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ABSTRACT The role of surgery in the management of primary 
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ÖSSZEFOGLALÁS A szerzők áttekintik a sebészetnek az elsőd

leges és kiúju ló petefészekrák kezelésében j átszott szerepét. 
Összefoglalják az elsődleges és másodlagos sejtcsökkentő mű

tét mellett szó ló adatokat. Szintén tárgyalják a második bete
kintő hasműtét szerepét és a tünet-enyhítő sebészet lehetőségeit. 

Kulcsszavak elsődleges sejtcsökkentő műtét, bevezető sejt
mérgező gyógy szeres keze lés , második sejtcsökkentő műtét, 

másod ik betekintő hasműtét 

BEVEZETÉS A sebészet kulcsfontosságú szerepet j átszik a hám
eredetű petefés zekrák keze lésében . A petefé szekrákos betegek 
tú lélését sokfé le tényező befo lyáso lja, köztük az életkor, az ál
taláno s állapot , a betegség előrehaladottsága, a daganat DNS 
tartalma , kiterjedése a felvéte lkor, a sejtcsökkentő hasműtét 

után visszamara dt daganat nagysága , valamint a daganatpusz
tító gyógy szerekke l szembeni érzéke nység. Mindezek a ténye
zők a „daganat biológiájával" kapcso latosak. A petefészekrák 
biológiájáva l azonba n más tényezők is kapcso latosak , mint a 
szervezet immunrendszere és azok, amelyek egy nagy daganat
ban óhatat lanu l j e len vannak, és a kezelés hatásosságá t kedve
zőtlenül befolyáso lják. Ilyenek a daganatban a rossz vérellátás , 
ami miatt a gyógyszerek kevéssé jutn ak el a daganatsejtekhez , 
nagy a G0-szakaszba n lévő sejtek száma, és amiak a valószínű-
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sége, hogy olyan sejtek is előfordulnak, amelyeket a gyógysze
res kezelés nem pusztít el. A nőgyógyász-sebész valójában 
csak egyetlen kórjós lati tényezőt tud befolyáso lni, neveze tesen 
az elsődleges sejtcsökkentő műtét után visszamaradó daganat 
nagyságá t. Ne m lehet eléggé hangsú lyozn i, me1myire fontos a 
túlélés szempontjából , hogy a nőgyógyász-sebész a lehető leg
több daganatot távolítsa el. A sejtcsök kentés további előnyök
kel is j ár, egyebek közt enyhíti a tüneteket , csökke nti az hasvi
zet és a hasüreg kitágulását, javí tja a bélműködést és a beteg 
táplált sági állapotát. A sebész i beavatkozás fontos szerepet j át
szik a kiúju ló és az előrehaladó, gyógys zerekkel nem vissza

fogható petefészek rák ellátásában is . 

Az elsődleges sejtcsökkentő műtét a daganatpus ztító gyógy
szeres keze lés (kemote rápia) megkezdése előtt végzett, a daga
natsejtek tömegét csökkentő sebészi beavatkozás. Ezt végez
hetjük mint l egelső műtétet, vagy mint második műtétet olyan 
esetben, amiko r az első beavatkozás a sebész tapasztalatlansága 
miatt nem volt megfelelő. A másod lagos sejt csökke ntés a 
gyógysze res keze lés után elvégzet t daganate ltávo lítás, amely 
lehet köztes hasműtét vagy második betekintő hasműtét, és lehet 
az előrehaladott daganat vagy a kiújuló daganat keze lésének 
része. Jelen köz lemény áttekinti az elsődleges és másodlagos 
sejtcsökkentő sebésze t szerepét a petefészekrá k keze lésében. 

ELSŐDLEGES SEJTCSÖKKENTÉS Ahogy fentebb meghatároztuk , 

az elsődleges sejtcsökken tésre a daganatpusztí tó gyógy szeres 
keze lés megkezdése előtt kerü l sor első mütét fom1ájában vagy 
kielégítő eredmé1mye l nem j áró részleges daganate ltávolítás 
után második beavatkozásként. A megfelelő (opt imális) daga
nate ltávolítás fogalma nem egységesen meghatáro zott ; a kü
lönféle meghatározások szer int akkor megfelelő, ha a vissza
maradt daganat legnagyobb átmérője 1,5, 1 vagy 0,5 cm-es nél 
kisebb , vagy ha szabad szem mel látható daganat nem marad. 
Bebizonyosodott, hogy ez a kiterjesztett sebészi kezelés biz
tonságosan elvégezhető, és a beteg j avát szo lgá lja. Ami a leg
fontosabb , a betegség kimenete le szempontjábó l ez az egyet len 

tényező, amelyet a sebész va lóban kézben tud tartan i. 

