
 

III./8.5. Terhességi emlőrák
Székely Borbála, Dank Magdolna

Jelen fejezetben a terhességi emlőrák kerül tárgyalásra.
Részletesen áttekintjük a betegségről jelenleg
rendelkezésre álló ismereteket, a diagnosztikai és terápiás
sajátosságokat, valamint egy eset bemutatásán keresztül
megismerhetjük a klinikai döntéshozatal során felmerülő
kérdéseket.
A fejezet teljesítését követően képes lesz a hallgató arra,
hogy a terhességi emlőrák fontosságát megértse, és
megfelelő ellátáshoz juttassa betegét.

Bevezetés
Terhességi emlőráknak a várandósság ideje alatt, illetve a szülést
követő egy éven belül kialakuló rosszindulatú emlődaganatot
nevezzük. Háromezer várandós nőből körülbelül 1-ben alakul ki. A
tumor incidenciája növekedő tendenciát mutat, amelyben
elsősorban a gyermekvállalás egyre későbbi életkorra való
kitolódása játszhat szerepet. A rizikócsoportot a harmincas éveikben
első gyermeket vállaló várandós vagy szoptató nők alkotják. Az
emlőrák a terhesség mindhárom trimeszterében hasonló
gyakorisággal fordul elő, a betegek többségénél a szülést követő
egy éven belül diagnosztizálják a daganatot. A fiatal (35 év alatti)
betegek között a gyermeket várók hasonló túlélési mutatókkal
rendelkeznek a nem várandós páciensekhez képest, tehát a betegség
prognózisát nem a terhesség maga, hanem sokkal inkább a fiatal
életkor befolyásolja.

Az 1950–60-as években, várandósság alatt kórismézett emlőrák
esetén minden esetben a terhesség megszakítását javasolták a
betegeknek. A követéses vizsgálatok azonban bebizonyították, hogy
a művi abortusz nem hosszabbítja meg a betegek túlélését, és a
terhességnek önmagában nincs hatása a betegség lefolyására. A
terhesség megszakítás ma már csak olyan esetekben javasolt,
amelyekben maga a terhesség az akadálya a daganatellenes
kezelésnek, illetve ha a páciens így dönt. A terápiás terv kialakítása
minden esetben multidiszciplináris onkoteam feladata, de a végső
döntést természetesen a beteg bevonásával kell meghozni, a
részletes felvilágosítást követően.
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A.) Anamnézis
35 éves betegünk kórelőzményében kétoldali ovariális cystectomia
és tonsillectomia szerepelt. A páciens családi anamnézisében az
egyik nagymama és egy nagynéni emlőrákja említendő.

Mint a bevezetőben olvashattuk, a terhességi emlőrák a harmincas
életéveikben első gyermeket szülő nők esetében gyakoribb a
fiatalabban anyává váló nőkhöz viszonyítva. A beteg anamnéziséből
kiemelendő még, hogy a családjában halmozottan fordult elő
emlőrák.

B.) Panaszok
A beteg első terhességének 21-ik hetében megnagyobbodott
nyirokcsomót tapintott a jobb hónaljban, majd ezt követően néhány
nap múlva a jobb emlő bőrének gyulladásos elváltozását is észlelte.
Mivel antibiotikum- terápiára panaszai nem változtak, vékonytűs
mintavétel történt az axilláris konglomerátumból. A citológiai
vizsgálat invazív emlőkarcinóma áttétét igazolta.

A várandós nők emlőjében
tapintható daganatok szinte
minden esetben
differenciáldiagnosztikai
problémát jelentenek!

A várandós állapot késlekedést okozhat mind a diagnózis
felállításában, mind a megfelelő kezelés elindításában. A várandós
nők emlőjében tapintható daganatok szinte minden esetben
differenciáldiagnosztikai problémát jelentenek. A leggyakrabban
galactokele, laktációs adenoma, fibroadenoma vagy tályog okozhat
rosszindulatú daganatra jellemző tapintási leletet, de a malignitás
lehetőségét soha nem szabad figyelmen kívül hagyni! A
várandóssággal járó élettani változások (feszülő, nehezen
áttapintható emlők) jelentősen megnehezíthetik a fizikális
vizsgálatot, hátráltatva ezzel a diagnózis felállítását. Az első tünetek
jelentkezése es a definitív diagnózis között eltelt idő egyes
vizsgálatok szerint 1–7 hónappal hosszabb, mint az azonos korú,
nem várandós nők esetében. Szoptató anyáknál 16 hónap átlagos
időt is leírtak, amely az első tünetek es a végleges diagnózis között
eltelt. Ennek azonban mar komoly következményei lehetnek, hiszen
azoknál a betegeknél, akiknél később állítjuk fel a diagnózist,
sokkal rosszabb túlélésre számíthatunk (ilyen esetekben lényegesen
gyakoribbak a III. vagy IV. stádiumban felfedezett elváltozások).

