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SZERKESZTŐSÉGI BEVEZETŐ Az ESGO 11 kongressz us egyik új
donsága az ún. ,,vidd-haza-előadás" (tak e hom e lecture) vo lt, 
ame lyre itt került sor először, és a kongresszus leguto lsó elő

adá sa volt. Ennek lényege olyan pontokba szedett gyakorlati 
összefog lalás, amelyet a kliniku s a mindennapi munkájában 
hasznosíthat. Magrina prof esszor a kongressz us elnökének fel
kérésére tartotta ezt az előadást. Az előadás szerkezete magya 

rázza a dolgozat szokat lan formáját. 

BEVEZETÉS A bizonyítékokon alapuló orvos lás hatja át napjaink 
gyógy ítási gyakorlatát. Számos új adat is rendelkezésünkre áll. 
Fontos, hogy átte kintsük saját gyakorlati tevé kenységünket, új 
ismereteket épít sünk be, ame lyek megfelelően terveze tt klini
ka i tanulmán yok ból szá rmaznak . Az alább iakban néhány gya
korlati tevé kenység áttek intése ja vasol t. 

MIT TEGYÜNK? 

NŐGYÓGYÁSZATI DAGANATSEBÉSZET Alkalmazzunk hastükrö zést 
(laparoszkópiát), valahányszor az indoko lt és lehetség es. 

Gyakorlott kézben a hastükrözés a nőgyógyászati daganatos 
betegek számá ra is előnyösebb, mint a has fel vágásával végze tt 
mütét. A New York- i Mount Sina i Kórh áz nőgyógyászati onko 
lógiai részlegé n a hastükrö zésse l végzett beava tkozások gya
korisága 17%-kal , 3-ról 20% -ra eme lkedett. A hastükröz ésnek 
köszönhetően a kórhá zi bentfekvé s idej e stati szt ikai lag jelentő

sen csökkent a hasmü tétek hez viszonyítva , miközben a sebé
szeti szövődmények aránya nem vá ltozott ( 1 ). A vizsgá lt idő
szakban a hagyomán yos has i mütéten átesett betegek kórhá zi 
keze lésének időtartama nem vá ltozott. Más tanulm ányok, ösz
szeha sonlítva a hastükröz ést és a hasmetszés t, méhnyá lka-
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hártya rák (2-3) és másodlagos betekintő hasmütéte k ( 4-5) ese
tén is a hastükröz ésse l végze tt műtéteket gazdaságosabbnak ta
lálták. A mütő költsége a hastükrö zés csoportban hasonló vagy 
még több vo lt, de csökkent a kórhá zi ellátási időtartam, és ez 
gazdasági előnyt j elentett. 

MÉHNYAKRÁK Az áttétes nyirokc somókat a korai és az előrehala

dott ese tekben is távol ítsuk el. 

Gyakran tapa sztalható, hogy a terveze tt kiterjesztett méheltá
vol ítást nem végz ik el, mert pozití v nyirokcsomókat találnak a 
nyirokcsomó eltávo lítás során . Hasonlóan , elállnak a mütét el
végzésétől , ha megnagyobbodott , rögzült ny irokcsomó kat le
het látni , annak reményében, hogy a medence sugárkez e lése 
megfelelőbb. Neh éz ezt az álláspontot megvédeni, mert az iro
dalmi adatok épp az ellenkezőjére utalnak: 1. nagy nyirokcsomó 
áttétek eltávo lítása után alkalmazott kismeden cei sugárkeze lést 
követően az 5-éves, kiúju lás-mente s túlélés sokkal jobb (51 %), 
szemben azokkal az esetekkel, ahol a megnagy obbodott nyi
rokcsomókat nem vették ki, és csa k sugá rkeze lés tört ént (az 
5-éves túlélés 0%) (6). 2. a kismedencei áttétes nyirokcsomók
nak csak 50%-át irtja ki a sugárkeze lés. Összehasonlító tanul
mányo k, melyek a méhnyakrákban szenvedőlmél a besugárzás 
előtt és után eltávolított k ismedence i nyirokcsomó áttéteket 
vizsgá lták, azt mutatták, hogy a sugárk ezelés után a nyirokcso
mókban az áttételeződés 50%-kal csökkent (7-9) , utal va arra, 
hogy a sugá rkeze lés értéke a nyirokcsomó áttétek elpusztításá
ban korláto zott. 3. Tropé és mtsai (10) előretekintő tanulmá
nyukban jobb 5-éves tú lélés i arányról (83%) számoltak be 
azoknál , akikné l üregi sugárkezelés, kiterjesz tett méhe ltávolí
tás és medence i nyirokc somó eltávo lítás történt, szemben a 
csak besugárzásban részesültekkel (70%). Ez a megfigye lés át
tétes nyirokcsomók sugárkezelés előtti eltávolításának előnyeit 

hangsúlyozza. 