A kiterjesztett sejtcsökkentő műtétek biztonságos elvégzésé t 
többen is igazolták, és gya korlott sebész kezében a társuló szö
vődmények gyakor isága és súlyossága elfogadható. Heinz és 
mtsai ( 1) arról számoltak be, hogy a megfelelő sejtcsökke ntés 
a betegek 56,4%-ánál bizonyult elvégezhetőnek, s ez az arány 
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nagyo bb sebész i tapasztalat mellett 87, 1 %-ra növe kedhet. Sú
lyos szövődmény lépet t fel 23, 7%-ban, az esetek közt volt tü
dőgyulladás, hasfa li szétvá lás, szíve légtelenség és ismételt 
műtéti mego ldást igénylő vérzés. A halálozás i arány 2,9% volt. 
A megfe lelően műtött betegek 22,5%-áná l vége ztek bélműté

tet. Eisenkop és mtsai (2) egy folyamatos műtétsorozatban 
98,8%-ban é1iek el megfelelő sejt csökkent ést, a műtét körü lí 
halálo zás i arány 1,8% volt. 

A megfelelő sejt csökke ntés növe lí a túlélési esélyt. Hoskins (3) 
áttekíntette az elsődleges sejt csökkentés kihatá sait petefészek
rákos nők esetében , és azt találta, hogy a megfelelő sejt csök
kentésben részesü lt 388 beteg átlagos túlélése 36,7 hónap volt, 
szemben a nem megfelelő (sub-optimáli s) eredménnye l műtött 

53 7 beteg átlagosa n 16,6 hónapo s túléléséve l. Ezen felül a 
megfel elő sejt csökkentés javítja a daganatm entes túlélés esé
lyét is: amelynek középértéke a megfelelően műtött 200 be
tegnél 33,5 hónap, a nem megfelelően műtött nőknél 15,0 hó
nap vo lt. A túlélés és a legnagyobb visszamaradó hasüregi da
ganat átmérője között szoros összefüggést állapítottak meg, és 
úgy találták, hogy statíszt ikailag jelentős különbség van < I 
cm-nél > 1 cm-hez képest (p = 0,00 17), illetve 1-2 cm-né l >2 
cm-hez képest (p = 0,01) ( 4-5). 

A sejt csökke ntés hatásossága azonban nyilvánvalóan nagyban 
függ attól , hogy mílyen szakorvos végzi a műtétet. A Nationa l 
Survey of Ovarian Carcinoma (Országos Petefésze krák-fe lmé
rés az Egyesült Államokban) (6-7) lényeges eltéréseket talált 
ebben a tek intetben. Az adott sorozatban a sejtcsökkentő sebé
szi beavatkozások 20,8%-át nőgyógyász onkológus végezte el, 
45%-ban nőgyógyász és 2 1, 1 %-ban általános sebész. A nő
gyógyás z onkológusok az esetek 42-45 %-ában értek el megfe
lelő sejt csökke ntést, a nőgyógyászok 40-44 % száza lékban, de 
az általános sebésze k csak 25%-ban. A nőgyógyász onkológu
sok gyakrabban végezte k méh-, nyiro kcsomó és cseplesz eltá
volítást és a hasüreg különböző helyeiről kimetszéseket stádium 
megá llapítás cé ljából, mint a többi szakorvos. Az általános se
bészek viszont vastagbél kiveze tést ( colostoma) készíte ttek 
gyakrabba n. A megfelelő sejt csökke ntések arányának szakágak 
szerinti különbsége a túlélési esélyek különbségébe n is megmu
tatkozik: ez jelentősen kisebb volt o lyan betegeknél, akiket ál
talános sebész keze lt (p <0,004). Munoz és mtsai (8) az Egye 
sült Á llamokban alkalmazott kezelési módszereket elemezték 
és megá llapították, hogy az r stádiumban lévő betegeknek csak 
9%-a részesült a Natíona l lnstítute of Health Consensus Con
ference meghatározása szerinti „korszerű" kezelésben , vagy is a 
betegeknek csak 9%-ában történt megfelelő sebészi stádium 
megállapítás. A megkívánt sebészí stádium megállapítás a 111 
stádium ban lévő betegek 7 1 %-ába n, a IV stádiumb an lévőknek 

pedig 53%-ában történt meg. Az 1 stádiumban lévők többségé
nél a stádium megá llapítás, és ezért a keze lés azért nem volt 
,,korszerű", mert a nyírokcsomó k eltávo lítására nem került sor. 

A megfelelő sejtcsökkentés nem csa k az egyszerű méh- és a 
kéto ldalí függe lék eltávolítás t és a csep lesz részleges vagy tel-
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j es eltávo lítását foglalja magában. A müthetőség nem a meden
ceüregi, hanem a felső hasüregi és a hasüregen kívüli daganat 
kiterjedésétől függ. A kiterje dt medenceüregi daganat eltávo lí
tására a hashártya-a latti (retroperítoneális) megközelítés mód
szerét aj ánlatos alkalma zni. Ennek során a húgyhólyag, a me
dence oldalfa l és a Douglas üreg hashártya borítékát , a méhet, 
a peteveze tékeket és a pe tefészkeket egy-tömbben távolítjuk 
el, indokolt esetben a végbél és szigmabé l egy szakaszáva l 
együtt. A medence i nyirokcsomó k eltávolítása is a műtét részé t 
képezí. A műtét elvégzésé hez célszerü a beteget az ún. ,,szink
ron" vagy „sí" helyzetben fektetni , amely megkönnyíti az bél
üregi kapocsrakó haszná latát. Ez a fektetés mind en esetben 
ajánlato s, mert a mütét előtt nehéz megjósol ni, hogy szükség 
lesz-e bélműtétre. Saját , 208 beteg műtétsorozatáró l ado tt be
szám olója szerint Webb (9) ezen elvek alapjá n 70,8%-ban tu

