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BEVEZETÉS A női nemi szervek daganatainak stádium beosztá
sát a FIGO ( lnternational Federation of Gynecology and Obste
rics) sokszor módosította. Ezeknek a változtatásoknak az is
mertetése nem célja ennek az összefoglaló nak, ezért történelmi 
visszatekintést nem adunk. A je lenleg alkalmazandó beosztást 
és annak szabá lyait ismerte tjük, kiegészítő megjegyzésekke l. 

A daganat jellemzők vagy kó,jó slati tényezők (prognosztikai 
faktorok) a daganatok kezelésé ben egyre nagyobb hangsú lyt 
kapnak. Ez tükröződik abban is, hogy a méhtestrák FIGO stá
dium beosztásába már egy. a daganatok érettsége (differen
ciáltsága, grade) be is épült. A daganatok érellségét általá
ban 3 fokozatra osztjuk az / . táblázat szerint (grading system). 
Ez mindegyik daganatnál egyforma, ezért tárgya lju k egysé
gesen. A grade fokozatot a többi nő i nemi szervi daganat 
esetében is meghatározzuk, de ez a stádium meghatározás t 
nem befolyá solja. A dagana t jellemzőket az AJCC (American 
Joint Commit tee on Cancer) rendszer érintőlegesen említi, 
egy-egy megalapozottabbra felhívja a figyelmet. A daganat 
jellemzők ismertetése azonban messze meghaladná munkánk 
kereteit. 

/. 1áh/á:a1. A nő i nemi szervi daganatok érettségének (grade. G) osztályo?ása 

GX grade nem határozható meg 
G I jól differenciált 
G2 közepesen di ffercnciált 
G3 rosszul differenciált vagy differenciálatlan 

A SZEMÉREMTESTRÁK STÁDIUM BEOSZTÁSA A szeméremtestből 

kiinduló rosszindulatú daganatok klinikai TNM stádium be-
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osztásá t a FIGO 1969-ben átvelte. Ennek során a stádium meg
határozás az elsődleges daganat és a környék i nyirokcsomók 
klinikai vizsgá lata alapján történt. Az osztályozást néhány, 
távoli áttét kimutatását szolgáló klinikai és röntgen vizsgálat 
eredménye módosíthatta. A klinikai és a sebészi-szövettani 
módszerekkel megállapított daganat kitctjcdés között 20-50%
os eltérés is mutatkozott ezért a FIGO Daganat Bizotlsága 
1988-ba n a stádium beosztást megvá ltozta tta. A j elen leg 
használatos osztályozás sebész i-szövettani stádium beosztás 
(2. táb!áza1), amely azért lehetséges, mert a daganatnak és a 
környéki nyirokcsomó knak sebész i eltávolítása az esetek nagy 
többségében megtörténik. 

2. 1áblá:a1. A szeméremtestnik FIGO szerinti stádium beosztása 

FIGO 
stádium 

0 

11 

111 

IV 

Mcghatáro1.ás 

ln situ és intraepitheliális (VIN) rák 

A daganat a s1.eméremtcsten és/vagy a gáton helyezkedik el. 
legnagyobb átmérője 2 cm vagy kisebb. nyirokcsomó áttét nincs 

IA 

113 

A daganat a szemércmtcstcn és/vagy a gúton helyez
kedik el. legnagyobb átmérője 2 cm vagy kisebb. a 
mélybctcrjcdés mértéke nem több. mint 1 111111, nyirok
csomó ittlét nincs 

A daganat a s1.cméremtcstcn és/vagy a gáton helyez
kedik el. legnagyobb átmérője 2 cm vagy kisebb. a 
mélybetcrjedés ménékc több. mint 1 111111. nyirokcsomó 
áttét nincs 

A daganat a szeméremtesten és/vagy a gáton helyezkedik el. 
legnagyobb átmérője >2 cm. nyirokcsomó ittlét nincs 

Bánncly nagyságú daganat. amely ráterjed a húgycső alsó s7.aka
szára. és/vagy a hüvelyre. és/vagy a végbélnyílásra: és/vagy 
egyik oldali környéki nyirokcsomó ittlét esetén 

IVA 

!VB 

A daganat ritte1jed a húgycső felső részére és/vagy 
a húgyhólyag nyálkahártyájára és/vagy a végbél nyál
kahártyára és/vagy kötött a kismedencei csontokhoz: 
és/vagy mindkét oldali környéki nyirokcsomó áttétek 
esetén 

Minden távoli áttét. beleértve a medencei nyirok
csomókat is 
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Komya L és 1111111ka1ársai 

ANATÓMIAI ÉS SZÖVETTAN I VONATKOZÁSOK Minden olyan rossz

indulatú dagana tot, amelyik elsődlegesen a sze mércmte sten 

kele tkez ik, szemé remtestráknak ke ll tekinreni. A nemi sze rvek 

más részének vagy más sze rv ráko s betegségé nek a sze mérem

testen megjelenő áttéteit nem tartjuk szemé rcmt est ráknak . 

A hüvelybe te1jedő sze méremtes trákot viszo nr igen, jóll ehet . 

ilyen ese tekben so kszo r nem könnyű megmondani, hogy a 

daganat elsődlegesen a hLivelyből vagy a szeméremlestről szá r

ma zik-e. 

A sze méremte st nyiro ke lvezetése elég jól ismert. A kis - és 

nagyajkak nyiro ker e i az azono s oldali lágyéki (in gui nali s) és a 

comb (femora lis) ny iro kcso mókho z men nek. Az ajkakon lévő 

rákok is alapvetően ezekbe a nyirok cso mókba adnak áttéteket. 

Ilyen ese tekben az e llenkező oldali körn yék i ny irokcsomók

ban áttét csa k e lvé tve fordul elő, és gya korl ati lag csak akkor, 

ha az azonos o lda li nyi rokcsomókban már talá lhat ók rákos sej 

tek. Ne m így a közé pvonalb an elhelyezkedő da ga nato knál. 

A csik ló rákja vagy a gáton elhelyezkedő rák mindk ét o ldali 

körn yé ki ny irokc somókba szórhat. A med ence i nyirok csomó k

ba , elsősorban a külső csí pő ér kör üliek be és a lágyé kszal ag 

fele tti (suprain guin al is) nyirok cso mókba a daganat sej tek csak 

másodlago san, a co mb i és a lágyé ki nyiro kcsomó k áttéte i ből 

jutnak. A medence i nyirokcsomók tehá t sze méremt es t dag ana

tok ná l már a másod ik vona l ny irokcsomó lánco t jelentik , és 

meg ha táro zás sze rint már távoli ánétek nek számítanak (M 1 ). 

Ha azo nban az elsődleges da ga nat mélye n bet e1jed a hüve ly

be , el őfordulhat, hogy a dagana tsej tek közv etlenül a medence i 

nyirokc somókho z is sodródnak. Megfigye lték azt is, hogy 

nag y csikló da ga nat és Banh olin-miri gy rák alkalmával is ke

letkezhe tnek elsődlegesen áttétek a medence nyirokc so mói

ban. Ez azonban rendkívül ritka , és kivéte lnek szá mít , a stádi

um beo sztás t nem befol yáso lja. 

Az ese tek több ség ében a rák sej tek e lőször a lágyé ki nyirok

cso mókba kerüln ek, amelyek a széle s izompólya (fascia lata) 

és a Camper fé le bőnye (Camper fascia) közö tt he lyezke dn ek 

e l. A comb ny iro kcsomó kban általában , de nem mindi g csak 

akkor talúl unk áttétet, ha a lágyék i nyirokcsomókban is van

nak . Nagyo n r itkán azonban előfordulhat, hogy a l,ígyé kí nyi

rokc so mók ne gatí vak, a co mb nyirokcsókban pedig vannak 

daganat sej tek. A co mb nyirok csomó k száma kevés , háromnál 

nem több , néha csak egye tlen egy va n. Eze k a co mb erekné l 

találhat ók, és mindi g a co mb v isszértől (ve na femorali s) be 

felé , a sze méremt es t felé hel yez kednek el. Legm aga sab ban a 

C loque t vagy Rosenm üller -féle ny irok cso mó van, ame ly köz

ve tlenLil a lágyéksza lag alatt talá lható . Előfordulha t, hogy 

hián yz ik. 

Az utóbbi éve k meg figyel ése i a sze méremtes trákok sebésze té

ben újra előtérbe hozták az "őrző nyi rokcsomó " (sent inel 

nod e) sze repé t. Egy re több tanul mány hívja fe l a figye lmet 

arra , hogy festés i eljárássa l azono síthat ó az őrző nyirok cso mó 

(az , amely ik legelőször veszi fel a festéke t), és, hogy ennek a 

ny irokcso mó nak a da ganat os beszűrtsége és a többi lágyéki-
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comb i ny irokcsomó dagan ato s ér intettsége kö zött szoro s ösz

szeftiggés van. Ha az őrző ny irokcsomóban nincse nek dagan a

tos sejt ek, a többi nyirokc somó is daganat mentes . Eze k a me g

figye lése k azonban még megerősítésre szo ruln ak, és ezér t a 

mindennapi gya korla tban nem tanácsos eltérni a nyirokcsomó 

eltávolítá s szo kásos mütététől. 

Az elsődleges da ga natból a környék i nyi rokcso mók ba a daga

nat sejte k a nyiro kerek ben e lsodródn ak, és ne m dir ekt te1jed

nek . A lágyéki-co mbi nyirok cso mók és az el sődleges dag anat 

közö tt nin cse nek nyirok cso mók, ez ért a rák sejtek a dag an at és 

körn yéki nyiro kcso mók közötti nyirok ere kben nem reked nek 

meg. Ez a felismerés tett e lehetővé, hogy a daga nat ot és a kör 

nyé ki nyirok cso mókat külön-kü lön metszésből távo lítsuk e l, 

és ne ke llj en kite1jesz tet1, sok szövődménnyel járó un . "en 

bloc" kim etszés t vég ez ni . Külön metszésckből végze tt műté

tek esetén, a két mü téti terü let közö lt egy ép bőrredő (sk in 

bridg e) marad, amelyben a daga nat kiújul ás a leg ritkábban 

fordul elő. Ha azo nban a nyirokkeringé s ak adál yoztato tt, vagy 

visszaáramlá s van, a rák sejtek a nyirok erek ben is e lakadn ak. 

A nyi rokelfo lyás zavarával akkor ke ll szá mo lni, ha a lágyéki

combi nyirokcsomók jelentősen megnagyobbodtak. mint pl. 

már klinik a ilag is jól látható nyirokcsomó átté t ese tén. A sza

bad szemmel lá that ó nag yság ú, daganato s nyirok csomók álta

lában e lzá1já k a nyi rokereket , és emi atl pan gás és v isszaára m

lás keletk ez ik. 

A da ga natos elvá ltozás szöve ttani igazolása a sze mér emt es trák 

ese tében is e lenge dhetetlen. A daga nat ok szöve ttani csoporto

sításá t a 3. táhlá za t tar ta lma zza. A laph ámr ák a leggyako ribb. 

A sze méremtest dag anatoknak a sze mér emt es t melanom a egy 

telj ese n külön cso portját képez i, amelyre ez a stád ium beosz 

tás nem vonatkoz ik, és amely et kü lön kel l tárgyaln i. Enn ek 

rész letes ismertetése túlhalad munk án k keretein. Utalun k azo n

ban egy nemr ég megjelent, a sze méremte st mel anoma ké rdé

sei t nagyo n részle tesen e l emző feje ze tre, ame lyből az olva só 

nagyon hasz nos felvilágos ítást kap hat ( 1 ) . A szöve ti é rellség 

(diff e renciáltság , gradin g) meghatá rozása(/. tábl á::.at) mindig 

ajánl oll, de a stádi um meghatározást nem befolyásolja. A stá

dium meg határo zásba beépü lt a daga nat os burj ánzás mé lysé

gé nek mértéke, olyan értel emb en, hogy a mélyre te1jcdés 

(stroma invasio) meg haladja -e az I mm- t vagy sem. Ez azé n 

fontos, mert ha a rákos folya mat nem ha lad mél yebb re, mint 

1 111111, annak a valószínűsége, hogy a nyirokc somókban áttét 

legyen , gy akorlatilag e lhan yago lható. Ilyen ese tekben tehá t 

nem sz ükséges a nyirokcsomókat el távo lítan i. A mélybeter

jed és mért éke a hám és kötőszövet ta lálko zásá hoz (cpithe

lial -st romal jun ctio n) legkö ze lebb fekvő bőr (dermali s) papill a 

és a daga natos bu 1ján zás legmél ye bb pon tja közö tt i tá vo lság. 

A daga nat szövettani jellemzői me llett a l apvetően fomo s a da

ga nat ot körülvevő szö veti szegé ly, a sebész i szé l szövetta ni 

vizsgá la ta. Az ép szövetből á lló sebé sz i szé l nagys ága határoz 

za meg, hogy a daganatot megfelelően távo lított uk-e e l. Nehéz 

azonb an pontosa n megmon dani , ho gy a sebész i szé l mikor le-
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kinthetö megfcle lönek . További gondot jelent , hogy a gáton és 
a húgycsö köze lében lévö daganatok nem távo líthatók el szé
les szé llel. Általános néze t szer int kisebb daganatok esetén a 
sebész i szé lnek legalább egy cm-nek kell lennie. nagyo bbak
nál azonban job b, ha a sebészi szél is nagyobb. Bármekkora is 
a sebészi szé l. annak nagyságáról és szöve ttani szerkezetéröl a 
kórszöve ttanász nak nyilatkoznia kell. 

3. táh/á:at. A szeméremtestriik kórszövettana 

A szeméremtest intracpithcliiilis ncoplasia gradc 3 
ln situ laphámrúk 
Laph.ínmik 
Vcm,cosus rák 
A S7Cméremtest Paget kórja 
Mirigyrák. különösebb meghatározás nélkül 
Bazalsejtes rák. különösebb meghatáro,ás nélkül 
Banhol i n-mirigyrák 

STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÁS A stádium meghatározása az eltávo lí
tott elsödleges daganat és a környéki nyirokcso mók (oldalan
ként lega lább 6 darab), szövettan i feldolgozásán alapszik. 
Az elsődleges dagan at nagyság a és elhelyezkedése általában 
klinikai vizsgála ttal is jól meghatá rozható, a mélybe terjedés 

mértéke azonban nem. Képalkotó elj árások nem nagyon segí
tenek a daganat kiterjed tségének megítélésébe n, legfeljebb 
medence i nyirokcsomó áttétekre (megnagyobbodo tt nyirok
csomók) hívhatják fel a figyelmet. A hüvelyi és hasi ultrahang 
vizsgálat elvégzése mindig j avaso lt, a hüvelyi fej beveze tése 
azo nban a daganat nagysága és fájdalmas volta miatt nem min
dig lehetséges . A mellkas röntgen vizsgálata fontos. Ha gyan ú 
van arra, hogy a daganat a húgycsövet. húgyhólyagot vagy vég
belet befogja , hólyag illetve végbél üikrözés java solt. A kör
nyező szervekre terjedés t kimetszéssel és szövettani vizsgálat 
tal kell igazo lni. A lymphangiográ fia segíthet a lágyéki-combi 
nyirokcsomók megítélésébe n, gyakor lati je lentősége a nyirok
csomók sebész i eltávo lítása miatt nincs, és ezért a mindennapi 
gyakorla tban nem alkalma zzuk. Az elsödleges daganatról csak 
akko r alkothatunk pontos képel, ha az teljes egészé ben, ép szö
vettel körülvéve lett eltávo lítva. Ha a metszés szélén daganatos 
vagy más kóros elváltozás van. a daganat ágyat újra ki kell 
vúgni mindadd ig, amíg nem j utunk az ép szövetbe. 

