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ÖSSZE FOGLALÁS A szi::rzű a szi::rnf ri::mlest C::s a hüvely rosszi11-
dulatú daganatos megbetegedéseinek keze lési lehetőségeit 

elemzi. Megállapítja, hogy kora i esetekben kedvező eredmé
nyek érhetők el, és hogy a sebészi eltávolítás került előtérbe. 

Egyed ileg megvá logatott esete kben k iegészítő sugár- vagy 
gyógysze res keze lés is szóba jön. Az előrehaladott eseteket a 
különböző keze lési lehetőségek együttes alka lmazásával kell 
kezelni. Ily módon a legtöbb esetben a szerve k megmenthetők, 

anélkül , hogy a tú lélést veszé lyeztetnénk. Szerve ltávolít ó mű

tét csak kivételesen és főleg kiújult daganatokná l jön szóba. 

Kulcszsav ak rák, szeméremtest, hüvely, melanoma, szarkóma 

KEZDETI SZEMÉREMTESTRÁK Ebben a részben a szemé remtest 
különböző része inek laphám eredetű rákos elváltozása it ele
mezzük. 

A SZEMÉREMTEST DAGANATÁNAK ELLÁTÁSA A XX. század közepén a 
szemé remtestrákos betegek túlélését nagymértékben ja vította 
Taussig ( 1) és Way (2) úttörő munká ssága, az „egy-tö mbben" 
(,,en block") végze tt kit erjeszetett szeméremte st és kétoldali 

comb-lágyé ki (inguino-fe morali s) nyirokcsomó eltávolítás be
vezetése . Ahogy az várható volt, ebben a sokszo r súlyos kísé
rőbetegségekben (magas vérnyomá s, cukorbetegség , érbeteg
ségek) szenvedő, álta lában idős betegc soportban ez a módszer 
nagyon gyakran szövődménnyel társult. A leggyakoribb szö
vődmény a sebfertőzés és bőrelhalás a betegek 50-65 %-áná l, 
az alsóvég tagi vizenyő (nyirokpangá s), vize lettartás i nehézsé
gek és nyirokcso mó tömlőképződés pedig 20-30%-á nál fordult 
elő (3-6). Emellett a betege k 1-2%-a 28 napon belül meghalt 
(3-4). 
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AL, idők változásával és a nők helyzetének módosu lásáva l egyre 
több fiatal nő fordult orvo shoz szeméremtest-táji elváltozássa l, 
olyanokka l, amelyek korábban hosszú ide ig rejtve maradta k. 
Mindez korábbi stádiumú beteg ség, fiatalabb korban történő 

felismeréséhez vezete tt, ami miatt a kiterjesztett „egy- tömb
ben" végzett műtét lelki és nem i vonatkozásai is előtérbe ke
rültek. DiSa ia és mtsa i (7) vetették fel először, hogy kisebb el
vá ltozásokhoz kevésbé gyökeres sebészeti mego ldás is elegendő 

lehet. 20 betegüknek csak 10%-áná l volt szükség a hagyomá
nyos kiterj esztett műtétre, így a betegek 85%-ának nemi kie lé
gülése megmaradt. Kiváló eredményekről számoltak be az 
1 cm-n él kisebb átmérőjű, 5 mm-es mélység nél kevésbé be
terj edő elvá ltozások széles, 3 cm-es szegé llye l va ló kimetszé
séve l és felületes, a cribriform fascia feletti nyirokcsomók el
távolításával. Ugyanezen csoport hasonló szemléletmód alap
ján ellátott első 50 betegében csak 6 helyi kiúju lás képződött, 

ezek közül 5 továb bi sebészeti ellátással megmenthető volt (8). 
A szövődmény arány, a várakozás nak megfelelően, j óva l a ha
gyományos kiterje sztett eljárásé alatt maradt (8). 

Más intézmények szintén kiváló helyi eredményeket és alacsony 
szövődmény arányt tudtak felmutatni (9-12). Hacker és mtsai 
(9) azt találták, hogy 77 I stádiumú betegnél a helyi kiúju lás 4%
os aránya megegyez ik a kiterjesztett (n = 58) és a nem-kiterje sz
tett (n = 26) műtétesek csopo rtj ában. Burrel és mtsai ( 10) 42 be
teg ellátása során a 28 módosított szeméremtest eltávolításon át
esett betegnél nem találtak helyi kiújulást. Az MD Anderson cso