dott megfelelő sejtc sökkentést elérni. A nem megfelelő daga
nateltávolítás oka mindö ssze egy betegnél volt rögzü lt meden
cei daganat, 10 betegben hasüregen kívüli beteg ség miatt, 45 
esetben pedig a hasüreg felső részéből nem lehetett a dagana
tos növedékeket eltávolítaní. A hashártya-ala tti megkö zelítés 
módszerét más sebész csopo rtok is alkalmazták, hasonló arány
nyal és sikerrel ( 10- 11 ). 

Előfordulhat, hogy egy vagy több bélszaka sz kivágására van 
szükség a megfelelő sej tcsö kkentés érdekében. Ez elvégezhető 

a daganateltávolítás részeként vagy bélelzáródás megelőzésére, 

illetve keze lésére. A Mayo Klinikán egy tízéves szakaszban 
180 betegen végez tek bélműtétet az elsődleges daganateltávo
lítás keretében (12). A részleges béleltávolítá sok száma változó 
volt: l 15 betegen egy, 25-ön kettő és 4-en három bélszakasz! 
vágtak kí. Vékonybé lszakasz eltávolítására került sor 64 eset
ben, jobboldalí vastagbé l eltávo lításra (hemicolectomia) 13-ban, 
a haránt vastagbé l eltávo lításra 14-ben és a végbél-szigmabél 
részleges kivágására 117 alka lommal. A bélszakasz eltávo lítása 
sejtc sökke ntés miatt történt az esete k 87%-á ban ; a visszama
radó daganat míkroszkopikus volt 15%-ban , <0,5 cm 27%-ban, 
0,6-1,5 cm 2 1%-ban és > 1,5 cm 37%-ban. Egy vagy több bél
szakasz eltávolításána k a jelentősége a megfelelő daganate ltá
volítás és így a túlélés vonatkozásában sokkal jelentősebb, mint 
amermyí a műtét kockázata ( 13 ). 

A megfelelő sejtcsökkentés esé lye tehát nagyban függ a beteg
ség fe lső hasüregi kiterjedésétől. Az áttét lehet a csepleszben, 
a májb an, a lépben és/vagy a rekesz izomban. Cseplesz áttét 
esetén a teljes cseplesz eltávo lítás j obb, mint a részleges , s ez 
álta lában el végezhető a vastagbél veszé lyeztetése né lkül. Rit
kán a haránt vastagbél eltávolítására is szükség lehet a daganat 
megfelelő eltávolítása érdekében. A májra vagy a lépre kiterjedő 
felső hasüregi megbetegedés ér intheti a felszínt vagy a szervek 
állományát. 

A máj felszínén vagy az állományában elhelyezkedő áttétek e l
távo lítása érdekében a máj egy darabjának kivágására is sor 
kerülhet. A máj állományában elhelyezkedő daganat miatti IV 
stádiumban célravezető a megfelelő sejtc sökkentés érdekében 
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elvégez ni a rész leges májkimet szés t, mert ja vítja a túlélési 
esé lyt. Nyo lcvannégy ilyen IV stádiumú beteg átlagos túlélése 
megfelelő sejtcsökk entés után 50, 1 hónap vo lt, szembe n az 
olyan betegek átlagosa n 25,0 hónapos túléléséve l, ak ik11él 
megfelelő hasüreg i sejtcsökkentés t végeztek, de akiknek májá
ban a visszamaradó daganat > 1 cm volt (p = 0,000 1) ( 14). An
nak a 24 betegnek , ak inek a Mayo Klinikán rész leges májki
metszést végez tek májátt ét miatt, 14, 1 hónap volt az átlagos 
műtét után i túlé lése (5,0-4 1,3 hónap közötti szórással). Húsz 
betegen sikerült megfelelő sej tcsökke ntés t végrehajt ani, ez 
esetben a májon kívüli és a májban lévő visszamaradt daganat 
< 1 cm volt. Műtét utáni szövődmények léptek fel 20,8%- nál, 

de műtéti halálozás nem volt ( 15). 

