
III./15.4. A mellékvesekéreg carcinoma
Igaz Péter, Tóth Miklós, Rácz Károly

Ebben a tanulási egységben a mellékvesekéreg carcinoma
tüneteinek, diagnosztikájának valamint a kezelés
lehetőségeinek az áttekintése a célunk egy beteg esetének
bemutatásán keresztül.
A felhasználó a fejezet feldolgozása után tisztában lesz a
kezelés helyes megválasztásához szükséges lépésekkel.

Bevezetés
A mellékvesekéreg rosszindulatú daganata ritka megbetegedés,
incidenciája 0.5-2/millió/év. Prognózisa rossz, az átlagos öt éves
túlélése 35 % alatt van.

Két életkori csúcsa ismert, az egyik kora gyermekkorban, a másik
40-50 éves korban. Tünetei attól függnek, hogy a daganat hormont
termel-e vagy sem. A mellékvesekéreg carcinoma esetek kb. felében
igazolható hormontermelés. Kortizol- és androgéntermelés
(tesztoszteron, dehidroepiandroszteron-szulfát (DHEAS)) gyakori,
aldoszterontermelés nagyon ritkán fordul elő. Gyors progressziójú
Cushing-szindróma tünetegyüttese ill. nőben jelentkező virilizáció
esetén feltélenül szükséges a mellékvesekéreg carcinoma irányú
kivizsgálás.

A hormonálisan inaktív daganatok hasi panaszokat, hányingert,
hányást okozhatnak. Hormonvizsgálatok azonban a klinikai tünetekkel
nem járó daganatok esetében is kimutathatnak hormontermelést.

6 cm feletti átmérő esetén a mellékvese-daganatok
rosszindulatúságának esélye 25 % felett van, ezért e mérethatár felett
valamennyi véletlenül (más betegség gyanúja miatt végzett képalkotó
vizsgálat során felfedezett) mellékvese-daganat (incidentaloma)
eltávolítása indokolt.

A mellékvesekéreg carcinoma kezelése elsősorban sebészi, a daganat
kemoterápiára sajnos kevéssé érzékeny, besugárzás a csontáttétek
kezelésén kívül nem hatékony.

Ebben a fejezetben egy valós eset teljes feldolgozásával mutatjuk be a
betegséget, a panaszoktól, a diagnosztikus lépéseken át az elrendelt
kezelésig és a kezelés hatására bekövetkezett változásokig.
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A.) Panaszok
A 19 éves nőbeteg jobb bordaív alatti hasi fájdalom miatt jelentkezett.
Arcán mérsékelt fokú hirsutismus volt látható. Az első vizsgálatát
megelőző hónapokban menstruációs ciklusa rendszertelenné kezdett
válni.

Milyen célzott kérdéseket tenne fel a betegnek?

B.) Anamnézis
Anamnézisében érdemi betegség nem szerepelt.

C.) Vizsgálatok

Mire utal a kortizol
ritmus meghatározásakor
a hiányzó szupresszió?

Mire használható a
nagydózisú dexamethason
teszt?

Mellékvesekéreg carcinoma gyanúja esetén az általános szabályok
szerint fizikális vizsgálat, laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok
szükségesek a diagnózis felállításához. Hormonvizsgálatok végzése
még akkor is szükséges, ha nincsenek egyértelmű hormonális tünetek.
Ezek keretében szükséges a kortizolritmus, a kis dózisú dexamethason
szupressziós teszt (a vérvétel előtti este 23.00-kor 1 mg dexamethason
bevétele után másnap reggel a kortizol értéke normálisan 1.8 µg/dl (50
nmol/l) alá csökken, hiányzó szupresszió hypercortisolismusra utal),
vizelet kortizol ürítés, androgének (DHEAS, tesztoszteron)
meghatározása. A hypophysis eredetű centralis Cushing-kór és a
mellékvese eredetű Cushing-szindróma elkülönítésében használható
többek között a nagy dózisú dexamethason-teszt (egy éjszakás
formájában 23.00-kor és hajnalban 4-4 mg dexamethason bevétele
után másnap reggel vérvétel kortizol meghatározásra). Mellékvese
eredetű hypercortisolismusban a kortizol értéke érdemben így sem
csökken, míg hypophysaer formában 50 %-os csökkenés jelentkezik.

