
 

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák
Kocsis Judit

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a helyileg
előrehaladott emlődaganat fogalmát, diagnózisát és a terápiás
lehetőségeket.
A fejezet teljesítését követően képes lesz a hallgató arra, hogy
megértse a lokálisan előrehaladott emlődaganatok kezelésének
komplexitását.

Bevezetés
A lokálisan előrehaladott emlődaganatok ellátása lényegesen eltér a
3.8.2.-es fejezetben tárgyalt korai emlődaganatok kezelésétől. A legfőbb
különbséget a terápiás modalitások sorrendjének változása jelenti.
Ebben a betegcsoportban az elsőként választandó terápia nem a műtét,
hanem a primer szisztémás, vagy ún. neoadjuváns kezelés, melynek
segítségével -jól megválasztott kezelés esetén- jelentős tumor regresszió
érhető el, ezáltal a daganat operábilissá válik illetve javul a szisztémás
kontroll, így a túlélés.
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A.) A lokálisan előrehaladott emlőrák definíciója,
diagnózisa

Miért fontos a TNM
stádium ismerete?

Lokálisan előrehaladott emlőráknak tekintjük a III-as stádiumú
emlődaganatokat (IIIA, B, C), ideértve a gyulladásos emlőrákot is. Azaz
minden 5 cm-nél (T3) nagyobb átmérőjű daganat és vagy előrehaladott
regionális nyirokcsomó áttéteket adó (N2-től) daganat idetartozik. Ezek
a daganatok primeren alapvetően inoperábilisnek számítanak, ezért első
lépésben primer szisztémás kezelést (PST) kell alkalmazni.
Amennyiben távoli áttét is kimutatható, úgy a daganat IV-es
stádiumúnak számít, így más kezelési irányelvek lesznek érvényesek.



Milyen előnyei vannak a
primer szisztémás
kezelésnek?

Itt kell megjegyezni, hogy az ennél alacsonyabb stádiumú, resecabilis,
de nagy tumorok (T2, azaz 2-5 cm közötti tumor, vagy nyirokcsomó
áttét) esetében is egyre gyakrabban ugyanazt a kivizsgálási és kezelési
algoritmust alkalmazzuk, mint III-as stádiumban. Ennek több oka van,
egyrészt a primer szisztémás kezeléssel javítható az emlőmegtartó
műtétek aránya, javítható a szisztémás tumor kontroll és a kezelésre
adott tumorválasz révén nagyon fontos prediktív és prognosztikai
információt nyerünk.

A diagnózis felállítása ebben a betegcsoportban is ugyanúgy indul, mint
korai emlőrákban (lsd. 3.8.2. fejezet), azzal a kiegészítéssel, hogy itt
minden esetben core biopszia szükséges a kezelés megkezdése előtt,
hiszen korszerű, személyre/tumorra szabott kezelést csak a lényeges
klasszikus patológiai, immunhisztokémiai és a közeljövőben egyre
inkább génexpressziós faktorok ismeretében lehet megtervezni.

Fontos a távoli áttét
kizárása

A kivizsgálásnál ebben a betegcsoportban még nagyobb hangsúlyt kap a
távoli áttét kizárása (staging mellkas rtg, hasi UH és csontscan),
ugyanakkor az előrehaladottabb vagy gyanús esetekben CT, akár PET
CT vizsgálat elvégzésére is szükséges lehet.

B.) A lokálisan előrehaladott emlőrák kezelési
irányelvei
A staging (klinikai TNM felállítása), szövettani lelet,
immunhisztokémiai paraméterek (ösztorgén/progeszteron receptor szint
(ER/PR), Her2 status, Ki67), tumor grade, társbetegségek (pl. kardiális
állapot!) ismeretében a multidisciplinaris onkoteam dönt a további
kezelésről. Alapvetően -a fenti meggondolások miatt- kombinált
kemoterápiás kezelés a javasolt terápia az esetek nagy részében.
Számos nagy, randomizált klinikai vizsgálat bizonyította a neoadjuváns
kemoterápia (NAKT) előnyös voltát úgy az emlőmegtartó műtét
arányának növekedése terén, mint a progressziómentes túlélés
emelkedése terén.