port ( 11) 84%-os ötéves túlélést és csak 3 1 %-os műtéti szövőd
mény arányt, 10%-os helyi kiújulást találtak annál a 32 betegnél , 
akiket I mm-nél nagyobb mélybeterjedés miatt a kiterjesztett , a 
gát bőnyéjéig hatoló kimetszésse l kezeltek. Egyetlen beteget 
sem vesztettek el. Egy visszatekintő tanu lmányban 225 beteget 
vizsgá ltak, ebből 134 beteget Bassett típusú műtéttel, 91-et pe
dig módosított szemérem test eltávolítássa l kezeltek , az utóbbi
nál a kimetszés! akkor tartották megfelelőnek, ha a sebészi szél 
1-2 cm nagyságú volt. Az ötéves túlélés mindkét csoportban 
76%-os volt, a betegség mentes túlélést pedig 82 illetve 84%
osnak találták ( 12). Magr ina és mtsai (12) anyagában a szemé
remtest szövődmények száma 36%-ról 11 %-ra csökkent a mó
dosított eljárá s alka lmazásáva l. 

Hacker és mtsai (9) közö lték először a kéto ldali nyirokcsomó 
és a szeméremte st daganat 3 külön metszésből történő eltávo
lítását. Kezdetben a meghagyott bőr-hídban jelentkező kiúju-

29 



look, KY 

lástól való félelem miatt, különösen áttét-gyanús lágyéki nyi
rokcsomók ese tén, a szakma vonako dott ezt a módszert alkal
mazni . A módszer széleskörű elterjedése után tényleg leírtak 
ilyen kiújul ásokat, de csak igen kis számban (5, 13-14). A ha
tározott jav ulás a fertőzéses szövődményekben, a vérvesz tesé
get és a kórházi tartózkodást illetően mind a betegek, mind a 
sebészek között népszerűvé tette ezt az eljárást (5, 15-18). 
Hopkins és mtsai (5) 14 év alatt kezelt 164 betegénél 64%-os 
sebszétvá lást ta láltak az egy- tömbben végzett eljárásnál, míg 
csak 38%-o t a külön metszésből végzet t beavatkozás nál. Sut-
1011 és mtsai ( 16) 1974 és 1988 között keze lt betegek anyagát 
fe ldolgozó visszatekintő tanulmányban a 3-metszéses mód
sze rt alka lmazva a vérveszteség csökke nését és a kórházi tar
tózkodás 30 napról 11 napra történő rövidülését igazolt ák. 
Carramaschi és mtsai ( 18) a kü lön metszéses eljárás és V-Y le
beny együttes alkalmazásáva l a szeméremtesti sebszétvá lást 
68-ról 10%-ra, a lágyék i sebszétvá lást 78-ról 36%-ra, az átla
gos kórház i tartózkodást pedig 39 napról 14 napra csökkentet
ték. Végü l a különme tszéses elj árás vált követendővé még a T2 
és T3 elváltozáso knál is, mivel sem a kiújulás arányban, sem 
a túlélésbe n nincs kü lönbség ( 17, 19). 

Más ik próbálkozás a szeméremtesti sebszétvá lás csökken tésére 
a lebenyplaszt ika alkalmazása , mellyel hosszab b műtéti idő 

mellett a sebszétvá lás 64-ról 26%-ra, a szeméremnyílás szű
kület 23-ról 2%- ra, a házasélet zavara 50-ról 10%-ra csök
kenthető (20). 

A LÁGY~KI NYIROKCSOMÓ K ELLÁTÁSA Taussing ( 1) és Way (2) 
munkássága óta az lágyé ki nyirokcsomók eltávo lítását a sze
méremtes trák keze lése elengedhetetlen részének tartjuk. Idő
szakosa n kísérletek történtek ezen beavatkozás elhagyására, de 
ez elfogadhatatlan, 11- 18%-os lágyé ki kiújulási arányt ered
ményezett, mely rendszerint a betege k halálát je lentette , mivel 
a lágyék területén kiújult daganatok esetében, a betegek közül 
csak nagyo n kevés menthető meg (9, 2 1-22). A nyirokcsomók 
eltávo lításá tól a betegeknek csak azon kis csoportj áná l tekint
hetünk el, ahol a az elsődleges daganat mélybeterjedésének 
mértéke nem ha ladja meg az 1 mm-t. Itt a kiterjesz tett helyi ki
metszés egymagá ban is elégséges (23). 