Fizikális vizsgálat

Átlagos testalkatú fiatal nő, kóros nyirokcsomó nem tapintható, icterus,
cyanosis nincs. Tüdők felett teljes, éles, nem dobos kopogtatási hang,
pangás nem hallható. Cor ritmusos, zörej nem hallható. Hasban jobb
oldalon nyomásérzékenység, máj alatt bizonytalan terime tapintható.
Lép nem nagyobb. Jó bélhangok. RR 120/80, p: 80/min.

Laboratóriumi vizsgálatok

A 2. ábrán a beteg releváns laborvizsgálati eredményeit láthatja.



Képalkotó vizsgálatok

Milyen képalkotó vizsgálatokat végezne?

Mint minden esetben mellkas rtg., hasi UH végzése alapvető, e
mellett hasi CT, MR, mellkas CT is végezhető. A szakirodalomban
PET-CT végzését is javasolják.

A képalkotó vizsgálatok és a hormon vizsgálat eredménye a 3. ábrán
kerülnek ismertetésre.

D.) Döntés és kezelés
Mi a mellékvesekéreg carcinoma egyetlen kuratív lehetősége?

Válasz: Csak az in toto sebészeti eltávolítás jelenthet teljes gyógyulást.

Műtéti leírás: „Laparoscopos módon a jelentős méretű lágy
konzisztenciájú tumor eltávolítása nem volt lehetséges, ezért a műtét
korai fázisában nyílt j.o. mellékvese eltávolítás történt.”

Korai posztoperatív szakban láz jelentkezett.

Hasi CT: A máj és a rekesz között 2 cm-es vaskos folyadékgyülem,
melyen belül egy apró és egy széles niveau ábrázolódik – Tályog? (4.
ábra)



2 hét múlva reoperáció - Explorativ laparotomia: A jelzett helyen
kocsonyás-fibrines anyagban mellékvese daganat darabját találták.

Mire következtet ebből a leírásból?

Válasz: A műtét nem volt sikeres, a daganat eltávolítása nem sikerült
egészében, valószínű, hogy a tokja sérült.

Nem eldöntött kérdés a szakirodalomban, hogy mellékvesekéreg
carcinoma gyanúja esetén végezhető-e laparoszkópos műtét. Egyes
szerzők a tokkal körülvett, jól körülírt daganatok esetében még akár 8
cm-es átmérő felett is kivitelezhetőnek tartják a laparoszkópos
megoldást, míg mások a nyílt műtétet helyezik előtérbe. Az eddigi
vizsgálatok nem igazoltak szignifikáns különbséget a laparoszkópos
úton ill. laparotomiával műtött betegek túlélési adatai között.

Szövettani diagnózis:

Az eltávolított daganat szövettani vizsgálata a méret, és a morfológia
alapján is várható malignus mellékvesekéreg daganatot igazolt.

Az immunhisztokémiai festés a daganat vimentin és synaptophysin



pozitivitását mutatta, ami a rosszindulatú mellékvesekéreg carcinoma
diagnózisát alátámasztotta. (A szövettani ábrák dr. Francz Mónika és
dr. Tölgyesi Katalin anyagából származnak, akiknek ez úton is
köszönjük közreműködésüket.)

Hasi CT-kép a reoperációt követően 1 hónappal:

Mint a képen látható egyértelmű residuum azonosítható a máj mellett.

Ismételt sebészeti konzílium újabb operációt nem javasolt.

Milyen kezelést javasolna ebben az esetben?