MEGJEGYZÉSEK A STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN A se
bész i-szövettan i stádium beosztá s lehetővé teszi nagyo n fontos 
kó1jósla ti tényezőnek , a daganat térfoga tnak, a mélybe terjedés 
mélységének, a dagana t szöve ti sze rkezetének és a nyirokcso
mók érinte ttségének megá llapitásá t, ezért tulajdonképpen a 
stádium a szeméremtestrá k legfo ntosabb kó1jóslati meghatáro
zója. Szoros összefüggés van a daganat nagysága és a nyirok
csomó áttétek gyakor isága, illetve a 111élybe te1jedés mértéke és 
a nyirokc somó k érintettsége között. A stádium meghatározás 
más kórjóslat i tényezőket (difTerenciáltság, DNS ploiditás, 
egyéb biológia jellemzők stb.) nem tárgyal. Az e lőnyök elle
nére a szeméremtestrák stádium beosztásá nak több gyenge 
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4. 1áh/á:m. A szc111ére1111estrák: az elsődleges daganat (T) TNM szerinti meg

határozása 

Elsődleges Meghatáro7ús 
daganat "T" 

Tis ln situ és intrnepitheliális rák 

TI A daganat a szemérem testen és/vagy a gáton helyezkedik d. 
legnagyobb átmérője 2 cm vagy kisebb 

T2 

T3 

T la A daganat a szeméremtesten és/vagy a gáton helyezke
dik el. legnagyobb átmérője 2 cm vagy kisebb. a mély
beterjedés mértéke nem több. mint I mm 

Tlb A daganat a szemércmtesten és/vagy a gáton helyezke
dik cl. legnagyobb átmérője 2 cm vagy kisebb. a 111ély
be1e1jedés mértéke több. mint 1 111111 

A daganat a s1c1néremtesten és/vagy a gáton helyezkedik cl. 
legnagyobb átmérője >2 cm 

Bármely nagyséigú daganat. amely ráte1jcd a húgycső alsó sza
kaszára és/vagy a hüvelyre és/vagy a végb(·lnyili1sra 

T4 Daganat rá1e1jed a húgycső felső rés?ére és/vagy a hllgyhólyag 
nyálkahártyájára fs/vagy a végbél nyálkahártyára. és/vagy kötött 
a kismedencei csontokhoz 

TX az elsőd leges daganat nem énékelhető TO nincs elsőd leges daganat 

5. táhlá:01. A szcméremtestrák TNM beosztása a FIGO stádiumokkal össze

vetve 

FIGO stádium UICC/AJCC 

T N M 

0 Tis NO M0 
JA Tl a NO M0 
IB Tlb NO M0 
11 T2 NO MO 
111 T I 1 I M0 

T2 N I M0 
T3 NO MO 
T3 1 M0 

IV;\ TI N2 M0 
T2 N2 MO 
T3 N2 MO 
T4 Bármely N M0 

IVB Bármely T4 Bármely N Ml 

pontja is van. amely miatt valószínüleg módos ítások várhatók. 
Azoknak a betegeknek, akinek nincs nyirokcsomó áttéte, a túl
élési aránya nagyon jó, függe tlenül attól, hogy az elsödleges 
daganat milyen nagyságú. pl. <2 cm vagy >2 cm, azaz I vagy 
11 stádiumú. Ilyen esetekben a gyógy ulás mindkét stádiumban 
80% felett van. A 111 stádium csak azt határozza meg. hogy az 
azonos olda li környék i nyirokcsomókba n van-e áttét. A kórjó s
lat azonban messzemenöen fi.igg a pozitív nyirokcsomók szá
mától. Akiknek csak egyetlen nyirokcsomóban van álléte, a 
gyógyulási esé lye nagyon jó , szemben annak a betegnek a 
nagyon rossz kilátásaiva l, akinek sok nyirokcsomó átté te van. 
A 111 stádium, tehát nagyon különböző kó1jóslatú betegeket 
vesz egy kalap alá. A legkisebb beavatkozás elve a nőgyógyá-
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Kontya L és munkatár sai 

szati onkológiában talán a szemére mtest daganatok esetében 
valósult meg leginkább. A kezdeti nagyon kiterjesztett, a daga
natot és a nyirokcsomókat egy tömegben eltávolító mütéttől , a 
már kisebb beavatkozásnak számító külön metszésből elvég
zett nyirokcsomó és kiterjesztett szeméremtest eltávolításon át 
a sebész i beavatkozás mértéke annyira csökkent, hogy már 
szeméremtest eltávol ításra is ritkán kerü l sor. Ha lehetséges, az 
elsődleges dagana tot szé les alapon vágjuk ki, és a szemérem
test épnek látszó részét megkíméljük. Egyre gyakrab ban csak 
egyolda li nyirokcsomó eltávolítást végzünk, amely értelem
szerüen nem teszi lehetővé a másik oldali nyirokcsomók sebé
szi-szöve ttani vizsgá latát. Nagy el sődleges daganatok cserén, 
vagy ha a daganat ráterje d a húgycsőre vagy végbélre, illetve 
ezeket annyira megközelíti, hogy biztonsági daganatmentes 
széllel nem vágható ki, bevezető gyógysze res kezelést (neoad
juvá ns kemoterápia) alkalmazunk , amelyet sugárkezelésse l is 
kiegész íthetünk. A daganat megkisebbítéséve l megmenthetjük 
a húgycsövet vagy végbelet, illetve elkerülhetjük, hogy sor ke
rüljön exente ráció elvégzésé re. A bevezető gyógyszeres keze
lés természetesen befo lyáso lja a sebészi-szöve ttani osztályo
zást. Ilyenkor a stádiumot az elsődleges daganat klinikai vizs
gálata alapján célszerü megá llapítani. 

A TNM MEGHATÁROZÁSA Az elsőd leges daganatra (T) vonatko
zó meghatározáso kat, amelyek megegyez nek a FIGO stádium
ban megfoga lmazott elsődleges daganat leírásokka l, a 4. ráblá

:::at foglalja össze. Az r, vagyis a környéki (lágyéki-combi) nyirok
csomó k jelölései: X a környéki nyirokcsomók nem értékel
hetők, NO a környéki nyirokcsomókban nincs áttét, és NI a kör
nyéki nyirokcsomókban daganatsejtek varrnak. A meghatározás 
nem tesz különbséget a dagana tos nyirokcsomók száma és he
lye szerint. (A medencei nyirokcsomó áné tek már távoli áttét
nek számítanak.) A távol i áttéteknél hason ló beosztást alkalma
zunk : MX a távoli áttétek nem értékelhetők, MO nincs távoli 
áttét, és MI van távol i áttét. A meghatározás itt sem tesz kü
lönbsége t az áttétek száma és helye szer int. A TNM rendszer és 
a FIGO stádium beosz tás kapcsolatát az 5. ráb/á:::ar tünteti fel. 

A HÜVELYRÁK STÁDIUM BEOSZTÁSA A hüvelyrák stádiumának 
megál lapítása a FIGO e lőírás szerint klinikai vizsgálat tal törté
nik, azaz klinikai stádium beosztás. Ellentétben a méhnyak
rákka l, a hüvely cgyszerü vagy kiterjesztett eltávolítá sára rit
kán kerül sor, amikor csak lehetséges, hüvelymegtartó kezelést 
végzünk. Ennek következtébe n sebészi-szöve ttani stádium 
meghatározás t is ritkábban végzünk. Ivarérett korú hüvelyrá
kos nők esetében azonban alkalmanként sor kerülhet a daganat 
keze lése előtt egy stádium megá llapító hasmütétre, amelynek 
során a medence i nyirokcsomókat is eltávolí tjuk , illetve a pe
tefészkeket felvanjuk , hogy ne legyenek a besugárzási mező

ben. Ez azonban nem változtat azon, hogy a hüvelyrákot klini
kailag kell stádiumozni. A hüve lyrák FIGO stádium beosz tását 
a 6. táb/á:::ar mutatja. 

ANATÓMIAI ÉS SZÖVETTANI VONATKOZÁSOK A hüvely a szemé
remtesttől terjed a méhnyakig. El nem szarusodó laphám bé-
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6. ráblá:ar. A hüvelyrák FIGO szerimi stádium beosztása 

FIGO 
stádium 

Meghatározás 

0 Hüvelyi inrraepithelialis neoplasia (VAIN) gradc 3, in situ rák 

A daganat nem terjed túl a hüvelyfalon 

11 A folyamat túlterjed a hüvelyfalon. beszűri a hüvely körüli kötő
szövetet. dc nem éri el a medcnccfalat 

111 

IV 

A folyamat eléri a medencefalat 

A daganat túllcrjcd a medencén. és/vagy szövettanilag igazolva 
ráte,jed a húgyhólyag vagy végbél nyálkahártyájára. (A hólyag 
vagy végbél nyálkahártyájának vizenyős felhólyagzása egyma
gában nem jelent IV stádiumor) 

IVA 

IVB 

A daganat a környező szervekre (hólyag, végbél nyál
kahártya) re,jcd. és/vagy közvetlen növekedés folytán 
túlnő a medencén 
Távoli áuér 

leli, amelynek vastagsága és érettsége messzemenően a sztero
id hormono k hatásától függ. Ösztrogén hatására teljesen kiérik, 
és benne már a legfelső hámréteget alkotó felszínes (superfi
ciális) sejtek is megtalálhatók. A hám középső rétegét az inter
medier sejtek, alsót pedig a parabazális sejt ek képezik . A para
bazális sej tek alatt egy rétegben a bazális sejtek helyezkednek 
el az alaphártyán (membrana basalis), amelyek közön un. tar
talék (rezerv) sejtek is előfordulnak . Ösztrogén hiány esetében 
a nyálkahártya nagyon vékony, a parabazális sejt ekig épül fel. 
A nyálkahártyának nincs izmos fala, vagyis a "submucosa" 
hiányzik, alatta közvetlenül egy kötőszövetes réteg, a lamina 
propria található, amellyel az alaphártya szorosa n össze ka
paszkodik. A lamina propria alsó része tömött kötőszövetből 

áll, a felszínén lazább, nyálkás állomány látható, amelynek 
sejtjeiből sarcomák keletkezhetnek. Ebben a lemezben erek és 
nyirokerek találhatók. Alatta a hüve ly izom falának belső réte
ge van, amellye l viszonylag lazán kapaszkodik össze. A hü
velynek a Douglas területétől eltekintve nincs külső savóshár
tya (serosa) borítéka, izom falát kívül ről az endopelvikus bőnye 
(fascia) folytatását képező "advantitia" vesz i körül. A hüvely 
fe lső harmadát a végbél rögzítő rendszere és a végbél emelő 
izmok (musculus levator ani) tartják. A középső harmad a car
dinale szalag alsó részével, alsó harmada pedig a diaphragma 
urogenitaléva l van összeköttetésben. 

A nyirokerek a lamina propriában varrnak. Innen az izom falon 
kereszlülfüródnak, és az adventic ián belül egy jel entős nyirok
hálózatot (plexus perivaginalis) hoznak létre. Ebbő l a hálózat 
ból a nyirokerek a hüvely felső, mell ső részének megfe lelően 

az elzáró (obrurator) és a belső, ritkábban a külső csí pő erek 
körüli nyirokcsomókba ömlenek. éhány a keresztcsont e lőt ti 

nyirokcsomók hoz halad. A hüvely felső, hátsó részéből az a lsó 
fartáji (glutealis inferior), a keresztcsonti és a végbél környéki 
(anorectalis) nyirokcsomókhoz mennek. A hüvely alsó részé
nek nyirokerei a mély medencei, a lágyéki és comb (inguino
femoralis) nyirokcsomókba ömlenek . A legújabb vizsgá latok 
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A 11öi nemi .c erl'ek daga11awi11ak a Nem:etkö:i S:iilés:eti és Nőgrógwis:ati S:ő1·e1ség. FIGO. s:erinti s1ádi11111 heos:tása 

arra utalnak, hogy a nyiro kerek a környező sze rvek nyirokhá

lózatáva l sokszorosa n összefonódnak, és az ana tómia i meg

oszlást nem m indig tartják be. Külö nöse n gyakor i, hogy a ny i

roke rek a vég bél körül i és a comb ny irokcsomók ba ker ülne k. 

A hüve lyrá k közvetle nü l be te1jedhet a hüve ly kör iili kötőszö

vetbe, ráte ,jedhel a medence cson tja ira és a környező sze rve k

re, elsősorban a végbélre és a húgyhó lyagra . A nyiroku takon 

ke resztül a hüvely fel sőbb része in lévő daga nato kból szá nn a

zó sejtek a medencei ny irokcso mókba, és innen, másod lagosan 

a főerek körüli (paraaortikus) nyiro kcsomó kba kerü lhetnek. 
A hüvely alsó bb részén lévö rákos betegség e lőszeretette l ad 

áttétet a lágyéki és comb ny irokcso móiba. Innen a mede ncei 

nyirokcsomókba a daga natos sejtek, haso nlóan, m int a sze mé

re mtestráknál, másodlagosan kerülnek. A vé rere k útján első

sorban a tüdőben, májban és a cso ntokba n képződnek átléte k. 

A távo li áttétek azonban töb bnyi re előreha ladt dag anatokná l 

ford uln ak elő, a betegség nagyon soká ig csak a medencé re 

szor ítkozik. A nyirokcso mó áttéte k gya korisága nem nagyo n 

isme ri, mert a hüvelyrá k ritka, és legtöbbször sugá rkeze lés tör

ténik anél kül, hogy a nyirokcsomók eltávo lításra kerül né nek. 

A hüvelyrá kok nagy többsége laphá mrák, m irigyrák ritkáb ban 

ford ul el ő . A szövettani típus ne m befolyásolja a stád ium be

osz tás t. A szöveti éretlség (di fferenc iá ltság , grad ing) megha tá

rozása (!. tábláza1) mi ndig ajá nlott, de a stá di um meghatá ro

zás t ez sem befo lyásolja. 

STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÁS A hüve lyrá k stádiumá nak megá llapítá

sa has onlóan tö rtén ik, m int a méhnyak rák ese tébe n. Alapja a 

gya korlott nőgyógyász vagy a nőgyógyászati onko lóg iában 

jártas sugárkezelő orvos álta l végzett gon dos nőgyógyászati 

vizsgála t. Ha lehetséges, m indi g végezz ünk hü ve ly-végbél 

vizsgá latot is, a hüvely körüli kötőszövet és a param etriumo k 

beszűnsége csak így állapít ható meg . A hüve ly vizsgála t azo n

ban nagyon fáj dalmas lehe t, és vérzést is kivá lthat. A végbé l 

vizsgálat elvégzése azo nban mind ig lehetséges és e lenge dh e

te tlen. Sokszor kény sze rülünk arra, hogy a vizsgá lat általános 

é rzéste lení tésben történjen . A stádi um megá llapít ásá hoz az 

orvos i vizsgálat me llett a következő vizsgá latok is igé nybe ve

hetők: kolpos zkópia , mé hnyak ka parás, hó lyag tü krözés (c isz

toszkópia), végbé l tükrözés ( rektoszkópia, proktosz kópia), 

mel lkas, vese (pyelográfia) és cso nt rön tgen . Egyé b vizsgá la

tok (lymphan g iográfia, a rteriográfia, ve nográ fia, cso nt-izotó p 
v i7sgfü1 1, mammográfia és más képal kotó e ljárások (MR , CT, 

ult ra hang)) is végezhetők. Előírás szer int, m iután eze k a vizs 

gá latok nem á llnak m indenütt rende lkezés re, és a kiértéke lés ük 

is b izo nytala n, az így nyer t adatok a k linikai stádium meg hatá

rozás t ne111 befo lyáso lhatják. 

MEGJEGYZÉSEK A STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN A stá

dium beosztás csak az el sődleges hüve lyrákok ra vo natkoz ik. 

Azok az esetek, amelye kben a daganat 111ásodlagosa n a nemi 

szervekről vagy távolabbi daga na tokró l te ,jed a hüve lyre , nem 

soro lhatók ide. Ha a daga nat ráte1je d a méhnyakra , és e léri a 
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külső méhszáj at, 111éhnyak ráknak ke ll tartani. Hason lóa n, azo

ka t a dagana toka t, ame lye k a sze méremtestre is terjednek, 

sze 111érc111tes trák nak ke ll vé lemé nyez ni. Ha a daga nat csak a 

húgycsövön lá tható, húgycsőráknak kell tek inteni. M inden da

gana to t szöve ttanilag igazo ln i ke ll. A kez deti hüve lyrák sok

szor az első vizsgá latko r ne111 kerül fel ismerés re, "111cgbú ji k". 

A fe lszínbő l ki ne m e111e l kedő elvá ltozáso k eseté n a szövettan i 

mi nta véte l he lyé nek megválasz tása is nehéz lehet. Lúgo l oldat 

és a ko lposz kóp hasz nálatáva l a téve dések el kerü l hetők. Stádi

u111 O-nak csak azo k az esete k minősíthetők, ahol a daga natos 

el fajulás az egész há111szöve t helyét e lfog lalja , de az alap hár
tyát nem töri ál. Tula jd onkép pen a YAIN 3 (vag ina! intraep

ithe liá lis neoplasia) és az in s itu rák tartoz ik ide . A VAJ e lfa

ju lás i, valódi rákká ala kuló ké pessége nem ismeri. Az adato k 

azo nban a rra uta lnak, hogy a hüve lyben is létez ik va lód i rák

megelőző á llapot. Gya kori, hogy a méhn yakon is van elvál 

tozás, ezér t ennek vizsgá lata 111inden eset ben kü lönös körülte 

kint ésse l ke ll, hogy megtörté njék. Ne m ritka azo nban az sem , 

hogy egyi dej üleg a szemé remtes tcn is e lőfordul e lváltozás. 

