
 

II./3.12. fejezet: Az ismeretlen kiindulású daganat
ellátása
Sréter Lídia

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató az ismeretlen
kiindulású daganat fogalmát, definícióját, és komplex képet
alkothasson az ismeretlen primer tumorból kiinduló daganat
észlelése esetén elvégzendő kiegészítő diagnosztikus
feladatokról és az ilyen esetekben alkalmazandó kezelésről.
A fejezetben foglaltak elsajátítása után a hallgató képes lesz
a szükséges diagnosztikus és terápiás teendők definiálására.

Bevezetés
Olyan rosszindulatú daganatos megbetegedés esetén, ahol szövettani
vizsgálat igazolja a metasztázis(ok) jelenlétét, azonban az elsődleges
tumor helyét kiterjedt vizsgálatokkal sem sikerül megállapítani,
ismeretlen kiindulású vagy ismeretlen primer tumorból kiinduló
daganatról beszélünk. Ezek a daganatok jelentős diagnosztikus és
terápiás problémát jelentenek az orvos számára, hiszen a kiindulási
hely ismerete nélkül is feltétlenül szükség van az onkológiai kezelésre
– különös tekintettel arra, hogy az esetek jelentős részében igen
eredményes az onkológiai kezelés.

Kulcsszavak: ismeretlen kiindulású daganat, ismeretlen primer
daganat, CUPS szindróma, adenocarcinoma ismeretlen eredettel,
peritoneális karcinomatosis, csírasejtes karcinóma szindróma,
gesztációs choriokarcinóma, malignus pleurális folyadékgyülem,
amelanotikus melanoma, axilláris nyirokcsomó-metasztázis szindróma
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A.) Definíció
Ismeretlen primer tumorból kiinduló karcinóma

Gyakorta találkozunk olyan rosszindulatú daganatos megbetegedéssel,
ahol szövettani vizsgálat igazolja a metasztázis(ok) jelenlétét, azonban
az elsődleges tumor helyét kiterjedt vizsgálatokkal sem sikerül
megállapítani (1. ábra).

1. ábra

Ezek a daganatok jelentős diagnosztikus és terápiás problémát
jelentenek az orvos számára, hiszen a kiindulási hely ismerete nélkül is
feltétlenül szükség van az onkológiai kezelésre.

A beteg számára nagy jelentőségű, hogy megértse, hogy nem arról van
szó, hogy „rosszul képzett” orvosai nem találják a daganat kiindulási
helyét, hanem hogy létezik egy tünetegyüttes, amelyben a legnagyobb
igyekezettel sem lehetséges a primer tumor felderítése. Fontos, hogy
az ilyen beteg adekvát kezelésben részesüljön, hiszen sok
metasztatikus malignus daganat effektív (akár potenciálisan kuratív)
terápiája is lehetséges a korszerű kezelési módszerek alkalmazásával.
A betegségcsoport átlagos életkora 59-66 év, a férfi-nő arány
kiegyensúlyozott. A medián túlélés 11 hét és 11 hónap között van, az
öt éves túlélés 11%-os.

B.) Az ismeretlen primer tumorból kiinduló
karcinóma biológiája
Az ismeretlen primer tumorból kiinduló karcinóma biológiája ma is
rejtély. Némely esetben a betegség lefolyása alatt vagy boncoláskor
sikerül felfedezni az okkult primer tumort, azonban sok esetben (kb.
25%-ban) soha nem derül fény a kiindulási helyre. Több elmélet létezik
ennek magyarázatára az alábbi ábrán ezen elméletek kerültek



Milyen biológiai
tulajdonságok miatt nem
diagnosztizálható a
primer tumor?

felsorolásra (2. ábra).

2. ábra

Az ismeretlen kiindulású metasztatikus daganatok genetikus vizsgálata
p53, bcl-2, C-myc, Ras, Her-2-neu overexpressziót igazol. A
megfigyelt genetikai változások klinikai relevanciája vitatott, de
például a p53 és bcl-2 overexpresszióval járó daganatok jól reagálnak
a platina-alapú kemoterápiára.

