
 

I./6. fejezet: Praeblastomatosisok

Zalatnai Attila

A fejezet célja, hogy a hallgató megismerkedjen a
praeblastomatosisok fogalmával, és lehetséges megjelenési
formáival.
A fejezet teljesítését követően képes lesz arra, hogy
munkája során fokozott figyelemmel kísérje azon betegeit,
akinél a praeneoplasiás elváltozások diagnózisát állítják fel.

Bevezetés
A rosszindulatú daganatok a szervezet normál sejtjeiből képződnek,
az esetek messze túlnyomó többségében káros környezeti hatásokra.
Kialakulásuk nagyszámú, molekuláris szintű események sorozatán
keresztül megy végbe, melyek kezdetben még nem okoznak
sejtszintű eltérést, de az egyre halmozódó genetikai és epigenetikai
hibák fokozatosan megnyilvánulnak a sejtek/szövetek
morfológiájában is. A praeneoplasticus elváltozások evolúciója
azonban nem feltétlenül egyirányú, mivel még előrehaladott
dysplasiás folyamatokban is megfigyelhető spontán regressio. A
praeneoplasticus laesiok hosszú időn, sokszor éveken át fennállnak,
ami sok esetben lehetőséget teremt a korai felismerésre, és a
tényleges invasiv folyamat megelőzésére.

Kulcsszavak: praeblastomatozis, LSIL, HSIL, leukoplakia, HNPCC,
Lynch-szindróma, FAP, Xeroderma pigmentosum, Ataxia-
teleangiectasia, májcirrhosis, atypusos ductalis hyperplasia, atypusos
lobularis hyperplasia, Colitis ulcerosa, chronicus peptikus fekély,
Barrett-oesophagus, diffúz idiopathiás neuroendocrin hyperplasia,
osteochondroma, RAEB
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A.) Praeblastomatozisok meghatározása
A praeblastomatosis (praeneoplasia): olyan, önmagukban nem
daganatos állapotok, elváltozások, melyekből (tartós fennállásuk
esetén) malignus tumor fejlődik (fokozott kockázat rosszindulatú
daganatok képződésére). Átmenetet jelentenek a normál struktúrák és
a malignus szövetburjánzás között, és az érintett sejtpopuláció
fenotípusában is változás következik be. A legtöbb szervrendszerben
előfordulnak, de több daganatféleség esetében ismeretlenek a
kialakulásuk előtti állapotok.



Kimenetelük lehet: (a) hosszú időn keresztül perzisztálhatnak; (b)
újabb molekuláris események halmozódása révén rosszindulatú
daganatokká alakulhatnak; ritkán (c) visszafejlődhetnek.

B.) Kialakulásukban szerepet játszó tényezők
Kialakulásuk: az érintett szövetek genetikai, morfológiai és biológiai
tekintetben egyre inkább eltérnek a kiindulási állapottól. A
környezeti tényezők (kémiai anyagok, sugárzások, biológiai ágensek,
pl. vírusok) hatására molekuláris szintű károsodások lépnek fel, és a
genetikai anyagban mélyreható változásokat eredményeznek (Kémiai
carcinogének esetében: initiatio.) A repair elmaradása, és további
genetikai károsodások hozzáadódása kapcsán a hibák egyre
halmozódnak és komplexebbé válnak, a sejtműködés mélyreható
zavarát eredményezik, ami jellegzetes fenotípusos, morfológiai
eltérésekben is megnyilvánul.

A legtöbb malignus daganat kialakulása praecursor laesioikból
általában hosszú időt, 15-20 évet vesz igénybe, mialatt a sejtek
működése, szabályozása mindinkább eltér a kiindulási állapottól. Ez
lehetővé teszi a folyamat felismerését, kezelését az invazívvá válás
előtt. Az idő előrehaladtával a kezdetben még nagyrészt reverzibilis
laesiok egyre jobban elkötelezetté válnak malignizáció irányában, és
egyre nagyobb valószínűséggel fejlődik ki belőlük definitív
rosszindulatú tumor.

