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ÖSSZEFOGLALÁS Hazánkban a műtétileg keze lt tüdőáttétek kö
zött csak lassa n eme lkednek az emlő és női nemi szerve k da
ganataib ól szá rmazó tüdőáttétek esetei, j óllehet az emlőrákos 
betegek egyö töde kizárólag a tüdőáttéte miatt hal meg. A régi, 
elavu lt szem léleti alapállás az oka a kedvezőtlen késői eredmé 
nyeknek. A szerző meghatározza a tüdőáttétek műtéti keze lésé
nek javallatait , és általáno san elemzi a várható eredményeke t 
befolyáso ló kórjóslat i tényezőket. Javaslatot tesz a műtét e lőt

ti klinikai stádium meghatározás hoz szükséges vizsgá latok el
végzésé re. Külön elemz i az emlőrákos betegek tüdőáttétei ese
tén várható késői eredményeket és a kórjós lati tényezőket. A 
lemondás helyett a betegek átfogó daga natgyógyásza ti keze lé
sét javasolja , ame lybe a tüdőáttétek eltávolítása is beletartoz ik. 
Ezze l a betegek 5-éves tú lélése akár az 50%-o t is elérhet i. A 
női nem i szervek daganata i után kia lakuló tüdöátté tek gyakor 
latában kisebb a nemze tköz i tapaszta lat, a tüdőáttétek eltávo lí
tása azonban ezekben az esetek ben is eredmé nyesnek tűnik. 

Összegezve az a következtetés vonható le, hogy az emlő és női 
nem i szerve k tiidőáttéte i nek sebészi kezelése vezethet csak jó 
hosszú távú eredmé nyekhez, gyógy ulá shoz, ezé rt a tüdőáttétek 

műtéti eltávo lításá t a keze lés i tervbe be ke ll ép íteni. Ehhez a 
tudományágak közötti szoros együttműködés szükséges, vagy
is az, hogy nőgyógyász, az onkológus , tüdőgyógyász és a mell
kasse bész minden egyes esetben együtt határo zza meg a beteg 
kezelésé t. 

Kulcsszavak tüdőáttét, tüdőáttétkimetszés, emlődaganat, méh
rák, petefészekrá k 

BEVEZETÉS A rosszindu latú tüdőelváltozások sebésze tébe n kü
lönleges helyet fog lalnak el az áttétek. Egyrészt azért, mert 
röntgenszerkezeti (radiomorfo lógiai) megjelenésükben (első

sorban környék i, kerek árnyéko k) nem rossz indulatú betegség 

level ezési cím: 

Dr. Csckcő Atti la 
Országos Korányi Intézet 
Mellkassebészeti Osztály 
1529 Budapest, Pihenő u. 1. 
Távbeszélő: (36 1) 391-3209 Távmásoló: (36 1) 39 1-324 1 
Villanyposta: csekeo @koranyi.hu 

Nőgyógyászati Onkológia 2002; 7:203- 206 

lehetőségét vetik fel, még akkor is, ha többgócú (multipl ex) 
képletek. Másrés zt, ezze l szoros összefüggés ben, azért , me11 az 
elváltozás(o k) daganatos voltána k igazo lása mütét nélkül nem 
mindig lehetséges . Ennek ellenére a tüdőáttétek sebészi keze
lése csak a 80-as évek ben kezde tt széleskörűen elterje dni, és 
napj ainkban kezdi megtalálni helyét a daganatok átfogó keze
lésbe n, a korszerű daga natgyógyászati szemlé letben. Ez lehet 
a magya rázata, hogy a sebész i úton eltávo lítható esete k na
gyob b része feltehetően még mindig nem kerül műtétre, j ó lle
het a kedvező kimeuetel, aká r gyógyu lás is csak a tüdőáttétek 
sebész i eltávo lítása után várható. Ennek jelentőségét különö
sen nem kell hangsú lyozn i, ha szem előtt tartjuk, hogy például 
az emlőrákos betege k 2 1 %-a kizáró lagosa n tüdőáttét miatt hal 
meg (1). 