Fontos prognosztikai
faktor a patológiai
regresszió mértéke!!

Mára már az is bizonyítást nyert, hogy a PST/NAKT hatására
bekövetkező patológiai remisszió mértéke szoros korrelációt mutat a
progressziómentes- és teljes túléléssel. Azon betegek esélyei a
legjobbak, akiknél a kezelést követő műtéti specimen szövettani
vizsgálata komplett patológiai komplett remissziót mutat, azaz, a
szisztémás kezelés hatására a daganat teljesen regrediál, nem marad
kimutatható tumor.

A különféle típusú emlődaganatok eltérő módon reagálnak
kemoterápiás kezelésre. Általában a magas proliferációs indexű,
kevésbé endokrin érzékeny (lsd 3.8.2. fejezet), Her2 pozitív vagy az ún.
tripla negatív daganatok reagálnak jól kemoterápiás kezelésre.
Legkevésbé reagálnak az ún. Luminalis A típusú (magas ER/PR
expresszió, Her2 negatív) tumorok. Ezekben az esetekben kevésbé
javasolt a NAKT, illetve megfontolandó a primer hormonterápia, főként
idősebb, sok társbetegséggel rendelkező egyéneknél. A primer
hormonterápiás kezeléssel igen szép eredmények érhetők el,
ugyanakkor nagy, randomizált klinikai vizsgálatok bizonyítékai
egyenlőre nem állnak rendelkezésre ezen a téren.



Az emlődaganatok
heterogének,
kemoterápiás
érzékenységük eltérő

Her2 pozitív daganatok esetében a primer kemoterápiás kezelést
trastuzumab kezeléssel kell kiegészíteni. Sajnos jelenleg
Magyarországon a neoadjuváns biológiai terápia csak klinikai vizsgálat
keretében érhető el. Her 2 pozitív daganatok esetén néhány újabb
vizsgálat eredménye alapján úgy tűnik, az önmagában, kemoterápia
nélkül adott kombinált Her 2 gátlás (pl. trastuzumab + lapatinib,
trastuzumab + pertuzumab) is képes a betegek egy csoportjában
komplett patológiai választ kiváltani.

A PST után műtét, majd radioterápia következik, a korai emlődaganat
fejezetben tárgyaltak szerint. Endokrin érzékeny daganatok esetén a
kemoterápiás kezelés (és műtét) után adjuváns hormonterápia
következik, a kezelés alapelvei megegyeznek a 3.8.2. fejezetben
tárgyaltakkal.

C.) Esetismertetés

C.)a. Anamnézis

45 éves nőbeteg, anamnézisében 2 normál terhesség és szülés, 2 éve
ismert és kezelt hypertonia szerepel. Családi anamnézisében emlőrák,
petefészekdaganat nem szerepel. Fogamzásgátló kezelésben nem
részesült, hormonpótló kezelésben nem részesült. Nem dohányzik, nem
elhízott. Rendszeresen menstruál.

3 hete vette észre a jobb emlőbimbó deformitását, behúzódását,
valamint a jobb axillában egy megnagyobbodott, fájdalmatlan
nyirokcsomót.

C.)b. Kivizsgálás

Fizikális vizsgálattal aszimmetikus emlőket, a jobb emlő deformitását,
behúzódását lehetett látni. Erythema nincs. A jobb emlő felső
quadransainak határán 5 x 6 cm átmérőjű, egyenetlen felszínű tumor
test tapintható, mely a pectoralis izomzat felett elmozdítható, a bőrt nem
köti. A jobb axillában egy kb 2.5 cm-es, mobilis nyirokcsomó
konglomerátum tapintható. A bal emlőben kóros nem tapintható. Egyéb
nyirokcsomó régiókban kóros nyirokcsomó nem tapintható. A tüdők
felett tompulat nem kopogtatható. A gerinc, bordák, csípő nem
fájdalmasak, nem érzékenyek. Hasi status negatív.

Emlő ultrahang és mammográfia: a jobb emlőben a tapintható
képletnek megfelelően 52 mm x 40 mm-es szabálytalan, nyúlványos,
többszörös csoportos meszesedéseket tartalmazó képlet (1. ábra)).
Ultrahanag vizsgálattal az axillában 24 mm átmérőjű kóros szerkezetű
nyirokcsomó ábrázolódik, mellette két kisebb (13 és 12 mm átmérőjű)
kóros szerkezetű nyirokcsomó.