A hüve lyfa l körü li szöve tek dagana tos érintettségét nagyo n ne

héz megí tél ni. Ez a magyarázata ann ak, hogy az egyes közle 

mé nye kb en közöl t stá diu m megoszlás nagyo n nagy elté réseke t 

mutat , és hogy a tLJlé lés i adatok egy-egy stádium on be lül is na
gyon kü lönbözők . 

A húgy hó lyag hó lyagos (bu llosus) vizenyőjc önm agába n ne m 

j elent IY stád ium ot. A hólyagfal ba rázdás megvas tago dása ép

nek látszó nyálka hártya eseté ben is nyá lkahártya a latt i daga na

tos beszű rtségnek tekinthető, ha az vizsgála t (h üvely i vizsgá

lat, illetve hólyag tük rözésse l együ tt végze tt hüve ly i vizsgá lat) 

közbe n sem moz dul el, a mé hn ya khoz kötö tt marad. Ha a 

hó lyag mosófolya déká ban rákos sej tek ta lálh ató k, további 

vizsgá lato k és szövettani megerősítés szükséges ahhoz, hogy a 

fo lya mato t lYA stádium nak m inősítsük . 

Haso nlóa n a mé hnyakrá kh oz, a stád iumo t az el sődleges kóris 

mézés idej én határozzu k meg, ez a későbbiekben nem vá ltoz 

hat, még akk or sem, ha a dagana t kiúj ul. Ha a stádium megha

tározás ké tséges, és nehéz ké t stád ium között vá lasz tani , a da

gana tot 111ind ig a kisebb stá dium sze rint kell osz tályozn i. Ha 

kite 1jesz tctt hü velye ltávo lílásra vagy más m ütétre ke rül so r, 

sebész i-szöve ttani stádi um meg határozás végezhető, amelyet a 

stá di umot je lölő számok, betűk elé tet t "p" bc tüve l külö nb öz 

tetünk meg (pl. pSt 11, "p" - pa tológ ia i stádium ). A sebész i stá
di um azon ban nem változ tatj a meg a már koráb ban elvégze tt 

k linikai stá diu m meg határozás t, a keze lési eredménye k azon

ban ennek megfelelően is értékelhetők. 

A TNM MEGHATÁROZÁSA Az elsőd leges dagana tra (T) vo natko

zó meg határo záso ka t, ame lyek megegy ez nek a F IGO stád ium

ba n megfoga lmazott elsődleges da ganat leírásokkal, a 7. 1áblá
::at fogla lj a össze . Az 1, vagyis a kö rnyék i (111edencei , illetve 

lágyéki-combi) nyiro kcso mók jelö lései: 1X a környék i ny i

rokcsomó k nem értéke l hetők, NO a környéki nyirokcsomókban 

n incs áttét, és N I a körny éki nyirokcsomókban daganatsejtek 

61 



K or H)'ll L és munkatársai 

va nnak. A meg hat ározás nem tesz kü lönb séget a da ga natos 

nyirokcso mók szá ma és helye sze rint. (A fő erek körüli nyirok 

cso mók már távo li ártétnek szá mítanak. Ha a daga nat csak a 

hü vely alsó részé n he lyez kedik el, és a comb- lágyé ki nyirok 

cso mókban is vannak áné tek, akk or már a meden cei ny irok

cso mó áttétek is táv oli szó ródá sként értékelendők .) A távoli át

té tekn é l ha sonló beo sz tást a lkal mazunk: MX a távo li áttétek 

nem értékelh etők, M0 ninc s távo li áttét , és M I va n távo li át

tét. A me gha tá rozás irt se m tesz kül önb sége t az álté tek szá ma 

és hel ye szer int. A T M rend sze r és a FIGO stádium beosz tás 

kapc so latát az 8. táb/á::at tünt e ti fel. 

7. 1áh/á:a1. A hüvelyrák: az elsődleges daganat (T) TNM szerinti meghatáro

zása 

Elsődleges Meghatározás 
daganat "T" 

Tis ln situ rák 

A daganat nem terjed túl a hüvelyfalon T I 

T2 A folyamat túlterjed a hüvelyfalon. beszíiri a hüvely körüli kötö
S7Övetet. de nem éri el a medencefalat 

T3 A folyamat eléri a medencefalat 

T4* A daganat túltc1jcd a medencén. és/vagy szövettanilag iga7olva rú
te,jed a húgyhólyag vagy végbél nyálkahártyájúrn. (A hólyag vagy 
végbél nyálkahúrtyájának , i,cnyős felhólyagzása cgymagúban 
nem jelent T4-et) 

• Ha a húgyhólyag nyálkahártyája nem érintett. a daganat T3-nak tekintendő 
TX az elsődleges daganat nem értékelhető TO nincs elsődleges daganat 

8. táhlá:al. A hüvelyrák TNivl beosztása a FIGO stádiumokkal összevetve 

FIGO stádium UICC/AJCC 

T N M 

0 Tis NO MO 
TI 0 MO 

11 T2 NO MO 
111 TI NI MO 

T2 NI M0 
T3 NO M0 
T3 NI M0 

IVA T4 Bánnely N MO 
IVB Bármely T Bármely N Ml 

A MÉHNYAKRÁK STÁDIUM BEOSZTÁSA A stádium beosz tás csak 

a méhn ya krákra vo natko zik, a méhn ya k egyéb rosszi ndul atú 

daganatára nem. A méhn ya krák stádi umán ak megál lapít ása, a 

FIGO e l őírás sze r int klinik a i, és nem a sebésze tileg e ltá vo lított 

da ganat és kö rn yé ki nyirokc so móinak vizsgá latán a lapsz ik, az

az kl inikai stádium beos z tás. Teki nte tte l azo nba n arra, hogy a 

kora i megbe tege dése kbe n legtöbbször k ite rjesz tett méhe ltávo 

lításra ke rül so r, amel ynek kapcsán a medence i és a lka lman

ként a fő e rek körüli nyirokcso móka t is eltávo lítju k , nagyo n 

sok ese tben sebész i-szöve ttani stád ium meg határozás t is tu -

61 

9. uihlú:m. A 111éhnyakrák FIGO szerinti stádium beosztása 

FIGO 
stádiu111 

0 

11 

111 

Megha1áro7ás 

Cervicalis intraepithelialis neoplasia (Cl ) grade 3 (in sin, rúk) 

A daganat nem te1jed túl a 111éhcn. A 111éhnyálkahán yára terje
dést nc111 kell figyelembe venni 

IA A stro111ába terjedés 111élysége legfeljebb 5 111111, amely 
szélessegbcn nem haladja meg a 7 mm-t 

1B 

IA I A stromába tc,jcdés mélysége nem több. mint 3 111111. 
szélességben pedig nem haladja meg a 7 111111-t 

IA2 A stromába tc,jedés mélységben 3-5 111111. szélességben 
<7 111111 

A daganat klinikailag csak a méhnyakra terjed. vagy 
klinikailag nem fe l ismerhető. de nagyobb. mint ami a, 
1 A stádiumnak megfelel 

1 B 1 Klinikailag nem felismerhető. IA stádiumnál nagyobb, 
vagy klinikailag megállapítható. csak a méhnyakra ter
jedő daganal. amely nem nagyobb. mint 4 cm 

lfl2 Klinikailag megállapítható. csak a méhnyakra terjedő 
daganat. amely >4 cm 

A folyamat túlterjed a méhen, de nem éri cl a medence falat vagy 
a lllively alsó harmadát 

IIA Nem terjed a parametriumra. csak a hüvelyfal felső ré
szCre 

ll íl A daganat beterjed a parametriumba 

A folyamat eléri a medenccfalat (hüvely-végbél vizsgálatnál 
nincs szabad terület a daganat és a medcncefal kö,ött) , és/vagy 
a daganat eléri a hüvely alsó harmadát. és/vagy elzárja a húgy
VClCtéket, a111inek következtében néma vagy 7sákvesc alakul ki 

IIIA A daganat te1j edése eléri a hüvely alsó harmadát 

1118 A daganat eléri a medence falat, és/vagy daganatos 
elváltozás követke7tében néma vagy 1.s:ikvese alakul ki 

1 V A daganat túlterjed a medencén. és/vagy s,övettan ilag iga7olva 
ráte1jed a húgyhólyag vagy végbél ny:ilkahártyáj:ira. Vi,enyös 
felhólyagzás egymagában nem jelen t IV stádiumot 

IVA A húgyhólyag vagy a végbél nyúlkah:irtyára terjedés 

IVFl Távoli áttét 

dunk végezni . Ez azo nban nem vá ltoz ta t azon, hogy a méh

nyak rákot k linik a ilag kell stádi umoz ni . A méhn yak rák FIGO 

stád ium beosz tásá t a 9. táblázat mutatja . 

ANATÓM IAI ÉS SZÖVETTANI VONA TKOZÁSOK A méhn yak a méh 

alsó harmad a. ame ly kúp a lakban benyúlik a hü ve ly fe l ső har

madába, és a külső méhszáj on keresz tül érint kez ik a hüvell yel. 

Kül sej ét többrétegű, e l nem sza ruso dó laph ám, a nya kcsa torná t 

egyrétegű mirigy hám borítja . Rákos elfajulá sa k iindulhat a hü

ve lyi felszínből vagy a nyakcsato rnábó l. Leg tö bbszö r a kétfé le 

hámszövet ta lá lkozá si területéről az un. átmeneti területről 

(tram sz for mációs zó na) ke letke z ik . Mi nden o lya n esetet, 

amely nek elsődleges kiindul ási he lye a méhn yak, méhnya k

ráknak ke ll minősíteni. 
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A női nemi s:erl'ek daganatainak a Nem:erkö:i S:ú/és:eli és Nögy ógyás:a ri S:ö ,·erség. FIGO. s:erinti stádium beos:1ása 

A dagan at egy részt közve tlenül te1jed a környező sze rve kre, 

más rész t, a daganat sejtek el sod ródása útján ( embo l izác ió) a 

nyirokutakon ker esz tül a mé hnyak melletti (parace rvica lis), 

a méhkörüli kötőszövetben (par parametrium) lévő és a me

dence nyirokc somó iba. A méhnyak mellelli és a parametrium 

töb bi részében lévő nyirokcsomóka t nem szo kták külön ve nni, 

egységesen paramet rium nyirokcso móknak hívjuk. Ellent 

mondók az adatok abban a vo natkozásba n, hogy melyek azo k 

a medencei ny irokcsomók , amelyekben a rák sejtek a leggyak

rabban akadn ak fent. Feltételezték, hogy leg többször az elzáró 

(obturá tor) nyirokcsomó k éri nte ttek, más tanulmányok inkább 

a külső csípő (il iaca externa) ny irokc somó kban talá ltak leg

gyakrabba n daganat sejte ket. Előfordulnak nyiro kcso mó átlé

tck a közös csípő ( iliaca comm uni s) és ritkán a keresz tcso nt 

előtti (prae sacrali s) nyirokcsomókban is. Az A.ICC és a UICC 

leírá sok el kül önítenek kere sz tcsonti (sacra lis) illetve olda lsó 

ke resztcso nri (lateral sacra l nodes) nyirokcsomókat. Ezeke t 

azonban nehé z ana tóm ia ilag pon tosan e lhe lyez ni. Fontos tud

ni , hogy a parametrium nyirokcsomókban olyankor is lehe t át

tét , amikor a medenceie kben nin cs. A fő erek körü li (paraaor

tiku s) nyirokcsomók ál talában másodlago san ér intettek, az 

olya n esete k, amik or ezen a területen nyirokc somó átté t van és 

a medence i nyiro kcsomók ba n nincs, rendkí vüli ritkaság nak 

szá mítan ak, és nagyo n valósz ínű, hogy inkább arró l va n szó, 

hogy a medence i nyirokc somó átté tek nem került ek felisme

résre. A fő erek körü li nyirok cso mó áttétek már távoli áltétnek 

(M 1) számíta nak . Egy éb távoli áttétek leggy akra bban a gátor 

(med iastin a lis) nyirokcsomókba n, a tüdőben és a csontrend

szerbe n keletkeznek. 

J 0. táblá:at. A méhnyakrákok szövettani osztályozása 

Laphámrák 

Miri gyrák 

Cervicalis intracpithelialis neoplasma. 
gradc 3 (CIN 3. SIL 3) 

ln situ laphámrák 
Laphámrák kcralinizáló 
Laphámrák nem kcratini1.áló 
Laphámrák verrucousos 

M irigyrák in situ 
Mirigyrák in situ, méhnyak (endoccrvicalis) tipus 
Mirigyrák méhnyak (cndocervicalis) típus 
Mirigyrák méhnyálkahártya (cndometroid) tipus 
Világos-sejtes mirigyník 

Laphám-mirigyhámriik (adenosqamosus carcinoma) 
Adenoid tömlős rák 
Kis-sejtes rák 
Dilforenciálatlan rák 

Az ismertetett osz tályo zás, mint említettük, csak a méh

nya krákokra vona tko zik, eze ket szöve llanila g mind ig tisztáz ni 

ke ll. A méhnyakrák szöve ttani típusai t az 10. táblá ::athan 

tüntellük fel. A szöve ttan i típus nem befolyá solja a stádium 

beosz tás t. A stromába terjedé s mértékét a daga natos betö

résné l lévő hám szöve t alapjátó l ke ll mérni , függetlenül attól, 

hogy az a felsz ín i hámból vagy eg y mirigyből ind ul ki. A szö-
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veti érettség (di fferenci áltság, gra din g) meg határozása(/ . táb

lázat) mindi g aján lott , de a stád ium meg határozás t nem befo

lyásolja. 

STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÁS Alap j a a gya korlott nőgyógyász vagy a 

nőgyógyászati onkológ iába n já rtas sugárkezelő orvos á ltal 

végze tt gondos hüve ly-végbé l vizsgál at. Hü ve lyi vizsgá lattal 

egy magá ban a stádium elfogad hatóa n nem á llapítha tó meg. 

A FIGO ajá nlato snak tartja, hogy a vizsgála t á lta láno s ér zéste 

len ítésben történ j ék, er re azonban ritkán kerül sor, és csa k ak

kor szükséges , ha beteg vizsgál at közben anny ira védekezi k, 

hogy az nehezen keresztül vi hető. A stád ium megá llapításá hoz 

az orvos i vizsgá lat mellell a következő vizsgála tok is igénybe 

ve hctök : kolposzkó pia, méhnyak kaparás (end oce rviká lis 

curenage , ECC) , méh tükrözés (h iszt eroszkó pia) , hólyag tük

rözé s, vég bél tükrö zés, mellkas , vese és cso nt rön tge n. Egyéb 

vizsgála to k (lympha ng iog rMia, ar te riográ fia , ve no gráf ia, 

cson t-izo tóp vizsgá lat, mammográfia és más képalkotó eljá

ráso k (MR , CT, ult rahang)) is végezhetők. Elöírás szer int , mi 

után eze k a vizsgá lato k nem állnak mind enütt rende lkezé sre, és 

a kiértéke lésük is bizonytala n, az így nyert adato k a klin ikai 

stá dium meg határozá st nem befolyá solha tják. 

SZABAD SZEMMEL LÁTHATÓ DAGANATOK A nőgyógyászati és ál ta lá

nos vizsgá laton kívül, kimetszés és szöve ttani vizsgá lat , mell

kas rön tgen és hasi/hüve ly i ultrahang vizsgála t minden ese tben 

szü ksége s. Nagyo n kívá natos, hogy mind en a lkal om mal MRI 

vizsgála t is tör ténjen. Ennek seg ítségéve l a daganat kite1j ed t

sége , külö nösen a méhnyak vona tkozásá ban (pl. dagana t térfo

gat) jó l megí tél hető. Ha a param etri umok megí té lése tová bbra 

is bizonytalan, pl. nagy , kife lé növő vagy éppen a méhnya kat 

felfújó daga nat esetében, a méh melletti kötőszövet vékonytű 

sejtt ani vizsgá lata (aspi rác iós c itológ ia , fine need le aspirati on, 

FNA ) nagyo n hasznos lehe t annak e ldönt ésére , hogy a méh 

mel letti megvas tagodás daga nato s butj ánzás követ kez mé

nye -e. Ajánlatos még a húgyhó lya g tükrözés elvé gzése is. 

