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Az emlô karcinómája az egyik leggyakoribb nôi daganat. Ezek között a mintegy 15%-ban elôforduló, sem
ösztrogénreceptort, sem progeszteronreceptort nem expresszáló és HER2-pozitivitást sem mutató eseteket háromszorosan vagy tripla-negatív karcinómáknak (triple-negative breast cancer, TNBC) nevezzük.
A betegség kedvezôtlen kórlefolyása, valamint elfogadott célzott kezelés hiánya az elmúlt években intenzív kutatás tárgyává tette e betegségcsoportot. A jelen tanulmányban a PubMed-ben 2007. januártól
2009. júniusig publikált közlemények között az emlôdaganat és tripla-negatív kulcsszavakon túl, az epidemiológia, patológia, génprofil, prediktív, prognosztikus, terápia és összefoglaló kulcsszavakkal kikeresett közleményeket és a kapcsolódó releváns publikációk eredményeit foglaltuk össze. A TNBC esetén ismert tény, hogy fiatalabb életkorban jelentkezik és gyakoribb a szegényebb fekete vagy hispano-amerikai
nôknél, az viszont újdonság, hogy kialakulásában szerepet játszhatnak hormonális tényezôk és az elhízás
is. A TNBC nem egységes betegség, mert mind hisztomorfológiailag, mind immunhisztokémiai vizsgálatokkal további alcsoportok különíthetôek el. A tripla-negatív tumorok között gyakrabban észlelhetô
örökletes BRCA1-mutáció vagy szerzett mutáció nélküli BRCA-diszfunkció. A nagyfokú hasonlóság
miatt a korábbi években a tripla-negatív daganatokat sokan azonosították a génexpressziós profil alapján
meghatározható ún. bazális-szerû tumorokkal, de ez a megfeleltetés ma már nem állja meg a helyét. Több
nagy tanulmány igazolta, hogy a tripla-negativitás önmagában kedvezôtlen prognosztikus faktor, bár ismert, hogy a TNBC esetek kb. 10%-a kedvezô prognózisú. Elfogadott célzott kezelés hiányában a szisztémás kezelés tekintetében csak a kemoterápia az, ami jelenleg rendelkezésre áll. A kísérleti fázisban lévô
célzottan ható vegyületek közül a PARP1-inhibitorok érdemelnek különös figyelemet, mely vegyületek a
DNS-javító apparátus hibás mûködését használják ki. Magyar Onkológia 54: 325–335, 2010
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Breast cancer is one of the most common malignancies in women. Approximately 15% of cases belong
to the triple-negative breast cancer (TNBC) group, in which no estrogen/progesterone receptors, or
HER2 expression is detected. The unfavorable prognosis of this group of patients, as well as the lack
of effective targeted therapy makes TNBC the subject of intensive research. In the present study, we
searched PubMed for publications from January 2007 to June 2009 with the following key-words in
addition to „breast cancer” and „triple negative”: „epidemiology” or „gene-profile” or „predictive” or
„prognostic” or „therapy” or „review”. A total of 513 publications were identified. Relevant references
were also reviewed. Beyond the well-known facts that TNBC affects younger patients, and is more common among Afro- or Hispano-Americans with lower socioeconomic status, hormonal environment and
obesity emerged as potential etiologic factors. TNBC is not a homogenous disease. It can be further subclassified based on histomorphologic features and immunohistochemistry. Hereditary BRCA1 mutations
as well as acquired BRCA1 disfunction are described to be common in TNBC. Previously, many investigators considered TNBC to be identical to a subgroup called basal-like breast cancer defined by gene expression micro-array technology, but in the light of more recent findings, this view is no longer accepted
by most investigators. Several large studies provide evidence that triple negativity, per se, is an independent adverse prognostic factor, in spite of the fact that approximately 10% of TNBC patients have a
good prognosis. The therapy of choice for TNBC is systemic chemotherapy. Promising novel targeted
chemotherapeutic agents include PARP1 inhibitors, a new group of compounds exploiting the defective
DNA repair machinery. Rubovszky G, Udvarhelyi N, Horváth Z, Láng I, Kásler M. Triple negative breast carcinoma – rewiev of current literature. Hungarian Oncology 54: 325–335, 2010
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BEVEZETÉS

MÓDSZER

Az emlôdaganat kezelésében jelentôs fejlôdés tapasztalható az elmúlt évtizedekben, ami a növekvô incidencia
mellett a mortalitás csökkenéséhez (vagy legalábbis
stagnálásához) vezetett (18). Nagy elôrelépést jelentett
annak felismerése is, hogy az emlô hámeredetû rosszindulatú daganata nem egységes betegség, hanem jól definiált csoportokra osztható. A csoportosítás célja, hogy
prediktív és prognosztikus információkhoz jussunk.
A klinikai jellemzôk mellett (életkor, menopauzális státusz) a különbözô patológiai vizsgálatok szolgáltatják a
legtöbb érdemi információt. A klasszikus hisztopatológiai feldolgozáson túl az immunhisztokémiai (IHC) és
egyes molekuláris patológiai vizsgálatok (pl. fluoreszcens in situ hibridizáció, FISH) is a mindennapi rutinvizsgálatok közé tartoznak. A korszerû gén-chip technológia tette lehetôvé akár több ezer gén párhuzamos
vizsgálatát. Az emlôrák génexpressziós profiljának
(gene expression profile, GEP) elemzése azután az emlôdaganatok egy újfajta felosztásához vezetett. Bár az
emlôtumorok genetikai alapú csoportosítása nagy jelentôségû, költséges volta miatt a gyakorlatban nem
hozzáférhetô. Épp ezért történtek és történnek vizsgálatok a mindennapokban elérhetô, többnyire IHC vizsgálatokkal annak érdekében, hogy a gén-alapú csoportosítást
minél jobban reprodukálni lehessen ezen egyszerûbb
módszerekkel.
A betegség stádiumán túl legelfogadottabb szövettani prediktív és prognosztikai jellemzôk a differenciáltság
szintje (grade), az ösztrogénreceptor- (ER), progeszteronreceptor- (PR) és HER2-státusz. A hormonreceptorok
vagy a HER2 esetében rendelkezésre áll jól megalapozott célzott terápia, ám olyan daganat esetében, ahol
egyik receptor sem expresszálódik (tripla-negatív vagy
triple-negative breast cancer, TNBC) – amellett, hogy
egyike a legrosszabb prognózisú betegcsoportnak –,
nincs elfogadott célzott kezelés. A TNBC külön alcsoportot képez, ugyanakkor korántsem homogén, éppen
ezért jelenleg is intenzív kutatás tárgyát képezi.

