
 

III./8.1. In situ emlőcarcinomák
Korompay Anna, Dank Magdolna

Ebben a fejezetben egy 57 éves nőbeteg in situ ductalis emlőcarcinomájának
kórtörténetén keresztül ismertetjük az emlő in situ rosszindulatú daganatait,
azok szövettani felosztását, diagnosztikai kritériumait, patológiai osztályozását
és kezelési lehetőségeit.
Az egység elsajátítását követően a hallgató képes lesz a kórkép gyanújának
felismerésére, a beteg megfelelő diagnosztikus és terápiás útra való terelésére,
illetve a pontos, hosszú távú betegkövetésre.

Bevezetés
Az emlő rosszindulatú daganatai igen sokszínűek mind klinikai, mind patológiai, mind
biológiai viselkedésüket tekintve. Mindhárom szempontból külön tárgyalandóak az
invazív és in situ emlőcarcinomák. Ez utóbbi csoport a nem szűrt populációban 5%-nál
kevesebb, míg a szűrt betegcsoportban közel 20%-ra tehető. Legfontosabb közös
jellemzőjük, hogy a daganatsejtek még nem törik át a bazális membránt. Morfológialilag
is jól elkülöníthető két fő típusuk, a ductalis in situ (DCIS) és lobularis in situ (LCIS)
carcinoma.
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A.) Anamnézis
Az 57 éves, obes nőbeteg anamnéziséből kiemelendő hypertonia, kétoldali szürkehályog
miatti műtét, laparoscopos cholecystectomia, méhnyakrák miatti Wertheim-műtét, illetve
pszichiátriai kezelés több évtizede fennálló depresszió miatt. Családjában onkológiai
betegség nem fordult elő.

Panasz- és tünetmentes állapotban vett részt mammográfiás szűrővizsgálaton 2009
nyarán.

Hazánkban 2001 óta a Nemzeti Népegészségügyi Program keretében működik
rendszeres, szervezett emlőszűrés a 45-65 év közötti nők számára, kétévente történő
meghívással mammographiás vizsgálatra. Két szűrővizsgálat között a rendszeres
önvizsgálat ajánlott. Ha a vizsgálat tisztázásra szoruló elváltozást állapít meg, vagy
felmerül a rák gyanúja, a további tennivalókat a mammográfiás vizsgálatot végző
radiológus szakorvos állapítja meg.



Miért fontos
ismernünk az
életmóddal
kapcsolatos
rizikófaktorokat?

Az 1. ábrán az emlőrák kialakulásában szerepet játszó, nem befolyásolható kockázati
tényezők láthatóak. A 2. ábra az élemóddal kapcsolatos, befolyásolható rizikófaktorokat
mutatja be.

1. ábra 2. ábra

B.) Vizsgálatok, diagnózis
A szűrővizsgálat során fizikálisan sem az emlőkben, sem az axillákban kóros nem volt
észlelhető, a mammographián azonban a jobb oldalon, a külső-alsó negyed vetületében
micromeszesedést írtak le.

Terhességben,
szoptatás alatt,
praemenstruumban,
fiatal, még nem
szült nők,
gyermekek és
serdülők esetében
röntgen-
mammográfia
helyett emlő UH
végzése ajánlott.

Mammográfiás lelet: Glandularis szerkezetű emlőállomány látható mindkét oldalon. A
jobb emlőben, a külső-alsó régióban elszórtan néhány benignusnak tűnő, részben
granulosus mészárnyék ábrázolódik. Egyéb eltérés nem látható.

3. ábra: A mammographiás felvételen jól látszik a jobb emlő külső-alsó negyedében megjelenő szabálytalan
micromeszesedés.

Az elváltozás UH segítségével egy 5x5,5 cm legnagyobb átmérőjű echoszegény képletnek
bizonyult kb. 4 cm-re az emlőbimbótól, közel a lateralis negyedhatárhoz. Patológiás
nyirokcsomók nem ábrázolódtak.

UH vélemény: A jobb oldali laesio elsősorban sűrű bennékű cystának tűnik, az
elváltozás tisztázása céljából vékonytű aspirációs biopsia (FNAB) elvégzése javasolt.

