
 

III./8.2. Korai emlőrák
Kocsis Judit

A fejezet a korai emlődaganatok diagnosztikáját és terápiás
ellátási algoritmusát tárgyalja egy típusos eset bemutatásán
keresztül.
A fejezet tanulmányozása után a hallgató elsajátítja a korai
emlődaganatok ellátásának korszerű szemléletét.

Bevezetés
Nők körében az emlőrák Európában továbbra is vezető daganatos
halálok. Incidenciája a mammográfiás szűrés elterjedésével és a
lakosság életkorának emelkedésével növekszik. A mortalitás a korai
diagnosztizálás és egyre javuló kezelési módszerek révén
csökkenthető.

Kulcsszavak: korai emlőrák, TNM stádium, adjuváns terápia,
hormonérzékeny emlődaganat, trastuzumab terápia, sentinel
nyirokcsomó biopszia, tamoxifen
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A.) A korai emlőrák diagnosztikája

A komplex diagnosztika
elengedhetetlen feltétele
bármilyen terápia
megkezdésének!

A diagnózis komplex klinikai, radiológiai és patológiai vizsgálaton
alapul. A klinikai vizsgálat az emlők bimanuális tapintását, valamint az
axilláris és clavicularis nyirokcsomók tapintását jelenti. A radiológiai
vizsgálat során kétoldali mammográfia és az emlők, ill. nyirokcsomó
régiók ultrahang vizsgálata elengedhetetlen. Hasznos kiegészítő
vizsgálat lehet az emlő MRI bizonyos esetekben (többgócúság
gyanúja; fiatal, denz emlő; occult emlőrák). A patológiai diagnózis
felállítása az elváltozásból célzottan, lehetőleg ultrahang vagy
sztereotaxiás segédlettel nyert core biopsziából történik. Amennyiben
ez nem kivitelezhető, úgy vékony tű aspiráció elvégzése kötelező
minden gyanús lézióból. Minden műtéti beavatkozást meg kell,
előzzön pozitív, vagyis daganatot bizonyító patológiai lelet.

Stádium, tumor biológia



A hormonérzékeny
emlődaganatok
terápiájának
megtervezéséhez fontos a
menopausalis status
meghatározása.

A kivizsgálás alapvető része az anamnézis felvétel (rizikófaktorok), a
családi anamnézis (emlő/ovárium carcinoma), a komplett fizikális
vizsgálat, a menopausalis status és performance status meghatározása,
valamint a társbetegségek felmérése. (1. ábra)

Amennyiben a menopausalis status meghatározása nem egyértelmű az
anamnesztikus adatok alapján (perimenopausa), úgy szérum ösztradiol
és FSH meghatározás szükséges. Laborvizsgálatok közül vérkép, vese,
májfunkció, szérum alkalikus foszfatáz és calcium szint meghatározás
szükséges.

A preoperatív stádiummeghatározás fontos része a klinikai TNM
(cTNM) felállítása, valamint a core biopsziás anyagból a daganat
fenotípusának meghatározása: szövettani besorolás (pl. invazív
ductalis/lobularis/stb daganat), a tumor grade, a daganat ösztrogén- és
progeszteron receptor (ER/PR) tartalma, valamint Her2 receptor
statusa. Ez utóbbi immunhisztokémiai vizsgálatokat el lehet végezni
később, a műtéti specimen feldolgozásakor is, amennyiben nem
tervezünk primer szisztémás kezelést.

B.) Esetbemutatás

B.)a. Panaszok, kivizsgálás

41 éves nő 2 évvel ezelőtt jelentkezett klinikánkon a jobb emlő
felső-alsó külső quadránsok határán tapintott 1 cm-es csomó miatt.

B.)b. Anamnézis

A családban daganat nem fordult elő. Korábbi belgyógyászati
megbetegedés, műtét nem volt. Terhesség: egy, szülés: egy, 30 éves
korában. Rendszeresen menstruál, 13 éves kora óta. Gyógyszert nem
szed, fogamzásgátlót 2 éven át szedett korábban. Nem elhízott, nem
dohányzik, alkoholt alkalomszerűen fogyaszt.

