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ÖSSZEFOGLALÁS A DOT E Női Klinikáján 1978 és 1993 között 

1019 méhtestrákos be teget kezeltek. 8 1 7 eset ben a keze lés 

a lapköve a függelé kekkel együ tt e lvégze tt méheltávolí tás vo lt. 

Ötszáz huszo nhat ese tben a műtétre bevezető hely i sugárke

ze lés t követően , 29 1 ese tben ped ig an él kül kerül t so r. 

A szerzők visszatekintő tanulmányba n vizsgá lták meg azt, 

hogy a ké t betegc soport túlé lésében van-e o lyan különb ség, 

ame ly a műtét e lőtti he lyi sugá rkezelés a lkalmazásáva l, illetve 

annak elhagyásáva l magyaráz ható. A d iffere nciáltság i fok 

megoszlása a két betegcs oportban azo nos vo lt (G 1 63, 7 és 

65%, G2 2 1,8 és 20,8%, G3 12, 1 és 8,4% sorrendben a műtét 

el őtti üreg i sugárkeze lést nem kapott és kapo tt cso portokban). 

A méhfal beszű11ség mértékének megosz lása kedvezőbb vol t a 

müt ét előtti üreg i sugá rkeze lésben részesü ltek cso portjába n 

(M0 16,6 és 23,4 %, M 1 (< 1/3) 35,3 és 4 1, 7%, M2 (> 1 /3,< 1/2) 

15,6 és 8,6%, M3 (> 1 /2) 23,2 és 14, 1 % sorrendben a műtét 

előtt i üreg i sugárkeze lést nem kapott és kapott csopo rtok ban). 

A helyi sugárkeze lést követően műtött betege k között 60% vo lt 

a korai stádium ok (patológ ia i IA, 1 B és IC) gyakor isága , szem

ben a bevezető helyi besugárzás nélkül műtöttek közötti 

68,9%-ka l. A méhnyál kahártya mirigyráktó l e ltérő szöve ttani 

típu so k (adenoacan thoma, laphám-miri gy rák, vi lágos-sejt es 

rák, sze mö lcsös -savós mir igyrák stb. ) előfordu lása 8,3 illetve 

3,4% vo lt a műtét előtti üreg i sugár keze lést nem kapo tt és ka
pott csoporto kban. 

Tekint ette l a legfo ntosab b koc káza ti tényezők megosz lásába n 

ész le lt kü lönbsége kre, a két cso port túlé lésé nek összeha sonlí

tásá t a legfo ntosa bb kórjós la ti tényezők szeri nt vége zték e l. 

Vizsgá latukb an csa k azokat a sebész i-szövet tani I stád iumú , 

méhnyá lkah ártya mir igy rák esete ket vették figye lembe, ame

lye knél a differ enciá ltság i fok és a méhfal hesz íírrség mélysé
gé re vonatkozó adatok is rendelkezés re á lltak. 
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A műtét e lőtti üregi sugárk ezelés után és az anél kül műtött ese

tekben egységes műtét utá ni ki egészítő sugár keze lési elvek ér

vényes ültek. Az a lapelv az vol t, hogy, ha az e ltávo lított méh

ben a daganat jelen vo lt, a teljes k i egészítő sugárkeze lést indo 

koltnak tartották. Ennek megfelelően a müt ét előtt i üreg i su

gárke ze lésben részes ültek M 1, M2 és M3 esetein ek 9 1,5% -a 

kapott k iegészítő besugárzást, többség ben (70, 1 %) együtt es 

kül ső és be l ső sugá rkeze lést. A mütét előtti üregi keze lése k 

nélkül műtött M 1, M2 és M3 esetek 93 ,4%-a sz intén kapo tt 

kiegészítő sugárkeze lést, mely az ese tek több ségében (77 ,3%) 

együ ttes üreg i és kü l ső besugárzásból állt. Kiegészítő sugá rke

ze lést akkor is végezte k, ha a daga nat nem terj edt a méhfalba 

(MO). Enn ek aránya műtét előtti üregi sugá rkezelés után mű

töttek cso portjában 43, 1 %-ban, a má sik csoportban 58,3%- ban 

volt. A műtét e lőtti üreg i sugárkezelés után e ltávolított méhek 

köze l 10%-a volt daga natmentes. Az egyes csopo rtok tú lé lésé

nek vizsgá latát life- table módsze rrel végez ték. A ku mu latív 

túlé lés i hányadot a kórisme felállítása kor várható hátra levő 

élettartam hányada függvé nyé ben határoztá k meg . A gör bék 

össze haso nlítására log- rank te sztet, a várható és me gfigye lt 

gya koriságo k különb ségé nek stati sztikai vizsgálatára X 2 pró
bát alkal mazta k. 

Sebészeti I stádiumú magasan differenciál t esetek (G 1) túlélé 

sében nem vol t különbség attól függően, hogy kap tak-e beve

zető hely i sugá rkeze lést. A két cso port között nem vo lt lénye

ges különbség a méhfal beszűrtség mé lységé nek megosz lásá 

ban. Köze pesen differ enciált sebésze ti I stádiumú daga natok 

ese tén lényegesen jobb vo lt a műtét előtti üreg i sugár keze lés

ben részes ült betege k túlélés e. A műtét előtti üreg i sug ár keze

lés né lkül keze lt bete ge k kedvezőt lenebb tú lé lésé t azonban az 

is magya rázh atja , hogy ebben a csopo rtban az M2 + M3 ese tek 

gyakor isága 58,6% vo lt, szemben a másik cso port 30%-os gya

koriságáva l. Az a lacson yan diff erenciál t (G3) sebészet i I stádiu 

mú ese tek tú lélésé ben nem volt kü lönbség attól függően, hogy 

kapta k-e műtét el őtti üreg i sugárkeze lést vagy se m. A méh fal 

mélyebb beszü rtségének gy akoribb előfordulása a műtét előtti 

sugár keze lésben nem részes ültek között (57,9 és 43,4 %) a G 3 

dagan atok ese te iben is torzította az összehaso nlí tás t. 