A PubMed-ben [www.ncbi.nlm.nih.gov] 2007. januártól
2009. júniusig „triple-negative” és „breast cancer”, valamint „epidemiology” vagy „pathology” vagy „geneprofile” vagy „predictive” vagy „prognostic” vagy
„therapy” vagy „review” kulcsszavakra kerestünk,
majd a talált cikkeket elemeztük. Elsô lépésben a keresôprogram által kiadott, de témába nem vágó citátumokat szûrtük ki az absztrakt tartalma alapján. Második
lépésben az eredeti közleményeket a témájuk és az
eredmények alapján csoportosítottuk. Harmadik lépésben, ahol ellentmondásos eredmény született vagy az
elemszám nagyobb volt kétszáznál, illetve az összefoglaló közleményeket is, in extenso tanulmányoztuk. A kutatás célja az volt, hogy összefoglalja az eddig megszerzett ismereteket a TNBC betegcsoportban.

EREDMÉNYEK
A különbözô kulcsszavakkal történt keresés során 513
publikációt találtunk (epidemiológia: 70, patológia: 184,
genetika: 112, prediktív: 58, prognosztikus: 75, terápia:
151, összefoglaló: 47). Az összefoglaló megírásakor a
kutatott idôszak elôtt megjelent, az elsôdlegesen elemzett közleményekben citátumként szereplô és alapvetô
információkat hordozó tanulmányokat is figyelembe
vettük.
Epidemiológia
A TNBC az összes emlôkarcinóma 10–17%-a (17, 41, 51,
60, 70, 72). A TNBC arányát befolyásolja a receptor-negativitás definíciója és a HER2-státusz meghatározásának módja. A hormonreceptor-státusz (ER, PR) megítéléséhez egyes vizsgálók az 5%-os határt használják (1,
66), mások csak a 10%-os festôdéstôl veszik pozitívnak
(6, 60) vagy épp ellenkezôleg, 0% a küszöbérték (1). Az
1–9% pozitivitás megítélése nem egységes, valószínûleg

1. táblázat. Epidemiológiai jellemzôk invazív emlôkarcinómás kaliforniai nôknél (szignifikánsan eltérô adatok kiemelése) (4)
Tripla-negatív
N=6370
n (% a TNBC-n belül)

Egyéb emlôkarcinóma
N=44 704
n (% a nem-TNBC-n belül)

p

40 év alatt

778 (12,2%)

2 534 (5,7%)

<0,001

50 év alatt

2331 (36,8%)

10 893 (24,4%)

<0,001

60 év felett

2349 (36,8%)

22 396 (50,1%)

<0,001

Rassz
636 (10%)

1 951 (4,4%)

<0,001

1187 (18,6%)

5 714 (12,8%)

<0,001

alacsony

2010 (31,5%)

11 045 (24,7%)

<0,001

magas

2015 (47,3%)

24 690 (55,2%)

<0,001

fekete
hispano
SES

SES – szocio-ökonómiai státusz
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Genetikai háttér
A nagyfokú diverzitást mutató emlôdaganatok klasszikus csoportosítása hisztomorfológiai jellemzôk alapján
történik. A kezelés megtevezéséhez mára elengedhetetlenné váltak az immunhisztokémiai vizsgálatok, ezek
alapján használunk egy terápia-központú, funkcionális
csoportosítást is (pl. ER-pozitív vagy -negatív, HER2pozitív vagy -negatív). Az emlôkarcinómák beosztását
jelentôsen átalakították a gén-chip technológiával végzett GEP (gene expression profile) vizsgálatok. A Stanford munkacsoport közleménye egy transzkripciós
szintû, új klasszifikációt honosított meg (81). A GEP
vizsgálatok során a legnagyobb különbség a hormonreceptor-pozitív és -negatív betegségek között volt, így az
emlôkarcinómákat alapvetôen két nagy csoportra osztották fel: az ösztrogénreceptor-pozitív (ER+, luminális) és -negatív (ER-) csoportra. Az ER+ csoporton belül
késôbb megkülönböztettek egy alacsony proliferációs
jellemzôkkel rendelkezô luminális A és egy gyorsabban
proliferáló luminális B alcsoportot. A luminális B betegségek dedifferenciáltabbak, található köztük HER2-pozitív daganat is. Az ER- betegségeket további három
csoportra osztották: daganatok HER2-amplifikációra
jellemzô génekkel (HER2-pozitív), a normális bazális/mioepiteliális emlôsejtekhez hasonló génexpresszióval (bazális-szerû) és végül olyan daganatok, ahol mind
a hormonreceptor, mind a HER2-amplifikáció, mind a