C.) Obligált praeblastomatozisok
Obligát praeblastomatosisok: melyekből 100%-os gyakorisággal
alakul ki malignus daganat; fakultatív praeblastomatosis:
rosszindulatú laesiok kialakulása csak nem megjósolhatóan, kisebb
arányban.

Legjobban ismert a méhnyakrák kialakulását megelőző lépések
sorozata: enyhe mérsékelt fokú súlyos dysplasia in situ carcinoma
(CIN I-II-III, újabb terminológia szerint: low grade squamous
intraepithelial laesio /LSIL/; high grade SIL /HSIL/). Mindezek az
elváltozások ép basalis membrán fölött zajlanak. Az LSIL (cervicalis
lokalizációban pl. a HPV-fertőzöttség morfológiai manifesztációja)
nem minősül praeneoplastikus elváltozásnak: több mint felük
regrediál, a persistáló esetekből invasiv rák alig 1%-ban alakul ki. A
HSIL laesiok ellenben 10 – 70 %-ban mennek át invasiv
carcinomába.

Számos más, invasiv hámtumor kifejlődését is hasonló praecursor
elváltozások előzik meg és biológiai viselkedésük, jelentőségük is
hasonló (intraepithelialis neoplasiák). PanIN I-III: pancreas
intraepithelialis neoplasia; VaIN: hüvely; VIN: vulva; PIN: prostata;
EIN: endometrium intraepithelialis neoplasia (DIN: emlő ductusok -
egyelőre még kérdéses terminológia -).

Egyre súlyosbodó hámdysplasiás elváltozások vezetik be a
húgyhólyag carcinomáinak kialakulását is (a hólyagpapillomák
szerepe ebben a vonatkozásban sokkal kisebb, mint azt korábban
gondolták).

Az el nem szarusodó laphám jellegű, vaginalis típusú laphám-
metaplasiának nincs malignus kockázata, míg a leukoplakiának igen.



Mi a dohányfüst
jelentősége?

A gégerákok kialakulását is low grade majd high dysplasia vezeti be,
és a dohányzás következtében fellépő felnőttkori gégepapillomák is
praeneoplastikus elváltozásoknak tarthatók. Dohányfüst szerepel fő
aetiologiai tényezőként a szájüregi laphámrákok esetében is, amit
lichen sclerosus, és különböző típusú leukoplakiák előznek meg (ez
utóbbiak daganatos átalakulásának valószínűsége 2-3 %).

Malignus daganatok kifejlődésére praedisponáló tényező a
szervtranszplantációt követő tartós immunsuppressio. A betegekben
10-15 év után kb. 10-15%-ban alakulnak ki rosszindulatú
megbetegedések, főleg különböző bőrtumorok (basalioma, Kaposi-
sarcoma, laphámrák), vagy a posttransplantatios lymphoproliferativ
betegségek (PTLD). Ugyanakkor, a tartós immunsuppressio nem
tekinthető univerzális kockázatfokozó tényezőnek, és éppen a
leggyakoribb daganatféleségek (emlőrák, vastagbélrák, prostatarák)
esetén nem kell számolni az incidencia növekedésével. A csökkent
immunvédekezés daganatra praedisponáló szerepe a szerzett (vagy
veleszületett) immundeficiens betegségekben is megnyilvánul
(Kaposi-sarcomák, Hodgkin-, vagy non-Hodgkin lymphomák).

Mely daganatok
előfordulása gyakoribb a
BRCA1/BRCA2 mutációt
hordozókban?

Több germline mutáció esetén bizonyos daganatféleségek a későbbi
élet során nagy gyakorisággal fognak előfordulni. A herediter,
non-polyposis vastagbélrák szindrómában (HNPCC, Lynch-
szindróma) a mismatch repair gének mutációja miatt, 75 éves korra
80 -90%-ban alakul ki coloncarcinoma. A BRCA1/BRCA2
suppressor gén mutációt hordozókban emlő- és/vagy petefészekrák
5-10-szeres gyakoriságú.

Obligát praecancerosis az APC gén mutációja során kialakuló
familiaris adenomatosus polyposis (FAP; 1. ábra) 40 éves kor körül
teljes bizonyossággal adenocarcinoma alakul ki.

