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BEVEZETÉS A rákos betegség kórismézése szövettani vizsgála

ton alapsz ik, amely minden ese tben szükséges. Régó ta elfoga

dott alapsza bály, hogy keze lés t csa k szöve ttani kórisme birto
kában szaba d elkezde ni. Újabba n azon ban, az un . bevezető 
gyógyszeres kezelés (neoadj uváns, indukc iós kemoterápia) 

alkalmazása miatt, petefész kek és méhkürtr ákok eseté ben ezen 
a területen is mega lkuvásra kénysze rülünk (1. petefésze krák). 

A daga natok keze lésé hez azonban a kórismén kívül a betegség 
kiterje dtségé nek megá llapítása és olyan adatok is szükségese k, 

amelye k a daga nat bio lóg iai viselkedésére utalnak. Ez utóbbi
akat különböző megnevezése kkel illetik , mint pl. kórjós lati 

tényezők, prognosz tikai fakt orok , előrejelző tényezők, predik 
tív faktoro k, je lzők vagy márkerek, a leghelyese bb ta lán a 

"bio lóg iai jellemzők" megnevezés lenne. A daga nat kiterjedé

sének egységes megí télése , és alkalmanként a daga natok bio

lógia i vise lkedésére uta ló tényezők egységese n történő alkal

mazá sa cé ljá ból jö tt létre a stádium meghatározás. 

A rossz indulatú betegsége k stádium meghatá rozás a a dagana

tos növe kedés szakaszokra (stádiumokra) történő bontásá t je 

lenti. Ez természe tesen mes terséges, mive l a dagana tos növe 
kedés folyamatos , és nem sza kaszos . Alkalmazása azonba n a 

gyakor lat szempo ntjá ból fontos. A stádium ozás t az egyes 
dagana t féleségek növe kedési és előrehaladási je llegze tességei 

tesz ik lehetővé, más szóval a stád ium a daganat fej lődés saj át

sága it tü kröz i. Alapvetően, az egyes dagana tok stádium ai a 

daganatos betegség kiindul ási he lye sze rint különböz nek. 
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A dagana tok biológ iai tulajdo nságá ra utaló je lzők (bio lógia i 

jellemzők, prognosz tikai faktoro k) beépítése a stád iumo kba a 

szerző véleménye sze rint nem látszik célszerűnek, különösen 
azé rt, mert a molekulá ris bio lógiai jelzőknek olyan ha lmaza 

kerül rövidesen a klinikai gya korlatba, amely a stád ium beosz

tást már átte kinthetet lenné tenné ( 1 ). 

A stádium meghatározás alapvetően az elsődleges, még keze 
letlen dagana tokra vonatkozik. Kiújul t daganatok (rec idívák) 

ese tében, a megvá ltozo tt anatómiai viszonyo k miatt, a stádium 
beosztás általában nem alkalmazható. Fonto s lehet , elsősorban 

távo li kiújulások ese tén, az ere deti stádium ozás teljes utóv izs

gá lata különös tekintettel az eredetileg meglévő távo li áttétek

re, illetve azok nak a helye knek a vizsgá latára , amelyekben az 

adott daga nat előszeretettel ad áttétet (predilekc iós he lyek). 

Ezt visszatekintő stádium beosz tásna k is nevezhe tj ük . A kiúju
lást is szöve ttanilag kell bizonyítani. Kimetszés és szöve ttani 

vizsgá lat különösen kívánatos, ha az előzetesen kezelt terü le
ten megvas tago dás (indura tio) vagy kötőszövet felszaporo dás 

(fibrosis) található. 

A STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÁS FORMÁI A nőgyógyászati daga natok 
stádium megállapí tásá nak alapvetően két formáját kül önítj ük 

el: a klinikai és a sebész i (sebészet i) vagy sebész i-szövettani 

stádium meghatáro zást. 

A klin ikai stád ium megá llap ítás orvosi vizsgá latta l, képalkotó 

e ljáráso k felhaszná lásával (ultrahang, MRI , CT vizsgá lat, kol
poszkópia, vese röntgen (iv. pye lográfia) , mellkas rön tgen, 

lymp hang iográfia, arteriográfia, venográ fia, csont-izotó p vizs 

gá lat) történik, amely kiegészíthető tükrözéses (endosz kópos) 
és sejttani ( citológ iai) vizsgá latokkal. A sejtvétel történ het 

közve tlenül a vizsgá lni kívánt elváltozás fe l színéről vagy a 

test mélyeb b részéről vékonytű bes zúrá ssal. Ez utóbbit 

vékonytű sej ttani vizsgá latnak (vékonytű biopszia, .aspirác iós 
citológ ia, fine needle aspiration (cytology), FNA) nevezzük. 
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A vékonytű beszú rás legbiztosabban képalkotó eljá rással ve

zérelve végezhető. A tükrözéses vizsgá latok közül a húgyhó

lyag (cisztosz kópia), vég bél (rektoszkó pia, prokto szkópia) és 
a méhüreg- tükrö zés (hiszterosz kópia) alkalmazható. Egyes 

felfo gáso k szer int a hastükrözés (laparosz kópia) már a sebész i 

stádium meghatá rozás hoz tarto z ik. A klinikai stádiumo zás hoz 

igé nybe vehető még a méhnyak kap arás (endocerv ikáli s cur

rettage, ECC) és a méhkapar ás is . Amennyiben a vizsgá latok 
során daga natos elváltozás lehetősége merül fel, azt szöv ettani 

vizsgá lattal igazolni , vagy, ha ez sebészet i beavatkozás nélkül 

nem lehetséges, sejttani vizsgálat tal valószínűsíteni kell. Az 

elsődleges daganatból történő kimetszése és szöve ttani vizsgá

lat a klinik ai stádium meghatározásna k is elenge dhet etlen fel
tétele. 

Kissé ellen tm ondásos, hogy az orvosi (nőgyógyászati és álta

lános) vizsgá laton kívül a képa lkotó és tükr özéses eljárásoka t 

a klinik ai stádium megál lapításá ban menny ire szaba d alka l
mazni. Erre az egyes daga natok stádi um leírásá nál külön kité
rünk . A mell kas rönt ge n elvégzése azon ban minden ese tben 

szükséges. Az sincs pontosan meg határozva , hogy adott ese t

ben az általáno s és nőgyógyászati orvosi vizsgá lat egymagá

ban e legendő-e a klinik ai stád ium meghatározá shoz, mivel 

a képalk otó eljárá sok és a tükrözé ses vizsgálatok a fej lődő 

v ilágban nem állnak mind enütt rendelkezésre, és értékelésük 

sem egységes . A gya korl atban a kiegészítő vizsgálat ok ered
ményei t beépítjü k a klinikai stádium meg hatá rozásá ba. 

A sebész i stád ium meg határozás a daga nat és "környé ki" terü
leteinek (a dagana t melletti szövetek , nyiro kcsomók) eltávolí

tását követően történik, az eltávo lított szövete k mikroszkópos 

vizsgá latának seg ítségéve l. A stádium megha tározás, tehát se
bésze ti beava tkozá ssa l és kórszöve ttan i vizsgála ttal valósu l 

meg, ezért sebész i-szöve ttani (sebé sz i-kór szövetta ni, sebész i

patholó gia, path ológia i, sebész i-kórbonctani , postsurgical 

treat ment-patholo gic stag ing) stádium megá llapításnak is ne

vezz ük. Előfordul, hogy a daganat nem távolíth ató el. Ilyenkor 
a sebész i beava tkozás a daganatos elváltozás kiterjedé sének 

megá llapítá sára és kisebb vagy nagyob b daga natos szöve t(ek) 

kimetszésére szor ítkoz ik. A stádi umot a beteg ség sebész ileg 

megállapíto tt kiterjed tsége és az eltávo lított daganat darabok 
szöve ttani vizsgá latának eredmé nye alapján állapítj uk meg 

(surgical eva luative stag ing, sebészi feltárással végze tt stádiu 
mozás). A sebész i feltárással végze tt stádium meghatáro zást 

nem tekintik egységese n sebész i stádium ozásna k, sem az 

UICC (ln ternat ional Union Agai nst Cance r, Union lnternati o

nale Con tre le Ca ncer) sem AJCC (American Joint Committe 

on Ca ncer) rend sze r nem sorolja ebbe a csopor tba. A sebész i 
stádium meghatáro zás hoz általában nagyobb műtéti beava tko

zás, hasműtét, hastükrö zés, nyirokcsomó eltávo lítás stb. szük
séges. 

A klinikai és sebész i stádium meg határozás határ vona lai nem 

élesek , sok az átfedé s. Meghatáro zás sze rint sebésze ti eljárás
nak minősülő beava tkozásoka t a klinikai stádium ozá shoz is 
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felhasz nálunk. Előfordul az is, hogy, noha egy daganatot klini 

kailag kell stádium ozn i, egy-egy stádium át mégis sebészi-szö
vettani stádiumo zás szer int állapí tj uk meg. Ilyen pl. az IA 

stád ium ú méhnyakrák , ame ly az egé sz daga natos elvá ltozás 

kúp-a lakú kimet szése (konizá ció) utáni szövet tani vizsgála t 

alapj án történik. A klin ika i stád ium meghatározás sokkal 

kevésbé pontos, mint a sebész i, egyes vizsgá lat soroza tok 
20-60 %-os e l térésekről is beszá mo lnak. Ennek ellenére alap
szabá ly az, hogy a klinikai stádiumot a későbbiekben elvégze tt 

sebésze ti beavatkozás és annak szöve ttani eredménye nem 

változtatja meg. A dag anat értéke lése az ere deti klini kai stád i

um szerint történik. Természe tese n az ere dménye k tudomá

nyos feldo lgozása a sebész i-szöve ttani vizsgá lat sze rint is le
hetséges. Ritkán előfordulhat, hogy méhel távolítás ra kerü l sor 

olyan ese tben, am ikor a rák os betegségre, pl. méhnyakrák, 

csak a műtét után , az e ltávo lított méh szöve ttani vizsgálata 

alapján der ül fény. Ilyen kor klinikai stádium beosz tásró l nem 

lehet beszé lni, ezeket az ese teke t így nem is lehet osz tályoz ni, 
han em elkülönítve kell kezelni. A klinika i stádi um meghatáro

zás nehé zség ei és bizo nyta lanságai miatt eg yre több daganat 
ese tében a sebészeti stádium megha tározás kerül e lőtérbe. 

A sebészeti stádiumo zás azo nban nem alkal maz ható azo knál a 

daga natoknál , amelyeke t nagyobb sebésze ti beava tkozás nél
kül is keze lünk , pl. sugárke zeléssel. 

A STÁDIUM BEOSZTÁS RENDSZEREI A dagana tok stádium beo sz

tásának gondolata először 1938-ban merü lt fel, a League of 
Na tional Hea lth Orga nization egy atlaszt adott ki , amelybe n a 

méhn yakráko t anat óm iai kite rj edése a lapjá n négy stád ium ra 
osz totta (2). Azóta eltelt hoss zú idő alatt a daga natos betegség 

kiterjedésé nek meghat ároz ására nagyo n sok rend sze rt dolgoz
tak ki , amelyek egy kics it áttekinthet et lenek és egy mássa l ver
sengők is voltak. Ma egy határozo tt irány oy ilvánu l meg abban 

a vonat kozás ban, hogy a különböző rendszer eke t egységesít

sék, és ez gya korlatila g meg is történt. A nőgyógyászati dag a

natok stádium beosztásá t a UICC, AJCC és a FIGO (lnterna

tional Federa tion of Gynecology and Obstetric s, Federation 
lnternationa le de Gy neco log ie et d'Ob stetr ique) egységesen 

határo zza meg. 

TNM RENDSZER A leg ismertebb és mind en daga natf éleség re ki

dolgozo tt rendsze r a TNM, ame lyet a UICC, TN M Bizottsága 
(TNM Comm ittee) adott közre, el őször 1982 -ben (3). A T M 
rendszer a dagan atos növekedés kiterjedtségének anatóm iai 

meghatározása, amely 3 elemből ál : 1. Az elsődleges daganat 
"T" (prim ary tum our) , a környé ki nyirokcso mók érintettsége 

"N" (reg ional lymp h node metas tas is), és 3. távo li áttét meglé

te "M" (d istant metas tasis). A három betűt követő szá mok jel 
zik a daganat kiterjedtségé nek mértékét. T0 (elsődleges daga

nat nincs) Tis (in situ rák) , T 1-4 az elsődleges daga nat 4 foko

zata. TX az elsődleges daganat nem vizsgá lható/nem ismert. 

NO ninc s nyirokcsomó áttét, N 1-3 a nyirokcso mó áttét kiter
j edtségéne k mértéke, N I azonos o lda li (ips ilateral) , N2 ellen

kező o ldali (contralatera l) és N3 távoli ny irokcso mó éttét. NX 

a nyiro kcsomók hely zete nem ismert. M0 nincs távo li áttét , M 1 
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van távo li áttét. MX a távo li áttétekről nincs adat. A daga nat ki

terjedtség mér tékének megá llapí tása történhet klini kailag vagy 

sebész-szövetta ni megközel ítéssel. Ez utóbb i eset ben a T NM 
betűk elé egy "p" (pa tho lóg iai) betűt írunk, pT, pN, pM . 

A UlCC bevezetet t egy új fogal mat a "C-tényezőt" (C-fac tor, 

certainty facto r), amelyet a stád ium megá llapításhoz hasz nált 

módszere k szeri nt C 1-5 fokozatra oszt (1. táblázat) . A C-té

nyező tu lajdonképpen azt j elöli, hogy menny ire bizonyos a 
megá llapított stádiu m, pl. T2C 1 - sza bványos módszere kkel 

megá llap ított T2 stád ium . Az eredeti leírás szer int a C 1-3 a kli

nikai stád iumozás különböző formáinak, a C4 a sebész i-szö
vettani stádium meg határozás nak felel meg. A nőgyógyászati 

daga natok vona tkozásába n a C3 már inkább sebészi stád iu

mozást je lent. A pTNM meg határozás C4-nek fele l meg. 

A C-tényező alka lmazása tetszőleges. 

/. táb/áza1. C-tényezö a TNM stádium beosztás kiegészítője 

C-rényező Stádium meghatározás mód szerei 

C I Szabványos módszerekkel: orvos i vizsgála t. 
szabvá nyos römgen. anyagvé tel 

C2 Sajá tságos módszerek alkalmazásával: korszerű képalkot ó 
eljáráso k (U H, CT. MRI, limphan giog ráfia, angiográfia, 
scint igráfia), rükrözéses (endo szkópos) vizsgálatok , 
k iegészítő szövetta ni és sej llani vizsgálatok (pl. vékonytü) 

C3 Sebészi feltárás alapján , ame lynek során szöve llani vizsgálatra 
kimel szése k és sejn ani vizsgá latra anyagvéte l is rörténik 

C4 

cs 

A daganat és környező szöveteinek eltávo lításáva l és azok 
szöve llani feldolgoz.-\sával megá llapított - sebészi-szöve ttani 

Boncolás útján 

AJCC RENDSZER Az America n Join t Committe on Ca ncer , AJCC 

először 1959 -be n do lgozta ki a daga natoknak egy olyan stá
di um beosztását, amely megfelelt az amerikai keze lés i és kli

nikai tanulm ányok elvárása inak . A felosztás sz intén a TNM 

rendsze r szeri nt történik, és a daga natok mind egyi k formáj ára 
kiterjed . A T M rend szer a daga nato k anató miai kitetjed tségé

nek meg határozására szo lgá l, amelynek alapján stádiumoka t 
határoz tak meg. Az utóbb i évek ben rendkívüli erőfeszítések 

történtek az U ICC és az AJCC TNM rend szerek egységesí tésé
re, amely mára már megvalós ult annak érdekében, hogy az 

egé sz világon egyforma T M beosztás t lehessen hasz nálni . 

FIGO STÁD IUM BEOSZTÁS A nő i nem iszerve k dag anatainak leg

gyak rabban hasz nált, és a nőgyógyászati irodalomban általá

nosan elfogadot t stádi um beosz tásá t a Nemzetköz i Szülészet i 

és Nőgyógyászati Szövet ség, a FIGO "Daga nat Bizottsága" 
(Stag ing Committee) do lgoz ta ki. A FIGO először 1957-be n 

adta közre stádi um beosz tását . Azóta többé-kevés bé 3 éven
ként - a FIGO kongressz usoknak megfelelően - nyilváno sság

ra hozza az időszerü módosításokat. Ennek megfelelően az 

egyes daga natok stádiu m beosztása jelentősen és nagyo n sok-
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szor változott. A FIGO stád ium megá llapí tásba n is előtérbe ke

rüli a sebés zet i stádium meg határozás , annyi ra, hogy legutolsó 

javas lata sze rint csa k a méhnyak és a hüvely rákná l történik 

klini kai stád iumozás . 

EGYÉB STÁDIUM BEOSZTÁSO K A kisebb-nagyobb nemzeti és 

nemzetköz i szerveze teknek azon kezdeti törekvése i, hogy 

önálló stádiu m beosztásoka t hozza nak létre , elkorcsos ultak ab
ban a törekvés ben, hogy a tudományos világban ne legye nek 

határo k, a klinikusok és kutatók minden országba n egységes 

rendsze reke t alkalmazzanak. Ezért az egyéb , szak mánkat érin

tő osz tályozá sok közü l csupán egyet, az SGO (Socie ty of 
Gynecolog ic Onco logy , USA) meg határozásoka t emlí tj ük, 

mert ezek ma is figyelemre méltók. Az SGO felosz tás azon ban 

nem tekinthető nemzetköz ileg alkalmazott és önállóan szerep

lő rendszernek. Legfe ljeb b egy-egy megha tározásá t kiegészí

tés vagy összehasonlítás céljábó l idézik. 

A STÁDIUM BEOSZTÁS CÉUA Az osztályozás (k lasszifikáció) 

mind en tanulmá ny számszerűsítése és ezá ltal tárgy ilagos kiér

tékelése szempo ntjábó l elengedhetet len. A tudo mány fej lődése 

mára már meg követel i, hogy az osz tályozás és az osz tályok 
meghatáro zása világos és egységes legye n, azokat az egész 

világo n egységese n használj ák. Ez vonatkozi k a betegségek 
tanulmá nyozására is, és ezt a cél t szo lgá lja a daganatok stá

dium beosztása is. A stádi um beosz tás alapvető célját a 2. táb

lázatban fog lalju k össze . 

