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Ebben a fejezetben a cél az elsődleges májrák epidemiológiájának,
tüneteinek, szűrési lehetőségeinek, diagnosztikájának valamint
kezelési lehetőségeinek áttekintése egy beteg esetének bemutatásán
keresztül.
A felhasználó a fejezet feldolgozása után tisztában lesz a kezelés
helyes megválasztásához szükséges lépésekkel.

Bevezetés

A hepatitis C
okozza
Európában a
legtöbb primér
májrákot!

Az elsődleges májrák vagy más néven primer hepatocellularis carcinoma
(HCC) az 5. leggyakoribb szolid tumor a világon, és a daganat okozta halálozás
sorában a 3. helyen áll. A betegség kezelését megelőzően a diagnosztikus
lépések logikusan következnek egymásból, a vizsgálati eredmények alapján a
betegség és a beteg jellemzőinek ismeretében határozható csak meg az
optimális kezelés.

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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score, TAE, PEI, RFA, multikináz inhibitor, sorafenib,
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A./ Panaszok

A példában szereplő személy (52 éves férfi beteg) a következő panaszokkal
érkezett a rendelésre:

bizonytalan hasi fájdalom,

jobb bordaív alatti érzékenység,

fogyás és

gyengeség.

B./ Anamnézis

A kórelőzményi adatok ismerete nagyon fontos, mert a helyesen feltett
kérdések során a betegség kialakulásában szerepet játszó tényezők a helyes



diagnózis irányába való gondolkodásunkat megkönnyíti.

Felmerül a gondolat, hogy a beteg panaszai alapján vannak-e olyan kérdések,
melyeket semmiképpen nem hagyhatunk ki!

Milyen kérdéseket tesz fel a betegnek?

1. kép

Esetünkben a következő kórelőzményi adatokat regisztráltuk:

20 évig erősen alkoholizált, 30 éve dohányzik naponta 20 szálat. 30 éves
korában autóbalesetet szenvedet, amikor mindkét combcsontja eltört és ezt
műteni kellett, a műtét során transzfúziót kapott. A családban malignus
megbetegedés nem fordult elő. Magas vérnyomás, cukor betegsége nincs,
szívbetegségről nem tud.

A beteg elmondása szerint magasabb májenzim értékei miatt történtek
vizsgálatok 2007-ben ekkor HCV pozitivitást igazoltak nála. UH vizsgálat nem
történt! A beteg mivel jól érezte magát további vizsgálatokra nem ment el.

A beteg elmondta, hogy az utóbbi fél évben 10 kg-t fogyott. Széklete barnás, de
hasmenéses, már régen. Étkezéstől függetlenül is fáj a hasa a jobb oldalon
főleg. És nagyon fáradékony, időnként lábai dagadni szoktak.

C./ Vizsgálatok

A kórkép felállításának következő lépcsőfoka különféle vizsgálatok elvégzése.

Minden esetben először fizikális vizsgálatra kerül sor, ezt követik a különféle
laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok.

Esetünkben a fizikális vizsgálat eredményeként a következő eltérésekre derült
fény:

Sovány testalkat, száraz bőr, anémiás nyálkahártyák, bőrön egy-egy suffusio, a
mellkason 4 -5 pók naevus, emphysaemas mellkas, halkult alaplégzés, mindkét
oldalon bronchitises szörty zörej, ADP gyengén tapintható, has elődomborodó,
jobb bordaív alatt érzékenységet jelez, máj 3 cm-el haladja meg a bordaívet,

RR: 145/90 Hgmm Pulzus: 100/min, Testmagaság: 185 cm, Testsúlya 60 kg,

A következő lépés a különféle vizsgálatok elrendelése.

Az eddigi adatok alapján el kell döntenie, milyen vizsgálatokkal folytatódjon a
panaszok okainak kiderítése.

Milyen Vizsgálatokat kér?



Számos vizsgálati eljárás közül választhat, a mindennapi gyakorlatban vannak
könnyen elérhető és első tájékozódásra alkalmas a beteg számára nem nagy
megterhelést jelentő vizsgálatok, és vannak olyanok melyek idő igényesek és
célirányosak.

Az adott beteg esetében labor (vérkép, alvadási paraméterek, máj és
vesefunkciós valamint ion háztartás, és vizelet vizsgálat), 2 irányú mellkas
röntgen és hasi UH vizsgálat történt.

2. kép

A képen láthatóak a kóros laborvizsgálati eredmények, a mellkas röntgen és a
hasi UH eredménye.

Ezek ismeretében felállítható-e a diagnózis vagy sem?

Vagyis:

A fenti eredmények ismeretében mire gondol?

A vizsgálati eredmények alapján a betegnél vérszegénységet, a májfunkciós
enzim értékek emelkedett voltát megnyúlt INR-t találtunk. A hasi UH vizsgálat
során a májban levő gócos elváltozások daganat lehetőségét vetették fel. A
kórelőzmény ismeretében és az eddigi vizsgálati eredmények birtokában a máj
elsődleges vagy másodlagos daganatának a lehetősége merült fel.

A máj másodlagos daganatai gyakoriak. A gastrointestinális traktusból kiinduló
daganatok gyakran képeznek a májban áttéti elváltozást.

A daganatok osztódása során olyan anyagok képződnek melyek markerként
jelezhetik a daganat kiindulási helyét illetve az osztódás ütemét.

Az adott betegnél tumor marker vizsgálat is történt.