Az ismeretlen kiindulású karcinóma (cancer of unknown primary
site- CUPS) előfordulási gyakorisága 2,0-7,8% -ra tehető. Pontos
adataink sajnos nincsenek, mert igen kevés centrumban történt eddig
szisztematikus elemzés.

A megfelelő kezelés érdekében pontos klinikopatológiai vizsgálatokra
van szükség, mert ezek segítségével lehet a daganatot valamely
csoportba sorolni és a jobban reagáló tumorokat azonosítani. Az
ismeretlen kiindulású karcinóma jellemző esetben úgy derül ki, hogy a
metasztázis lokális panaszokat okoz. A metasztázisból szövettani
vizsgálat készül, amely igazolja a karcinóma fennállását, azonban sem
az anamnézis, sem a fizikális vizsgálat, sem pedig a beteg részletes
kivizsgálása nem fedi fel az elsődleges daganat helyét.

Az ismeretlen primer tumorral rendelkező daganatok jellemző
lokalizációját a az alábbi táblázat foglalja össze (3. ábra) - a
leggyakoribb a nyirokcsomóban jelentkező ismeretlen kiindulású
daganat. Ilyen esetekben különösen fontos, hogy a mintavétel
alkalmával bőséges mennyiségű szövetet távolítsanak el annak
érdekében, hogy sokféle vizsgálat elvégzésére legyen lehetőség.

3. ábra

A fénymikroszkópos szövettani vizsgálat alapján öt nagy karcinóma
csoportot lehet elkülöníteni ismeretlen primer tumor esetén (4. ábra)



4. ábra

A patológiai feldolgozást sok módszer alkalmazása segíti:
immunhisztokémia, molekuláris genetika, elektronmikroszkópia,
cytogenetika. Ezek segítségével meg lehet határozni a potenciálisan
szóba jövő daganatok körét és a szükségesnek látszó további, célzott
vizsgálatokat.

C.) Adenokarcinóma ismeretlen kiindulású primer
tumorral
Az ismeretlen lokalizációjú primer tumoros betegek 60%-ánál
adenokarcinóma a szövettani diagnózis. A betegek nagy része idősebb
és a diagnózis felállításakor multiplex metasztázisai vannak. E betegek
élete során 15-20%-ban derül ki a primer tumor helye, boncoláskor
pedig mintegy 60%-ban. A felfedezett tumorok 2/3 része tüdő vagy
pancreas, ritkábban máj, gyomor vagy colon kiindulású. A
metasztázisok lokalizációja leggyakrabban nyirokcsomó, máj, tüdő
vagy csont. A diagnosztikus kiértékelésnél a PET/CT vizsgálat
elvégzése az esetek 40%-ában találja meg a primer tumort. Szisztémás
kezelés megkezdése jó effektussal járhat néhány klinikai
tünetegyüttesben: a nők peritoneális karcinomatosisában és axilláris
nyirokcsomó metasztázisában, valamint a férfiak feltételezett prosztata
karcinomájában.

D.) Nők peritoneális karcinomatosisa
Tipikusan ovárium karcinóma tünete, de a gastrointesztinális traktus,
emlő, tüdő karcinóma is okozhatja. A peritoneum szövettana papilláris
mintát és psammoma testeket igazol, azonban az ováriumokban
laparotómiánál sem találnak daganatot. Ma már tudjuk, hogy sok ilyen
betegnél ún. primer peritoneális karcinóma áll fenn. Az ovarium
epithelje részben a peritoneum mesotheljének folytatása - a mesothel
eredete, gén expressziós-profilja és biológiája pedig azonos az
ovariuméval. Férfiaknál is előfordul. A jó általános állapotú betegeket
az ovárium carcinoma terápiás protokollja szerint kell kezelni.

