
 

III./7.3. Nem kissejtes tüdőrák
Moldvay Judit

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a nem kissejtes tüdőrákok
diagnosztizálásának és kezelésének főbb irányelveit.
A fejezet teljesítését követően képes lesz a hallgató arra, hogy diagnosztikus és
terápiás stratégiát dolgozzon ki nem kissejtes tüdőrákban szenvedő beteg
ellátása céljából.

Bevezetés
A tüdőrákok 80 %-át kitevő nem kissejtes tüdőrák (NSCLC – non small cell lung
cancer) legfontosabb szövettani típusai az adenocarcinoma, a laphámrák és a nagysejtes
tüdőrák. Korai stádium esetén mindenképppen a műtétre kell törekedni, sajnos azonban
a betegek jelentős részénél a daganat már irreszekábilis stádiumban kerül felismerésre.
Az ebben a betegségcsoportban alkalmazott kemoterápia esetén az elmúlt évekig csak a
daganatok kb. 10–20 %-ánál volt megfigyelhető terápiás válasz. Manapság az új szerek
alkalmazásával ez az arány 30-40 %-ra emelkedett, de a kezelés hatása továbbra is
inkább csak az életminőség javulásában és a betegség kiújulásáig eltelt időtartamának
meghosszabbodásában mutatkozik meg. A közelmúltban került a figyelem
középpontjába az a tény, hogy a bronchoscopos, vagy sebészi úton eltávolított, archivált
tumorszövetből olyan immunhisztokémiai és molekuláris biológiai vizsgálatok
végezhetők, amelyek prediktív értékkel bírnak egyes daganatellenes kezelésekre
vonatkozóan. Ezek a vizsgálatok egyben megalapozták az egyénre szabott és
molekuláris célzott terápiát (tailored and molecular targeted therapy), amelynek lényege,
hogy egy adott betegnél, a csak a daganatban előforduló genetikai és epigenetikai
eltéréseket kihasználva, olyan tumor ellenes szereket alkalmazzunk, amelyeknek
gyakorlatilag csak daganatölő hatása van, a beteg életminőségét rontó, érdemi
mellékhatások nélkül.
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A.) Panaszok
A példában szereplő 50 éves férfit a tüdőgondozó utalta klinikánkra Augmentin kezelés
ellenére sem gyógyuló jobb oldali pneumonia miatt. Főbb panaszai az alábbiak voltak.
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-Változó intenzitású, szúró mellkasi fájdalom



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

Augmentin kezelés mellett nem gyógyuló pneumonia esetén felmerül atípusos kórokozó
okozta pneumonia gyanúja. Ilyenkor a gyógyszeres kezelést módosítani kell, javasolt
légúti fluorokinolon, vagy makrolid antibiotikum alkalmazása.

Melyek a leggyakoribb kórokozók, amelyek az atípusos pneumoniák hátterében
állnak? (2. ábra)

Tekintettel arra, hogy 7 napos Avelox kezelés mellett sem jött létre radiológiai
regresszió, részletes kivizsgálást javasoltunk.

B.) Anamnézis
A beteg távolabbi anamnézisében egy 20 éve – baleset miatt – elvégzett bal boka műtét
szerepel. 18 éves kora óta ismert gyógyszeresen egyensúlyban tartott esszenciális
hypertoniája. Gépészmérnök. 10 éve nem dohányzik, előtte 10 éven át napi átlag 10 szál
cigarettát szívott.

Mennyi betegünk pack-year indexe?

A helyes válasz: 5

A beteg elmondja, hogy nehézlégzést nem tapasztalt, ízületi panasza nincs. Vérköpést
nem észlelt. Sem az irodájában, sem pedig otthonában nincs légkondicionáló. Testsúlyát
tartja.

C.) Diagnózis felállítása
A fizikális vizsgálat során mindössze annyi eltérés volt észlelhető, hogy a jobb oldalon a
rekesz 2 harántujjal magasabban állt. A tüdők felett crepitatio nem volt hallható,
tompulat nem volt kopogtatható.

A mellkas RTG az alábbi képet mutatta (3. ábra).



Milyen eltéréseket lát a képen? (4. ábra)

Mi legyen a következő vizsgálat?

A rutin pulmonológiai vizsgálatok (laborvizsgálatok, légzésfunkció, vérgáz, EKG)
mellett javasolt mellkas CT elvégzése a radiológiai státusz pontosítása, valamint egy
esetleges mintavétel helyének meghatározása érdekében.

A mellkas CT az alábbi elváltozásokat mutatta (5. ábra).