Az alábbi képen a rendelkezésre álló tumor marker vizsgálatok közül
választhat, hogy melyik marker vizsgálatát kérné.

3. kép



A betegnél AFP CEA és CA 19-9 vizsgálat történt.

Az AFP értéke 568 ng/ml értéket mutatott, mely jelentősen magasabb hisz a
normál értéke 8 ng/ml-nél kisebb, CEA és CA 19-9 értéke normális volt.

Az AFP a máj és csírasejtes daganatok esetében szokott jelentős mértékben
megemelkedni. A CEA (carcinoembrionális antigen) értéke magasabb a
vastagbél daganatok esetében, a CA 19-9 (cancer antigen 19-9) a hasnyálmirigy
rákok esetében kórjelző.

Hogy folytatja a beteg további vizsgálatát?

Figyelembe véve a beteg vérszegénységét, fogyását és gyengeségét is, akkor
cselekszik helyesen, ha az alapvizsgálatokat felső- és alsó panendoszkópiával
valamint hasi CT vizsgálattal egészíti ki.

Felső panendoszkópia megtörtént, mert az anamnézis ismeretében és az
anaemia tükrében felmerült, a gyomorstátus tisztázásának az indoka, hogy
vajon az éveken keresztül tartó alkoholizálás következtében portalis
hypertensió miatt nyelőcső varicositas nem alakult-e ki. Gyomor elsődleges
daganata is diagnosztizálható, vagy kizárható a vizsgálattal.

Az alábbi képen a felső panendoszkópia lelete olvasható.

4. kép

Mint már szó volt róla, a májba gyakran adnak áttétet a végbél és a vastagbél
primer daganatai. A legspecifikusabb vizsgálat a végbél és vastagbél
áttekintésére az alsó panendoszkópia, mert ilyen esetben a látott esetleg
daganatra gyanús elváltozásból mintavételre is sor kerülhet.

Mindezek ismeretében colonoscopia is történt a betegnél tekintettel az
anaemiára és a hasmenéses székürítésre, és az esetleges primer tumor
lehetőségére.

Az alábbi képen a colonoscopia eredményét olvashatja.

5. kép



A beteg további képalkotó vizsgálata során mellkas és hasi CT vizsgálat is
szóba jön, mert nem csak a gastrointestinális daganatok, hanem tüdő és a
hasnyálmirigy daganatai is képezhetnek áttétet a májban. A mellkas röntgennél
érzékenyebb a CT vizsgálat, a hasi UH vizsgálat során a hasnyálmirigy
morfológiai elváltozásai gyakran nem jól ábrázolódnak, a gázos belek miatt, de
a CT vizsgálattal jól vizsgálható. A máj kontrasztos 3 fázisú vizsgálat során a
kontrasztanyag kimosási dinamikája alapján diagnosztikus segítséget kapunk a
máj éreredetű elváltozásai valamint az áttéti és elsődleges daganatok
tekintetében.

A betegnél ezért mellkas és kontrasztos hasi CT vizsgálat is történt.

A vizsgálat eredményét az alábbi képen olvashatja.

6. kép

A máj kontrasztos CT –je alapján és az emelkedett AFP érték ismeretében a
primer májrák szövettani diagnózisának megerősítése miatt biopsziát
kezdeményezett a májból. A daganatok pathológiai diagnosztikája
nélkülözhetetlen és fontos momentum, az esetek többségében ez megerősíti, és
helyes irányba tereli a diagnosztikus gondolkodást.

Sajnos a betegünk esetében a radiológus az alacsony thrombocyta szám és a
megnyúlt INR miatt nem vállalta el a biopsziát.

A következő lépés ebben az esetben, hogy a beteget primer májrák
diagnózisával onkoteam elé küldjük.

Mint minden daganatos megbetegedés esetén a betegre szabott
optimális kezelés meghatározása multidiszciplináris team
feladata!

A HCC kialakulásában szerepet játszó kockázati tényezők.

Az elsődleges májrák kialakulásában a C és B vírus hepatitiseken kívül, a
jelentős tényezőként szerepel, az alkoholfogyasztás következtében kialakult
chirrhosis, az anabolikus szteroidok használata (bodybuilder – gyors látványos
testépítők) is.

Az alábbi táblázatban a főbb kockázati tényezők kerültek felsorolásra, melyek
a primer májrák kialakulásában szerepet játszanak.



7. kép

Etiológia függő molekuláris változások HCC kialakulása során.

Különböző
jelátviteli utak
aktiválódása
játszik szerepet a
HCC
kialakulásában.

A sejtosztódást a sejten belül a külső ingerek hatására különböző jelátviteli utak
gátlása vagy aktiválódása fokozza vagy gátolja. Az utóbbi évek molekuláris
vizsgálatainak eredménye alapján közelebb kerültünk annak megértéséhez,
hogy a különböző etiológiai tényezők hogyan játszanak szerepet a proliferáció
és differenciálódás, invázió és metasztázisképződés valamint az angiogenézis
és az antiapoptoticus folyamatok kialakulásában.

Az alábbi képen az egyes etológiai faktorok hatását mutatja a jelátviteli utakra.
Ezek ismerete azért is fontos, mert a későbbi gyógyszerfejlesztések aljául
szolgálhat.

8. kép

A HCV infectió 20-25 év múlva HCC kialakulásához vezethet! Ezért ismert
hepatitis vírus fertőzöttek esetén félévente UH és AFP kontroll szükséges!

9. kép

D./ Döntés és kezelés


