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ÖSSZEFOGLALÓ A nő i nemi sze rvek daga natainak és az emlő
ráknak tüdő- és mellhárt yaátté tei többnyi csak akkor keletkez
nek, amikor az elsődleges dagana t már előrehaladt állapotban 
van. Emlőráknál azonban már nem ritka, hogy a ráksejtek már 
a kora i stád iumban is szóródnak, és a tüdőkbe kerülnek. A 
mellkas i áttéte k a vérára m és a ny irokkeringés útjá n is kelet
kezhetnek. Az előbbi esetében általában a tüdőkben látunk át
téteket, amelye k rendszerint többszö rös, éles szé líí kerekámyé
kok formáj ába n muta tkoz nak meg, és sokka l ritkábban a hör
gők nyá lkahártyájában je lentkezik a daga nat szé tszórt apró
gócos szemcsés felrakódások formáj ában (miliaris endobron 
chialis metas tas is) . A nyirokk eringésse l terjedő ráksejtekből 

ered a rákos me llhártyagy ulladás (pl euritis carcinomatosa), a 
rákos nyi rokérgyull adás (lymp hangitis carc inomatosa) és a na
gyon ritka középme llüreg i (medist inalis) ny irokcsomóátté tek. 
A szerzők áttek intik a kórismézés lehetősége it, be leértve a szö
vettani s sejtt ani vizsgá latokat is. A keze lés lehetőségeit össze 
gezve tárgya lják , és rámutatnak a tüneti és a támoga tó keze lés 

fontosságára. 

Kulcsszavak tüdőáttét, mellhártyaáttét, emlőrák, női nem, 
sze rvi daga natok, kórismézés, támogató kezelés 

BEVEZETÉS A mellkasba n előforduló áttétek a vérára m és a 
nyirokker ingés útj án egya ránt keletkez hetnek. Mindkét ese t
ben a szó ródó daga natsejt ek mintegy „szíírőn" fennakadhat
nak a tüdőben és/vagy a nyirok hálózatba n , majd fokoza tosan 
növe kednek, és ha egy b izonxos nagyságot e lérnek, már fel
ismerhetők. 
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Az előrehaladt kismedencei daga natok tüdőáttéteinek gyako ri
sága hozzávetőlegesen 10-15%, a mellhártyaá ttétek ennél gya
koribbak ( 1 ). A női nem i szerve k és az emlők rosszi ndulatú da
ganatai nagyo n különböző gyakoriságga l adnak áttétet a tüdők

be. A méhnyakrák tüdőáttéteit az irodalmi adatok 5,8-33%- ban 
adják meg, ez átlagosa n 10% ( 1-4). A méhtest rák tüdőáttéte na
gyon ritka, kevese bb, mint 2%, és legtöbbszö r a daganat egy 
máshol megjelenő áttéte után, mintegy „ham1adik", késői átté t 
j elentkezik. Ezzel ellentétben a méhtest kötőszöveti/izomdaga

nataibó l (mesenchymalis daganatok pl. sarcomak) gyakran ke
letkez nek tüdőáttétek . A tüdőben előforduló simaizom eredetíí 
áttétek csaknem mindig a méhtest rossz indulatú izomdagana ta

iból erednek (5). 

A petefészek daganatok mellkas i áttétei legtöbbször a me llhár
tyán keletkeznek, de előfordulhatnak a tüdőkben is. Az irodal
mi adatok sze rint a rossz indulatú petefészek -daganatok 50%-a 
ad mellhártya- és tüdőáttétet. Ezek a vér- és a ny irokáram út
j án is ke letkezhe tnek (6) . A hámeredetű petefésze krákból szá r
mazó mellkas i áttétek előszeretettel a mellhártyán keletkeznek, 
és jelentős folyadékképződéssel (rossz indu latú mellkasi folya
dék) j árnak. A tüdők érintettségét a tanulm ányok 7-39%- ban 
adják meg. Ezek jellemző módon, de nem mindi g, a me llhár
tyaá ttéttel összefüggésbe n vannak. Áttétek a hörgőkben petefé
szekrákból rendkívü l ritkán keletkeznek. 