Válasz: A kuratív sebészeti megoldás lehetőségének hiányában
kemoterápia javasolható elsősorban. A kemoterápia mellett adjuváns
kezelésként a mitotán szedése javasolható, ami a mellékvesekéreg
károsodását okozó adrenolitikus szer.

Az alkalmazott kemoterápia:

Parenteralis szteroid és antiemetikum védelemben, 28 naponta 3 napos
ciklusokban (1. napon carboplatin + epirubicin, 1-3. napon etoposid
is)

E mellett per os glükokortikoid védelemben mitotán (Lysodren) adását
is megkezdtük.

A mitotán optimális hatását 14-20 mg/l-es szérumkoncentrációban fejti
ki. Vérszintjét ellenőrizni kell. Számos mellékhatása ismert, amelyek
között a neurológiai és emésztőrendszeri mellékhatások a
legfontosabbak.

Mivel gátolja a szteroidhormonok, többek között a glükokortikoidok
bioszintézisét, a mitotán adásával párhuzamosan hidrokortizon adása is
szükséges a hypadrenia megelőzése céljából.



Mi a mitotán hatásmechanizmusa?

Válasz: A mitotán hatásmechanizmusa részleteiben nem ismert. A
mitokondriumok degenerációja, szabad gyökök képződése, a
szteroidhormonok bioszintézisének gátlása is szerepet játszhat
hatásában. A mitotán egy DDT-származék, aminek mellékvese
nekrózist okozó hatására 1949-ben derült fény, amikor a vegyület
kutyáknak történt beadását követően a mellékvese elhalását észlelték.

Kórlefolyás:

Az 1. műtét után 2 hónappal kezdődött a kemoterápia carboplatin +
epirubicin + etoposid kombinációval a mitotán folyamatos adása
mellett. A kemoterápia megkezdését követően 3 hónappal végzett
restaging CT érdemi regressziót mutatott a hasi folyamat
vonatkozásában. 1.5 hónappal később azonban ismét jobb bordaív
alatti hasi fájdalom miatt jelentkezett. Ismételt CT vizsgálat
progressziót mutatott, retrocavalisan elhelyezkedő, nagy méretű, 68x38
mm-es terimét írt le, ami ventrál felé a vena cava inferior és vena
portae közé is beterjedt, a jobb oldali a. renalist körülölelte,
cranialisan a vena hepatica beömléséig, caudál felé a vese hilus
magasságáig terjedt.

Ezt követően kemoterápiás kezelését módosítottuk (négy napos
kezelések formájában): etoposid + ifoszfamid + cisplatin
kombinációra.

Restaging CT szerint a folyamat méretét e kemoterápiás kezelés
érdemben nem befolyásolta. Multiplex máj- és peritoneális áttéteket
írtak le. Általános állapota fokozatosan romlott, ismételt
transzfúziókra szorult.

Az 1. műtétet követő 1 évvel készült újabb CT peritonitis
carcinomatosát írt le és a retroperitonealis terime is tovább nőtt.
Fokozódó fájdalmai miatt per os hydromorphon kezelés bevezetése volt
szükséges.

A beteg állapota fokozatosa romlott, a hasi terime fokozatosan nőtt, az
egész hasüreget kitöltötte. A beteg cachexiássá vált, majd a daganat
diagnózisát követően 1 évvel exitált.

E.) Összefoglalás
A mellékvesekéreg carcinoma ritka, rossz prognózisú daganat. E
szomorú eset jól példázza, hogy a daganat in toto eltávolításának
sikertelensége esetén a kemoterápiás próbálkozások sikere korlátozott.
A fiatal nőbetegben a daganat méretével összefüggő tünetek
domináltak, bár hormontermelés is igazolható volt.

Számos új kezelési módot próbálnak ki a mellékvesekéreg carcinoma
kezelésében, de ezek még a klinikai gyakorlatban nem kerültek
bevezetésre.

A szerzők köszönetüket fejezik ki Dr. Tőke Judit klinikai orvosnak (II.
Belgyógyászati Klinika) az eset feldolgozásában nyújtott segítségéért.
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