Core biopszia a kóros képletből: invazív ductalis carcinoma, grade: 3,
ER: 10% (Allred score 4), PR: 0 % (Allred score 3), Her2: negatív. Ki
67: 45%. Axilláris nyirokcsomó aspirációs citológiai mintavétele:
invazív ductalis carcinoma áttétje igazolható.

Staging mellkas rtg, hasi ultrahang és csontscan távoli áttétet nem
igazolt.

C.)c. Onkoteam döntés

A dózisintenzitás
fenntartása összefügg a
kezelés
eredményességével

cT3cN2M0, stádium: III/B invazív ductalis carcinoma, magas
proliferáció, alacsony ER tartalom, Her2 negatív. Javaslat: taxán és
antracyclin tartalmú neoadjuvans kemoterápia, 4 ciklus után kontroll
mammográfia. Radiológiai regresszió alapján döntés a további
kezelésről.

C.)d. Terápia

TAC kezelést kezdtünk (docetaxel + doxorubicin + cyclophosphamid), 3
hetente, GCSF (pegfilgrastim) profilaxissal kiegészítve. 4 kezelés után a
kontroll mammográfia jelentős radiológiai regressziót mutatott, így
további 2 ciklus kezelés mellett döntöttünk.

A 6. ciklus kezelés után a klinikai TNM stádium: cT1cN0. Így, a
kiindulási stádiumra való tekintettel mastectomia és axillaris
blokkdissectio mellett döntöttünk. A műtét szövődménymentesen
megtörtént.

Szövettan: vegyes szerkezetű, ductalis és lobularis carcinoma részletei,
dominánsan lobularis altípussal. Az invazív komponens mérete 45 mm,
a tumor több gócból áll, köztük extenzív intraductalis komponens
jelenléte mutatható ki. A ductalis komponensen belül igen kiterjedt
kötőszövetes átalakulás és nekrózis észlelhető. Kiterjedt nyirokér
invázió észlelhető. Hisztológiai grade 3. ER a lobularis komponensen
belül 80%, a maradék ductalis komponensen belül 0%, PR: a lobularis
komponensen belül 70%, a ductalis területen 0%. Her2 negatív. Ki67:
15%. Az eltávolított 15 axillaris nyirokcsomóból kettőben mutatható ki
áttét, további kettőben észlelhető a korábbi tumor teljes regressziója, a
nyirokcsomó kötőszövetes átalakulása. TNM: yT2yN1 (2/15), M0, yG:3.
Stádium: II/B.

Onkoteam javaslat: 50-50 Gy frakcionált irradiáció (régió is) +
endokrin terápia (tamoxifen napi 20 mg 5 évig, majd 5 év kiterjesztett
adjuváns letrozol kezelés). Mivel a beteg a kemoterápia 3. ciklusától
amenorrheássá vált, GnRH analóg kezelés nem indikált. Szoros követés.



A beteg jelenleg 3 évvel a műtét után tünet és panaszmentes, napi 20 mg
tamoxifent szed, menstruációja nem tért vissza.

D.) Összefoglalás
A lokálisan előrehaladott emlőrák kivizsgálása, kezelése és követése
komplex feladat. A fenti eset jól tükrözi azt, hogy az emlődaganatok
különböző altípusai eltérő módon reagálnak kemoterápiás kezelésre.
Esetünkben a daganat kemoszenzitívebb része (a core biopszia alapján
ismert, csaknem hormonreceptor negatív, magas proliferációt mutató
ductalis komponens) jelentős mértékű regressziót mutatott, ugyanakkor
az endokrin érzékeny, kemoterápiára relatíve rezisztens lobularis
komponens csaknem változatlan méretű maradt. Az adjuváns endokrin
kezelés elsősorban ez utóbbi komponensre hat. Mivel magas a relapszus
kockázata (lokálisan előrehaladott, nyirokcsomó pozitív, magas
proliferációs indexű daganat, kezdetben premenopauzás beteg), így
tartós kezelése és onkológiai gondozása szükséges.
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