Luminális A
ER-pozitív

Luminális B

EMLŐKARCINÓMA
ER-negatív

HER2-pozitív
Bazális-szerű
Normális-szerű

1. ábra. Az emlôdaganatok GEP vizsgálatok alapján történô
csoportosítása. A génexpressziós profil (GEP) vizsgálatok alapján
az emlôkarcinómák új beosztása született meg.
Az alapvetô megkülönböztetést az ösztrogénreceptorhoz (ER) kötött
gének fokozott expressziója (luminális típus) vagy hiánya adja.
Az ER-negatív daganatokat HER2-pozitív, bazális-szerû és normális
emlôstromasejthez hasonló génexpressziós profil alapján
csoportosították tovább

Összefoglaló közlemény

prognosztikailag köztes helyet foglal el (60). A metodikai bizonytalanságok ellenére elfogadott, hogy a TNBC
aránya kb. 15% az invazív emlôrákok között. A TNBC
gyakrabban jelentkezik fiatal korban (<50 év) (4, 72) és
premenopauzában (1). Átlagosan 4–6 évvel korábban
jelentkezik, mint a nem tripla-negatív daganatok. Az afro-amerikaiak és hispano-amerikaiak között gyakoribbnak találták (4, 8, 15): amerikai tanulmányokban (51074,
illetve 496 beteg adatait elemezve) afro-amerikaiak között a TNBC elôfordulása 24–26% (4, 15), és érdekes
megfigyelése az egyik tanulmánynak, hogy a kor szerinti elôfordulás két csúcsú, az elsô csúcs 35 év alatt, a
második 51 és 65 év között jelentkezett (80). Ilyen megfigyelés europid rassznál nem történt. Jellemzôen a
TNBC gyakrabban jelentkezik intervallum-daganatként
a szûrésként végzett mammográfiák közti idôszakban,
ami e daganatok gyorsan progrediáló jellegével magyarázható. Az amerikai tanulmányok szerint a TNBC-s
betegek között több volt az alacsony szocio-gazdasági
környezetben élô, ami – a vizsgálók szerint – hozzájárulhatott a rossz túlélési eredményekhez (1. táblázat).
Egyes tanulmányokban különös módon TNBC-s betegeknél a hormonális hatásoknak (orális fogamzásgátlók, szoptatás) és a túlsúlynak a szerepét is kimutatták
(1, 48, 66, 89), mely megfigyelések egyrészt azért érdemelnek figyelmet, mert a TNBC hormonreceptor-negatív, azaz „elvileg” érzéketlen az ösztrogénszerû hatásokra, másrészt azért, mert az elhízás mára már
népbetegségnek számít.

bazális-szerû expressziós profil hiányzik (normális emlôstromasejthez hasonló, „normális-szerû”) (1. ábra).
Fontos megjegyezni, hogy a GEP vizsgálatok során
több munkacsoport is igazolta az újfajta beosztás prognosztikai jelentôségét. A viszonylag kis mintákon
(n=78–412) végzett vizsgálatokban a bazális fenotípus
15–32%-ban fordult elô (europid rassznál a 15% a reálisabb érték), prognózisuk a HER2-pozitív csoporttal
együtt a legrosszabb volt. Várható módon a luminális A
csoport rendelkezett a legjobb prognózissal, míg a luminális B és a normális emlôhöz hasonló csoport a
prognózis szempontjából köztes helyet foglalt el (12, 29,
38, 49, 65, 81, 83).
A jelenlegi elképzelés szerint az emlôkarcinómák ôssejtje a progenitorsejt, mely jellemzôen citokeratin 5
(CK5) pozitív. Ezek a sejtek érésük során CK5-negatív
mirigysejtekké vagy SMA-pozitív mioepiteliális sejtekké fejlôdnek. Az egyes fejlôdési stádiumokból kialakult
daganatok a diszplázia, in situ karcinóma, karcinóma
utat „járják” végig és típusuk a kiindulási sejttôl függ
(ti. progenitor, korai glanduláris, érett glanduláris sejt)
(10). A lineáris tumorgenezis elméletét támasztja alá,
hogy a bazális karcinómákat kísérô DCIS az invazív daganattal azonos immunhisztokémiai profillal rendelkezik (9, 23). A teória szerint tehát a bazális karcinómák a
CK5-pozitív progenitorsejtekbôl alakulnak ki.
A bazális-szerû karcinómák génszintû vizsgálata során a proliferációban és differenciációban, valamint a
p21-jelútban és G1-S ellenôrzési-pontban (checkpoint)
részt vevô gének fokozott expresszióját észlelték (82).
Hisztológiai és immunhisztokémiai vizsgálatokkal jellemzô volt a dedifferenciált jelleg, a bazális citokeratinok
(CK5/6, CK14, CK17) és EGFR expressziója és a már említett hormonreceptor- és HER2-negativitás. A bazális jelleg és a tripla-negativitás között olyan nagy átfedést találtak, hogy egy idôben azonosnak vették a GEP
vizsgálatok bazális-szerû csoportját és az immunhisztokémiailag tripla-negatív daganatokat, ez a megfeleltetés
azonban már nem elfogadott (pl. a fenti beosztásból is
látható, hogy a GEP szerint normális-szerû karcinómák
is típusosan a tripla-negatív csoportba tartoznak). Fehérjeexpresszió szintjén IHC vizsgálatokkal lehetett ponto-
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sabban meghatározni a TNBC-k között a bazális típust,
illetve jelleget (ld. késôbb, immunhisztokémia).
Genetikai vizsgálatok összefüggést találtak a triplanegativitás elôfordulása és a BRCA-mutáció hordozása
között. A BRCA1-asszociált daganatok közel 60–90%-a
tripla-negatív (2, 20), míg BRCA2-mutáció esetén ez az
arány alig több, mint 20%. Amellett, hogy a BRCA1-pozitív betegek között gyakori a TNBC, a TNBC csoporton belül is nagyobb valószínûséggel fordult elô
BRCA1-mutáció. A két betegcsoport patológiai és klinikai megjelenésében is sok a hasonlóság, ami felvetette a
patogenetikai kapcsolatukat. Ugyan a TNBC-k csak kisebb hányada hordoz öröklött BRCA1-mutációt (herediter), a sporadikus esetekben pedig nagyon ritkán fordul elô szomatikus mutáció, mégis gyakran észlelték a
BRCA1 lókusznál a heterozigótaság elvesztését (LOH)
és a BRCA1 mRNS-szint csökkenését (88). Ennek következménye lehet, hogy a betegcsoportban jellemzô a
DNS-javításban szerepet játszó BRCA fehérje diszfunkciója. A BRCA-diszfunkció további magyarázataképpen
a BRCA gén promóter régiójának hipermetilációját észlelték több esetben – fôleg medulláris és metaplasztikus
karcinómáknál –, mely eltérés a transzkripciót gátolja
(90). A BRCA-diszfunkció gyakoribb – epigenetikai –
magyarázata lehet olyan, a BRCA1 fehérjeexpressziót
gátló molekulák túlprodukciója, mint a HMGA1 (highmotility group protein of the A type 1) vagy az ID4 elnevezésû (inhibition of differentiation 4), mely utóbbi
egy kisebb vizsgálat szerint 9-szer magasabb koncentrációban fordult elô tripla-negatív daganatokban (44,
53). A TNBC és BRCA1 közötti összefüggést felhasználva a BRCA1 „szûrés” is pontosítható. Ez fôleg olyankor
érdekes, amikor nem nyerhetô családi anamnézis, például kevés a rokon vagy ismeretlen a sorsuk. A triplanegativitás mellett egy tanulmány szerint a fiatal életkor, a Ki-67-pozitivitás (>24%) és EGFR-pozitivitás
indokolhatja BRCA1-vizsgálat végzését (ld. késôbb az
immunhisztokémiai eredményeket) (22, 93).
Hiszto- és immunhisztopatológia
A tripla-negatív (és hasonlóan a bazális-szerû) tumorok
morfológiailag nagyrészt másként nem specifikált inva-

