
 

III./7.2. Kissejtes tüdőrák
Moldvay Judit

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a tüdőrákok ezen
altípusának legfontosabb klinikai jellemzőit, a betegség
diagnosztizálásának főbb útjait, illetve, hogy betekintést
kapjon a terápiás lehetőségekbe.
A fejezet elsajátítását követően képes lesz a hallgató arra,
hogy a javasolt diagnosztikus algoritmust alkalmazva terápiás
stratégiát dolgozzon ki kissejtes tüdőrákban szenvedő beteg
kezelése érdekében.

Bevezetés
A kissejtes tüdőrákok (SCLC – small cell lung cancer) a tüdőrákok
15-20 %-át teszik ki. Kialakulásukban döntő szerepe van a
dohányzásnak. Közel kétharmaduk radiológiailag perihilaris árnyék
formájában jelentkezik, aminek hátterében gyakori centrális
elhelyezkedés és igen korai hilusi nyirokcsomó érintettség áll. Ez a
fajta daganat neuroendocrin eredetű, gyorsan osztódó tumorsejtekből
áll, és gyakran már a felfedezéskor többszörös áttétet adott a
nyirokcsomókba, valamint egyéb szervekbe is, mint pl. a máj,
mellékvese, agy, vagy a csontok. Kezelésük elsősorban kemoterápiából
és sugárterápiából áll, műtét csak igen korai stádiumban és gondosan
elvégzett staging vizsgálatok után jöhet szóba.
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A.) Panaszok
A példában szereplő 62 éves nőbeteg az alábbi panaszokkal érkezett az
ambuláns rendelésre.

-Fél éve megváltozott köhögési szokások, gyakoribb
ingerköhögés

-2 hónapja fennálló gombócérzés a torkában

-Bizonytalan eredetű és nehezen lokalizálható jobb oldali
vállfájdalom



Milyen kérdéseket tesz fel a betegnek? (1. ábra)

B.) Anamnézis
A beteg távolabbi anamnézisében 15 éve elvégzett méhszájplasztikai
műtét, 10 éve ismert és gyógyszerrel (napi 1x2,5 mg Ednyt, heti 2x1
Furosemid + 1 Kálium R) egyensúlyban tartott hypertonia, 2 éve
ismert, gyógyszeresen (1x1 Gliclazid) kezelt NIDDM, valamint
időszakos jobb kéz hypaesthesiával járó, nyaki VI. csigolyára
lokalizálódó gerincsérv szerepel.

Az utóbbi fél évben 5 kg-ot fogyott, de étvágya jó. A szilárd ételt
nehezen tudja lenyelni, de félrenyelést nem tapasztalt. A terhelést egyre
nehezebben bírja, de nyugalomban nem fullad. Időnként észlel tompa,
nyomó jellegű, retrosternalis fájdalmat, ami pihenésre elmúlik. Erős
köhögéskor köpete vércsíkossá válik, ez az utóbbi időben egyre
gyakoribbá vált. 40 éve napi 1 doboz cigarettát szív, ami 40-es
pack-year indexnek felel meg.

Mi jelent a pack-year index?

Azon évek számát, amelynek során az egyén napi 1 doboz (20 szál)
cigarettát szívott el.

C.) Diagnózis felállítása
A fizikális vizsgálat eredménye:

Proporcionált obesitas (82 kg, 164 cm). Közepesen vértelt
nyálkahártyák. Garatképletek békések, a supraclavicularis árok
mindkét oldalon kitöltött, de benne körülírt terime nem tapintható. A
mellkas jobb oldalán mérsékelten tágult vénák láthatók. A tüdők felett
a felső tüdőmezőkben dobozos kopogtatási hang és gyengült alaplégzés
észlelhető, basalisan mindkét oldalon bronchitises szörtyzörej hallható.
Ritmusos szívhangok, zörej nem hallható. RR: 130/90, P: 72/min. Has
elődomborodó, puha, betapintható, kóros rezisztencia, vagy
nyomásérzékenység nem észlelhető. A máj 1 harántujjal
megnagyobbodott, éles szélű. A lép nem tapintható, a vesetájék nem
érzékeny. Mindkét alszáron inveterált oedema látható, friss anasarca
nem észlelhető.