2. táblázat. A daganatok stád ium beos ztásának célja 

Segítse a kliniku st a megfelelő kezelés kivá lasztásában 

Utaljon a daganato s betegség várha tó lefolyásá ra (kórjóslat) 

Tegye lehetővé a kutatáso k, kezelési eredmén ye k számszerű, tárgyilagos 
értéke lését 

Tegye l ehetővé a különböző intézetek adatai nak és kezelés i módjain ak 
megfelelő összehasonlítá sát 

Segítse a daga natos betegségek kutatásá t 

Az Amer ican Joint Com mittee on Ca ncer, AJCC megfoga lma

zása szerint a daga natok megfelelő osz tályozása és stád ium 
beosztása azé rt vált szükségessé, hogy a kezelést még ponto

sabban meg lehesse n tervezn i, a kezelé si eredm ényeke t ponto

sabban lehesse n értéke lni, és a különböző intéze tek keze lési és 

kutatási eredményei t össze lehessen hasonlítani . A TNM rend
sze r cé lja a dagana t kiterj edésé nek kezelés előtti megál lap ítá

sa, az ennek alapjá n kialakított stádiumo k már kezelés i útmu
tatóké nt és kórjós lati megha táro zásá ra szolgál nak, enne k alap

já n törté nik az ered mények összeve tése is. Említ ésre méltó, 

hogy a FlGO , amikor a stádiu m beosztását mega lkotta, és an

nak célkitűzéseit megfoga lmazta, nem fog lalt úgy állást, hogy 
a stád ium meg határozás cé lja a keze lés i terv kia lakítása lenne. 

Az osztályozás t csupán az eredm ények össze hasonlít ása vé-
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Bősze P 

gett hozták létre. Az évek során azonban az egye s stád iumok 
óha tat lanul a keze lés i tervek alapjává váltak. 

Már a kezdet kezdetén vi lágossá vált, hogy a stádiumozá s cél
j ainak megva lósításá hoz egyedül a daganat kiterje désen alapu
ló stádium meghatározás nem te lj esen megfelelő. Csak hamar 
felismer ésre került , hogy egyazo n szervnek más-más szöveti 
sze rkezetíí ráko s betegsége lényegese n külön bözhet a daganat 
bio lógiai viselkedése és a kezelés szempontjá ból is. Hasonló 
megá llapítás születe tt a daganatok érettségét (differenciálódás, 
grade) illetően. Ennek követke ztében bizon yos daganat nál 
pl. méhtestrákban , a daganat érettségét beépített ék a stádiu
mokb a. Másoknál megha tározták , hogy az adott stád ium be
osztás csak bizo nyos szövettani szerkezetü daga natokra érvé
nyes. Mint korábban említettük, várható, hogy a dagana tok 

4 

természetére utaló bio lóg iai jel zők egy re nagyob b számban 
vál nak "ténye kre alapo zottá" , és épü lnek be a keze lési terv 
meghatáro zásába. Más szóv al, eze kre a jelzőkre is szükség 
lesz az említett célkitüzések megva lósításában. 
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A női nemi szervek daganatainak 
a Nemzetközi Szülészeti és Nőgyógyászati Szövetség, 
FI GO, szerinti stádium beosztása 

KOR YA LÁSZLÓ DR.,1 KRASZNAI PÉTER DR.,1 BŐSZE PÉTER DR.2 

Szülő-Nőbeteg Osztály1, Péterfy Sándor utcai Kórház, Nőgyógyászati Osztáf/ , Fővárosi Szent István Kórház, Budapest 

BEVEZETÉS A női nem i szerve k daga natainak stádium beosz tá
sát a FIGO (lntema tional Federat ion o f Gynecology and Obste
rics) sokszo r módosíto tta. Ezeknek a vá ltozta tásoknak az is
mertetése nem célja ennek az összefogla lónak, ezé rt történel mi 
visszate kintést nem adunk. A j elenleg alkalmaza ndó beosztás t 
és annak szabályait ismerte tjük, kiegészítő megjegyzése kkel. 

A daga nat jell emzők vagy kórjós lat i tényezők (prognosz tikai 
faktorok) a daga nato k keze lésében egyre nagyo bb 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 daga natok érettségét általá
ban 3 fokozatra osztj uk az /. táblázat szer int (grad ing sys tem). 
Ez mind egy ik daga natnál egy forma, ezért tárgya ljuk egysé
gese n. A grade fokozatot a többi női nemi szerv i daganat 
ese tében is meghatározzuk, de ez a stádium meghatározás t 
nem befo lyáso lja. A daganat jellemzőket az AJCC (Amer ican 
Joint Com mittee on Cance r) rendszer éri ntőlegesen említi, 
egy-egy mega lapozottabbra felhívj a a figye lmet. A daga nat 
jellemzők ismerte tése azo nban messze megha ladná munkánk 

kereteit. 

/. táblázat. A női nemi szervi daganatok érettségének (grade, G) osztályozása 

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

A SZEMÉREMTESTRÁK STÁDIUM BEOSZTÁSA A szeméremtestből 

kiinduló rossz indulatú daga natok klinikai TNM stádium be-

Levelezés i cím: 

Dr. Kornya László 
Szülő-Nőbeteg Osztály, 
Péterfy Sándor Utcai Kórház, 
1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8- 14. 
Telefon (36 1) 46 1 4700 Fax (36 1) 461 4747 
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osztásá t a FIGO 1969-ben átvette. Ennek során a stád ium meg
határozás az elsődleges daga nat és a környéki nyirokcso mók 
klinikai vizsgála ta alapján történt. Az osztá lyozás t néhá ny, 
távo li átté t kimutatását szo lgá ló klinikai és röntge n v izsgá lat 
eredménye módosíthatta. A klinikai és a sebészi-szöve ttani 
módszerekkel megá llapított daganat kiterjedés között 20-50 %
os eltérés is mutatkozott, ezé rt a FIGO Dagana t Bizottsága 
1988-ban a stádium beosz tás t megvál toz tatta . A j elen leg 
használatos osz tá lyozás sebész i-szövetta ni stádium beosz tás 
(2. táblázat), amely azért lehetséges , mert a dagana tnak és a 
környéki nyirokcsomó knak sebész i eltávo lítása az ese tek nagy 

többségében megtö rtén ik. 

2. táblázat. A szeméremtestrák FIGO szerinti stádium beosztása 

FIGO 
stádium 

0 

11 

111 

IV 

Meghatározás 

ln situ és intraepitheliális (VIN) rák 

A daganat a szeméremtesten és/vagy a gáton helyezkedik el, 
legnagyobb átmérője 2 cm vagy kisebb, nyirokcsomó áttét nincs 

IA 

18 

A daganat a szcméremtesten és/vagy a gáton helyez
kedik el, legnagyobb átmérője 2 cm vagy kisebb, a 
mélybeterjedés mértéke nem több, mint I mm, nyirok
csomó áttét nincs 

A daganat a szeméremtesten és/vagy a gáton helyez
kedik el, legnagyobb átmérője 2 cm vagy kisebb, a 
mélybeterjedés mértéke több, mint 1 111111, nyirokcsomó 
áttét nincs 

A daganat a szeméremtcsten és/vagy a gáton helyezkedik el, 
legnagyobb átmérője >2 cm, nyirokcsomó áttét nincs 

Bármely nagyságú daganat. amely ráterjed a húgycső alsó szaka
szára, és/vagy a hüvelyre, és/vagy a végbélnyílásra; és/vagy 
egyik oldali környéki nyirokcsomó áttét esetén 

IVA 

IVB 

A daganat ráterjed 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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Kom ya L és munkatársai 

ANATÓMIAI ÉS SZÖVETTANI VONATKOZÁSOK Minden olyan rossz
indulatú daganatot , amelyik elsőd legesen a sze méremtes ten 

keletkezik, sze méremt estrákn ak kell tekinteni. A nemi sze rve k 

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

testen megjelenő áttéteit nem tartj uk sze mér emtestráknak . 

A hüve lybe terjedő szeméremtestrákot viszont ige n, jóllehet, 
ilyen esetekb en sokszo r nem könnyű megmondani , hogy a 

daganat elsődlegesen a hüvelyből vagy a szeméremtestről szár 
mazik-e. 

A szeméremtest ny irokelvezeté se elég jól ismert. A kis- és 

nagyajkak nyirok erei az azo nos o ldali lágyé ki (inguinalis) és a 
co mb (femoralis) nyirok cso mókhoz mennek. Az ajkakon lévő 

rákok is alapvetően ezekbe a nyirokcsomókba adnak áttéteket. 
Ilye n ese tekben az ellenkező oldali körn yéki nyiro kcsomók

ban áttét csak elvétve fordul elő, és gyakorlati lag csa k akkor , 

ha az azono s oldali ny irokcso mókban már ta lálhatók rákos sej
tek. em így a közép vonalban elhelyezkedő dagan atoknál. 

A csi kló rákja vagy a gá ton el helyezkedő rák mindk ét oldali 
környé ki nyirokc somókba szórhat . A meden cei nyirokc somók

ba, elsősorban a külső csípő ér körüliekbe és a lágyé kszalag 

feletti (suprain guinalis) nyi rokc som ókba a daganat sejtek csa k 

máso dlagos an, a combi és a lágyé ki nyirokc somók áttéte i ből 

jutn ak . A mede ncei nyiro kcsomók tehát sze méremte st dagana 
toknál már a második vonal nyirokcso mó láncot je lentik , és 

meghatáro zás sze rint már távo li átté teknek számítanak (M 1 ). 

Ha azo nban az el sődleges dagan at mélyen beterj ed a hüve ly

be, előfordu l hat, hogy a daga natsejtek közvet lenül a medenc ei 

nyirokc somókhoz is sodródnak. Megfigye lték azt is, hogy 
nagy csi kló daga nat és Bartho lin-mirigyrák alkalmával is ke

letkezhetnek elsődlegesen áttétek a med ence nyirokcsomói

ban. Ez azonban rendkívü l ritka , és kivételn ek szá mít , a stádi
um beosztás t nem befol yáso lja. 

Az ese tek több ségé ben a rák sejt ek először a lágyéki nyiro k

csomókba kerü lnek, ame lyek a szé les izo mpólya (fasc ia lata) 

és a Camper féle bőnye (Campe r fasc ia) közö tt helyez kednek 

el. A com b nyirok csomó kban ál ta lában, de nem mind ig csak 
akkor találunk áttétet, ha a lágyék i ny irokcsomókban is van

nak. Nagyo n ritkán azonban előfordu lhat, hogy a lágyéki nyi
rokc somók negatívak, a comb nyirokc sókban pedi g van nak 

daga nat sejtek . A co mb nyiro kcso mók száma kevés, háro mnál 

nem több , néha csak egyetl en egy van. Ezek a comb ere knél 

található k, és m indig a co mb vi sszértől (ve na femoral is) be

felé , a sze méremt est felé helyez kednek el. Legmagasa bban a 
Cloquet vagy Rosenmíill er-féle nyirokc somó van, amely köz
vetlenül a lágyé ksza lag alatt található. Előfordulhat, hogy 
hiányz ik. 

Az utóbbi éve k megfigye lése i a szemérem testrák ok sebésze té

ben újra előtérbe hozták az "őrző nyirokc somó" (se ntine l 

node) szere pét. Egyre több tanu lmán y hívja fel a figye lmet 
arra , hogy festési elj árássa l azono sítható az őrző ny irokcsomó 

(az, amelyik legelőször veszi fel a festéket) , és, hogy ennek a 
nyirokcso mónak a dagana tos besz ürtsége és a többi lágyé ki-
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combi nyirokc somó daganatos érintett sé&e közö tt szoros ösz 

sze fi.iggés van. Ha az őrző nyirokcso móban nincsenek dagana
tos sejt ek, a többi nyirokc somó is daganatmente s. Ezek a meg

figyelé sek azonba n még megerősítésre szo ruln ak, és ezé rt a 

mindennapi gyakor latban nem tanácsos eltérni a nyirokc somó 
eltávolítás szokásos műtététől. 

Az elsőd leges daganatbó l a környéki nyirokcso mókba a daga

nat sej tek a nyirok erekben elsodródnak , és nem direkt te1jed
nek . A lágyék i-combi nyirok csomók és az el sődleges daganat 

között nincsenek nyirokc somók , ezé rt a rák sejtek a daganat és 
körn yéki nyirok cso mók közö tti nyirok erekben nem rekedne k 

meg. Ez a felismerés tette lehetővé, hogy a daganatot és a kör
nyéki nyirokc somókat kü lön-kü lön metszésből távo lítsuk el, 

és ne kelljen kiterjesz tet t, sok szövődménnyel jár ó un. "en 

bloc" kimetszés ! végezni. Külön metszésekből végzett műté

tek esetén, a két mü téti terü let között egy ép bőrredő (skin 

brid ge) marad , ame lyben a daganat kiújulá s a legritkábban 
fordul elő. Ha azonba n a nyirokk eringés akadályozta tott, vagy 

visszaáramlá s van, a rák sejtek a nyirokerekben is elakadn ak. 

A nyirokelfol yás zava ráva l akkor kell számolni, ha a lágyé ki
combi nyirokcsomók jelentősen megnag yo bbodtak, mint pl. 

már klinikailag is j ól látható nyirokc somó áttét ese tén. Asza 

bad szemm el látható nagyság ú, da ganato s nyirokcso mók álta
lában elzárják a nyirokereket , és em iatt pangá s és visszaá ram

lás keletkezik. 

A daganatos elváltozás szövettani igazo lása a sze méremtes trák 

eseté ben is elengedhetet len. A daga natok szöve ttani cso porto
sítását a 3. táblázat tartalm azza . A laphámr ák a leggyako ribb. 

A sze méremtest daganato knak a sze méremtest melanoma egy 

te lje sen külön csoportját képe zi, amelyre ez a stádium beosz

tás nem vonatkoz ik, és ame lye t külön kell tárgya lni. Ennek 

részletes ismertetése túlhalad munkánk kerete in. Uta lunk azon
ban egy nemré g megje lent , a sze mére mtes t melanoma kérdé

seit nagyon részletesen elemző fejeze tre, amelyből az olvasó 

nagyon hasznos felvilágos ítás t kaphat ( 1 ). A szöve ti érettség 
(differenc iált ság, gra ding) meghatározása(/. táblázat) mindi g 

ajánlott , de a stádium megha tározást nem befolyásolja . A stá
dium meghatáro zás ba beépült a daganato s burján zás mélysé
gének mértéke, o lya n é11elemben, hogy a mélyre te1je dés 

(stroma invas io) meghaladja- e az I mm-t vagy sem. Ez azé rt 

fontos, mert ha a rákos folyamat nem halad mélye bbre, mint 

1 mm, annak a valószínűsége, hogy a nyirokcsomó kban áttét 

legyen , gyakorlatilag elhanyagolható . Ilyen ese tekb en tehát 
nem szükséges a nyirokcsomó kat eltávolí tani. A mélybeter
jedés mértéke a hám és kötőszövet ta lálkozásá hoz ( epithe

lial-strom al junction ) legkö zelebb fekvő bőr (dermali s) pap illa 

és a daga natos burján zás legmélyebb pontja közö tti távol ság. 

A daganat szöv ettani jellemzői mellett alapvetően fonto s a da

ganatot körülvevő szöveti szegé ly, a sebészi szé l szöve ttani 

vizsgá lata. Az ép szövetből ál ló sebészi szé l nagysága határo z
za meg, hogy a daganato t megfelelően távo lítottuk-e el. ehéz 
azo nban ponto san megmo ndani , hogy a sebészi szé l mikor te-
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kinthető megfelelőnek. További gondot jel ent, hogy a gáton és 
a húgycső közelébe n lévő daganatok nem távolíthatók el szé
les szélle l. Álta lános nézet sze rint kisebb daganatok esetén a 
sebészi szé lnek legalább egy cm-nek kell lennie , nagyobbak
nál azonban jobb, ha a sebész i szé l is nagyobb. Bármekkora is 
a sebészi szé l, annak nagyságáró l és szövettan i szerkezetéről a 
kórszövettanásznak nyi latkoznia ke ll. 

3. táblázat. A szeméremtestrák kórszövettana 

A szeméremtest intraepitheliális neoplasia grade 3 
ln situ laphámrák 
Laphámrák 
Verrucosus rák 
A szeméremtest Paget kórja 
Mirigyrák, különösebb meghatározás nélkül 
Bazalsejtes rák, különösebb meghatározás nélkül 
Banholin-mirigyrák 

STÁDIUM MEGÁLLAPITAS A stádium meghatározása az eltávolí
tott elsődleges dagan at és a környéki nyirok cso mók (o ldalan
ként lega lább 6 darab), szöve ttani feldolgozásá n alapszi k. 
Az elsődleges daganat nagysága és elhelyezkedé se általában 
klinikai vizsgá lattal is jól meghatározható , a mélybe tetjed és 
mértéke azonban nem. Képalkotó eljáráso k nem nagyon segí
tenek a daganat kiterjedtségének meg ítélésében , legfeljebb 
medence i nyirokc somó áttétek re (megnagyobbodott nyirok
csomó k) hívhatják fel a figye lmet . A hüvel yi és hasi ultrahang 
vizsgála t elvégzése mindi g java solt, a hüvelyi fej bevezetése 
azonban a dagana t nagysága és fájdal mas volta miatt nem min
dig lehetséges. A mellka s röntgen vizsgálata fontos. Ha gyanú 
van arra, hogy a daga nat a húgycsöve t, húgyhól yagot vagy vég
belet befogja, hólyag illetve végbél tükrözés javasolt. A kör
nyező szerve kre terj edést kimetszésse l és szöve ttani vizsgá lat
tal ke ll igazo lni. A lymphan giog ráfia seg íthet a lágyéki -combi 
nyirok cso mók megít élésében , gyakorlati jelentősége a nyirok
csomók sebész i eltávolítása miatt nincs , és ezért a mindennapi 
gyakorlatban nem alkalmazzuk. Az elsődleges daganatr ól csak 
akkor alkothatunk pontos képe t, ha az telje s egészében , ép szö
vettel körül véve lett eltávo lítva. Ha a metszés szé lén daganato s 
vagy más kóros elváltozás van , a daganat ágya t újra ki kell 
vágni mindaddig , amíg nem j utunk az ép szövetbe. 