C.) Vizsgálatok
A beteg a 27-ik gesztációs héten jelentkezett intézetünkben. Ekkor
fizikális vizsgálat történt, mely gyulladásos emlőrákra utalt (mastitis
carcinomatosa): a jobb emlő bőre livid, teljes állománya, valamint
az axilla is porckemény tapintatú volt (itt nyirokcsomó-
konglomerátum volt észlelhető). Ez klinikailag cT4 N3 stádiumnak
felelt meg (1. ábra).



1 ábra: Fizikális státusz diagnóziskor

A vastag tűvel végzett mintavétel (core-biopszia) során nyert anyag
patológia értékelésekor grade III, ösztrogén- progeszteron és
Her2-negatív, magas proliferációs aktivitású invazív duktális
karcinóma igazolódott (2. ábra).

2 ábra: Vastag tűs (core) bioptátum mikroszkópos képe (HE 20x)

A betegnél klinikai staging részeként mellkas röntgen, hasi
ultrahang történt, valamint MR vizsgálatot végeztünk az esetleges
csontáttétek kizárására. Ezekkel a vizsgálatokkal távoli áttétet nem
találtunk. A betegség stádiuma tehát diagnóziskor cT4N3Mo volt.

A páciensnél szívultrahang vizsgálat eltérést nem mutatott. A
magzati UH jó életjelenségeket, átlagos mennyiségű magzatvízet írt
le, a biometriai adatok alapján magzat méretét a számított
gesztációs kornak megfelelőnek találta.

A várandósság során észlelt
emlődaganatokat
ugyanolyan körültekintően,
a protokolloknak
megfelelően kell kivizsgálni,
mint bármely más
életszakaszban.

Fontos alapelv, hogy a várandósság során észlelt emlődaganatokat
ugyanolyan körültekintően, a protokolloknak megfelelően kell
kivizsgálni, mint bármely más életszakaszban. Az emlő képalkotó
vizsgálatai közül az ultrahang tekintendő „gold-standard”-nak,
azonban a 16. gesztációs héttől a röntgenmammográfia is
biztonsággal alkalmazható. A has és a kismedence vizsgálatara
ugyancsak ultrahangvizsgálat végzése indokolt. Az MR-vizsgálat az
első trimesztert követően javasolt, míg a csontszcintigráfia és a
teljes test CT-vizsgálata sugárterhelésük miatt kerülendőek. Néhány
szerző mellkas-CT végzését is megengedhetőnek tartja a
várandósság alatt, de természetesen csak akkor, ha a magzat
sugárvédelme megfelelően biztosított. Mindenkeppen
megfontolandó azonban, hogy szükséges-e egyáltalán elvégezni
ezeket a vizsgálatokat, mivel távoli áttétek jelenléte esetén is
ugyanazon gyógyszerek alkalmazandóak, mint lokalizált
betegségben. A kezelések sorrendjét azonban módosíthatják a



vizsgálati leletek (3. ábra).

3. ábra: Várandósság alatt kórismézett emlőrák kezelési algoritmusa

D.) Kezelés
A beteg terhességének 28-ik hetére staging vizsgálatai elkészültek,
ekkorra rendelkezésre állt a pontos szövettani diagnózis is.

Ezt követően ismét multidiszciplináris onkoteam konzultáció történt,
ahol neonatológiai konzílium bevonásával a beteg tájékozott
döntést hozott.

Mivel a páciens a második trimeszterben volt a részletes kivizsgálás
végére, esetében az elsődleges műtéti ellátás is szóba jöhetett volna,
azonban a gyulladásos emlőrák minden esetben kemoterápiás
kezelést indokol.