Köv etke ztetésként megállapí tjá k, hogy korai stádiumú maga

san differenciá lt méhtes tráko k túlélésé t a müt ét előtti üregi su -

9 



Póka R. S=f11ha K 

gárkezelé s nem javí tja . A közepe sen diff erenciált dagan atok ative adjuva nt radiotherap y, mostly (77 .3%) a combination of 

cso portjában , a műtét e lőtti sugá rkeze lés ben részes ült betege k intracavitary and externa l beam irradi ation . Ge nera lly, postop-

j obb tú lé lési eredménye i valószínűleg azza l magy ará zható k, erati ve rad iotherapy was also indicat ed in the ab sence of 

hogy köz tük a kedvezőtlen kó,jó slati tényezők (pl. a méh - myom etrial invasion . Among cases in thc preopera tive group 

fal daga natos beszűrtsége) ritkábban fordultak elő. Alacso ny with disease localised to the endometrium (M0) , 43 .1 % had 

differ enc iáltsági fok ese tén jelentős arányú a méhn yakra és a postop erative radioth era py compared to 58 .3% ofsi mil ar cases 

méhen kívülre történő terjedés, a műtét e lőtti üreg i sugárk e- in the non-preo perat ive group. Th e frcquency o f sterilised 

ze lés a túlélés t nem j av ítja. opera tive speci mens was 10% in the preoperati ve gro up. The 

Kulcsszav ak méhtestrák, műtét e l őtti sugá rkeze lés, túl élés 

ABSTRACT Between 1978 and 1993, 1019 cases o f endom etrial 

ca nce r we re trea ted a t the Departm ent of Obstetrics and 

Gynaecolo gy, University Medical School of Deb rece n, Hunga

ry. ln 8 17 cases , a simpl e hyste rec tomy w ith bilatcra l salpin go

oop horectomy wa s pe rformed . Five hundr ed and twen ty-six 

pa tient s had preo perativ e brachy therapy (preopera tive group), 

and 29 1 pati ents und erwe nt surge ry wi thout preoperat ive irra

diati on (11011-preopera tive group) . ln a retrospective study, we 

analy sed the di fferences betw ee n the two group s regarcling 

whether there is any surviva l aclvantage a ttributabl c to preop 

erati ve brac hyth erap y. There was no clifference between the 

two g roups in the clistributi on of gra cles (G 1 63. 7 ancl 65%, G2 

2 1.8 ancl 20.8%, G 3 12. 1 ancl 8.4% in the non-pr eoperative 

ancl preo perat ive gro ups, respec tive ly) . The clepth of myo met

ria l infilt rat ion showed a more favo urable clistribution in the 

preopera tive gro up as co mp ared to the non -preo pera tive 

group (M0 16.6 and 23 .4%, M 1 (< 1/3) 35.3 and 4 1.7%, M2 

(> 1/3< 1/2) 15.6 and 8.6%, M3 (> 1/2) 23.2 and 14.1 %). A mong 

cases who had preo perativ e brac hytherapy, the frequenc y of 

ea rly stage clisease (pathological IA, 1 B and IC) was 60% com 

pare d to 68, 9% o f patients w ithout preo pera tive racliot herapy . 

H istolo gica l types other than endom etroid adenocarci nom a 

(e.g. adenoacanth oma , adenosq uamo sus ca rc inoma, clea r ce ll 

ca rc inoma , sero us papi llary ade noca rc inoma etc.) occu rred in 

8.3 and 3.4% of non-pr eopera tive and preop erative grou p, 

respec tive ly. Co nsider ing the cliffere nces in the impor tant 

prognos tic features betwe en the two group s, surviva l compari 

son was con trolled for all ava ilable prog nostic factors . The 

study co mpose d of patho logic stage I endom etroid adenoca rc i-

life-tabl e meth od wa s used for survival ana lys is. Cu mul ative 

disea se- free survival probabil ities were cal culated as a func

tion ofthe prop ortion ofno rmal rema inin g life. Surv iva l curves 

were compared by log-ra nk test. The X' -tes t was usect to assess 

stat istical diff erences bet ween the obse rvcd and expec ted num

ber o f eve nts in the compared gro ups. 

Among we ll differen tiated pathol og ic stage I cases, there was 

no clifference in the clisease-free surviva l of pati ents who had 

ancl those w ho did not have preope rative intrac av itary radia

tion. The two group s had no diff erence wi th regard to the clis

tribution of the depth of myo metrial invasio n. Patients with 

modcra tely diff erentiat ed patho logic stage I clisease treate d 

with preo pera tive brachyth erapy had signi ficant ly bet1er dis

ease- free surviva l than those wi thout preo pera tive raclio

thera py. Howeve r, the impro ved survival could be due to the 

more favoura ble freq uency of deep myomet rial invasion 

(M2 + M3) among pa tients wit h preoperal ive brac hytherapy 

(30 versus 58.6%). Pat ients w ith poorly di fferenti atecl patho

log ic stage I tum ours showed no d iffcr ence in prog ress ion-free 

surv iva l. The comp ar ison o fp reopera tive and non-pre operat ive 

groups was agai n con founcled by the di fference in the freq uen

cy of deep myometrial invasio n (43.4 ve rsus 57 .9%) . 