MEGJEGYZÉSEK A STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN A se
bész i-szövet tani stád ium beosztás lehetővé teszi nagyon fontos 
kórjóslati tényezőnek, a daganat térfogatnak , a mélybe te~jedés 
mélységé nek, a daganat szöve ti szerkezetének és a nyirokcso
mók érintettségé nek megá llap ítását, ezért tulajdonk éppen a 
stádium a szeméremtestrák legfon tosabb kórjóslat i meghatáro
zója . Szoros össze függé s van a daganat nagysága és a nyirok
cso mó áttétek gyakorisága , illetve a mélybeterjedés mértéke és 
a nyirokcsomók érintettsége közö tt. A stádium meghatározás 
más kórjós lati tényezőket (differenciá ltság, DNS ploiditás, 
egyéb bio lógia jellemzők stb .) nem tárgyal. Az előnyök elle
nére a sze méremtestrák stád ium beosztásának több gyenge 
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4. táblázat. A szeméremtestrák: az elsődleges daganat (T) T M szerinti meg

határozása 

Elsődleges Meghatározás 
daganat "T" 

Tis ln situ és intraepitheliális rák 

TI 

T2 

T3 

A daganat a szeméremtesten és/vagy a gáton helyezkedik el, 
legnagyobb átmérője 2 cm vagy kisebb 

Tla 

Tlb 

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

A daganat a szeméremtesten és/vagy a gáton helyezke
dik el. legnagyobb átmérője 2 cm vagy kisebb, a mély
beterjedés ménéke több, mint I mm 

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

Bármely nagyságú daganat, amely ráterjed a húgycső alsó sza
kaszára és/vagy a hüvelyre és/vagy a végbélnyílásra 

T 4 Daganat ráterjed a húgycső felső részére és/vagy a húgyhólyag 
nyálkahányájára és/vagy a végbél nyálkahányára, és/vagy kötött 
a kismedencei csontokhoz 

TX az elsődleges daganat nem énékelhető TO nincs elsődleges daganat 

5. táblázat. A szeméremtestrák T M beosztása a FlGO stádiumokkal össze

vetve 

FIGO stádium UlCC/AJCC 

T N M 

0 Tis NO MO 
lA Tla NO MO 
IB Tlb NO MO 
11 T2 NO MO 
111 TI NI MO 

T2 NI MO 
T3 NO MO 
T3 NI MO 

IVA TI N2 MO 
T2 N2 MO 
T3 N2 MO 
T4 Bármely N MO 

IVB Bármely T4 Bánnely N Ml 

pontja is van, ame ly miatt valószínűleg módosítások várhatók. 
Azo knak a betegeknek, akinek nincs nyirokcsomó áttéte , a túl

é lés i aránya nagyo n jó , függetlenü l attó l, hogy az elsődleges 

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 llJ stádium csak azt határozza meg, hogy az 
azonos olda li körn yéki nyirokcsomókban van-e áttét. A kórjós
lat azonban messzemenően függ a pozitív nyirokcsomó k szá
mátó l. Akiknek csak egye tlen nyirokcso móban van áttéte , a 
gyógy ulási esé lye nagyon jó , szemben annak a beteg nek a 
nagyo n rossz kilátásaival, akinek sok nyirok csomó áttéte van. 
A lll stádium , tehát nagyon különböző kórjóslatú betegeket 
vesz egy kalap alá . A legkisebb beava tkozás elve a nőgyógyá-
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szati onkológ iában talán a sze méremtest daganato k esetébe n 

valós ult meg leg inkább . A kezdeti nagyon kite1jesztett, a daga
natot és a nyirokcso mó kat egy tömeg ben eltávo lító műtéttől, a 
már kisebb beava tkozás nak szá mító külö n metszésből e lvég

zett ny irokcso mó és kite1jeszte tt sze mére mte st e ltávo lításon át 
a sebész i beava tkozás mértéke ann y ira csö kkent , hogy már 

sze méremtest el távo lításra is ritkán kerül sor. Ha lehetséges, az 

elsődleges daganatot szé les a lapon vágjuk ki, és a szemé rem
test épnek látszó részé t megkíméljük. Egyre gy akrabban csak 

egyo ldali nyirokcso mó eltávolítá st végz ünk , ame ly érte lem

szerűen nem tesz i lehetővé a másik olda li nyirokc somók sebé

sz i-szöve ttani vizsgá latát. Na gy el sődleges daganat ok eseté n, 
vagy ha a daga nat ráte 1jed a húgycsőre vagy vég bélre, illetve 

eze ket annyira meg köze líti, hogy biztonsági dagana tmentes 
szé llel nem vág ható ki, bevezető gyógysze res keze lést (neoad

ju vá ns kemot erápia) alka lmazun k, amelye t sugárk ezelésse l is 

kiegész íthetünk . A daganat megkise bbít ésével meg menthetjük 

a hú gycsöve t vagy vég belet, illetve elke rülh etjük , hogy sor ke

rüljön exen terác ió elvégzésére. A bevezető gyógysze res keze
lés term észetese n befolyáso lja a sebészi-szöve tta ni osztályo 

zás t. Ilyenko r a stádiumot az elsődleges daganat klin ikai vizs
gá lata a lapján célszerű megá llap ítan i. 

A TNM MEGHATÁROZÁSA Az el sődleges daga natra (T) vo natko
zó meghatáro zásokat , ame lye k megegyez nek a FIGO stád ium

ban megfogal mazott elsődleges daganat leírásokka l, a 4. táblá
zat foglalja össze. Az N, vagyis a környéki (lágyéki-combi) nyirok

cso mók j e lölése i: NX a környéki ny irokcsomó k nem értékel

hetők, NO a körn yéki nyirokc somó kban nincs áttét , és I a kör
nyéki nyirokcso mókban daganatsej tek vannak. A meghatározás 

nem tesz különb sége t a daganato s nyirokc somók száma és he
lye sze rint. (A medence i ny irokcsomó áttétek már távo li átté t

nek számít anak .) A távo li áttéteknél hasonló beosz tást alkalm a
zunk: MX a távo li áttétek nem értéke lhetők, MO nin cs távo li 

átté t, és M I van távo li áttét. A meg határo zás itt sem tesz kü
lönb sége t az átté tek szá ma és helye sze rint. A TNM rendsze r és 

a Fl GO stádium beosztás kapc so latát az 5. táblázat tünteti fel. 

A HÜVELYRÁK STÁDIUM BEOSZTÁSA A hüvel yrák stádium ának 

megá llapí tása a FIGO előírás sze rint klinikai vizsgá latta l tör té

nik , azaz klinikai stád ium beo sz tás. Ellentétben a méhnya k

rák kal, a hü vely egyszerű vagy kit erje szte tt e ltávo lítására rit

kán kerül so r, amik or csa k lehetséges , hüve lymegtartó keze lést 

végz ünk. Ennek követ kez tében sebész i-szöve ttani stádium 
meg határozás t is ritkábban végz ünk. Ivarérett korú hü velyrá
kos nők ese tébe n azo nban alkalmank én t sor kerülh et a dagana t 
keze lése előtt egy stád ium megállap ító hasmüt ét re, ame lynek 

során a medence i ny irokcso mókat is e ltávo lítjuk, illetve a pe

tefész keke t felvarrj uk, hogy ne legye nek a besu gá rzás i mező

ben. Ez azo nban nem vá ltozta t azo n, hogy a hüvelyráko t klini

kailag kell stádium ozni. A hü ve lyrák FIGO stádium beosz tását 
a 6. táblázat mut atja. 

ANATÓMIAI ÉS SZÖVETTANI VONATKOZÁSOK A hüve ly a szemé

remtesttől terjed a méhnyakig . El nem szaru sodó laph ám bé-
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6. táblázat. A hüvelyrák FIGO szerinti stádium beosztása 

FIGO Meghatározás 
stádium 

0 

11 

111 

IV 

Hüvelyi intraepithelialis neoplasia (VAIN) grade 3. in situ rák 

A daganat nem terjed túl a hüvelyfalon 

A folyamat túlterjed a hüvelyfalon, beszűri a hüvely körüli kötő
szövetet. de nem éri el a medencefalat 

A folyamat eléri a medencefalat 

A daganat túlterjed a medencén. és/vagy szövettanilag igazolva 
ráterjed a húgyhólyag vagy végbél nyálkahártyájára. (A hólyag 
vagy végbél nyálkahártyájának vizenyős felhólyagzása egyma
gában nem jelent IV stádiumot) 

IVA A daganat a kömycző szervekre (hólyag, végbé l nyál
kahártya) terjed . és/vagy közvetlen növekedés folytán 
túlnő a medencén 

IVB Távoli áttét 

le li, amely nek vas tagsága és érettsége messzemenően a sztero

id hormonok hatá sától függ. Ösztrogé n hatására teljesen kiérik , 
és benne már a l egfelső hámrétege t a lkotó felsz ínes (supe rfi

c iá lis) sej tek is megtalálhatók . A hám középső rétegé t az inter
medier sejt ek, alsót pedig a parabazális sejt ek képez ik. A para

bazális sejtek ala tt egy rétegben a bazá lis sejte k helyez kednek 
el az a laphártyá n (memb rana basalis), ame lye k közöt t un. tar

talék (rezerv) sejt ek is előfordulnak. Ösztrog én hiány ese tében 

a nyá lkahá rtya nagyo n véko ny, a paraba zá lis sej tekig épül fel. 
A nyál kahártyának nincs izmos fala , vagy is a "submuc osa" 

hiányz ik, alatta közve tlenül egy kötőszövetes réteg, a lamina 

prop ria található, amellyel az a laphártya szo rosan össze ka

paszk odik. A lamin a propria a lsó része tömött kötőszövetbő l 

áll, a felszínén lazább , nyá lkás á llomány látható, ame lynek 
sejtjeiből sarcomák keletkez hetnek. Ebben a lemezben erek és 
nyiroke rek ta lálha tók. Ala tta a hü vely izo m falának bel ső réte

ge van, amellye l viszo nylag lazán kapaszkodik össz e. A hü

ve lynek a Doug las területétől e ltekintve nincs kü lső savó shár

tya (serosa) borítéka, izom falát kívülről az endope lvikus bőnye 
(fascia) folytatását képező "advantit ia" vesz i körü l. A hüve ly 

fe lső harma dát a vég bé l rögzítő rendsze re és a végbél emelő 

izmo k (musculus levator ani) tartják. A középső harmad a ca r

dina le sza lag alsó részé ve l, a lsó harmad a pedig a diaphra gma 
urogeni ta léva l van össze köttet ésben . 

A nyiroke rek a lamina propriában van nak . l nnen az izo m falon 
keresz tül fúródnak , és az advcntieián belül egy jelentős ny írok
hálózatot (p lexus perivag inalis) hoznak létre. Ebből a hálóza t

ból a nyirokerek a hüve ly felső, mell ső részé nek megfelelően 

az e lzáró (obt urator) és a bel ső, ritkábban a külső csípő erek 

körü li nyirokc somókba öm lenek. Né hány a keresz tcso nt előtti 

ny irokc somókho z halad. A hü ve ly felső, hátsó részébő l az alsó 

fartáji (g lutea lis infe rior) , a keresztcso nti és a vég bé l környé ki 

(ano rec talis) nyirokcsomókhoz menne k. A hüvely al só rés zé
nek ny irokerei a mély medence i, a lágyéki és comb (inguino

femorali s) ny irokc somókb a öml enek. A legúj abb vizsgá lato k 
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arra utalnak , hogy a nyirokerek a környező sze rvek nyirokhá

lózatáva l sokszorosan össze fonódnak, és az anatómiai meg

osz lást nem mindig tartják be. Különösen gya kori, hogy a nyi

rokerek a vég bé l körüli és a co mb nyi rokcsomókba kerüln ek. 

A hüve lyrák közvetlenül bete rjedhet a hüve ly körüli kötőszö
vetbe, ráte rj edhet a medence csontjai ra és a környező sze rvek

re, el sősorban a végbélre és a húgyhólyagra . A nyirokutakon 
keresztül a hüvely felsőbb részei n lévő daga natokból szá rma

zó sejte k a medence i nyirokcsomókba , és innen, másodlagosa n 

a főerek kör üli (paraao rtikus) nyirokcsomó kba kerülhetnek. 

A hüvely alsó bb részén lévő rákos betegség előszeretettel ad 
áttétet a lágyé ki és co mb nyirokcsomóiba. Inne n a medencei 

nyiro kcsom ókba a daganatos sejt ek, hasonlóan, mint a szemé
remtestráknál, máso dlagos an kerülnek. A vér erek útján első

sorban a tüdőben, májban és a cso nto kban képződnek áttéte k. 

A távo li átté tek azo nban több nyire e l őrehaladt daga natoknál 

forduln ak elő, a betegség nagyo n sokáig csak a mede ncére 

szo rítkoz ik. A nyirokcso mó áttétek gyakor isága nem nagyon 
ismert, mert a hüvely rák ritka, és legtöb bször sugá rkeze lés tör

ténik anélkü l, hogy a nyi rokcso mók eltávo lításra kerülnének. 

A hüve lyrákok nagy többsége laphámrák, mirigy rák ritkábban 

fordul elő . A szövet tani típus nem be folyáso lja a stádium be

osztást. A szöve ti érettség (differen ciáltság, gra ding) meghatá

rozása (!. tábláza t) mind ig ajánlott, de a stádium meghatáro

zást ez sem befolyáso lja. 

STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÁS A hüvelyrák stádium ának megá llapítá
sa haso nlóan tör ténik, mint a méhnya krák esetében. Alapja a 
gyako rlott nőgyógyász vagy a nőgyógyászati onkológ iában 

jártas sugárkezelő orvos által végze tt gondos nőgyógyászati 

vizsgálat. Ha lehetséges , mindig végezz ünk hüvely-vég bél 

vizsgála tot is, a hüvely körüli kötőszövet és a paramet rium ok 

beszürt sége csak így ál lapítható meg. A hüve ly vizsgá lat azon
ban nagyo n fájda lmas lehet , és vérzés t is kivá lthat. A végbél 

vizsgála t elvégzése azo nban mindig lehetséges és elengedhe
tetlen. Sok szor kénysze rülünk arra, hogy a vizsgá lat általános 

érzés telenítésbe n törté njen. A stádium megá llapí tásá hoz az 

orvosi vizsgá lat mel lett a következő vizsgálato k is igénybe ve
hetők: ko lposz kópia , méhnyak kaparás, hólyag tükr özés (cisz

toszkóp ia), végbél tükrözés (rektoszkópia, prok tosz kópia), 
mellkas, vese (pye lográfia) és csont röntgen. Egyéb vizsgá la

tok (ly mph ang iográfia, arteriográ fia, venográ fia, csont- izotóp 

vizsgá lat, mam mográfia és más képalkotó elj áráso k (M R, CT, 

ultraha ng)) is végezhetők. Előí rás szer int, miután ezek a vizs
gála tok nem állnak mind enü tt rendelkezés re, és a kiértékelésük 
is bizonytala n, az így nyert adatok a klinikai stád ium meghatá

rozás t nem befo lyás olhatjá k. 

MEGJEGYZÉSEK A STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN A stá
d ium beosz tás csak az elsődleges hüvelyrákokra vonat koz ik. 

Azok az ese tek, ame lyekben a daga nat másodlagosa n a nemi 

szervek ről vagy távolabb i daga natokról terjed a hüve lyre, nem 

soro lhatók ide. Ha a daga nat ráterj ed a méhnyakra, és elé ri a 
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külső méhszája t, méhnya kráknak ke ll tartani. Hasonlóan, azo
kat a daganatokat, amelyek a sze méremtestre is terjedne k, 

sze méremtestráknak kell véleményez ni . Ha a daga nat csak a 

húgycsövön látható, húgycsőráknak kell tekinteni. Mind en da

ganatot szövet tani lag igazol ni kell. A kezdeti hüve lyrák sok
szor az el ső vizsgá latkor nem kerül felismerés re, "meg bújik". 

A felszínből ki nem emelkedő elvál tozáso k ese tén a szöve ttan i 
mintavé tel helyé nek megvá lasztása is nehéz lehet. Lúgol oldat 

és a ko lposzkóp használatával a tévedések elkerül hetők. Stádi

um O-nak csak azok az esete k minősíthetők, ahol a daganatos 

elfajulás az egész hámszövet helyét elfoglalja, de az alaphár
tyát nem töri át. Tu lajd onké ppen a VAIN 3 (vag ina! intraep
ithel iális neoplasia) és az in situ rák tartoz ik ide. A VAIN elfa

j ulási, va lód i rákká alakuló képessége nem isme rt . Az adatok 

azo nban arra utalnak, hogy a hüvelyben is létezik való di rák

megelőző állapot. Gyako ri, hogy a méhnyako n is van elvá l

tozás , ezé rt ennek vizsgá lata minden ese tben különös körülte
kintésse l kell, hogy megtö rténjé k. em ritka azo nban az sem, 

hogy egy idej üleg a szeméremtesten is el őfordul elvál tozás. 
A hüve lyfa l körü li szövete k daga natos érintettségé t nagyo n ne

héz meg ítélni. Ez a magya rázata annak, hogy az egyes közle
ményekben közö lt stádium megosz lás nagyon nagy eltéréseket 

mulat , és hogy a túlélés i adato k egy-egy stádiumon belül is na

gyo n különbözők. 

A húgy hólyag hó lyagos (bullos us) vi zenyője önmagában nem 

j elent IV stádiumot. A hólyagfal barázdás meg vastagodása ép
nek látszó nyálkahártya ese tében is nyál kahártya alatt i dagana

tos beszűrtségnek tekinthető, ha az vizsgá lat (hüve lyi vizsgá
lat, illetve hólyag tükrözésse l egy ütt végze tt hüve lyi vizsgá lat) 

közben sem mozdul el, a méhnyakho z kötö tt marad . Ha a 

hólyag mosófo lyadékában rákos sej tek talá lhatók, továb bi 

vizsgá latok és szövet tani megerősítés szűkséges ahhoz, hogy a 
folyamatot IYA stádiumn ak minősítsük . 

