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A daganatsebésze tben talán a l egjelentősebb szemléletvá ltozás 
a nyirokcsomó eltávo lítás kérdésé ben történt. Nem is olyan ré
gen az elsődleges daganat eltávo lítása mellett elsősorban azo
kat a nyirokcsomókat vették ki, amelyeket a sebész szabad 
szemmel daganatos nak ítélt. Túlzónak ta11ották azt a sebészt, 
aki mind en környéki nyirokcsomót eltávo lított , függet lenül 
azok daganatos vagy nem dagana tos jellegétől. 

Az elmúlt 20 év sorá n a lakult k i a kiterjesztett nyirokcso mó el
távo lítás gyakorlata. Ettől függ az onko lóg iai műtétek valóban 
gyógy ító je llege , sokan ezze l magyarázzá k a j avuló tú lélés i 
eredményeket. 

A kite rj esztett nyirokcso mó eltávo lításhoz mindenképpen is
mernünk kell az egyes szerve khez tartozó nyirokcsomó lép
csőket. Három nyirokcso mó csopo rtot kü lönböztetünk meg . 
Az első lépcső cso po11jába tartoznak a közve tlen reg ioná lis 
nyirokcso mók. A máso dik lépcsőt a j uxta-reg ionalis nyirok
csomók je lentik. A harma dik lépcsőt pedig a távoli nyi rokcso
mók képez ik . 

A ny irokcsomó eltávo lítás mértéké t D-vel ( dissection) j elö ljü k. 
A D-0 műtét során csak az elsődleges daganatot távolították el, 
a nyirokcsomókat nem . A D- 1 műtétnél a daganat mellett az 
első lépcső nyirokcsomói t, a D-2 műtétnél a daganaton kívül 
az első és máso dik lépcső nyirokc somói! is eltávo lították. Rit
kán kerül sor D-3-as műtétre, egyes távo li nyirokcso mók kivé
telére. Napjai nkban egyesek csak a D-2-es műtéti típu st tartjá k 
valóban gyógy ítónak. 

Saj nos a kiterjesztett nyirnkcsomó eltávo lítással együtt a mütéti 
szövődmények száma is nő. Nem pontosan ismerjük azt sem, 
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hogy ép ny irokcsomó-láncok kiterjesz tett eltávo lítása hogyan 
befo lyáso lj a az immunr endszer1. Ezért a nyirokcso mó e ltávo lí
tás e lőtt fokozott figye lem mel kell mérlegelnünk a kocká
zat/előny kérdését. El kell döntenünk, hogy vajon az adott ese t
ben a kiterjesztett nyirokcso mó eltávolítás vagy éppenségge l 
a nyirokcso mók megkímé lése előnyösebb. 

Nemrégiben ismerték fel emlő daganatok nál, szeméremte st
ráknál a sentinel (őrszem) nyirokcso mók jelentőségét. Ezek 
felkeresése (különleges festékekkel vagy rad io izotóp módszer
rel), eltávolítása és szöve ttani vizsgála ta alapján nagy valószí
nűséggel eldönthető, hogy egyá ltalán szükség van-e a többi 
nyirokcsomóe ltávolítására . 

Trimble professzor a legújabb eredmények alapjá n fog lalja 
össze , hogya n látják napjainkban az amerikai nőgyógyász on
kológusok a ny irokcso mók eltávo lításáv al vagy megkímélésé
vel kapcsolat os kérdéseke t. 

BEVEZETÉS A nőgyógyászati rák-műtétek fontos része a helyi
környék i nyirokcso mók eltávolítása. A ny irokcso mó eltávolítás 
alapvetően hozzáta 11oz ik a kiterj esztett méhnyak- és szemé rem
testrák műtétekhez, elengedhetetlen a petefésze k- és méhtestrák 
osztályozásá hoz. A gyakorló nőgyógyász onko lógusnak még is 
tisztában ke ll lennie azokkal a napj ainkra már bizonyított ténye
zőkkel , amelyek a nőgyógyászati daganatok műtéti keze lésében 
a nyirokcsomó eltávo lítássa l kapcso latosak. 