B.)c. Vizsgálatok

Fizikális vizsgálat: jobb emlő alsó-felső quadransok határán 1-1,5 cm
átmérőjű, tömött, nem érzékeny csomó különöl el. Felette bőrpír nincs.
Deformitás nincs. Emlőbimbó ép. Axillában, supraclavicularisan ill
cervicalisan kóros nyirokcsomó nem tapintható. Bal emlőben kóros
nem tapintható. Statusa egyebekben negatív, a tüdő felett tompulat



nincs, gerinc, bordák nem érzékenyek.

Labor: CA 15-3: 53 U/ml (0-30), vérkép, LDH, SAP, májfunkció
normál tartományban.

Mammográfia és emlő UH: a tapintási leletnek megfelelően jobb
külső quadransok határán 12 mm átmérőjű spiculált solid képlet,
elszórtan mikromeszesedésekkel, egyéb kóros nincs. (2. ábra).
Aspirációs citológiai mintavétel UH vezérlés mellett. UH-gal kóros
szerkezetű nyirokcsomó nem ábrázolódik.

Patológiai lelet: C5, invazív ductalis carcinoma, grade II.

Mellkas rtg: metasztázisra típusos eltérés nem ábrázolódik.

Hasi UH: körülírt kóros képlet a májban nem különül el.

Csontscan: metasztázisra típusos kóros radiofarmakon dúsulás nem
ábrázolódik.

B.)d. Terápia

Korai emlődaganat esetén
a sentinel nyirokcsomó
biopszia a standard
axilláris műtéti ellátás.

Első onkoteam döntés: cT1N0M0, GII. invazív ductalis carcinoma

Javaslat: primer műtét (sector excisio) és sentinel nyirokcsomó
biopszia.

Műtét. A műtét, ami jobb oldali sector excisioból (lumpectomia és
sentinel nyirokcsomó biopsziából állt) szövődménymentesen
megtörtént.

Műtéti specimen szövettani vizsgálata: Grade II invazív ductalis
carcinoma, egygócú, 11 mm. Nyirokér ill. vérér invázió nincs.
Perineuralis terjedés nincs. A kivett 4 sentinel nyirokcsomó közül
kettőben látható daganat áttét (makrometasztázis), mely a tokot nem
töri át. Immunhisztokémia: ER: 30% pozitív, PR: 30-40 % pozitív,
Her2 +++ poz., Ki67: 35%.

Axilláris nyirokcsomó
makrometasztázis esetén
komplettálni kell az
axilláris dissectiót!

Második onkoteam döntés: pT1cN1Mx G: II IDC. Er/PR/Her2 poz.

Javaslat: axilláris blokkdisszekció, majd adjuváns kemoterápia, ezt
követően radioterápia, melyet végül 1 év adjuváns trastuzumab
(Herceptin) terápia hormonkezeléssel kiegészítve (utóbbi 5 évig) követ.

Az axilláris blokkdisszekció megtörtént, a kivett további 10
nyirokcsomóból 1-ben volt a daganat terjedése látható. Végleges
nyirokcsomó stádium: 3/14, pN1.



A kemoterápiás kezelés
legtöbb mellékhatása
megelőzhető!

Adjuváns kemoterápia. A definitív műtéti ellátás után 2 héttel
megkezdődött a beteg kemoterápiás kezelése. 3 ciklus FEC
(5-flurorouracyl, epirubicin, cyclophosphamid) majd 3 ciklus TXT
(docetaxel) kezelést kapott 3 hetente. A kezelések alatt mellékhatásként
teljes alopécia jelentkezett, mely miatt parókát használt. A FEC
kezelések után 1-2 napig grade 2 erősségű hányinger, 1 alkalommal
grade 2 hányás alakult ki, ezek kezelésére, ill. megelőzésére a kezelés
1. és 2. napján 2 x 8 mg ondansetront kapott per os, valamint a
kezelések előtt 1 x 8 mg oradexont iv.

A 3. ciklus kemoterápia után a 9. napon grade 3 neutropenia alakult ki,
emiatt a további kemoterápiás kezelések után 24 órával preventív
céllal GCSF (pegfilgrastim) subcutan injectiót kapott, neutropenia
többé nem alakult ki.