Az emlőrák gyakran ad áttétet a tüdőbe, és fordít va a tüdőátté
tek jelentős része emlőrákból szám1azik. Ennek oka részbe n 
az, hogy az emlőrák gyakori, továbbá, hogy haj lamos tüdőáttét 

képzésé re, és hogy az emlő köze l van a me llkashoz . Ebből adó
dóan az emlőrák me llkasi áttétei nem csak a vér- és ny irokke
ringés mentén, hanem közve tlen terjedésse l a mellkasfa lon ke
resz tül is kialakulhatnak. Az átté tek a mellhártyán, a tüdőkben 
és ritkábban a hörgőkben is előfordulhatnak. A hörgőkben ki
alakult áttét lezárhatja valamelyik központi hörgőt, amely mö
gött ún. elzáródásos tüdőgyulladás (obst ructios pneumonia) 
alakulhat ki következményes tályogképződéssel , köhögéssel, 
nehéz légzésse l és tartós lázas állapottal, néha vé rmérgezéses 
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tünetekke l. Az előrehaladt, szétterj edt emlőrákok 50% -ában ta

lálható folyadékképződéssel j áró mellhártyaá ttét. Egy korábbi 
tanulmány arról számo lt be, hogy a vizsgá lt emlődaganatok 

felfedezésé nek időpontjában 3%- ban ta lá ltak a tüdőben kere k

ámyékot, ame ly 5%- ban jó ind ulatú elvá ltozás volt, 43% -ban 

az emlőrák áttéte, és 52%- ban egyé b, elsősorban e l sődleges tü
dődaganatnak bizo nyult ( 1 ). 

A TÜDŐÁTThEK MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI A vérárammal kelet
keze tt tüdőáttétekre a me llkas i röntge nfe lvételen leg inkább a 

többszö rös, éles szélű, kereká rn yék jellemző, amelyek nagy 
számuk ellenére sem okoz nak légzés i e légtelensége t, vérgáz

vagy légzésműködési eltérést. Időnként a kerekámyé kok köze

pe - különöse n nagyméretű áttéteknél - felritkul, üregessé vá

lik. A vérrel sodródó daganatsejtekből eredő hörgőáttétek több

nyire ap rógócos felrakódáso k formáj ában mutatkoznak meg 
(mili aris endobro nhia lis áttétek). 

A ny iroku tak mentén történő terje dés ese tén gya kori a ny irok 
utaka t behálózó, ún. ráko s nyiro kérgy ulladás (lymph angitis 

ca rcinomatosa), amely már komo ly beszűküléses légzészava rt 

- nehéz légzés t, légzés i elégte lensége t - okoz h at. Ilye n ese tek
ben tün etek, mint köhögés, és terhelés re, majd nyugalomban is 

fellépő nehézlégzés is j ele ntkeznek. A ny irokker ingésbe n to
vaso dródó ráksejtekből keletkeznek a mellhártyaá ttéte k is. A 

fa li és/vagy zs igeri mellhártya beszűrtsége ese tén rákos me ll

hártyagyu lladásról beszé lünk, amely mellhárt yafo lyadék fe l

szaporo dássa l és köve tkezményes légzés i panaszo kk al (kö hö
gés, nehézlégzés), ese tleg me llkasto rzulássa l j ár. A folyadék a 

mellhártya üregbe n azé rt szaporo dik fe l, mert a ráksejt ekke l be
szűrt mellh ártya fo lya dékfe lsz ívó ké pessége károso di k. 

Ugya ncsak a nyiro kerek mentén szó ródó daga natsej tek adh at
nak áttétet a közé pme llüreg nyirokcsomóiba . Ez azo nban na
gyo n ritka. 