Számos olyan tényezőt ismerünk , amelyet a nőgyógyász onko
lógusnak figye lembe kell ve1mie, mielőtt eldönti , hogy eltávo
lítsa-e a nyirokcsomókat, és hogy a kimetszés mi lyen kiterjedt 
legyen. Mindenekelőtt: milyen közve tlen vagy tartós követ
kezményekkel jár a nyirokcsomókivé tel? Azután, a nyirokcso
mók feldolgozásának milyen jel entősége van a rákbetegség 
osztályozásába n? Végül, magának a nyirokcso mó eltávo lítás
nak milyen hatása van a rák keze lésében? A rák elhelyezkedése 
sze rint kell figye lembe venni ezeke t a kérdéseket, mive l a nyi
rokcso mó eltávo lítás sze repe némiképpen e ltérő, aszerint, 
hogy szeméremtest-, mé hnyak-, méhtest-, vagy petefészek rák
kal állunk szemben. 

A daganatsej t immun-anergia és tolerancia létrehozásáva l vé
dekez ik saját pusztulása ellen . Azo k a T-sejtek, amelyek akt i-
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vá lódnak, az ellátó nyirokcso mókból két irányban mozognak. 
Egyrészt a nyirok--utakon és a tápláló hajszá lereken át a daga nat 
felé vándorolnak, és az endothelen áthatolva a daganat körüli 
szöve tekbe j utnak. Másrész t, testszerte más ny irokcso mókba 
vándoro lnak, azé rt, hogy folyamatosan ellenőrizzék azokat az 
antigéneket, ame lyek eredetileg őket működésbe hozták. A kör
nyéki nyirokcso mók eltávo lításáva l, am int azt próbakimetszés 
vagy kiirtás során végezz ük , a működésbe hozott T-sejtek nek 
csa k kis részé t távo lítjuk el. Ezé rt a ny irokcsomó eltávo lítás a 
rák ellen adott egyé ni immunvá laszt nem befo lyásolja ( 1 ). 

PETEFÉSZEKRÁK Előszö r a petefésze krákka l kapcso latos kérdé
seket tek intjük át. Alapvetően fontos a ny irokcsomó mint avé 
te l azokná l a betege knél, ak iknél a betegség szabad szemmel 
a petefészekre vagy a medencé re korlátozódik. Ha a medencei 
vagy paraao rtikus nyirokcsomók ban átté tet mutatnak ki, a be
tegsége t a lll stádiumba soro lják. Ez a besoro lás a rák kimene
telét és keze lésé t egya ránt lényegese n befo lyáso lja. Tudjuk 
azonban , hogy számos betegné l, feltételezve, hogy korai-stá
diumú petefészekrákj uk van , nem végeznek nyirokcsomó eltá
volítást (2) . Pedig megfelelően képzett sebész számára igen kis 
kockáza ttal jár az a lehetőség, hogy a nyirokcsomó eltávo lítás t 
követően heve ny vagy idült szövődmény lép fel. Orvosképzé
sünk során a korai petefészekrá k össze hason lító műtéti osztá
lyozásá nak jelentőségét m indenkép pen hangsú lyoznunk: kell. 

Mit tegyü nk azokka l a betegekke l, akiknél a has felső részébe n 
tapintunk daganatot? Tudjuk , hogy eze knek legtöbbszö r a has
hártya mögö tti nyirokcso móik:ban is van áttétük. Az erőlteteH 

műtéti daga natcsö kkentéshez hozzátartoz ik ilyenkor a keze lési 
célzatú medencei és paraao rtikus nyirokcsomó e ltávo lítás? Fö
lös leges nek látsz ik olyan betege ken ny irokcso mók eltávo lítá
sát erőltetni, akiken a megfelelő hasürege n belüli sejtcsökke n
tést sem lehet elvégez ni. Ésszerű lehet még is, hogy meggo n
doljuk a láthatóan megnagyo bbodott medence i és paraao rtiku s 
nyirokcso mók kimetszésé t. Mérlege lni kell azo nban a hashár
tya mögö tti nyirokcsomó eltávo lítássa l já ró előnyöket és a mű
tét köz beni és után i szövődmények - különösen a vérzés - le
hetőségét. Ha a hasüreg i daga nat eltávo lítás jelentős, átömlesz
tésre szoruló vérveszteséget okozhat, biztonságosabb a beteg 
számára a nyirokcsomó eltávo lítását először elvégezn i. Ezek 