Adjuváns radioterápia. Az adjuváns kemoterápia után a beteg 5 + 2
héten át posztoperatív radioterápiában részesült. 50 Gy telekobalt
irradiációt kapott a maradék emlőállományra és a nyirokcsomó
régiókra és további 10 Gy boost irradiációt a tumorágyra.

A korszerű biológiai
terápiák a kemoterápiától
eltérő
hatásmechanizmussal és
eltérő
mellékhatásprofillal
rendelkeznek. Antitest
kezelések mellett
számolni kell allergiás
reakcióval!

Adjuváns trastuzumab terápia. A radioterápia befejeztével, negatív
staging vizsgálatokat (fizikális vizsgálat, mellkas rtg, hasi UH, vérkép,
SAP, LDH, CA 15-3, EKG, transzthoracalis UH) követően a beteg 1
éven át (51 héten keresztül) részesült trastuzumab (Herceptin)
kezelésben. Az antitestkezelést 3 hetente kapta, 1 órás infúzióban. A
kezelés mellett szövődmény, mellékhatás csak az első, telítő infúzió
alatt jelentkezett, amikor a betegnél az infúzió 10. percében hidegrázás
és nehézlégzés lépett fel. Intravénás szteroid és antihisztamin
alkalmazása után a panasz megszűnt, 20 perc múlva a Herceptin
infúzió újraindult, szövődmény nélkül lefolyt. A kezelés mellett a
betegnél 3 havonta történtek staging vizsgálatok negatív eredménnyel,
valamint transthoracalis szív ultrahang, a bal kamra funkció
követésére. Nem észleltünk átmeneti bal kamra ejekciós frakció
csökkenést.

Az adjuváns
hormonkezelést
alapvetően a
menopausalis status
határozza meg.

Adjuváns hormonterápia: A beteg egyértelműen premenopausalis
stádiumban volt a diagnózis felállításakor. A kemoterápia mellett
ugyan amenorrheássá vált, de ebben az életkorban (a kemoterápia
végén 42 éves volt) ez még általában reverzibilis, nem következik be
végleges menopausa. Így a betegnél-a premenopausában elfogadott
hormonkezelést- SERM kezelést (szelektív ösztrogén receptor
moduláció), vagyis tamoxifen (Zitazonium) kezelést kezdtünk a
kemoterápia után 3 héttel, napi 20 mg adagban, melyet összesen 5 évig
fog kapni.

A Herceptin kezelés
reverzibilis bal kamra
funkció csökkenést
eredményezhet.

Követés, gondozás

A Herceptin kezelést követően újabb negatív staging vizsgálatok
történtek.

A beteg 3 havonta jár kontroll vizsgálatokra, amikor friss anamnézisét
és panaszait kérdezzük ki, fizikális vizsgálat történik, valamint
időszakos laborkontroll (vérkép, májfunkció, LDH, SAP, CA 15-3) és
mellkas rtg. illetve hasi UH kontroll. Kontroll mammográfia évente
készül. Külön figyelem kíséri a gondozott betegek életmódját.
Bizonyított, hogy a túlsúly, az elhízás az emlőrák kiújulásának,
valamint egy második emlőrák, de egyéb daganatok kialakulásának is
fontos rizikófaktora. Ugyanilyen fontos az emlődaganaton átesett,
gondozott és a legtöbb esetben véglegesen gyógyulttá váló nők teljes



A betegek gondozása
hosszú távú, komplex
feladat.

testi-lelki egyensúlyának elérése. Ebben fontos szerepet játszik a
rendszeres, mérsékelt fizikai aktivitás, az egészséges táplálkozás, az
emlő rekonstrukciója, a munkahelyre, családban való visszailleszkedés
stb.

C.) Az emlőrák adjuváns szisztémás kezelése

Az elhízás fokozza az
emlőrák kialakulásának
és kiújulásának
kockázatát

Az adjuváns szisztémás kezelés a definíció szerint kuratív műtét után
adott szisztémás (gyógyszeres) kezelés, mely a potenciális
mikrometasztázisok eliminálása révén csökkenti a daganat
kiújulásának kockázatát.

