
 

III./8.4. Metasztatikus emlőrák
Szentmártoni Gyöngyvér, Dank Magdolna

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató az áttétes emlőrák
kezelésének főbb állomásait, az egyénre szabott optimális
ellátást. Egy rendkívül heterogén betegcsoport, rendkívül
változatos és szerteágazó kezelési lehetőségekkel bíró
onkológiai ellátásáról van szó, ahol a betegek kora, állapota, a
beteg preferenciája és az emlő tumor prediktív és prognosztikus
markerei sokféle lehetőséget kínálnak fel.
A fejezet teljesítését követően képes lesz a hallgató arra, hogy
felismerje, melyek azok a szempontok, amelyek döntően
befolyásolják a terápiás irányvonalat és végső soron a beteg
túlélését.

Bevezetés
Az áttétes emlőrák standard szisztémás kezelése magában foglalja a
hormonterápiát, kemoterápiát, és a célzott terápiát. Mindez azonban csak
kevés beteg esetében kuratív, az esetek többségében palliációt érünk el,
ami meghosszabbíthatja az életet, és jobb életminőséget eredményez. A
választást meghatározza a beteg életkora, a menopauzális státus,
teljesítmény státusa, kapott-e korábban adjuváns terápiát, vese és
májfunkciós értékek, hematológiai státus, a betegség diagnózisa óta eltelt
un. betegségmentes időszak, ill. az előző kezelés óta eltelt
progressziómentes időtartam hossza, az áttétek elhelyezkedése, a kísérő
betegségek, és természetesen figyelembe kell venni a beteg elvárásait is a
kezeléstől.

Az áttétes emlőrák (MBC –metastatic breast cancer) standard terápiával
inkurábilis, sajnos a medián túlélés 12-24 hónap a metasztázis
megjelenése után, a betegség progressziójáig eltelt idő 4-9 hónap,
komplett remisszió 10-20%-ban érhető el. A terápia szerepe a panaszok
enyhítése, ugyanakkor a túlélés meghosszabbítása.

Kulcsszavak: áttétes emlőrák, trastuzumab, lapatinib, bevacizumab,
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A.) Elsővonalbeli kezelés
A beteg 53 éves a diagnózis pillanatában, anamnézisében jól
karbantartott hypertónia szerepel két éve. Napi 10 mg ramipril mellett
vérnyomása 130-140/80-89 Hgmm tartományban van, háziorvosa
gondozza. Nem szült, nem szoptatott, az első menstruáció időpontja 14
éves korban, az utolsó két éve, fogamzásgátlót vagy hormonpótló
kezelést nem kapott. A családban daganatos betegség nem fordult elő, a



szülők anamnézisében szív-érrendszeri betegség. 20 éves kora óta
dohányzik.

Tanulmányozza az
emlőrák kialakulásának
rizikófaktorait!

A következő ábra táblázatában tanulmányozhatjuk az emlőrák rizikó
faktorait (1. ábra).

1. ábra

Önvizsgálattal felfedezett bal oldali emlőtumor diagnózisával sebészeten
emlőmegtartó műtétet végeznek: sectorresectio történik axilláris
nyirokcsomó eltávolítással együtt. A műtét előtt mellkasröntgen, labor és
EKG készült. A részletes szövettan: invazív ductalis carcinoma az épben
eltávolítva (minimális ép szél 5 mm), pT2N1a (22 mm-es tumor, 8
eltávolított nyirocsomóból egyben tokot át nem törő daganat), ösztrogén
és progeszteron receptor negatív (Allred score 0), HER-2 overexpresszió
nincs. Ki67 50%, p53 90%. Triplet negatív emlőtumor, magas
proliferációs indexxel.

A beteg a leleteivel onkoteam elé kerül a sebészi ellátást követően.