Milyen eltéréseket lát a képen? (6. ábra)

Mi a diagnózis az eddigi vizsgálatok alapján?

A klinikum és a radiológiai kép alapján felmerül daganat gyanúja, azonban
biztonsággal a TBC, vagy egyéb betegség sem zárható ki, így törekedni kell a szövettani
és/vagy citológiai mintavételre.

A CT kép alapján milyen módon lehet mintát venni? (7. ábra)

A bronchoscopos vizsgálat során RTG ellenőrzés mellett tüdőbiopszia történt.



Mi a bronchoscopos tüdőbiopszia leggyakoribb szövődménye? (8. ábra)

A bronchoscopos tüdőbiopszia szövettani vizsgálata adenocarcinomát igazolt. Annak
megerősítésére, hogy a daganat primer tüdőrák, CK7 és TTF-1 immunhisztokémiai
vizsgálatot végeztek. (9. ábra).

Hogyan értékeli az immunhisztokémiai vizsgálatok eredményét?

Tüdőből igazolt adenocarcinoma esetén primer pulmonalis eredet mellett szól a TTF-1
(thyroid transcription factor-1) pozitivitás, a CK-7 pozitivitás és a CK-20 negativitás,
míg a gastrointestinalis tumorokra a CK-7 negativitás és CK-20 pozitivitás jellemző.

A beteg időközben fokozatosan erősödő fulladásról kezdett panaszkodni.

Mire gondol, mi állhat az újabb panasz hátterében?

A dyspnoe hátterében állhat a mellkasi folyadék mennyiségének növekedése, vagy
paraneoplasiás jelenség részeként fellépő pulmonalis embolisatio is.

Esetünkben a mellkasi folyadék gyarapodása állt a panasz hátterében (10. ábra)

A mellkaspunkció során nyert mellkasi folyadék cytologiai vizsgálata adenocarcinoma
sejtek jelenlétét igazolta (11. ábra).



A malignus folyadékok esetében gyakori újratermelődéssel kell számolni, ezért célszerű
pleurodesist végezni.

Melyek a pleurodesis céljából leggyakrabban alkalmazott szerek? (12. ábra)

Betegünknél Depo-Medrollal végzett pleurodesist követően a mellkasi folyadék
termelődése megszűnt.

Milyen terápiát javasol?

Ahhoz, hogy az onkoterápiáról döntsünk, először a stádiumot kell meghatározni. A fenti
vizsgálati eredmények alapján betegünk előrehaladott (IV stádiumú) tüdő
adenocarcinomában szenved, ezért opus már nem jöhet szóba.

Az alábbi CT képen összegezzük a betegség stádiumát (13. ábra)

A tüdőrák TNM klasszifikációját és stádium beosztását az alábbi ábrák mutatják be (14.
és 15. ábra).



D.) Terápiás döntés
Mivel betegünk performans statusa jó volt (Karnofsky: 90 %), ezért az onkoteam
Cisplatin-Gemcitabin-Avastin terápiát javasolt.

Mi az Avastin hatásmechanizmusa?

Az Avastin (bevacizumab) egy monoklonális antitest, amely specifikusan kötődik a
VEGF (vascular endothelial growth factor) molekulához, ezáltal gátolja annak VEGF
receptorhoz történő kötődését.

A nem-kissejtes tüdőrák elsővonalbeli citotoxikus kemoterápiás kezeléséhez használt
leggyakoribb kombinációk (16. ábra).

A 4 kúra kemoterápia utáni mellkas RTG felvételeken érdemi eltérés nem volt látható,
azonban a kontroll mellkas CT progressziót jelzett.

K-ras
mutáció
pozitivitás
esetén a
terápiás
válaszarány
0 %, tehát
ez egy
negatív
prediktív
értékű
biomarker.

A másodvonalbeli kezelés fajtájának eldöntése érdekében a daganatból K-ras mutáció
analízis történt, ennek lelete: „A daganat K-ras génjének 2. exonja vad típusú.”

A K-ras mutáció analízis célja, hogy kiválasszuk azokat a betegeket, akiknél az
EGFR-TKI kezelés nem lesz hatékony. K-ras mutáció pozitivitás esetén a terápiás
válaszarány 0 %, tehát ez egy negatív prediktív értékű biomarker.

A molekuláris biológiai eredmény alapján betegünk napi 1 tabletta 150 mg Tarceva
(erlotinib) kezelésben részesült.



Mi az erlotinib hatásmechanizmusa?

