganatgátló hatással rendelkezik. Ezért nyílt pilot klinikai vizsgálatot végeztünk annak felderítésére, hogy alkalmas lehet-e ez a készítmény
tüdõrákos betegek szupportív célú kezelésére. A vizsgálat tizenhat (8 nõ és 8 férfi) citológiailag és hisztológiailag igazolt tüdõrákos (7 kissejtes, 9 adenocarcinomás) beteg bevonásával történt. A betegek a szokványos onkoterápiás kezelések mellett naponta egyszer Avemart is szedtek a kezelések egész tartama
alatt. A készítmény szedésének átlagos idõtartama így 8 ± 2 hónap volt. A betegeknél az EORTC QLQ-C30 kérdõív felhasználásával az életminõség és az abban beálló változások felmérésére irányuló vizsgálat történt, a kérdésekre adott  pontokban kifejezett  válaszok alapján. A felmérést a kezelés megkezdésekor és 12 hetenként, folyamatos Avemar-szedés után végeztük
el. A válaszok statisztikai analízise szerint e betegeknél a globális egészségi állapot és a szociális funkciók tekintetében egyaránt szignifikáns javulás mutatkozott és fáradékonyságuk is
szignifikánsan csökkent. A fájdalmat, étvágytalanságot és az
emocionális funkciókat illetõen is javulás mutatkozott.
Bevezetés
A tüdõrákos betegek túlnyomó többségénél az életminõség
igen gyorsan és nagymértékben megromlik, így náluk az életminõség javítása elsõrendû terápiás cél (13, 14). Ennek érdekében
a klasszikus onkológiai terápiás eljárások mellett rendszerint
szupportív kezeléseket és speciális táplálási módokat alkalmaznak, melyek javítják is a betegek életminõségét (4, 18).
Egy hazai elõállítású, per os szedhetõ fermentált búzacsíra készítményrõl (Avemar)  mely methoxi-benzochinontartalomra
standardizált  kísérletesen bizonyítást nyert, hogy igen erõs immunmoduláló és daganatgátló hatással rendelkezik (11, 12, 3, 5). A
készítmény besugárzott vagy cyclophosphamiddal kezelt egerekben mérsékelte a vérképzõrendszer károsodását (10). Ilyen kezeléseket tüdõrákosoknál gyakran alkalmaznak. Miután az Avemar
acut és subacut toxikológiai vizsgálatok szerint nem toxikus (nem
publikált vizsgálatok), nyílt pilot tanulmányt végeztünk annak
felderítésére, vajon e készítmény szedése a szokványos onkológiai
kezelések mellett javítja-e az életminõséget tüdõrákos betegeknél.
Betegek és módszerek
1999. június és 2000. novembere között 16 citológiailag és
szövettanilag igazolt tüdõrákos beteget (8 nõ és 8 férfi; átlag