E.) Nők axilláris nyirokcsomó-metasztázisa
Ebben az esetben okkult emlőrákot kell feltételezni, különösen, ha a
szövettani vizsgálattal az ösztrogén és progeszteron receptor szint
emelkedett. Ha sehol máshol nincs áttét, akkor a betegség II.
stádiumban van és gyógyítható. A mammografiával nem igazolható



okkult emlőrák PET/CT-vel és/vagy MRI vizsgálattal esetleg
kimutatható. Kezelése megegyezik a kimutatható primer tumoros
betegek terápiájával. Ha van az axilláris metasztázison kívül egyéb
áttét is, akkor metasztatikus emlőrákként kell a beteget kezelni, és
figyelembe kell venni a hormonreceptor, valamint a Her-2-neu
státuszt, hogy a megfelelő hormonkezeléssel és/vagy trastuzumabbal
kiegészíthessük a terápiát.

F.) Férfiak feltételezett prostata carcinomával
Empirikus hormonkezelésben kell részesíteni a betegeket, ha a
szérumban vagy a tumorban magas a PSA koncentráció, vagy ha
betegnek oszteoblasztos csontáttétei vannak.

G.) Alacsonyan differenciált karcinóma ismeretlen
kiindulású primer tumorral (adenocarcinomára
jellemző vonásokkal vagy anélkül)
Az ismeretlen primer tumorral járó carcinomák mintegy 29%-a
tartozik ebbe a csoportba. A betegek egyharmadánál lehet a szövettan
alapján felfedezni adenocarcinomára jellemző vonásokat. Ebből a
csoportból számos beteg rendkívül jól reagál a kemoterápiás kezelésre,
ezért fontos a gondos klinikai és patológiai elemzés. A klinikai
jellemzők a kedvezőtlen prognózisú betegeknél egyeznek az
adenocarcinomás betegekével. Ha az összes ide tartozó beteget
együttesen tekintjük, akkor a medián életkor alacsonyabb és a tünetek
igen rapid progressziót mutatnak.

A metasztázisok lokalizációja más, mint az adenokarcinomás
csoportban: a perifériás, a mediasztinális és a retroperitoneális
nyirokcsomók érintettek. Az alapvető diagnosztikai lépéseken kívül
fontos a mellkasi és a hasi CT vizsgálat, hiszen a mediasztinális és
retroperitoneális nyirokcsomókban van leggyakrabban áttét. Az AFP
és a -HCG vizsgálat elvégzése kötelező az extragonadalis csírasejtes
daganat lehetősége miatt. Ha ezek a vizsgálatok nem vezetnek
eredményre, PET/CT elvégzése szükséges - 40%-ban várható, hogy ez
megmutatja a primer tumor helyét. A kezelésnél a kedvező prognózisú
betegeket (csírasejtes tumor) figyelembe véve ciszplatin és etopozid a
választandó szer: a betegek 20%-a kerül teljes remisszióba, 5-10%-uk
pedig hosszú túlélő. A feltételezett diagnózisok a kedvező prognózisú
esetekben: csírasejtes tumor, anaplasztikus lymphoma vagy primer
peritoneális karcinóma.

H.) Ismeretlen eredetű laphámrák
Az ismeretlen primer tumorral járó carciomák 5%-a laphámrák. Ez a
csoport fontos, mert 90%-ban igen effektíven kezelhető. A
metasztázisok leggyakrabban a cervicalis és a supraclavicularis
régióban fordulnak elő. A felső és középső nyirokcsomók
megbetegedése esetén a fej-nyak régió gondos átvizsgálása szükséges,
az alsó nyaki régió nyirokcsomói inkább primer tüdőrákra utalnak.
PET/CT vizsgálat laphámrák esetén 75%-ban informatív.

Amennyiben az eddig felsorolt vizsgálatok negatívak, akkor egyoldali
szubdigasztrikus nyirokcsomó megnagyobbodásnál az ipsilaterális
tonsilla eltávolítása 30%-ban mutatja ki a primer tonsilla karcinomát.