Hasonlóan a méhnyakrákhoz, a stádiumot az elsőd l eges kóris

mézés idej én határozz uk meg , ez a későbbiekben nem változ

hat , még akkor sem, ha a daga nat kiúj ul. Ha a stád ium megha
tározás kétséges, és nehé z két stádium között választa ni, a da

ganato t mindig a kisebb stádium sze rint kel l osztályoz ni. Ha 

kiterjes ztett hüvelye ltávo lításra vagy más műtétre kerül sor, 
sebészi-szöve ttani stádium meghatározás végezhető, amelye t a 

stádiumot jelölő számo k, betűk elé tett "p" betűvel kü lönböz

tetünk meg (pl. pSt 11, "p" - pato lóg iai stádium ). A sebész i stá
dium azonban nem vá ltoztatj a meg a már korábban elvégzett 

klinik ai stádiu m meghatározást, a keze lési eredmények azon
ban ennek megfelelően is értékel hetők. 

A TNM MEGHATÁROZÁSA Az elsődleges daganatra (T) vonatko

zó meghatározáso kat, amelyek megegyez nek a FIGO stádium 

ban megfoga lmazott elsődleges dag anat leíráso kkal, a 7. táblá
za t fog lalja össze. Az , vagy is a környéki (medencei, illetve 
lágyé ki-co mb i) ny irokcsomó k j elölése i: NX a környé ki ny i

rokcso mók nem értékelhetők, NO a környéki nyirokc somókban 
nincs áttét, és NI a környék i nyi rokcso mókban daga natsej tek 
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va nn ak . A m eg ha tározás ne m tesz kül ö nb ség et a daga natos 

ny irokcso m ók szá m a és he lye sze rint. (A fő e rek kö rüli ny irok

cso m ók m á r távo l i á tté tn ek szám ítanak . H a a d agan a t csa k a 

hü ve ly a lsó rés zén he lyezke dik el, és a co mb-l ágyé ki nyi rok

cs om ókb a n is va nn ak átt éte k , akk or már a m edence i nyiro k

cso m ó á tté te k is táv oli szó ródás kén t értékelendők.) A távo li á t

té tekn é l haso nl ó beosz tás t a lka lma zu nk : M X a távo li át té tek 

ne m értékel hetők, M0 nin cs távo li átté t , és MI va n távo li á t

té t. A m eg h atározás itt se m tesz kül ö nb sége t az átt é te k szá m a 

és he lye sze rint . A T M rend sze r és a FIGO stádium beosz tás 

kapcsola tá t az 8. táblázat tünt et i fe l. 

7. táblázat. A hüvelyrák: az elsődleges daganat (T) TNM szerinti meghatáro

zása 

Elsődleges Meghatározás 
daganat "T" 

Tis I n situ rák 

A daganat nem terjed túl a hüvclyfalon TI 

T2 A folyamat túlterjed a hüvelyfalon, beszűri a hüvely körüli kötő
szövetet, de nem éri el a medencefalat 

T3 A folyamat eléri a medencefalat 

T4* A daganat túlterjed a medencén, és/vagy szövettanilag igazolva rá
terjed a húgyhólyag vagy végbél nyálkahártyájára. (A hólyag vagy 
végbél nyálkahártyájának vizenyős felhólyagzása egymagában 
nem jelent T 4-et) 

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

8. táblázat. A hüvelyrák TNM beosztása a FIGO stádiumokkal összevetve 

FIGO stádium UICC/AJCC 

T N M 

0 Tis NO MO 
1 TI NO MO 
11 T2 NO MO 
111 TI NI MO 

T2 N I MO 
T3 NO MO 
T3 NI MO 

IVA T4 Bármely N MO 
IVB Bánnely T Bármely N Ml 

A MÉHNYAKRÁK STÁDIUM BEOSZTÁSA A stád ium beosz tás csak 

a m éhn ya k rá kra vo natkoz ik , a méh nya k egyé b rossz in du la tú 

daga na tá ra ne m . A m é hn ya kr ák stádi um ának m egá llapít ása, a 

FIGO előí rás sze rint k linik a i, és n em a se bésze til eg e ltávolí tott 

daga n a t és körn yé ki nyiro kcsomói nak v izsgá la tá n a lapszi k , az

az kli ni kai stádi um beosz tás . Te ki n te tt e l azo nba n arra, hogy a 

korai megbe tegedése kbe n leg több szö r ki te rj esz te tt m é he ltávo 

lí tásra ke rül sor, a m e ly nek kapcsá n a m edence i és a lkal m an

kén t a fő e rek kö rü l i ny iro kc so m ó kat is e ltávo lítjuk , nagyo n 

so k ese tbe n se bész i-szöve tt ani s tádiu m m eg ha tározás t is tu -

10 

9. táblázat. A méhnyakrák FIGO szerinti stádium beosztása 

FIGO 
stádium 

0 

11 

111 

Meghatározás 

Cervicalis intraepithelialis neoplasia (CIN) grade 3 (in situ rák) 

A daganat nem terjed túl a méhen. A méhnyálkahártyára terje
dést nem kell figyelembe venni 

IA A stromába terjedés mélysége legfeljebb 5 111111, amely 
szélességben nem haladja meg a 7 mm-t 

1B 

IA I A stromába terjedés mélysége nem több, mint 3 mm, 
szélességben pedig nem haladja meg a 7 mm-t 

IA2 A stromába terjedés mélységben 3-5 mm, szélességben 
<7 mm 

A daganat klinikailag csak a méhnyakra terjed, vagy 
klinikailag nem felismerhető, de nagyobb, mint ami az 
IA stádiumnak megfelel 

IBI Klinikailag nem felismerhető, IA stádiumnál nagyobb, 
vagy klinikailag megállapítható, csak a méhnyakra ter
jedő daganat, amely nem nagyobb, mint 4 cm 

IB2 Klinikailag megállapítható, csak a méhnyakra terjedő 
daganat, amely >4 cm 

A folyamat túlterjed a méhen, de nem éri el a medence falat vagy 
a hüvely alsó harmadát 

IIA Nem terjed a parametriumra, csak a hüvelyfal felső ré
szére 

IIB A daganat beterjed a parametriumba 

A folyamat eléri a medencefalat (hüvely-végbél vizsgálatnál 
nincs szabad terület a daganat és a medencefal között), és/vagy 
a daganat eléri a hüvely alsó harmadát, és/vagy elzárja a húgy
vezetéket, aminek következtében néma vagy zsákvese alakul ki 

IIIA A daganat terjedése eléri a hüvely alsó harmadát 

111B A daganat eléri a medence falat, és/vagy daganatos 
elváltozás következtében néma vagy zsák vese alakul ki 

IV A daganat túlterjed a medencén, és/vagy szövettanilag igazolva 
ráterjed a húgyhólyag vagy végbél nyálkahártyájára. Vizenyős 
felhólyagzás egymagában nem jelent IV stádiumot 

IVA A húgyhólyag vagy a végbél nyálkahártyára terjedés 

IVB Távoli áttét 

dunk végez ni . Ez azo nb an nem vá ltoz tat azo n , hogy a méh

nya krákot k linik a ilag ke ll stád iumozni. A i:néh nya kr ák FIGO 
stádium beosz tását a 9. táblázat m uta tja. 

ANAT Ó MIAI ÉS SZÖ VETTA N I VO NATKO ZÁSO K A mé hn ya k a mé h 

a lsó ha rm ada, ame ly k úp a lakb a n be nyúlik a hü ve ly felső har 

m a dáb a, és a kül ső m éhszá j o n ke resztü l ér int kez ik a hü ve llyel. 

Kül sejé t többrétegű, el nem sza ru so d ó laph ám , a nyakcsa to rn á t 

egyrétegű mi rigy hám bo r ítja. Rákos e lfajulása k iindu lhat a hü

ve lyi felszínből vagy a nya kcsa to rn ából. Legtöbbször a ké tf é le 

hám szöve t talá lkozás i területéről az un. á tm e neti területről 

( tram szfo rm ác iós zó na) ke le tkezi k . M inden o lyan ese te t , 

am e lynek elsődleges ki ind ul ási he lye a méhnya k , m é hn yak

rá kn ak ke ll minősíteni. 
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A női nemi szervek daganatainak a Nemzetközi Szülészeti és Nőgyógyászati Szövetség, FIGO, szerillli stádium beosztása 

A daganat egyrészt közvet lenül terjed a környező szervekre , 
másrészt, a daganat sejt ek elsodródása útján (embol izáció) a · 
nyirokutakon keresztül a méhnya k melletti (paracervica lis), 
a méhkörüli kötőszövetben (par parametrium) lévő és a me
dence nyirokcsomóiba. A méhnyak melletti és a parametrium 
többi részében lévő nyirokcsomó kat nem szokták külön venni , 
egységese n parametrium nyirokcsomó knak hívjuk. Ellent
mondók az adatok abban a vona tkozásban , hogy melyek azok 
a medencei nyirokcso mók, amelyekben a rák sejtek a leggyak
rabban akadnak fent. Feltételezték, hogy legtöbbször az elzáró 
(obturátor) nyirokcsomók érintettek , más tanulmán yok inkább 
a külső csípő (iliaca externa) nyirokcsomókban találtak leg
gyakrabban daganat sejtek et. Előfordulnak nyirokcsomó átté
tek a közös csípő (il iaca communis) és ritkán a keresztcsont 
előtti (praesacra lis) nyirokcso mókban is. Az AJCC és a VICC 
leíráso k elkülönítenek keresztcso nti (sacra lis) illetve o ldalsó 
keresztcsonti (lateral sacra l nodes) nyiro kcsomókat. Ezeket 
azonban nehéz anatómiailag pontosan elhelyezni. Fontos tud
ni, hogy a param etr ium nyirokcsomókban olyankor is lehet át
tét, amikor a mede nceiekbe n nincs . A fő erek körüli (paraaor
tikus) nyiro kcsomók általában másodlagosa n érintettek , az 
olyan esetek, amikor ezen a területen nyirokcsomó áttét van és 
a medence i nyirokcsomó kban nincs, rendkí vüli ritkaságnak 
számítanak , és nagyo n valószínű, hogy inkább arról van szó, 
hogy a medencei nyirokcsomó áttétek nem kerültek felisme
résre. A fő erek körüli nyirokcso mó áttétek már távol i áttétnek 
(M 1) számítana k. Egyéb távoli áttétek leggyakrabban a gátor 
(mediast inalis) nyirokcsomókban, a tüdőben és a csontrend

szerben keletkeznek. 

/ 0. táblázat. A méhnyakrákok szövetta ni osz tályo zása 

Laphámrák 

Mirigyrák 

Cervical is intraepith elialis neoplasma, 
grade 3 (CIN 3, SIL 3) 

ln situ laphám rák 
Laphámr ák keratinizá ló 
Laphámrák nem kera tinizáló 
Laphámrá k verrucousos 

Mir igyrák in situ 
Mirigyrák in situ, méhnyak (endocervicali s) típus 
Mirigyrák méhnyak (endocerv icalis) típus 
Mirigyrák méhnyá lkahánya (endometroid) típus 
Világos-sejtes mirigyrák 

Laphám-mi rigyhámr ák (adenosqamosus carcinoma) 
Adenoi d tömlős rák 
Kis-sejtes rák 
Differenciálatlan rák 

Az ismertetett osztályozás, mint említettük , csak a méh
nyakrákokra vonatkoz ik, ezeket szöve ttanil ag mindi g tisztázni 
kell. A méhnyakrák szöve ttani típusait az 10. táblázatban 
tüntettük fel. A szövettan i típus nem befol yáso lja a stádium 
beosz tást. A stromáb a terjedé s mértékét a daganatos betö
résnél lévő hámszöve t alapjától kell mérni, függetlenü l attól, 

. hogy az a felszíni hámból vagy egy mirigyből indul ki. A sző-
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veti érettség (differenciáltság, grad ing) meghatározás a (!. táb
lázat) mind ig aj ánlott , de a stádium meghatáro zást nem befo

lyásolja. 

STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÁS Alapja a gyakorlott nőgyógyász vagy a 
nőgyógyászati onkológiá ban j ártas sugárkezelő orvos által 
végzett gondos hüvely-végbél vizsgála t. Hüvelyi vizsgálatta l 

egyma gában a stádium elfogadhatóan nem állapítha tó meg . 
A FIGO ajánlatosnak tartja , hogy a vizsgá lat általános érzést e
lenítésben történjék, erre azon ban ritkán kerül sor, és csak ak
kor szükséges , ha beteg vizsgálat közben annyira védekezik, 
hogy az nehezen keresztülvihető. A stádium megá llapításához 
az orvosi vizsgá lat mellett a következő vizsgálato k is igénybe 
vehetők : ko lposzkó pia, méhnyak kaparás (endoce rvikális 
curettag e, ECC), méh tükrözés (hiszteroszkópia), hólyag tük
rözés, végbé l tükrözés, mellkas, vese és csont röntgen. Egyéb 
vizsgá latok (lymphan giogr á fia, arteriog ráfia , venográfia , 
csont-izotóp vizsgála t, mammográfia és más képa lkotó eljá
rások (MR, CT, ultrahang)) is végezhetők. Előírás szer int, mi
után ezek a vizsgálato k nem állnak mind enütt rendelkezésre, és 
a kiértéke lésük is bizonytala n, az így nyert adatok a klinikai 
stádium meghatározást nem befol yásolhatják. 

SZABAD SZEMMEL LÁTHATÓ DAGANATOK A nőgyógyászati és általá
nos vizsgá laton kívül, kimetszés és szövet tani vizsgálat , mell
kas röntgen és hasi/hüvelyi ultrahan g vizsgá lat minden esetben 
szükséges. Nagyo n kívánatos , hogy minden alkalomma l MR1 
vizsgálat is történjen. Ennek segítségéve l a daganat kiterjedt
sége, különösen a méhn yak vonatkozásában (pl. daganat térfo
gat) j ól megítélhető. Ha a parametriumok megítélése továbbra 
is bizonyta lan , pl. nagy, kifel é növő vagy éppen a méhnyakat 
felfújó daga nat esetében, a méh melletti kötőszövet vékonytű 

sejttani vizsgá lata (aspirációs cito lógia, fine need le aspirat ion, 
FNA) nagyon hasznos lehet annak eldöntésére, hogy a méh 
melletti megvas tagodás daganatos burjánzás követ kezmé
nye-e . Ajánlatos még a húgyhólyag tükrö zés elvégzése is. 
Egyéb vizsgá latok (végbél tükrözés , vese röntgen, lymphan
giográfia , arte riográfia , venográfia, cson t-izotóp vizsgá lat, 
mamm ográfia és CT) csak külön java llatok esetén jö nnek szó
ba. Ha ultrahang és/vagy MR1 vizsgá lat történt, a CT vizsgá lat
nak nincs értelme . Amennyiben a vizsgá lati eredmények a 
húgyhólyagra illetve a végbélre terjedés gyanúját vetik fel, azt 
kimetszéssel és szövettani vizsgálattal kell megerősíteni. Kép
alkotó eljárásokkal talált megnagyo bbodott nyirokcsomó k ese
tében, ha nem hasműtét, hanem sugárkeze lés történik, célszerű 

vékonytű-sejttani vizsgála tot végezni. Megnagyob bodott nyi
rokcsomó áttétek sugárkeze léssel gyakor latilag nem pusztítha
tók el, mert a nyirokcsomók területére olyan sugármennyiség, 
ame ly azokat elpusztítaná , nem adható le. Ilyenkor megfonto
landó a nagy nyirokcsom ó áttétnek a sugárkeze lés előtti sebé

szi eltávolítása. 

MIKROSZKÓPOS NAGYSÁGÚ DAGANATOK Annak ellenére, hogy a 
méhnyakrák stádium ozása klinik ai, a szabad szemmel nem lát
ható daganatos elvá ltozáso k kiterj edtségének megítélése sző-
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Komya l és 1111111katársai 

vettani vizsgá lattal törté nik . Ez pedig csak úgy lehetséges, ha 

az egész e lvá ltozá s eltávo lításra kerül. Gyakor lati lag kúp

kimetszést végz ünk. Fontos, hogy a sebszé lek mind en irány
ban (kívül , belül és mé lység ben) ép szövetből á lljanak. Ha a 

sebszé leknél daga natos elvá ltozás vagy a kezdeti méhnyak

rákk al gyakra n társuló CIN (cervica lis intraepithelial is neopla

sia) elvá ltozás látható, újabb kimetszé s szükséges mindaddi g, 

amíg az elváltozáso k telj es egés zében el távo lításra kerülnek . 
A mikroszkópos méhnya krák felismerésében és megítélésében 

a sej ttani és a ko lposzkópos vizsgá lat elengedhetetlen, és aján 

latos a méhnyak kaparás is. A hüve ly-végbé l és az általános or

vosi vizsgá laton kívül szükséges még a hasi/hüve lyi ultrahang 
vizsgá lat és a mellkas röntgen elvégzé se. Egyé b vizsgá latokra , 

be leértve a méhkaparást is, csak külön j ava llat ese tén van 

szükség. A kórszöve ttanász szerepe meg határozó , elengedhe

tetlen az eltávo lított méhnya k rész let (konizátum) megfe le l ő 

feldo lgoz ása (2). Ennek ismertetése meghaladja ezen össze

fog laló kereteit. Nem a nemzetköz i előírásoknak megfelelően 

végz ett szövet tani feldo lgozás , ami sajnos az esetek többségét 

j elenti , egy kite1jesztettebb műtét, pl. méhel távolítás j ava llatát 
képez heti. 

MEGJEGYZÉSEK A STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN Stá

dium O-na k csak azo k az esetek minősíthetők, ahol a dagana

tos elfajulás az egész hám szövet helyét elfog lalja, de az alap
hártyát nem tör i át. Tulajd onképpen a CIN 3 (S I L 3) és az in 

situ rák tartozik ide. Az IA I és IA2 stádiumok megá llapításá t 
az ér rések beszűrtsége (lymp hova scular space invo lvemen t) 

nem be folyásolja. Azo kat a mik roszkópos nagyságú ese teke t, 

amelyekbe n az elvá ltozás mélység ben az 5 mm-t vagy szé les

ségben a 7 mm-t megha ladja, 181 stád iumnak kell minősíten i. 