SZEMÉREMTESTRÁK Az 1, 11 és III stádiumú laphámrákok esetei ben 
a szemére mtest daganatot szé les kimetszésse l, a lágyéki ny i
rokc somókat külön metszésből távolítsuk el. 

Hasonlóan az emlőrák sebészi keze léséhez , a kimetszés kiter 
jedésének csökkentése a szeméremtest laphámrák eseteiben 
sem rontja a kiúju lás i és a túlélési arányt , ugya nakko r a sző-
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vődmények aránya lényegese n kisebb. A Mayo Klinikáról 
megje lent, 225 esete t tartalm azó tanulmán y szerint a külön 
metszésből végze tt lágyéki nyirokcsomó eltávolítássa l össze
kötött módosított kiterjesztett szeméremtest eltávo lítás túlélési 
és daganatkiújul ási eredményei ugyanolyano k, mint az egy
tömbb en végzet t, hagyományos , kiterj eszte tt szeméremtest és 
kéto ldali lágyék i nyirok csomó eltávo lítás eredmén yei. A műtét 

utáni szövődmények az első csoportban lényegese n ritkábbak 
( 11). Ez az előny az 1-III stádiumba tarto zó esetekre vonatko
zik. A szerzők úgy vé lik, hogy a megfelelő szegé llye l történő 
daganat eltávo lítás eredményeit nem lehet azzal ja vítani , hogy 
még több ép szeméremtest szöve tet távolítunk el; ezze l csa k a 
műtéti szövődmények arányát növe ljük. 

PETEFÉSZEKRÁK A megfelelő (optimális) daganatcsökkentés kife
j ezést csak azokra az esetekre alkalmazzuk, ame lyeknél nem 
maradt vissza látható daganat , tehát ahol teljes daganate ltávo
lítás történt. 

Számos tanu lmány számolt be kedvezőbb túlélési arányokról 
azolmá l, akiknél a maradvány-daganat kisebb volt 2 cm-né l, 
szemben azokka l, akiknél a műtét után v isszamaradt legna
gyobb daganat átmérője ennél nagyobb volt (12) . Eltérő túl
élésről számolt be egy közelmúltban megje lent tanulmány a 2 
cm-nél kisebb visszamaradt daganatos csoporton belül is. Kü
lönösen jók voltak az eredmények azokná l, akiknél nem ma
radt látható daganat a műtét végén (szub-k linikai esetek), 
szemben azon betegek csoportjáva l, akiknél a visszahagyo tt 
látható daganat 2 cm-nél kisebb volt (klinikai esetek) . Ne m ta
láltak túlélési különbsége t azok között, ak iknél a visszahagyott 
daganat < 1 cm és akiknél ez I és 2 cm között vo lt ( 13). 

Ennek alapj án a „megfelelő" daganatcsökkentés kifejezés a to
vább iakban nem alkalmazható minden olyan esetben , ahol a 
visszamara dt daganat 2 cm vagy a1mál kisebb. Csak az a beteg 
mondh ató megfelelően műtöttnek, akinél nem maradt vissza 
látható nagyságú daganat. Ennek alapján a műtétek értéke lésé
nek beosztását is helyese bb a következők szerint meghatározni: 
1. teljes sejt- vagy daganatcsök kentés; nincs látható vissza ha
gyo tt daga nat, 2. rész leges sejt - vagy daganatcsökkentés; a lát
ható dagan at marad vissza. Az utóbbi csoportban a megmarad t 

daganat nagysága szerint elkülöníthető két alcsoport: a. a vissza
hagyo tt dagana t <2 cm és b. nagyobb, mint 2 cm. 

FÜGGELÉK-KÉPLET A hastükrözés előnyösebb, mint a hasműtét. 