Szemben az elsőként DiSaia és mtsai (7) által javasol t egyénre 
szabottan alkalmazott kiterjesztett helyi kimetszésse l, mely j ó 
eredmé nyei és a szövődmények jelentős csökkenése miatt szé
les körben elfogadottá vált, a rész leges lágyéki nyirokcsomó el
távo lítás lehetőségét fenntartással fogadták. Ezt azoknál a bete
geknél j avaso lták, akinél a cribrifom fasc ia feletti nyirokcso
mókban áttétet nem igazoltak. Stehan és mtsai (24) közölték a 
GOG eredményeket , melyben 121 1 stádiumú, 5 mm-nél kisebb 
mélybeterje désíí, nyirokérbetörést nem mutató, laphámrákos 
betegné l módosíto tt kiterjesztett szemé remtest eltávo lítást és fe
lületes lágyéki nyirokcso mó eltávo lítást végeztek. Amennyiben 
a felületes nyirokcsomó k negatívak voltak, a mélyeket nem tá
volították el. 19 kiújulás és 7 haláleset történt. A szeméremtes
ten kiújuló 10 betegből 8 további műtéttel megmenthető volt, 
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de a 7 lágyéki kiúj uló közü l 5 áldozatul esett betegségé nek:. A 
GOG (24) azt a következtetést vonta le, hogy a mély nyirokcso
mók eltávo lítása feltehetőleg része a szeméremtestrák kezelésé
nek. Burke és mtsai (25) közölték 1978 és 1994 közötti MD 
Anderson eredményeket, amelyben 76 1 és 11 stádiumú, 15 mm
es mélybeterjedésíí betege t 2 cm-es ép szegé llyel végzett, a 
mély bőnyéig terjedő módosított kiterjesztett szemé remtes t el
távolítással, és az elváltozás elhelyezkedésétől függően egy
vagy kétoldali felületes lágyéki nyirokcso mó ki irtássa l kezel
tek. Ny irokcsomó áttétet a betegek 9%-áná l talá ltak. 9 ( 12%) 
gáttáj éki kiújulás fordult elő, ezen betegek további kimetszésse l 
még gyógyíthatók voltak, de hárman a 4 lágyéki területen ki
újult daganatos (korábban felületes nyirokcsomó negatív) beteg 
közül meghaltak. Burke és mtsai (25) úgy foglaltak állást, hogy 
a széles kiterjesztett kimetszés és a részleges lágyéki nyirokcso
mó eltávolítás felaj ánlható a TI és T2 stád iumú betegelmek. 

A nyirokcsomó állapot előrejelző értékét régen felismerték, 
miszerint a nyirokcsomó- negatív betegek né l a túlélés 90% , 
míg ugyanez kevesebb, mint 50%, ha a nyirokcsomók érintettek 
(26). Később a Marton és mtsai (27) által bőr melanomá nál be
vezetett őrszem (sentinel) nyirokcsomó feltérképezé st a sze
méremtestrákná l is megpróbálták. Ezze l a módszerrel lehető

ség nyílik arra, hogy a nyirokcso mó eltávo lítással kapcsolatos 
szövődmények arányát csökke ntsük, anélkü l hogy a keze lés 
hatásosságá t kockáztatnánk. A nyirokcsomó eltávo lítás ugyan
is csak azoknál indoko lt, akiknél az őrszem nyirokcsomó ban 
daganatos sejtek találhatók. Levenback és mtsai (28) isosulfan 
blue használatával azonosították az őrszem nyirokcsomókat ki
lencből hét betegnél, ill. 1 2-ből 7 lágyék esetén. Minden beteg
nél teljes nyirokcsomó eltávo lítás történt. Két poz itív őrszem 
nyirokcsomót találtak, és nem volt hamis negatív őrszem nyi
rokcsomó. A két beteg közül , akinél őrszem nyirokcso mó nem 
volt azonosítható, az egy iknél korábban széles helyi kimetszés 
történt, a másikná l valószínűleg a medence i nyirokcs omókba 
történt a nyirokelvezetés. Ez a kutatócsoport j avaso lta, hogy 
amennyiben végü l a őrszem nyirokcsomó feltérképezés e lfoga
dottá válik, azoknál a betegekné l, akiknél a őrszem nyirokcso
mó negatív, a teljes nyirokcsomó e ltávo lítás elhagyható, s így 
a sebfertőzés és a végtag nyirokduzzanata elkerülhetővé válik. 
Az MD Anderson ezen kutatócsopo rtja mostanában egész ítette 
ki eredménye it, miszer int 52 beteg 88%-áná l lehetséges volt az 
őrszem nyirokcsomók azonosítása (29) . A korábbi eredmények: 
szerint 12 lágyék:ból 2-ben, melyek áttétesnek bizonyultak, 
nem tudták azonos ítani az őrszem nyirokcsomóka t. Az 1995 
utáni eredmények szer int azonban képesek voltak 26-ból 25 lá
gyék i őrszem nyirokcsomó azonosítására. Más kutatócso por
tok technécium99 lymphoscintigráfia alkalmazásáva l, hamis ne
gat ív leletek nélkül voltak képesek az őrszem nyirokcsomók: 
azonosításá ra (30-3 1 ). Mindkét kutatócsoport hangsú lyozza a 
tanulási folyamat jelentőségét a sugárzó anyag beadásának és 
a nyirokcsomók e ltávolításának időzítését i lletően, a legki
sebbre csökkentve a háttérsugárzás t és a legnagyobbra növe lve 