Milyen vizsgálatok képezik a staging részét? (2. ábra)

2. ábra

Ott előjegyzik részletes staging vizsgálatokra: mellkasi és hasi CT
vizsgálat, csontizotóp vizsgálat és szív UH vizsgálat. Ez utóbbi a
kardiális biztonságot szolgálja: mivel a kemoterápiák egy része
kardiotoxikus lehet, fontos a kardiális status ismerete. A vizsgálatok
során derül ki a betegség áttétes volta: a májban elszórtan 5-20 mm-es
nagyságú metasztázisok vannak, a többi parenchymas szerv ép (3. ábra).



3. ábra

Daganatos betegség
diagnózisa esetében
még mielőtt bármilyen
beavatkozásra sor
kerülne, onkoteam
véleménye szükséges!

Daganatos betegség diagnózisa esetében még mielőtt bármilyen
beavatkozásra sor kerülne, onkoteam véleménye szükséges! Az
onkoteam a betegség ellátásában szereplő szakemberek együttese,
általában heti rendszerességgel ülésezik, és a beteg lehetőleg személyes
megjelenése és leletei birtokában dönt az ellátás mikéntjéről és
sorrendjéről is. Klinikai onkológus, patológus, sebész, sugárterapeuta,
mentálhigienikus stb. szakemberek vesznek részt rajta és döntenek.

Esetünkben egy jó általános állapotú beteg áttétes betegségről van szó, a
minél korábban elkezdett szisztémás terápia előnyösebb a beteg
számára, mint a sebészi ellátás. Az adjuváns és metasztatikus terápiás
megfontolások alapjaiban eltérhetnek egymástól!

A laborvizsgálatok során lényeges eltérés nem látható, a máj és
vesefunkció rendben, azonban a tumor markerek közül a CA 15-3 értéke
emelkedett, 54 U/ml.

A tumormarkerek meghatározása perifériás vérből történik. Egyes
típusaik jellegzetesek bizonyos daganatokra (pl.: PSA- prosztata
carcinoma, Ca 125 – ovarium carcinoma, vagy CA 15-3 emlődaganat
stb.), de nem specifikusak, értékük magasabb lehet gyulladás, vagy akár
dohányzás miatt is. Gyakran manifeszt malignus betegség esetében sem
mutatnak kiugró értékeket, sőt normál tartományon belül maradnak.
Ezért önmagában egy tumormarker normális vagy emelkedett szintje
nem diagnosztikus értékű, inkább a hosszútávú követésben van
jelentősége, a folyamat dinamikáját megítélendő. Alkalmas lehet a
kezelés monitorozására, pl. csökkenő tumormarker érték jelzi a terápia
hatásosságát.

Milyen esetben jön
szóba célzott terápia?

Esetünkben triplet negatív áttétes emlőrákról van szó. Mivel sem
hormonterápiára, sem HER-2 ellenes célzott terápiára nem érzékeny a
daganat, az egyedüli opció a kemoterápia lehet. A magas proliferációs
index, emelkedett Ki67 ugyan agresszivitásra utal, azonban ezek a
daganatok a kemoterápiára igen jól reagálnak, gyakran teljes remisszió
érhető el, bár ez csak ideig-óráig tart.

A HER-2
overexpresszió jelenléte
vagy hiánya határozza
meg az áttétes emlőrák
elsővonalbeli kezelését.

A HER-2 overexpresszió jelenléte vagy hiánya határozza meg az áttétes
emlőrák elsővonalbeli kezelését.

HER2 pozitív emlőrák: Az IHC +++, vagy FISH pozitivitás esetén (amit
a szövettani leletből olvashatunk ki, és ma már minden emlődaganatos
betegnél kötelező meghatározni) a beteg célzott HER-2 ellenes
monoklonális antitest terápiát kap a kemoterápia mellé, ami általában
egy taxán monoterápia. A kezelés progresszióig adható. Amennyiben a
beteg az adjuváns kezelés részeként már kapott trastuzumabot, úgy itt
már nem jön szóba.



HER2 negatív emlőrák: HER-2 overexpresszió hiánya esetén több
lehetőség is adódik. Amennyiben igen jó a hormonérzékenység és az
áttétek nem érintik a parenchymas szerveket, vagy idős betegről van szó,
akár el is lehet tekinteni a kemoterápiától, és szoros kontroll mellett
megkísérelhető a folyamat kontrollja csupán endokrin terápiával.