Hazánkban a tüdőáttétek sebész i kezelésében is j ól észlelhető 

szemlélet i változás zajl ott le az elmúlt 15-20 évben , és a se
bész i keze lésre kiválasztott betegek száma eme lkedik (2-3). 
Ugyanakko r az is látható, hogy a szem léleti átalakulásban még 
sok bizonytalanságo t kell elosz latni, elsősorban az elsődleges 

daganatot műtő sebésze kben, nőgyógyászokban és a betegeke t 
ellenőrző orvoso kban , daganat- és tüdőgyógyászokban. Ez 
után várható, hogy a lemond ás, be letörődés helyett a daga na
tok sokold alú keze lésének szemlélete vá ljon mindennapos 
gyako rlattá. Hosszú túlélés t vagy gyógyu lást csak azokban az 
esete kben lehet remélni, am ikor a tüdőáttétek sebész i keze lését 
sikerül beilleszte ni az összetett kezelési ter vbe. 

A TÜDŐÁTTÉTEK SEBÉSZETÉNEK MEGGONDOLÁSAI A tüdőáttét( ek) 
sebész i feltárása előtt az alábbi feltételeket ke ll meghatározni : 
1. az elsődleges daganat hely i kiúju lásának kizárása, 2 . más 
sze rvi áttétek (elsősorban cso nt, máj , agy) kizárása, 3. a tüdőát

tét( ek) teljesen eltávolíthatóak legyenek, 4. a beteg általános 
állapota tegye lehetővé a tervezett műtétet, és 5. más hatásos 
kezelés kizárása, bizonyos esetekben a bevezető gyógyszer ke
ze lés mérlege lése. Ezek a feltételek határozzák meg , hogy 
tüdőáttét(ek) esetén műtéti beavat kozás t tervez hessünk. Figye
lembe véve a „legkisebb bea vatkozás" (,,minima l invas ive" el
járás , VATS) elvét, külön öse n fontos, hogy tisztában legyünk a 
tüdőben lévő áttétek számát, elhelyezkedésé t és a környeze thez 
való viszonyát illetően. Emiatt egyre inkább alapvető és kívá
natos a spirál CT elvégzése. 
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Csekeö A 

A mai daganatgyógyászat i szemlélet azt is lehetővé teszi, hogy 
bizonyos, jól megvá logatott esetekben , a több szervben előfor

duló áttétek pl. egy magában álló agyi és egymagában álló tü
dőáttét eseté n is, a tudományo k közötti együttműködés kereté
ben eredményes keze lést végezhessünk. Ezé rt mi is követendő
nek tartjuk a nemzetközi leg elfogadott teljes test vizsgá latot az 
ún . ,,test stag ing" -et, és ezért aján ljuk és végezz ük a mellkas, a 
csontrendsze r, az agy és a has rész letes izotóp, CT, MR vizsgá

latát. 

A sebészeti beavatko zás alapelve a tüdő működő szövetének 
legte ljesebb megóvása. A kiterjesztett, különösen a tüdőeltávo

lítássa l j áró műtétek csak nagyon indoko lt esetben fogadhatók 
el, többnyire csa k a tünetenyhítési céllal, illetve az életminőség 

esetleges j av ítása miatt végzett beavatko zások esetében. Ahogy 
fent em lítette m, a VATS bizonyos, j ó l megvá lasztott esetekben, 
leginkább egye düli áttétekn él kaphat helyet a tüdőáttétek sebé
szi keze lésébe n. 

KÓRJÓSLAT! TÉNYEZŐK A várható eredm ényeke t befo lyáso ló 
tényezők: 1. az elsődleges daganat szöve ttani fe lépítése, 2. a 
daga nat kettőződés i idej e (TOT tum our doublin g time), 3. az 
elsődleges daganat műtéte és a tüdőáttét(ek) megjelenése kö
zött e ltelt idő (betegség mentes időszak), 4. a tüdőáttét(ek) 
nagysága és szá ma, 5. a tüdőáttétek elhelyezke dése (egyo lda
li-kétold ali), 6. a tüdőáttét( ek) eltávo lításá nak je llege (kiter
j esz tett , N-é rintettség , tünetenyhítő), 7. a k iegészí tő keze lés 
hatásossága . 