lt is conc luded, that the pro grcssion-free su rvival of well di f

ferentiated ea rly-stage endometri a l ca ncer is not improvcd 

by preoperati ve brac hytherapy. ln the G2 gro up , the survi val 

acl-van tage of those who receive d preoperativ e radi ation is 

appar ently du e to the lower inc idence of the adverse prog no s

tic fac tor s. ln poorl y diff erent iated tum ours, the re is a high risk 

of ce rvica l invo lvemen t and cx traut er ine sprea d, and preopera

tiv e brachyt hcra py doe s not impr ove sur viva l. 

noma cases and the dala were anal ysed accor ding to the gra cle Keywo rds endom etria l ca nce r, preoperati ve brachytherapy , 

and depth s of myometria l invas ion. surviva l 

The re was a uniform policy o f postopcra tivc acljuvnnt raclio

thera py in the two gro ups. Th e bot tomlin e was that any res i

clua l di sease in the opera tive speci mens indica tes posto perative 

acljuvant radio therapy. Acco rdin gly, 91.5 % patients who had 

preo pera tive brac hytherapy and subsequent ly the histology 

show ed a degree of myo met rial invas ion (M 1, M2 and M3) 

rece ived pos topera tive radiotherapy , the major ity (70. 1 % ) had 

a com bin ation of intracav itary and external bea m rad iation . 

Over ninety-three perce nt of pa tients wit hout preoperative 

brachy therapy, who subsequ ently were founcl to have a degree 

of myo metria l invas ion (M 1, M2 and M3), rece ivecl pos toper-
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BEVEZETÉS Magyaro rszágo n éve nte 800 -90 0 új méhtes trák eset 

kerül felisme résre. Hazá nkba n és külfö ldön is változatos keze

lés i e lvek érvényes ülnek, de a kezelés sarokkövé t mind en in

tézményben a függe lékekkel együ tt történő has i méheltávo lítás 

j e lenti. Különösen megosz lanak a vélemények a műtét e lőtti és 

után i sugárkeze lés jelentőségéről. A helyi hagyomán yoknak 

igen nagy jelentősége van a keze lés i tervek kiala kításába n. 

Azo kban az intéz ménye kben , ahol az üreg i sugárke ze lésnek 

(brac hyth erá piának) nagy múltja van, ott válogatás nélkü l vég

z ik a műtétre kerülő mé htestrákos betegek műtét előtti üreg i 
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sugá rkezelésé t ( 1-7) . Másu tt szó ba sem kerül a mütét előtt i 

üregi bes ugá rzás (8- 11 ). Viszo ny lag kevés köz lemény foglal-; 

koz ik az za l a kérdé sse l, hogy kell-e műtét előtt i üregi sugárké

ze lés vagy sem ( 12). Az össze haso nlító vizsgá latok több sége 

arra a köve tkez tetés re jut, ho gy nem szükséges ( 12). Szá mos 

köz lemény adataiból kiderü l, hogy ott sem történik meg min

den a lka lom mal a bevezető besugá rzás, aho l a rég i keze lés i 

ala pel vek sze rint meg kellene tört énnie ( 13). A tanulmán y 

eltérő célkitűzése miatt a betegcso portok más irányú bon tása 

nem tesz i l ehetővé a műtét előtt sugarazo tt és az anélkü l mű

té tre kerü lt betegek adatainak elemzésé t ( 13). Az e lmú lt év tize

dekben klinikánk on keze lt méhtestrákban szenvedő betegek 

egy részénél nem végezt ünk mütét előtti üreg i sugá rkezelést. 

Ennek oka részben a betegek tartózko dása vo lt, rész ben pedig 

tech nikai nehézsége k akadá lyozták a besugá rzás elvégzését . 

Csa k úgy, mint má s intéz ményekben, ná lunk is előfordult, 

hogy bő, elhúzódó hüve lyi vérzés vagy tapintható függelék 

képlet miatt a mielőbbi műtét érdekében a mütét előtti üregi 

sugárkezelés e lmaradt. Különö sen a sebésze ti-kórszöve ttani 

stádium beosz tás 1988-as bevezetése óta klinikánkon is meg

nőtt azokn ak az ese te knek a száma, amelye kben a müt é t e lőtti 

üreg i sugá rkeze lés már a keze lés i tervben sem sze repelt. Fi

gye lembe véve az éve k alatt igen nagyra duzzadt ese tszá mot , 

visszatekintő összehasonlító tanulm ányban kívántuk e lemezni 

a műtét előtt i üreg i sugá rkeze lés jelentőségét. 

ANYAG ÉS MÓDSZER A DOTE Női Klin ikáján 1978 és 1993 kö

zö tt 1019 méhtestrák os be teget keze l tűnk. A vizsgá lat tárgyá t 

annak a 8 17 ese tnek a túlélése képez te, akikn él a méhet a füg

ge lékekkel egy ütt eltávo lítottuk . A vizsgá lt időszak behatárolá

sánál jelentős sze mpont vol t az, hog y minden betegn él leg

a lább 5 év telt e l a kórisme felá llítása óta, va lamint az, hogy 

1 994-től high dose-rate (H DR) afterloadin g módsze rre tértünk 

át. A tanulm ányba bevont beteg ek mi ndegyi kéné l szakaszos 

méhkapará ssa l e ltávolít ott kaparék szövetta ni vizsgálata iga

zol ta a méhn yá lka hártya rákjá t. A d ifferenciált ság i fok (gra de, 

G) meghatározásánál ezt a szöve ttan i eredményt vettük a lapul. 

A betege k műtét el őtti kivizsgá lása során vérké p, vér- biok é

mia, mellka s röntgen és a 80-as évek végétő l hüvely i ultra

hang-v izsgá latot végez tünk . Öt száz huszonh at ese tben a mű
tétre bevezető (pr eo peratí v) he lyi sugárk eze lés t követően 

(PREOP) , 29 1 ese tben pedi g ané lkül ( 0 PREO P) került sor. 