Egyéb vizsgá latok (vé gbé l tükrö zés, vese rön tge n, lymph an

giog ráfia , arteriográfia , ve nográfia, csont -izo tóp vizsgá lat, 

mamm ográ fia és CT) csak külön java llatok esetén jönnek szó

ba. Ha ultraha ng és/vagy MR I vizsgála t tör tént , a CT vizsgá lat

nak nin cs érte lme . A menny iben a vizsgála ti ere dm ények a 

húgyhó lyag ra illetve a vég bélre te1jedés gya núj át ve tik fel, azt 

kime tszésse l és szövettani vizsgá lattal ke ll megerősíteni. Kép

alkotó eljárásokka l talá lt meg nagyobbo clotl nyirokcsomók ese 

tében, ha nem hasmü tét, hanem sugá rkeze lés tö,ténik, cé lszerü 

vékonytű-sejttan i vizsgá lato t végez ni. Megnagyobbodott nyi

rokc somó áttétek sugárkezelésse l gyako rlatilag nem pusztí tha

tók el, mert a nyirokcsomók terül etére olyan sugárm ennyiség, 

amely azoka t elpusztítaná, nem ad hat ó le . Ilyenkor megfonto

landó a nagy nyirokc somó ártérnek a sugá rkezelé s előtti sebé

szi el távo lítása. 

MIKROSZKÓPOS NAGYSÁGÚ DAGANATOK Annak e llenére , hogy a 

méhnyakrák stádium ozása klin ikai , a szabad szem mel nem lát

ható dag ana tos elvál tozáso k kite tjcd tség ének megítélése szö-
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Kornya L és munkatársai 

vettani vizsg álattal törté nik. Ez ped ig csa k úgy lehetséges, ha 

az egész elvá ltozás eltávolításra kerül. Gya korla tilag kúp

kimetsz és t végz ünk. Fonto s, hogy a sebszéle k minden irány

ba n (kívül, belül és mélység ben) ép szövetből álljanak. Ha a 

sebsz é lekné l daga nato s elválto zás vagy a kez deti mé hnyak

rákkal gyakran tár suló C l (cerv icali s intraepitheliali s neo pla 

sia) elváltozá s látható , újab b kime tszés sz ükséges min daddig, 

amíg az e lválto záso k telj es egészé ben e ltávo lításra ke rü lnek . 

A mikr osz kópos méhnyakrák feli smerésében és meg ítélésébe n 

a sejttani és a kolp osz kópo s vizsgá lat e lenge dhete tlen, és aján 

latos a méhnya k ka parás is. A hü ve ly-v égbél és az ál taláno s or

vosi vizsgálato n kívül szü kséges még a hasi/hü ve lyi ultrahang 

vizsg ála t és a mellkas rönt ge n elvégzése. Egyé b vizsg á lato kra , 

be leértve a méhk aparás t is, csa k külön ja va llat ese tén van 

szükség. A kórszöve ttan ász szerepe meg hatá rozó, e lengedhe 

tetlen az el távo lított méhnyak rész let (koni zátum) megfelelő 

feldolgozása (2). Ennek ismert etése meghaladj a ezen össze

foglaló kerete it. Nem a nem zetkö z i előírásoknak megfelelően 

végzet t szöv ettani feldolgo zás, am i sajnos az esetek töb bségét 

jele nt i, egy ki1e1jesz te ttebb müt ét, p l. méhelt ávol ítás jav a llatát 

képez het i. 

MEGJEGYZÉSEK A STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN Stá

dium O-nak csak azok az ese tek minősíthetők, ahol a da ga na

tos e lfajulás az egész hámszöve t he lyé t el foglalja , de az alap

hárryát nem tö ri át. Tulajd onkép pe n a C IN 3 (S IL 3) és az in 

situ rák tarto z ik ide . Az IA I és IA2 stá diu mok megá llapításá t 

az é1Tések besz ürrsége (lymph ovasc ula r space invo lvemen t) 

nem befol yásolja. Azo kat a mikro szkópos nagy ság ú ese teket, 

ame lye kben az e lvá ltozás mél ység ben az 5 mm -t vagy széle s

ség ben a 7 mm -t meg ha ladj a, 1 B I stádi umnak kel l minősíteni . 

Az "oc eult" rák ki fej ezés a jele nlegi megha tározáso kba n nem 

szere pe l. A FIGO meg fogalma zásá ba n minden szabad sze m

mel láthat ó, méh nya kra korláto zó dó e lvá ltozás t I B stádiumn ak 

kel l tart ani akkor is, ha az felsz ínes elvál tozás. Ez a mag hatá

rozás azonba n nem telj ese n egyé rte lmü . A kl inikai stádium 

meg hat ározás ná l nem ítélhető meg , hogy a folya ma t nem ter

j ed-e a méhn yá lkahárt yára, így az t, hogy a dagana tos burj ánzás 

ráterjed -e a méhnyá lka hár tyá ra , a stádium meg határo zás ná l 

nem kell figyele mbe venni . Azo kat az ese teket , aho l a megrö 

vid ült vagy megvas tago dot t pa rametrium a méhnya kat a me

deneefa lhoz köti , de az e lváltozás nem egye netlen (nodula ris) 

tapint atú , 1 IB stád iumnak ke ll nyilvá ní tani , mivel klini kai vizs

gá latta l nem eldönthető, hogy az egye nlete sen megvas tago doll 

parnme tri um rákos besz ürtség vagy gy ulladás köve tkezmé

nye-e. Ili- as stádiumnak csak ak kor tekinthető, ha a param et

rium egye netlen, dudoros tapi nta tú, vagy . ha mag a a daganat 

te1jed a medence falra. Ha a daga natos e lválto zás köve tkezmé 

nye ként kialakult húgyveze ték szü kület zsá kvesé t vagy a vese 

müköd és leá llásá t ered ményez i (né ma vese), a folyama tot 

111 stádi umnak kel l teki nteni , akkor is, ha az máskép p az I vagy 

11 stádiumba lenne so rol ha tó. Ha eze k az e lvá ltozás o k a daga 

natos betegségtől függe tlenül állnak fenn , a stádium meg hatá 

rozás t nem be folyáso lják. Ha a hüve lyre te ,je dés e léri annak 

alsó harmad át, de a ma gasabb stádium ok jellemzőinek va lame -
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J / . táblá:at. A méhnyakrák: az elsődleges daganaI (T) T M szerinti megha

tározása 

Elsődleges Meghatározás 
daganat "T" 

Tis Cervicalis inlraepithelialis neoplasia grade 3 

TI A daganat ne111 terjed túl a 111éhen. A méhnyálkahányára ter
jedést nem kell figyele111be venni 

T2 

T3 

T4 

TI a A stromába terjedés mélysége legfeljebb 5 111111, amely 
szélességben nc111 haladja meg a 7 111111-t 

Tlal A stromába !erjedés mélysége nem több, mint 
3 mm. szélességben pedig nem haladja meg a 
7 111111- 1 

TI a2 A strornába terjedés mélységben 3-5 mm, szé
lességben <7 mm 

Tlb A dagana1 klinib ilag csak a méhnyakra terjed, vagy 
klinikailag nem fel ismerhető. de nagyobb. mint ami a, 
IA stádiumnak megfelel 

T I b I Klinikailag nem fe lismerhető. IA stádiu111nál 
nagyobb vagy klinikailag megállapítható. csak 
a méhnyakra terjedő daganat, amely nem na
gyobb. mint 4 c111 

T lb2 Klinikailag megállapitható. csak a méhnyakra 
terjedő daganat. amely >4 e111 

A folyamat túlterjed a 111éhen. de nem éri cl a medence falai vagy 
a hüvely alsó ham1adát 

T2a cm terjed a parametriumra. csak a hüvelyfal felső 
részére 

T2b A daganat beterjed a parametriu111ba 

A folyamat eléri a medenccfalat (hüvely-végbél vizsgálatnál 
nincs szabad Ierülct a daganat és a medencefal között). és/vagy 
a daganat eléri a hüvely alsó harmadút. és/vagy elzárja a húgy
vezctéket. aminek követke,tében né111a vagy zsákvese alakul ki 

T3a A daganat terjedése eléri a hüvely alsó hannadát 

T3b A daganat eléri a medence falai. és/vagy daganatos 
elválto,ás következtében néma vagy zsákvese alakul ki 

A daganat túlterjed a medencén, és/vagy szövettanilag iga70Jva 
niterjed a húgyhólyag vagy végbél nyálkahártyájára. Vizenyős 
hólyagzás egymagában nem jeleni T4-ct 

TX az elsődleges daganat nem értékelhető TO nincs elsőd leges daganat 

lyike is fennál l, p l. a para metrium beszűrtsége a medence falát 

elér i, a folyama tot 11IB stádium nak kel l tartani. A húgy hólyag 

hól yagos (b ul losus) vizenyője ön magába n nem j e lent IY stád i

umot. A hól yagfa l baráz dás megvastagodása épnek látszó nyá l

kah ártya ese tében is nyál kahár tya a latt i da ga natos beszürt ség

nek tekinthető, ha az vizsgá lat (hü ve lyi vizsgá lat, hó lyag tük 

rözésse l együ tt végze tt htive lyi vizsgá lat) közben sem mozdul 

el, a méhn yakhoz kötöll marad. Ha a hól yagmos ó folyadékban 

rákos sej tek ta lá lhatók, tová bbi vizsg á latok és szöve ttan i meg

erősítés sZLikséges ahh oz, hogy a folya matot IYA stádiumn ak 

mi nős ítsük . 

A stádiumot az elsődleges kór ismézés idején határozzu k meg, 

ez a későbbiekben nem vá ltoz hat, még akkor sem, ha a da ga-
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A ,u)i 11emi s:errek daga11atai11ak a Nenr:::e,kö:i S:iilés::eri és Nőgyógwis:ari S:6\'etség, FIGO. s:eriuti stádium beos:uisa 

12. táhlicat. A méhnyakrák TNM beosztása a FIGO stádiumokkal összevetve 

FIGO stádium UICC/AJCC 

T N M 

0 Tis NO MO 
IAI Tlal NO M0 
IA2 Tla 2 NO MO 
IBI Tibi NO M0 
IB2 T lb2 NO M0 
IIA T2a NO MO 
IIB T2b NO M0 
IIIA T3a NO MO 
IIIB TI NI MO 

T2 NI MO 
T3a 1 M0 
T3b Bármely N MO 

IYA T4 Bánncly N Mű 
IYB Bármely T Bilrmely 1 Ml 

13. táh/ú:at. A méhtestrák FIGO szerinti sebészi-szövellani stádium beosz

tása 

FIGO 
stádium 

0 

11 

111 

IY 

Meghatáro1ás 

ln situ rák 

A daganat csak a méhtcslre terjed 

IA G 1.2.3 A dagana1 csak a méhnyálkahártyilra terjed 

1B G 1.2.3 A daganat be1erjed a méh falába is. de annak mély
sége a méhfal vastagságának felél nem haladja 
meg 

IC G 1,2.3 A méhfalba terjedés a méhfal vastagsilg felét eléri 
vagy meghaladja 

A daganat a méhnyakra is terjed. dc még a méhen belül helye7-
kcdik el 

I IA G 1.2.3 Csak a nyakcsatorna mirigyekre !erjed 

11 B G 1.2.3 A méhnyak kö1öszövetes állományúra is rátc1jcd 

A daganat 1Crlterjed a méhen, de a környéki 1erülc1cn belül marad 

IIIA G 1.2.3 A daganat rálerjed a méh hashilrtya borítékára és/ 
vagy a függelékekre (útlét is) és/vagy a hasi mosó
folyadékban daganatsejtek talállia1ók 

11113 G 1.2.3 Hüvelyi á11ét (rá1crjcdés vagy á11ét) 

I IIC G 1.2.3 Kismedencei és/vagy paraaorticus nyirokcsomó 
Úllétek 

A daganat S7Övettanilag igazoltan ráterjed a húgyhólyag és/vagy 
a bél nyálkahártyára és/vagy 1ávoli állét 

IYA G 1,2.3 A daganat szövettanilag igazoltan ráterjed a húgy
hólyag és/vagy a bél nyálkahártyára. Vizenyős fcl
hólyag7ás egymagában nem je lent IY s1údiumot 

IYB G 1.2,3 Távoli állét (beleértve a hasi nyirokcsomó úllétet 
is) és/vagy lágyéki nyirokcsomó átté1 

na t ki újul. Ha a stádium megha tározás ké tséges, és nehéz két 

stádium közöt t vá lasz tani , a daga natot mindi g a k isebb stádi

um sze rint ke ll osztá lyoz ni. Ha kite1jesz tett méhe ltá vo lításra 

vagy má s műtétre kerül so r, a műtéti lele t és az e ltávo líto tt 
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sze rve k, szövetek mikro sz kóp os vizsgá lata alapj án a dagana t 

kite1jedését pontosan meg lehet hat ároz ni. Ez a sebész i-szö

ve ttani stádiumo zás (pl. pSt 118) azo nban nem vá ltoztatja meg 

a már korá bb an elvégze tt klinik a i stád ium megh atározás e red

ményé t. A be teggel kapcso latos adatok at érté ke lhe tjük tovább

ra is a k lini kai stádi um szer int , de fe ldolgoz hatj uk a sebészi

szöve ttani stádium sze rint is. Ezek ben az ese tekb en a T M 

(pT M) osz tá lyozás jól ha szná lható. Az is el őfordul , hog y 

méh eltá vo lítás sorá n vagy után derül ki a méhn ya krák . Ilye n

kor klinikai stádium meg határo zásra már n inc s mód . Ezeke t az 

ese teket nem lehet a k linik a i stati szti kai fe ldolgozásba be le

ven ni , kü lön ke ll é rtékelni. A klinika i stádium ozás el őírásai

nak ponto s betart ása e lenge dh etetlen ahho z, hogy egységes 
osztá lyozás t hasz nálj un k. 

A TNM MEGHATÁROZÁSA Az elsőd l eges da ga natra (T) vona tko

zó meg hatá rozásoka t, ame lye k megegyez nek a FIGO stádium

ba n megfogalmazo tt elsődleges da ganat leí rásokkal, a //. táb

lá::at fogla lja össze . Az N, vagyis a környék i (me dencei) nyi

rokc so mók je lölése i: 1 X a kö rnyé ki ny irokcso mók nem érté

kelhetők, NO a környéki nyiro kcso mókba n nin cs átté t, és N I a 

környé ki nyi rokc so mók ban dag anatsej tek van nak. A meghatá

rozás ne m tesz különbséget a daga natos ny irokcso mók szá ma 

és he lye szeri nt. (A fő e rek körü li nyirokcsomó k már távo li á t

té tnek szám ítanak . M 1) A távol i áttétek né l hasonló beos ztást 

a lkalmazu nk : MX a távol i átt étek nem értéke lhetők , M0 nincs 

távo li á ttét, és MI van távo li átlét. A meg határozás itt sem tesz 

különbsége t az átté tek száma és he lye szer int. A pT, pN és pM 

megfe lel a T, N, M-nek. A TNM rend szer és a FIGO stádi um 

beosz tás kapcso latát az 12. táblá::at tün teti fel. 

A MÉHTESTRÁK STÁDIUM BEOSZTÁSA A stádium beosz tás csak a 

méhn yá lkahártyarákra vo natkoz ik. A FIGO Daga nat Bizott

sága a korábbi klinik a i stád ium beosztás t el törö lte, és egy új, 

sebészi-szöve ttani stádiu m beos ztást vezete tt be I 988-ba n. 

Enn ek elle nére a leg utolsó ( 197 1) klinik ai stádium beosztás is

merete még ma is fontos, mert 1. a nem túl régi iroda lomba n, 

és emiatt a jelen leg i ada tok kiértékelésében is gya kran talál

kozunk ezzel, és 2 . méhe ltávolításra ne m kerü lő betegek né l 

ezt ha sználju k. A méhtes trák sebész i-szövettani beo sztását a 

13. ráb/á::at. a kl inikai osz tályozásá t a 14. táblá ::at mutatja. 

ANATÓMIA I ÉS SZÖVETTANI VONATKOZÁSOK A méhtes t a méh felső 

ké tharmada , a méhn ya k felé a határt a belső méhszáj mag as

sága adja. A méhkü 11ök kéto lda lró l csat lakoznak a körte a lakú 

méhtes t felső sar ka iho z. A méh tes t fe l ső, a méhkü rtök csa tla

kozás i sz intje feletti rés zé t. méh fenéknek (fundu s) szo kták em 
leget ni. 