Érdemes a vizsgálatokat intenzíven folytatni, mert komplex kezeléssel
80%-ban lehet komplett remissziót elérni. Ha a metasztatikus
laphámrákos nyirokcsomó inguinálisan helyezkedik el, akkor a primer
tumort a genitáliák és az anorektális régió területén kell keresni.
Nyirokcsomó metasztázis esetén is kurábilis a daganatok nagy része,
ezért sebészeti excisio, radiotherápia és neoadjuváns vagy adjuváns
kemotherápia adása ajánlatos. Egyéb -nem cervikális és nem inguinális
- nyirokcsomó laphámrák-metasztázis esetén felmerül annak
lehetősége is, hogy a primer tumor adenokarcinóma (főleg emlőrák
esetén), de metasztázisa laphámkarcinomává differenciálódott.

I.) Neuroendokrin karcinóma ismeretlen
lokalizációjú primer tumorral
Fénymikroszkópos vizsgálattal a neuroendokrin daganatoknak csak
mintegy 30%-a azonosítható. Három különböző entitás tartozik ebbe a
csoportba.

Az alacsony malignitású neuroendokrin karcinóma klinikailag
általában máj- vagy csontmetasztázisként jelentkezik azokban az
esetekben, ahol a primer tumor nem ismert. Carcinoid - és
glukagonoma szindróma, VIPoma, Zollinger-Ellison szindróma állhat
a háttérben. További speciális vizsgálatokkal esetenként sikerülhet a
primer tumor megtalálása. A lefolyás indolens, a kezelésnél azokat az
irányelveket kell követni, amelyek az ismert primer tumorral
rendelkező metasztatikus neuroendokrin daganatok terápiájában
irányadók.

A kissejtes nem differenciált neuroendokrin karcinómák csoportja
dohányos betegeknél általában kissejtes tüdőkarcinómát jelent és
ennek megfelelően kell a betegeket kezelni. Ciszplatin alapú
kemoterápiára jól reagál, hosszú túlélés érhető el a kezelt betegeknél.

A nagysejtes nem differenciált neuroendokrin karcinóma csoportba
tartozik a legtöbb ismeretlen kiindulású neuroendokrin daganat.
Heterogén csoportról van szó, amelynek közös jellemzője, hogy
kezdetben igen jól reagál kemoterápiára és az esetek 10-20%-ban
tartós remisszió alakul ki.

J.) Klinikopatológiai tünetegyüttesek

J./a. Extragonadális csírasejtes karcinóma szindróma

Melyek azok a
leggyakoribb tünet
együttesek, ahol sokszor
rejtve marad a primer
tumor?

A rosszul differenciált karcinóma csoport daganati között találjuk ezt
az entitást. Általában fiatal férfiak betegsége és a test középvonalában
elhelyezkedő (mediasztinális és retroperitoneális) nyirokcsomók
megnagyobbodása jellemző rá. Az AFP és a -HCG emelkedés tipikus,
valamint szokásos esetben 3 hónapnál rövidebb az anamnesis, azaz a
progresszió igen gyors. A 12 kromoszóma abnormalitásai
patognosztikusak ebben a csoportban. Sugárkezelésre és
kemoterápiára kitűnően reagál. Ritka esetekben előfordul, hogy a
csírasejtes tumor metasztázisai más szövettani típussá
differenciálódnak és ezzel a diagnózis felállítását még tovább
nehezítik.

J./b. Egygócú neoplazma



Ebben az esetben fel kell vetni azt a lehetőséget, hogy valójában egy
metasztázisnak látszó primer tumorról van szó. Szokatlan daganatok,
pl. Merkel sejtes daganat, bőrfüggelék daganatok, stb. tartozhatnak
ebbe a csoportba. Ha nincs több dokumentált metasztázis, akkor
erőteljes helyi kezelést kell alkalmazni, mert a esetek kis hányadában
hosszú túlélést tudunk ezzel elérni. A csoport átlagos túlélése
meghaladja az egy évet.

J./c. Gesztációs choriokarcinoma

Fiatal nők betegsége, ahol a közeli anamnézisben terhesség, spontán
abortusz vagy kimaradt menstruációs ciklus szerepel. Jellegzetes a
tüdőbeli multiplex metasztázis jelenléte. Emelkedett -HCG jellemzi és
a hasi vizsgálat rendszerint megtalálja a megnagyobbodott uterust. A
betegek nagy többsége methotrexat monoterápiával meggyógyul.