Az erlotinib egy EGFR (epidermal growth factor receptor) tirozinkináz gátló (TKI),
szájon át szedhető, monoterápiaként is alkalmazható kismolekula. Mivel átjut a vér-agy
gáton, így eredményesen alkalmazható egyes tüdőrákok agyi metasztázisa kezelésére is.
A hagyományos kemoterápiás szerekkel ellentétben nincs hematológiai mellékhatása,
szedése nem jár nephro-, vagy neurotoxicitással, így idősebb korban, vagy rosszabb
általános állapot esetén is alkalmazható.

Az alábbi ábrán bemutatjuk a tüdőrák molekuláris célzott terápiájának legfontosabb
célpontjait és a főbb szignál transzdukciós útvonalakat (17. ábra).

Mi az EGFR-TKI kezelés leggyakoribb mellékhatása?

Jellemző mellékhatások a hasmenés és az akneiform kiütés, mely utóbbi – az erlotinib
alkalmazása esetén – arányos a terápiás válasszal. A hasmenés loperamiddal, míg a
bőrtünetek lokális clindamycin oldattal általában oly mértékben enyhíthetők, hogy nem
válik szükségessé a gyógyszer adagjának csökkentése, vagy elhagyása.

Betegünknél 10 nap kezelés után kiterjedt acneiform bőrtünetek jelentkeztek, amelyek
Doxycyclin és lokális Dalacin-T oldat alkalmazása mellett jelentősen regrediáltak.
Később körömágygyulladás is fellépett, ami kezelésre hasonlóképpen mérséklődött. A
Tarceva kezelés mellett betegünk a bőrtünetektől eltekintve panaszmentessé vált. A
három hónap utáni kontroll mellkas CT igen jelentős regressziót igazolt (18. ábra).

Klinikai szempontból mely betegekben figyelhető meg a legnagyobb terápiás
hatékonyság erlotinib kezelés mellett? (19. ábra)



Bár betegünk ex-dohányos férfibeteg volt, a jelentős terápiás válasz miatt a
tumormintából kiegészítő molekuláris biológiai vizsgálatot, EGFR mutáció analízist
kértünk.

Milyen gyakori az EGFR aktiváló mutáció jelenlét nem kissejtes carcinomában?

Európában 10-15 %, Ázsiában 30-35 %.

Betegünk tumorszövet mintájának EGFR mutáció analízise az az EGFR gén 19 exon
delécióját igazolta (20. ábra).

A molekuláris biológiai vizsgálat megadta a választ arra a kérdésre, hogy betegünknél,
aki egy ex-dohányos férfibeteg, miért volt megfigyelhető ilyen jelentős regresszió a
másodvonalban alkalmazott EGFR-TKI kezelésre.

EGFR mutáció pozitivitás esetén a betegek 80-90 %-a reagál a kezelésre. Egyes esetben
akár drámai javulás is megfigyelhető, amint az a mellékelt RTG és CT (21. ábra)
képeken is megfigyelhető. A 77 éves nemdohányzó nőbeteg napi 1 tabletta Iressa
(gefitinib) kezelésben részesült, amely ugyancsak egy EGFR-TKI.

E.) Összefoglalás



A modern képalkotó eljárások és a preoperatív diagnosztikai módszerek gyors fejlődése,
továbbá a kombinált citotoxikus és irradiációs kezelések alkalmazása ellenére a tüdőrák
esetében az 5 éves túlélés napjainkban továbbra is 15% alatt van. Jelenleg teljes
gyógyulás kizárólag a betegség igen korai stádiumában elvégzett radikális sebészi
reszekciótól várható, azonban a daganat felfedezésekor a betegek mindössze 20%-a
operábilis. A nem-kissejtes tüdőrákok 30%-a reszekábilis, az operált betegek 5 éves
túlélése kb. 30%. Eltekintve a tüdőrák igen korai stádiumában elvégzett radikális sebészi
reszekciótól, a betegség kezelésében döntő szerepet játszik a multimodalitás, tehát a
sebészi és/vagy a sugárterápiás és/vagy a kemoterápiás módszerek összehangolt
alkalmazása. Az egyes összetevők fajtáját és alkalmazásuk sorrendjét azonban
nagymértékben meghatározza a daganat szövettani típusa és a betegség stádiuma. A
tüdőtumorok célzott terápiája a transzlációs kutatás egyik legizgalmasabb területe, és
emellett a pulmonológia, az onkológia, a patológia és a molekuláris biológia
gyümölcsöző együttműködésének meggyőzően szép példája.
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