A daga nat közve tlenül te1jed a mé hfalba és eze n kere sz tü l a 

méh hashártya borít éká ra, a mé hkür tökre, a méhn ya kra és csa k 

eze n ke reszt ül a parametrium ba és a hüv e lyre. A mé htes t felső 

részé n lévő rákos e lvá lto ;,:áso k először a méhkürt nyálkahá r

tyájára, falára te1jednek. az alsóbb részé ben e lhe lyezkedők 

pedi g először a méhnyakra. Bes zürheti a nyakcsatorná t vagy a 
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méhnyak állományá t, en nek a te1jedésne k a módja nem vilá

gos. Előfordulhat, hogy a nyakcsa to rna hámja ép, ugyanakkor 

a s tromá ban rák sejtek tal á lható k. A rák sej tek szóró dh atnak a 

ha sür eg be a mé hkürt ön ke resz tül , ané lkül, hogy a méh kürt ök

ben daganato t le hetne kimut atni . Ez ha so nló an történik. mi nt 

ahogy felté tel~zés sze r int az e ndomet rio z is egyes formái is ke

letkez nek (vi ssz aáramlás). A hasüregi szó ródá sna k azonban 

má s módja is va n . Erre utal az is, ho gy olya n korai méhte st

rákb an szenvedő betegnél is találtak has üreg i áttétet , akinek a 

méhkü rtje it lekö tö tté k . A ny irokérrendsze r a ligamentum in

fund ibulop e lvicum, a pa rametr ium és a keresz tcson t előtt i 

(praesacra lis) fonat mentén halad a be l ső, a külső és a közö s 

csípő ér területéhe z, a keresztcso nti , vala mint az aor ta men tén 

elhelyezkedő nyirokcso mókh oz. Az obturát o r ny irok csomó k 

viszo nyla g ritká n ér intet te k. Gyakran talá lhat ók ny irokcsomó 

át tétek egysze rre a medencei és a fő ere k kö rüli ny irokcso 

mókban. Az azonba n ritka , de nem kizár t, hogy az aorta mc l

lelli nyirokc so mókba n da ga nat sej tek va nnak , a medence iek

ben pedig nin csenek . Hü ve ly i át tétek egy része sz int én a 

ny irokut ako n keres ztül ke letkez ik. A távo li áttétek leggya ko

rib b he lye a tüdő, ritkábban a máj, cson t és agy . 

A méhte strák szöv ettani típu sainak a WHO (World Hea lth 

Or ga nisa tion) é s ISG P ( lnterna tional Socie ty o fG yneco log ical 

Patho logis ts) á lta l javaso lt felosztását az 15. táblá zatban tün 

tettük fel. A daga nat bi ológia i vise lkedésé t szöve ttan i sze rke

ze te jelentősen meg határozza. Enn ek e llenére a szöve tta ni 

típu s nem befolyáso lja a s tád ium beo sz tást. A mir ágyrák éret t

ségét (gradi ng) minden ese tben meg kel l határozni. Enn ek 

a lapjá n 3 a ls tádium ot kül önítünk e l: G 1 (a nem lap hám vagy 

nem morulári s tömött növedé k a ránya 5% vagy keve se bb), G2 

(a ne m laphám vagy nem moruláris tömött növe dék aránya 

6-50%) és G3 (a ne m laphám vagy nem moruláris tömött nö -

14. ráblá:ar. A méh1estrák FIGO szerinti. 1971-es klinikai stádium beosz1ása 

FIGO 
stúdium 

0 

11 

111 

IV 

66 

Meghatiirozás 

ln situ mirigyrák 

A daganat csak a méhtestre te,jed 

IA 

18 

A rák csak a méhtestre terjed . a szondahoss, 8 cm vagy 
kevesebb 

A riik csak a méhtestre te1jed. a sw ndahossz >8 cm 

A daganatos burjánzás a méhnyakra is ráterjed, de nem j ut túl a 
méhen 

A daganat túlterjed a méhen de nem jut a medencén kívülre 

A daganat szövenanilag igazoltan ráterjed a húgyhólyag és/vagy 
a végbél nyálkahártyára és/vagy távoli ánét 

IVA A daganat szövettanilag igazoltan ráte1jed a húgy
hólyag és/vagy a bél nyálkahártyára. Vizenyős fclhó
lyagzás egymagában nem jelent IV stúdiumot 

IVB A daganat a medencén kívülre te1jed , távoli áttét 

15. ráblá:ar. A 111éhtestrákok s:ö1•eua11i os:rá/1•0:ása WHO és ISCP felos:rás 

s:erint 

Méhnyálkahártya (endomclroid) tipusll mirigyrák 
Mirigyrák 
Adenoacanthoma (mirigyrák laphám átalakulással 

(squamosus metaplasia)) 
Mirigyrák-laphámrák (kcvc,1 mirigy és laphámrák) 

Nyáktermelő mirigyrák 
Papillaris savós mirigyrák 
Világos-sejtes mirigyrák 
Laphámrák 
DiíTerenciálatlan rák 

vedék aránya 50% fe lett). A szöve tta ni differ enciáló dás érté ke

lésé né l figyele mb e kell venni, hogy 1. a dagana tos szövet sze r

keze ti átrendeződésének (a rc hi tectual grade) megfelelő mag 

elvá ltozás t jelentősen meg hala dó mag tor zu lás (nucleari s atí

pia) , a gra din g szám é rtékét G I vagy G2 eseté n eggye l emeli , 

azaz G I -ből G2, illetve G2-ből 03 lesz , 2. savós vagy világos

sej tes m irigy rák esetén a mag gra din g az iránya dó , 3. laphám 

d ifferenciá lódás t muta tó mirigyr ák esetén a m irigyes szerkeze

tű szöve tek mag gradi ngje a meghatáro zó . A méhfalba te1jedé s 

mélysé gé t a daga natos bu rj ánzás mentén kell mérn i. 

STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÁS A méhnyá lkah árty a rákos betegség ét 

á lta lában méhkaparás , ritkábban méhtükr özé s útján ve tt sz ö

vettan i minta alapján állapí tjuk meg. A stádiumo t a műtéti le let 

és az eltávo líto tt sze rve k (m éh , füg gelé kek, nyirokc so mók) 

szövetta ni v izsg á lata alap j án határozz uk meg . A da gana t kiter

jedts égé t tehát szöve ttani lag ke ll megállapítani. Ahh oz , ha gy a 

mede ncei nyirokcso mók daganato s beszűrtségéről ké pet kap

j unk , az el távo lított szöve tbe n leg alább 10 ny irokcso móna k 

kell lenni e. Mi nden stád iumot a daga nat érettsége ala pján 3 al

csoportra: G 1, G2 és G3 osz tunk . 

Min t említ ettük , ha a be teg általá no s ál lapota miatt vagy más 

okb ó l ne m kerül műtétre sor, és elsődlegesen sugá rke ze lést 

adunk, a klinik ai s tádi um beo sz tást kell figyelem be ven ni. 

Az eredmények feldo lgozásá ban ez t kül ön j e lölni kel l. A kl ini

kai stá di um meghatáro zá s többé-kevésbé a mé hnyakrá kná l 

(sza bad sze mm e l lá tha tó daganatok) leírtak sze rint tör ténik. 

Kiemelkedő jel entősége van a sz akaszos méhkaparásnak és a 

szo nd ahoss z me ghatározás na k. Ilyen es tek be n a mé h tükrö zés 

is hasz no s lehe t. 

Kl inika i stádium ozás nál fe ltét lenül , de sebész i kez e lés ese té n 

is célszerü a daganat k i terjedtségéről már a kóri smézés i dő

pontjában tájékozódni. Ebb en a vonatk ozásban a hasi és hüve

lyi ultrahan g vizsgá lat j elent nagy seg itsége t (3) . Ezze l j ó l lehet 

tájé kozó dni nem csak arról , hogy a daganat tú lte1j edt -e a mé

hen , hanem arró l is, hogy ráterj ed-e a méhn yakra , ille tve beha 

tol -e a méhtes t fa lába és mil yen mérté kbe n . M ellka s röntge n 

mind en ese tben font os, tüdő áttét ki zá rá sa m iatt is. Má s képa l

kotó v izsg ála tokat a mindennapi gyakor latba n nem végz ünk , 

tükr özéses vizsgála tokra is csa k kü lön javallato k alapjá n kerül 
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A női nemi s:en ·ek daganarainak a Nem:etkii:i S::iilés::eti és Nögyógrás:ari S::ifretség. FIGO. s:eril1fi stádium heo.cuísa 

sor . A dagana t é rettségé nek megá llapít ását a méh kaparás anya

gá ból is el ke ll végez ni, enne k azo nb an 30%-os téve dés i va

lószí n űsége van . A daga nat jelzők köz ül a CA 125 v izsgá lat

nak van klin ika i jelentősége. A fentiekbő l nyer t ismeretek 

a lapján má r a műtét előtt dönthetünk pl. arró l, hogy szükséges-e 

nyirokcs omó el távolítás. So kan javaso lj ák, hogy a kive tt mé

het mű tét alatt fel ke ll vág ni , és en nek alapján hozzávetőlege

se n tájé kozó dni a mé h falba te1jedés mé lységéről. Ez azo nban 

ne m e lég pon tos. 

MEGJEGYZÉSEK A STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN A méh

test rák stádium ait ma már a sebészi-szöve ttani stád ium meg ha

tározás sze rint á llapítj uk meg , ezé rt azok a módsze rek. am e lye 

ket régeb ben hasz ná ltak, nem e lfoga dh atók. Így nem haszná l

ha tó a sza kaszos méh kapa rás (fra kc ionált curettage) az I és a 11 

stád ium elkülö nítésére , ni ncs jelentősége a szo nd ahosszn ak. 

A stádiumo zás azo nba n így se m egységes . A legsa rka latosabb 

ké rdé s a ny irokcsomók álla potá nak meg íté lése . A nyi rokcso

mók e ltávo lítása nem történik meg m inden esetben . Enn ek 

töb b oka va n: 1. a betegek egy je lentős részét nem nőgyógyász 

on kológus, hanem á ltalá nos nőgyógyász műti, ak i nem j ár tas a 

ny irokcsomó k el távo litásában , 2. a betege k á llapota ( idősebb 

ko r, cuko rbe tegség , maga s vé rnyomás, ére lmeszese dés) vagy 

kövérsége mia tt meggon dola nd ó, il letve nehéz a nyirokcsomó 

kat kivenn i, 3. az esetek egy részébe n pedig nincs is rá szükség. 

Az is előfordul , hogy egyszer csak a medence i ny irokc so mó

ka t, máskor csak a fő ere k kör üli nyiro kcsomókat távo lítják e l. 

agyon sokszor csak nyirokc somó kime tszés (lym ph nodc 

sampling ) történik , ame ly nem ad va lós képet a nyirokcso mó 

átté tek megl étéről és szá má ró l. Elég gya kran hüve lyi úton 

távo lítjuk e l a méhet és függe lékei t. Ha a rákos növe kedés 

nem te1je d anny ira a méh nya kra, hogy az már k linika ilag is 

megál lap ítható. a k iterj esz te tt méheltávo lítással nem lehet jobb 

ered ményeket e lérni, m int egyszerű méhe ltávo lítással. Kiter

je sz tett méhe ltávolítás ! azo nban a méhn ya kat je l entősen bcszű

rő daga natok ese tébe n is ritkán végzü nk , el sősorban a bete gek 

rossz abb általáno s á llapota miat t. Köve tkezéské ppen a méh kö

rüli kötőszövet szöve ttani feldo lgozására is ritkán ke rül sor. 

A TNM MEGHATÁRO ZÁSA Az el sőd leges da ga natra (T) vo natko

zó meg határo zásoka t, ame lyek megegyez nek a FIGO stád ium

ba n megfog alm azo tt elsőd leges daga nat leírásokkal, a / 6. táb 

/á:::at foglalja össz e. Az N , vagyis a körny éki (medence i és a fő 

ere k kör üli) ny irokc so mók j e lö lései: X a környék i nyirok cso

mó k nem értéke l hetők , 1 0 a körny éki ny irokcsomó kban ni ncs 

ártér , és N I a kö rnyéki nyi rokcsomókba n dag ana tsejt ek va n

nak . AJCC előírás sze rint ahhoz, hogy a mede nce i nyiro kcso

mó átté teket meg íté lhess ük , legalább 10 nyirokc somó t ke ll 

szöve ttanila g megnézni . A meg hatá rozás nem tesz kü lönbsége t 

a dag anato s nyirokc somók száma és he lye sze rint . (A hasüregi 

p l. bé l fodor , és a lágyéki nyi rokcsomó át té tek már távol i átté r

nek szá mí tana k. M 1) A távoli áttéteknél hasonló beosz tás t a l

kalmazun k : MX a távo li á ttétek nem értékelhetők, MO ni ncs 

távo li á ttét , és M I van távo li áttét. A meg határozá s itt sem tesz 

külön bsége t az átté tek száma és he lye sze rint. A pT, pN és pM 
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megfe le l a T, N, M-nek. A T M rendsze r és a FIGO stád ium 

beo sz tás kapcso latát az / 7. táblá :::al tünt eti fel. 

16. ráblá:ar. A 111éh1estrák: az elsődleges dagana1 (T) T M szerinti meghatá

rozása 

Elsőd leges 

daganat "T" 
Meghatározás 

Tis ln situ rák 

TI 

T2 

T3 

A daganat csak a méh1estre 1crjed 

Tla 

Tlb 

Tlc 

A daganat csak a méhnyálkahúnyára te1j ed 

A daganat beterjed a méh falába is, de annak mélysége 
a méhfal vastagságának felét nem haladja meg 

A méhfalba terjedés a méhfal vastagság felét eléri 
vagy meghaladja 

A daganat a méhnyakra is !erjed. de még a méhen belül hclye7-
kedik el 

T2a Csak a nyakcsatorna mirigyekre te1jed 

T2b A méhnyak kötőszövetes állományára is rillerjed 

A daganat túlterjed a méhen, dc a környéki területen belül marad 

T3a 

T3b 

A daganat rátc1jcd a méh hashiirtya boritékára és/vagy 
a fiiggelékekre (áttét is). és/vagy a hasi mosófolyadék
ban daganatsejtek találhatók 

Hüvelyi áttét (rálerjedés vagy úttél) 

T4 A daganat szövettanilag iga10ltan ráte1jed a húgyhólyag és/vagy 
a bél nyálkahártyára. Vizenyős fclhól yagzás egymagúban nem 
jelent IV stádiumot 

TX az elsőd leges daganat nem é11ékelhető TO nincs e lsődleges daganat 

17. táblá:ar. A méhtestrák TNM beosztása a FIGO stádiumokkal öss7evetve 

FIGO s1ádium UICC/AJCC 

T N M 

0 TIS 0 MO 
IA Gl.2.3 Tl a NO MO 
18 G 1.2.3 T lb NO MO 
IC G 1.2.3 T lc NO MO 
IIAG l,2.3 T2a NO MO 
118 Gl.2.3 T2b 0 M0 
IIIA G 1,2.3 T3a 0 MO 
1118 Gl.2 .3 T3b 0 MO 
IIIC Gl.2 .3 T I NI MO 

T2 NI MO 
T3a NI MO 
T3b 1 MO 

IVA Gl.2.3 T4 Bármely N MO 
IVB Gl.2.3 Bármely T Bármely N Ml 

A PETEFÉSZEKRÁK STÁDIUM BEOSZTÁSA A petefészekből kiindu 

ló rosszi ndul a tú dagana tok stád ium beos z tása a FIGO meg ha

tározása szer int sebész i-szöve ttani stádium beosz tás, és m ind

egy ik dagana t ese tében egy forma, függetlenül a daga nat szö

vettan i szerkezetétől (hámeredetű pe te fésze krák, srroma daga

natok , csíra sej t daga nato k stb.) . A pete fésze krák FIGO osztá

lyozás szer inti stádium beo sz tását a 18. tábláza t mut a tja . 
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ANATÓMIAI ÉS SZÖVETTANI VONATKOZÁSOK A petefé szkek elve

zető nyiro krendsze re nem telj esen ismert. Egy részük a méh

tes t nyirok erei ve l fut. A nyirokerek közve tlenü l a medence i 

nyirok cso mókh oz, a pe te fésze k erek és a kerek méh sza lag 

kötegei mentén haladn ak. y irokcsomó átté tek a med encé 

ben (külső, közös és belső csípő erek melletti és az oldalsó 

keresztcsonti nyirokcso mók) és a paraao rtiku s nyirokcso mók

ban köze l egyfo rma gya koriságga l keletkez nek. Ritkán a Iá -

gyé ki nyirokcso mókban is előfordulhat átté t. A petef észe krák a 

has üregben szó ród ik szé t, áttétek a hashár tyá n, a cse ple szben, 

a belek falán és a bélfodorban , a máj és a rekesz izom fe lsz í

nén, a gyomor területén , a lépkapuban és ritkábban a májban 

keletkeznek. A szo mszé dos sze rvek re közve tlenül is rá tetje d

het. Gyakran tap asztal ható a tüdő és a mellhárt ya ér intettsége . 

