
 
II./3.11. fejezet: Az agyi áttétek ellátása
Tóth Andrea, Torgyík László, Szentmártoni Gyöngyvér

Ebben a fejezetben az agyi áttétek kezelésének lehetőségeit tekintjük át,
érintve az epidemiológia, az etiológia, a tünetek, valamint a diagnosztika
lehetőségeit is.
A felhasználó a fejezet feldolgozása után tisztában lesz az agyi áttétek
kezelésének helyes megválasztásához szükséges lépésekkel.

Bevezetés
A felnőttkori agydaganatok legnagyobb részét az agyi metasztázisok jelentik. A
malignus daganatok 15-20 %-ában alakulnak ki, a daganatos morbiditást és mortalitást
emelve. Az agyi áttétek sikeres kezelésének a kulcsa a beteg általános állapota, a
metasztázisok száma, és egyéb szervi áttétek kontrolált volta.

Kulcsszavak: agyi áttét, metasztazektómia, Recursive Partitioning Analysis, teljes agyi
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A. Epidemiológia és etiológia
A felnőttkori agydaganatok legnagyobb részét az agyi metasztázisok jelentik. A
malignus daganatok 15-20%-ában alakulnak ki, a daganatos morbiditást és mortalitást
emelve. Magyarországon évente kb. 1500 esetet diagnosztizálnak. Az incidencia
emelkedik, melynek oka, hogy az egyre szélesebb körben alkalmazott korszerű
diagnosztikai eljárás, az MR térnyerésével egyre kisebb léziók kerülnek felismerésre.
Valamint, hogy a napjainkban alkalmazható egyre korszerűbb kezelések segítségével a
daganatos betegek túlélése növekszik. A Her2 pozitív emlőrákos betegek esetében
bevezetett trastuzumab kezelés jelentősen meghosszabbította a betegek túlélését, míg
évekkel ezelőtt korábban meghaltak tüdő- és májáttétek következtében.

A kor és a túlélés növekedésével az agyi metasztázisok megjelenése is gyakoribb.
Leggyakrabban a tüdő (40%), a melanoma (30%) és az emlődaganatok (25%) esetében
fordulnak elő. Vese, gastrointestinális és nőgyógyászati daganatok, a here csírasejtes
daganatai, valamint a lymphomák is hajlamosak az agyi metasztázisképzésre. Az esetek



20%-ában a primer tumor nem ismert az agyi metasztázisok megjelenésekor (CUP –
cancer of unknown primary). Az áttétek 80%-a a nagyagyban, 15%-a a kisagyban, 5%-a
az agytörzsben helyezkedik el. 60%-ban multiplex elváltozások, leggyakrabban
melanoma esetében. Meningeális szórás – meningeális carcinomatosis – leukaemiáknál,
lymphomáknál, tüdő és emlődaganatoknál gyakori.

B. Tünetek és panaszok
A többnyire neurodeficittel rendelkező betegek esetén fontos a heteroanamnézis
felvétele. Az intracranialis nyomásfokozódásra utaló panaszok mellett a különböző agyi
területekre specifikus neurológiai tünetek felismerésére kell törekednünk.

Tünetek: fejfájás, szédülés, hányinger, hányás (gyakran hányinger nélkül, reggel
explozív módon), aluszékonyság, koncentrációs készség csökkenése, intellektuális
teljesítmény hanyatlása, memóriazavar, hangulatváltozás, személyiségváltozás,
látászavar, beszédzavar, hallászavar, epilepsziás tünet, paresis, paraesthesia,
koordinációs zavar, tarkómerevség, csuklás, bradycardia, vérnyomás-emelkedés,
légzészavar, eszméletvesztés, kóma.

C. Diagnosztika
Az esetek 20%-ában a primer tumor nem ismert az agyi metasztázisok megjelenésekor.
A diagnosztikában ezért az első lépés a primer tumor és az esetlegesen más szerveket
érintő metasztázisok keresése: elengedhetetlen mellkas-CT, mammográfia, hasi CT,
fül-orr-gégészeti, urológiai, nőgyógyászati vizsgálat elvégzése. Ismeretlen eredetű
primer tumor keresésében a PET-CT is fontos szerepet játszik. Ha a kivizsgálás során
primer tumor nem igazolható, az intracranialis elváltozás biopsziája szükséges.