Az emlő UH a mammográfia legfontosabb kiegészítő eljárása, akár önmagában is
eredményes lehet, azonban a röntgenvizsgálat helyett nem alkalmazható. Javasolt
minden olyan esetben, amikor a röntgenvizsgálat nem végezhető el, illetve ha a fizikális
és a röntgenvizsgálat bizonytalan vagy egymásnak ellentmondó ereményt ad. UH
segítségével az emlők vékony- vagy vastagtű biopsziás mintavétele is kivitelezhető.

A 4. ábrán a mammogram, az 5. ábrán pedig az UH malignitásra utaló gyanújelei
láthatók.



4. ábra 5. ábra

Az aspirációs cytológiai mintavétel 2009 júliusában megtörtént.

Mikroszkópos leírás: A haematoxilin-eosin festett keneten halvány eosinophil, finoman
pelyhes csapadékban szétterülve számos változó nagyságú, háromdimenziós sejtcsoport
látszik, melyek kiterjedten jelzett papillaris szerkezetet mutatnak. A sejtcsoportok enyhén
polymorph köb-, illetve hengerhám jellegű sejtekből épülnek fel, a háttérben számos
disszociált sejtalak látható.

Vélemény: a cytológiai kép alapján nagy valószínűséggel intraductalis hámnövedékről
van szó, a dignitás azonban biztonsággal csak szövettanilag állapítható meg. A képlet
eltávolítása és szövettani vizsgálata javasolt.

A vékonytű
aspirációs biopszia
az első választandó
diagnosztikus
eljárás bizonytalan
képalkotó
diagnózis
meglétekor.

A vékonytű aspirációs biopszia az első választandó diagnosztikus eljárás bizonytalan
képalkotó diagnózis meglétekor, illetve tumorgyanú esetén. Relatív kontraindikációi
közül legfontosabb a fokozott vérzésveszély fennállása, ezért testüregi szervekből
történő mintavétel esetén a beavatkozást megelőzően a véralvadási paraméterek
vizsgálata kötelező. Emlő elváltozások esetében ellenjavallata nincs.

Az eddigieket összegezve a tünet- és panaszmentes középkorú nőbeteg jobb emlőjében,
fizikálisan nem tapinthatóan, képalkotóval kb. 5x5 cm-es, tisztázásra szoruló elváltozás
van jelen. Mintavételt követően a diagnózis még mindig nem egyértelmű, műtéti
megoldás javasolt.

C.) Kezelés

2009 szeptemberében a jobb emlő széles excisióját végezték előzetes drótjelöléssel,
sentinel nyirokcsomó eltávolításával. (6. ábra)

6. ábra.

C.)a. Sebészi kezelés

A szűrés során kiemelt korai emlődaganatokat minden esetben preoperatívan jelölik. A
műtéti preparátumban leggyakrabban specimen mammográfiával azonosítható az
eltávolított elváltozás.

A DCIS sebészi kezelése:

2,5 cm-nél kisebb tumor esetén széles excisio ép rezekciós szélekkel. 2,5-4 cm közötti
daganat esetén az excisio mellett emlőablatio is szóba jön, a sentinel nyirokcsomó



eltávolítása fakultatív. 4 cm-nél nagyobb vagy diffúz elváltozás meglétekor ablatio és
sentinel nyirokcsomó eltávolítás indokolt.

Az LCIS – mint leginkább véletlenül felfedezett, nem tapintható laesio, bár
megnövekedett kockázatot jelent az invazív rák kialakulására – sebészi kezelésében a
széles excisio elégséges.

A sentinel
nyirokcsomó
jelölését a műtét
elején,
technéciummal
jelzett
albuminaggregátum
vagy patentkék
festék
befecskendezésével
végzik.

A sentinel (őrszem) nyirokcsomó a daganat nyirokelvezetésének első „szűrőállomása”.
Eltávolításával gyakran megelőzhető az axillaris blockdissectio, mivel a nyirokelvezetés
mechanizmusa szerint, ha ebben a nyirokcsomóban –alapos patológiai vizsgálat
eredményeképp – nincs tumorsejt, akkor az a hónalji nyirokcsomókban sem várható. A
sentinel nyirokcsomó jelölését a műtét elején, technéciummal jelzett albuminaggregátum
vagy patentkék festék befecskendezésével végzik a tumor közvetlen környezetébe vagy
periareolárisan; a gamma-kamera által detektált, vagy az első kéknek látszó
nyirokcsomó tekinthető az őrszemnek.