NŐGYÓGYÁSZATI DAGANATOK MELLKASI ÁTTÉTEINEK KÓRISMÉZÉSE 

A tüdőben lévő rossz indul atú daganatok ese tében sokszor na

gyo n nehéz eldönteni, hogy elsődleges tüdődaganatról vagy át
tétről van-e szó. A kórisme felállításá hoz tüdőáttétek és mell

hártyadaga natok esetében is nélkülözhete tlen a nagyo n pontos 

kórelőzmény. Az áttétet adó e l sődleges daganat felisme résé nek 
időpontj a, j ele nlegi á llapota (pl. van-e helyi kiújul ás), az a lka l

mazo tt gyógysze r- és sugá rkeze lés körülm ényeinek isme rete 
mind nagyo n fontos támpon t. 

A MELLKASI ÁTTÉTEK TÜNETEI A tün ete k alapvetően az áttét helyé

től függnek . Gya koribb tünetek : láz, kö högés , nehéz légzés, sí

po ló légzés , szeder j esség (cya nos is), légzés i, majd ke ringés i 
e légtelenség. Tün etek azo nban nem mindi g j e lentkeznek, van
nak tün etme ntes áttétek is. 

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK Közpon ti hörgőt összenyomó 
vagy abban elhelyezkedő áttét ese tében az áramlás- térfogat 
gö rbén ellaposodás (ún . ,,plato') látható. Rákos nyiro kérgyu l

ladásná l a gör bék beszűköléses légzészava rt mut atnak. 
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LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK A laboratór iumi vizsgá latok ered

ménye i nem jell emzőek. Elzá ródásos tüdőgyu lladás ese tén a 
gyulladás nak megfelelően a vérkép balra tol t, a sü llyedés foko
zott, és a TNF- (tum or nec ros is facto r), a CRP-, va lamint a pro

kalcit onin-értéke k eme lkedette k lehetnek. Széteső dagana tok

nál ese tleg eme lkedett TPA- (szöve ti po lipeptid antigé n) érté

keket láthatunk . Petefészekrák áttéte ese tén sokszor a szérum 
CA 125-sz intek magasa bbak. 

MELLKAS-RÖNTGENFELVÉTEL A mellkas i folyadékámyé k mellett a 
tüdőben több he lye n is előfordu ló, éles szél ű kere kám yék a 

leggyako ribb. A tüdőben elhelyezkedő dagana toknál tüdőgyu l

ladásos beszűrődés és tüdőlégtelenség (ate lec tasia) is megje

lenhet. Rákos nyirok érgyu lladásnál a kötegezet ten szemcsés 

(reticulonodularis) rajzolatfo kozó dás, a hörgőkben szó ródó da
ganatoknál pedig aprósze mcsés beszűrtség figyelhető meg. (1. 
ábra) 

MELLKASI CT Ismert tüdő/mellhártyaáttét esetében nem mindig 

szükséges a mellkas i CT vizsgá lat elvégzése. Abba n az ese tben 

azonba n, ami kor műtéti mego ldás j ön szóba, e lenge dhe tetlen, 
mive l pl. többes kereká rnyék eseté ben az elváltozások pontos 
szá ma, e lhelyezkedése csa k CT, MR és PET vizsgá latokka l á l

lapíth ató meg. Áttéte k eseté ben a CT képen kontraszta nyago t 

halmozó, többszörös, éles szélű kereká rnyékoka t látunk. Rá

kos ny iroké rgyu lladás mellett szól a nagy felbontóképességű 

CT-ve l látott szöve tközt i e lvá ltozás. 