az őrszem nyirokcsomók azonosításának esé lyét. Van der Zee 
(32) egy holland kutatócsoport eredményeit foglalta össze. 
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Ebben 47 szeméremtestrákos betegné l végezte k lymphosc inti
gráfiát , amelyhez technécium99-et használtak. 86 lágyéki terüle
ten próbált ák ki a módszert, ebből 23 áttétes nyirokcsomó t azo
nos ítottak . A vizsgálat negatív előrejelző értéke 100%-os volt. 

A GOG most folytat egy előretekintő vizsgá latot a műtét köz
beni nyirokcsomó feltérképezés és őrszem nyirokcsomó azo
nosítás terén. Korai stádiumú (kisebb, mint 2 cm-es daga nat) 
szeméremtest rákos betegekné l, klinikailag épnek látszó lágyéki 
nyirokcsomók esetében a műtét közben isosulfan blue (és/vagy 
technéc ium99 mérése gamma kamer áva l) festést alkalmaznak, 
és ezután a daganat elhelyezkedésétől függően egy- vagy két
oldali nyirokcsomó eltávolítást végeznek . 

ELŐREHALADOTT SZEMÉREMTESTRÁK Korábban a szeméremtest 
laphámrákját sugárérzéke tlen betegségnek tartották, így az elő

rehaladott stádiumb an jelentkező betegek egyet len esélyét a sok
szor a húgy-, ill. végbélzáró izmot is magában fogla ló fokozottan 
kiterjesztett sebészet j elentette. Hopkins és mtsai (33) egy inté
zeten belüli tapasztalatai szerint 19 exenterációva l kezelt beteg
nél az S-éves túlélés 60% volt. Műtéti halálozásuk nem volt, de 
a betegek több, mint 50%-áná l lépett fel szövődmény, és a nyi
rokcsomó-pozitív betegek egy ike sem maradt életben. Miller és 
mtsai (34) tették közzé azokat az MD Anderson eredményeket, 
melyek szerint 2 1 exenterált betegnél az ötéves túlélés az elsőd

leges dagana tta l kezelteknél 70% volt, a kiújulás miatt kezeltek
nél pedig 38%. Nem volt műtéti halálozás, de gyako ri volt a 
hosszú kórhá zi tartózkodás, és gyakran volt szükség vérátöm
lesztésre is. Mindezek alapj án a szerzők azt a következtetést 
vonták le, hogy az e lőrehaladott stádiumban jelentkező betegek 
kezelésében az első lépés a korszerű sugárkezelés kellene le
gyen, a kiterjesztett szerve ltávolító sebészetet csak a központi , 
nyirokcsomó-negat ív kiújulások esetén kellene alka lmazni. 

Boronow (35) vetette fe l először, hogy előrehaladt szemérem
test daganatok sugárkeze lése a daganat megkisebbítéséve l 
megnyithatja az utat a kevésbé kiterj esztett műtéti eljárások al