Látható, hogy több megközelítésben is elemezhetjük a tüdőát
tétek sebészetének értékét, és, hogy a kórjóslatot sok szempont 
befo lyáso lhatja. A kórjóslati tényezők szerepét értéke lve meg
állapíthat ó, hogy a nemzet közi iroda lom ellentmond ásos, nem 
egyértelmű . Több , mint 300 tüdőáttét miatt végzett műtét ta
paszta latai alapján úgy látjuk, hogy az elsődleges daganat szö
vettana meghatározó, döntő a TOT és betegség mentes időszak 
hossza , tová bbá a tüdőmütét kiterjesztettsége. Nem szign ifi
kánsan jobb, de kedvezőbb a kórjós lat önálló és 2 cm-né l ki
sebb áttét eseté n, függe tlenül attó l, hogy egy- vagy kétoldali tü

dőáttétről van szó. 

A SEBÉSZI KEZELÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYEI Az emlő, a méh- és a 
petefészek daganatok tüdőáttétei miatt végze tt műtétek várható 
eredményeit saj át tapaszta lataink és az irodalmi adatok tükr é
ben fog laljuk össze. 

AZ EMLŐRÁK TÜDŐÁTTÉTEI Az emlőrák tüdőáttéteit kezdetb en 
egy szisztémás daga natszóródás je leként értéke lték. Az 1978-
ban közö lt eredmények is ezt támasztották alá, ugyan is a 
14%-os 5-éves túlélés nagyon szerény kilátást nyújtott ( 4). Alig 
egy évve l később nagyob b betegszám értékelése után már j óva l 
kedvezőbb, 30% 5-éve s tú lélésről számo ltak be (5). Ez a 30% 
körü li 5-éves túlélés látszik elfogadhatónak napja inkban is. Sa
ját eredm ényeink - 32%-os 5-éves túlélés - összhangban van-
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nak a nemzetközi adatokka l (6-8). Az emlőrákból származó tü
dőáttétek sebészi eltávolításá nak daganatgyógyászat i értéke 
még mind ig v itatott (9). Emlődaganat eltávolítása után össze
sen 40 beteg esetében végeztü nk tüdőáttét-eltávolítást. Az el
sődlegesen műtött és kiegészítő keze lésben részes ített betegek 
között 12%-ban alaku lt ki a tüdőáttét egy éven belül, nagyobb 
részüknél később, néhány esetben tíz évve l az emlőmütét után. 
A túlélés a betegségmen tes időszak hosszáva l szoros összefüg
gést mutatott a hosszabb betegségmentes időszak előnyére (át
lag túlélés: 62 hónap a 8 hónappal szemben), ame lyet az irodal
mi adatok is megerősítenek ( 1, 10) . A haza i esetek elemzése azt 
mutatja , hogy az utóbbi 10 évben az emlőrákból származó tü
dőáttétek hossza bb idő után alakulnak ki, vagyis a betegség
mentes időszak hosszabbod ik, feltehetően annak köszönhe
tően, hogy az elsődleges mütét utáni sejtmérgező gyógysze rke
ze lés (kemoterápia) és a kiegészítő sugár- és hormonkezelé s, 
va lamint a hormonkötőhelyek (receptorok) meghatáro zása is 
kötelezővé és elfoga dottá vá lt. Ugyanakkor aláhúzza annak 
szükségességét, hogy a betegek megfelelő el lenőrzése 10 év 
után is szükséges , mivel a késői tüdőáttét esetén még eredmé
nyesebb sebészi kezelésre van kilátás, ha azt kezdeti állapo tban 
fedezzük fel. 

A nemzetközi irodalomban kevés adat van a TOT kórjós lati je

lentőségéről. Mi is csak betegeink egy részénél értéke lhettük, s 
azt találtuk, hogy, ha a TOT 40 napnál hosszabb , az átlagos túl
élés 85 hónap , míg, ha 40 napnál rövidebb , az átlagos túlélés 
csak 27 hónap. Ezek alapján a TOT jelentős kórjó slati tényező
nek minősült. 