SZÖVETTANI ÉS SEJTTANI MINTAVÉTEL A mintavé tel általában hör
gőtükrözéssel (bronchosz kópia) történik. Környéki e lvá ltozá

sok és többszö rös árnyékok esetébe n a hörgők és a tüdőléghó

lyago k (bronchoa lveo laris) mosófo lyadékábó l vett sejtmin

tákból ritka ese tben sikerü lhet az e lváltozás kórismézése. A 

közé pen elhelyezkedő daganatoknál szövetta ni mintavéte lre is 

van módunk. Ab ban az ese tbe n, ha radio lóg ia ilag aprógócos 
szórás t, ese tleg kötőszövetes raj zo latfokozó dás t észlelün k, a 

tüdőléghólyag térből hörgőn keresz tü li (transbronchialis) ki

metszésse l nyert anyag seg íthet a dagana t szövettan i azo nos í
tásában. 

Környék i kerekámyéko kból a me llkasfalon keresz tül i vékony 
tíí-mint avételle l nyerhetünk sejtkenetv izsgá latra elegendő anya

got. Erre a vizsgá latra abban az ese tben kerül het sor , ha az e l
vá ltozás lega lább 1,5-2 cm nagyság ú, az átv ilágítás során látó 

térbe hozható, és ha a v izsgá latnak belgyógyászat i e llenj aval

lata nincs. Eredménytele n szúr ásso rozatot követően a környé

ki kerekámyé k, kü lönöse n, ha az a me llhártya alatt helyezke

dik el, képfelvevővel-segített mell kasse bésze ti beavat kozássa l 
(VATS-sa l, video-ass isted thoracic surgery) vá loga tott ese tek
ben eltávo lítható, és szöve ttani lag fe ldolgoz ható. 

Rákos mellhártyagyu lladás ese tében a me llhártyafo lyadék csa
po lásos-sejtv izsgál ata má r adha t eredményt. A daga nat pontos 

szövettani azonosí tásá hoz alkalmanké nt szűkség lehet az ún. 

,,vak" me llhártyak imetszés re vagy a me llkastükrözéssel törté-
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1. ábra. a. Méhnyakrák tüdőáttéte (45 éves beteg)- többszörös kerekámyék. 

b. Emlőrák mellhártyaáttéte (65 éves beteg)- nagy mennyiségű mellhártyafo

lyadék. c-d. Petefészekrák tüdőáttéte - rákos nyirokérgyulladás (lymphangitis 

carcinomatosa); részletképek. e. Petefészekrák mellhártyaáttéte (46 éves be

teg) - rákos mellhártyagyulladás (pleuritis carcinomatosa). f. Emlőrák sugár

kezelése utáni állapot. g. Méhtestrák tüdőáttéte (51 éves beteg) - többszörös 

kerekárnyék. 
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nő szöve ti mintavételre. Zá rt vagy „vak" mellhártyakimetszés 
során a mellhártya fa li lemezéből veszünk anyagot erre a cé lra 
kialakított különleges tű segítségéve l. A fali me!U1ártya „ma
gasságá t" a folyadékcsurgás megszűnése je lzi. A mellkas
tükrözés he lyi érzéstelenítésben, a fertőtlenítés szabá lyai sze
rint, a hónalj vonalban bevezetett trokáron keresztü l történik. 
Ezze l a módszer rel a fali és a zsiger i mellhártya lemez is átte
kinthető. Az áttétes daganat szétszórt, elhalásokka l tarkított 
szövetszapor ulat formájában vagy kö1myen elnézhető, finom 
beszürtség képében je lenhet meg. 

SZÖVETTANI ~s SEJTTANI VIZSGÁLAT A tüdődaganatok azonos ítá
sában és atmak eldöntésében, hogy elsődleges tüdődaganatról 

vagy áttétről van-e szó, a kórelőzményen kívü l nagy jelentősé

gű az elsődleges - az áttétet adha tó daganat - és a tüdőelválto

zásból nyert minta szövettan i és/vagy sejttani össze hasonlítása 
(2-4 ábra). A j e llegzetes szöve ttan i képen kívül különöse n fon
tosak lehetnek az immun szövetta ni és az immunsejttani vizs
gá latok, mint pl. az emlőrák áttéteinek kórismézéséné l az 

2. ábra. Mellkasi fo lyadékgyülemből készüll sejtkenet. A képen vörösvértes

tek közön csoponokban szabálytalan, erősen festődő magvú sejtek láthatók, 

amelyek megfelelnek emlőrák mellhártyaáttétének. 

