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Azért, mert a 
kemoterápia 
bizonyított módon 
fokozza a gyógyulás 
esélyét! 
 

 



 

A kemoterápiának az a célja, 
hogy az esetleg, vagy biztosan 
visszamaradt daganatsejtek a 
szervezetben elpusztuljanak 
 



Sajnos ma még nincs egyetlen 
olyan kemoterápiás szer sem( 
biológiai és hormon sincs!), ami 
csak és kizárólag a daganatsejtekre 
hat, ezért minden kemoterápiának 
lehetnek mellékhatásai 

Gondos betegszelekció! 



 Hormontherápia 

 Biológiai therápia 

 Kemotherápia 

 

 Kemotherápia+Biológiai therápia 

 Hormontherápia+Biológiai therápia 

 

 

 

 

 



 Onkoteamen megjelent betegek száma 2015-ben: 2569 

 C50-s diagnózissal kb.410 beteg 

 Ebből kt-t kapott 130  új beteg 



 A kezelés kapcsán felmerülő megválaszolandó kérdések: 
 Milyen méretű a daganat 
 Egy, vagy több daganat van-e 
 Van-e áttétes nyirokcsomó, ha van, akkor mennyi 
 Van-e távoli szervi áttét, ha igen, akkor mely szervben-csont, lágyrész 
 Milyen stádiumú a daganat 
 Milyen a daganat szövettani típusa és Grade-je 
 Milyen a daganat hormonreceptor státusza 
 HER-2 pozitív-e a daganat 
 Ki-67 status 
 Emlő szervmegtartó műtétre van-e lehetőség 
 A daganat eltávolításával egy-időben lehetőség van-e rekonstrukcióra 

(plasztikára) - alapvető szakmai viták tárgya. Az utóbbi időben előtérbe 
került az életminőség, valamint az esztétika kérdés. 

 Beteg állapota, komorbiditás, várható mellékhatások 

 



Mit akar a beteg? 



Neoadjuváns IIA, IIB, or IIIA (T3N1M0) 
Korábban főleg nycs. Poz esetben, ma már 

kevésbé előrehaladott esetekben  
 Igen magas cPR – több mint 50% triple 

neg esetekben  
 Igen fontos a kooperáció a 

mammografiával  
Adjuváns 
Palliatív  

 



 Mammografia után onkoteam 

 Lehetőség szerint a mammografus orvos  és a sebész 
részvételével 

 Döntés a neoadj. kezelésről 

 A végső döntés a betegé 

 



 Stádiumbeosztás: 

 TX: elsődleges daganat nem igazolható 
T0: nincs bizonyítható elsődleges daganat 
Tis: Carcinoma in situ 
T1: daganat átmérője nem nagyobb 2 cm-nél 
T2: daganat átmérője 2-5 cm között van 
T3: daganat átmérője 5 cm-nél nagyobb 
T4: daganat bármekkora átmérőjű, de beszűri 
a bőrt és/vagy a mellkasfalat 
NX: Regionális nyirokcsomó nem vizsgálható 
vagy ismeretlen 
N0: nyirokcsomó áttét nem észlelhető 
N1: mobilis nyirokcsomó áttét az azonos oldali 
hónaljárokban 
N2: fixált nyirokcsomó áttét az azonos oldali 
hónaljárokban 
N3: nyirokcsomó áttét az azonos oldali 
hónaljárokban és a mammaria interna láncban 
MX: távoli daganatáttét nem mutatható ki 
M0: távoli áttét nincs 
M1: távoli daganatáttét mutatható ki, beleértve 
az azonos oldali supraclavicularis nyirokcsomó 
metastasist is 

 



St 0 T in situ N0  M0

St I T1  N0

St II/A T0  N1 T1 N1 T2 N0

St II/B T2  N2 T3 N0

St III/A T0  N2 T1 N2 T2 N2 T3 N1 T3 N2

St III/B T4  N0 T4 N1 T4 N2 T4 N3 T0 N3 T1 N3 T2 N3 T3 N3 T4 N3

St IV Bármely T és N,

Metastasis esetén



A mellkasfal és az emlő nyirokerei 

 
•Axillaris csoport 

•centralis 
•pectoralis 
•intercostalis 
•apicalis 

 
•subscapularis 

 
•supraclavicularis 
 
•parasternalis 
 
•rekesz alatti ny.cs. 