J./d. Gastrointestinális stroma tumor

E betegeknél jellemző a hasi tumormassza jelenléte, amelynek
szövettana karcinóma vagy sarcoma (sokszor leiomyosarcoma)
ismeretlen lokalizációjú primer tumorral. A szövettani vizsgálat
kiterjesztése vagy megismétlése (c-kit, CD117) igazolhatja a
gastrointestinális strómasejtes daganat diagnózisát. Imatinib kezeléssel
a betegek többsége tartós remisszióba kerül.

J./e. Izolált malignus pleurális folyadékgyülem

Okkult petefészek-karcinóma és primer peritoneális karcinóma a
leggyakoribb kórokai a karcinomás pleurális folyadékgyülemnek. A
CA-125 emelkedése is megerősítheti a diagnózist. PET/CT,
laparoszkópia vagy explorativ laparotomia igazolhatja a primer tumor
jelenlétét. Minden jó állapotú betegnél érdemes taxán/platina kezelést
adni. Más daganatok miatt is kialakulhat malignus pleurális folyamat:
perifériás tüdődaganat, mesothelioma is okozhatja. Ezen esetekben
elég nehéz további eredményes diagnózis és a kezelés is.

J./f. Melanoma és amelanotikus melanoma

Az összes melanomák 10-15%-ánál nem találjuk a primer tumort.
Feltételezhetően ezeknél az eseteknél amelanotikus az eredendő tumor
- azonban a differenciáldiagnózis nehéz lehet ezekben az esetekben,
különösen, ha a szövettani vizsgálat nem igazolja melanosomák vagy
premelanosomák jelenlétét.

K.) Az ismeretlen primer tumorral rendelkező
daganatok prognózisa
Az ismeretlen lokalizációjú primer tumorok 10-15%-a potenciálisan
gyógyítható. Jó a prognózis, kuratív kezelés lehetséges az egy gócú
daganatok (egy érintett nyirokcsomó-régió vagy szoliter szervi
metasztázis), illetve malignus lymphoma, extragonadalis csírasejtes
daganat esetén. A kemoterápiás kezelésre nagyon jól reagálnak a
prosztata-, a kissejtes tüdő-, az emlő-, a petefészek- és a differenciált



pajzsmirigy-, valamint a neuroendokrin tumorok.

Kedvező prognózist jelző faktorok ismeretlen kiindulású primer
tumorral

Az 5. ábrán látható táblázat a bizonyítottan kedvező prognózist jelző
faktorokat sorolja fel.

5. ábra

Vannak faktorok melyek jó prognózist jeleznek, de prognosztikai
értékük nem bizonyított, ezen faktorok felsorolását a 6. ábra
tartalmazza.

6. ábra

A differenciálatlan karcinómás betegek jól reagálnak a kemoterápiára:
több komplett remisszió és hosszú túlélés fordul elő ebben a
betegcsoportban. A jól differenciált adenokarcinómás csoport általában
nem reagál a kemoterápiára és nem fordul elő teljes remisszió, illetve
hosszú túlélés. Egyéb jó prognózist jelző faktorok is ismeretesek,
amelyek jelenléte esetén kedvező kórjóslatra lehet számítani.

L.) Összefoglalás
Fontos az ismeretlen lokalizációjú primer tumorral rendelkező (CUPS)
daganat diagnosztizálása és megfelelő kezelése. Fontosságát igazolja,
hogy ezen esetek 10-15%-a potenciálisan gyógyítható. Jó a prognózis,
kuratív kezelés lehetséges az egy gócú daganatok (egy érintett
nyirokcsomó-régió vagy szoliter szervi metasztázis), illetve malignus
lymphoma, extragonadalis csírasejtes daganat esetén. A kemoterápiás
kezelésre nagyon jól reagálnak a részletes szövettani vizsgálatok
alapján prosztata-, a kissejtes tüdő-, az emlő-, a petefészek- és a
differenciált pajzsmirigy-, valamint a neuroendokrin tumornak
megfelelő daganatok.
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