Milyen vizsgálatot kér? (2. ábra)



A mellkas RTG vizsgálat eredménye a következő volt:

Balra convex scoilosis. Sima felszínű rekesz, szabad lateralis sinusok, a
jobb felső lebeny paratrachealis részén kb 3x5 cm-es, relative homogén
árnyék látható. A mediastinum jobbra 3 cm-rel kiszélesedett. A szív
balra 1 harántujjal nagyobb, az aortaív falában discret meszesedés (3.
ábra).

Laborleletei az alábbia ábrán lettek feltüntetve (4. ábra)

A légzésfunkciós vizsgálat közepesen súlyos, csak minimálisan (5 %)
reverzibilis, légúti obstrukciót igazolt (FEV1/FVC: 64 %, FEV1: 58
%).

A vérgáz vizsgálat enyhe hypoxiától (pO2: 77 Hgmm) eltekintve
eltérést nem mutatott.

Az eddigi eredmények alapján milyen betegségre gondol?

Az anamnézis és a fizikális eltérések ismeretében felmerül COPD
gyanúja, amit a spirometria is alátámaszt. A légzésfunkciós értékek
alapján III. stádiumú COPD diagnózisa állítható fel.



Magyarázhatja-e a COPD a vércsíkos köpetet?

Esetenként magyarázhatja, különösen ha a betegnél a COPD mellett
bronchiectasia is fennáll, továbbá, ha vérnyomása ingadozó és gyakori
a tenziókiugrás. Mivel azonban a haemoptoe hátterében egyéb, súlyos
betegségek is állhatnak, vérköpés esetén feltétlenül indokolt a
bronchoscopia elvégzése (5. ábra).

Mire utalhat a laborleletben észlelt alacsony szérum nátrium szint?

A hyponatraemia alapján felmerül paraneopláziás szindróma (SIADH –
syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) gyanúja.

Mi legyen következő diagnosztikus lépés?

A tünetek és panaszok (retrosternalis fájdalom, gombócérzés,
vérköpés) alapján várható, hogy hörgőtükrözés során endobronchialis
eltéréseket fogunk találni, így indokolt a bronchoscopia elvégzése.
Mivel azonban annak a gyanúja is felmerül, hogy ennek során a
hörgőfal mögött elhelyezkedő kóros nyirokcsomókból is lehetővé
válhat a mintavétel, célszerű előbb mellkas CT vizsgálatot kérni, majd
ennek eredményével elvégezni s tükrözést.

A mellkas CT kiterjedt kétoldali mediastinalis és jobb hilusi
térfoglalást írt le, amely komprimálja a jobb vena brachiocephalicát,
valamint kismértékben szűkíti a jobb főhörgő lumenét (6 ábra).

Mi a vena cava superior syndroma?

A jobb oldali centrális, hilus körüli tüdőtumorok növekedésük során
elérhetik és komprimálhatják a vena cava superiort. A vena cava
superior syndroma, ami a nyak duzzanatával a mellkasi érhálózat
kitágulásával és rendszerint nehézlégzéssel jár, akut életveszélyes
állapot és sürgős terápiás beavatkozást tesz szükségessé.

Bronchoscopia során a jobb főhörgő distalis harmadában, valamint a



jobb felső lebenyhörgő oszlási területén durván egyenetlen
nyálkahártyát észleltünk. E területről excisorral mintát vettünk
szövettani feldolgozás céljából (7. ábra).

A szövettani vizsgálat eredménye: A mintában daganatszövet látható,
amelynek sejtjei kis kereksejtek, reticularis kromatinszerkezetű
magokkal és igen keskeny citoplazma szegéllyel (8. ábra). Egyes
területeken necrosis is megfigyelhető. A daganatsejtek
immunhisztokémiai vizsgálattal CK7 (citokeratin-7) pozitivitást és LCA
(leukocyte common antigen) negativitást mutatnak.

Miért volt fontos esetünkben az immunhisztokémiai vizsgálat?

A kissejtes tüdőrák a kis kereksejtes daganatok csoportjába tartozik.
Differenciáldiagnosztikai szempontból igen fontos a lymphomától való
elkülönítése (LCA immunhisztokémia), mert ennek komoly terápiás
konzekvenciája van.

A bronchoscopos vizsgálat során emellett látható volt, hogy a jobb
felső lebeny hörgő carina kiszélesedett, ami a mögöttes nyirokcsomók
kóros megnagyobbodásának következtében jött létre. Annak érdekében,
hogy meghatározzuk a nyirokcsomók esetleges daganatos érintettségét,
TBNA-t (transbronchial needle aspiration) végeztünk citológiai
vizsgálatra. A citológus a látott malignus daganatsejteken
chromogranin-A immuncitokémiai reakciót végzett, amelynek
pozitivitása megerősítette a daganatsejtek neuroendokrin eredetét (9.
ábra).