A lép megbetegedése esetén használni lehet a CUSA ultra
hangsz ikét, az argon lézeres koag ulátort , vagy sor kerü lhet lép
eltávolításra ( 16- 17). A Mayo Klin ikán 1983 és 1992 közö tt 
petefészekrák miatt végze tt sejtcsökkentések során 50 lépeltá
volítást hajtottak végre - 27-et az elsődleges műtét alatt és 23-at 
a második betekintő hasműtét során. Az esetek 54%-áb an áttét 
indoko lta az eltávolítást, 32%- ban a hasat kitöltő daganatta l 
egy- tömbben került eltávo lításra, és 14%-ban műtét alatti lép
repedé s miatt volt szükség a lépkiirtásra. Súlyos szövődmé

nyek léptek fel 28%-ba n, és három beteg a műtét után meghalt. 
A daganat megfelelő eltávolítása érdekébe n elvégze tt 35 lépe l
távo lítás során minden elsődlegesen műtött betegné l elérték a 
megfelelő sejtc sökkentést (< ! cm), a súlyos szövődmények gya
korisága 23, 1 % volt. Azoknál, akikné l a másodlagos sejt csök
kent és során kerü lt sor lépeltávo lításra, a megfel elő daganate l
távolítást 86%-ban tudták elérni , a súlyos szövődmények ará
nya 28,6% volt ( 17). Az adatok arra uta lnak, hogy a lépeltávo
lítást célszerü elvége zni a megfelelő daganatk iirtás érdekében. 

A rekeszizom felszínén lévő áttéte k legjobb megközelítése a 
sar lóalakú szalag (ligamentum falciforme) és a máj szalag (liga
mentum hepatis) szétválasztásával lehetséges. A sejtcsökkentést 
ezután a CUSA ultrahangszikével vagy argonlézer koagu látor
ral lehet végrehajtan i, a rekeszizmot fedő hashártya részleges 
eltávolításáva l vagy a rekeszizom egy részének kivágásáva l. 

A mede ncei és főerek körüli (paraaortiku s) nyirokcsomók eltá
volítása az elsődleges sejt csökkent és idej én nem csak a stádi
um meghatározás, hanem a kezelés szempontj ából is jelentős. 

Egy eset-ellenőrzött tanulm ányban, amely az előrehaladott pe
tefészekrákba n végzett nyirokcsomó eltávol ítás jelentőségét 

vizsgálta , Scarabelli és mtsai ( 18) megállapították , hogy az 
előzőleg kezelés ben nem részes ült betegek túlélési esélye i j ob
bak, ha nyirokcsomó eltávolítást is végeznek: a 2-éves túlélés 
59%, szemben az olyan betegek 16%-os 2-éves tú léléséve l, 
akiknek nem távo lították el a nyirokcsomóit (p <0,00 1 ). Egy, 
az előrehaladott petefészekrákba n szenvedő 488 nő esetét vizs
gáló visszatekintő tanulmány kúnutatt a, hogy a nyirokcsomó 
áttétek és az S-éves túlélés között jelentős összefüggés van 
( 19). A látható , nagy nyirokcsomó áttéteket is célszerű eltávo

lítani a sejtcsö kkentés érdekében. 
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l.smert IV stádiumú daganat esetén is igazo lható a sejt csökken
tés előnye. Boente és mtsai (20) IV stád iumú betegségbe n szen
vedő 266 nőről számoltak be, és felhívták a figye lmet a túlélési 
idő és a megfelelő sejtcsökkentés közötti szoros összefüggés re 
- a megfelelő sejtc sökkentésben részesült 109 beteg átlagos túl
élési ideje 33 hónap volt (25-40 hónap között), míg a nem meg
fele lő sejtcsökke ntésben részesülteké 17 hónap ( 15-22 hónap 
között). Bristow és mtsai ( 14) 84, IV stád iumú betegségben 
szenvedő nő esetén szintén azt mutatt ák ki, hogy a túlé lési 
esélynek kedvez a kiterjesztett sejt csökke ntés, beleé1tve a rész
leges májkimetszés t. Olyan betegeknél azonban, akiken a CT 
vizsgálat kiterjedt máj daganatot , hashártya mögö tti vagy ídsű 
hasüregi daganatburjánzást mutat, vagy olyanokná l, akik orvo
si szempontból nincsene k megfele lő állapotban ahhoz, hogy 
egy ilyen megterhelő műtétet elviseljenek, megfontolandó a be
vezető daganatpuszt ító gyógyszeres kezelés (neoadju váns ke
moterápia), melyet köztes hasműtét (interval l laparotomy) kö
vet, ha a daganat mérhetően megkisebbed ik. 

A bevezető gyógyszeres kezelést sokan szorgalmazzák a has
üregben teljesen szétszórt daganatok vagy rossz általános fizikai 
állapotú betegek esetében. Negyvenháro m, két szakaszban adott 
bevezető gyógyszeres kezelésben részes ített beteg 79%-ánál si
került megfelelő sejtcsökkentést elérni (2 1). Park (44) hasonló 
betegek sorozatát mutatta be, akiket CT vagy MRI-vizsgálatok 
alapján alkalmatlannak ítéltek a sebészi beavatkozásra, s ezért be
vezető gyógyszeres kezelést kaptak. A hat CAP kezelésben (átla
gosan 4, 1) részesített 15, 111 és 4, 1V stádiumban lévő beteg átla
gos válaszaránya 78,9% volt, és 1 9-ből 18-nál volt megfelelő a 
sejt csökkentés. A sejtcsökkentő műtét idején 22,2%-nál nem volt 
visszamaradó betegség . Schwartz és mtsai (22) hosszú túlélési 
időt mutattak ki a bevezető gyógyszeres kezelésben részesült 59 
előrehaladott petefészekrákos nő esetében. A gyógyszeres keze
lésben részesülő betegek valamivel idősebbek voltak, mint az a 
206 III és IV stádiumban lévő betegből álló ellenőrző csoport, 
amelyben elsődleges sejtcsökkentés történt (az előbbiek korátla
ga 67, az utóbbiaké 60 év volt), és rosszabb volt az Eastern Coop
erative Oncology Group (ECOG) szerinti általános fizikai állapo
tuk. A két csoport között azonban nem volt statisztikai különbség 
a továbbfej lődés-mentes túlélés, valamint az álta láJ1os túlélés te
kintetében, az átlagos túlélési idő viszont 1,07 év volt az előbbi 