zív duktális karcinómák (>80%), melyekre jellemzô a
magas hisztológiai grade, a kifejezett nukleáris atípia, a
magas mitotikus aktivitás, az agresszív növekedés, a kifejezett limfocitás stromareakció és a centrális nekrózis.
Ezek a jellemzôk azonban más dedifferenciált invazív
duktális karcinómákra is igazak lehetnek (56, 70).
Lobuláris vagy kevert duktális és lobuláris karcinóma e csoportban nagyon ritka. Más, de jellemzô szövettani típus a medulláris és a metaplasztikus karcinóma,
melynek túlnyomó hányada egyben bazális típusú (69).
A tripla-negatív tumorok között elôfordulnak ritka, kifejezetten jól differenciált, jó prognózisú betegségek is
(<10%): így adenoid cisztikus karcinóma, jól differenciált adenosquamosus/squamosus/orsósejtes karcinóma, acinussejtes karcinóma, szekretoros (juvenilis) karcinóma (27, 56). A tripla-negatív karcinómák tehát
hisztológiailag egy nagyobb dedifferenciált és egy jóval
kisebb jól differenciált és egyben jó prognózisú csoportba sorolhatók. Az összehasonlító tanulmányokban
azonban a TN karcinómákat mint egységes betegcsoportot teszik vizsgálat tárgyává.
Bauer és munkacsoportja kaliforniai vizsgálata szerint, ahol 51 000 beteg adatait elemezték, a TNBC jellemzôit hasonlították össze a többi karcinómatípussal.
Megállapították, hogy a tripla-negatív betegség kiterjedtebb volt, ami a szignifikánsan nagyobb átlagos tumorméretben nyilvánult meg. A nyirokcsomóstátusz tekintetében szignifikáns különbséget nem észleltek.
A tripla-negatív daganatokat jellemzôen kevésbé differenciáltnak találták (2. táblázat) (4). Hasonló megfigyelésre jutottak más tripla-negatív tumorokat a nem triplanegatív tumorokkal összehasonlító munkacsoportok is
(1, 60, 70). Árnyaltabb képet adnak azok a vizsgálatok,
ahol az ER- és HER2-státusz alapján négy alcsoportot
különítettek el: ER/PR+/HER2–, ER/PR+/HER2+,
ER/PR–/HER2+, ER/PR–/HER2–. Ilyen Onitilo és
munkatársai tanulmánya, ahol a tripla-negatív daganatok a fenti klinikai jellemzôkben (életkor, primer tumor
nagysága, szövettani típus, differenciáltság) legnagyobb
hasonlóságot az ER/PR– / HER2+ csoporttal mutattak.
A fô különbség a nyirokcsomó-érintettségben adódott,
tundiillik a HER2+ daganatok nagyobb valószínûséggel adtak nyirokcsomóáttétet, míg a tripla-negatív daga-

2. táblázat. Invazív emlôkarcinóma jellemzôi kaliforniai nôknél ismert receptorstátusszal (4)
Tripla-negatív
N=6370
n (% a TNBC-n belül)

Egyéb emlôkarcinóma
N=44 704
n (% a nem-TNBC-n belül)

p

22 mm

17 mm

<0,001

I

2088 (32,8%)

20 439 (45,7%)

III–IV

2033 (63,3%)

22 370 (50%)

1

195 (3,1%)

10 091 (22,6%)

2

1003 (15,7%)

18 786 (42%)

3

4859 (76,3%)

12 598 (28,3%)