életkor 57 év, szórás: 4570, vontunk be a vizsgálatba (7 kissejtes és 9 mirigyes /adeno-/ carcinomás beteg) az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetben. A vizsgálat az Egészségügyi Tudományos Tanács Regionális Etikai Bizottságának írásos
engedélye és a betegektõl  megfelelõ felvilágosítás után  kapott írásos beleegyezések alapján történt. A diagnózis megállapítása és a vizsgálatba történõ belépés között eltelt idõ 6 hónapnál kevesebb volt.
A meghatározott TNM stádiumú mirigyes és kissejtes rákos (adeno-cc/TNM-stage/SCLC) betegek közül sebészi, sugaras és kemoterápiás kezelésben részesült egy beteg:
1(III/A)/0; sebészi és kemoterápiás kezelésben kettõ:
1(III/A)1; csak sugárkezelésben részesült 5 beteg: 1(III/B)/4;
csak kemoterápában öt beteg: 3(III/B)2 és csak sebészi kezelésben 3 beteg: 3(I)/0.
A kemoterápiás kombináció adenocarcinomás betegek esetében CisplatinEtoposid vagy pedig CisplatinGemcitabin volt,
SCLC esetében a szokványos kezelési módokat alkalmaztuk:
CyclophosphamidEpirubicinVincristin vagy CisplatinEtoposid vagy pedig Topotecan. E mellett a betegek a kezelés egész
tartama alatt naponta 9 gramm Avemart szedtek, 150 ml vízben
oldva azt. Az Avemar szedés átlagos tartama 8 ± 2 hó (szórás:
412) volt. Az életminõség alakulásának felmérésére a European Organization for Research and Treatment of Cancer rákspecifikus kérdõívét (EORTC QLQ-C30) (1) alkalmaztuk, melyet e klinikai vizsgálatba történõ belépéskor, majd 12 hetes
Avemar szedések után töltöttek ki a betegek. A statisztikai kiértékelés önkontrolos Wilcoxon-teszttel történt. A változást akkor
tekintettük szignifikánsnak, ha a P<0,05 vagy annál kisebb volt.
A kérdéseket tartalmazó táblázatokat helyszûke miatt sajnos
nem közölhetjük.
Eredmények
A tanulmányba lépéskor a betegek általános egészségi állapotukat igen rossznak (60%) minõsítették, és nagyfokú fáradékonyságot jeleztek.
Az onkológiai kezelések és a 12 hetes Avemar szedés után
szignifikáns javulás mutatkozott a betegek általános egészségi
állapotában és szociális funkcióképességükben, valamint fáradékonyságuk is szignifikánsan csökkent. Mérsékelt javulás mutatkozott a fájdalom, étvágytalanság fokát jelzõ és a hangulati paraméterek tekintetében is. Az Avemar szedés káros mellékhatással nem járt.
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Megbeszélés
Az onkológiai kezelések és az Avemar tartós szedése szignifikáns javulást eredményezett az életminõség fontos komponenseiben, szignifikánsan csökkent a tüdõrákos betegekre oly jellemzõ
nagyfokú fáradékonyság is. A kapott eredmények úgy véljük 
a kis betegszám ellenére is figyelemreméltóak, mivel a tüdõrákot
kísérõ tünetek okozta aggodalom és életminõségromlás e betegeknél a kezelések eredményességét és a túlélés tartamát is jelentõsen befolyásoló tényezõk (6, 14, 9). Különösen gyakori és súlyos problémát jelent e betegeknél a nagyfokú fáradékonyság
(16, 15), mivel az nagy mértékben rontja teljesítõ-, önellátó-képességüket és általános egészségi állapotukat, következésképpen
életminõségüket is.
A javulás mértéke alapján feltételezhetõ, hogy az észlelt kedvezõ hatáshoz az onkoterápia mellett az Avemar szedése is hozzájárult, figyelembe véve annak kísérletesen bizonyított erõs immunmoduláló és egyéb hatásait (3, 7, 8, 10, 11, 12).
A rákkal kapcsolatos fáradékonysági (fatigue) szindróma
oka csaknem teljesen ismeretlen (19). Többek között különbözõ cytokinek szerepét feltételezik (2). Újabban az is felmerült,
hogy a tüdõrákosoknál gyakori gyulladásos folyamatok segítik
elõ, vagy fokozzák a nagyfokú fáradékonyság kialakulását (17).
Vannak adatok, miszerint az Avemar a cytokinek aktivitását is
befolyásolja, legalábbis a Szisztémás Lupus Erythomatodes
(SLE) egérmodelljében (7) és a gyulladás csökkentésére is képes
kísérletes arthritisben patkányokban (8). Feltételezhetõ, hogy az
Avemar ilyen hatásai is közrejátszhatnak abban, hogy szignifikánsan csökkent a vizsgálatba bevont betegek fáradékonysága
és javult az életminõségük. Ennek bizonyításához azonban további széleskörû és megfelelõ kontrollcsoportot is tartalmazó 
átfogó vizsgálatok szükségesek.
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AVEMAR

14

PULMONO

A Medicus Anonymus különszáma

2003/1.