kalmazá sához, ily módon megk ímélve a húgy- ill. végbé lzáró
izmot. Egy kiegészítő köz leményében 26 betegből 14-et külső 
és üregi besugárzássa l, 11-et üregi sugárkeze lést követő sebészi 
beavatkozássa l keze ltek, 65%-os túlélést talált a 1- 11 éves kö
vetés alatt (36). Megjegyzés re érdemes, hogy a végleges szö
vettan 42%-ban már nem tudott visszamaradt daganatot kimu
tatni. Hacker és mtsai (37) 8 beteget keze ltek 44-54 Gy külső 
besugárzássa l, majd a daganatágy sebész i eltávo lításáva l, 
62%-os betegs égmente s túlélést találtak a 15 hónaptól 10 éves 
követ és mellett. Ezek a korai, ígéretes eredmények készte tték 
a GOG-ot (38) egy fáz is II vizsgá lat elindítá sára, hogy megha
tározzá k, hogy a műtét előtti besugárzás lehetővé teszi-e a tú l
zott sebész i mego ldás elkerü lését. A záróizom eltávo lítása nél
kül nem műthető 73 előrehaladott szeméremtest rákos beteget 
váltott szakaszokban 5- fluoroura cil, cisplatin és 47,6 Gy besu
gárzáss al keze ltek, majd a daganatágy kimetszésé t és kéto ldali 
nyirokcsomó eltávolítást végeztek. Amennyiben a nyirokcsomók 
pozitívak voltak, a lágyé k területét is besugarazták. A 7 1 érté-
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kelhető betegné l 46 ,5%-os teljes daganat visszafej lődést talál
tak , a daganatágyban daganatsejtek már nem voltak. Csak két 
beteget nem tudtak megműteni, és csak 3 betegnél vo lt elkerül
hetetlen a záróizmok eltávolítása. Mindez azt suga llta, hogy a 
műtét előtti gyógysze res és sugárkezelés megfelelő, és elkerü l
hetővé teszi a szerveltávo lításos sebészi beavatko zást a bete
gek jó részénél. Ugyane z a GOG kutatócsoport hasonló keze
lési módszer t alka lmazva 23 műthetetlen betegnél 37%-os be
tegségn1entes túlélést talált, ellentétben Hopkins és mtsai (33) 
korábbi közleményével, ahol az exenteratio egye tlen nyirok
csomó pozitív beteg gyógyulását sem eredm ényezte. 

SZEMÉREMTEST MELANOMA A melano ma a másod ik leggyako
ribb daganat a szeméremte sten, mely az elsődleges szemérem
test dagan atok alig több , mint 10%-át tesz i ki (39). A mélybe
terjedés mértéke a legfon tosabb előrejelző tényező (39-4 1 ). 
Régen a hagyományosa n vá lasztandó sebész i keze lés az egy
tömbben végzett kiterjesztett szeméremtest és kétoldali nyirok
csomó eltávo lítás vo lt, mellyel 30-54%-os túlélés érhető el 
(40-41 ). Mind emellett a 80-as évek végén több szerző is java
solta, hogy a korai , felszínes melanomák széles helyi kimet
szésse l is kezelhetőek, az előrehaladottabb melanom ák esetén 
pedig már olyan nagy a távoli áttétek esélye, hogy kiterj esztett 
műtéttel sem lehet a helyi kiújulá sok arányá t vagy az S-éves 
túlélést ja vítani (42-43). Davidson és mtsai (42) 32 betegné l 
25%-os ötéves túlélést találtak. 11 beteg esett át gyökeres sze
méremtest eltávolításon, de csak egy beteg élt 10 évig, így ja
vasolta a szokott módon végzett kiterjeszte tt szeméremtes t el
távo lítás elhagyását. Rose és mtsai (43) közlése szerint az el
sődleges daganat eredményesen kezelhető a betegek 75%-ánál, 
ahol a mélybeterjedés mélysége kevesebb, mint 2 mm, és a ki
metszés i szél lega lább 2 cm. Ez a kimetszés sze mpontjából 
megfe lel a bőr melanomák ellátásának . look és mtsai (44) egy 
intézeten belül kezelt 14 betegnél azt találták, hogy mind a 7 
beteg, ak iknél a mélybeterjedés kevesebb vo lt, mint 1, 75 mm, 
daganatme ntes maradt , míg mind a 9 betegn él, akiknél a daga
nat ennél mélyebbre terjedt, a daganat kiújult , közülük 7-nél tá
voli áttét is j elentkezett annak ellenére, hogy a kilencből nyo lc 
kiterjesztett műtéten esett át. Phillips és mtsa i ( 45) táj ékoz tat
ták a GOG-ot 71 értékelhető szeméremtes t melanomás beteg
ről , akik közül 34 kiterjesztett részlege s, 37 pedig kiterjesztett 
teljes szeméremtest eltávolításon esett át. Ezek közül 56 beteg
nél a lágyé ki nyirokcsomóka t is kiirtották , és azt találták, hogy 
a nyirokcsomók érintettsége függött az elsődleges daganat el
helyezkedésétől és a nyirok-érrések daganatos voltától. Ebben 
a nagy beteganyagba n a mé lybeterjedés mélysége mégse m volt 
előrejelző a nyiro kcsomó áttéteke t illetően, és az egyet len té
nyező, amely előjelezte a kiújul ás-mentes túlé lést, az a daga
natnak az AJCC (American Joint Committ ee on Cancer) stá
diuma. Phillips és mtsai (45) azt a tanul ságot vonták le, hogy a 
szeméremtest melanoma a többi bőr melanomához hasonlóan 

viselkedik. 