3. ábra. Emlőrák tüdőáttéte - hörgőn keresztül vett szövetminta. A széli részen 

felismerhető ép tüdőléghólyag mellett a kötőszövetes alapállományban gó

cokban, illetve kukoricaszemszerűen elhelyezkedő szabálytalan, erősen festő

dő magvú sejtek láthatók, amelyek megfelelnek emlőrák tüdőáttétének. 
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4. ábra. Petefészekrák tüdőáttéte - hörgőn keresztül vett szövetminta. A széli 

részen látható ép tüdőléghólyag mellett rákscjtes beszűrődés figyelhető meg. 

A daganatsejtek anaplasztikusak, kicsik, erősen festődő magvúak és a sejt

plazmájuk viszonylag keskeny. A szöveti kép alapján egy kis-kereksejtes, 

kötőszövetes daganat lehetősége merült fel, de a klinikai kép alapján igazoló

dott, hogy egy ritka szövettani szerkezetű petefészek-daganat tüdőáttétéről 

van szó. 

ösztrogén és/vagy progeszteronkötőhely-meghatározása, vagy 
az olyan szövettan i j elzők vizsgá lata, amelyek az elsődleges 

daganatb an is kimut athatók voltak, illetve fokozott mé11ékben 
voltak jelen (5-6 ábra). Korább i sejtmérgező kezelé s nehe zít
heti a szövettani feldolgozás t a gyógyszerek sejtkárosító hatá
sa miatt. 

A tüdőben/mellhártyán lévő dagana tok szöve ttan i és/vagy sejt
kenet vizsgálata során olyanko r is felmerü lhet az áttét lehető
sége, amikor a kórelőzményben nem szerepel elsődleges daga
nat. Ilyenkor mindi g vizsgá latokat kell végez ni a feltételezett 
elsődleges daganat megtalálása , kimuta tása céljából. 

AZ. ÁTTÉTEK KEZELÉSE Az áttétek sebészi és gyógysze res kezelé
sével is külön dolgoza t foglalkoz ik, ezé rt a keze lés lehetősége

it csak összefog lalóan érintjük. Amennyiben sebészeti kezelés 
nem jön szóba (túl sok áttét, az elsődleges daganat helyi kiúju
lása, a beteg nem megfelelő általános állapota stb.) első lépés
ben az alapbetegség sejtpusztító gyógysze rkeze léséve l (kemo 
terápia) kell próbálkozni. Támogató és/vagy tüneti keze léské nt 
a tüdőgyulladás antibiotik us keze lése, hörgőprotézi sek behe 
lyezése, köptetők adása, köhögéscs illapítás vagy pl. a rákos 
nyirokérgyu lladásná l nagy adag sztero id adása és a mellka si 
folyadékgyülem leszívása j ön szóba. 

A folyadékkal újra és újr a feltelődő, panaszt okozó rákos mell
hártyagyu lladás esetében az ún. mellhártyaragasztás (pleuro
desis) jön szóba. E1111ek lényege, hogy egy lesz ívócsövö n ke
resztü l (pl. mellhártyatükrözés után) tartós szívást hozun k lét
re, és a mellhártyaűrt mintegy „szárazra" szívjuk. Amennyiben 
a napi folyadékür ítés nem haladja meg a 100 ml-t és a tüdő 
nem összeesett , előzetes fájda lomcs illapít ás és érzéstelenítés 
után kötőszövet-szaporító (sc lerotisalo) anyagot, p l. talkumot 
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5 ábra. a. Emlőrák mellhártyaáttéte. A képen a mellhártya látható, amely alatt 

kifejezett nyiroksejtes beszűrődés mellett fészkekben daganatsejtek figyelhe

tők meg. A daganatsejtek erősen festődő magvúak, sejtplazmájuk széles, vi

lágos. b. A ráksejtek 50 százalékában ösztrogénkötőhely-pozitivitás figyelhe

tő meg. 