A tanul mányban az t vizsgál tuk , hogy a két betegcs oport tú lé lé

sében van-e o lyan különb ség , amely a műtét előtti üregi sugár

keze lés a lkal ma zásáva l illetve annak e lhagyásáva l magya ráz

ható. 

Kedvező belgyógyásza ti-anesz tez io lógiai vé lemény bi rtoká

ban hasi méhe ltávolítás ! végez tünk három ese t kivé te lével , me

lyeknél a kedvező hüve lyi viszonyok és a vélhetően jó kórjó s

lat miatt hüve lyi úton távo lítottuk e l a méhet függelé keive l 

együ tt. 

A stádium meg határozásá t a FIGO 1988- as beosz tása szer int 

végez tük ( 14) . Vizsgá lata inkban azonban az Ann ual Repo rt 
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Míirér e/Ölli iirel(i s11gárke:e/és j elemösége méhresrrák esereibe11 

nemzetközi adatgyűjtésének megfelelő 0 (M0 ), < 1 /3 (M 1 ), 

> 1 /3 de <2/3 (M2), és >2/3 (M3) cso portokat a lkalm aztuk . 

A műtét előtti üreg i sugárk eze lés so rán két vagy három ülésbe n 

az A-po ntra szá mított 2500-3000 reu (radium equi va lent un it) 

dózist adtunk le Co60 sugárforrásból egyenes applikát orral , 

utántöltő módsze r alkalmazásával. 

A hasi méheltávo lítás extra- vagy intrafa szc iális voltát túlnyomó 

többségben nem ál lt módunkb an megá llap ítani. Tekintettel a 

míítő orvoso k nagy számára , vélhetően az ese tek töb bségé ben 

intrafaszc iál is méhe ltávo lítás törté nt. Tanul mányunkban nem 

vizsgá ltuk a méhnyak beva rrásá nak jelentőségét. 

A műtét előtt i üregi sugá rkeze lés után és az anélk ül kezelt ese

tekb en egya rán t egységes kiegészí tő (posztopera tív adju váns) 

sugárk eze lési elvek érvé nyes ültek. Az alapelv az volt , hogy, ha 

az eltá volított méhben a daganat j elen vo lt, a te ljes kiegészítő 

sugá rkezelést indo ko ltnak tartottuk. Ennek megfelelően a míí

tét előtt i üregi sugárkeze lésben részes ült M 1, M2 és M3 esete 

inek 9 1,5%-a kapo tt kiegészí tő bes ugárz ást, több ség ben 

(70, 1 %) komb inált külső és bel ső sugá rkeze lést. A műtét előtti 

üregi keze lése k nélkü l műtött M 1, M2 és M3 eserek 93,4% -a 

sz intén kapo tt kiegészítő sugár keze lést , mely az esetek több sé

gében (77,3%) egy ütte s üreg i és kü l ső besugá rzás ból á llt. 

Kiegészítő sugárkeze lést akko r is végeztü nk, ha a daganat nem 

te1jedt a méhfal ba (MO). Ennek arán ya a műtét előtti üregi su

gárkeze lés után műtöttek cso portjáb an 43 , 1 % , a más ik cso po rt

ban 58,3% volt. A müt ét előtt i üregi sugá rkeze lés után eltávo

líto tt méhe k köze l 10%-a vol t daganatm entes. 

A kiegészítő együ ttes bes ugárzás részeké nt végze tt üregi keze

lése k so rán Co60 foJTásból 500 reu besugárzás t adnmk a 

cso nkr a lapo s appl ikárorral. A kü lső mezőkből végze tt kisme

dencei sugárke ze lés során 2 Gy-s ada go kban 50 Gy telecoba lt 

besu gárzás t végeztü nk. Az e ltávo lítot t méhben kimut atható da 

gana t ese tek közül a PREOP cso port 72, 1% -a (290/40 2), a 

NO PR EO P cso port tagja inak pedig 8 1,4% -a ( 196/241) része

sült kü lső sugárkezelés ben. A PR EO P és NONPREOP cso por

tok 89%-ába n (358 /40 2) ille tve 88,9%-á ban (2 14/241) végez

tlink cso nkbi z tosí tó üreg i sugárk eze lés t. 

Tekintettel a legfo ntosabb kockáza ti tényezők megoszlásában 

ész le lt kü lönbsége kre, a két csoport túlé lésé nek összehaso nl í

tását a legfon tosabb kó1jóslati tényezők sze rint végez ték el. 

Vizsgálatukba n csak azo kat a sebé szet i I stádiumú , méhn yál ka

hártya mirigyrák ese teket vettük figye lembe, amelyek nél a 

d ifferenciáltság i fok és a méh fal beszü rtség mélységére vonat

kozó adatok is rendel kezésre álltak. 

A műtét e lőtti sugárkeze lésben részes ült és ané lkü l mütö tt be

tege k daga na tmentes túl é lését a kóri smézés felá llításátó l eltelt 

idő függvényé ben határoztu k meg(!. ábra). Az egyes csopo r

tok túlé lésé nek vizsgá latát life-tabl e módszerre l vége ztük. 

A kumulatí v túlé lés i hányadot az/. ábra kivéte lével a kóri sme 

felállí tásakor átlag os an várhat ó hátralevő élettar tam hányada 
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függvényében vizsgá ltuk ( 15). A betegség fel ismerése idején 
várható élettartamot a KSH kor-függő halálozási adata i alapján 
kész ített táblázatból határoztuk meg. A görbék összehasonlítá
sára log-rank tesztet, a várható és megfigye lt gyakoriságo k kü
lönbségének statisztikai vizsgálatára X2 próbát alkalma ztunk. 