A F IGO Daganat Bizo ttsága a petefészek daga natok szöve ttan i 

osz tályozásá t az 1973./9 . számú WHO kiadvány sze rint hagy ta 

jóvá , és javaso lja. hogy a hámeredetü (epithel ialis) petefészek 

daga natokat az alá bbi egysze rü rendszerben osszák fel: savós 

(serosus) daga natok , nyáktetmelő (mucinosus) daganatok, méh

nyálkahártya típu sú (endometrioid) daganatok, világos-sej tes 

(mesone phro id) daganatok , diff erenciá latlan daga natok és osz 

tá lyoza tlan, be nem soro lt daga natok (! 9. 1áb/áza1). Ez az osz

tá lyozás a petefésze k daganato k nem ze tköz i szövett ani beo sz

tásá nak egy egyszerüsítet t formája. 

STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÁS A petefészekrák stádiumát a l apvetően 

hasműtéttel állap ítjuk meg. A daga natos elvál tozást szövet tani

lag igazo lni ke ll. A sebészi leg meg hat ározo tt stádiumo t a klini 

ka i kép és a radiol óg iai lelet módo síthatja . A mellkas rön tgen 

vizsgá lat e lvégzése minden ese tben szükséges , tüdő és me ll

hártya áttét ennek segí tségéve l á llapí tható meg. Mellka si folya

dék j e lenlé tében a folyadék daga natos eredeté t sejttani vizsgá

lattal meg kell erős íteni. Enn ek so rán mellkas csa polá st vég 

zün k, és a lesz ívo tt folyadéko t c itológia i vizsg álatra küldjük . 

Tüdő áttét ese tén igye kez ni ke ll annak szöve ttan i bizo ny í

tására . Mellka s röntgen vizsgá latt a l talá lt gya nús e lvá ltozás 

tová bbi tisztázásá ban a mellkas CT vizsgá lat nagy segítsége t 

je lent. Lágyéki nyirok csomó vagy má s haso n kívüli áttétre a 

klinik ai vizsgá lat so rán derülhet fény. 

Kora i petefész ekrákról sebésze ti sze mpontbó l akkor beszé

lünk , ha a daga nat csa k az egyi k vagy mindk ét petefés ze kben 

va n, illetve, ha a méhnyálkahártyájára és/vagy a méhkürtr e 

tetjed anélkül , hog y a hasü regbe szó rna . A FIGO stádium be

osz tása sze rint ide so rolhatók az IA, 1 B stádiumb a tarto zó ese 

te k és az IC stádiumnak azok az esetei , amelyekben a daganat 

ugya n te ljesen tokbazárt vo lt, de eltávo lítása közben megre

pedt. Ugyancsak ide tartoz nak a IIA stádiumn ak azok az ese

te i, amelyekbe n a dagana t a mé hkürtr e és/vagy a méh nyálka

hártyájára terjed, azok felsz ínén daga na tos növe dék nem lát

ható. Eze ket az ese teket akkor is kora i ese tként ke ll megí té lni, 

ha a daganat tokja műtét közben meg reped, jó llehet ez utóbbi 

már I IC stádiumn ak felel meg. FIGO meghatározás sze rin t a 

petefésze krák ok korai stádiumába soro landó a többi IC és IIC 
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18. 1áblá:a1. A petefészekrák FIGO szerinti stádium beosztása 

FIGO 
stádium 

11 

111 

IV 

Meghatározás 

Az elváltozás a petefészekre (egyik vagy mindkettő) szorítkozik 

IA A folyamat csak az egyik petefészekben fejlődi k ki. 
tokja sima. ép. rajta növedékek nincsenek. rákos sejte
ket ta11almazó hasviz/mosófolyadék nincs 

18 A folyamat mindkét petefészekre kiterjed. a daganatok 
tokja sima. ép, rajta növedékek nincsenek. rákos sejte
ket tartalma7Ó hasvi7J mosófolyadék nincs 

IC IA vagy 18 stádiumú daganat. amelynek vagy a tokja 
megreped. vagy azon daganatos növedékek vannak, 
illetve. ha a hasvi7ben/hasi mosófolyadékban rákos 
sej tek mutathatók ki* 

A daganat egy vagy mindkét petefés7kct érinti, a folyamat azon
ban a kismcdcncére is ráterjed 

IIA 

118 

IIC 

A folyamat ráterjed a méhkürtökrc és/vagy a méhre 
(közvetlen terjedés és/vagy átlét) 

A folyamat más kismedencei szerveket ís érint (közvet
len terjedés és/vagy átlét) 

IIA vagy IIB stádiumú daganat, amelynél a hasví7ben 
vagy a hasi mosófolyadékban rákos sejtek mutathatók 
ki* 

A daganat egy vagy mindkét petefészket érinti, és a hasüregbe 
és/vagy a hashártya mögötli vagy lágyéki nyirokcsomókra ter
jed . illetve a daganat a medencében helyezkedik el. dc szövet
tanilag igazolhatóan ráterjed a vékonybélrc és/vagy csepleszre. 
Felszínes máj áttét 111 stádiumnak felel meg 

IIIA 

1118 

IIIC 

A daganat nagyjából a kismcdencérc korlátozódik. a 
nyirokcsomókban átlétek nincsenek. szöve11anilag iga
zolt mikros1kopos ánétek a hasüregi hashártya fel
színén azonban kimutathatók. és/vagy szövcllanilag 
igazolhatóan. de szabad szemmel nem láthatóan ráter
jed a vékonybélrc. illetve a bélfodorra 

Egyik vagy mindkét petefészek daganata. amely 
látható, de 2 cm-nél kisebb átléteket ad a hasüregbe. 
A nyirokcsomók negatívak 

Kismedencén túli 2 cm-nél nagyobb hashá11ya á11ét és/ 
vagy hashártya mögöni vagy lágyéki nyirokcsomó át1ét 

A daganat az egyik vagy mindkét petefészkei érinti távoli áné
tckkel. Mellkasi izzadmány esetén a pozitív citológia az alapja a 
IV stádiumba sorolásnak. Májállomány áttét IV stádiumot jelent 

* Az IC és a I IC stádiurnoknál ahhoz. hogy a kórjóslatra pontosan következtet
ni tudjunk. fontos tudni. hogy a tok megrepedése spontán vagy műtét közben 
köve1kezc11-e be, illetve, hogy a rákos sejtek a hasüregi mosófolyadékból vagy 
hasvizböl származnak~e. 

ese t is. Eze kben az esetekben azo nban már nem beszél hetünk 

helyi betegségről , a daganat már szétszó ródo tt. A 118 stádium 

előfordulása vitath ató . 

A sebész i stád ium megá llapít ásának pontos előí rásai vannak. 

Ennek sorá n az egész hasat és a has hártya mögö tti területet is 

á t kell néz ni. Kora i ese tekb en, am ikor a daga nat csa k a petefé 

sze kre, illetve a kismedencér e terjed, a sebész nek a dagana t el

távo lítá sa mellett, amel y általában a méh és függelékeinek el

távolításá t is magá ban foglalja , a betegség kitetj edését a lehető 
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A női nemi s:erl'ek daganatainak a Ne111ze1kö:i Sziilés:eti és Nőgyógyás:ati S:övetség, FIGO. szeri111i s1ádi11111 beos:tása 

/9. táblázat. A hámeredetű petefészek daganatok szövettani osztályozása 

Savós daganatok 
Jóindulatú savós tömlős-mirigydaganatok (cystadenomák) 
Korlátozottan rosszindulatú (borderline) daganatok: savós tömlős

mirigy-daganatok a hámsejtek növekedési aktivitásával és sejt
mag torzulásokkal, az alaphártyát pusztító, mélybe terjedő növe
kedés nélkül 

Savós tömlős-mirigyrákok (cystadeno-carcinomák) 

Nyáktermelő (mucinosus) daganatok 
Jóindulatú nyáktem1elő tömlős-mirigydaganatok 

Korlátozottan rosszindulatú (borderline) daganatok: nyáktennelő töm
lős-mirigydaganatok a hámsejtek növekedési aktivitásával és 
sejtmag torzulásokkal, az alaphártyát pusztító, mélybe terjedő 
növekedés nélkül 

Nyáktennelő tömlős-mirigyrákok 

Méhnyálkahártya típusú (endometrioid) daganatok 
Jóindulatú endometrioid tömlős-mirigydaganatok 
Korlátozottan rosszindulatú (borderline) daganatok: endometrioid töm

lős-mirigydaganatok a hámsejtek növekedési aktivitásával és 
sejtmag torzulásokkal, az alaphányát pusztító, mélybe terjedő 
növekedés nélkül 

Endometrioid mirigyrákok 

Világos-sejtes daganatok 
Jóindulatú világos-sejtes daganatok 
Korlátozottan rosszindulatú (borderline) daganatok: világos-sejtes da
ganatok a hámsejtek növekedési aktivitásával és sejtmag torzulásokkal, 
az alaphártyát pusztító, mélybe terjedő növekedés nélkül 
Világos-sejtes tömlős-mirigyrákok 

Brenner daganat 
Jóindulatú Brenner daganat 
Korlátozottan rosszindulatú (borderline) daganatok 
Rosszindulatú Brenner daganat 
Átmeneti-sejtes (transitional cell) daganatok 

Nem differenciált rákok: hámszövet szerkezetű rosszindulatú daganatok, ame
lyek annyira szegényesen differenciáltak, hogy más 
csoportba nem sorolhatók 

Kevert hámeredetű daganatok: a közös hámeredetű daganatok öt fő sejttipu
sából legalább kettőt tartalmaznak (ezeket a 
sejt1ípusokat meg kell nevezni) 

Nem petefészek eredetű hashártyarák: hasüregi rákos betegségek. amelyekben 
a petefészkek másodlagosan érintettek 
(extra-ovarian peritoneal carcinoma) 

leg pont osabban meg kell határozni. Ez az un . stád ium megá l

lapí tó hasmütéttel (staging laparotomy ) történik. Ennek célja a 

beteg ség kiterj edtsé géne k sebészeti-szövetta ni esz közö kkel 
történő megá llap ítása. A stádi um megá llapító hasmütét segít
ségéve l a látszólag első és másodi k stádiumb a soro lható bete

ge k 20-50 %-ában lehet áttétet kimutatni, vagyis a feltételezett 
első és másod ik stádiumú esetek 20-50 %-a nem tekinthető ko

rai petefészekráknak. A hasban szétszó ródott petefészekrá k 

ese tében a stád ium megá llapítása könnyebb, a szabad sze m

mel látható áttétek nagysága alapjá n döntünk. A végső sebész i 
stád ium megállapításá ban a mütétet követő szövetta ni és/vagy 

sejtt an i vizsgá lati eredmény meghatározó. A hasmütét után 
vissza maradt daganat nagysága , jól lehet meghatározó kórjós

lati tényező, a stádium megha tározást nem módos ítja. 

A STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÓ HASMŰTÉT 

HASMEGNYITÁS Tekintett el arra, hogy a petefészekrá k minden ese

tében a hasüreget és a hashártya mögötti területe t is át kell 
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vizsgá lni, hosszan ti hasmetszés ! végzünk , ame lyet a köldök 

meg kerüléséve l felfelé jelentősen megho sszab bítunk , szükség 

ese tén egészen a kardn yúlványig. Harán t metszésből a teljes 
hasüreg megfelelő átvizsgálása nem lehetséges . 

A HASÜREG SEJTTANI VIZSGÁLATA A hasüreg megnyi tása után kora i pete 

fészek rákok esetében, ha hasvize t tal álunk , az t kiszívjuk, és 

citológiai vizsgálatra küldjü k. Ha hasvíz nincs, a medencébe 

30-50 ml szobahőmérsékletü, csíra mentes élettani sóoldatot 

öntü nk, mielőtt a daga natot megpróbálnánk eltávolíta ni. A mo
sófolyadé kot kiszívjuk , és sejttani vizsgá latra kü ldjük. (Egye 
sek a máj és rekesz izom alsó felszíne közötti üreget , valamint 

a fel és lemenő vastagbélszakasz melletti ürege ket (para

colonic gutters) külön-külön is átmossák sej tv izsgá lat cé ljából. 

Enne k gyakorla ti jelentősége nem bizonyított). A hasüreg i sej
tek vizsgálat a a megfelelő sebész i stádium meghatározá s miatt 

azért fontos, mert , ha dagana t sejteket találunk az IA vagy 18 
stád ium !C-nek, a IIA, illetve 11B stád ium ped ig IIC stádium

nak minősü l. 

A HASÜREG GO NDOS ÁTVIZSGÁLÁSA A hasi szerve k alapos vizsgá lata, 

beleértve a vastagbél mel letti üregeke t, a vesé k mellső felszí
nét, a májat, a lép tokját , a vékony és vastagbelek felszíné t, a 

bél fodroka t és a rekeszizom alsó felszí nét, döntő jelentőségü a 
szaba d szemme l látható átté tek felfedezése miatt . Minden gya

nús elváltozást, mint pl. megvas tagodáso k és felszíni egye net
lenségek, ki kell metsze ni. Különösen fontos, hogy szövettani 

vizsgálatot végezz ünk az össze növések területéről , ezek hátte

rében ugyanis daganatos burj ánzás állhat. A rekesz izo m alsó 

felsz ínének, a máj és a rekeszizom közötti területnek külön 
figye lmet sze nteljünk. Ez a vizsgá lat a máj mel lső felszínétől 

egésze n a máj mögötti hashártyá ig terjedjen. Felsz íni egyene t

lenség, gyűrődés szöve ttani tisztázás t igényel. Az épnek látszó 

féreg nyú lvány eltávo lítása nem indokolt. 

Ha szabad szemme l áttét nem látható , a hasüreg azo n épnek 
látszó területeiről, ahova a petefésze krák leggyakrabban ad át

tétet, szöve ttani vizsgá latra fe lsz ínes kim etszése ket kel l végez 
ni mikroszkópos nagyságú áttétek kimut atása végett. Javasolt 

kimetszés a kismeden ce több pontjáró l (Do ug las üreg, húgy 
hólyag, végbé l, medencefali hashártya és a szé les méh sza lag), 

a vastag bél melletti üregekből, a bélfodorról és a rekesz izom 

alsó felszínéről. Egyesek a rekesz izom felszí nét csa k felsz íne

sen megkaparjá k, hogy sejttani vizsgá latot végezze nek. 

A PETEFÉSZEK DAGANAT ÉS A MEDENCE VIZSGÁLATA Sokszor nehé z megá lla
pítani , hogy a petefészek daga nat jó vagy rossz indulatú-e. 
Kétoldali daganat, össze növések , hasví z és szöve ti növed ékek 

a daga nat felsz ínén vagy a medencei hashártya borítékán ross z

indu latú megbetegedésre utalnak. Kétes ese tben a dag anat fa

gyasz tott metszet vizsgá lata segíthet. 

A CSEPLESZ RÉSZLEGES ELTÁVOLÍTÁSA A csep lesz vizsgálata azért külö

nös jelentőségü , mert leggyakra bban ebben keletkez ik áttét . 
A vas tagbél alatti cseplesz egészé nek eltávolí tását a szerzők 
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döntő többsége java so lja. Ilyenkor a cse pleszt á ltalában a vas 

tag bél vonalában , a vas tagbélhe z va ló tapadásáná l vágju k á t. 

Má sok úgy vé lik, ho gy elegendő, ha a teljese n épnek tűnő 

csepleszből csa k az a lsó 4-5 cm-t távo lítjuk e l, hiszen az átté

tek leggya krabban és legelőször itt ke letke znek . Szöve rtani 

vizsgá lat so rán is ennek a terül e tnek a vizsgá lata a legfo nto

sabb. Össze növések ese tén a cseple sz nek azt a részét, amely a 

hasfalho z vagy bé lhez tapa dt , mindi g ki ke ll vág ni Ha a cse p

leszben áttéte k vannak, so kan ja vaso lják, hogy a kis csep leszt 

is távolít suk e l. Az egész cse plesz el távo lítá sa makro szkópos 

daganato s átté t hiányában nem indokolt. 

A NYIROKCSOMÓK v1zsGÁLATA A pe tefészek rák anató miai he lyze té

nek megfelelően gyak ran ad áttéte t a medence i és a fő erek kö

rüli ny irok cso mókba. Az I stádiumb an hozzávetőlegesen 10, a 

11 stádiumban 25%-ba n ta lá lhatók a medence i nyiro kcso mók

ban áttétek. Eze kben az ese tekben a fő erek körüli ny irokc so

mó á tté tek ritkábbak, de előfordulhatnak olyankor is, amiko r a 

med ence i nyirokc somókban nem lehet daganat sejteket kimu

tatn i. A nyirokc so mók á llapotát ponto san csak akkor íté lhe tjük 

meg, ha azo kat mind , a vese erekig terjedően, eltávolít juk. En

nek jelentősége a stádium megá llapítás sze mpontjáb ól nagy on 

hasz nos , de kl inikai jelentősége a betegség kim enetelét il lető

en még nem te ljese n tisztázott. A ny irokcs omók feltár ása és a 

meg nagyob bodott ny irok cso mók kim etszése azonban a sebész i 

stádium megál lap ítás nak e lengedhetetlen része. A gya korl at

ban a nyirokcsomó áttét ek e ltávo lítása sokkal könny ebb , mint 

más ráko k ese tében, mi vel a pe tefésze krák az ereke t általáb an 

nem támadja meg. Vitatott az épnek tűnő medencei és ao11a kö

rüli ny irok cso mók ta lálo mra végze tt kimet szés ének gya korlati 

értéke. 