A hastükrözés kedve lt módszer azon betegek kezelésében, akik
nél áttétes daganat gyanúj a nem merü l fel, és a függelék-képlet 
nem tarta lmaz nagyob b tömött részeket, amelyek eltávolítása 
eset leg hasmetszés! igényel. Sok összehason lító tanulmány bi
zonyította , hogy a kórházi ápolási idő röv idebb, a műtétet kö
vető fájdal om mérsékeltebb, az átlagos felépülési idő rövidebb 
és a kezelési költségek kisebbek hastükrözésse l végzett műté
tekné l, szemben a nyitott hasműtéttel ( 14- 15). Ha a hastükrözés 
során a függe lék-képletben petefészek rák igazo lódik, nem 
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minden esetben ü1dokolt a has megny itása, és a sebész i stád ium 
hastükrözéssel is megállapítható (16). A behatolási nyílásban a 
daganatsejtek megtelepedhetnek, és a hasfa lban áttét képződhet 
(szúrcsap/trokár áttét). Ennek kockázata hasvíz j elenlétében és 
a hasüregben szétszóródott differenciálatlan mirigyrákok eseté
ben nagyobb. A becsült kockázat 0,3% beszúrásonként és 1, 1 % 
betegenként ( 17), amely nem különbözik a hascsapo lásná l elő
forduló, csapolási-tű körüli áttétek kockázatától ( 18). 

MIT NE TEGYÜNK? 

MÉHNYAKRÁK 

1. Ne végezz ünk minden korai méhnyakrák esetében kiterj esz
tett méheltávo lítás!. 

A Mayo Kli.nika gyako rlatában a kiterjesztett méhe ltávolítás 
azonos túlélést és kiújulási arányt bizonyított, módosított kiter
j esztett méheltávolítás alka lmazása esetén is savós méh
nyakráknál, ha a daganat legnagyobb kiterj edése kisebb volt, 
mint 2 cm. Két különböző tanulm ányban nem volt különbség a 
2 cm-nél kisebb méhnyakráko s betegek 5-éves túlélési és kiúju
lási arányában; módosított kiterjesztett méheltávo lítás esetén 
96,4, illetve 3,6% ( 19), a szokványos kiterjesztett méheltávo lítás 
esete iben 97,6, illetve 2,4% volt (20). Mindkét betegcso portban 
kevés volt a kismedencei nyirokcsomó áttét (5,4% a módosított 
műtétes, és 4,8% a kiterjeszte tten műtött csoport ban). Az ered
mények alapján megállapítható, hogy a módos ított kiterjesztett 
méheltávolítá s ezeknél a betegeknél megfelelő műtéti e ljárá s. 
Végzése azért ajánl atos, mert a kiterjesztett méheltávo lítással 
gyakran társuló, a beteg életét megkeseritő vizelési nehézség 
nem fordul elő, ugyanakkor a túlé lés nem rosszabb (21 ). 

2. Ne végezz ünk minden műtét alkalmá val paraaort ikus nyi
rokcsomó eltávo lítást. 

Meglehetősen nehéz lenne megindokolni, hogy miért távo lít
juk el a főerek-körüli (paraaort ikus) nyirokcsomóka t minden 
műtét alka lmával , am iko r ezekben a nyirokcsomók ban előfor

duló áttétek valószínűsége j ól meghatározható a medence i nyi
rokcsomók vizsgá latáva l. Méhnyakrák esetén, ha a kismeden
cei nyirokcsomók negatívak, a főerek-körüli nyirokcsomó áttét 
előfordu lásának valószínűsége keveseb b, min t 2% (22). A me
dencei nyirokcsomó k állapotáról a nyirokcsomók műtét alatti, 
gyors-fagyas ztott vizsgá latáva l táj ékozód hatunk. Nega tív kis
medencei nyirokcsomók esetén is indoko lt a főerek-körüli nyi
rokcsomók eltávo lítása , ha a daganat a méhnyaknak több , mint 
50%-át elfoglalja (a daganat nagyobb mint 4 cm), ilyenko r 
ugyanis ún. ,,ugró" áttét is előfordulhat (23), ennél kisebb da
ganatok esetén ez nem valószínű. 

3. Ne végezz ünk hasmetszés! annak eldöntésére, hogy a kiújul t 
méhnyakrák exenterációva l eltávo lítható-e . 

Kiújult méhnyakrák esetén a lehetséges exenteráció miatt vég
zett hasmegny itások mintegy felénél a kiterj esztett műtét ellen-
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ja vallt (24). A leggyako ribb ellenjavallatok a hashártya érintett
sége, nyirokcso mó átté t és a medencefalra terjedé s (24). Mind
ez felismerhető hastükrözéssel is (25-26) . Az exenterációt meg
előző hastükrö zésse l kiszürbetők a mütétre alkalmatlan esetek, 
és 24-4 8 órán belül lehetőség nyí lik arra, hogy a látottak alap
já n a mütét részleteit megbeszé ljük a mütétre alka lmas betegek
kel. A hastükrözés általában 120- 150 percet vesz igénybe, a 
kórházi ellátás időtartama ped ig 2-3 nap (25-26) . 