EREDMÉNYEK A differenciáltsági fok megoszlása a PREOP 
és ONPREOP betegcso portban azonos volt ( /. 1ábláza1). 
A méhfal beszűrtség mértékének megosz lása kedvezőbb volt a 
PREOP csoportban , hiszen a méhfa l egyharmadát meghaladó 
tetjedést (M2 + M3) mutató esetek gyakorisága 38,8 és 22,7% 
volt sorrendben a NO PREOP és PREOP csopo rtokban. A jel
legze tes méhnyálkahártya miri gy rákt ól (adenocarcinoma 
endometr ii) eltérő szöve ttani típusok (adenoacanthoma, adeno
squamosus carcinoma , világos-sej tes rák, serosus-papilla ris 
mirigyrák) előfordulása a ONPREO P és PREOP csoportok
ban 8,0 illetve 3,6% volt. A PREOP csoportban 79% a NON
PREOP esetek között pedig 68,9% volt a korai stádiumok (se
bésze ti-szövettan i IA, 1 B és IC) gyakori sága. Összességébe n, a 
differenciáltsági fokot is beleértve minden vizsgál t kockázati 
tényező megoszlása kedvezőbb volt a műtét e lőtti besugárzás
ban részesült betegek között (/. 1ábláza t) . Ennek figye lembe 
vételéve l nem csoda, ha a két betegcso port tú lélésének össze
hasonlítása a műtét előtti besugárzásban részesült betegek 
javára előnyt mutat(/. ábra). Az IA, 1B és IC stádiumú műtét 

e lőtti besugárzásban részes ült és anélkül keze lt esetek ötéves 
kiújulásmentes túlélése sorrendben 93 és 93,6%, 93 és 94%, 
valamint 80 és 65% volt. 

o.• 
0,8 

0,7 

• 'l,j 0,4 
:0: 

~ 0.J 

0,2 

25 49 7.1 97 

l-lón:t1> 

/. ábra. Daganatmentes túlélés mű1éttel kezelt méh1estrák eseteiben 
PREOP míítét előtt i üregi sugárkezelésben részesültek (n = 526) 

NONPREOP míítét e lőtti üregi sugárkezelésben nem részesültek (n = 291) 

statiszt ikailag is jelentős (G I és G2 X1 = 6.1, p = 0,015; G2 és 
G3X 2 = 17,9, p <0,001). 

Tekintettel a legfontosabb daganat jellemzők megoszlásában 
ész lelt különbségekre , a bevezető helyi sugárkezelésben része
sült és anélkü l műtött csopo rt túlélésének összehasonlítását az 
általunk figyelembe vett (/. táb/áza1) legfontosabb kótjós lat i 
tényezőkre vonatko ztatva folytattuk . Sebésze ti I stádiumú ma
gasan differenciá lt esetek túlélésében nem volt különbség attó l 
függően, hogy kaptak-e a műtét előtt helyi sugárkeze lést 
(4. ábra). A két csoport daganatmentes tú lélése sta tisztikailag 

Több , mint ezer beteget felölelő 16 éves anya- /. 1áblá::a1. Kórjóslati tényezők megoszlása míítét előtti besugárzás után és anélkül kezelt 
gunkban a betegek kora a méhtestrák fel ismerése- esetekben 
kor 29 és 95 év között változott. A mütét előtti be-

Kó1jóslati tényező NO, PREOP (%) 
sugárzásba n részes ült és nem részes ült betegek 
átlag életkora pontosan megegyeze tt (60,9 év, SD 
= 10,5 év). Ennek ellenére fontosnak tartottuk a 
kiújulásmentes túlélés átlagosan hátralevő éve kre 
való vonatkoztatását, hiszen az ötéves vagy tízéves 
túlélés nem ugyana zt jel enti a 40 éves és a 80 éves 
beteg számára . A műtét e lőtti besugárzásba n része
sült és nem részes ült betegek viszonyított időtar
tamra vonatkoztatott daga natmentes túlélését a 2. 
ábra mutatja be. Hasonlóan az abszolút időskálá
val készült túlélési görbéhez, a műtét e l őtti besu
gárzásban részes ült betege k túlélési e lőnye itt is 
egyértelmű. Tekintettel az igen széles skálán moz
gó kore loszlásra, a továbbiakban ezt a módszert al
kalmaztl1k a daganat mentes túlélés vizsgálatára. A 
két görbe számszerű össze hasonlítása során j elen
tős különb sége t találtunk (X 1 = 35,4, p<0.001 ). 

Differenciúltsági fok G 1 184 
63 
35 
9 

A differenciál tsági fok megoszlása a két csopor t
ban azonos volt, így a műtét e lőtti besugárzásban 
részesü lt és az ané lkül mÜlött betege ket összevon
va elemeztük ezen kórjóslati tényezők túlélést be
folyásoló szerepét (3. ábra) . A görbék különbsége 
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Méhfal beszünség 

Szövettani típus 

Sebészeti stádium 

G2 
G3 
Ismeretlen 

M0 48 
Ml 102 
M2 45 
M3 67 
lsmerellen 29 

M irigyrák 265 
Adenoacamhoma 9 
Laphám-mirigyrák 7 
Szemölcsös-savós rák 1 
Vilúgos-sejtes rúk 8 
lsmere1len 1 

IA 4'9 

1B 101 
IC 49 
IIA 13 
118 14 
IIIA 29 
11IB 
IIIC 1 
IVA 0 
IVB I 
Ismeretlen 33 

PREOP 

(63.7 ) 
(2 1.8) 
( 12. 1) 

(2.4) 

( 16 .6) 
(35 .3) 
( 15 .6) 
(23.2) 

(9.3) 

(9 1.7) 
(3.1) 
(2.4) 
(0,3) 
(2.2) 
(0.3) 

( 17,0) 
(34.9) 
( 17.0) 

(4.5) 
(4.8 ) 

( 10,0) 
(0.3) 
(0,3 ) 