Triple negatív (az az
HER-2 és ER, PR
hiánya) esetében a
tumor agresszívebb!

Előrehaladott, parenchymas szervet érintő áttétes betegség esetén
azonban a kemoterápiától várható jó tumorkontroll. Amennyiben jó az
általános állapot, akkor jó életminőség mellett, hosszabb progresszióig
eltelt idő várható. Triple negatív (az az HER-2 és ER, PR hiánya)
esetében a tumor agresszívebb, csak a kemoterápiától várható eredmény.
Az utóbbi években az elsővonalas kezelésben elérhető a betegek számára
a bevacizumab angiogenezisgátló gyógyszer is, amely monopaclitaxel
kemoterápiával együtt adva jól tolerálható.

Esetünkben is paclitaxel-bevacizumab terápiára kerül sor, amelyet a
beteg több mint egy évig kapott, miután pár hónap alatt komplett
remisszió alakult ki, a májban lévő áttétek CT kontrollja nem mutat
eltérést, a máj homogén (4. ábra).

4. ábra

Lehetőség van hetente adott paclitaxel + kéthetente 10mg/kg
bevacizumab protokoll szerinti adagolásra, ez jól tolerálható a heti
kisebb dózisok miatt. A másik lehetőség a háromhetente adott paclitaxel
+ háromheti bevacizumab adása, itt ugyan nagyobbak a dózisok,
feltételezi a jobb tolerabilitást, de előnyösebb az ellátó és a beteg
számára is, mivel ritkább az orvos-betegtalálkozó.

Milyen mellékhatásokat várunk, mire kell felhívni a beteg figyelmét?

5. ábra

Az alkalmazott kezelés mellékhatásaként enyhe anémia és végtagi
paresthesia jelentkezett, a beteg vérnyomását a háziorvos végig jó
kontroll alatt tartotta, lényegében nem alakult ki váratlan esemény. A



beteg hemoglobinszintje 100 g/L alá nem csökkent, koloniastimuláló
adására nincs szükség.

A végtagi paresthesia kialakulása jelentős deficitet okoz a beteg számára,
a paclitaxel szinte mindig jelentkező mellékhatása. Enyhébb esetekben
végtagi zsibbadás, hangymászás-szerű érzés, tünetek formájában
jelentkezik a kezelést követő napokban. Ilyenkor elegendő a B1-
B6-vitaminok adása. Súlyosabb esetben a paresthesia folyamatosan jelen
van, a tapintás és mélyérzékelés is sérül, a beteg nem tud autót vezetni,
nem képes begombolni az ingét, a kiskanalat kiejti kezéből.
Gabapentinek adása segíthet, de többnyire csak csökkenti a panaszokat.
A paclitaxel kezelés kihagyása szükséges a beteg érdekében. A fenti, jó
tumor kontrollt biztosító kombinált kezelések ugyan hosszú ideig
stabilizálják a betegséget, netán teljes remissziót adnak, de a hosszútávú
kezelések egyre gyakoribb mellékhatásaival számolni kell, ezek
jelentősen ronthatják az életminőséget.

B.) Másodvonalbeli kezelés
14 hónap bevacizumab-paclitaxel adása után a májban ismételten
metasztázisok jelentek meg. A beteg általános állapota még mindig
relatíve jó, otthonában ellátja magát, de anémiája fokozódik és egyre
gyakrabban fáradékonyságra panaszkodik, az állandó kezelés pszichésen
is nyomasztja, zavarja a folyamatos alopetia. A terápiaváltás
szükségességét azonban belátja.

Másodvonalbeli kezelés esetén olyan szisztémás terápia jön szóba, ami
még nem volt, várhatóan hatásos és a romló életminőség mellett még
mindig tolerálható, vagy ha a mellékhatások markánsabban jelentkeznek,
akkor ez annak az ára, hogy potenciálisan újabb remisszió érhető el,
vagy legalábbis stabilizáció várható.