Az "occult" rák kifej ezés a j elenlegi meg határozásokban ne m 
szerep el. A FIGO meg fogalmazásába n minden szaba d szem

mel látható, méhnyakra korlátozódó elvá ltozást 1B stádiumnak 

kell tar tan i akkor is, ha az felszínes elvá ltozás. Ez a mag hatá

rozá s azonban nem te lj esen egyértelmű. A klinikai stád ium 

meg határo zásnál nem í té lhető meg , hogy a folyamat nem ter
je d-e a méhnyá lkahártyám , így azt, hogy a daganatos bu1ján zás 
ráterje d-e a méhnyálkahártyám, a stádi um meghatározásnál 

nem ke ll figyel embe venn i. Azoka t az eseteket, ahol a meg rö

vidült vagy megvastagodo tt para metrium a méhnyak at a me

dence falhoz köti, de az elválto zás nem egyenetlen (nodu laris) 
tapintatú, 11B stádi umnak kel l nyilvánítani, mive l klinikai vizs
gá lattal nem e ldönthető, hogy az egye nletesen megvas tagodott 

para metri um rákos beszű rtség vagy gyu lladás köve tkez mé
nye-e. Ili -as stádiumn ak csak akkor tekinthető, ha a paramet 
rium egye netl en, dudoros tap intatú , vagy, ha maga a dagana t 

terje d a medencefa lra. Ha a daga natos elváltozás következmé

nyeként kialakul t húgyveze ték szűkület zsákve sét vagy a vese 

működés leállását eredm ényez i (néma vese), a folya mato t 

111 stádi umnak kell tekint eni, akkor is, ha az má sképp az I vagy 
11 stádi umba lenne sorol ható . Ha ezek az elvá ltozáso k a daga 

nato s betegségtől függe tlenül állnak fenn, a stádium meg hatá
rozást nem befol yáso ljá k. Ha a hüve lyre terj edés eléri annak 

alsó harmadát, de a magasa bb stád iumok jel lemzőinek valame-
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11. táblázat. A méhnyakrák: az elsődleges daganat (T) TNM szerinii megha

tározása 

Elsődleges Meghatározás 
daganat "T„ 

Tis Cervicalis intraepithelialis neoplasia gracle 3 

TI A daganat nem terjed túl a méhen. A méhnyálkahártyára ter
jedést nem kell figyelembe venni 

T2 

T3 

T4 

T I a A stromába terjedés mélysége legfeljebb S mm, amely 
szélességben nem haladja meg a 7 mm-t 

T I a I A stromába terjedés mélysége nem több, mint 
3 mm, szélességben pedig nem haladja meg a 
7 mm-t 

Tl a2 A stromába terjedés mélységben 3-5 mm. szé
lességben <7 mm 

Tl b A daganat klinikailag csak a méhnyakra terjed, vagy 
klinikailag nem fel ismerhető. de nagyobb, mint ami az 
JA stádiumnak megfelel 

Ti b i Klinikailag nem fel ismerhető, JA stádiumnál 
nagyobb vagy klinikailag megállapítható, csak 
a méhnyakra terjedő daganat, amely nem na
gyobb, mint 4 cm 

T I b2 Klinikailag megállapítható, csak a méhnyakra 
terjedő daganat. amely >4 cm 

A folyamat túlterjed a méhen. de nem éri el a medence falat vagy 
a hüvely alsó harmadát 

T2a Nem terjed a parametriumra, csak a hüvelyfal felső 
részére 

T2b A daganat beterjed a parametriumba 

A folyamat eléri a medencefalat (hüvely-végbél vizsgálatnál 
nincs szabad terület a daganat és a medencefal között), és/vagy 
a daganat eléri a hüvely alsó hannadát, és/vagy elzárja a húgy
vezetéket, aminek következtében néma vagy zsákvese alakul ki 

T3a A daganat terjedése eléri a hüvely alsó ham1adát 

T3b A daganat eléri a medence falat, és/vagy daganatos 
elváltozús következtében néma vagy zsákvese alakul ki 

A daganat túlterjed a medencén, és/vagy szövettanilag igazolva 
ráterjed a húgyhólyag vagy végbél nyálkahártyájára. Vizenyős 
hólyagzás egymagában nem je lent T4-et 

TX az elsődleges daganat nem értékelhető TO nincs elsődleges daganat 

lyike is fen náll, pl. a param etrium beszűrtsége a medence falát 
elé ri, a folyamato t lll B stádiumnak ke ll tartani. A húgy hó lyag 

hó lyagos (bullosu s) vizenyője önm agában nem j elent IV stádi

umot. A hólyagfal barázdás megvas tagodása ép nek látszó nyá l
kahártya ese tébe n is nyálkahártya alatti daganatos beszűrtség

nek teki nthető, ha az vizsgálat (hüve lyi vizsgá lat , hólyag tük

rözésse l egy ütt végze tt hüvelyi vizsgálat ) közben sem mozdul 

el, a méhnyak hoz kötö tt mara d. Ha a hólyagmosó folyadékban 

rákos sejt ek találha tók , továb bi vizsgá lato k és szöve ttani meg
erősítés szükséges ahhoz, hogy a folyamat ot IVA stádiumnak 
minősítsük. 

A stádiumot az el sődleges kórismézés idej én határozzuk meg, 

ez a későbbiekben nem változhat, még akkor sem, ha a daga-
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A női nemi s: e,w k daganatainak a Nem:etközi Sziilészeti és Nőgyógyás:ati S:ö, ,etség. FIGO. szerinti stádium beosztása 

12. táblá :at. A méhnyakrák T M beosztása a FIGO stádiumokkal összevetve 

FIGO stádium UICC/AJCC 

T N M 

0 Tis NO MO 
IAI Tl a l NO MO 
IA2 Tl a2 NO MO 
IBI Tibi NO MO 
182 Tl b2 NO MO 
IIA T2a NO MO 
118 T2b NO MO 
IIIA T3a NO MO 
1118 TI NI MO 

T2 NI M0 
T3a NI M0 
T3b Bárn1ely N M0 

IVA T4 Bárn1ely N M0 
IVB Bánnely T Bármely N Ml 

13. táblá:at. A méhtestrák FIGO szerinti sebészi-szövettani stádium beosz

tása 

FIGO 
stádium 

0 

11 

111 

IV 

Meghatározás 

ln situ rák 

A daganat csak a méhtestre terjed 

IA G 1.2,3 A daganat csak a méhnyálkahártyára te,jed 

18 G 1,2.3 A daganat beterjed a méh falába is, de annak mély
sége a méhfal vastagságának felét nem haladja 
meg 

IC G 1.2,3 A méhfalba terjedés a méhfal vastagság felél eléri 
vagy meghaladja 

A daganat a méhnyakra is terjed, de még a méhen belül helyez
kedik el 

IIA G 1.2,3 Csak a nyakcsatorna mirigyekre terjed 

11 B G 1.2.3 A méhnyak kötőszövetes állományára is ráterjed 

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

11 JA G 1,2.3 A daganat ráterjed a méh hashártya borítékára és/ 
vagy a függelékekre (áttét is) és/vagy a hasi mosó
folyadékban daganatsejtek találhatók 

1118 Gl.2.3 Hüvelyi áttét (ráte,jedés vagy áttét) 

11 IC G 1,2.3 Kismedencei és/vagy paraaonicus nyirokcsomó 
áttétek 

A daganat szövettanilag igazoltan ráterjed a húgyhólyag és/vagy 
a bél nyálkahártyára és/vagy távoli áttét 

IVA G 1,2,3 A daganat szövettanilag igazoltan ráterjed a húgy
hólyag és/vagy a bél nyálkahártyára. Vizenyős fel
hólyagzás egymagában nem je lent IV stádiumot 

IVB G 1,2,3 Távoli áttét (beleértve a hasi nyirokcsomó áttétet 
is) és/vagy lágyéki nyirokcsomó áttét 

nat kiújul. Ha a stádium meg határozás kétséges, és nehéz két 

stádium közö tt válasz tan i, a daga natot mindi g a kisebb stádi
um sze rint kell osz tályo zni. Ha kiterj esz tett méheltávolí tásra 

vagy má s műtétre kerül sor, a műtéti lelet és az eltávolított 
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szervek , szöv etek mikroszkópo s vizsgá lata alapjá n a daganat 

kite1jedésé t pontosan meg lehet határoz ni. Ez a sebészi-szö 
vettani stádiumo zás (pl. pSt 11B) azo nban nem változtatja meg 

a már koráb ban elvégzett klinikai stád ium meghatározás ered

ményét. A betegge l kapcso latos adatokat értéke lhetjük tovább
ra is a klinik ai stádium sze rint , de feldolgoz hatjuk a sebész i

szövettan i stádium szer int is. Ezekben az esete kben a TNM 
(pT M) osz tályozás j ól használható . Az is előfordul, hogy 

méhe ltávolítás során vagy után derü l ki a méhnyak rák. Ilye n

kor klin ikai stádium meghatározásra már nincs mód. Ezeket az 

eseteket nem lehet a klinik ai stat isztikai feldo lgozásba bele

venni , kü lön kell értékelni. A klinik ai stádiumozás előírásai 

nak ponto s beta t1ása elenged hetet len ahho z, hogy egysége s 

osz tályozást hasz nálj unk . 

A TNM MEGHATÁROZÁSA Az elsődl eges daganatra (T) vonatk o
zó meghatározáso kat, amelye k megegyez nek a FIGO stádium

ban megfoga lmazott elsődleges daganat leírásokkal , a // . táb

lázat foglalja össze. Az N, vagyis a környé ki (medencei) nyi

rokcsomók jelö lése i: NX a környéki nyirokcso mók nem érté

kelhetők, NO a környé ki nyirokcsomókb an ninc s áttét, és NI a 
környéki nyirokc somókban dagana tsejtek vannak. A megha tá

rozás nem tesz különbséget a daga natos nyirokcsomó k száma 
és helye szerint. (A fő erek körüli nyirokcsomók már távo li át

tétnek számítanak. M 1) A távoli átté teknél hasonló beo sztást 

alkalmazu nk : MX a távo li áttéte k nem értékelhetők, M0 ninc s 
távo li áttét, és MI van távo li áttét. A meghatározás itt sem tesz 

különbség et az áttétek száma és helye sze rint. A pT, pN és pM 

megfe lel a T, N, M-nek. A TNM rendsze r és a FIGO stádium 

beosztás kapcsolatát az 12. táblázat tünteti fel. 

A MÉHTESTRÁK STÁDIUM BEOSZTÁSA A stádium beosz tás csa k a 
méhnyálkahártyarákra vona tkoz ik. A FIGO Daganat Bizott

sága a korábbi klin ikai stádium beos ztást eltörö lte , és egy új , 

sebészi-szö vet tani stádium beosz tást vezete tt be 1988-ba n. 

Ennek ellenére a leg utolsó ( 1971) klinikai stádium beosz tás is
merete még ma is fontos , mert 1. a nem tú l régi irodal omban , 
és emiatt a jele nleg i adatok kiértékelésé ben is gyakra n talál

kow nk ezze l, és 2. méheltávo lításra nem kerülő betegeknél 

ezt használj uk. A méht estrák sebész i-szövetta ni beosztásá t a 

I 3. táblázat, a klinikai osztályoz ását a 14. táblázat mutatj a. 

ANATÓMIAI ÉS SZÖVETTANI VONATKOZÁSOK A méhtest a méh felső 

kétharmada, a méhnyak felé a határt a belső méhszáj magas 
sága adja. A méhkürtök kétoldalról csatlako znak a körte alakú 

méhtest fe lső sarkaihoz. A méh tes t felső, a méh kürtök csat la

kozás i szintje fe letti részét, méh fenéknek (fundu s) szokták em

legetn i. 

A daganat közvet lenü l terjed a méhfalb a és eze n keresztül a 
méh hashártya borítékára, a méhkürt ökre, a méhnyakra és csak 

ezen keresz tül a parametriumba és a hüve lyre. A méhtest felső 

részén lévő ráko s elváltozáso k először a méhkürt nyá lkahá r

tyáj ára, falára terje dnek, az alsóbb részében elhe l yezkedők 

ped ig először a méhnyakr a. Beszűrheti a nyakcsatornát vagy a 
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méhnyak állományát, ennek a terjedésnek a módja nem vilá
gos. Előfordulhat, hogy a nyakcsa torna hámja ép, ugyana kkor 
a stromában rák sej tek talá lható k. A rák sejtek szó ródhatnak a 

hasüregbe a méhkürtön keresztü l, ané lkül, hogy a méhkürtök
ben daga natot lehetne kimut atni. Ez hasonlóan történik, mint 
ahogy feltételezés sze rint az endometriozis egyes formái is ke
letkeznek (visszaáramlás). A hasüregi szóródásnak azonban 
más módja is van . Erre uta l az is, hogy olyan korai méhtest
rákb an szenvedő betegné l is találta k hasüreg i áttétet , ak inek a 
méhkürtjeit lekötötték. A nyiro kérrendszer a ligamentum in
fundibu lopelv icum , a parametrium és a keresztcsont előtti 

(praesac ralis) fonat mentén halad a belső, a külső és a közös 
csípő ér terül etéhez, a kere sztcs onti , vala mint az aorta menté n 
elhelyezkedő nyirokc somókhoz. Az obturátor nyirokcsomók 
viszo nylag ritkán érintettek. Gya kran találhatók nyirokcsomó 
áttétek egysze rre a meden ce i és a fő erek körüli nyirokcso
mókb an. Az azo nban ritka, de nem kizárt, hogy az aorta mel
letti ny irokcso mókba n daganat sejt ek vanna k, a medence iek
ben pedig nincsenek. Hüvely i áttétek egy része sz intén a 
nyirokutakon keresztü l ke letkezik. A távo li át téte k leggyako
ribb helye a tüdő, ritkábban a máj , csont és agy. 

A méht estrák szöv etta ni típusainak a WHO (World Health 
Organisation) és lSGP ( lnternationa l Soc iety of Gy necolog ica l 
Pathologis ts) által javasol t felosztásá t az 15. táblázatba n tün
tettük fel. A daga nat biológ iai vise lkedését szöve ttani sze rke
zete jelentősen meghatározza. Enne k ellenére a szövettani 
típus nem befo lyáso lja a stádium beosztást. A mirágyrák érett
ségé t (grad ing) minden ese tben meg kell határozn i. Ennek 
alapján 3 alstád iumot különítünk el: G 1 (a nem laphám vagy 
nem morulári s tömött növedék aránya 5% vagy keveseb b), G2 
(a nem laphám vagy nem morulári s tömö tt növedé k aránya 
6-50%) és G3 (a nem laphám vagy nem morulár is tömött nö-

14. táblázar. A méhtestrák FIGO szerinti, 1971-es klinikai stádium beosztása 

FIGO Meghatározás 
stádium 

0 

11 

111 

IV 

14 

ln situ mirigyrák 

A daganat csak a méhtestre terjed 

IA A rák csak a méhtestre terjed, a szondahossz 8 cm vagy 
kevesebb 

1B A rák csak a méhtestre terjed, a szondahossz >8 cm 

A daganatos burjánzás a méhnyakra is ráterjed, de nem jut 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 nyálkahányára és/vagy távoli á11ét 

IVA A daganat szövettanilag igazoltan ráterjed a húgy
hólyag és/vagy a bél nyálkahártyára. Vizenyős felhó
lyagzás egymagában nem jelent IV stádiumot 

IVB A daganat a medencén kívülre terjed, távoli áttét 

15. táblázat. A méhtestrákok szöve11a11i osztályozása WHO és ISCP felosztás 

szerint 

Méhnyálkahártya (endometroid) típusú mirigyrák 
Mirigyrák 
Adenoacanthoma (mirigyrák laphám átalakulással 

(squamosus metaplasia)) 
Mirigyrák-laphámrák (kevert mirigy és laphámrák) 

Nyáktennelö mirigyrák 
Papillaris savós mirigyrák 
Világos-sejtes mirigyrák 
Laphámrák 
Differenciálatlan rák 

vedék aránya 50% felett). A szöve ttan i differenc iálódá s értéke

léséné l figyelembe kell venni, hogy 1. a daga natos szöve t sze r
kezet i átrendeződésének (arch itectual grad e) megfelelő mag 
elvál tozás t jelentősen megha ladó mag torzulás (nuclearis atí
pia) , a grading szám értékét G 1 vagy G2 ese tén eggyel emeli , 
azaz G 1 -ből G2 , illetve G2-ből G3 lesz , 2. savós vagy világos
sejte s mirigyrák ese tén a mag grad ing az irányadó , 3. laphám 
diffe renciálódást mutató mirigyrá k esetén a mirig yes szer keze
tű szöve tek mag grad ingje a meghatározó. A méhfa lba terj edés 
mélységé t a daga natos burján zás mentén kell mérni. 

STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÁS A méhn yá lkahártya rákos betegségé t 
általában méhk aparás, ritkábba n méhtükr özés útján vett szö
vettan i minta alapján állapítjuk meg . A stád iumot a műtéti lelet 
és az eltávo lított szervek (méh, függe léke k, nyirokcso mók) 
szöve ttani vizsgá lata alapján határozzuk meg . A daganat kiter 
jedtségé t tehát szövet tanilag ke ll me gállapítani. Ahho z, hagy a 
medencei nyirokcsomók daganato s beszürtségéről képet kap
j unk, az eltávo lított szöv etben legalá bb 10 nyirokc somónak 
ke ll lennie. Minden stád iumot a daganat érettsége alapján 3 al
csoportra: G 1, G2 és G3 osztun k. 

Mint említet tük , ha a beteg általános állapota miatt vagy más 

okból nem kerül műtétre sor, és elsődlegesen sugárkeze lést 
adunk , a klinikai stád ium beosz tás t kell figye lembe venni. 
Az eredmények feldo lgozásá ban ezt külön jelöl ni kell. A klini
kai stád ium megha tározás többé-kevésbé a méhnyakr áknál 
(szabad sze mmel látható daganatok) leírtak szerint történik . 
Kiemelkedő jel entősége van a szakaszos mé hkapa rásna k és a 
szo ndahossz meghatározásnak. Ilyen es tekben a méhtiikrö zés 
is hasznos lehet. 