Tumor átlagméret

<0,001

Stádium

<0,001

Tumor grade
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2. ábra. Tripla-negatív emlôtumor jellemzô immunhisztokémiai eredményei: A) hematoxilin-eozin-festés (immunhisztokémiai festés nélkül),
B) ER-negatív, C) PR-negatív, D) HER2-negatív, E) CK5-pozitív, F) EGFR-pozitív

natoknál axilláris áttét az ER-pozitív (tehát luminális)
tumoroknál észlelt gyakorisággal fordult elô (15, 63).
Az IHC vizsgálatok során kimutatták, hogy a triplanegatív betegségeknél az egyéb (nem TN) karcinómákhoz képest szignifikánsan gyakrabban ad pozitív reakciót a p53, a Ki-67, az EGFR és a bazális citokeratinok
(2. ábra), viszont ritkábban expresszálódik az androgénreceptor (AR). E jellemzôk mind prognosztikai jelentôs-

séggel bírhatnak (60, 70), valamint esetenként terápiás
célpontot is jelenthetnek (3. táblázat).
Az EGFR- és az AR-státusz külön figyelmet érdemel,
mert ezeknek már a közeljövôben terápiás jelentôsége
lehet. Az IHC teszt küszöbértékétôl függôen a TNBC betegségek akár kétharmada is EGFR-pozitív lehet (14–
71%), míg az EGFR-mutáció – ami például tüdôdaganatoknál gyakori – itt nagyon ritka. Génamplifikációt, ami
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3. táblázat. A TNBC és nem-TNBC közötti fôbb patológiai tulajdonságok, ha tripla-negatív csak olyan daganat lehet, ahol az IHC vizsgálat során
az ösztrogén- és progeszteronreceptor egyáltalán nem kimutatható, azaz a küszöbérték 1% (66).
Amennyiben a vizsgálók más küszöbértéket választanak, a további eredmények is változhatnak (ha ER/PR esetén a küszöbérték 5%,
ill. 10%, a rosszul differenciált tumorok aránya 76,5%, ill. 80,%) (8,45)
Tripla-negatív

Nem tripla-negatív

Grade III

91,5%

41%

Nyirokcsomó-pozitív

36,6%

37%

p53-pozitív (mutáns)

56%

22%

Ki-67* ≥20%

83%

55%

55,7%

10,1%

≥50%
EGFR-pozitív

37%

15%

CK5/6- vagy CK14-pozitív

56%

11,5%

AR-pozitív

13%

73%

*A Ki-67-re vonatkozó adatok olyan vizsgálatból származnak, ahol az ER/PR-küszöbértéket – amikor már pozitív – 10%-ban határozták meg (60)

az EGFR-t célzó terápiák hatékonyságának elôrejelzôje
lehet, a tripla-negatív daganatok ötödénél észleltek, míg
az ER-pozitív betegségekben ez alig 2% (44, 84). Az ARexpresszió korrelál a differenciáltsággal és az ER-pozitivitással (jó prognózisú betegségekben gyakoribb),
ugyanakkor a TNBC esetén is sokszor megjelenik (13–
43%) (61, 70). Egy amerikai vizsgálatban dedifferenciált
(high-grade) invazív duktális karcinómákat vizsgálva az
ER-negatív daganatok között 40% volt AR-pozitív (37).
Említést érdemel a receptor-független endocitózisban résztvevô caveolin-1 fehérje is, mely, ha a stromábán nem expresszálódik, rossz prognózist jelezhet (94).
Ugyancsak található arra utaló adat, hogy a p53-pozitivitás kedvezôtlen prognózist jelez TNBC-s betegeknél
és talán kemoterápia szempontjából prediktív szerepe
is lehet ebben a betegcsoportban (p53-pozitivitás esetén
nem szignifikánsan gyakoribb pCR neoadjuváns FACkezelés hatására) (7, 16).
Korábban említésre került, hogy a bazális jellegnek
prognosztikus jelentôsége lehet, valamint a bazális-szerû
és a tripla-negatív csoport között nagy az átfedés, de nem
teljes. Megfigyelték, hogy a GEP szerint bazális-szerû daganatoknál immunhisztokémiával gyakran adnak pozitív
reakciót a magas molekulasúlyú (bazális) citokeratinok
(CK5/6, CK14, CK17), az EGFR, a c-kit, vimentin, caveo-

lin-1, alphaB-crystallin, p53, Ki-67 (4. táblázat). Az immunhisztokémiai jellemzôk segítségével pontosabban körülírható a bazális jelleg, de sajnos így sem teljes biztonsággal,
melyre az alábbi megfigyelések mutatnak rá:
– a GEP segítségével meghatározott bazális típusnál 5–
45%-ban kimutatható ER-expresszió, 14%-ban HER2expresszió, ugyanakkor ezen daganatok 19%-ban
sem bazális citokeratint, sem EGFR-t nem expresszálnak (69),
– a nem TNBC tumorok 7,3%-a (85), a TNBC 56–84%-a
expresszál bazális markert (CK5/6, CK14, CK17,
EGFR).
A legelfogadottabb IHC módszer bazális jelleg kimutatására a Nielsen és munkatársai által végzett frappáns
vizsgálat nyomán az általa javasolt kritérium: tripla-negativitás (ER és PR 0%, HER2-negatív) és CK5/6 (>0%)
és/vagy EGFR-pozitivitás (>0%). A módszer szenzitivitása 76% (tehát a bazális típus 24%-át nem észleli),
specificitása 100% (58). További vizsgálatok szükségesek annak eldöntésére, hogy a nem tripla-negatív, de
IHC bazális marker-pozitív daganatok melyik prognosztikai csoportba kerüljenek. Mindenesetre, ha triplanegatív tumornál bazális marker pozitivitást is észleltek, az rossz prognózist jelzett és gyakrabban fordult
elô a BRCA1-jelút zavara is (69, 70).

4. táblázat. A bazális típus immunhisztokémiai jellemzôi GEP (58) és IHC (45) vizsgálatok alapján.
Az idézett IHC vizsgálatban 10%-nál kevesebb sejt nukleáris festôdését már ER/PR-negatívnak vették, a bazális jelleg meghatározását
Nielsen ajánlása alapján (58) végezték (ER/PR- és HER2-negatív, CK5 és/vagy EGFR akár 1%-ban pozitív)
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GEP vizsgálattal
bazális-szerû tu.