Morfológiai és funkcionális képalkotó vizsgálatok: kontrasztanyagos CT, diffúziós MR,
dinamikus MR, perfúziós MR, SPECT, PET-CT szükségesek az agyi metasztázisok
diagnózisához, kezeléséhez és követéséhez. A diagnosztikában a demyelinizációs és
gyulladásos kórképek kizárására, a biopszia helyének megválasztására alkalmasak, és a
sugárterápia tervezéséhez is szükségesek. A követésben posztoperatív tumorreziduum
felismerésében, posztoperatív és posztirradiátiós elváltozások, valamint tumorrecidíva
differenciáldiagnosztikájára alkalmas vizsgálóeljárások.

A koponya rtg. vizsgálat: az agyi metasztázisok képalkotó diagnosztikájában
jelentőségét veszítette (lytikus vagy plasztikus csontmetasztázisok, meszes corpus
pineale diszlokációja).

1. kép: Bal frontalis lebenyben motoros kérget érintő
inoperabilis soliter agyi metasztázis, stereotaxiás

besugárzás előtt (a). 1700 cGy stereotaxiás besugárzás
után reziduális kontrasztanyag-halmozás marad vissza

(b).

2. kép: Melanoma multiplex agyi metasztázisai,
subcorticalis nodularis kontrasztanyag-halmozás CT

felvételen.



3. kép: Melanoma multiplex agyi metasztázisai, a
szürke- és a fehérállomány határán, valamint a

törzsdúcokban. Melaninpigment-lerakódás teszi jól
felismerhetővé a melanoma metasztázisait.

4. kép: Emlőrák multiplex agyi metasztázisai,
subcorticalis nodularis, gyűrűszerű kontrasztanyag-

halmozás T1 súlyozott MR felvételen.

5. kép: Leptomeningealis carcinomatosis nyelőcsőrákban T1 súlyozott posztkontrasztos MR felvételen.

D. Az agyi metasztázisok patológiai jellemzői
A korszerű citopatológiai és molekuláris genetikai vizsgálatok: IHC, FISH, PCR, RLGS
(restriction landmark genom scanning) eredményei alapján a feltételezett primer tumor
diagnózisához is közelebb juthatunk. Az EGFR overexpresszió, p53 overexpresszió,
DNS hipo/hipermetiláció mértéke, DNS-repair mechanizmusok károsodása, VEGF és
egyéb jelátviteli utak feltérképezése révén a molekuláris patológiai jellemzők a jövő
molekuláris terápiás célpontjaivá válhatnak. Cél az individuális daganatterápia, vagyis
hogy a molekuláris patológiai jellemzők alapján állítsunk fel egyre személyre szabottabb
kezelési tervet. A klinikai onkológia kulcskérdése, hogy a primer tumor patológiai
jellemzői mennyire relevánsak a metasztázisok szempontjából. Mennyire eltérő a primer
tumor és az agyi metasztázisok génexpressziós profilja, és melyek azok az eltérések,
amelyek funkcionálisan fontosak.

E. Prognózis
A prognózist a beteg performance statusa (Karnofsky index – KPS) a primer tumor, az
életkor és a metasztázisok lokalizációja, száma, mérete és az okozott ödéma mértéke
befolyásolja. A túlélés szempontjából a KPS a legfontosabb tényező. A másik fontos
tényező a betegség extracranialis manifesztációjának kiterjedtsége és kontroll alatt
tarthatósága. Ezzel együtt az átlagos túlélés nem haladja meg az egy évet.

RPA (Recursive Partitioning Analysis) klasszifikáció



1. táblázat: RPA (Recursive Partitioning Analysis) klasszifikáció

Class 1: jó általános állapotú, kontrollált primer tumorral bíró fiatal beteg, soliter agyi
metasztázis esetén metastasectomia vagy SRS + WBRT a lokális recidíva megelőzésére
a választandó kezelési séma.

Class 2–3a: az agyi metasztázis kezelésén túl a primer tumornak megfelelő onkológiai
ellátással kell folytatni a kezelést.

Class 3c: rossz általános állapotú, nem kontrollált primer tumorral bíró idős beteg,
multiplex agyi metasztázisai esetén szupportív kezelés jön csak szóba.

2. táblázat: Túlélési mutatók

G. Az agyi metasztázisok ellátása
Egyszerű kezelési séma az agyi metasztázisok kezelésére nem adható, minden esetben
egyedi elbírálás szükséges. Onkoteam: idegsebész, sugárterapeuta, sugárfizikus,
radiológus, patológus, neurológus és onkológus együttműködésével állítható fel a
legoptimálisabb kezelési terv és a betegség minden fázisában interdiszciplináris követés
szükséges.