Klinikai stádiumo zásná l feltét lenül, de sebészi kezelé s ese tén 

is célszerű a daga nat kiterjedtségéről már a kóri smézés i dő

pontjá ban tájékozódni. Ebben a vona tkozásban a hasi és hüve
lyi ultrahang vizsgá lat jelent nagy segítséget (3). Ezzel jó l lehet 
tájéko zódni nem csak arról , hogy a daga nat túlterjedt-e a mé
hen, hanem arról is, hogy rátetjed-e a méhnya kra, illetve beha
tol-e a méhtest falába és milyen mértékben. Mellka s röntgen 
minden ese tben fonto s, tüdő áttét kizárása miatt is. Má s képa l
kotó vizsgá latokat a mindennapi gyako rlatban nem végzünk , 
tükrö zéses vizsgá lato kra is csak külön j ava) latok a lapj án kerül 
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sor. A daganat ére ttségé nek megá llapít ását a méhkaparás anya
gából is el kell végezni, ennek azonban 30%-os tévedés i va

lószínűsége va n. A daganat jelzők közül a CA 125 vizsgá lat
nak va n klinika i jelentősége. A fentiekből nyer t ismeretek 

alapján már a műtét előtt dönthetünk pl. arról, hogy szükséges-e 

nyirokcsomó eltávo lítás . Sokan j avaso lják, hogy a kivet t mé

het müt ét alatt fel kell vág n i, és ennek alapján hozzávetőlege

sen tájékozódni a méhfalba terjedés mélységérő l. Ez azo nban 

nem elég pontos . 

MEGJEGYZÉSEK A STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN A méh
test rák stádium ait ma már a sebész i-szöve ttani stádium megha
tározás sze rint állapítj uk meg , ezé rt azo k a módszerek, amelye

ket régeb ben használtak, nem elfogadhatók. Így nem hasz nál

ható a sza kaszos méhkaparás ( frakcionált curettage) az I és a 11 

stádium elkülönít ésé re, ninc s j elentősége a szondahossz nak. 

A stádiu mozás azonban így sem egység es. A legsark alatosabb 
kérdés a nyirokcsomók állapotának megítélése. A nyirokcso

mók eltávolítás a nem történik meg mind en ese tben. Ennek 

több oka van : 1. a betege k egy jelentős részé t nem nőgyógyász 

onko lógus, han em á ltalános nőgyógyász műti , aki nem jártas a 

nyirokcs om ók eltávo lításá ban, 2. a betegek állapota (idősebb 
kor, cukorbetegség, magas vérnyomás, ére lmeszese dés) vagy 

kövérsége miatt meggo ndolandó, illetve nehéz a nyirokcso mó

kat kivenni, 3. az esetek egy részé ben ped ig nincs is rá szükség. 

Az is előfordul , hogy egysze r csa k a medencei ny irokcsomó

kat, máskor csa k a fő erek körüli nyirokcso mókat távo lítják el. 
Nagyo n sokszor csak nyirokcsomó kim etszés (lymph node 

sampling) történik, amely nem ad valós képet a nyirokcso mó 
áttétek meglétéről és szá máról. Elég gya kran hüve ly i úton 

távo lítj uk el a méhet és függe léke it. Ha a rákos növeke dés 
nem tetje d annyira a méhnyakra, hogy az már klinikail ag is 

megá llapítható , a kiterjesz tett méheltávo lítássa l nem lehet j obb 

eredm ényeket elérni, mint egyszerű méheltávolít ássa l. Kiter

j esz tett méheltávo lítást azon ban a méhnyakat jelentősen beszű

rő daga natok ese tébe n is ritkán végz ünk , elsősorban a betege k 

rossza bb általános á llapota miatt. Köve tkezés képpen a méh kö

rüli kötőszövet szöve ttani feldolgozásá ra is ritk án kerül sor. 

A TNM MEGHATÁROZÁSA Az e lsődleges daga natra (T) vonatko

zó meghatározáso kat , amelye k megegyez' nek a FIGO stádium
ban megfoga lmazo tt elsődleges daga nat le írásokka l, a 16. táb
lázat fog lalja össze . Az N, vagy is a környé ki (medencei és a fő 

erek körüli ) nyi rokcso mók j elölése i: NX a környéki nyirokcso

mók nem értékelhetők, NO a környé ki nyirokcso mókban nincs 
áttét, és N I a környéki nyirokcsomó kban daga natsej tek van

nak . AJCC előírás sze rint ahhoz, hogy a medencei nyiro kcso
mó áttéteket megítélhess ük, lega lább 10 ny irokcsomót kel l 

szöve ttanilag meg nézni. A meghatározás nem tesz különbsége t 

a daga natos nyirokcs om ók száma és helye sze rint. (A hasüreg i 

pl. bél fodor, és a lágyé ki nyirokcsomó áttétek már távo li áttét

nek szá mítanak. M 1) A távo li áttétekné l hasonló beos ztást al
kalmazunk : MX a távo li áttétek nem értékelhetők, MO nincs 

távol i átté t, és M I van távo li áttét. A meghatározás itt sem tesz 

különbséget az áttétek száma és helye sze rint. A pT, pN és pM 
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megfe lel a T, N , M-nek. A TNM rendszer és a FIGO stádium 

beosztás kapcsol atát az / 7. táblázat tünt eti fel. 

J 6. 1áblázar. A méhtestrák: az elsődleges daganat (T) TNM szerinti meghatá

rozása 

Elsőd leges 

daganat "T" 
Meghatározás 

Tis ln situ rák 

T I 

T2 

T3 

T4 

A daganat csak a méhtestre terjed 

Tl a A daganat csak a méhnyálkahártyára terjed 

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

T 1 c A méhfalba terjedés a méhfal vastagság felét eléri 
vagy meghaladja 

A daganat a méhnyakra is terjed, de még a méhen belül helyez
kedik el 

T2a Csak a nyakcsatorna mirigyekre terjed 

T2b A méhnyak kötőszövetes állományára is ráterjed 

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

T3a A daganat ráterjed a méh hashártya boritékára és/vagy 
a függelékekre (áttét is), és/vagy a hasi mosófolyadék
ban daganatsejtek találhatók 

T3b Hüvelyi áttét (ráterjedés vagy áttét) 

A daganat szövettanilag igazoltan ráterjed a húgyhólyag és/vagy 
a bél nyálkahártyára. Vizenyős felhólyagzás egymagában nem 
je lent IV stádiumot 

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

J 7. táblázat. A méhtestrák TNM beosztása a FIGO stádiumokkal összevetve 

FIGO stádium UICC/AJCC 

T N M 

0 TIS NO MO 
IAG I,2,3 Tla NO MO 
IB Gl ,2,3 T lb NO MO 
IC Gl.2 .3 Tl c 0 MO 
IIAGl,2,3 T2a NO M0 
IIBGl ,2,3 T2b NO M0 
IIIAG l.2,3 na 0 M0 
IIIB Gl ,2,3 T3b NO MO 
IIIC Gl ,2,3 T I NI MO 

T2 NI MO 
T3a N I M0 
T3b NI M0 

IVA Gl ,2,3 T4 Bármely N MO 
IVB Gl,2,3 Bánne ly T Bármely N Ml 

A PETEFÉSZEKRÁK STÁDIUM BEOSZTÁSA A petefészekből ki indu

ló rossz indu latú daga natok stádium beosz tása a FIGO meg ha
tároz ása szerint sebész i-szöve ttani stádium beosz tás, és mind

egy ik daga nat esetében egyfo nn a, függe tlenül a daga nat szö

vetta ni szerkezetétől (hámeredetű petefésze krák, stroma daga 

natok, csírasejt daga natok stb.). A petefés zekrá k FIGO osz tá
lyozás szerinti stádi um beosz tásá t a / 8. táblázat mu tatja. 
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ANATÓMIA I ÉS SZÖVETTANI VONATKOZÁSOK A petefészk ek elve
zető nyirokrendszere nem telje se n ismert. Egy részük a méh

test nyirok ere ive l fut. A nyiroke rek köz vetlenü l a medencei 

ny irokcso mókho z, a petefé sze k erek és a kerek méhsza lag 

kötegei mentén haladnak. Nyirokcsomó áttétek a medencé
ben (külső, kö zös és belső csípő erek melletti és az o ldalsó 

keres ztcsonti nyirokcsomók) és a paraaortiku s nyirokcsomók

ban köze l egyfo mrn gya kor iságga l keletkeznek. Ritkán a Iá -

gyéki nyirokc somókban is el őfordulhat áttét. A petef észe krák a 

hasüreg ben szóródik szé t, áttétek a hashártyán , a cse plesz ben , 

a belek falán és a bélfodorban , a máj és a reke szizom felsz í
nén, a gyomo r területén, a lépkapuban és ritkábban a májban 

keletkeznek. A szo mszédo s sze rvekr e közvetlenül is ráterjed

het . Gyakran tapa sztalható a tüdő és a mell hár tya érin tettsége. 

A FIGO Daganat Bizottság a a pete fész ek daganatok szövet tani 

osztályozásá t az 1973./9. számú WHO kiadvány szerint hagyta 

jó vá, és java so lja, hogy a hámeredetű (epithel ia lis) petefész ek 

daganatoka t az aláb bi egyszerű rend szerben osszá k fel: savós 

(serosus) daganatok, nyáktennelő (mucinosus) daganatok, méh
nyá lkahár tya típusú ( endometrioid) daganatok , világos-sej tes 

(meso nephroid) daga natok , differenciál atlan daganatok és osz

tályo za tlan, be nem soro lt dag anatok (/9. táblázat) . Ez az osz

tályozás a petefészek daganatok nemze tközi szöve ttani beo sz
tásá nak egy egyszerűsített formája. 

STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÁS A petefés zekrák stádiumát alapvetően 

hasműtétte l állapítjuk meg . A daganatos elváltozás t szöve ttani 

lag igazolni kell. A sebés zileg meg határo zott stádiumot a klin i
kai kép és a radio lógiai le let módo síthatja. A mellka s röntgen 

vizsgálat elvégzése mind en eset ben sz ükséges, tüdő és mell

hártya áttét ennek seg ítségével állapítha tó meg. Mellka si folya

dék j e lenlétében a folyadék daganato s eredet ét sejttani vizsgá
lattal meg ke ll erősíteni. Ennek során mellka s csapolá st vég

zünk , és a lesz ívott folyad ékot c itológiai vizsgá latra küldjük. 

Tüdő áttét ese tén igyekezn i kell annak szöve ttani bizonyí

tására. Mellkas röntgen vizsgá lattal ta lált gya nús elvá ltozás 
további tisztázásában a mellkas CT vizsgá lat nagy seg ítséget 

j e lent. Lágyéki nyirokcso mó vagy más haso n kívü li átté tre a 
klinika i vizsgá lat so rán derülhet fény. 

Korai petefésze krákról sebésze ti szempontb ól akkor beszé

lünk , ha a dag anat csa k az egyik vagy mindk ét pete fésze kben 

van , illetve , ha a méhnyá lkahártyájára és/vagy a méhkürtr e 
terjed anélkül , hogy a hasüregbe szó rna. A FIGO stádium be
osz tása szer int ide so rolhat ók az IA, 1 B stádiumba tar tozó ese

tek és az IC stádiumnak azok az ese tei, amelye kben a daganat 

ugya n teljese n tokb azá rt vo lt, de e ltávo lítása közben megre

pedt . Ugyancsak ide tartoznak a IIA stád iumna k azok az ese

tei , amelyekben a dagan at a méhkürtr e és/vagy a méh nyá lka
hárty ájár a terjed , azok felszínén daganato s növedék nem lát

ható . Eze ket az ese teket akkor is korai ese tként kell meg íté lni , 
ha a daganat tokja műtét közben megreped , j óllehet ez utóbbi 

már IIC stádiumn ak felel meg. FIGO meg határozás szer int a 

pete fésze krák ok korai stádiumába soro landó a többi IC és I IC 
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18. 1áblázat. 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 fej lődik ki, 
tokja sima, ép, rajta növedékek nincsenek. rákos sejte
ket tana lmazó hasvíz/mosófolyadék nincs 

1 B A folyamat mindkét petefészekre kiterjed, a daganatok 
tokja sima, ép, rajta növedékek nincsenek, rákos sejte
ket tana lmazó hasvíz/mosófolyadék nincs 

IC IA vagy IB stádiumú daganat, amelynek vagy a tokja 
megreped, vagy azon daganatos növedékek varrnak, 
illetve, ha a hasvízben/hasi mosófolyadékban rákos 
sejtek mutathatók ki* 

A daganat egy vagy mindkét petefészket érinti. a folyamat azon
ban a kismedencére is ráterjed 

IIA A folyamat ráterjed a méhkünökre és/vagy a méhre 
(közvetlen terjedés és/vagy áttét) 

IIB A folyamat más kismedencei szerveket is érint (közvet
len terjedés és/vagy áttét) 

IIC IIA vagy IIB stádiumú daganat, amelynél a hasvízben 
vagy a hasi mosófolyadékban rákos sej tek mutathatók 
ki* 

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

IIIA 

1118 

IIIC 

A daganat nagyjából a kismedencére korlátozódik, a 
nyirokcsomókban áttétek nincsenek, szövettanilag iga
zolt mikroszkopos áttétek a hasüregi hashánya fel
színén azonban kimutathatók, és/vagy szövettanilag 
igazolhatóan. dc szabad szemmel nem láthatóan ráter
jed a vékonybélrc, illetve a bélfodorra 

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

Kisrncdencén túli 2 cm-nél nagyobb hashánya áttét és/ 
vagy hashártya mögötti vagy lágyéki nyirokcsomó áttét 

A daganat az egyik vagy mindkét petefészket érinti távoli átté
tekkel. Mellkasi izzadmány esetén a pozitív citológia az alapja a 
IV stádiumba sorolásnak. Májállomány áttét IV stádiumot je lent 

• Az IC és a IIC stirdiumoknál ahhoz. hogy a kórjóslatm pontosan következtet
ni tudjunk, fontos tudni, hogy a tok megrepedése spontán vagy míitét közben 
következett-e be. illetve, hogy a r{rkos sejtek a hasüregi mosófolyadékból vagy 
hasv izből származnak-e. 

eset is. Ezekben az ese tekben azo nb an már nem besz élhetünk 
helyi betegségrő l , a dagana t már szétszó ródo tt. A 11 B stádiu m 
előfordulása vitatha tó. 

A sebés zi stád ium megá llap ításá nak pontos előírása i vannak. 

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

át kell nézni. Korai esete kb en, amiko r a daganat csa k a petefé
sze kre, illetve a kismedenc ére terjed, a sebész nek a daganat el

távo lítása mellett , amely általában a méh és függe lékeinek el
távo lítását is magában foglalja, a betegség kit erjedését a lehető 
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J 9. táblá:at . 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 alaphányát pusztító, mélybe terjedő növe
kedés nélkül 

Savós tömlős-mirigyrákok (cystadeno-carcinomák) 

Nyáktermelő (mucinosus) daganatok 
Jóindulatú nyáktermelő tömlős-mirigydaganatok 

Korlátozottan rosszindulatú (borderline) daganatok: nyáktem1e lő töm
lős-mirigydaganatok a hámsejtek növekedési aktivitásával és 
sejtmag torzulásokkal. az alaphányát pusztító, mélybe terjedő 
növekedés nélkül 

yáktermelő tömlős-mirigyrákok 

Méhnyálkahártya típusú (endometrioid) daganatok 
Jóindulatú endometrioid tömlős-mirigydaganatok 

Korlátozottan rosszindulatú (bordcrline) daganatok: cndometrioid töm
lős-mirigydaganatok a hámsejtek növekedési aktivitás,íval 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 
Átmenet i-sejtes (transitional cell) daganatok 

em differenciált rákok: hámszövet szerkezetü rosszindulatú daganatok. ame
lyek annyira szegényesen differenciáltak. hogy más 
csoportba nem sorolhatók 

Keven hámeredetű daganatok: a közös hámeredetü daganatok öt fő sejttípu
sából legalább kettőt tanalmaznak (ezeket a 
sejttípusokat meg kell nevezni) 

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

leg pontosabb an meg ke ll ha tá rozni. Ez az un. stádium megá l

lapító hasm ütértel (stag ing laparotom y) tört énik. Ennek cé lja a 

betegség kiterjedt ségé nek sebésze ti-szöve ttani eszközökke l 

történő megállapítása . A stádium megá llapító hasmü tét seg ít

ségéve l a látszó lag e lső és második stádiumba so rol ható bete

ge k 20-5 0%-ába n lehet átté tet kimut a tn i, vagy is a feltéte leze tt 

e l ső és második stád ium ú ese tek 20-50 %- a nem tekinthető ko

rai petefé szek rákna k. A hasban szétszó ródott petefésze krák 

ese tében a stádi um megá llapít ása könn ye bb , a sza bad sze m

mel lát ható áttét ek nagyság a a lapján döntü nk . A végső sebész i 

stádium me gá llapít ásába n a mütétet követő szöve ttani és/ vagy 

sejttani v izsgálati ered mény meg hatá rozó. A has müt ét után 

v issza maradt daga na t nag ys ága, jóll ehet meg határo zó kótjó s

lati tényező, a stádium meg hatá rozás t nem módo sítja. 

A STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÓ HASMŰTÉT 

HASMEGNYITÁS Tekintettel arra , ho gy a petefészekrák mi nden ese

tében a hasürege t és a hashártya mögö tti te rülete t is á t kell 
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vizsgá lni , hos sza nti hasmetszés t végz ünk , amel yet a köldök 

meg kerüléséve l felfelé j e lentősen meghossza bbí tu nk , szük ség 

ese tén egésze n a kardn y úlványi g. Haránt metszésbő l a teljes 

hasü reg megfelelő át v izsgá lása nem lehetség es. 