Emlőtumor metastasist adhat: 



 Fontos ismerni: hormon és Her 2 status, Ki67 prolif. 
Index, TNM és grade, szövettani subtípus,  

 BRCA status ( PARP inhibitorok+platina) 

 TNBC  PI3K/mTOR gátlók 

 Oncotyp DX, de 3-4000 USD! 

 T1(a-c)N0M0, HR poz, HER2 neg, GR1(2) 

 Életkor nem dönt! Az idős betegek gyakran az 
alulkezelés miatt halnak meg! ( pl 4 AC jól tolerálható) 



 Mastitis cc. 

 Ffi emlőrák előrehaladott esetei 

 Hormon neg.-TNBC 

 Her2 poz. 

 Nyirokcsomó poz. Esetek 

 Előrehaladott-metastatikus esetek, szervi 
metastasisok 

 

 



Subtype  These tumors tend to be*   
Prevalence 
(approxim

ate)  

Luminal A 
ER+ and/or PR+, HER2-, low 
Ki67 

40% 

Luminal B 
ER+ and/or PR+, HER2+ (or 
HER2- with high Ki67) 

20% 

Triple 
negative/basal-
like 

ER-, PR-, HER2- 15-20% 

HER2 type ER-, PR-, HER2+ 10-15% 



 Luminal A:Hormon poz, HER2 neg, GR1-2, p53 mut. 15 
% , ami rossz prognózist jelöl, legjobb prognozis 

 Luminal B:HR poz, Ki67 magas és/vagy HER2 poz, 
magasabb grade, nagyobb méret, nycs poz., p53 30% 
rosszabb prognózis 

 TNBC vagy basal like, ált. p53 mut., BRCA mut gyakori  

 HER2 poz emlőrák HR neg, HER2 poz, 75% p53 mut. 



Tumor size greater than 2 cm and positive lymph node status were factors 
significantly affecting relapse-free survival. There were no factors significantly 
affecting overall survival. There was no significant difference in the relapse-free 
survival of patients with tumor size greater than 2 cm and/or positive lymph 
node status who either received chemotherapy or not. However, the relapse 
event was earlier in patients with tumor size greater than 2 cm and positive 
lymph node status who did not receive chemotherapy than in those who 
received chemotherapy. 
 
Chemotherapy could provide little benefit to patients with luminal A breast 
cancer. However, chemotherapy may bring them longer relapse-free periods 

 

Effect of Chemotherapy for Luminal A Breast Cance Naotaka Uchida,*† 
Takako Suda,† and Kiyosuke Ishiguro† 
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 St. Gallen 2013- This latter meta-analysis 
demonstrated the clear benefit of adjuvant 
chemotherapy over no chemotherapy; improved 
outcomes when using anthracycline-based therapies 
compared with CMF; and a small but significant 
improvement in disease-free, breast cancer-specific, 
and overall survival with the addition of taxanes to 
anthracyclines ( Baselga) 



 Anthracyclinek 

 Taxanok 

 5-Fu derivátumok 

 Vinca alkaloidák ( vinflunine Mo- nem elérhető) 

 Platina 

 Gemcitabine 

 cyclophophamide 

 



TAC 

CBP+TAX 

AC/FEC 



Első gen.: CMF, AC 

Második gen.: CEF, FAC, 
TC,  

Harmadik gen.: TAC, 
4AC+T, 4FEC+4T 



Kombinációk 
előzményektől, 
állapottól függően 