Az irodalmi adatok, melyek többnyire kisebb esetszámot ele
meznek, arra utalnak, hogy az emlőrák leggyak rabban többszö
rös áttétet ad a tüdőkbe, vagy is a tüdőkben általában több da
ganatgóco t (mu ltiplex depozitokat) látunk (7, 11 ). Az irodalmi 
adatokka l megegyezően saj át tapasz talatunk is azt erősíti meg , 
hogy többszörös áttétek eseté n is van értelme a sebész i eltávo
lításnak. Öná lló tüdőáttétnél 68, míg többs zörösnél 36 hónapo s 
átlagos túlélést talá ltunk. A különbség ugyan nem bizonyult 
szign ifikánsnak, az eredmények mégi s lényege sen kedvezőb
bek önálló áttétek esete iben. Tapasztalatai nk összhangba n van
nak mások eredmé nyeivel ( 1, 7) . A sebész i beavatko zás algo 
ritmusában azt az elvet követjük és aj ánljuk, hogy, ha a mellka
si spirál-CT, vagy HR-CT többszörös (3-5 kerekárnyék felett i) 
akár egyo ldalú érintettséget mutat , mindkét mellkasf él egy
idejű feltárása kötelező ! Kétoldalú elhelyezkedé s esetén pedig 
egy ülésben, leginkább középső szegycson tátvágás ból (med ian 
sternotom iából) a mellkas cé lzott megnyitá sa után a tüdőlebe

nyeket mindk ét oldalt nézzük és tap intsuk meg (szelektált tho
racotom ia+VATS). 

A túlélést alapvetően a tüdőáttétek kiterj edtsége, elhelyezkedé se 
(stádiuma) és eltávolíthatósága határozza meg. Teljes kimet
szésnél átlagosan 68 hónapos, illetve 50% feletti 5-éves túlélé st, 
míg részleges eltávolí tás után, tüneti enyhítést szolgáló (pall i-
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atív) műtéteknél 27 hónapos átlagos túlélést találtunk , és a be
tegek két éven belül meghaltak. A különb ség sz ignifikáns. Ha
sonlóan jelentős különbségről számolnak be az irodalmi tanul
mányok, csak ném ileg alacso nyabb túlélési mutatókkal ( 1, 7). 

Ma már nem lehet kétséges, hogy a betege k összetett kezelésé
ben (sebészeti és kiegészítő kezelések) elsősorban a gyógysze r
és hormonkeze lésnek szerepet kell kapnia. A sebész i beavatko
zás önmagában sokszo r szerényebb eredménnye l jár , mint ki
egészítő keze lésse l, de a sebészi beavatkozás kihagyása ugyan
csak jelentősen rontja a késői eredmé nyeket. Staren és mtsai 
( 12) köz leményükben az át lag túlélésben 24 hónap (58, illetve 
34 hónap), az S-éves túlélésben pedig 25% (36, illetve 11 %) kü
lönbséget írtak le a sebész ileg kezelt és nem kezelt esetek között. 

A saját és az iroda lmi tapasz talatokat összefog lalva azt mond
hatjuk , hogy az emlőrák ti.időáttétei ese tén az előzőekben fel
soro lt kiválasztás i fe ltételrendszer alapján nem csak aj ánlott, 
hanem indokolt is az áttétek sebész i eltávol ítása, melye t kiegé
szítő keze lésne k ke ll köve tnie! A kivá lasztás a lape lveit és a ké
sői eredményeket jelentősen befo lyáso lja 1. az elsődleges da
ganat szövettana, 2. a daganatsejt ek hormonkötőhely (recep
tor) állapota, 3. a betegség mentes időszak hossza (12 hónapnál 
hossza bb kedvezőbb), 4. TDT (40 napnál hossza bb kedvező), 
5. kimetszés j ellege (te lj es vagy nem teljes) . Ne m j elentős be
folyáso ló tényező az áttétes csomók száma. 