A HASÜREG SEJTTANI VIZSGÁLATA A hasüreg meg ny itása után kora i pete

fésze k rákok eseté ben , ha hasv ize t ta lá lunk, azt kisz ívjuk , és 

cito lóg iai vizsgá latra küldjük . Ha hasv íz nincs , a medencé be 

30-50 ml szobahőmérsékletű, cs írame ntes élet tan i sóo ldatot 

öntün k, mielőtt a daga natot meg próbálnánk eltá volítan i. A mo

sófoly adéko t kisz ívj uk, és sejtt ani viz sgá latra kü ldjük. (Egye

se k a máj és re kesz izo m a lsó felszíne között i üreget , va lam int 

a fel és l emenő va stag bé lszaka sz me lletti ür ege ket (para

co lonic gutt e rs) kül ön-kül ön is át mossá k sejt vizsgá lat cé ljából. 

Ennek gya korl ati jelentősége nem bizo nyított). A has üregi sej 

tek vizsgá lata a megfelelő sebész i stá dium meg hatá rozás miatt 

azé rt fonto s, mert , ha da ga nat sejt eke t ta lálunk az IA vagy I B 

stádium !C- nek, a IIA, illetve 11B stádium pedig IIC stádium

nak minősül. 

A HASÜREG GONDO S Á1V1ZSGÁLASA A hasi sze rvek a lapo s vizsgá lata , 

beleé rtve a va sta gbél melletti üre ge ket, a vesé k mellső felszi

nét, a mája t, a lép to kját , a vé kony és vas tagbe lek felsz ínét , a 

bél fodrokat és a re kesz izo m a lsó felsz ínét, döntő jelentőségü a 

sza bad sze mm e l látható át tétek felfedezése miatt. Mind en gya

nú s e lvá ltozás t, mint pl. meg vastago dások és fe lszí n i egyene t

lenségek, k i ke ll me tsze ni . Kül önösen fontos, ho gy szövettan i 

v izsgá lato t végezz ünk az össze növése k területéről, ezek hátte

rében ugya nis da ga nat os butj ánzá s á llhat. A rekeszizo m alsó 

felsz ínének , a máj és a rekeszizo m közö tt i terüle tnek kü lön 

figye lme t sze nteljünk. Ez a v izsgá lat a máj mellső felszínétől 

egésze n a máj mögö tti ha shárt yá ig terjedjen. Felszí ni egye net

lenség, gyürődés szöve ttani tisztázás t igényel. Az ép nek látszó 

féreg nyúl vány eltávolí tása nem indokolt. 

Ha szabad sze mm el át tét nem látha tó , a hasü reg azo n épne k 

lát szó területeiről , aho va a pe tefésze krák leggya krab ban ad át

tétet , szöve ttani v izsg álatra fe lsz ínes kim e tszése ket ke ll végez 

ni m ikrosz kópos nagy ságú áttétek kimut atása vége tt. Java sol t 

kimetszés a kismedence több pontjá ról (Douglas üreg , húgy

hólya g, vég bél, medencefa li ha shárty a és a szé les méhsza lag), 

a vas tag bé l melletti üregekből, a bélfod orról és a rekeszizo m 

al só felszínéről. Egyesek a rekesz izo m felsz íné t csak felszí ne

sen meg kaparják , hogy sejttani v izsgá latot végezze nek. 

A PETEFÉSZEK DAGANAT ÉS A MEDENCE VIZSGÁLATA So kszo r nehéz megál la

pítani , hogy a petefésze k daga nat j ó vagy rossz indul atú-e . 

Kéto lda li dagana t, össze növése k, has víz és szöve ti nö vedékek 

a dagana t felszínén vagy a medencei hashártya borítékán rossz

ind ulat ú meg betege désre uta lnak. Kétes ese tben a daga nat fa

gyaszto tt metsze t v izsgá lata seg íthet . 

A CSEPLESZ RÉSZLEGES ELTÁVOLÍTÁSA A csep lesz vizsgá lata azé rt kül ö

nös je l entőségü, mert leggy akrabban eb ben ke letkezik áttét. 

A vas tag bél alatti cse ple sz eg ész ének e ltávo lításá t a szerzők 
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döntő többsége j avaso lja. 1 lyenkor a cseplesz t általába n a vas
tagbél vonalába n, a vastagbél hez va ló tapadásá nál vágjuk át. 
Máso k úgy vélik, hogy elegendő, ha a teljesen épnek tűnő 
csepleszből csak az alsó 4-5 cm- t távo lítjuk el, hiszen az átté
tek leggya krabban és l egelőször itt keletkeznek. Szöve ttani 
v izsgá lat során is ennek a területnek a vizsgá lata a legfo nto
sabb . Össze növése k ese tén a csep lesznek azt a részét, amely a 
hasfal hoz vagy bé lhez tapad t, mindig ki kell vágn i Ha a csep
leszbe n átté tek vannak, soka n j avaso lj ák, hogy a kis csepleszt 
is távo lítsuk el. Az egész cseplesz eltávolítása makrosz kópos 
daganatos áttét hiányában nem indokolt. 

A NYIROKCSOMÓK VIZSGÁLATA A petefésze krák anatómiai helyze té
nek megfelelően gyakra n ad áttétet a medencei és a fő erek kö
rüli ny irokcso mókba. Az I stádiu mban hozzávetőlegesen 10, a 
11 stádi umban 25%- ban talá lhatók a medencei nyirokcso mók
ban áttétek. Ezekben az esete kben a fő erek körüli nyirokcso
mó áttéte k ritkábbak, de e lőfordulhatnak olyankor is, ami kor a 
medencei nyirokcso mókban nem lehet daga nat sej teket kimu
tatn i. A nyi rokcso mók állapotá t pontosa n csa k akkor ítélhetj ük 
meg, ha azo kat mind, a vese erekig terjedően, eltávol ítjuk. En
nek jelentősége a stádium megá llapítás szempontjá ból nagyo n 
hasznos, de klinik ai jelentősége a betegség kimenete lét illető

en még nem teljese n tisz tázo tt. A nyiro kcso mók feltárása és a 

megnagyo bbodott nyirokcsomók kimetszése azo nban a sebész i 
stádium megá llapításnak elenged hetetle n része. A gyakorlat
ban a nyiro kcsomó áttétek e ltávo lítása sokkal könnyebb, mint 
más rákok ese tében, mive l a pete fésze krák az ereket általába n 
nem támadja meg. Vitatott az épnek tűnő medencei és aorta kö
rüli nyirokcso mók ta lálomra végze tt kimetszésé nek gya korlati 
értéke. 

A MÉH ELTÁVOLÍTÁSA A méh teljes eltávo lítása része a petefészekrá k 
sebészeté nek. Többen csak cso nkolják a méhet, mondván, 
hogy ha a daga nat kiújul , és a hüve ly cso nkra terje d, kelleme t
len, az éle t minőségét j e lentősen rontó fo lyás, esetleg vérzés 
keletkezhet. Ez azo nban rendkívül ritka, mert a kiúju lt petefé
szekrá kok elsősorban a hasüregben keletkeznek, a hüvely felé a 
legr itkábban terj ednek. A méh teljes e ltávo lítása mellett szól, 
hogy a méhben tüneteket nem okozó áttét lehet, illetve ha na

gyon ritkán is, de a méhcsonkban daga nat keletkezhet. Ne m 
szaba d azonban elfelej teni, hogy vannak asszo nyok, akik a méh
nyak meg tartását a házasélet miatt fontos nak tartják . Ha mind 
két petefész ket e ltávo lítjuk, helyes, ha a méhet is kivessz ük 
vagy csonkoljuk. Ennek a hormon pótló keze lés szempo ntjából 
is jelentősége van. Kora i pete fészekrák ese tén a méh eltávolí
tásá nak műtéti nehézsége i á ltalában nincsenek. Terhességi 
igény eseté n a méh elméletileg megta rtható. A méh meg tartása 
ese tén a méhnyá lkahártya daga natos átalakulásá nak kizárása 
miatt mé hkaparás! célszerű végez ni, különösen endo metrio id 
t ípusú petefésze krák eseté ben. Méhkaparássa l ellenőrzött ép 
méh meg tartása a stád ium megíté lését nem befolyásolja . 

A PETEFÉSZEK DAGANAT ELTÁVOLÍTÁSA Kora i petefésze krák ese tében a 
daga natos petefésze k gya kor latilag mind en ese tben eltávolít -
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ható. Ha a daga nat sz ívós össze növése k közé ágyazo tt, az un. 
hashártya mögötti megköze lítést kell a lkalmaz ni. A daganat 
hoz legköze lebb fekvő szabad hashártya meghasítása után 
ugyan is a nagy erek és a húgyveze ték könnyen feltárható, és a 

szem ellenőrzése mellett a rögz ítettnek tűnő dagana t alulról vi
szonylag egyszerűen és kevese bb vérvesz tésse l kiemelhető. 

Figye lmet kell szentelni annak, hogy a tömlős, tokbazárt daga 
natot úgy távo lítsuk el, hogy a tokja ne repedjen meg. 
A tok műtét alatti megre pedésének kórjósla ti jelentősége nem 
bizonyított, a FIGO stádium beosz tás vonatkozásában azo nban 
meghatározó, mert a tok megrepedése kora i petefésze krák ese
tén IC illetve IIC stád iumba sorolást j elent. 

EGYOLDALI DAGANAT ESETÉN A MÁSIK OLDALI, ÉPNEK TŰNŐ PETEFÉSZEK ELTÁVOLÍ

TÁSA A klassz ikus tanítás sze rint fiatal , még sz ülni akaró nők 
ese tében, IA stád iumba n, borde rline vagy jól di fferenciált (gra
de 1) daga nat ese tén, elegendő, ha csak a daga natos függe léket 
távo lítjuk el. Ilyen esetben a stádium megál lapító műtét elvég
zése elengedhete tlen. Ilyenkor általában a méhet is megtartjuk, 
de indokolt lehet a petefésze k megtartása akkor is (pl. lombik 
bébi program miatt), ha a méhet más okból el ke ll távo lítani . 
Az ép pete fésze k "ék alakú' kimetszése nem látsz ik megalapo 
zottnak. El lenkezőleg, a fogamzás i képességet rontja . Az újabb 
megfigye lések an-a utalnak, hogy az épnek látszó petefésze k 

visszahagyása más ese tekben sem befolyásolja szigni fikánsa n 
a betegség kimenete lét. Erre természe tesen csa k akkor kerü lhet 
sor, ha a beteg még szülni aka r. Az épnek látszó petefésze k 
meg tartása a stádium meg határozás t nem érinti. 

MEGJEGYZÉSEK A STÁDIUM MEÁLLAPÍTÁSSAL KAPCSO LATBAN Mint 
a bevezetőben már eml ítettü k, petefésze kráko k ese tében a be
vezető gyógysze res keze lés miatt a szigorúa n vett sebészi-szö
vettan i stádiumozás tól el kell térnünk. A has felvágásának el
kerülése érdeké ben a klinikailag és sej ttani lag (citológ iailag) 
egyértelmű, az egész hasban szé tterj edt, hasvízze l járó beteg 
ségek ese te iben szöve ttani vizsgála t nélkül is elkezdhetj ük a 
kemoterápiát. A betegség szöve ttan i igazo lására csak a beve ze
tő gyógysze res keze lést követő hasműtét sorá n kerü l sor. 
A sejtta ni vizsgá lathoz hasvizet szívun k ki vékony tűvel. So
kan először hastükrözés ! végez nek, és az ennek seg ítségéve l 
kivett szöve t darabbó l tö11énik a rákos elvá ltozás kór ismézése. 
Az eljárás hátránya azo n tú lmenően, hogy az sokkal nagyo bb 
műtéti beavat kozás, amely általános érzés telenítés t is igényel, 
az, hogy a szúrt-csatornába n átté t kele tkez het. Ezek az un. 
szúrt-csato rna daga natok sebészet ileg és gyógysze resen is ne
heze n kezelhetők , kórjós latuk a rendelkezésre álló, de még 
megerősítésre szo ruló meg figye lések sze rint még rosszabb, 
mint az el sődleges daga naté vagy a hasüreg i áttété. 

A petefésze krák stádium meghatá rozásába n sok a megválaszo
latla n kérdés. Eze k közül a legkevés bé tisztázott a nyirokcso
mók vizsgálatá nak módja . Mega lapozottnak tűn i k az az állítás, 
miszerint a nyirokcso mók teljes eltávolí tására nincs minden 
ese tben szükség. Különöse n fontos meggo ndolás ez pl. cs ira
sejt daganatok ese tében . A nyirokcsomó k alapos vizsg ála ta 
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20. táblázat. Petefészekrák: az elsődleges daganat (T) TNM szerinti megha

tározása 

Elsődleges Meghatározás 
daganat "T" 

TI Az elváltozás a petefészekre (egyik vagy mindkettő) szorítkozik 

T la 

Tlb 

Tlc 

A folyamat csak az egyik petefészekben fejlődik kí, 
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 

TI a vagy TI b daganat, amelynek vagy a tokja megre
ped, vagy azon daganatos növedékek vannak, illetve, 
ha a hasvizben/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 méhkünökre 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 rákos sejtek mutathatók ki 

T3 A daganat egy vagy mindkét petefészket érinti, illetve a daganat 
a medencében helyezkedik el, de szövettanilag igazolhatóan 
ráterjed a vékonybélre és/vagy csepleszre. Felszínes máj áttét 
T3-nak felel meg 

T3a A daganat nagyjából a kismedencére korlátozódik, 
szövenanilag igazolt mikroszkopikus áttétek a hasüre
gi hashánya felszínén azonban kimutathatók, és/vagy 
szövenanilag igazolhatóan, de szabad szemmel nem 
láthatóan ráterjed a vékonybélre, illetve a bélfodorra 

T3b Egyik vagy mindkét petefészek daganata, amely látha
tó, dc 2 cm-nél kisebb áttéteket ad a hasüregbe 

T3c Kismcdencén túli 2 cm-nél nagyobb hashártya áttét 

TX az elsődleges daganat nem énékelhető TO nincs elsődleges daganat 

né lkül azo nban a stádium ozás nem lehet te ljes értékű . Cs ira

sejt daga natoknál az ép petefészket és a méhet is a leg több 

eset ben megtar tj uk, eze ket tehá t szövet tanilag nem vizsgá lj uk. 

A daga natos szó rás a has üregben nagyo n különböző lehet , kü 

lönöse n, ha a nagyo bb áttétekre go ndol unk , ame ly lll C stád i

um nak fele l meg. Ebbe a stád iumb a soro lt esete k kl inika ilag 

nagyon különbözők, tová bbi osztá lyozás uk azon ban nagyon 

bonyol ulttá tenné a fe losz tás t. Mindezek ellenére a je len leg al

kalmazo tt stádium beosztás megfe lel az e lváráso kn ak. 

A TNM MEGHATÁROZÁSA Az elsődleges daga natra (T) vonatko

zó meghatározáso kat, amelye k megegyeznek a FIGO stád ium

ban megfoga lmazo tt elsődleges daga nat leírások kal, a 20. táb
lázat fogla lja össze . Dagana t sej teket nem tarta lmazó hasv íz 

nem befo lyásolja a stád ium beosz tást. Az Na környéki nyirok

csomókat (mede nce i, fő ere k kör üli , lágyéki) je löli , amelye k a 

UlCC meghatározás sze rint a csípő erek körüli, az o lda lsó ke

resz tcso nti , a fő erek körüli és a lágyé ki ny irokcso móka t fog-
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21. táblázat. A petefészekrák TNM osztályozása a FIGO stádiumokhoz viszo

nyítva 

FIGO 

IA 
1B 
IC 
IIA 
II B 
IIC 
IIIA 
11IB 
IIIC 

IV 

T 

Tl a 
Tl b 
Tlc 
T2a 
T2b 
T2c 
T3a 
T3b 
ne 
Bármely T 
Bármely T 

UICC/AJCC 

N M 

NO MO 
NO MO 
NO MO 
NO MO 
NO MO 
NO MO 
NO M0 
NO MO 
NO MO 
NI MO 
Bármely N Ml 

lalják magukba. Nyiro kcso mó áttétek azonba n a has üregi szer

vek nyiro kcso móiban, pl. bé l fodor nyiro kcso mókban is előfor

du lnak. AJCC előírás szer int ahhoz, hogy a medence i nyirok

cso mó áttéteket meg íté lhess ük, lega lább 10 ny irokcsomó t kell 

szövettani lag megnéz ni . Jelö lések : NX a környék i ny irokcso

mók nem értékelhetők, NO a környéki nyiro kcso mókban nincs 

áttét, és 1 a környéki nyirokcsomó kban daganatsej tek van

nak. A megha tározás nem tesz különbsége t a daga natos ny irok

cso mók száma és he lye sze rin t. A távol i áttétek nél haso nló be

osz tást alka lmazu nk : MX a távo li áttétek nem értékelhetők, 

M0 nincs távoli áttét, és M I van távo li átté t. A meghatározás 

itt sem tesz különb séget az áttétek száma és he lye sze rint . A 

has üreg i áttét T3-nak fe le l meg . Áttét a máj tokon T3-nak, a 

máj állo mányá ban M 1-nek véleményezendő. Mellkas i izzad

mány eseté n igazo lni kel l, hogy az áttét köve tkez ménye, amely 

az izzadmá nyba n lévő dagana t sej tek kimut atásával lehetséges. 

Daga nat sejt eket nem tarta lmazó mellkas i izza dmá ny nem vál

toz tat a stád ium beosz táson, ha azonban a daganat sej tek kimu

tatható k, a be tegség M I-nek tartandó. A pT, pN és pM megfe

le l a T, N, M-nek. A TNM rendsze r és a FIGO stád ium beos z

tás kapcso latát az 2 I. táblázat tünteti fe l. 

A MÉHKÜRTRÁK STÁDIUM BEOSZTÁSA A méhkürtből kiindul ó 

rossz indulatú daga natok stádium beosz tása a FIGO megha tá

rozása sze rint se bész i-szövet tani stádium beosztás, amely nagy 

vonala kban megegyez ik a petefészekrá k stádi um beos ztásáva l. 

A méhkür t mindenféle daga natára vonat koz ik. FlGO osztá lyo

zás sze rinti stád ium beosztásá t a 2 2. táblázat mut atja. 