a betegek úgy is sejtmérgező gyógysze res keze lésre szorulnak, 
azért , hogy a hashártyá n, a nyirokrendszerbe n, vagy bárhol a 
szervezetben visszamarad t ráksej teket e lpuszt ítsuk. A legrá me
nősebb nőgyógyászok st:m tanácso lják azo nban a mediastinálb 
és a sca lenus nyirokcsomók eltávo lításá t a llI és IV stádiumb an 
lévő petefészek rákos betegeke n (3). 

MÉHTESTRÁK M ilyen szerepet j átsz ik a nyirokcsomó eltávolítás 
a méhnyá lkahártyarákba n? Az osztályozássa l kapcso latos alap
vető tanu lmányok kiemelik , hogy milyen szoros összefüggés 
van a daga nat éret tsége (grade), a méhfa lba terjedés mélysége 
és a medence i vagy főerek körüli ny irokcso mó áttétek gyako 
risága közö tt. (4). Az MD Andersonba n végze tt alapvető vizs
gá latokból tudjuk , hogy a méhtes t nyirokelveze tése meg lehe-
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tősen változó (5). Néhány visszatekintő tanulmány feltételezi, 
hogy a kiterjedt nyirokcso mó eltávol ítás j av ítja a túlélést (6). 
Ez a hosszab b túlélés azonban lehet, hogy a pontosab b osztá
lyozás nak köszönhető. Így tudjuk ugya nis kivá laszta ni azoka t 
a nőbetegeket, akikné l a gyógyszeres és a sugárkeze lés ered
ményese n alkalmazható. A mé lrnyálkahártyarák ban szenvedő 
nők túlé lése amúgy is kedvező. Ezért nagyon nagy beteg anyag 
szükséges olyan 3. szakasz tanulm ányhoz, amelyben önmagá
ban a méheltávo lítás, valamint a medence i-, és paraao rtiku s 
nyirokcsomó eltávolítással kiegészíte tt méhe ltávo lítás hatását 
hasonlítj ák össze. A vizsgá lat tervezésé nél a mííté tet követő ki
egészítő gyógysze res és sugárkeze lés hatásá t is figyelembe 
kell venni. Egy ilyen vizsgá latot ind ított el a British Medical 
Resea rch Cou ncil, az eredményekre azonban még 5-7 évet vár
nunk kell. Azt sem szabad elfelejt eni, hogy a teljes medence i
és paraaortikus ny irokcsomó eltávolí tás kövé r betegeken mi
lyen veszé lyekkel j ár. Mindannyian műtöttünk: már olyan tes
tes beteget, akinek műtétjénél szerencsés nek éreztük magunkat 
azért, hogy egyá ltalán a has i méheltávo lítást el tudtu k végezni. 

Ésszerű, hogy méhtestrákban szenvedő nőkön a láthatóan meg
nagyobbodott ny irokcsomókat eltávolítsuk. Előretekintő vizs
gálatok arra utalnak, hogy ilyen betegei nk közül egyesek hosz
szú-távú túlélését lehetővé teheti a kiegészítő medencei és 
paraaortikus sugárkezelés (7-8). Másrészt, a méhnyá lkahártya
rákos betegek nél a közkórházakba n legtöb bször csak méhe ltá
volítást végeznek . Ezért szükségünk lenne j obb képa lkotó eljá
rásokra, azért, hogy felismerjük azo kat a betegeket, akiknek 
nyirokcso mó vagy más áttétü k van. Másrészt szü kség van hatá
sosabb kiegészítő keze lésre is, hogy azokat a betegeket is tud
j uk gyógy ítani, ak ikné l a kórisme felállításako r a betegség már 
a méhen túlra terjedt. Addig azonban a mébtestrákba n szenvedő 
betege inken a legtöbb medencei és paraaort ikus nyi rokcso mót 
meg kell kímélni. A legfon tosab b kivétel ez aló l, ha - mint 
em lítettük - a nyirokcsomók szemme l láthatóan megnagyob
bodtak, va lam int, ha klinika i j ava llat alapjá n végzünk nyirok
csomó próbakimetszés t. 