(0.3) 
( 10,9) 

(%) 

34 1 
109 
44 
32 

123 
2 19 

45 
74 
65 

507 
7 
11 
1 
0 
0 

138 
2 11 

66 
3 

12 
21 
0 
0 
0 
1 

74 

(65,0 ) 
(20 ,8) 

(8,4) 
(5 ,8) 

(23.4) 
(41, 7) 

(8,6) 
( 14,1) 
( 12,2) 

(96,6) 
( 1,3) 
(2, 1) 
(0,2) 

(26,3) 
(40 , 1) 
( 12,6) 

(0,6) 
(2,3) 
(4,0) 

(0,2 ) 
( 13,9) 
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2. ábrn. Daganatmemes túlélés a ,i,zonyitott élettartam függ1-ényében 

PREOP műtét előtti üregi sugárkezelésben réslesültek (n = 526) 

NONPREOP műtét előtti üregi sugárkezelésben nem részesültek (n = 291) 
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J. ábra. Daganatmentes túlélés műtéttel kezelt méhtestrák eseteiben a 

daganat difTerenciáltsága smi 111 (G 1 405. G2 110. G3 42) 
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4. ábra. Daganat mentes túlélés sebésle ti I stádiumú G I daganatokban 

PREOP műtét elötti üregi sugárkezelésben rés7esültek (n = 272) 

ONPREOP műtét előtt i üregi sugárkezelésben nem rés7esültck (n = 133) 

se m különbözi k egymástó l (X 1 = 3.29, p = 0, 1 ). A PREO P és 

NONP REOP sebésze ti I stád ium ú G l -es daga na tok méhfal 

beszü rtségén ek mélysége haso nló megos zlást mutatott (2. 1áb

/ázat), tehát a tú lélés i görbék össze haso nl ításá t ez sem torzítja. 
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,\f1itét ei<iui iiregi 111gárke:elé1 j elemösége méhtestrák eseteihe11 

Közepesen differenciál t sebészet i I stádiumú daga nato k esetén 

lényegese n jobb vo lt a műtét előtt üreg i sugárkeze lésben része

sül t betegek túlélése (5. ábra). A mütét előtt üregi sugá rkeze

lés né lkül kezelt betegek kedvezőtlenebb túl é lésé t va lószínü leg 

az magya rázza, hogy az M2 t- M3 ese tek gyakor isága 58,6% 

volt. szemben a PREOP cso po11ban megfigye lhető 30%-os gya

kori ságg al (3. 1áblá::a1). A két cso port daganatmentc s tú lélésé

nek össze haso nlítá sa je lentős előnyt mutat a műtét előtt üregi 

sugárkezelé sben részes ült betegek javára (X 1 = 7,72, p <0,01 ). 

:!. táh/á:m. A méhfalba terjedés mélységének megoszlá,a sebésleti I stádiumú 

G l-es daganatokban 

Méhfal beszíin,ég NONPREOP ("o) PREOP (" o) 

M0 43 (32.3) 91 33.5 
Ml 62 -16.6 138 50.7 
M2 12 9,0 18 6.6 
M3 16 12.0 23 8.5 

3. táhlá:m. A méhfalba terjedés mélységének mcgosLlúsa sebészeti I stádiumú 

G2-e, daganatokban 

Méhfal bcs1.ünség NONPREOP (%) PREOP (%) 

M0 (3.4) 15 (18,7) 
Ml 11 (37.9) 4 1 (5 1.3) 
M2 10 (34.5) 8 (10.0) 
M3 7 (24.1) 16 (20.0) 

4. táh/á:m. A méhfalba terjedés mélységének megos7lása sebés7cli I stádiumú 

G3-as daganatokban 

Méhfal beszűrtség NONPREOP (%) PREOP (%) 

M0 2 ( 10.5) 4 (17.4) 
Ml 6 (31.6) 9 (39. 1) 
M2 1 (5.3) 3 ( 13.0) 
M3 10 (52.6) 7 (30.4) 

5. túh/á:at. Mély méhfali beszűnség gyakorisága eltérő difTerenciáltságú sebé

szeti I stádiumú daganatokban 

Méhfal bes,űrtség 1 ONPREOP 

GI 16 
G2 7 
G3 10 

(" o) 

12.0 
24.1 
52.6 

PREOP 

23 
16 
7 

(• o) 

8.5 
20.0 
30.-1 

Az alacsonyan di ffere nciá lt sebésze ti I stádiumú esetek túlé lé

sébe n nem vo lt különbség att ól függően, hogy kaptak-e a mü

tét előtt be ugá rzás t vagy em (6. ábra) . A mélyebb méhfalba 

te1jcdésnek a NO PR EO P cso portbeli magasabb gyakor isága 

(57,9% sze mben 43 ,4%-ka l) az alacsony differenciáltságú da

ganat oknál is torzí tona az össze hasonlítás t (4 . 1áblá::a1) . A túl

élés i gör bék össze haso nl ítása nem mutato ll stat i zti kailag 

jelentős különbsége t (X' = 3,29, p = 0, 1 ) . 
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A differenciálatlan daganatok ese tében a mütét előtti üregi 
sugárke zelés után és az anélkül mütött esetekben is lényegese n 
magasabb volt a méh izomfalának felét meghaladó mély égü 
beszürtség, mint a differenciáltabb esetekben (5. táb/á ;:01). 

Az előrehaladon esetek (> IC) gyakorisága szintén jelentősen 
emelkedett a kevésbé differenciá lt daganatokban (6. táblá::.at). 