és 2, 18 év az utóbbi esetben. Azoknak a nőknek, akiken sejtcsök
kentő műtétet végeztek a bevezető gyógyszeres keze lés után, sta
tisztikailag mérhetően javult a túlélési esélye (p <0,0001). 
Ugyanennek a csoportnak egy korábbi sorozatában (23) azon be
tegek között, akik bevezető gyógyszeres kezelést kaptak, de ezt 
nem követte sejtc sökkentés, nem voltak hosszú távú tú lélők. A 
bevezető daganatpusztító gyógyszeres kezelés tehát ésszerű eljá
rás olya11 betegek esetében, akiknél a sejtc sökkentést kezdetben 
alkalmat lannak ítélik , de azokná l, akik jól válaszolnak a gyógy
szeres kezelésre, a hosszú távú eredmény érdekében a gyógysze
res kezelést sejtcsökkentő sebészi beavatkozásnak kell követnie. 

MÁSODLAGOS SEJTCSÖKKENTÉS Előbbi meghatározásunk sze
rint a másodlagos sejtc sökkentés egy dagana tsejt-töm eget 
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csökkentő sebész i beava tkozás , melyre az elsődl eges műtét és 
a rákövetkező daganat pusztító gyógysz eres kezelés után kerül 
so r. Elvégezhető azo nban közbülső lépéskén t a megtervezet t 
daganatpu sztító gyógysz eres kezelés félidejében olyan bete 
gekné l, akiken nem sikerül megfelelő sejtcsö kkentés t elérn i az 
első műtétkor (köztes sejtcsökkentés/hasműtét, interval cytore
duction/ laparo tomy) , illetve végrehaj tható a második betekintő 

hasműtét idején vagy a daganat kiúj ulása után. 

KÖZTES smcsO KKENT~s Köztes sej tcsökken tést csak olyan bete
geken érdemes elvégezn i, akik jó l vá laszo lnak a gyógyszeres 
kezelés re, és ennek köve tkeztében daganatuk megkisebbedik. 
A daganat egy részé nek elpuszt ításáva l lehetőség nyílhat arra , 
hogy megfelelő sej tcsökke ntést végezz ünk. Köztes sej tcsök
kentésse l egy 278 betegből álló vizsgá lati csopo rt 64%-á ban 
ikerült megfelelő ere dményt elérni (24). A különböző beszá

molók szerint a köztes sejtcsökke ntés alkalmá val elért megfe
le lő sejtc sökken tés aránya 8 és 96% közö tt mozog (25). Az 
eredmények értéke lése azonba n körültek intést igényel. Ne m 
mindig egyszerű eldönteni , hogy az első hasműtét azért nem 
volt megfelelő, mert a daganat olya n mértékben kiterjedt , hogy 
azt valóban nem lehetett megfelelően eltávolítani, vagy ez a se
bész nem megfelelő képzettsége és gyakor latának hiánya miatt 
nem történt meg. Azt sem tudjuk , hogy a dagana t bio lógia i tu 

lajdon ságai mikén t vá ltoznak a gyógyszerek adása alatt, és hogy 
magának a kés leltetett daganate ltávo lításnak milyen hatása van 
a túlélé sre. Ada tok hiányába n nehéz alapul venni olyan bete
gek tú lélési idejét, akik egyá lta lán nem estek át sejtcsökkent é
sen. Ezt a kérdést j elenleg egy előreteki ntő tanu lmányban vizs
gá lja a Gyneco log ic Oncolo gy Group (G OG), de kiértékelhető 

adatok még nem állnak rendelkezés re. 