AMÉH ELTÁVOLÍTÁSA A méh te lj es eltávolí tása része a petefészekrák 

sebésze téne k. Többen csak csonko lják a méhet, mondván, 

hogy ha a daganat kiújul, és a hü ve ly cso nkra terjed , kellemet

len, az é let minőségét jelentősen rontó folyás, ese t leg vérzés 

ke letkez het. Ez azo nban rendkívül ritka, mert a kiújult petefé

sze krák ok elsősorban a hasü regben keletkeznek , a hüvel y felé a 

leg ritk ábban terjedn ek. A méh telje s e ltávol ítása mellett szó l, 

hogy a méhben tüneteket nem oko zó átté t lehet, illetve ha na

gyon ritk án is, de a méhcso nk ban daganat kelet kez het. Nem 

szabad azo nban elfe lejten i, hogy vannak asszo nyo k, akik a méh

nyak megtart ásá t a házasé let miat t fontos nak tartják. Ha min d

két pe tefé sz ket e ltávo lítjuk , helyes, ha a méhet is kivessz ük 

vagy csonko ljuk . Ennek a hormon pótló kezelés szempontjából 

is jelentősége van. Kora i petefésze krák ese tén a méh eltávo lí

tásának mütéti neh ézség ei általában nincse nek. Terhességi 

igé ny ese tén a méh e lméletileg meg tartha tó. A méh megta rtása 

eseté n a méhnyá lkahártya daga natos á talakulá sának kizá rása 

miatt méhkap arás r cél szerű végez ni , külön ösen endometrioid 

típu sú petef észe krák ese tében. Méhkapará ssa l el lenőrzött ép 

méh megtartása a stádium meg íté lésé t nem befol yás o lja. 

A PETEFÉSZEK DAGANAT ELTÁVOLÍTÁSA Kora i petefé sze krák ese tébe n a 

dag anat os pete fészek gya kor latila g mind en ese tben eltávolít-
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haló. Ha a daganat szívós össze növések közé ágyazo tt, az un. 

hashártya mögötti me gközelítés t ke ll a lkalmazn i. A daganat

hoz legk öze lebb fekvő szabad hashár tya meg hasí tása után 

ugya nis a nagy erek és a húgyvezeték kön nyen feltárható, és a 

sze m ellenőrzése mell ett a rögz ítettn ek tűnő daga nat a lulról vi

szo nylag egyszerűen és kevesebb vérv esztéss el kiemelhető. 

Figye lmet ke ll sze nte lni annak, hogy a tömlős, tokb azá rt daga

nato t úgy távolít suk el, ho gy a tokj a ne repedjen meg. 

A tok műtét alatti me grepedésé nek kó1jós lat i jelentősége nem 

bizonyíto tt, a FIGO stád ium beo sztás vonat kozásá ban azon ban 

meghatáro zó, mert a tok megrepedése korai pe tefésze krák ese

tén IC ille tve IIC stádiumb a so ro lást j elent. 

EGYOLDALI DAGANAT ESETÉN A MÁSIK OLDALI, ÉPNEK TŰNŐ PETEFÉSZEK ELTÁVOLÍ

TÁSA A kla sszi ku s taní tás sze rint fiatal , még szülni akaró nők 

esetében , IA stádiumban , borderlin e vagy j ól diff ere nci á lt (gra

de 1) daga nat ese tén, elegendő, ha csa k a daganat os függe léke t 

távo lítjuk el. Ilyen ese tben a stádium me gá llapító műtét elvég

zése e lenge dhetetlen . Ilyenkor álta lában a méhet is megtartjuk , 

de indokolt lehet a pet e fésze k meg ta rtása akkor is (pl. lombi k 

bébi program miatt), ha a méhet más okbó l el ke ll távo lítani. 

Az ép petefé sze k "ék a lakú' kim etszése nem látsz ik mega lapo 

zottnak. Ellenkezőleg, a foga mzás i képessége t rontja. Az újabb 

meg figyelések arra utalnak , hogy az épne k látszó petefészek 

vissza hagyása más ese tekben sem befolyá so lj a szignifi kánsan 

a bete gség kim enete lét. Erre természetese n csak akkor ker ülhet 

sor, ha a beteg még szü lni akar. Az épnek látsz ó petefésze k 

megtartása a stádium meghatáro zást nem érinti. 

MEGJEGYZÉSEK A STÁD IUM MEÁLLAPÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN Mint 

a bevezetőben már említ ettük, petefészek rákok ese tében a be

vezető gyógysze res keze lés mia tt a sz igo rúan ve tt sebész i-szö

vertani stádiumo zás tól el kel l térnünk. A has felvágásá nak el

kerü lése érde kéb en a klinik ailag és sejtt anilag (ci tológ ia ilag) 

egyértelmű, az egész has ban szé tterj edt , hasvízze l já ró beteg

sége k eseteiben szövettani vizsgá lat né lkül is e lkezdhetjük a 

kem oterápiát. A betegség szöv ettani igaz olásá ra csak a beveze

tő gyógysze res keze lés t követő hasműtét so rán kerül sor. 

A sejtt ani vizsgálatho z hasv izet sz ívunk ki vékony tűvel. So

kan először hastükrö zés t végez nek, és az ennek seg ítségével 

kivett szöve t darabból történi k a rákos e lvá ltozá s kórismézése. 

Az e ljár ás há tránya azon túlmenően, hogy az sokka l nagy obb 

műtéti bea vatko zás, amely általános érzés te leníté st is igé nyel, 

az, hogy a szúrt -csatornába n áttét ke letke zhet. Eze k az un . 

szúrt-cs atorna daganatok sebésze tileg és gyógyszerese n is ne

heze n kezelhetők, kórjós latu k a rendelkezés re á lló, de még 

megerősítésre szo ruló megfi gye lések szerin t még rosszabb, 

mint az e lsődleges dagana té vagy a hasüregi átté té . 

A pete fészekrá k stád ium meghatáro zásá ban so k a megválas zo

latlan kérd és. Ezek köz ül a legkevés bé tisztázott a nyirokc so

mók vizsgá latá nak módja. Me ga lapo zott nak tűni k az az á llítás , 

mi sze rint a nyirokc somók telje s e ltávo lításá ra nincs minden 

ese tben szükség . Különöse n fonto s meg go ndo lás ez pl. csíra

sejt daganatok esetében. A nyirokcsomók alapos vizsgá lata 
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20. táblá:a1. Petefészekrák: az elsődleges daganat (T) TNM szerinti megha
tározása 

Elsődleges Meghatározás 
daganat "T" 

TI Az elváltozás a petefészekre (egyik vagy mindkettő) szorítkozik 

Tla 

Tlb 

Tlc 

A folyamat csak az egyik petefészekben fejlődik ki, 
tokja sima, ép, rajta növedékek nincsenek. rákos sejte
ket tanalmazó hasvíz/mosófolyadék nincs 

A folyamat mindkét petefészekre kiterjed, a daganatok 
tokja sima. ép, rajta növedékek nincsenek, rákos sejte
ket tanalmazó hasvíz/mosófolyadék nincs 

Tla vagy Tlb daganat. amelynek vagy a tokja megre
ped. vagy azon daganatos növedékek vannak, illetve, 
ha a hasvízbcn/hasi mosófolyadékban rákos sejtek mu
tathatók ki 

T2 A daganat egy vagy mindkét petefészket érinti. a folyamat azon
ban a kismedencére is ráterjed 

T2a A folyamat ráterjed a méhkürtökre és/vagy a méhre 
(közvetlen terjedés és/vagy áttét) 

T2b A folyamat más kismedencei szerveket is érint (köz
vetlen terjedés és/vagy áttét) 

T2c T2a vagy T2b daganat, amelynél a hasvízben vagy a 
hasi mosófolyadékban rilkos sejtek mutathatók ki 

T3 A daganat egy vagy mindkét petefészket érinti, illetve a daganat 
a medencében helyezkedik el. de szövettanilag igazolhatóan 
ráterjed a vékonybélrc és/vagy csepleszre. Felszínes máj áttét 
T3-nak felel meg 

T3a A daganat nagyjából a kismedencérc korlátozódik. 
szövettanilag igazolt mikroszkopikus áttétek a hasüre
gi hashártya felszínén azonban kimutathatók, és/vagy 
szövettanilag igazolhatóan. de szabad szemmel nem 
láthatóan ráterjed a vékonybélre, illetve a bélfodorra 

T3b Egyik vagy mindkét petefészek daganata, amely látha
tó. de 2 cm-nél kisebb áttéteket ad a hasüregbe 

T3c K ismedencén túli 2 cm-nél nagyobb hashártya áttét 

TX az elsődleges daganat nem énékelhető TO nincs elsődleges daganat 

nélkül azonban a stádi umozás nem lehet teljes értékű. Csira
sej t daganato knál az ép petefé szket és a méhei is a legtöbb 
ese tben megtar tjuk , ezeket tehát szövettanilag nem vizsgá ljuk . 
A daga natos szórás a hasü regben nagyo n különböző lehet , kü
lönösen , ha a nagyobb átté tekre gondo lunk, ame ly IIIC stádi
umnak felel meg. Ebbe a stádiumba soro lt ese tek klin ikailag 
nagyo n kü lönbözők, tovább i osztá lyozás uk azo nban nagyon 
bonyol ulttá tenné a felosztást. Mindezek ellenére a je lenleg al
ka lmazott stádium beosztás megfelel az elváráso knak . 

A TNM MEGHATÁROZÁSA Az elsőd leges daganatra (T) vonatko
zó meghatározásokat, amelyek megegyeznek a FIGO stádium
ban megfoga lmazott elsődleges daganat leírásokka l, a 20. táb
lázat fogla lja össze. Dagana t sejt eket nem tartalmazó hasv íz 
nem befo lyáso lja a stádiu m beosztást. Az Na környék i nyirok
cso mókat (medencei, fő ere k körü li, lágyéki) j elöl i, amelyek a 
UICC meghatározás sze rint a csípő ere k körüli, az o ldalsó ke
resztcso nti, a fő erek körüli és a lágyéki nyirokcsomókat fog-
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21. 1áblá:at. A petefészekrák TNM osztályozása a FIGO stádiumokhoz viszo
nyítva 

FIGO 

JA 
18 
IC 
IIA 
118 
IIC 
IIIA 
1118 
IIIC 

IV 

T 

Tla 
Tlb 
Tlc 
T2a 
T2b 
T2c 
T3a 
T3b 
T3c 
Bám1ely T 
Bánncly T 

UICC/AJCC 

N M 

NO MO 
NO MO 

0 MO 
0 MO 

NO MO 
NO MO 
NO MO 
NO MO 
NO MO 
NI MO 
Bármely N Ml 

lalják magukba. Ny irokcso mó áttétek azonban a hasüreg i szer
vek nyirokcsomóiban , pl. bél fodor nyirokcsomókban is előfor
dulna k. AJCC előírás szerint ahhoz, hogy a medencei nyirok
cso mó áttéteket megítélhess ük, legalább 10 ny irokcsomót kell 
szöve ttan ilag megnéz ni. Je lö lések : X a körn yéki nyirokcso
mók nem értékel hetők, NO a környék i nyirokcsomókban nincs 
áttét , és NI a környéki nyirokcsomókban dagana tsejtek van
nak. A meghatározás nem tesz különbséget a dagana tos nyirok

csomó k száma és helye szer int. A távo li áttéteknél hasonló be
osztás t alkalmazunk: MX a távoli áttétek nem értékelhetők, 
MO nincs távo li áttét, és MI van távoli áttét. A megha tározás 
itt sem tesz különbsége t az áttétek száma és helye sze rint. A 
hasüregi áttét T3-nak felel meg. Áttét a máj tokon T3-nak, a 
máj állomá nyában M I-nek véleményezendő. Mellkasi izzad
mány eseté n igazo lni kell, hogy az áttét követke zménye, ame ly 
az izzadmányban lévő daga nat sejtek kim utatásáva l lehetséges . 
Daganat sej teket nem tartalmazó mellkasi izzadmán y nem vá l
toztat a stádium beosztáson, ha azonban a daganat sejtek kimu 
tathatók, a betegség M 1-nek tartand ó. A pT, pN és pM megfe
lel a T, N, M-nek. A TNM rends zer és a FIGO stád ium beosz 
tás kapcso latát az 21. láblázal tünteti fel. 

A MÉHKÜRTRÁK STÁDIUM BEOSZTÁSA A méhkürtből kiinduló 
rosszind ulatú daga natok stádium beosztása a FIGO meghatá
rozása szerint sebész i-szöve ttan i stádium beosz tás, ame ly nagy 
vonalakban megegy ezik a petefészekrák stádi um beosztásával. 
A méhkürt mindenfé le daganatára vonatkozik. FIGO osztá lyo
zás szerint i stádium beosz tását a 22. táblázat mutatja . 

ANATÓMIAI ÉS SZÖVETTANI VONATKOZÁSOK A petevezető a méh
fenék hátsó felső részéről oldalra és előre fut a pete fészkek irá
nyába . Hossza hozzávetőlegesen 10 cm. A szélső vége a has
üregbe nyílik. A méhkü rt elvezető nyirokrendszere nem telje
sen ismert. Minden bizonnya l ugyanott haladnak és ugyanod a 
torkolla nak, ahova a petefész kek nyirokerei (1. petefészek rák). 

A méhkürtrák is, min t petefésze krák a hasüregben szó ród ik 
szé l. Áttétek a hashártyán , a csep leszben, a belek falán és a 
bélfodorban , a máj és a rekesz izom felszínén, a gyo mor terüle -

71 



Komya L és 1111111katársai 

tén, a lépkapuba n és ritkábban a májb an keletkeznek. Hashár

tya áttét szaba d sze mme l épnek tűnő, a daganatot magá ba záró 
méhkürt eseté n is keletkezhet. Gyakra n tapa sztalható a tüdő és 
a mellhártya érintettsége. A szomszédos szervekre közvetle nül 

is ráterje dhet. 