MÉHNYAK-ÉS SZEMÉREMTESTRÁK A mé hnyak és a szemé remtest 
laphámrákja esetén meggyőző bizonyíté kok támasz tjá k alá a 
nyirokcsomó eltávo lítás keze lés i értékét. Ezenkívül tudj uk, 
hogy méhnyakrákban nem indoko lt a nyirokcsomók: kimetszése 
azoko n a nőkön, ak iken a méhnyak á llományáb a terjedés 
3 mm-nél kisebb, és ny irokér beterjedés sem észlelhető (9). 
A FIGO IA2- IIA stádiumban azonban aján latos a kitt:rjes;;:tetl 
méheltávolítássa l egybekö tött medence i nyirokcsomó eltávo lí
tás. Az is igaz, hogy az 1B stádiumban 15%-o s esé lye van annak , 
hogy a medencei nyirokcsomók ban áttét alaku lt ki. A fennma
radó 85%-ban a betegeknek semmi haszna sem származik a 
nyirokcsomók eltávolításábó l. 

A medence i nyirokcso mó eltávolí táson átesett nőkön a nyirok 
töm lő (lymphocys t) kialakulásának kockázata 20% körü l van , 
míg tüne teket okozó nyiroktömlők 2%-ba n keletke znek. A nyi
rokpangás (lymph oedema) kockáza ta körülbe lül 8- 10% ( 11 ). 
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Egyértelműen szükségünk van ezért j obb képalkotó elj árásra 
azért , hogy a nyirokcsomó áttétben szenvedő és ezé11 nyirok
csomó eltávo lításra szoruló betegeket kiszűrjük . Hatásosa bb 
kiegészítő keze lést is szeretnénk. 

Tisztázatlan, hogy mi a teendő, ha a kiterjeszte tt méheltávol í
tás során több, megnagyobbodott medence i nyirokcsomót ész
lelünk. Ha elvégezz ük a nyirokcso mók eltávo lítását, csök kent
j ük a sugárkezelő orvos kockázatvá llalását is, aki külö nben 
kénytelen lenne olyan nagy mennyiségü sugárkeze lést alka l
mazni, ami a daganatos nyirokcso mókat elpusztítja . Ugyanak
kor a két módszer, tehát a kiterjeszte tt műtét és a sugárkeze lés 
együ ttes alkalmazásako r a mütét utáni szövődmények biztosan 

gyak rabban alakuln ak ki. 

Az a kérdés sem tisztáz ott , hogy méhnyakrákban mikor j ava
so lt a paraaort ikus nyirokcsomók kimetszés e. Ha áttétet talá
lunk ezek ben a nyirokcsomók ban, kivá laszthatjuk azoka t a 
betegeke t, akiknél előnyös a főerek terül etének sugárkeze lése. 
Egyes esetekben, képa lkotó elj árásokkal, CT-ve l, MRl-ve l 
(amit aztán CT-vezé re lt kimetszéses köve t), va lóban azonos í
ta ni tudju k ezeke t a betegeket (12). A hashártya megnyi tása 
né lküli nyirokcsomó mintavétel a műtét utáni szövődmények 
kockázatát csökken ti. Feltételezhető az is, hogy a megnagyob
bodott nyirokcsomó k eltávo lításával a túlélés is növekedhet. 
Ugya núgy, mint a betegség kora i stádiumában, ilyenkor is 
szükségünk van j obb képalkotó módszerekre, amelyekkel a 
paraaor tikus nyirokcsomó áttétekben szenvedő nőket azonos í
tani lehet, és j obb kiegészítő keze lés is szükséges. Olyan kli
nikai 3. szakasz tanulmány lehetne seg ítségünk re, amelyben 
IIB- IV stádium ban lévő és paraaortikus nyirokcsomó érintett
ségben szenvedő betegeke t vizsgá lnak, és randomizáltan a 
paraa ortikus nyirokcsomó eltávo lítás és a kemo-besugárzás 
együ ttes hatásá t, valamint önmagában csak a kemo-bes ug
árzás hatását hasonlítjá k össze. 