MÁSODIK BETEKINTŐ HASMŰTÉT A második betekintő hasmíítét lehe
tővé tesz i a daganat gyógysze res keze lésre való válaszának má
sodlagos felmérését. A második betekintő hasműtét szövődmé

nye inek aránya hason ló az elsődleges sejtcsökkentő míítétéhez 
(26). A szokásos gyógysz eres kezelésre klinikai lag teljes vá laszt 
adó betegeknek kb. 50%-ában a második betekintő hasműtét so
rán daganatot lehet kimutatn i. A Mayo Klinikán egy 9 éves idő

szakban 250 nőnél végeztek második betekintő hasműtétet , és 
46%-ukat találták poz itívnak, ebből 39 betegben találtak leg
alább 1 cm-es daganatot (27). Jó összefüggés mutath ató ki az el
ső hasműtét után visszamaradt daganatok nagysága és a máso
dik betekintő hasműtét alkalmáva l talált maradékdaganat i,,yako
risága között. Egy vizsgá lat soroza tban azoknak a betege knek, 
akinek mikro szkopiku s méretű visszama radó daganatuk volt az 
elsődleges sejtcsökkentés után, 34%-a bizonyult pozitívnak a 
második megtekin téskor, míg azoknak:, akiknek a vissza maradó 
daganata <2 cm volt, már 64%-a, a nem megfelelő sejtc sökken
tésen átesetteknek: pedig 9 1 %-a (28). Sajno s, azokná l a betege k
nél, akik már előrehaladott stádiumban keriiltek kezelésre, a ki
újulás kockázata még akkor is jelentős, ha a második betekintő 
hasmíítétnél dagan atsejteket nem sikeriilt kimutatni. Egy vizsgá
lat soroza tban 44%-os kiújul ás-nélküli ötéves és 40%-os tízéves 
túlélési arányt találtak, egy másikban ped ig a kiújulás aránya 
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30% volt (29-30). A második betekintő hasmíítét klinikai j elen
tősége a betegek gyógy ulása szempontjábó l nem egyértelmű, vi
tatható. em kérdéses azonban , hogy lehetőséget ad az elsődle

ges kezelés hatásos ságának pontos értékelésé re. 

Ha a betegn ek látható daganata van a második betekintő hasmű

té t idej én, azt célszerű eltávo lítani. Ez nem csak hogy sikerrel el
végezhető, hanem a túlélés esé lyét is ja víthatja. Hosk ins és mtsai 
(3 1) 69 olyan betegről számoltak be, akiknél másodlagos sejt 
csö kkentést végeztek a második betekintő hasműtét folyamán . 
Ebből 23,9%-ban sikerül mikroszkop ikus méretűre csö kkente ni 
a dagana tot, és további 38,8%-ban volt megfelelő a daganatsejt 
tömeg csökkentése. Annak a 17 nőnek, akinek a második bete
kintő hasmíítét idején csupán mikroszkopikus nagyságú daganata 
volt, 62% volt az S-éves túlélés i aránya , annak a 16 nőnek az 
esetében ped ig, akinek daganatát a második betekintő hasműtét 

alkalmáva l csökkentették mikroszkopiku s szintűre, 5 1 % - a kü
lönbség statisztikailag nem jelentős. Annak a 32 nőnek, akinek 
második betekintő hasműtét után látható daganata maradt vissza, 
az S-éves túlé lési aránya miJ1dössze 10% volt. Podrat= és mtsa i 

(27) szintén a második betekintő sebészi beavatkozás alkalmá 
val végze tt másod lagos sejtcsökkentés utáni túlélés i arányokró l 
számoltak be, s azt találták, hogy a 4-éves túlélés aránya statisz
tikailag jelentős kapcsolatban van a beava tkozás után vissza ma
radó daganat méretéve l: mikroszkopiku s maradvány esetén 
55%, <5 mm-es daganat esetén 2 1 %, >5 mm-es daganat vissza
maradása után pedig 14% (p <0,01 ). Williams és mtsai (32) szá
moltak be egy GOG -tanulmányról, amely kimutatta , hogy a ha
lálozás viszony lagos kockázata 0,48-ra csökken olyan betegek
nél, akiknek daganatát $ I cm-ről mikroszkopikusra csökkentet
ték, 0,49-re ott , aho l a daganat > 1 cm-ről $ I cm-re csökke nt, és 
0,44-re , am ikor hasonló méretről mikroszkop iku sra csö kkentet
ték a dagana tot. Ha az első műtét idején nem kerü lt sor a meden
cei és főerek köriili nyirokcsomók eltávolítására , ezt a második 
betekintő hasműtét alkalmáva l cl kell végezni, mert hasüregen 
belüli dagana t mellett a betegek 63,6%-ának, de annak hiányá
ban is 17,7%-ának van nyirokcsomó áttéte (33). Annak ellenére, 
hogy a kiújulás kockázata a negatív második betekintő hasműtét 

után is meglehetősen nagy, a sejtcsökke ntés kedvező hatása 
azolmál, akiknél a második betekintő hasműtéténél daganatot le
het látni, az eljárás alkalmazása me llett szó l. 