IHC-val bazálisszerû tumor

IHC-val nem
bazális-szerû tumor

Összes mintaszám

21–63

114

662

Ösztrogénreceptor

14%

0%

50,1%

HER2

0%

0%

29%

CK5/6

62%

67,5%

3,1%

c-kit

29%

19,3%

1,2%

EGFR

57%

45,6%

4,4%

p53 protein

51%

58,5%

23,9%
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A „bazális” megnevezéssel kapcsolatban fokozott figyelmet kell fordítani a bazális jelleg meghatározásának módszerére. A GEP bazális, az IHC bazális és a
TNBC bár sok közös jellemzôvel rendelkezik, mégsem
ugyanaz. Minden ezzel a témával foglalkozó tanulmány értékelésekor figyelembe kell venni, hogy abban
milyen módszerrel határozták meg a bazális jelleget.
Sok vizsgáló egyetért abban, hogy az IHC módszer
pontosságát metodikai nehézségek és bizonytalanságok
is gyengítik (mi legyen a küszöbérték IHC vizsgálatnál,
melyik legyen a standardnak elfogadható IHC vizsgálat). A jelenlegi vélemény az, hogy IHC módszerrel nem
lehet biztonsággal azonosítani a bazális-szerû tumorokat, mégis használatuk fontos lehet elsôsorban a prognózis becsléséhez (3, 15, 17, 53, 59, 68, 70, 86, 96). A bazális-szerû emlôkarcinóma és a TNBC között fennálló
nagyfokú átfedés indokolja, hogy hangsúlyozzuk, jelen
tanulmányunkban a TNBC-rel foglalkoztunk, annál is
inkább, mert ennek a betegcsoportnak a definiálása lehetséges leginkább a mindennapi gyakorlatban.
A tripla-negativitás prognosztikai jelentôsége
Általánosan elfogadott és számos vizsgálattal alátámasztott, hogy a TNBC – mint csoport – rossz prognózisú betegség. Kifejezetten tripla-negatív daganatokat
vizsgáló tanulmányukban Rakha munkacsoportja 1944
minta, ebbôl 286 (16,3%) TNBC prognosztikai elemzését
végezte. Itt a TNBC-s betegek túlélését nagyság, grade
és Nottingham Prognostic Index (NPI) szerint válogatott, nem tripla-negatív esetekhez viszonyították.
A tripla-negatív jelleg prognosztikai jelentôséggel bírt,
igaz csak a kemoterápiában nem részesült betegek között. A tripla-negatív betegségek között a tumor nagysága, a nyirokcsomóstátusz, az androgénreceptor-státusz és a bazális IHC pozitivitás volt a prognózisra
szignifikáns hatással (70). Egy japán munkacsoport
1552 mintát, egy kínai munkacsoport pedig 1132 mintát
vizsgálva egybehangzóan a tripla-negativitást rossz
prognosztikai jellemzônek találta (52, 60). Megjegyzendô, hogy a tumor nagysága és a nyirokcsomóstátusz
volt az, ami konzekvensen és szignifikánsan befolyásolja a prognózist a különbözô tanulmányokban (15, 51).
Fontos megfigyelés továbbá, hogy a tripla-negatív jelleg
prognózisra kifejtett negatív hatása a mûtét utáni 3–5
évben érvényesül, míg a többi – nem tripla-negatív –
csoportban a relapszus veszélye 5 év után is jelentôs
(27). A jelenség azzal is összefüggésbe hozható, hogy a
TNBC csoportra jellemzô a zsigeri áttét formájában jelentkezô relapszus, mely az elsô öt évben gyakrabban
fordul elô (26, 72). Lokális recidíva gyakoriságában
szignifikáns különbséget nem észleltek (31, 36, 79), és
így emlômegtartó mûtét ugyanúgy végezhetô. Amikor
azonban lokális recidíva jelenik meg, az a tripla-negatív
tumor esetén sokszor infiltráló jellegû (27, 63).
A tripla-negatív csoport azonban nem egységes, a
prognózis szempontjából sem. A TNBC tumorok között
génexpressziós vizsgálatokkal elkülöníthetô volt két jó