Bár gyakran végeznek nyirokcsomó eltávo lítást szeméremtest 
melanom ában, annak hasz nosságá t két nem -szeméremte st 

31 



Look , KY 

melanomás betegeken végze tt tanulm ány megkérdőjelezte, 

nem tudtak kimutatni semmilyeu előnyt, összehasonlítva a 
mege lőző cé lzatú nyirokcsomó ki irtást és a kiújulás esetén 
végzett nyirokc somó eltávolítá st (46-47). Mind emellett a Mar
ton és mtsai (27) által elsőként 1992- ben leírt őrszem nyirok
csomó mintavételi eljárás segít a nyirokcsomó-negatív bete
geknek, hogy elkerülhessék a telje s nyirokcsomó kiirtással já 
ró szövődményeket, és lehetővé teszi, hogy azokat a betegeket, 
akiknél a nyirok cso mókban mikro szkópos nagyságú daganat 
talá lható, klin ikai vizsgá latokba bevonjuk , melynek: során ígé
retes kiegészítő gyógysze res kezelést, mint pl. az alfa 2-b inter
feron, adunk (48-49) . 

SZEMÉREMTEST SZARKÓMA A szeméremtest szarkómás elválto
zása nagyon ritka, így még nagyobb intézményekben sem ke
ze lnek olyan számú beteget, hogy keze lési szempontbó l kü
lönbséget lehetne tenni a szemé remtest szarkóma különböző 
formái között. Aartsen és Albus-Luuer (50) a Holland Rák In
tézetből 47 szeméremtest szarkómá s betegnél azt tapasztalták:, 
hogy a betegség viselkedése nem kü lönbözik az egyéb lágy
rész szarkómák viselkedésétől. A széles kimetszés a lega lkal
masabb a helyi kiúju lás elkerülésé re, a megelőző nyirokcsomó 
eltávolítás nem j avaso lt. Curtin és mtsai (51) a Memorial-Sloan
Ketteringből 9 szeméremtest szarkómás betegnél azt találták, 
hogy a daganat érettsége (grade) vo lt a legfontosabb előrejelző 

tényező, és hogy az elsődleges kezelés a sebész i eltávolítás, ki
egészítő sugárkeze lés csak a rosszul differenciált formáknál 
célszerű. A jó l differenciált daga natok kiújulása inál helyi ki
metszés és sugárkezelés ja vaso lt. 

A HÜVELY LAPHÁMRÁKJA A lehetséges sebész i beavatko zást, 
mely gyógy ító cé lzatú, és amellyel a vize let- és szék:letvisz
szatartási nehézségek elkerü lhetők, a végbél és a hólyag köze l
sége behatárolja , ezért a hüvely laphámrákját álta lában besu
gárzássa l keze lték. Mégis van j ó pár sebészi köz lés, ame lyek
ben kiváló, 75- 100%-os túlélést értek el I stádiumú laphám
rákos betegek kezelésekor (52-57). A hüvely felső részében lévő 

kisebb daganatok felső hüvelye ltávo lítással, kiterjesztett méh
eltávo lítással és kétoldali kismedencei nyirokcsomó kiirtássa l, 
míg a hüvely alsó szakaszán lévők rész leges hüvelyeltávolítás
sal össze kötött kiterj eszte tt szemére mtest és lágyéki-combi 
nyirokcsomó eltávo lítással kezelhetők (52-53, 57). Bár előre

haladott hüvelyrák kezelhető exenteratióval, mégis a szerzők 
többsége, tekintettel arra, hogy ezen beavatkozás nem szervkí
mélő, csak sugárkezelés után j elentkező központi kiújulások 
keze lésére j avaso lj a. 