A KIÚJULÓ BETEGS~G SEB~SZI KEZEL~SE Sajno s, még a nega tív ered
ménnye l j áró második betekintő hasműtéten átese tt nőknél is 
viszonylag nagy a kiújulás ku~kázata. Elörehalado n stádium
ban lévő petefészekrák miatt keze lt 50 olyan bete g közül, akik 
nél a második betekintő hasműtét negatív volt, 15-nél (30%) 
újult ki a betegség. A 67 év fölött i be tegek, akiknek visszama
radó daganata az elsődleges sejtcsökkentő műtét után megha
ladta a 2 cm-t, illetve a petefészekr ákja szöve ttanilag kevéssé 
d ifferenciált , job ban ki vannak téve a kiúj ulás veszé lyének 
(30) . A kiújuló daga nat sebészi keze lése lehet gyógy ító vagy 
tünet-enyhítő cé lzatú . A gyógy ító cé llal végze tt második sejt 
csökkentés ja vítja a túlélési esé lyeket, és egyú tta l enyhítheti a 
tüneteket is. A másod lagos sejtcsö kkent és azoknál a betegeknél 
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a legeredmé nyesebb , ak iknek daganata j ó l d ifferenciált , akik
né l az első gyógysze res kezelés hatásos vo lt, és elég hosszú tü
netmentes időszak után újult ki a daga nat. Kizáró ok a hasvíz 
je lenléte, és fontos, hogy hatásos, műtétet követő, kiegészítő 

gyógysze res kezelé s álljon rende lkezésre. A sejtcsökken tésre 
csak akkor kerülhet sor, ha az megfelelően végezhető el. Fenn
maradó vagy kiújuló betegség esetén a megfelelő sejtcsökke n
tés sike rének aránya általában 50-60%, míg a szövődmények 
teljes aránya 35% (34) . A megfelelő sejtcsökkentés eléréséhez 
most is so r kerülhet bél műtétre, ame ly egyes vizsgá lok szerint, 
rontja a túlélési esé lyeket, mások szerint azonba n nem (35). Ha 
a megfelelő sejt csökken téshez lépe ltávo lításra vagy a máj egy 
részének kivágására is szükség van, ezek elvégzése indokolt

nak látsz ik ( 15, 36, 43) . 

A másod lagos sej tcsökkentő hasműtét e lvégzése nem indokolt 
olyan betegekné l, ak iknek a dagana ta nem válaszo lt a kezdeti 
kezelé sre , vagy olyanokná l, akiknél a betegség gyorsa n k iújult 
az elsődleges keze lés után . Nem aján latos a gyógyí tó célú se
bészi beavatkozás olyan betegeknél sem, akiknek a daga nata a 
keze lés során növekedett, mert a műtétnek nincs haszna. 
Michel és mtsa i (37) 77 ilyen esetről számo ltak be. Az átlagos 
túlé lési idő ugyanannyi volt - 12 hónap - annak a 32 betegnek 
az esetében , akinél megfelelő sejt csökke ntést végez tek (vissza
maradó daganat <2 cm) és annál a 45 betegné l, akinek a daga
natát nem megfelelően távolították el. Morris és mtsai (38) ha
sonló eredmény re j utottak olyan nőkön végzett másodlagos 
sejtcsökk entésekke l kapcsolatban, akik nem válaszo ltak az első 

vona lbeli kezelésre. Megfelelő (<2 cm) sejtcsökken tés érdeké
ben a 18 beteg közül 12-nél kellett részleges béleltávo lítást vé
gezn i. Az átlagos túlé lés i idő 9,4 hónap volt. Ezen belül azok 
nál, ak ik nél a visszamaradó daganat < 1 cm volt, az átlagos túl
élési idő elérte a 19,5 hónapo t, szemben a 8,3 hónappa l a > 1 
cm-e s visszamaradó daganatok esetében (p = 0,004). Ha tizen
két hónapon belül j elentkezett a kiúj ulás, az átlagos túlélési idő 
7,3 hónap volt, míg azon esetekben , amikor a betegségnek több 
mi11t 12 hónapon át nem volt je le, 18,3 hónap (p <0,004). Berek 
és mtsai (39) sorozatában az hasvizes betege k túlélési átlaga 
5 hónap volt a hasvíztől mentes csoport 18 hónapjával szem
ben (p <0,0 1 ). Kuhn és mtsai ( 40) arról számoltak be, hogy 
ahol az elsődleges keze lés után gyorsan kiújult a betegség, 
szintén gyengék voltak az eredmények; a túlélés i átlag 15 hó
nap. Ha tehát kedvezőtlenek a kórj óslati tényezők (gyors vissza
esés az elsődleges keze lés után, az e lsődleges kezelés re va ló 
válasz nem megfelelő vagy hasvíz van j elen), a másod lagos 

sejtcsökkentés nem indoko lt. 

A megfelelően kiválasztott betegek esetében viszont a másod
lagos sejtcsökken tés megnöve lheti az átlagos túlélési időt. Berek 
és mtsai (39) sorozatá ban anna k a 38%-nak, amely megfelelő 

eredménnyel átesett a másod lagos sejtcsökkentésen (visszama
radt dagana t < 1,5 cm), 20 hónap volt az átlagos túlélési ideje, 
szemben a nem megfelelően műthető csoport 5 hónapos átla
gával. Segna és mtsai (35) a tú lélési esélyek javulásáról szá
moltak be a1mak a 6 1 betegnek az esetében, akiknél megfelelő 
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másodlagos sejtcsökke ntés t végeztek c iszplati n-alapú gyógy
szeres keze lést követő kiúju lás vagy előrehaladó betegség so
rán, szemben azza l a 39 betegge l, akinek a sejtcsökke ntése 
nem megfelelő volt - a túlélési idő átlaga 27, 1, illetve 9 hónap 
(p = 0,000 1 ). A másodlagos sejtcsökkentés nem csak az átlagos 
tú lélési időt javít hatja , hanem enyhítheti vagy megszünt etheti a 

tüneteket is ( 41 ). 