1. ábra

Xeroderma pigmentosumban már gyermekkorban olyan daganatok
lépnek fel, melyek egyébként csak felnőttkorban szoktak előfordulni
(basalioma, melanoma malignum, stb.).

Ataxia-teleangiectasia eseteiben T-sejtes lymphomák, acut lymphoid
leukaemia, majd a későbbiekben különféle hámtumorok jönnek létre.

Praeblastomatosus állapotok kialakulásához vezetnek a folyamatos,
szövetpusztulással és regenerációs proliferációval járó állapotok is
(utalunk a májcirrhosis – 2. ábra – és a hepatocellularis carcinoma; a
colitis ulcerosa és a vastagbélrák; a Helicobacter-infectio és a
gyomor MALT-lymphomák ilyen irányú kapcsolatára).



2. ábra

A csont Paget-kórja talaján (osteitis deformans) – főleg a
polyostotikus formákban – 5-10%-ban alakulnak ki high grade
osteosarcomák.

A hyperplasiás folyamatok sem mindig ártalmatlan, adaptív jellegű
elváltozások: (a kiváltásukban szereplő stimulusok folyamatos
jelenléte esetén valódi praeneoplasiás elváltozásokká alakulhatnak
(hörgő laphámrák basalsejtes hyperplasia laphám metaplasia
dysplasia.

Enendometrium carcinoma tartós oestrogénhatás mellett simplex
complex atypusos hyperplasia EIN szekvencia révén.

Tartós protonpumpa-gátló kezelések mellett gyakori az antralis
enterochromaffin-like (ECL) sejtek hyperplasiája, és
állatkísérletekben hosszabb fennállás esetén egyre kifejezettebb
dysplasiás elváltozások talaján neuroendocrin carcinomák alakulnak
ki.

Atypusos ductalis emlő
hyperpláziából
kialakulhat-e invazív rák?

Az emlő atypusos ductalis hyperplasiából 8-10 év alatt 10-20%-ban
alakul ki invasiv carcinoma, míg az in situ ductalis carcinoma
(DCIS) már közvetlen előfutára, és a Grade fokozódásával ennek
valószínűsége is egyre nagyobb. Az atypusos lobularis hyperplasia
és a lobularis in situ carcinoma (összefoglalóan: lobularis neoplasia)
6-12-szer nagyobb rizikófokozódást jelent.

Miért fontos a colitis
ulcerosában szenvedő
betegek fokozott követés?

Vastagbél/végbél daganatok többféle mechanizmus és eltérő
molekuláris utak révén alakulhatnak ki. Leggyakoribb a normál hám
adenoma carcinoma szekvencia, ami átlagosan 10-15 évet vesz
igénybe. (A malignizációra való hajlam függ a szövettani típustól is:
tubularis adenomákban csak ritkán, míg a villosus/tubulovillosus
adenomákban jóval nagyobb a valószínűsége). Colitis ulcerosában a
rák-kockázat 8-10 éves fennállás után kezd valós fenyegetettséggé
válni (egyre súlyosbodó dysplasiás elváltozásokon keresztül
10-17%-uk malignizálódik). Kémiai carcinogének hatására alakulnak
ki a nyálkahártya körülírt területein megjelenő high grade dysplasiás
aberráns crypta-focusok.

Melyek a
gyomorcarcinómára

Gyomor carcinomára praedisponáló állapotok a Helicobacter-
asszociált chronicus gastritis (mely egyúttal a gyomor
MALT-lymphomáira is hajlamosító tényező), a chronicus atrophiás
gastritisek (különösen intestinalis metaplasiával társulva), a
chronicus peptikus fekély, valamint az adenomatosus polypok (3.
ábra). Emellett azonban egyéb kofaktorokat is figyelembe kell venni.



prediszponáló tényezők?