Transbronchialis tűbiopszia segítségével nemcsak a hörgő carina
mögötti nyirokcsomóből vehetünk mintát (10. A ábra), hanem olyan
daganatból is, amely a hörgőt kívülről komprimálja, de annak falát nem
töri át (10. B ábra).

Milyen további vizsgálatot végezne?

A daganat kiterjedésének pontos meghatározásához szükség van a hasi
szervek, különösen a máj és a mellékvesék vizsgálatára. Ennek céljából
leggyakrabban hasi ultrahang vizsgálat történik, azonban kérdéses
esetekben szükség lehet hasi CT elvégzésére is. Tekintettel arra, hogy a
tüdőrákok és különösen a kissejtes carcinomák relatíve gyakran adnak
agyi áttétet, ennek gyanúja, pl. idegrendszeri tünetek esetén koponya
CT vizsgálatot kérünk. Az agyi metastasis kizárásához a CT-nél is
érzékenyebb koponya MR vizsgálat nyújthat segítséget. Átfogó
vizsgálatot jelent a teljes test PET-CT, amely daganatszövetet a
felgyorsult anyagcseréje folytán teszi láthatóvá. Csontáttét gyanúja
esetén csontszintigráfiás vizsgálatot végzünk, azonban bizonyos
esetekben ezen diagnózis felállításához célzott csont RTG vizsgálatra is
szükség lehet.

A staging vizsgálatok távoli metasztázist nem jeleztek, így betegünknél
T2-N3-M0 (III/B) stádiumú betegségről van szó.

Mely szervekbe ad a kissejtes tüdőrák leggyakrabban hematogén
áttétet? (11. ábra)



D.) Terápiás döntés
Betegünknek milyen terápiát javasolna?

Kétoldali mediastinalis nyirokcsomó metasztázis jelenléte esetén műtét
nem jöhet szóba, így kombinált kemo-radioterápia javasolható.
Kissejtes tüdőrák esetén a leggyakrabban alkalmazott az elsővonalbeli
(1. line) kezelés a Cisplatin-Etoposid terápia.

Melyek az egyéb kemoterápiás lehetőségek kissejtes tüdőrákban?

A leggyakrabban alkalmazott elsővonalbeli és másodvonalbeli
kezeléseket az alábbi táblázatban foglaljuk össze (12. ábra)

A kissejtes tüdőrák
kemo- és radioszenzitív
daganat.

Betegünknél két kúra kemoterápia után a mellkas RTG radiológiai
regressziót igazolt (13. ábra).

Kissejtes tüdőrák kezelésekor úgynevezett szendvics technikát
alkalmazunk, amelynek lényege, hogy a sugárterápia a kemoterápiás
ciklusok közé van iktatva. Általában 6 kúra kemoterápiát adunk, a
sugárkezelést pedig a 2. után alkalmazzuk.



A mellkasi szervek sugárkezelésének milyen két fő fajtája ismert?

(i.) A percutan irradiáció, amelynek során CT-alapú besugárzás-
tervezést követően (14. A ábra, Dr. Bajcsay András anyagából)
konformális 3D sugárkezelés történik. Ennek során a céltérfogat 3
dimenziós alakjának megfelelő irreguláris mezőkben történik a
sugárkezelés (14. B ábra), amelyhez leggyakrabban elektron-gyorsítót
(4-29 MeV) alkalmaznak.

(ii.) Ha a beteg inoperabilis és a daganat endobronchialisan
helyezkedik el, akkor mód van helyi, endoluminalis irradiáció
(közelbesugárzás, vagy brachyterápia, vagy afterloading terápia)
elvégzésére is. Ennek során a bronchoscop munkacsatornáján vezetjük
le a katétert, amelyen keresztül, Iridium 192 izotóp segítségével
történik majd a sugárkezelés (15. ábra, Dr. Bajcsay András anyagából).

Betegünk 50,4 Gy összdózisú, frakcionált percutan sugárkezelésben
részesült. A kezelést jól tolerálta, de az utolsó napokban nyelőcsövében
égő érzés jelentkezett.

A mellkasi sugárterápiák leggyakoribb mellékhatása az átmeneti
jellegű tracheitis és oesophagitis, amelyek fennállása esetén pépes
étrend, valamint Suspensio anaesthetica FoNo és Calcium
pezsgőtabletta alkalmazása javasolt. Radiogen pneumonitis
kialakulásakor per os steroid kezelés válhat indokolttá.