prognózisú csoport is: az egyiknél a komplement- és
immunválasz-út aktiválódik, a másiknál szteroidreceptorral (ösztrogén és androgén) kapcsolatos gének (69).
A prognózis megítélésében még figyelmet érdemel egy
kisebb holland tanulmány, mely szerint a nekrózis hiánya és a kifejezett limfocitás infiltráció szignifikánsan
jobb prognózist jeleznek (46).
Terápia
A TNBC esetén sem hagyományos endokrin, sem
HER2-ellenes kezeléstôl nem várhatunk klinikai eredményt. Emiatt elôtérbe kerül a kemoterápia, melyre a
tripla-negatív daganat amúgy is fokozottan érzékeny,
valamint új, célzott terápiás lehetôségek is körvonalazódnak.
A jellemzô BRCA1-diszfunkció következtében sérül
a homológ rekombináció a kettôs spirál másolásakor,
hibák keletkeznek (double-strand break). Genetikai
instabilitás alakul ki, ami ezen sejtekben ugyan nem
idézi elô a sejtciklus leállítását vagy az apoptózist, de
fokozottan érzékennyé teszi azokat külsô DNS-károsító hatásokra. Ez a DNS-javító rendszer zavara miatti
fokozott vulnerabilitás a DNS-t károsító citotoxikus
szerekkel és az egyszálú DNS-törések (single-strand
break) javítórendszerét gátló, ún. poli(ADP-ribóz) polimeráz (PARP) inhibitorokkal szemben is megmutatkozik.
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Kemoterápia
A TNBC fokozott kemoterápia-érzékenységét több –
köztük neoadjuváns – vizsgálat kimutatta (21). Metaanalízisekbôl ismert, hogy az ER-negatív betegségek
esetében az adjuváns kemoterápia a relapszus kockázatát nagyobb mértékben csökkenti, mint ER-pozitív daganatoknál (5). Ugyancsak ismert, hogy a neoadjuváns
kezelés során elért eredmény, patológiai komplett remisszió (pCR) kialakulása vagy hiánya a túlélést szignifikánsan befolyásolja (43). A nem tripla-negatív tumorokhoz képest magasabb arányú pCR alakult ki TNBC
esetén (22–60%), és ez érvényesült a csak antraciklint,
valamint a taxánt is tartalmazó, még kifejezettebb remissziót elôidézô kezelések esetén is (13, 24, 30, 35, 51,
75, 87). A pCR-ba került beteg túlélési esélye azonos
volt a TNBC-s és a nem TNBC-s betegek között, viszont
az egész TNBC-s betegcsoportot nézve (különösen ahol
nem alakult ki a pCR) a túlélést lényegesen rövidebbnek észlelték (13, 51). A legmagasabb arányú pCR eredményeket a dózis-denz (3 hét helyett 2 heti vagy heti
ciklus G-CSF-támogatással) terápiákkal érték el, ahol
konkomittálva vagy szekvenciálisan adtak antraciklint
és taxánt, esetleg platinaszármazékot is (54, 58).
Az adjuváns kemoterápia esetén is fokozottan kemoterápia-szenzitívnek találták a TNBC betegséget (56),
ami azt is jelenti, hogy ebben a betegcsoportban indokolt az intenzívebb kemoterápiák alkalmazása. A dózisdenz kemoterápia sok országban már elfogadott (ld. 3.

I SSN 0025-0244 5 Ak ad¦mi ai KiadÃ, BUDAPE ST • Magy ar O nkolÃgia 54:325– 335, 2010 • DOI: 10.1556/MOn kol.54.2010.4. 6

331

R UB OVSZ K Y 3 S M TSAI

5. táblázat. Új terápiás lehetôségek a TNBC kezelésében

Összefoglaló közlemény

Molekuláris célpont

Vizsgált vegyület

EGFR

anti-EGFR antitest: cetuximab,
panitumumab
EGFR tirozinkináz-gátló: erlotinib

c-kit

többszörös tirozinkináz-inhibtior: imatinib,
sunitinib

Src
mTOR
Chk1
IGF-IR/IR
PARP1
Neovaszkularizáció

többszörös tirozinkináz-inhibitor: dasatinib
mTOR-inhibitor: everolimus
Chk1-inhibitor: UCN-01
IGF-IR/IR-inhibitor: BMS536924
olaparib, BSI-201
bevacizumab, sunitinib, EndoTAG-1