Ennek megfelelően 5-fluorouracil, doxorubicin és ciklofoszfamid
(FAC) kombinációs kemoterápiát indítottunk. A terápia hatása már
az első ciklust követően észlelhető volt; az emlő bőrének lividitása
csökkent, axilláris és supraclaviculáris nyirokcsomók már nem
voltak tapinthatóak. A második kezelés után az emlő oedemája is
megszűnt, a külső-felső negyedben mobilis daganatot tapintottunk,
amelynek mérete a következő kemoterápiás ciklusok eredményeként
fokozatosan csökkent. A páciens a várandósság alatt összesen 3
ciklus kemoterápiában részesült, a 28-ik, 31-ik és 34-ik gesztációs
héten. A magzat az UH-os követés alapján ez idő alatt stabil
állapotú, a biometriai adatok alapján számított gesztációs kornak
megfelelő méretű volt.

Az organogenezis
befejeződését követően,
tehát a második–harmadik
trimeszterben lehet
biztonságos – ekkor is csak
bizonyos – kemoterápiás
szerek alkalmazása!

A kemoterápiás szerek méhlepényen keresztüli átjutásával
kapcsolatban egyelőre nem áll elegendő adat rendelkezésre, az
azonban bizonyos, hogy az anyának beadott gyógyszerdózis egy
része biztosan bejut a magzatba. Emiatt csak az organogenezis
befejeződését követően, tehát a második–harmadik trimeszterben
lehet biztonságos – ekkor is csak bizonyos – kemoterápiás szerek
alkalmazása (doxorubicin, epirubicin, ciklofoszfamid,
platinaszarmazékok). Bar egyelőre elsősorban esetbemutatások
(illetve „esetsorozatok”) eredményeit ismerjük, az eddigiek során
leggyakrabban használt kombináció, a FAC (5-fluorouracil,
doxorubicin, ciklofoszfamid) valószínűleg nem okoz súlyos magzati
károsodást sem rövid, sem hosszú távon. A fent említett
gyógyszerek erős hematológiai toxicitása miatt azonban a szülés
kapcsán kialakuló infekciók és vérzéses szövődmények kockázata
lényegesen magasabb mind az anyában, mind a gyermekben, ezért
az utolsó citotoxikus kezelés a szülést megelőzően legalább 3–4



héttel befejezendő. A 35. gesztációs hét után kemoterápia már nem
javasolt.

Neonatológiai konzíliumot követően a 38-ik héten elektív
császármetszés történt, melynek során 2880 grammos fiúmagzat
született. Az újszülött a kiemelést követően felsírt, spontán légzése
indult, állapota stabil volt. A betegnél PET CT vizsgálatot
végeztünk, mely a jobb emlőben és az axillában mutatott halmozó
gócokat (4. ábra).

4. ábra: PET CT vizsgálat a szülést követően (3. kemoterápiás ciklus után)

A páciens ablactatio céljából bromocryptin terápiában részesült. A
császármetszést követő hetedik napon folytattuk a FAC
kemoterápiát, melyből a beteg még további két ciklust kapott.
Fizikális vizsgálattal ekkor már csak az emlő tömöttsége volt
detektálható, a bőrön eltérés nem volt észlelhető (5. ábra).

5. ábra: Fizikális státusz a 6. kemoterápiás ciklus után

A hatodik ciklust követően elvégzett PET CT vizsgálat az emlőkben
és az axillákban kóros halmozást nem jelzett, távoli áttéteket nem
detektált (6. ábra).



6. ábra: PET CT vizsgálat a 6. kemoterápiás ciklus után

Ezután a jobb emlő ablatioja és axilláris block disszekció történt.

Az emlő és az axilla sebészi
ellátása a terhesség bármely
szakaszában elvégezhető,
szoros nőgyógyászati,
neonatologiai és
aneszteziologiai kontroll
mellett!