A sugárkezelés után folytattuk a kemoterápiát, a tervezett összesen 6
kúrát megkapta.

Mely szerveket károsítja elsősorban a platina-bázisú kemoterápia?

(j.) Csontvelő



Granulocytopenia esetén
különböző stimuláló
faktorok adásával
serkenthetjük a
csontvelőt!

Az infúziós kúrákra 3–4 hetente kerül sor és a kezelések szünetében
rendszeresen ellenőrizni kell a vérképet. A kezelést követően általában
10-14 nap után észlelhető a vérképben jelentős változás (1. táblázat).
Kemoterápia indukálta anaemiában eritropoetin s.c. injekció áll
rendelkezésünkre 10 g/dl alatti haemoglobin érték esetén. A célérték 12
g/dl. Egyes citotoxikus szerek átmenetileg csökkenthetik a
thrombocyta számot, azonban ez rendszerint nem éri el a kritikus
20 000 G/l értéket. Súlyos fokú anaemia, vagy thrombocytopenia
esetén vörösvértest-, illetve thrombocyta szuszpenzióval pótolhatjuk a
vér hiányzó alakos elemeit. A vérkép kontroll során az abszolút
granulocyta szám alapján meghatározhatjuk a további teendőket.
Tünetmentes esetben, 800/µl feletti szám esetén nincs teendő, csak
szoros kontroll szükséges. 500-800/µl esetén a másnapi vérkép kontroll
alapján tudjuk megítélni a tendenciát, spontán javulásnál nincs akut
teendő. Jelentős csökkenés, illetve 500/µl alatti szám, tehát súlyos
granulocytopenia esetén különböző stimuláló faktorok adásával
serkenthetjük a csontvelőt (pl. G-CSF = granulocyta colonia stimuláló
faktor). Lázas neutropenia esetén időben megkezdett antibiotikus
terápiával előzhetjük meg a súlyosabb szövődményeket, és ilyenkor az
utolsó kemoterápiás dózis megadását követően 24 órával
alkalmazhatunk preventív célú Pegfilgrastim (Neulasta) kezelést is.

(jj.) Gastrointestinalis rendszer

A gastrointestinalis mellékhatásokat közül a hányinger, hányás a
leggyakoribb, aminek csökkentésére ma már számos gyógyszer áll
rendelkezésünkre, mint pl. az Ondansetron (Zofran), vagy a
Tropisetron (Navoban). Ha a hányás nagymértékű, akkor
értelemszerűen injekció, vagy kúp formájában alkalmazandók, utóbbira
jó példa a Zofran végbélkúp.

(jjj.)Vese

A nefrotoxicitás elkerülése céljából fokozni kell a parenterális
folyadékbevitelt, különösen Cisplatin adásakor. Platina-bázisú
kemoterápia esetén betegeinket folyamatosan ösztönözni kell bőséges
– szénsavmentes – ásványvíz fogyasztásra.

A kezeléseket követő kontroll mellkas RTG-en az alábbi elváltozás volt
megfigyelhető (16. ábra):

A jobb felső tüdőlebenyben, a mediastinum és mindkét hilus területén
heges-köteges rajzolatfokozódás volt megfigyelhető. Felmerült
sugárterápia okozta radiogén fibrózis gyanúja, ezért betegünknek napi
12 mg Medrol szedését javasoltuk.



Tartós szteroid terápia esetén milyen gyógyszeres kiegészítés javasolt?
(17. ábra)

A steroid kezelés hatására mérsékelt radiológiai regressziót észleltünk a
kontrollvizsgálat során.

E.) Összefoglalás
A kissejtes tüdőrákok a primer bronchus carcinomák 15-20 %-át
alkotják és fő etiológiai tényezőjük a dohányzás. Agresszív biológiai
viselkedést mutató daganatról van szó, amely ugyanakkor érzékeny a
kemoterápiára és a sugárkezelésre. Felfedezéskor általában már több
szervbe áttétet adott, ezért a sebészi kezelés az eseteknek azon kis
százalékában jöhet szóba, ahol nincs távoli metasztázis, és csak
legfeljebb az azonos oldali hilusi nyirokcsomók érintettek. Bár a
daganat általában jól reagál a kemo- és radioterápiára, az eredmények
nem tartósak és néhány hónap remisszió után a daganat kiújulásával
kell számolnunk.
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