A NŐI NEMI SZERVEK DAGANATAINAK TÜDŐÁTTÉTE I A nő i nemi 
sze rvi daga natok tüdőáttéte inek sebész i kezeléséről nagyon 
szerény iroda lmi adatok állnak rendelkezésre. Mi a 20 éves 
anyagunkb an csak 11 ese tet találtunk , ami miatt statisztikai 
elemzés re nem vá llalkozhatunk. Az irodal mi köz lések elsősor

ban a méh rossz indula tú daga natainak tüdőáttéteiről számol
nak be, melyek 2-6% -ban fordu lnak elő ( 13- 14). A klin ikai 
megfigye lések arra utalnak, hogy a méhdaganatok után az ese
tek 70-80%-á ban a műtét utáni első három évbe n alakulnak ki 
a tüdőáttétek, de akár 10 év után is megje lenhetnek ( 14). A mi 
11 betege t felölelő anyag unk is azt mutatja, hogy öt évve l az 
elsődleges daganat eltávolítása után is várható a méhdagana
tok tüdőáttéteinek megje lenése , am i arra utal, hogy a betegkö 
vetést 5 év után is folytatni ke ll. Határozot t álláspontot kialakí
tani a női nemi szervek tüdőáttéteinek keze lésében nem lehet, 
hiszen a gyógyszer - és hormonkeze lés is eredményes lehet, kü
lönöse n a többszö rös áttétek esetén. Az elsődleges daganat szö
vettana ebben az ese tben is meghatározó kórj ós lati tényező - a 
laphámrákok tüdőáttétei után kedvezőbb túlélés várható ( 15). 
A tüdőáttétek megje lenésé t követően a betegek ¾-e nem él egy 
évnél továb b. A túlélés szempontjá ból meghatározó, hogy 
egyedü li vagy többszörös ti.időáttétről van-e szó. Ezért különö
sen fontos, hogy a műtét e lőtt a klinikai stádiumot pontosan 
meghatározz uk, egyéb áttétek lehetőségét kizárjuk , és hogy 
akár sebé szi eszközökkel tisztázzuk az áttétek számát, illetve 
egy vagy kéto ldali megje lenését. Ez utóbbi kérdésbe n segítsé
get j elent a középső szegycso ntmegnyitás és/vagy a VATS . 
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Magu nk 2 chorioca rc inomás betegnél kialakult tüdőáttét miatt 
lebenye ltávo lítást végezt ünk és kiegészítő hormonkeze lést ad
tunk. Mindkét esetben tíz évnél hossz abb (egy ilrnél 19 éves !) 
tú lélést értünk e l. Két petefésze krákos beteg közü l az egy ik 
tüdőáttéte kétoldali elhelyezkedésű vo lt. Az áttétet m indk ét 
eset ben eltávolítottuk. A méhrákos ese tek között egy ben a 
mellhártyai terj edés miatt csak kór ismézés i cé lzatú beava tko

zás törté nt. 

A rossz kórjós lat ellenére összefog lalva azt érdemes kiemeln i, 
hogy a női nemi szervek tüdőáttétei ese tén a kezelés t a nő
gyógyász, daganatgyógyász és mellkasse bész együtt határozza 
meg. Ez azért fontos, mert j ó l meghatározott keze lés i terv ese
tén van esé ly arra, hogy a tüdőáttétek sebész i e ltávo lítását is 
beépítsük az átfogó keze lésbe, amely után a beteg j óva l kedve
zőbb kórjóslatot remélhet, mint tüdőkimetszés nélkül ( 15) . 