A mentő (salvage) daganatpus ztító gyógyszeres keze lés nem j a
vítja a túlélési esélyeket a második sejtc sökkentéshez mérhető 

fokon, és kedvezőtlen hatással lehet a másod ik sebészi beavatko
zás kimenetelére. Kuhn és mtsai (40) a másodlagos sejtcsökken
tés, illetve a második vonal gyógysze res kezelés eredménye it 
vetették össze olyan esetekben, ahol a kezdeti daganatpuszt ító 
gyógyszeres kezelés után több mint 12 hónappa l újult ki a be
tegség . Jelentősen jobbak voltak eredmények azoknál, akiknél 
többféle kezelést is alka lmaztak. Annak az 59 betegnek az ese
tében , ak inek másod lagos sejtcsökke ntését daganatpu szt ító 
gyógyszeres keze lés követte, 38 hónap volt a túlélési átlaga, míg 
a csak gyógysze resen keze lt 3 7 betegé 12 hónap (p <0,0001 ). 
A mentő sejtmérgező gyógyszeres kezelés akadályozhatja a meg
fele lő sejtcsökkentés elérését is. Annál a 106 betegnél, akinél >6 
hónapos betegségmen tesség után végeztek másod lagos sejtcsök
kentést, többvá ltozós elemzés alapján arra a következtetésre j u
tottak , hogy a mentő gyógyszeres kezelés másodlagos sejtc sök
kentés előtti alkalmazása a túlélés jelentős negatív kórjóslati té
nyezője. A mentő gyógysze res kezelésbe n részesültek átlagos 
túlélési ideje 24,9 hónap volt, míg azoké, akik nem részesül tek 
ebben, 48,4 hónap. A másodlago s sejtcsök kentés tehát megfe le

lően kiválasztott betegek esetében lehet hasznos. 

A PETEFÉSZEKRÁK TÜNET-ENYHÍTŐ (PALLIATÍV) SEBÉSZETE Azok
ban az esetekbe n, amelyekbe n a daganat a keze lés ellenére to
vább burjánz ik, mert a daganat sejtek érzéket lenek a gyógysze
rekke l szemben , gyógy ító sebészeti kezelés nem lehetséges, 
csak a tünetek enyhítése céljából lehet mütétet végez ni . Egy 
gyomo rnyíláson át bevezete tt csővel (gasztro tóm iás tubus) 
csökkenthetj ük a bé lelzáródás következt ében felszaporodott 
folyadék menny iséget és ezze l a belek k itágulását, és lehetőség 

nyílik a folyamatos szájon át történő táplál ásra is. Bár a g-tu
bus behe lyezése legegyszerűbben hastükrö zés segítségéve l vé
gezhető, ez a hasüregben szétszórt dagana t miatt nem mindig 
kivitelezhető, és ezért alkalmanként, egy kisebb műtéti beavat
kozást igényel. Bélelzáródás mego ldása történhet a bél kiveze
téséve l vagy egy bélszakasz eltávo lításáva l. Minthog y a bur
j ánzó daganato s megbeteged ésben szenvedő, többször i műtét

nek alávetett betegek esetében jelentős a bél-bőr sipoly és a 
bélegyes ítés varratelégtelenségének kockázata, az ilyen be
avatkozások csak ritkán és erősen megválogatott esetekben vé
gezhetők el; a döntést aj ánlato s betegre szabottan megho zni. 

ÖSSZEFOGLALÁS A megfonto ltan alka lmazott sebész i beavat
kozás enyhíti a petefészek rák tünete it, de még fontosabb, hogy 
javíthatja a túlé lési kilátásokat akkor is, ha első beavatkozás
ként, a betegség kórismézésekor végezz ük, vagy mint második 
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betekintő hasműtét, illetve amikor kiúju ló betegségnél alkal
mazzuk másodlagos sej tcsökke ntés cé ljából. A petefészek rá
kok esetében a sebésze knek arra kell törekedniük , hogy amikor 
mód van rá, megfelelő sejt csök kent ést érjenek el. Ezt meg
könnyítheti a nagy kiterj edésű medence üregi daga nat hashár
tya-a latti módsze rrel történő e ltávo lítása éppúgy, mint a kiter

jesz tett műtéti sejt csökkentés, beleé rtve a rész leges bél- és 
máj eltávo lítást, va lamint a lép és a nyirokcsomók eltávolítását 
is. Ha a beteget vizsgá ló orvos nak nincs megfelelő képze ttsé
ge ahhoz, hogy eze ket a beava tkozáso kat elvégezze, fontos, 
hogy a betegét megfelelő képzettségű kollégájához utalja. 
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