22. táb!áza1. A méhkürtrák FIGO szerinti stádium beosztása 

FIGO 
stádium 

0 

11 

111 

IV 

Meghatározás 

ln situ rák, az elváltozás l.:sak a mt:hkürl 11yál kahártyájára korlá

t0zódik 

Az elváltozás a méhkürtre (egyik vagy mindkettő) szorítkozik 

IA A folyamat csak az egyik méhkürtben fejlődik ki, 
beterjed a méhkürt falába (submucosa. izom réteg), de 
nem éri cl a petevezető hashártya borítékát. rákos sejte
ket tartalmazó hasviz/mosófolyadék nincs 

18 A folyamat mindkét méhkürtben kialakul, beterjed a 
méhkün falába (submucosa, izom réteg), de nem éri el 
a petevezető hashártya boritékát, rákos sejteket tanal
mazó hasviz/mosófolyadék nincs 

IC IA vagy I B stádiumú daganat, amelynél a daganat eléri 
vagy áttöri a kün hashánya boritékát, illetve, ha a has
vízben/hasi mosófolyadékban rákos sejtek mutathatók ki 

A daganat egy vagy mindkét méhkünöt érinti, a folyamat azon
ban a kismedencére is ráterjed 

I IA A folyamat ráterjed a petefészekre és/vagy a méhre 
(közvetlen terjedés és/vagy áttét) 

11B A folyamat más kismedencei szerveket is érint (közvet
len terjedés és/vagy áttét) 

IIC IIA vagy 11B stádiumú daganat, amelynél a hasvízben 
vagy a hasi mosófolyadékban rákos sejtek mutathatók ki 

A daganat az egyik vagy mindkét méhkürtöt érinti, és a has
üregbe és/vagy a hashártya mögöt1i vagy lágyéki nyirokcso
mókra terjed, illetve a daganat a medencében helyezkedik el, de 
szövettanilag igazolhatóan ráterjed a vékonybélre és/vagy csep
leszre. Felszínes máj áttét 111 stádiumnak felel meg 

IIIA 

1118 

A daganat nagyjából a kismedencére korlátozódik, a 
nyirokcsomókban áttétek nincsenek, szövettanilag iga
zolt mikroszkópos áttétek a hasüregi hashártya felszínén 
azonban kimutathatók, és/vagy szövettanilag igazol
hatóan, de szabad szemmel nem láthatóan ráterjed a vé
konybélre, i·lletve a bélfodorra 

Egyik vagy mindkét méhkün daganata, amely látható, 
de 2 cm-nél kisebb áttéteket ad a hasüregbe. A nyirok
csomók negatívak 

I I IC Kismedencén túli 2 cm nél nagyobb hashártya :\ttét és/ 
vagy hashártya mögötti vagy lágyéki nyirokcsomó áttét 

A daganat egyik vagy mindkét méhkürtöt érinti távoli áttétekkel. 
Mellkasi izzadmány esetén a pozitív citológia az alapja a IV stá
diumba sorolásnak. Májállomány áttét IV stádiumot j elent 

A petevezető daganata it is minden ese tbe n szöve ttanilag tisz

tázni kell. Az ese tek messze nagy többségé ben mirigyrák for
dul elő, elvétve sarcomával is talá lkoz hatunk. A méhkűrtrák 

szöve ti ére ttségé nek (grading) meghatározása(/. táblázat) m in-
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23. táblázat. Méhkürtrák: az elsődleges daganat (T) TNM szerinti meghatá

rozása 

Elsőd leges Meghatározás 
daganat "T" 

Tis ln situ rák, az elváltozás csak a méhkürt nyálkahányájára korlá
t0zódik 

TI Az elváltozás a méhkürtre (egyik vagy mindkettő} szorítkozik 

T2 

T3 

T la A folyamat csak az egyik méhkürtben fej lődik ki, be
terjed a méhkün falába (submucosa, izom réteg), de 
nem érí el a petevezető hashártya boritékát, rákos sejte
ket tartalmazó hasviz/mosófolyadék nincs 

T I b A folyamat mindkét méhkürtben kialakul, beterjed a 
méhkürt falába (submucosa, izom réteg), de nem éri el 
a petevezető hashártya borítékát, rákos sejteket tartal
mazó hasví7J mosófolyadék nincs 

TI e TI a vagy TI b stádiumú daganat, amelynél a daganat 
eléri vagy áttöri a kürt hashánya borítékát, illetve, ha a 
hasvízben/hasi mosófolyadékban rákos sejtek mutatha
tók ki 

A daganat egy vagy mindkét méhkünöt érinti, a folyamat azon
ban a kismedencére is ráterjed 

T2a 

T2b 

A folyamat ráterjed a petefészekre és/vagy a méhre (köz
vetlen terjedés és/vagy áttét) 

A folyamat más kismedencei szerveket is érint (közvet
len terjedés és/vagy áttét) 

T2c T2a vagy T2b stádiumú daganat, amelynél a hasvizben 
vagy a hasi mosófolyadékban rákos sejtek mutathatók ki 

A daganat az egyik vagy mindkét méhkürtöt érinti, illetve a daga
nat a medencében helyezkedik el, de szövettanilag igazolhatóan 
ráterjed a vékonybélre és/vagy csepleszre. Felszínes máj áttét 
T3-nak felel meg 

T3a 

T3b 

A daganat nagyjából a kismedencére korlátozódik, szö
vettanilag igazolt mikroszkopos áttétek a hasüregi has
hánya felszínén azonban kimutathatók, és/vagy szövet
tanilag igazolhatóan, de szabad szemmel nem láthatóan 
ráterjed a vékonybélre, illetve a bélfodorra 

Egyik vagy mindkét méhkürt daganata, amely látható. 
de 2 cm-nél kisebb áttéteket ad a hasüregbe 

T3c K ismedencén túli 2 cm-nél nagyobb hashártya áttét 

TX az elsődleges daganat nem értékelhető TO nincs elsődleges daganat 

d ig ajá nlott , mert fontos kótjós lat i tényező, a stádium megha
tározást azo nban ez nem befo lyáso lja. Ellentétben a pete fé

sze krákkal , a petevezető in situ rákja szöve ttan ilag j ó l körül 
határo lt, és ezért, mint O stádium az osztályozás ban szerepel. 
Mive l a petevezető üreges szerv, és falának rétegei mikr oszkó p 

alatt jól elkülöníthetők, a szöve ttani vizsgálatnak fon tos szere 

pe van annak meghatározá sában, hogy egy kezdődő daga nat 

betetje d-e a submuc osába vagy az izomrétegbe , illetve, hogy 

eléri-e a hashártya bor ítékát (se rosa). Ez ugya nis, hason lóan 
a vastag bél daganatok Duk es cso porto sításához, meghatározó 

az első stádium alcso portja inak elkülönítésében (22. táblázat) . 

STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÁS A mé hki.irtrák stádium át alapvetően 

hasműtéttel állapí tjuk meg, amelye t a klin ikai kép és a rön tge n 
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24. táblázai. A méhkürtrák TNM osztályozása a FIGO stádiumokhoz viszo

nyítva 

FIGO UICC/AJCC 

T N M 

0 Tis NO MO 
IA Tl a NO MO 
18 Tl b NO MO 
IC Tlc NO MO 
IIA T2a NO MO 
IIB T2b NO MO 
IIC T2c NO MO 
IIIA T3a NO MO 
IIIB T3b NO MO 
IIIC T3c NO MO 

Bármely T NI MO 
IV Bármely T Bánnely N Ml 

vizsgá lati le let módo síthat. A meg határo zás a petefészekrákn ál 

le írtak szer int történik . Az un. stádium me gá llapító hasmíít ét 

(staging laparotomy) e lvégzése a petevezetőrák kora i eseteiben 

is e lengedhete tlen . A hasmíítét után vissza maradt daganat 

nagyság a, jóllehe t alapvető kótjó slati tényező, a stádium meg

ha tározás t a méh kürtrák ese tében sem módo sítja. 

MEGJEGYZÉSEK A STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN Az 

elsődleges méhkürtrák rendkí vül ritk a, és ezé tt nagy ese tszámú 

vizsg ála tok ról nincs tudomásunk. Ni ncsenek egyérte lmíí ada

tok a bevezető gyógy szere s kezelés (neoa dju vans kemot erápia) 

hasz nosságá t i ll etően, csa k egy -egy ese tismert etés ál l rendel

kezés ünkr e. Elviek ben a petevezetők rákos betegségé ben a 

bevezető gyógysze res kezelést és a stádium megálla pítás meg

go ndo lása it i lletően is ugyanazo k az elvek érvénye sek, mint a 

petefészkr ák esete iben. 

A TNM MEGHATÁROZÁSA Az el sődleges dagana tra (T) vonat ko

zó meghatározáso kat , ame lyek megegyez nek a FIGO stádium 

ban megfog alma zott e lsődleges daga nat leírásokka l, a 23. 1áb

láza1 fog lalja össze. Daga nat sej teket nem tar talma zó hasvíz 

nem befo lyás olja a stádium beos ztást . Az N a környéki nyirok 

cso mókat jel öli, amelye k ugya nazok , mint a pe tefészek rák ese

teiben. Je lölése k: NX a kö rnyéki nyi rokcso mók nem érték el

hetők, NO a környéki nyir okcso mókb an nincs áttét, és N I a 

körn yéki ny irok cso mókb an daganatsej tek vannak. A meghatá

rozás nem tesz különb sége t a daganatos nyi rokc somók száma 

és helye szerint. A távoli áttéteknél hasonló beo sztást a lka lma

zunk : MX a távo li á tté tek nem értékelhetők, M0 ninc s távol i 

áttét, és MI van távo li átté t. A meg határozás itt se m tesz kü

lönbsége t az á ttétek szá ma és he lye szerint. A hasüreg i átté t 

T3-na k felel meg . Áttét a máj tokon T3-nak , a máj állomán yá

ban M I-nek véleményezendő. Mel lkas i izza dm ány eseté n iga

zo ln i ke ll, hogy az á ttét köve tkez ménye, ame ly az izzadmány

ban lévő daga nat sej tek kimutatá sáva l lehetséges. Daganat sej

teket nem tartal mazó mellkasi izz admány nem változta t a stá

dium beosz táso n, ha azo nban a daga na t sej tek kimut a thatók , a 

betegség M I-ne k tart andó. A pT, p és pM meg felel a T, , M-
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25. táblázat. A terhességi trofoblaszt daganatok FIGO szerimi stádium beosz

tása 

FIGO Meghatározás 
stádium 

11 

111 

IV 

A betegség a méhre korlátozódik 

IA A betegség a méhre korlátozódik, nincs kockázati tényezö 

IB A betegség a méhre korlátozódik, egy kockázati tényező 

IC A betegség a méhre korlátozódik. két kockázati tényező 

A terhességi trofoblaszt daganat a méhen túlra terjed, de a nemi 
szervek.re korlátozódik (függelékek. hüvely, széles méhszalag) 

I IA A terhességi trofoblaszt daganat a méhen túlra terjed. de 
a nemi szervekre korlátozódik, nincs kockázati tényezö 

118 A terhességi trofoblaszt daganat a méhen túlra terjed, de 
a nemi szervekre korlátozódik, egy kockázati tényező 

IIC A terhességi trofoblaszt daganat a méhen túlra terjed, de 
a nemi szervek.re korlátozódik, két kocki,zati tényező 

A terhességi trofoblaszt daganat a tüdöre terjed, függetlenül 
attól, hogy a nemi szervekben található-e daganat 

IIIA A terhességi trofoblaszt daganat a t üdőre terjed, függet
lenül anól, hogy a nemi szervekben található-e daganat, 
nincs kockázati tényező 

111 B A terhességi trofoblaszt daganat a tüdőre terjed, függet
lenül attól, hogy a nemi szervekben található-e daganat. 
egy kockázati tényezö 

IIIC A terhességi trofoblaszt daganat a tüdöre terjed, függet
lenül anól, hogy a nemi szervekben található-e daganat. 
két kockázati tényezö 

Minden más állét 

IVA Minden más állét. nincs kockázati tényezö 

!VB Minden más áttét, egy kockázati tényező 

IVC Minden más áuét, két kockázati tényezö 

nek . A TNM rendsze r és a FIGO stád ium beosztás kapcso latát 

az 24. tábláza t tünteti fel. 

A TERHESSÉGI TROFOBLASZT DAGANATOK STÁDIUM BEOSZTÁSA 

A FIGO 199 1-ben kiegész ítette a klassz ikus ana tómiai stád ium 

beo sztást a nem sebészi-kór tani kórjós lati kockáza ti ténye

zőkkel. Ez magá ba foglalja a 100 000 mlU /ml-né l nagyobb 

vize let béta- HCG és/vagy 40000 m!U/ml-né l nagyo bb szé rum 

béta-HCG értékeket, va lamint , hogy a betegség kia lakulásá t 

megelőző terhesség 6 hóna pon belül vagy azo n túl vol t-e. 

A terhességi trofo blasz t daganato k (GTT) osz tályozását a 

25. táblázat mutatja. 

ANATÓMIAI ÉS SZÖVETTANI VONATKOZÁSOK A stádium beosz tás 

csa k bizonyos fokig jelenti a dagana t kite tje dtségé nek mérté

két, és ez is inkább csak arra vonat kozik, hogy a daga natos 

bete gség mely ik sze rvet érinti. A ny irokcsomók érintettsége az 

osztá lyozásba n nem j átszi k szere pet, és , mive l nagyo n külön

böző sze rvek lehetnek érintve, a nyirok erek lefutá sána k kérdé-
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Kornya L és munkatár sa i 

sét sem kell tárgya lni. A terhességi trofoblaszt daganat alapve
tően nem is a nyirokerek mentén terjed, nyirokcsomó áttétek 

távoli áttéteknek számítanak . 

A béta- HCG szint pontosan jelzi a betegsége t, úgy, hogy szö
vettani mintavételre sem kerül mindig sor. A szöve ttan ismere
te azonban segíthet a kezelés megválasz tásában (pl. méhle
pényben kialakult trofoblaszt daganat), ezér t, amikor lehetsé
ges , célszerű szövet tani vizsgála tot is végezni. A terhességi 
trofoblaszt daganat szövetta nilag egy betegség csoport, amely 
magában foglalja a részleges és teljes mola terhességet , az 
invazív molát, a méhlepényben kialakult trofoblaszt daganatot 
(placental- site trophob lastic tumo r) és a choriocarcinomát. 
A FIGO javas lata alapján , ha a trofoblaszt daga nat a méhle
pényben is megfigyelhető, azt mindig kűlön je lezni kell. 

STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÁS A stádium meghatározása a kórtörténe
ten, a beteg vizsgálatán, valamint a laboratóriumi és radioló
gia i vizsgá latokon alapszik. A kórelőzményben többek között a 
betegséget megelőző terhesség körülménye it és időpontját kell 
tisztáz ni. A mellkas röntgen vizsgálat mindig szükséges, sok 
esetben a mellkas CT vizsgálata is fontos. A laboratóriumi 

vagy máj áttét meglétén és azon alapult, hogy mennyi idő telt 
el a betegség kialakulása és az azt megelőző terhesség között. 
Egyesek a kihordo ct terhességet is kockázati tényezőként érté
kelték. Az első két csoportba tartozó betegek gya korlat ilag 
gyógy íthatók volt. A magas kockázatúak között 80%-os túl
éléssel lehetett számol ni. Ez a csoport azonba n egyá ltalán nem 
volt egységes . Később nagyon apróléko s beosztásokat javasol
tak, amelyek a klinikai gyako rlatban nem voltak alka lmaz
hatók. Ezek a megfo ntolások vezették a FIGO Daganat Bizott
ságát a jelenlegi stád ium beosztá s kialakítá sához . 

A TNM MEGHATÁROZÁSA Az elsődleges daganatra (T) vonatko

zóan csak két megkülönböztetés van: T I a daganat a méhre 
kor látozódik, és T2 a betegség túlterjed a méhen , de a nemi 
szerveken nem. A nyirokcsomókat jelölő ebben a daganatos 
betegségben nem a lkalmazandó. A távoli áttétek: MX a távoli 
áttétek nem értékelhetők, M0 nincs távo li áttét , MI a áttét a tü
dőben, és MI b áttét más szervbe n. A kockázat i tényezők külön 
csoportot alkotnak. A TNM rendszer és a FIGO stád ium beosz
tás kapcsolatát az 26. táblázat tünteti fel. 

vizsgálatok közül a béta-HCG vizsgála t elengedhetetlen. 26. 1áblá:a1. A terhességi trofoblaszt daganat "TNM" osztályozása a FIGO 
Egyéb vizsgála tok : vérkép, máj, pajzsmirigy és vese működés, stádiumokhoz viszonyítva 
medencei-hasi ultrahang , koponya CT. A FIGO javas lata sze- ---------- - -- -- ---- -----

FIGO stádium UICC/AJCC 
rint a stádium meghatározásban szerepet ját szó kockázati té
nyezőket , béta-HCG érték , a betegség és a megelőző terhesség 
közötti idő, és, hogy történt-e korábban kemoterápia, mind ig 

meg kell adni. 

MEGJEGYZÉSEK A STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN Te
kintettel arra, hogy a trofoblaszt daganatok gyakorlatilag majd
nem minden esetben gyógyít hatók , a stádium beosztás valódi 
cé lja az, hogy elkülönítse az alacsony és magas kockázatú ese
teket. Alacsony kockázatú betegeknél a daganat enyhébb 
kemoterápiá s kezeléssel is elpusztítható, míg a nagyob b kocká
zatú esetekben sokkal hatékonyabb gyógyszeres keze lésre van 
szükség. A stádium segítségéve l tehát a mérgező gyógysze res 
kezelés mértéke csökkenthető, és ezáltal a mellékhatások is 
jobban elkerülhetők . 

Korábban a terhességi trofob laszt daganatok stádium beosztá
sa anatómiai osztályozás volt. A kockázat i tényezők jelentősé
gének felismerésével azonban ez többször is módosult. Volt 
egy olyan elképze lés is, miszerint a terhesség i trofoblaszt 
daganatokat három csoportra kell osztan i: 1. átté tet nem adó 
daganat, 2. áttétet adó alacsony kocká zatú és 3. áttétet adó ma
gas kocká zatú betegség. Ebben az osztályozásban anatómiai 
és a kórjóslati tényezők is szerepeltek. Az alacsony és magas 
kockázatú csopor tok elkülönítése a béta-HCG értékeken , agy i 
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T M Kockázati tényezők 

IA TI MO mcs 
IB TI MO Egy 
IC TI MO Kettő 

IIA T2 MO incs 
IIB T2 MO Egy 
IIC T2 MO Kettő 

IIIA Bármely T Mla incs 
IIIB Bármely T Mla Egy 
IIIC Bármely T Mla Kettő 

IVA Bám1ely T Mlb incs 
IVB Bármely i Mlb Egy 
IVC Bármely T Mlb Kettő 
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