Eredményeink arra utalnak, hogy az alacsony differenciáltságú 
daganatokban azért nem érvényesül a mütét el őtti sugárkezelés 
túlélést ja vító hatása, mert ezekben az esetekben már igen nagy 
valószínüséggel ke ll számítani arra, hogy a daganat méhen kí
vülre is terjed. A kismedence i nyirok utak vagy a függeléke k 
érintettsége esetén a mütét előtti hely i sugárkezeléstől nem 
várhatunk jav ulást a túlélésben, hiszen a helyi sugárkezelés 
hatósugara korláto7ott. Telje s anyagunkban az alacsonyan dif
ferenciált daganatok között 35% volt az előrehaladt esetek 
gyakorisága. A folyamat gyakor i kite1je dése G3-as ese tekben 
indokolttá teszi a kismedence i nyirokcsomók eltávolítását 
illetve a valódi stádium megállapító mütétet. 

MEGBESZÉLÉS A műtét e lőtti üregi besugárzás a méhtestrák 
kezelésének egyik ellentmondáso s eleme. Sok intézményben 
rendszeresen alkalmazzák, és talán még nagyobb azoknak az 
intézményeknek a száma, ahol egyá ltalán nem végzik. Előre

tekintő randomizá lt tanu lmányban nem vizsgáltá k a műtét 
el őtti üregi besugárzás jelentőségét. Vi sszatekintő ellenőrzött 

tanulmányunkban a legfontosabb kockázati tényezők szerint 
hasonlítottu k össze a mütét előtti hely i sugárkezelésben része
sült és az ané lkül kezelt méhnyál kahártyarákos betege ink 
kiújulásmentes túlélését. 

A stádium meghatározását a FIGO 1988-as beosz tása szerint 
végeztük (14). Ezt a beosztást alkalmaztuk azokban az esetek
ben is, amelyekbe n a kórisme felállítására 1988 előtt került sor, 
és azoknál is, ahol mütét előtt üregi sugárkezelés történt. Az 
1988-a s FIGO beosztás a méhfalba terjedés mélységét a méh
fal vastagságá nak hányadaként fejezi ki, és 0, <50% illetve 
>50% megkülönböztetést alkalmaz. Vizsgálatainkban azonban 
az Annual Report nemzetközi adatgyüjtésének megfel elő 

0 (MO). < 1/3 (M l), > 1/3 de <2/3 (M2), és >2/3 (M3) csopor
tokat különítettünk el. A három helyett négy csoportra való 
elkülönítés a méhfalba terjedés mélységének megoszlása vonat
kozásában árnyal tabb összehason lításra adott lehetőséget. 

Műtét előtti üregi sugárkezeléseket egy hetes időközönként 
végeztük két illetve három ülésben, s a mütétre egy héttel az 
utolsó üregi kezelés után került sor. A sugármenny iség kiszá
mítása nemzetközileg elfogadott módszerrel történt. A keze
lések és a mütét között elte lt viszonylag rövid idő alatt, bár a 
daganat j e lentősen vi sszafejlődött, a daganat sejtek teljesen 
nem pusztultak el. A mütét előtti üregi sugárkezelés alkalma-
7.ása esetén több szerző is előnyben részesíti a klinikai stádium 
beosz tás alkalmazását a sebészeti -kórszöve ttani stád ium 
beosz tássa l szemben (4, 13, 16, 2 1 ). Az idézett tanulmányok
ban azonban legalá bb 2 vagy 3 hetente végeztek bevezető sug
árkezelést, majd az utolsó után I hónappal történt a műtét . 
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5. ábra. Daganatmentes túlélés sebés7cli I stádiumú G2 daganatokban 

PREOP miítél előtti üregi sugárke7elésben rés7esültek (n = 81) 

NONPREOP műtét előtti üregi sugárkezelésben nem részesül1ek (n = 29) 
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6. ábrn. Daganatmentes túlélés sebés7cti I stádiumú G3 daganatokban 

PREOP müté1 előtti üregi sugárkezelésben részesültek (n = 23) 
10 NPR EOP műtét előtti üregi sugárkc7elésben nem részesültek (n = 19) 

6. táblá:al. Előrehaladott esetek (>IC) gyakori,ága eltérő differenciáltsági 

fokú daganatokban 

Di fferenciáhsúg i fok 

G I 
G2 
G3 

N 

46/525 
44/172 
26174 

% 

8,8 
25.6 
35,1 

Komaki és 1111sai ( 1) szerint a mütét előtti üregi keze lés és a 
mütét közötti optimális időtartam 4-6 hét. Úgy ítéltük meg, 
hogy tanu lmányunk esetén a műtét e lőtt viszonylag rövid idő
vel végze tt besugárzás a sebészi stádium meghatározás t nem 
torzította. Ezt alátámasztja az a tény is, hogy szemben az idé
zett tanulmányokban talált 50-80%-os gyako risítgú daganat
mentességge l, eseteinkben csak 11 %-ban nem tudtunk vissza
maradt daganatot kimutatni az eltávolíto tt méhben. 

A mütét előtt i üregi besugár7.ásban részesült és anélkül keze lt 
betegek daganatmentes túlélését a kórisme felállításá tól eltelt 
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idő függvén yé ben határoztuk meg. Bár a kumulatí v túlélési 

hán yadot standard mód sze rre l, a kórismézéstől e ltelt hónapok 

függvényében is megadtuk , előnyben részes ítettük az átla gos 

hátralevő éleuar tam hányada függvé nyében való számítás t ( 15. 

22). A be tegség felismerése idej én vá rható életta rtamot a KSH 

kor-függő halálozás i adatai alapján ké szí tet t táblá za tbó l 

határo ztuk meg . A módsze r legfo ntosabb e lőnye, hogy az igen 

szé les kore losz lásból adódó esetleges egyenlő tlenségeket 

kiküszö bö li, és pontosabb, egyé nre szabott felvilágosítás t tesz 

lehetővé a ho ssz ú távú kó,j ós latot illetően. 