ANATÓM IAI ÉS SZÖVETTANI VONATKOZÁSOK A petevezető a méh

fené k hátsó felső részéről oldalra és előre fut a petefészkek irá

nyába. Hossza hozzávetőlegesen 10 cm. A szélső vége a has

üregbe nyí lik. A méhkürt el vezető nyirokre ndsze re nem telje

sen ismer t . Mi nden bizonnya l ugyano tt halad nak és ugyanoda 

torkolla nak , ahova a pe tefészkek nyiroke rei (1. petefészek rák). 

A méhkürtr ák is, min t pete fésze krák a hasü regbe n szó ród ik 

szét. Átté tek a hashártyán , a csep leszbe n, a bele k falá n és a 

bélfodo rban , a máj és a rekesz izom fe lszínén , a gyo mor terüle-
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Komya L és 1111111katársai 

tén , a lépkapub an és ritkábban a máj ban ke letkeznek. Hashá r

tya átté t szaba d szem mel épnek tűnő, a daga nato t magába záró 
méhkürt esetén is keletkez het. Gyakran tapasztalható a tüdő és 

a me llhárty a ér intettsége . A szomszédos sze rve kre közvetle nül 
is ráterjedhet. 

22. táblá:al. A méhkürt rák FIGO szerinti stádium beosztása 

FIGO 
stádium 

0 

11 

111 

IV 

Meghatározás 

ln situ rák. az elváltozás csak a méhkürt nyálkahár1yájára korlá
tozódik 

Az elváltozás a méhkürt re ( egyik vagy mindkettő) szorítkozik 

IA A folyamat csak az egyik méhkürtben fejlődik ki. 
beterjed a méhkürt falába (submucosa, izom réteg), dc 
nem éri el a petevezető hashártya borítékát, rirkos sejte
ket tartalmazó hasvíz/mosófolyadék nincs 

1B A folyamat mindkét méhkürtben kialakul. beterjed a 
méhkürt falába (submucosa, izom réteg). de nem éri el 
a petevezető hashártya borítékát, rákos sejteket tartal
mazó hasví?}mosófolyadék nincs 

IC IA vagy 1B stádiumú daganat. amelynél a daganat eléri 
vagy áttöri a kiirt hashártya borítékát, illetve, ha a has
vízben/hasi mosófolyadékban rákos sejtek mutathatók ki 

A daganat egy vagy mindkét méhkiirtöt érinti, a folyamat azon
ban a kismedencére is ráterjed 

IIA A folyamat ráterjed a petefészekre és/vagy a méhre 
(közvetlen terjedés és/vagy áttét) 

11 B 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 mögötti vagy lágyéki nyirokcso
mókra terjed, illetve a daganat a medencében helyezkedik cl, de 
szövettanilag igazolhatóan ráterjed a vékonybélre és/vagy csep
leszre. Felszínes máj áttét 111 stádiumnak felel meg 

IIIA 

111B 

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, illetve a bélfodorra 

Egyik vagy mindkét méhkürt daganata, amely látható. 
dc 2 cm-nél kisebb áttéteket ad a hasüregbe. A nyirok
csomók negatívak 

IIIC Kismedencén túli 2 cm-nél nagyobb hashártya áttét 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 I V stá
diumba sorolásnak. Májállomány áttét I V stádiumot je lent 

A petevezető daga natait is mind en eset ben szövet tanilag tisz
tázn i kell. Az esete k messze nagy többségé ben mirigyrák for

dul elő, elvétve sarcomával is találkozhatu nk. A méhkürtrák 
szöve ti érettségé nek (gra ding) meghatározása(!. táblázat) min-

10 

23. táblázat. Méhkürtrák: az elsődleges daganat (T) T M szerinti meghatá

rozása 

Elsődleges Meghatározás 
daganat "T" 

Tis ln situ rák, az elváltozás csak a méhkürt nyálkahártyájára korlá
tozódik 

T I 

T2 

T3 

Az elváltozás a méhkürtre (egyik vagy mindkettő) szorítkozik 

Tla A folyamat csak az egyik méhkürtben fejlődik ki, be
terjed a méhkürt falába (submucosa, izom réteg), dc 
nem éri el a petevezető hashártya borítékát, rákos sejte
·ket tartalmazó hasvíz/mosófolyadék nincs 

T lb A folyamat mindkét méhkürtben kialakul. beterjed a 
méhkürt falába (submucosa, izom réteg), de nem éri el 
a petevezető hashártya borítékát, rákos sejteket tartal
mazó hasvíz/mosófolyadék nincs 

Tl c Tla vagy Tlb stádiumú daganat amelynél a daganat 
eléri vagy áttöri a kürt hashártya oritékát, illetve. ha a 
hasvízben/hasi mosófolyadékban fákos sej tek mutatha
tók ki 

A daganat egy vagy mindkét méhkiirtöt 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 hasvízben 
vagy a hasi mosófolyadékban rákos sejtek mutathatók ki 

A daganat az egyik vagy mindkét méhkiirtöl 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
hártya felszínén azonban kimutathatók, és/vagy szövet
tanilag igazolhatóan. de szabad szemmel nem láthatóan 
ráterjed a vékonybélre, illetve a bálfodorra 

Egyik vagy mindkét méhkürt daganata, amely látható, 
de 2 cm-nél kisebb áttéteket ad a hasüregbe 

T3c Kismedencén túli 2 cm-nél nagyobb hashártya áttét 

TX az elsődleges daganat nem értékelhető T0 nincs elsődleges daganat 

d ig ajánlott , mert fontos kórjós lat i tényező, a stádium megha

tározást azon ban ez nem befolyá solja. Ellenté tben a petefé
sze krákkal, a petevezető in situ rákja szöve ttani lag jó l körül

határolt , és ezé rt, mint O stádi um az osz tályozásba n szere pel. 
Mivel a petevezető üreges sze rv, és falának rétege i mikr oszkó p 
alatt jó l elkülön íthetők, a szöve ttani vizsgá latnak fontos szere

pe van annak meghatározásá ban, hogy egy kezdődő daganat 

beterjed-e a submu cosába vagy az izo mréteg be, illetve , hogy 

eléri-e a hashártya borítékát (serosa) . Ez ugya nis, hasonlóa n 

a vas tagbé l daganatok Dukes csoportosí tásá hoz, meghatáro zó 
az első stádium alcso portja inak elkülöníté sében (22. táblázat) . 

STÁDIUM MEGÁLLAPITAS A méhkürt rák stádiumát alapvetően 

hasműtéttel állap ítjuk meg , amelye t a klinik a i kép és a röntg en 
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24. táblázat. A méhkürtrák TNM osztályozása a FIGO stádiumokhoz viszo

nyítva 

FIGO UICC/AJCC 

T N M 

0 Tis NO MO 
IA Tla NO MO 
18 Tlb NO MO ,e Tlc NO MO 
IIA T2a NO MO 
118 T2b NO MO 
IIC T2c 0 MO 
IIIA T3a 0 MO 
1118 T3b NO MO 
IIIC T3c NO MO 

BármelyT MO 
IV BármelyT Bármely N Ml 

vizsgála ti lelet módo síthat. A megha tározás a petefé sze kráknál 
leír tak sze rint történik. Az un. stádium megá llapító hasműtét 

(staging laparotom y) elvégzése a petevezetőrák kora i eseteiben 

is elenge dhetetlen. A hasműtét után visszamaradt daga nat 

nagysága, jóllehet alapvető kótj ós lati tényező, a stádium meg
határozást a méhk ürtrák esetében sem módosítja. 

MEGJEGYZÉSEK A STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN Az 
elsődleges méhkürtrák rendkí vü l ritka, és ezért nagy esetszámú 

vizsgá latokról nincs tudomá sunk. Nincse nek egyérte lmü ada

tok a bevezető gyógyszeres kezelé s (neoa dju vans kemo terápia) 
hasznosságá t illetően, csak egy-egy ese tismertetés áll rende l

kezés ünkre. Elv iekben a petevezetők rákos betegségében a 

bevezető gyógyszeres kezelést és a stádium megállapítás meg
gondolása it illetően is ugyanazok az elvek érvényese k, mint a 
petefészkrák ese teiben. 

A TNM MEGHATÁROZÁSA Az elsődleges daganatra (T) vonatko
zó meg határozásoka t , amelye k megegyez nek a FIGO stádiu m

ban megfoga lmazot t elsődleges daga nat leíráso kkal, a 23. táb
lázat fogla lja össze. Daganat sejteket nem tarta lmazó hasvíz 

nem befo lyáso lja a stádium beosz tást. Az Na környéki nyirok
csomó kat j elöli, amelyek ugyanazok, mint a petefésze krák ese
teiben. Jelö lések : NX a környéki nyirokcsomók nem értékel

hetők, NO a környéki nyiro kcsomók ban nincs átté t, és N I a 

környék i nyirokc somó kba n daganatse j tek van nak. A meghatá 

rozás nem tesz különb sége t a dagan atos ny irokcsomók szá ma 

és helye sze rint. A távoli áttéteknél hasonló beo sztás t alkalma
zunk: MX a távo li áttétek nem értéke lhetők, M0 nincs távo li 

áttét, és MI van távol i átté t. A meghatáro zás itt sem tesz kü
lönbsége t az áttétek szá ma és helye sze rint. A hasüregi áttét 
T3-nak felel meg. Áttét a máj tokon T3-nak , a máj állományá

ban M I-nek véleményezendő. Mellkasi izzadmán y eseté n iga

zo lni kell , hogy az áttét követke zménye, ame ly az izzadmán y

ban lévő daga nat sejtek kimutatá sával lehetséges. Daganat sej

teket nem tartalma zó mellkas i izzadmán y nem változta t a stá
d ium beosztáson, ha azonban a daga nat sejtek kimutatha tók, a 

betegség M I-nek tartandó. A pT, pN és pM megfelel a T, N, M-

2001 Nőgyógyászati Onkológia Különszám 5- 22 

25. táblázat. A terhességi trofoblaszt daganatok FIGO szerinti stádium beosz

tása 

FIGO Meghatározás 
stádium 

11 

111 

IV 

A betegség a méhre korlátozódik 

IA A betegség a méhre korlátozódik, nincs kockázati tényező 

18 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 
szervekre korlátozódik (függelékek, hüvely. széles méhszalag) 

IIA A terhességi trofoblaszt daganat a méhen túlra terjed, dc 
a nemi szervekre korlátozódik, nincs kockázati tényező 

11 B 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 szervekre korlátozódik, két kockázati tényező 

A terhességi trofoblaszt daganat a tüdőre terjed. függetlenül 
attól, hogy a nemi szervekben található-e daganat 

IIIA A terhességi trofoblaszt daganat a tüdőre terjed, függet
lenül attól, hogy a nemi szervekben található-e daganat, 
nincs kockázati tényező 

1118 A terhességi trofoblaszt daganat a tüdőre terjed. függet
lenül attól, hogy a nemi szervekben található-e daganat, 
egy kockázati tényező 

IIIC A terhességi trofoblaszt daganat a tüdőre terjed, függet
lenül attól, hogy a nemi szervekben található-e daganat, 
két kockázati tényező 

Minden más áttét 

IVA Minden más áttét. nincs kockázati tényező 

IVB Minden más áttét. egy kockázati tényező 

IVC Minden más áttét. két kockázati tényező 

nek. A TN M rendszer és a FIGO stádium beosz tás kapcsolatát 
az 24. táblázat tünteti fel. 

A TERHESSÉGI TROFOBLASZT DAGANATOK STÁDIUM BEOSZTÁSA 

A FIGO 199 1-ben kiegészítette a klassz ikus anatómiai stádium 
beosz tást a nem sebészi- kórtani kórj óslati kockázati ténye

zőkkel. Ez magá ba fogla lja a 100000 mlU/ml-nél nagyo bb 
vizelet béta- HCG és/vagy 40000 m!U/ml-nél nagyobb szé rum 

béta- HCG értékeke t, valamint , hogy a betegség kialakulását 

megelőző terhesség 6 hónapon belül vagy azo n túl vol t-e. 

A terhességi trofoblaszt daganato k (GTT) osztályozását a 
25. táblázat mutatja. 

ANATÓMIAI ÉS SZÖVETTANI VON ATKOZÁSOK A stádium beosztás 

csa k bizonyos fokig jelenti a daga nat kiterjedtségé nek mérté

két , és ez is inká bb csak arra vonatko zik, hogy a daganatos 

betegség melyik szerve t érinti. A nyirokcsomók érin tettsége az 
osztályozásban nem ját szik szerepe t, és , mivel nagyon külön

böző szervek lehetnek érintve, a nyirokerek lefutásá nak kérdé-
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sét sem kell tárgyaln i. A terhesség i trofob laszt daga nat alapve
tően nem is a nyirokerek ment én terjed , nyiro kcsomó áttétek 
távo li áttéteknek szá mítan ak. 

A béta- HCG sz int pon tosa n jel zi a betegsége t, úgy, hogy szö
vetta ni mintavé telre sem kerül mindig sor. A szöve ttan ismere
te azonban segíthet a kezelés megvá lasztásában (pl. méhle 
pényb en kia lakult trofo bla szt daganat) , ezé rt, am ikor lehetsé
ges, célszer ü szöve ttani vizsgála tot is végez ni . A terhesség i 
trofob lasz t daganat szöve ttanila g egy betegség csopo rt, amely 
magá ban foglalja a rész leges és teljes mo la terhességet, az 
invazív molát , a méhlepénybe n kialakult trofo blaszt daganatot 
(place ntal-si te troph oblas tic tumor) és a chor iocarc inomát. 
A FIGO java slata alapján , ha a trofobla szt daganat a méh le
pénybe n is megfigyelhető, azt mindig külön jelezni kell. 

STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÁS A stád ium meghatáro zása a kórtörténe
ten, a beteg vizsgálat án, valamin t a labo ratóriumi és radioló
giai vizsgá latokon alapszik. A kórelőzményben többek között a 
be tegsége t megelőző terhesség körülm ényeit és időpontját kel l 
tisztázni. A mellkas röntgen vizsgá lat mindig szükséges, sok 
ese tben a mellkas CT vizsg álata is fontos. A laboratór iumi 
vizsgá latok közül a béta-HCG v izsgála t elengedhete tlen. 
Egyéb vizsgá latok: vérkép , máj , pajzsmiri gy és vese müköd és , 
medencei-hasi ultrahang , koponya CT. A FIGO ja vaslata sze
rint a stádium meghatározás ban szerepet já tszó kocká zati té
nyezőket, béta-HCG érté k, a be tegség és a megelőző terhesség 
közö tti idő, és, hogy történt-e korábban kemoterápia , mind ig 
meg kell adni . 

MEGJEGYZÉSEK A STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN Te
kintettel arra , hogy a trofobl aszt daganato k gyakorlati lag majd 
nem mind en ese tben gyógy ítható k, a stádium beosztás valód i 
célja az , hogy elkülönítse az alacsony és maga s kockázatú ese
teket. Alacsony kockázatú betegeknél a daganat enyhébb 
kemoteráp iás keze lésse l is elpuszt ítható, míg a nagyo bb kocká
zatú esetekb en sokkal haté konyabb gyógyszeres kezelésre van 
szükség. A stádium segít ségév el tehát a mérgező gyógysze res 
keze lés mérté ke csökkenthető, és ezá lta l a mellékha tások is 
job ban elkerülhetők . 

Korábban a terhesség i trofob laszt daga natok stádium beosz tá
sa anató miai osztályozás volt. A kockázati tényezők jelentősé
gének felismeréséve l azo nban ez több ször is módosult. Volt 

egy olyan elképzelés is, misze rint a terhesség i trofo blaszt 
daganatoka t három cso portra ke ll osz tani : 1. áttétet nem adó 
daganat , 2. átté tet adó alacso ny kockáz atú és 3. átté tet adó ma
gas kock áza tú betegség. Ebben az osz tályozásban anató miai 
és a kórjós lati tényezők is sze repeltek . Az alacsony és maga s 
kockázatú cso portok elkülönítése a béta-HCG érté keken, agyi 
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vagy máj áttét meg létén és azon alapu lt, hogy mennyi idő telt 
el a betegség kial akulása és az azt megelőző terhesség között. 
Egyese k a kihordott terhe ssége t is kockázati tényezőként érté
kelték . Az első két cso portba tartozó be tege k gyakor latila g 
gyógy íthatók volt. A magas kockázatúak közö tt 80% -os túl
élésse l lehete tt számolni. Ez a csopor t azon ban egyá ltalá n nem 
volt egys éges. Később nagyon apró lékos beosztáso kat javaso l
tak, amelyek a klinikai gyakorlatban nem voltak alkalmaz

hatók. Ezek a megfo ntoláso k vezet ték a FIGO Daganat Bizott
ságát a jelenl eg i stádium beosz tás kialakítá sához. 

A TNM MEGHATÁROZÁSA Az elsődleges daga na tra (T) vonatko

zóan csak két megkülönböz tetés van: TI a dagan at a méhre 
korlátozódik, és T2 a betegség túlterje d a méhen, de a nemi 
szerve ken nem. A nyiro kcsomókat jelö lő N ebben a daganatos 
betegségben nem alkalmazandó. A távoli átté tek: MX a távo li 
áttétek nem értékel hetők, M0 nincs távoli áttét, MI a áttét a tü
dőben, és M I b áttét más szervben. A kockáza ti tényezők külön 
csoportot alkotnak. A TNM rendsze r és a FIGO stádium beosz
tás kapcso latát az 26. táblázat tünteti fe l. 

26. táblázat. A terhességi trofoblaszt daganat "TN M'' osztá lyozása a FIGO 

stád iumokhoz viszonyítva 

FIGO stádium UICC/AJCC 

T M Kockáza ti tényezők 

IA T I M0 incs 
IB T l M0 Egy 
IC T l M0 Kettő 

IIA T2 M0 Nincs 
IIB T2 M0 Egy 
IIC T2 M0 Kettő 

IIIA Bármely T Ml a Nincs 
IIIB Bármely T Ml a Egy 
IIIC Bármely T Mla Kettő 

IVA Bármely T Ml b Nincs 
IVB Bánnely T Ml b Egy 
IVC Bánnely T Ml b Kettő 
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