A HÜVELY VILÁGOSSEJTES MIRIGYRÁKJA (CCAV) A Diethylstilb
estrol álta l okozott világossejt es hüvelyrákról megje lent legel
ső köz lések óta , ezen szerencsétlen fiatal nők meggyógy ítása 
vo lt a fő cé l (58). Herbs és mtsai (59) által közölt 142 1 stádiu
mú CCAV-os (clear cell adenocarcinoma of the vagina) beteg
nél 87%-os túlélést sikerü lt elérni, azonban legnagyobb több
ségüknél (n = 117) kiterje sztett műtétre volt szükség , mely a 
későbbi teherbeesést eleve kizárta. 
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Hudson és mtsai (60) vo ltak az elsők, akik a termékenység 
megőrzésére törekvő sebészi megoldásról adtak hírt egy, a hü
vely mellső áthaj lásában jelentkező CCAV-os betegnél, melyet 
kiterjesztett méhnyak (trachelectomia ) és rész leges hüvelye ltá
volítássa l, késleltetett fé lvékony bőrátültetéssel, a hashártya
megnyitás né lküli kismedencei nyirokcsomó eltávolítással és a 
húgyhólyag részleges kimetszéséve l keze ltek. Ez a beteg ké
sőbb sikeresen gyermeket szült. Mégis csak Senekjia n és mtsai 
(62) 1987-es közleményében 176 beteg kezelésének kapcsán 
foglaltak állást határozotta n, hogy a helyi besugárzás és helyi 
kimetszés páros ításáva l, azaz mérsékelt keze léssel elérhető 

92%-os túlélés megfelel a hagyományo s kiterjesztett sebészet 
eredménye inek. Senekjian és mtsai (62) azt is hangsúlyozták, 
hogy helyi kimetszés egyedü li alkalmazása a 45%-os helyi ki
újulási arány miatt nem elfogadható. Mivel Herbst és mtsai (58) 
közleménye után már egyet len terhesnek sem adtak DES-t a 
terhesség megőrzésének érdekében, és mivel a CCAV-os bete
gek jó része 30 éves kor alatt kerü l felfedezés re, manapság 
egyre kevesebb ilyen betegge l talá lkozunk . A tapasztalatok 
azonban fontosak , mert a termékenység megőrzésének kérdése 
miatt az ezen betegeken nyert tapasztalatok ráirányították a se
bésze k figyelmét a szervmegtartó műtéti megoldásokra. 

HÜVELY MELANOMA A hüvely melanoma igen ritka, és elhe
lyezkedé se miatt gyak ran olyan előrehaladott stádiumban ke
rül felfedezésre, mely az alkalmazott kezeléstől függetlenül 
igen behatáro lja a gyógyulás lehetőségét. A legtöbb közlemén y 
0-30%-os túlélésekről számo l be akár helyi, akár kiterjesz tett 
eltávolítás történik (63-66). Mégis két tanulmány exenterat ió
val keze lt betegeknél 75%-os kétéves túlélést talált (67-68). 

Chung és mtsai (63) és Banner és mtsai (64) közleményei 
elemzik azokat a meggo ndolásokat, miszerint bár kiterj eszte tt 
sebészi keze léssel a helyi kiújulá s csökkenthető, azon ban az el
helyezkedésből adódó mélybe terje dés megnöve li a távoli átté
tek esélyét. Levitan és mtsai (69) áttek intették az iroda lomban 
közö lt 80 esetet, és azt találták, hogy bár a gyö keres megoldás 
növelte a kétéves túlélést, az ötéves 8,4%-os túlélés már tel
jese n független volt a műtéti kiterjesztés fokától. Még van 
Nostrand és mtsai (68) anyagában is a kiterjesztett műtéttel ke
zelt betegek 75%-a végül áldozatul esett a betegségnek. Ők 
119 beteg kezelése alapján azt találták, hogy bár a kiterje sztett 
míítét után a 48%-os kétéves túlélés jobb , mint a 20%-os, mely 
a visszafogo tt megoldás mellett jellemző, mégis a távo li átté
tek gyakorisága miatt csak azoknál a betegeknél érdemes kiter
j esztett mütétet alkalmazni, akiknél az elváltozás nagysága 
nem haladja meg a 10 cm2-t. /r vin és mtsai (66) a helyi kimet
szés és sugárkeze lés párosítását java so lj ák a daganat helyi ke
zelésére, s így a túlzottan kiterj esztett sebészettel jár ó megbe
tegedés elkerülhető ezekné l a betegekné l, akiknél a távo li áttét 
esé lye igen nagy. 

HÜVELY SZARKÓMA A hüvely szarkó ma olyan ritka, hogy 
egye tlen vizsgáló egész pályafutá sa alatt sem találkoz ik né
hány betegnél többel. A betegek jó része gyer mekek közü l ke-
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rül ki. 1985 előtt Hilgers (70) 21 betegnél és Copeland és mtsai 
(7 1) 10 betegné l 70%-os túlélést találtak, igaz ugyan, hogy a 
betegek jó része exenteratión esett át. Említést érdemel, hogy 
mindkét betegcsopo rtban a túlélők actinomyc in-O alapú több
gyógysze res sejtmérgező keze lést kaptak. 