tartalmazó oldatot vagy doxycyclint , eset leg Ara C-t juttatunk 
be a mellhártyatérbe. Ezek a szerek a fibroblastokat serken
tő hatásukná l fogva ún. csírame ntes gyu lladást idéznek elő, 

amely a mellhártyaleme zeket összeragasztja, és aminek követ
keztében a folyadék újratermelődése az esete k nagy száza léká
ban megá ll vagy lelass ul. A legjobb eredményeke t a csíramen

tes talkumo ldatta l lehet elérni . 
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6. ábra. a. Emlőrák hörgőáttéte - a hörgőnyálkahártyából vett szövetminta. A 

felszíni hám alatt, a heges nyálkahártya alatti kötőszövetben (tela submucosa) 

szabálytalan sejtekből álló sejtcsoportok helyezkednek el, melyek között he

lyenként üregképződés látható. b. lmmunszövettani vizsgálattal a daganatsej

tekben CEA-pozitivitás figyelhető meg. 

ADALÉK Bősze Péter dr. és Grétsy Zsombor dr. 

A „Nőgyógyászati Onko lógia" magyarítási törekvése inek meg
fe le lően most is kísér letet teszünk a dolgozatban szereplő an
gol és latin kifejezések magyar megfelelőinek kialakítására, 
megalkotására. Hangsúlyozzuk, hogy az alábbi ja vas latsor 
megvitatá st igénye l, és csak a szakma támogatásának, egyetér 
tésének megszü letése után tekinthetjük majd talán általános 
haszná latra aj ánlottakna k az alább i magya rításokat. 

Épp ezért a szerkesztőség nagy örömme l venné, és rendkívül 
megtiszte lve érezné magát, ha az olvasók vennék a fáradságot 
és elkü ldenék javas lataikat , megjegyzése iket, véleményeket, 

bírálatokat. 

Pleuralis fluidum mellkasi folyadékgyü lem, 
mellhártyafo lyadék 

Torakoszkóp ia/thoracoscopia mellkastükrözés 
Mediastinum középmell üreg 
Miliaris endobronc hials metastasi s aprógócos hörgőáttét 
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lntrath orac halis 
Pleuritis ca rcinoma tosa 

Lymphangiti s carc inomatosa 
Transbronchialis 
Pleura 

Alveolus 
Bronchoszkópia 
Bronchoa lveolar is mosófolyadék 

Ate lectas ia 
Reticu lonodu laris 
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mellkason belüli, mellkas i 
rákos/áttétes 

mellhártyagyulladá s 
rákos nyirokérgyu lladás 
hörgőn keresztü li 
me llhártya 

tüdőléghólyag 

hörgő tükrözés 
a hörgő-léghólyag 

mosó folyadéka 
tüdőlégtelenség 

kötege sen sze mcsés 

szemcsehá lóza tos 

Reticu laris 
Nodularis 
Thoraco tomia 

Obstrnktiós pneumónia 

Pleurocentesis 
Pleurodesis 

VATS (video-assis ted 
thorac ic surgery) 

köteges, hálózato s 
szemcsés, csomós, gócos 
me llkasmetszés , 
mellkasm egnyi tás 
elzáródásos 
tüdőgyulladás 

mellkascsapo lás 
mellkasraga sztás 
mel lhártyaragasztás 
képfelvétel lel-segített 
mellkas sebészet/ 
mellkasi sebészet 
képse giten mellkasi sebészet 
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