KÖVETKEZTETÉS Az emlő és női nemi szervek tüdőáttéteinek 

megjelenése nehéz helyzet elé állítja az egyszemélyes döntést 
felvállaló orvos t, hiszen a gyógysze r-, horrnon- és sebész i keze
lés helyének és beillesztésének megvá lasztása meghatározza a 
beteg kórjóslatát . A fenti részletezés alapján számtalan szempont 
figyelembe vételével lehet csak a szakmailag helyes döntést 
meghozni, amelyné l elengedhetet len a nőgyógyász, a daganat
gyógyász és a mellkassebész összehangolt állásfog lalása . Ezt bi
zonyítja, hogy az emlődaganatok tüdőáttéteinek eltávolításáva l 
akár 50%-os S-éves túlélést is el lehet érni, de a női nem i szer
vek rosszindulatú daganataibó l eredő tüdőáttétek esetében is van 
esé ly a tüdőáttét kimetszésé t követően a gyógy ulásra. 

IRODALOM 

1. Lanza LA, Natarajan G, Roth JA, Putnam JB Jr. Long -tenn surv ival 
after resectio n of pulm onary metas tases from carcinoma of the breast. Ann 
Thorac Surg 1992; 54 :244-247. 

2. Csekeő A, Körösi A, Altorjay Á, Ku lka F. A tüdőmetasztázisok sebészi 
kezeléséve l sze rzett tapas ztalata inkról. Pneumonol Hung 1984; 37:34 3-
347. 

3. Fawz i EI-Tulthi, Csekeő A, Pálffy Gy. Result s of surgical trea tment for 
colorectal Jung metastases. Med Thor 1999; 52:32 -36 . 

4. Mountain CF, Khali l KG, Hennes KE, et al. Thc contribu tio11s of 
surgery to the managem ent of carc inomato us pu lmonary metastases. 
Cancer 1978; 4 1 :833-840. 

5. McCom1ack PM, Mani ni N. The chang ing ro le of surgery in pulmonary 
metastasis. Ann Thorac Surg 1979; 28: 139- 147. 

6. Bransc heid DS, Krysa G, Wollkopf H, et al. Does ND-YAG laser extend 
the indication s for resec tion of pulmonary metastases . Eur J Cardiothorac 
Surg 1992; 6:590 -597 . 

7. Friedel G, Linder A, Toomes H. The significance of prognostic factors 
for the resect ion of pulmo nary mctastases of breast cancer. Thorac 
Cardiovasc Surg 1994; 42:7 1-75 . 

8. Stewan JR, John AC, Walter I-IM, et al. Twenty -year expe ricnce with 
pulmonary metastas ectomy. Am Surg 1992; 58 : 100- 103 . 

205 



CsekeöA 

9. The lntemational Regist ry of Lung Metas 1ases (Pastorino U, Buyse M, 
Friede l G, el al.). Long-1erm result s of lung me1astasectomy: Prognostic 
analyses based on 5206 cases. J Thorac Card iovasc Surg 1997; 113:37- 49 . 

10. Kolo dziejs ki L, Góralc zyk J, Dycze k S, el al. The role of surgery in 
lung metastases. Eur J Surg Oncol 1999; 25:4 10-417. 

11. Patanapha n V, Sa laza r OM , Risco R. Breas l cancer: Meta s1at ic patterns 
and 1heir prognosis. Sou lh Med J 1988; 81: 1109. 

12. S1aren ED, Salemo CH, Rongiona A, el a l. Pulmonary resec1ion for 
metastatic breast ca ncer. Arc h Surg 1992; 127: 1282-1284. 

206 

13. Ballon SC, Bennan ML , Dona ldson RC, et al. Pulm onary me1as1ases 
of endo metrial carcinoma. Gynecol Oncol 1979; 7:56-65. 

14. Bouros D, Papadakis K, Siafakas N, el al. Natural history of pa1ients 
wi1h pulmonary metastases from u1er inc cancer. Can cer 1996 ; 78:441-447 . 

15. Seki M, Nakagawa K, Tsuchiya S, et al. Surgical 1reatment of pul
monary melastases from ulerine cervical cancer . Operation melhod by lung 
tumor size. J Thorac Card iovasc Surg 1992 ; 104:876-88 1. 

16. Ramming KP. Surgery for pulmonary metasta ses . Surg C lin Nort h Am 
1980 ; 60:8 15-824. 

Nőgyógyászali Onkológ ia 2002; 7:203- 206 