MÉHTESTRÁK 

1. Ne tekin tsünk el a nyirokc somók eltávolítá sától azért, mert 
azo k nem tapinth atóa k. 

Sok nőgyógyász nem távo lítja el a nyirokcsomókat , mivel „ta
pintás sal nem észlelhető megnagyob bodott ny irokcsomó". Ez 
a megá llapítás arra utal, hogy a kismedence i ny irokcso mók ta
pinth atósága azonos értékű az eltávolított nyirokcsomók szö
vettani vizsgá latával. Egyese k csak a megnagyobbod ott ny i
rokcso mók eltávolítását tartják szükséges nek, azon hiedelem 
alapjá n, hogy csak a tapint ható megnagyobbodott nyirokcso
mók rejtenek áttétet. Tanulmányok igazo lják, hogy ez nem állja 
meg a helyé t méhn yálka hártya rákok , de még a méhnyakrá k 
ese tében sem. Ez utóbb i esetekben, szemben a mébtestrákk al, 
a ny irokcsomó eltávolítást - a nagyon korai eseteket kivéve -

rend szeresen végz ik. 

Girardi és mtsai (27) rámutatta k arra , hogy az áttétes nyirok
cso móknak 48%-a kisebb, mint I cm, és további 44%-ának 
nagysága 1, 1-2 cm között van. Valósz ínü, hogy a túlsúlyos be
tege k 2 cm-né l kisebb nyirokc somói egyá ltalán nem tap inthatók, 
ezért a betegek 78%-á ná l a nyirokc somó átté t sem tap intható. 
Csak a betegek 7%-ánál észlelhető 2 cm-nél nagyo bb áttétes 
nyirokcsomó. Ezért minden o lyan méhte strákban szenvedő nő
né l, akinél va lósz ínü, hogy nyirokcsomó áttét előfordulhat, j a
vaso lt a nyirokcsomók eltávo lítása. 

2 . Ne végezzünk hasmüté tet klinik ai I stádiumú esetekben. 

Számos tanu lmány igazo lja, hogy méhnyálka bártyarák esetei
ben előnyösebb a hastükrö zés, mint a hasmütét (2, 28-2 9). A 
hastükrözés előnyei : kisebb a mütéti vérves ztés, vérátömlesz
tés ritkábban szükséges, rövidebb a kórhá zi ellátás, gyorsab b a 
felgyógyu lás, és alacsonyabb az átlago s kezelés i költség . A két 
mütéti eljárá s között sem a kora i kiúju lásban , sem a túlélés i 
arányba n nincs különbség. A Mayo Klinika tanulmán yába n a 
sebész i I stádiumú betegek 3-éves , betegsé ggel összefüggő túl
élési aránya 96%-os volt. Klinikai I stádiumú betegeknél ez 
87,4%- nak bizonyult ( 19), és nem kü lönbözött a korábban has
mütétte l ugyanazon intézetbe n keze lt betegek túlélés i arányá 
tól (30) . 

PETEFÉSZEKRÁK Ne végezz ünk hastükr özés! hasvíz vagy függe
lék-képlet kór ismézése céljából anélkül, hogy a rossz indu latú 
fo lyama t azonnali ellátására felkészülnénk. 
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Mit tegyünk és mit ne tegyünk a nőgyógyászati daganatok sebészetében ? 

Hastükrö zéss el fe lfedezet t rossz indulatú függe lék-daga nat ke
zelésének késése hátrán yos helyze tet, és a beteg ség előrehala

dását is eredményez heti (3 1 ). Ismert , hogy azo n betegekné l, 
akikn él a ros sz indulatú folyama t hasvízzel társ ul, nagy a koc
kázata a szúrcsap körüli daga natsejt megtelepedésnek ( 18, 32). 
llyen ese tekben a bevezetés ja vaso lt helye a hasfal középvona
la, amelyet a hastükröz és után réteg esen kell zárni, beleértve a 
hashárty a külön zárását is, és a megfelelő keze lés nem késhet 
egy hétnél többet (32) . 
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