generációs kemoterápiák), míg a nagy dózisú kemoterápia létjogosultságához további vizsgálatok szükségesek (25, 33, 57).
A DNS-t károsító citotoxikus szerek három csoportja
használatos az emlôkarcinóma kezelésében: az alkiláló
ágensek, a topoizomeráz-I- és -II-gátlók és a platinavegyületek. Preklinikai adatok szerint fiziológiás esetben
a BRCA1 fehérje szerepe a DNS-hiba javítása és az
apoptózis gátlása, míg a mikrotubulusokat célzó taxánés vinca-vegyületek esetében éppen a BRCA1 volna
szükséges az apoptózis kiváltásához (42). A preklinikai
adatokból az következne, hogy a TNBC fokozottan érzékeny a DNS-t károsító vegyületekre, míg viszonylag
rezisztens a taxán- és vincaalkaloid-terápiára (55). A klinikai eredmények nem ezt a feltételezést igazolták: a taxánok a tripla-negatív daganatokban is hatékonyak
(51). Csak a BRCA1-mutációt hordozó daganatoknál
valószínû ilyen relatív rezisztencia a taxánokkal szemben (95). Más kutatók úgy gondolják (mely az elôbbi állításnak nem mond ellent), hogy a taxánok elsôsorban a
nem bazális jellegû TNBC betegségek (vélhetôen mûködô BRCA1!) kezelésében hatékonyak (11).
A TNBC kemoterápiájában a platinavegyületek reneszánszát éljük. Neoadjuváns fázis II vizsgálatban
TNBC-s betegeknél cisplatin-monoterápiával is magas
arányban alakult ki patológiai komplett remisszió (22–
23%, n=22) (32), míg BRCA1-pozitív betegek körében a
cisplatint kimagaslóan hatékonynak találták (pCR: 72%,
n=25) (34). Ugyancsak hatékonynak bizonyultak a platina-tartalmú kombinációk is (pCR: 40–62%) (30, 87).
Metasztatikus betegségnél azonban nem mindig sikerült reprodukálni a fokozott platinaérzékenységet (78,
92). Talán segíthet majd kiválogatni a platinaérzékeny
betegeket, azaz a platina-kezelés szempontjából prediktív lehet az ERCC1 (excision repair cross-complementation group 1) immunhisztokémiai meghatározása (77).
Mint feljebb említettük, a TNBC-s betegcsoporton belül a kemoszenzitivitás nem egységes. Emiatt hasznos
volna elôre tudni, egy adott betegségben melyik készítményt alkalmazhatjuk sikerrel. Erre vonatkozó elfogadott prediktív módszer nem áll rendelkezésre, bár történtek bizonyos megfigyelések. Ilyen például az, hogy
a TNBC kb. harmadában megfigyelhetô MAPK- (mito-
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gén-aktivált proteinkináz) overexpresszió antraciklinrezisztenciával társult (28). Másik példa az anti-apoptotikus tulajdonságú alphaB-crystallin fehérje, mely
gyakrabban expresszálódik ER-negatív tumorokban és
ilyenkor is relatív kemorezisztenciát észlelhetünk (40).
A kemoszenzitivitás kutatásának másik vonala a rezisztenciáért felelôs fehérjék kimutatása (IHC: P-glikoprotein, glutation-S-transzferáz, metallothioneinek), ami
talán a jövôben a kemoterápiát egyénre tervezhetôbbé
teheti (18). Annyi mindenesetre megállapítható – és ezt
a vizsgálatok eléggé konzekvensen mutatják –, hogy a
TNBC státusz mellett a magas (nukleáris) grade jelezheti elôre a daganat kemoterápia-érzékenységét (51),
míg a klasszikus immunhisztokémiai vizsgálatok (p53,
bcl-2, Ki-67) nem bizonyultak prediktív értékûnek (44).
A proliferáció jelentôségét mutatja, hogy a genetikai
vizsgálatok során a proliferáció-asszociált gének expressziója jellemzô az egyébként kemoterápiára érzékenyebb luminális B, a bazális és a HER2-pozitív csoportra, ill. a prognosztikus célú, borsos áron elérhetô
molekuláris genetikai tesztek is részben proliferációasszociált géneket vizsgálnak (19, 74). Egy nagy metaanalízis alapján az ABCB1 (P-glikoprotein), TOP2A,
erbB2 és bcl-2 túlprodukció/amplifikáció vizsgálata segíthet a kezelés megtervezésében (76), de a TNBC-s betegek körében célzottan még nem végeztek e molekulákkal vizsgálatokat.
Új terápiás utak
Jelenleg az egyik legígéretesebb terápiás megközelítés a
poli(ADP-ribozil) polimerizáció (PARP) gátlása.
A BRCA1-diszfunkció esetén inszufficiens a homológ
rekombináció, a kettôs DNS-szál sérüléseinek javítása.
A másik javítási mechanizmushoz, az egyszálú DNS-javításhoz a PARP enzim szükséges, ennek gátlásával a
DNS-hibák felhalmozódnak, a sejt elpusztul. Több
PARP1-inhibitorral (olaparib, BSI-201) történtek pozitív
eredményû fázis II vizsgálatok, ahol az eredmények fokozhatóak voltak a P-glikoprotein-gátló (azaz a gyógyszer-effluxot gátló) tariquidar adásával (42, 64, 73).
A hatásmechanizmusnak megfelelôen BRCA-hordozó
betegekben végzett fázis II vizsgálatban az olaparib
kiemelkedôen hatékonynak bizonyult (RR: 38%) (91).
A TNBC körében tapasztalt magasabb EGFR-expresszió és -génamplifikáció adja az alapját az EGFR-t
célzó terápiák alkalmazásának (88). A cetuximabnak kemoterápiához történô hozzáadása több vizsgálatban is
javította a terápia hatékonyságát (RR 6%-ról 18%-ra, ill.
30%-ról 49%-ra nôtt) (14, 62).
Az újabb kemoterápiás szerek közül az ixabepilonról
bizonyosodott be, hogy TNBC-ben súlyosan elôkezelt
betegekben is hatékony (67). Továbbá abraxane-nal (albuminhoz kötött paclitaxel), irinotecannal és trabectedinnel is folynak vizsgálatok (47).
Az ún. célzott kezelések között az src (egy nem-receptor tirozinkináz onkogén) jelutat gátló dasatinib, az
mTOR-gátló everolimus és az angiogenezis-gátló beva-
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cizumab, sunitinib, valamint a vaszkuláris sérülést okozó EndoTAG-1 készítményekkel vannak biztató korai
eredmények.
Altípustól függetlenül kimutatható az emlôdaganatban az inzulin-szerû növekedési faktor-I receptor (IGFIR) és az inzulinreceptor (IR) (42–64%). Jelenléte kedvezôtlen prognózisra utal, ugyanakkor terápiás célpont
lehet (5. táblázat) (50). Talán az IR-expresszióval függ
össze, hogy preklinikai vizsgálatokban az antidiabetikum merckformin TNBC sejtek esetében daganatellenes potenciált mutatott.

ÖSSZEFOGLALÁS
Az emlôdaganat kezelésében is az elérendô cél az „egyénre szabott” kezelés. A háromszorosan (ER/PR/HER2)
negatív daganatok esetében egyelôre igazán célzott kezelésrôl nem beszélhetünk, hiszen endokrin vagy HER2
receptort célzó kezelés nem adható. Az elmúlt években
a figyelem elôtérébe került ez a betegcsoport.
A rendelkezésre álló információk alapján a TNBC,
sôt a bazális jellegû daganatok között is van egy kifejezetten jó prognózisú csoport, mely hisztomorfológiai
jellemzôk alapján ismerhetô fel. Ez a tény arra hívja fel
a figyelmet, hogy a klasszikus patológiai feldolgozásból nyert információk (szövettani típus, grade) elengedhetetlenek a terápia megtervezésében. A jövôben
várhatóan a hisztomorfológia, majd az immunhisztokémiai vizsgálatok után a genetikai vizsgálatok segítenek majd a prognózis és az adott kezelésre vonatkozó
hatékonyság elôrejelzésében. A mindennapi gyakorlatban kevés kivételtôl eltekintve a TNBC daganatokat a
rossz prognózisú betegségek közé kell, hogy soroljuk
és megfelelôen hatékony kemoterápiát kell alkalmaznunk. A genetikai sajátosságok adhatnak magyarázatot
arra, hogy a legkorszerûbb molekuláris célpontú
gyógyszerek között (ld. PARP1-gátlók) vannak olyanok, melyek különösen hatékonynak mutatkoznak ebben a betegcsoportban.
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