Az emlő és az axilla sebészi ellátása a terhesség bármely
szakaszában elvégezhető, szoros nőgyógyászati, neonatologiai és
aneszteziologiai kontroll mellett. A műtet típusát – a beteg
preferenciája mellett – leginkább a diagnózis időpontja és a
betegség kiterjedése dönti el. Első és második trimeszterben
módosított radikális mastectomia ajánlott, mivel ezzel elkerülhető a
magzatra veszélyes sugárterápia. Plasztikai műteti rekonstrukció a
kezelések végeztével, a szülés után jön szóba. Emlőmegtartó műtet
végezhető, amennyiben a várandósság miatt nem kell késleltetni a
sugárterápia megkezdését, tehát a harmadik trimeszterben végzett
beavatkozás esetén. A primer szisztémás (neoadjuváns) kemoterápia
a downstaging és a sebészeti beavatkozás időpontjának kitolása
miatt megfelelő választás lehet. Izotóppal történő
őrszemnyirokcsomó-jelölés biztonsággal alkalmazható, mivel a
magzatot erő sugárhatás elhanyagolható.

A műtéti rezekátum szövettani feldolgozása során daganatszövet
nem volt észlelhető, így komplett patológiai remissziót
véleményeztünk (ypTo ypNo cMo). (7. ábra)

7. ábra: A sebészi rezekátum mikroszkópos képe; teljes patológiai remisszió (HE 5X)

A páciens az operációt követően sugárterápiás konzíliumon vett
részt, ahol a sugárterápiát nem tartották indokoltnak.

Sugárterápia minden esetben csak a gyermek megszületését
követően végezhető.

Mivel a diagnóziskor vett minta alapján a daganat tripla negatívnak
volt tekinthető, sem endokrin, sem trastuzumab terápiát nem
indítottunk.

A monoklonális antitestek
csoportjába tartozó
trastuzumab kezelés
mellékhatásaként
anhydramion és
olygohidramnion alakulhat
ki, emiatt várandósság alatt

A monoklonális antitestek csoportjába tartozó trastuzumab kezelés
mellékhatásaként anhydramion és olygohidramnion alakulhat ki,
emiatt várandósság alatt nem javasolt alkalmazni. A terhességi
emlőrákok többsége hormonreceptor-negatív, pozitív esetekben
azonban szóba jöhet antioöztrogen-kezelés szükségessége. Mivel
ezzel kapcsolatban nincs klinikai tapasztalat, a hormonterápia
megkezdése csak a szülés után ajánlott.

E.) Betegkövetés
A beteg kezdetben 3 havonta, majd a második évben 6 havonta járt



nem javasolt alkalmazni! kontroll vizsgálatokra. 6 havonta PET CT vizsgálatot végeztünk,
melyek negatívak voltak.

A gyermek kognitív és mozgásfejlődése megfelel az életkora alapján
várt szintnek.

Mivel a fiatalkori emlőrák igen agresszív elváltozás, a betegek
szoros követése egyértelműen indokolt. A gyermekek fejlődésének
vizsgálata az egyes terápiás beavatkozások rövid- és hosszú távú
következményeinek ismerete miatt lényeges.

F.) Összefoglalás
Bár a terhességi emlőrák ritka elváltozás, a szülés egyre későbbi
életkorra való tolódásával az incidencia további növekedésére
számíthatunk. A fiatalkori emlőrák agresszív lefolyású betegség.
Minden beteg kezelési tervének kialakítása és a tényleges terápia
multidiszciplináris onkoteam feladata, különösen azon páciensek
esetében, akiknél az emlőrák a várandósság során alakul ki.
Napjainkra mar bizonyított, hogy a terhesség megszakítása nem
javítja a betegség prognózisát. A várandós és a magzat
egészségének védelme egyaránt nagyon lényeges, és a fentiek
bizonyítják, hogy a terápiás terv kidolgozható úgy is, hogy
mindkettőjük érdekeit szem előtt tartjuk. A későn elkezdett terápia,
illetve az „alulkezelés” a legfontosabb anyai, míg a koraszülés és
ennek hosszú távú neurológiai következményei a legjelentősebb
magzati rizikófaktorok. Ezek elkerülésével azonban a betegség
prognózisa jelentősen javítható. Az első trimeszterben alkalmazott
kemoterápiás szerek megnövelik a veleszületett fejlődési
rendellenességek kialakulásának kockázatát, a második
trimesztertől kezdve azonban egyes gyógyszer-kombinaciók
(például FAC) biztonsággal adhatóak. Sebészi ellátás bármelyik
trimeszterben végezhető, a sugárkezelés és a célzott terápiák
alkalmazása azonban csak a gyermek megszületése után ajánlott.
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