F/a. Agyi metasztázisok sebészi kezelése

Az agyi metasztázisok ellátásában az onkológiai sebészet irányelvei részben
érvényesülhetnek. A metasztázisok lokalizációja és száma szab határt a sebészi
radikalitásnak. A mikrosebészet technikai és személyi feltételei mellett neurointenzív
háttér megléte elengedhetetlen. Digitális képalkotás által vezérelt stereotaxiás navigáció
alkalmazása szükséges az eloquens területet érintő metasztázisok eltávolításánál. Az ún
"key hole" technikával az anatómiai természetes csatornákon (cisternák, sulcusok)
keresztül közelíthető meg az elváltozás. Operációs mikroszkóp mellett a környező
agyállomány érintése nélkül, belülről megkisebbítve kísérelhető meg a metasztázis
eltávolítása.

Metastasectomia: Soliter agyi metasztázis esetén növeli a túlélést. Multiplex



metasztázisoknál – ha mindegyiket sikerül eltávolítani – a túlélés hasonló, mint a soliter
esetben. A metastasectomiát követően adjuváns kezelés szükséges – WBRT, SRS vagy
kemoterápia formájában –, adjuváns kezelés nélkül a lokális recidíva esélye 20 – 40 % 1
éven belül.

F/b. Agyi metasztázisok sugárkezelése

WBRT – whole brain radiotherapy – teljes agyi besugárzás: Céltérfogat az egész
agy. Az agyi metasztázisok kezelésében adjuvánsan alkalmazandó, metastasectomiát
vagy SRS-t követően. Önállóan csak kissejtes tüdőrák agyi metasztázisainak
megelőzésében és kezelésében van bizonyított hatékonysága, valamint multiplex agyi
metasztázisok és rossz általános állapotú beteg esetén jön szóba. Általában 10 x 3 Gy =
30 Gy összdózisban frakcionáltan, RTOG (Radiation Therapy Oncology Group)
standard alapján: 15 x 2,5 Gy = 37,5 Gy összdózisban.

FBRT – focal brain radiotherapy – részleges agyi besugárzás: A tumorágy célzott,
postoperatív, adjuváns besugárzása metastasectomiát követően.

SRS – stereotaxiás radiosurgery – stereotaxiás sugársebészet: Céltérfogat az agyi
metasztázis. Az idegsebészet és a sugárterápia határterülete, alternatív, non invazív
technika, tulajdonképpen egy „craniotomia nélküli metastasectomia˝. Egydózisú
sugárkezelési eljárás, de lehet frakcionáltan is alkalmazni. Lényege, hogy az agyi
metasztázist, a céltérfogaton belüli agyállományt pontosan célzott, nagydózisú
sugárenergia éri, sugárnekrózis jön létre, a környező ép agyállomány lehető legkisebb
sugárterhelése mellett. A pontbesugárzással általában 30 cm³-nél kisebb, maximálisan 4
céltérfogat, agyi metasztázis kezelhető.

Stereotaxiás sugársebészeti – SRS – kezelésre háromfajta technológia áll rendelkezésre:

GK – gamma knife – gamma kés: kobalt izotóp természetes, folyamatos bomlásából
származó gammasugárzással végzett SRS.

LINAC – SRS: lineáris gyorsítóval (linear accelerator) felgyorsított elektronnyaláb
ütköztetése során keletkezett fékezési gammasugárzással végzett SRS.

Cyber knife – egy kisméretű gyorsítót tartalmaz, melyet egy robotkarra szerelnek, a
robotkart egy navigációs rendszer vezérli, így a célterület elmozdulásait a készülék
automatikusan követi. Egy olyan kis LINAC, amelyet a céllézió körül robottechnológia
alkalmazásával mozgatnak körbe, mialatt a beteg fejét rögzítve, mozdulatlanul tartják. A
CK egység magában foglal egy video-helymeghatározó rendszert, amelyet a célpont
lokalizálására használnak a beteg arcának jellegzetes vonásai alapján. Ez hasznos a
frakcionált SRT szempontjából, ahol a betegek több kezelési napon kapnak dózisokat.