A végleges szövettani diagnózis szerint az eltávolított emlőállományban 4x5 cm területet
érintően kiterjedten microcalcificatioval társultan high grade in situ ductalis carcinoma
látható centralisan comedo necrosissal. A pectoralis resectios felszínt az elváltozás egy
ponton 3 mm-re megközelíti, de nem éri el. A DCIS-ben ösztrogén- és
progeszteronreceptor-pozitivitás igazolható. Invazív malignus tumor az áttekintett
számos metszeten biztosan kizárható. A szöveti képre tekintettel további szoros követés
mindenképpen indokolt. A sentinel nyirokcsomó tumormentes.

A 7. ábrán a Low grade cribriform DCIS és a High grade cribriform DCIS comedo
necrosissal szövettani képe látható. A 8. ábra LCIS extendált TDLU-ban mutatja be.

7. ábra 8. ábra

Az in situ carcinomákat a TNM-osztályozásban Tis (DCIS), Tis (LCIS) formában
jelölik. A stádium besorolásban a legkorábbi, S0-nak felelnek meg (TisN0M0).

Az alábbi melléklet tartalmazza az Emlő tumor TNM beosztását.

Az in situ ductalis carcinomák osztályozását és prognózisának megítélését a 9. ábrán
mutatjuk be. A 10. ábrán a DCIS és LCIS szövettani jellemzői láthatóak.

9. ábra 10. ábra

C.)b. Szisztémás kezelés

Nem szükséges, prevencióként 5 évig tamoxifen adása mérlegelendő, melyből az első 3



év után ajánlott a váltás aromatáz-inhibitorra. Évente egyszer bisphosphonat infúzió
javasolt.

C.)c. Sugárterápia

Ép, biztosan daganatmentes sebészi szélek esetén nem kötelező.

Onkológiai vélemény: a tumor kiterjedtsége miatt sugárterápiás konzílium javasolt a
helyi kontroll érdekében. Tamoxifen kezelés indokolt (20 mg/nap). Onkológiai
kontrollvizsgálat az első 5 évben negyedévente ajánlott.

D.) Recidiva kezelése
Recidívagyanú esetén röntgen-mammográfia, UH, emlő MR és PET-CT vizsgálatok
elvégzésére van szükség.

A kezelési algoritmus szerint magasabb malignitású DCIS esetében korábbi excisiot
követően emlőeltávolítás és irradiáció, előzetes excisio és irradiáció esetében
emlőeltávolítás a követendő eljárás. Alacsonyabb malignitás esetén reexcisio és
kiegészítő radioterápia javasolt.

E.) Gondozás, betegkövetés

A
kontrollvizsgálatok
élethosszig
tartanak.

A kontrollvizsgálatok élethosszig tartanak. A műtét után 5 évig 3 havonta, 5 és 10 év
között félévente, 10 év után évente kontrollvizsgálatok szükségesek, szoros obszerváció,
onkológiai gondozásba vétel mindenképpen ajánlatos. A fizikális vizsgálat
elengedhetetlen minden kontroll alkalmával. Önvizsgálat folyamatosan szükséges.

A kontroll része az emlők megítélése komplex képalkotó vizsgálattal (UH, röntgen-
mammográfia) az operáció után 6 hónappal, majd 3 évig félévente, utána évente
történik. Az ellenoldali emlő vizsgálata évente ajánlott.

LCIS esetén az invazív lobularis carcinoma kialakulásának fokozott lehetősége miatt
évente röntgen-mammográfia és emlő MR végzése javasolt.

F.) Összefoglalás
A bemutatott eset kapcsán részletesen ismertettük az in situ emlőcarcinomák típusait és
osztályozását; klinikai, patológiai és biológiai viselkedésük főbb jellemzőit. Betegünk
története is igazolja, hogy az in situ emlődaganatok megfelelő terápiával és gondos
utánkövetéssel kiválóan kezelhetőek és karbantarthatóak. A kezelés legfontosabb eleme
a daganat sebészi eltávolítása, lehetőség szerint sentinel nyirokcsomó-eltávolítással. Az
elváltozás differenciáltsági állapotától függően kiegészítő radioterápia szóba jön.

A betegkövetés legfontosabb eszközei az UH- és röntgen-mammográfiás vizsgálat.
Recidíva megjelenése esetén a malignitás mértékének függvényében sebészi terápia,
illetve sugárkezelés adása szükséges.
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