VissLatekin tű , de sz igorúan e l lenőrzött tanulmán yunk e red

mén ye i arra utalnak , hog y a kora i stád iumú, magasan differ en

ciá lt méhtest rák daganatmente s túlélését a mű tét előlli Liregi 

be sugár zás nem javítja. Közepe s d ifferenciált ságú méh tes trá

kok túlé lése műtét előtti üregi besugá rzás után kedvezőbb. 

Alacsony differenciáltsági fok esetén jelentős arányú a méh

nyakra és méhen kívü lre történő tc,jedés . Minden bizonny a l ez 

az oka annak, hogy a műtét előtti üregi besugár zás nem javítja 

ennek a betegc soportnak a túlé lését . A műtét előtti illetve utáni 

hely i bes ugá rzás csök kenti a he ly i kiújulá sok gyakor iság át , de 

G3 esetekre sok kal inkáb b a távoli kiújul áso k jellemzők a 

paraaortiku s nyirokcsomó áttétek útjftn (6). 

A gya kori távo lra te,jedé se G3-as ese tekben indokolttá teszi a 

k ismed encei nyirokc so mók e ltávolítását il letve a va lódi stádi 

um megá llapít ó műtét e lvégzését. Ez t igazo lja Mohw, és 1111sa i 

( 11) tanu lmány a, mely sze rint a sebésze ti I stádiumban váloga

tás né lkül végze tt teljes kismede ncei nyirokcso mó e ltávo lítás 

ese tei ben a méhfal beszűrtsége és a diffe renc iáltság mértéke 

már elvesz ti kórjós lati jelentőségét. Számos tanu lmán y igazo l

ta , hogy, ha daga nat a méhfalba mé lye n beterjed , gyakori a nyi

rokcso mó áttét, függetlenül a a daga nat diff erenciált ságának 

fokától , míg felszínes te,jedés esetén csak a G3-as daganatok 

nál jelentős ez a veszé ly ( 17). A méht estrákok több ségé t nem 

kifej eze tten onk ológ iai érdeklődésíí nőgyógyász műti ( 18). A 

méhfa lba te,j edés mélységé t sza bad szem mel biztonságga l 

nem lehe r megá llapít ani. Míítét alatti fagyasztott metsz etek 

rend sze res készítése időigényes, költséges és felesleges be

avatkozás lenn e, hiszen a műtő nőgyógyászok több ségé nek 

nin cs megfelelő gyako rlata a kismeden ce i nyirok cso mó k eltá

vo lításá ban. Műtét e lőtt i hü velyi dopp ler ultra hang és MR ! 

v izsg á la ttal nagy biz tonságg al megá llap íthat ó az izomfa l mély 

beszűrtsége ( 19), de önmagában a differenciá ltság i fok is jó 

összefüggést mut at a beszíí rtség mé lységével (5. 1áb/á::.al). 

Megfe lelő stád ium megá llapító műtétet az Egyes ült Államok

ban is csak az ese tek ige n kis hányadában végez nek ( 18) . Ez az 

eljárás tö bbny ire csa k nagyo bb onkológia i központokban tart o

z ik a szo kványos eljá ráso k közé, több ség ben csa k a maga s 

kockázatú betegeknél végz ik (8, 11, 24). Szinte mind enütt az 

a lacso nya n di fferen eiá lt és a mé lybe terjedő daga natoka t sorol

ják ide. A differ enciált sági fok meghatáro zásá ban is vannak e l

térése k, hiszen a G 3-as esete k gyakor isága sebésze ti I stádium 

ban 6 ( 11) és 16% ( 10) közö tt, sebésze ti 11 stádi um ban 7 (20) 

és 33% (4 ) közö tt vá ltoz ik. Vá loga tás né lküli anyag ban az 
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A1iírér előfli iirc.>gi sugárke::elés jelentősége méhtestrák eseteiben 

a rány 10 ( 13) és 33% ( 1) között van. Anyag unkb an 10% vo lt 

az a lacsonyan differen c iá lt esetek gyakori sága . A méh-fa lba 

te,jedé s mé lységé nek míítét előtti meghatáro zása még a diff e

renciált ság i fok me ghat áro zásá ná l is nehéz ke sebb és 

pontatlanabb . Korábbi tanulmán yo k is megerősítették, hog y a 

diff e renciált sági fok a méhfa l be sz íírtség és a méhnyak ér intetl

ségné l is jelentősebb kó,jó s lati tényező (6, 9). Az a lacso nya n 

differenciál t dag anatok eseté ben a túlé lés lényegesen rosszabb, 

m int a klinikai 11 stádiumú esete ké (7) . A míítét előtti üre gi be

sugárzá sban részes ült betegekné l még a szö vettani v izsgá lat 

sem tudja biztos an meg hatá rozni a méhfalba te,jedé s mérték ét. 
Tanulmán yunk e redményei sze rint a magasan diff ere nc iált és 

az alacsonyan differen c iá lt sebész i 1. stádiumú méht es trákok 

daga natm en tes túl élésé t nem javítja a műtét el őtti üre gi besu

gá rzás. A köze pesen d iffere nciá lt daga natok cso portjában , a 

mütét el őtti sug árkezel ésben részes ült betegek j obb tú lé lés i 

eredménye i valószí nííleg azzal magyar ázha tók, hogy köz tü k a 

kedvezőt l en kór jósla ti tényezők (pl. a méhfa l dagan ato s be

szűrtsége) ritkábban fordultak e lő. Ered ményeink megerősítik 

azokat az irodalmi adatokat, ame lyek sze rint a j ó kó ,j ós latú 

(G I vagy G2 , és M0 vagy M 1) ese tekben a míít ét e lőtti üregi 
besugárzás nem javítja a túlélés i ( 12) . 
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