Korai emlőrákban alapvetően kétfajta szisztémás kezelést
alkalmazunk, egyik a hormonterápia (antihormonterápia), másik a
kemoterápia. Az utóbbi években a kemoterápia mellett Her2 pozitív
daganatok esetében a célzottan Her2 receptoron ható antitestkezelés
(trastuzumab=Herceptin) is bekerült a terápiás lehetőségek közé. Ez
utóbbi kezelés, az endokrin terápiával együtt célzott, biológiai
kezelésnek számít.

Az adjuváns kezelés célja
a kiújulás megelőzése

Az adjuváns kezelés megválasztásának legfőbb prediktív faktora a
daganat ER és Her2 statusa, valamint a nyirokcsomó status.
Amennyiben a daganatban kimutatható ösztrogén receptor (>1% ER),
úgy az endokrin érzékenynek tekintendő. Ha a daganatban nem
mutatható ki ER és PgR, akkor endokrin rezisztensnek tekintendő.
Több tényező is felhívhatja a figyelmet arra, hogy a daganat endokrin
érzékenysége nem biztos. Pl: alacsony szteroid hormon receptor
immunreaktivitás, negatív PgR IHC, magas grade (GIII), magas
proliferációs ráta (magas Ki67), Her 2 fokozott expressziója, magas
gén expressziós pontszám (pl. Onkotype DX).

Az adjuváns kezelés
meghatározásának egyik
alapja a daganat endokrin
érzékenységének
ismerete

A különböző mértékű endokrin érzékenységű daganatok esetében
adhatunk csak hormonterápiát önmagában, vagy kombinálhatjuk
kemoterápiával is az adjuváns kezelést. Utóbbit a következő tényezők
fennállásakor választjuk: nyirokcsomó pozitivitás (főként több
nyirokcsomó érintettsége), magas tumor proliferáció, grade 3, alacsony
ER/PR szint, kiterjedt érinvázió, 5 cm-nél nagyobb tumor, beteg
preferencia, multigén expressziós vizsgálat alapján magas pontszám
(Recurrence score).

Természetesen a kemoterápia ilyen esetekben megelőzi a
hormonkezelést, a kétfajta modalitás együttes adása kerülendő.
Amennyiben a daganat Her-2 overexpressziót mutat, úgy- a
kemoterápia mellett, vagy azt követően- adjuváns Herceptin kezelést is
kell adni a betegnek, ennek a jelenleg elfogadott időtartama 1 év.

Bizonyosan endokrin rezisztens tumorok esetében hormonterápiának
nincs értelme, itt csak kemoterápia jön szóba (+/- Herceptin),
amennyiben szükség van szisztémás adjuváns kezelésre.

Nehéz döntés: endokrin
érzékeny daganat esetén
mikor kell kemoterápia?

Az endokrin terápia megválasztása

Premenopausában lévő nőknél az 5 éven át adott napi 20 mg
tamoxifen az elfogadott standardkezelés. Ez kombinálható a petefészek
működésének felfüggesztésével, melynek irreverzibilis módja a
kétoldali oophorectomia, reverzibilis módja pedig a GnRH
(gonadotropin releasing hormon) analógok adása. A GnRH analóg
készítmények subcutan ill. intramuscularis injectió formájában
alkalmazandók, a terápia optimális hosszáról nincs egységes
állásfoglalás, ha elkezdjük, legalább 2 évig ajánlott adni.



Postmenopausában elsősorban az aromatázgátlók adása jön szóba,
szintén 5 évig. Az 5 évig tartó tamoxifen kezelés is elfogadott, főként
kis kockázatú betegeknél. 5 év tamoxifen kezelés után ugyanakkor a
további 2-5 évig alkalmazott aromatázgátló kezelés (ún. kiterjesztett
adjuváns kezelés) előnyös hatását mutatták ki, főként nyirokcsomó
pozitív eseteknél.

D.) Összefoglalás
A korai emlőrák kezelése komplex feladat, a terápiás terv felállításában
multidiszciplináris onkoteam dönt számos tényező, prediktív és
prognosztikai faktor, kísérőbetegségek és a beteg preferenciájának
figyelembevételével. A team tagja a belgyógyász onkológus, a
patológus, az emlősebész, a sugárterapeuta és a radiológus.
Meghatározzák a lokális és szisztémás kezelési lehetőségeket, valamint
azok sorrendjét.
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