HER-2 overexpresszió esetén trastuzumab szóba jön, ha addig még nem
volt adjuváns vagy elsővonalbeli kezelés részeként. Tratuzumab melletti
progresszió után újabb célzott terápiára van mód, a lapatinib HER-1 és
HER-2 ellenes kinázinhibitor, per os készítmény és szintén per os
capecitabin kemoterápiával együtt hatékony és jól tolerálható. A
parenchymás szervek és agyi áttétek esetén is hatékonynak bizonyult.
Ma Magyarországon egyedi méltányosság alapján lehet kérvényezni.

HER-2 overexpresszió hiánya és bevacizumab utáni progresszió esetén
másodvonalban csak kemoterápia jön szóba, indolens folyamat és
hormonreceptor pozitivitás együttese esetén megkísérelhető a palliáció
csak endokrin terápiával is. Ez főleg azokban az esetekben jön szóba,
ahol az előző kezelések mellékhatásai jelentős életminőség romlást
okoztak.

Minden olyan kemoterápiás kombináció alkalmazható a kezelőorvos
belátása szerint, ami még addig nem volt és terápiás hatékonyság várható
tőle.

Palliatív lokoregionális kezelések szintén választhatóak, ha a folyamat
csak egy szervre korlátozódik és soliter vagy két-három kisebb (max. 3
cm-es) áttét mutatható ki. Ilyen a májáttétek RFA és TACE kezelése vagy
a soliter tüdőelváltozás RF ablatiója. Azonban itt csak átmeneti terápiás
előny várható, mivel a betegség ebben a stádiumban szisztémás, a lokális
kontroll csak ideig-óráig tartható fenn.



Melyek az antracyclin
tartalmú kezelés
várható mellékhatásai?

A beteg másodvonalban antracyclin tartalmú kemoterápiát kapott. Az
alábbi ábrán a kezelés lehetséges főbb mellékhatásai kerültek
felsorolásra (6. ábra).

6. ábra

Melyek a supportív
terápia főbb részei?

4 ciklus háromhetente adott kezelés alatt a beteg állapota nem javul,
hepatikusan progresszió alakult ki, valamint megjelentek a pulmonális
áttétek. A beteg anémiája súlyosbodik ez idő alatt, epoetinek ellenére,
állandó hányingeresség van, a fáradékonyságot immáron nemcsak a
kezelés és mellékhatásai, pl. az anémia okozza, hanem a máj
méregtelenítő funkcióinak csökkenése is. A transzaminázok szintje
emelkedik, a vesefunkció enyhén csökken. Hasi fájdalom miatt tartósan
fájdalomcsillapításra van szükség. A dyspnoe nem elsősorban a
tüdőáttétek miatt, hanem az anémia miatt van. ER és PR negativitás
miatt kíméletesebb endokrin terápiára nincs mód, marad a szupportív
terápia. A 7. ábrán felsoroltuk a supportiv terápia főbb összetevőit.

7. ábra

C.) Összefoglalás
A metasztatikus emlőrák ellátása szerteágazó, kemoterápia mellett
endokrin terápia, csontáttétek esetén palliatív sugárterápia és
szisztémásan biszfoszfonátok adása jön szóba. A hagyományos eljárások
mellett számos újdonság segíti a betegellátást, például agyi áttétek esetén
korábban csak teljes koponya besugárzás volt elérhető, ma már a
sztereotaxiás sugársebészet, a gammakés is itt van az országban. Számos
modalitásból lehet választani a beteg egyéni igényeinek megfelelően, de
azt tudni kell, hogy az egymást követő terápiák hatásossága fokozatosan
esik. A leghatékonyabbak az elsővonalbeli kezelések, progresszió esetén
a többedvonalbeli kezelésektől már nem várható el ugyanaz a hatásosság.

Az effektív terápia mellett a szupportációnak legalább olyan fontosságú



szerepe van, hiszen ebben a stádiumban a megfelelő életminőség mellett
elérhető javulást célozzuk meg.
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