Korábban , 10-nél kisebb betegszámú köz leményekben , ahol a 
sebész i keze lés előtt szintén gyógysze res kezelést adtak, ha
sonló 75- 100%-os túlélést közöltek , de a betegek j ó részénél 
nem vo lt szükség szerveltávolító műtétre (72-74). Ezek a ked
vező eredmények az együttműködő kutatókat an-a késztették, 
hogy a bevezető (neoadjuvans) daganatpusztító gyógysze res 
keze lés szerepét egy előrejelző vizsgá lat keretében tanulmá
nyozzák, és megvizsgá lj ák, hogy kevésbé gyökeres sebésze ti 
mego ldássa l a vizelet- és szék lettartási elégte lenség elkerü lhe
tővé válik-e, javítva ezze l a betegek életminőségét. Hays és 
mtsai (75) 1985- ben 24 rhabdomyosza rkómás betegről közöl
tek ada tokat, ahol a betegek vincristin-actynomyc in-cyclo
phosphamid (VAC) +/- doxorubic in együ ttes gyógyszeres ke
ze lést kaptak műtét előtt . A 24 betegnél 95%-os tú lélés volt e l
érhető, 6 kiúj ulássa l, 1 halállal, és csak 2 betegnél volt szükség 
szerveltávolító műtétre. Flamant és mtsai (76) 100%-os túl
élést találtak 1 1 hüvely sza rkómás betegnél, akiket bevezető 
VAC vagy MOPP több-gyógyszeres és üregi sugár keze lésben 
részes ítettek, mindössze egy beteg lett terméketlen az alkalma
zott műtéttől. A szerzők azt j avaso lták, hogy a megbetegedések 
további csökke nése le1me várható azálta l, ha a műtét előtti üregi 
sugármennyisége t I Gy/óránál kisebbre vennék 50-60 Gy 
össz mennyiség alkalmazása mellett. Andrassy és mtsai (77) 
mostanában számoltak be 85%-os túlélési arányról, melyet 24 
beteg adr iamyci n-c isplat in-v incrist in-actinom yc in-O-cyclo
phosphamid műtét előtti adásáva l értek el. Ebben a betegcso
portba n 2 beteg a gyógysze res keze lés következtében, egy át
tétes betegsége miatt halt meg, mindenesetre a 17 beteg közül, 
ak ik meggyógyu ltak, csak hétné l volt szük ség műtétre, és kö
zülük is hatnál már nem volt élő daganatsejt az eltávo lított szö
vetekben. 

A felnőtteknél megjelenő hüvely szarkóma szintén igen ritka, 
de sajn os nem olyan gyógysze rérzékeny, mint a gyermeke k be
tegsége . Peter és mtsai (78) közleményében 17 felnőtt hüvely 
szarkómás beteg 35%-a esett át korábban besugárzáso n méh
nyakrák miatt. Ebben a betegcso portban csak az exenteráci ón 
átesett 4 betegből volt 3 túlélő. 

ÖSSZEFOGLALÁS Az elmú lt ötve n évbe n nyilvánvalóvá vá lt, 
hogy a szemé remtest és a hüvely rossz indulatú daganatainak 
keze léséné l a szervkímé lő mego ldásoknak létjogosultságuk 
van. A betegség természetes lefolyásának jobb megismerése, 
ahogy az a hüvelyi melanománál megfigyelhető, lehetővé teszi, 
hogy betege inket jobb an táj ékoztathassuk a kiterjesztett meg
oldás korlátairó l. A több-támadáspontú megköze lítés üregi su
gárkezelésse l és széles hely i kimetszésse l lehetővé teheti a ter
mékenység megőrzését a világossejt es hüvely mir igyrákos be
tegeknél. Új módszerek , mint pl. a műtét előtti sejtp usztító 
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gyógyszeres keze lés a gyermekkor i hüvely szarkóma keze lés
ben, őrszem nyirokcsomó feltérképezés a szeméremtest lap
hámrák és melanoma esetén, lehetővé teszi sebészetü nk ésszerű 
visszafogo ttságát. Ahogy egykoron az építésze k szembesü ltek 
vele, hogy a kevés néha több, a sebészek szintén méltányolhat
nák, hogy a visszafogo ttság jo bb életminőséghez veze thet, 
anélkü l hogy a beteg életk ilátása it csökkentené. 
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