3. ábra

A nyelőcső laphámrák kialakulását is egyre súlyosbodó dysplasiás
elváltozások előzik meg, számos somatikus génmutációval.
Progressziv systemás sclerosis (scleroderma) kb. 4%-ban megy át
invasiv carcinomába. Az alsó harmadi adenocarcinomák Barrett-
oesophagus (4. ábra) talaján jönnek létre, ugyancsak low grade high
grade dysplasia útvonal mentén. A kialakulási gyakoriság 10%
körüli.

4. ábra

Tüdőben a bronchus laphámrák basalsejtes hyperplasia laphám-
metaplasia fokozódó súlyosságú dysplasiák in situ carcinoma
szekvenciát követ. Az adenocarcinomák praeneoplastikus
elváltozásainak az atypusos adenomatosus hyperplasia minősül, a
tüdő carcinoid tumorait a diffúz idiopathiás neuroendocrin
hyperplasia (DIPNECH) előzi meg.

Számos benignus daganat esetén a fennállás óta eltelt idő
függvényében egyre fokozódhat a malignizációs hajlam (parotis
pleiomorph adenomájában pl. 15-20 év után 4-6%-ban alakul ki
adenocarcinoma; hepatocellularis adenoma mely talaján kb. 5%-ban
alakul ki hepatocellularis carcinoma). Jól ismert praeblastomatosis az
osteochondroma (exostosis cartilaginea) is. Soliter laesiok esetén
1-2%, multiplex formákban 5-25%a chondrosarcomák aránya.
Létező, de ritka esemény a myometrium leiomyosarcomáinak a méh
leiomyomáiból való kialakulása is.

Előfordulnak-e a
hematológiai betegségek

Haematologiai betegségek között is ismertek praeblastomatosisok. A
myelodysplasiás szindrómák egyes formái (RAEB, refrakter
cytopenia több sejtvonal dysplasiájával) magas kockázatot jelentenek
acut myeloid leukaemiára, a monoclonalis gammopathia nem
meghatározható jelentőséggel (MGUS) talaján 30%-ban alakul ki
myeloma multiplex (vagy egyéb lymphoproliferatív betegségek), a



között is
praeblastomatozisok?

kórkép 10-15 éves fennállás után. A gyomor MALT-lymphomáinak
90%-át tartósan fennálló, Helicobacter-asszociált chronicus gastritis
előzi meg. Itt említhetők az autoimmun betegségek is:
MALT-lymphoma Sjögren-szindróma talaján (5. ábra) kb. 5%-ban
jöhet létre, de a 20-30 éve fennálló Hashimoto-thyroiditisben is
kialakul.

5. ábra

D.) Regresszió
A „normál szövet praecursor elváltozások malignus tumor”
szekvenciák folyamata nem abszolút érvényű. Az alacsony grade-ű
dysplasiák legtöbbször regrediálnak, de a high grade dysplasiák sem
minden esetben progrediálnak invasiv formákba. Sokszor évekig
perzisztálnak, de még a méhnyak in situ carcinomáinak 20-30%-a is
spontán regrediálhat, vagy pl. hasonló jelenség tapasztalható az
endometrium atypusos hyperplasiái esetén is, ahol ez a regressio az
esetek felében is bekövetkezhet.

E.) Összegzés
Összefoglalva, legtöbb daganatféleségnek ismertek
praeblastomatosisai, melyekből különböző gyakorisággal és eltérő
(de általában hosszú) idő alatt alakulnak ki invasiv növekedést
mutató malignus folyamatok. Legjobban ismertek azok a folyamatok,
amelyek a hozzáférhető hámfelszíneken mennek végbe, és egyre
többet tudunk az eközben zajló molekuláris mechanizmusokról is.
Általánosítani azonban nem lehet, mivel egyrészt az egyes
daganatféleségek nem egységes kialakulási utat követnek, másfelől,
egy adott malignus tumor is több, eltérő biokémiai esemény mentén
keletkezhet. Emellett szemléleti változás is bekövetkezett: a
korábban egyértelműen adaptív elváltozásnak tekintett
hyperplasiákat már nem tekinthetjük teljesen ártalmatlan laesioknak,
mivel újabb környezeti hatásokra bennük is megindulhatnak olyan
folyamatok, melyek malignus transzformációhoz vezethetnek.
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