Összefoglalva:
Azt, hogy egy adott metasztázis sebészi vagy sugársebészeti módszerrel kezelendő, a góc
mérete, elhelyezkedése, jellege, a beteg általános állapota, kísérőbetegségei határozzák
meg. Egy soliter, kompakt góc esetén a lokalizáció lehet döntő: ha elokvens terület
közelében helyezkedik el, a sugársebészeti megoldás előnyösebb, mint a sebészi feltárás.
A 3 cm alatti soliter vagy oligo- (max. 2-4) agyi áttétek, különösen, ha primer
melanomából vagy veserákból származnak, az SRS abszolút indikációját képezik.

Nagyméretű, infiltratív, bevérzett vagy nekrotizált tumorok akut indikációjú
idegsebészeti megoldásának kiváltására azonban a sugársebészet nem alkalmas.

A „vetélkedő” sebészi és sugaras eljárásokat szoliter agyi áttétek kezelésénél nem csak
szakmai, hanem financiális szempontból is összehasonlították egy sajátos mérőszámot, a
„remény árát” alapul véve. A „remény”egysége a közlemény szerint a túlélés 1%-kal
való emelkedése. A sztereotaxiás agyi sugársebészetet mind a helyi válasz, mind
financiális oldalról előnyösebbnek találták szoliter agyi áttétek kezelésére, mint a sebészi
beavatkozást.



3. táblázat: Agyi metasztázisok sebészi és sugárterápiás ellátása

F/c. Agyi metasztázisok gyógyszeres kezelése

Az agyi metasztázisok kezelésében egyedül kissejtes tüdőrákban bizonyított önállóan a
kemoterápia hatékonysága (a WBRT-hez hasonlóan) cisplatin, carboplatin, etoposid,
topotecan, pemetrexed alkalmazásával. Egyéb solid tumoroknál mindig csak a sebészi és
a sugárkezelés kiegészítéseként alkalmazunk kemoterápiát, adjuváns vagy elsővonalbeli,
illetve palliatív célzattal, a primer tumornak megfelelő gyógyszer-kombináció
formájában. Az agyi metasztázisok kemoszenzitivitása függ a primer tumor
kemoszenzitivitásától, ez a terápiás válasz kritikus faktora, valamint attól, hogy a
gyógyszer terápiás szintet tud-e elérni a tumorban. A vér-agy gát akadályozza a hidrofil
és nagy molekulasúlyú kemoterápiás szerek bejutását az agyba. Agyi metasztázisok
esetén a vér-agy gát részleges felbomlása azonban lehetővé teszi azt, hogy egyes
citosztatikumok terápiás szintet tudnak elérni a tumorban.

Meningealis carcinomatosisban szisztémás vagy intrathecalis kemoterápia +
sugárkezelés adása javasolt. Jelenleg is folyamatban vannak és indulnak vizsgálatok
számos kemoterápiás és biológiai válaszmódosító szerrel (temozolomid, irinotecan,
liposzomális doxorubicin, everolimus, cilengitide, gefitinib, erlotinib, lapatinib,
cediranib), melyek remélhetően előrelépést jelentenek majd a solid tumorok agyi
metasztázisainak kezelésében, a betegek progressziómentes túlélését illetően.

Az agyi metasztázisok megjelenésekor a várható túlélés átlaga nem haladja meg az egy
évet. A jelenlegi modern és célzott terápiák megjelenésével kérdés az overall survival
növekedése. Azonban az tény, hogy a betegség kimenetelét nagyban befolyásolja a kór
extracranialis manifesztációjának kontrollja. Azaz a jól kontrollált kezelt alapbetegség és
egyéb parenchymás áttétek javítják a túlélést, míg azon agyi metasztázisban szenvedő
beteg kilátásai rosszabbak, ahol nem uralható az extracranialis terjedés.

F/d. Agyi metasztázisok szupportív ellátása

Az intracranialis nyomásfokozódás tüneteinek súlyossága alapján hidrálás és dehidrálás:
iv Mannisol 10% 3-6 x 100 ml, iv Glycerin 10% 2 x 250 ml, per os Glyerin oldat, iv
metylprednisolon 80-250 mg, iv dexamethason 5-10 mg, per os methylprednisolon
16-64 mg, K-pótlás, görcskészség csökkentése: per os carbamazepin 200-400 mg,
analgetikum adása szükséges.

Postoperatív stádiumban a mielőbbi mobilizálás, decubitus és thrombosis profilaxis,
valamint a roboráló diéta szerepe hangsúlyozandó ki.

A motoros vagy sensoros, illetve kognitív funkciók sérülése miatt gyógytornász,
pszichológus aktív közreműködése is szükséges a betegek kezelése során.
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