Áttérve a sze méremtestrákra, j ó l isme rt a szeméremtes t nyi
roke lveze tése. Tudjuk, hogy I mm-es, vagy ennél kisebb el
vá ltozás esetén nyirokcsomó áttétek csak ritkán alaku lnak ki, 
ilyenkor nincs szük ség !ágyé ktáj i nyirokcsomó eltávolításra 
( 13) . Az egyik o ldal elvá ltozásáná l a másik o ldali nyirokcso
mók érintettsége alig fordul elő. Tudjuk azt is, hogy sze mé
remtestráknál nem indolkolt a medence i nyirokcso mók eltá
volítása. 

Telj es !ágyék táji nyirokcsomó kimetszésnél 30%-ban lépnek 
fel szövődmények a lágyé k területén: elveze tési akadály, nyi
rok tömlők, nyirokérgyullad ás, 10- 15%-ba n pedig nyirokpan
gás alakul ki az alsó végtago n. Egyesek 1-2 cm-es daganat és 
5 mm-nél kisebb mélybe terje dés esetén helyi kiterj eszte tt eltá
volítást és felületes lágyék i nyirokcsomó kimetszés! javas ol
nak ( 14- 15). Ennél a felületes !ágyéktáji nyirokcsomó ki met
szésnél a hagyományos o ldali hatá rokat, a lágyék-szalagot a 
sartorius és az adductor longus izmokat vesz ik figye lembe, de 
megá llnak a fascia cribriformisnál. Ha felületes kimetszés ! 
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végzünk, lágyé ki szövődmények, nyirokpangás ritkán keletke
zik. Azonban a negatív felszíni nyirokcso mó eltávo lítás is 4%
ban j ár lágyé ki szövődményekkel. 

Újabban sze méremtestrákos betegeken festék vagy radioak
tív eljárás alkalmazásáva l azonos ítják az őrszem-nyirokcso

mókat. Ezek az úttörő vizsgá latok arra utalnak, hogy ha az őr

szem -nyirokcso mókban nincs áttét , a !ágyék táj i nyirokcso
móka t meg lehet kím élni . Nagy, több -központú vizsgá lattal 
kell megerősíten i ezeket a tapaszta latoka t, mie lőtt vég leg el 
lehet dönteni, hogy va lóban az őrszem-nyi rokcsomó értéke
lése határozza meg a sze méremtest laphá mrák standard keze

lését. 

Régebben azt gondolták, hogy ha lágyé ki nyirokcso mó áttét 
alaku lt ki, a !ágyéktáji nyirokcsomó kimetszés és az ezt követő 
lágyéki és medence i besugárzás je lenti a leghatásosa bb keze
lést. A két módszer együ ttes használatáva l azonban gya krabban 
keletkeznek lágyék i és végtagi szövődmények, e lsősorban nyi
rokpangás alakulhat ki . A fejlődő sugárkeze lés egyre javuló 
eredményei alapján feltételezhető, hogy az el sődleges sugárke
ze lés képes a medence i ny irokcsomó áttétek elpusztí tására 
(16) . Ha ez bizonyítást nyer, a poz itív őrszem-ny irokcsomóva l 

igazol t !ágyéktáji nyirokcsomó áttétek lágyé ki és medence i be
sugárzása önmagá ban is hatásos lehet, és szövődmények is va
lósz ínüleg ritkábban lépnek fel. 

ÖSSZEFOGLALÁS A nyirokcsomó áttétek felismeréséhez hatáso
sabb képalkotó és stádium-megá llapító módszerekre van szük
ségünk. Ha ez rendelkezésünkre áll, a nyirokcsomók is megkí
mélhetők lesznek. Addig azo nban a nőgyógyász onkológus 
fontolja meg, hogy mely nyirokcsomóka t távo lítja el, és a nyi
rokcsomó eltávolítás nyomán rövid- és hosszú távo n milyen 
szövődmények alaku lhatnak ki. 
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