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ÖSSZEFOGLALÁS A vastag-vég bélrákok májáttéteinek műtéti el
távo lítása ma általáno san elfogadott , hatásos kezelési mód szer. 
Az emJőből és a belső nemi szervekből kiinduló rosszindu latú 

daganatok májáttéteinek sebész i kezelése viszont csak az el
múl t tíz évben került előtérbe. 

A szerző 13 műtött bete g adatainak visszatekintő elemzése so
rán foglalkozik a májátt ét klinikai jellemzőivel, az elsődleges 

daganat nyirokcsomó-ér intettségéve l, a műtéti j ava llattal, vala
mint a kezelés korai és késői eredmé nye ivel. 

A műtéti ja vallatot az egye dül i (so liter) májáttét és az egy, kö
rülírt terü leten elhelyezkedő többszö rös áttét képezte olyan 
ese tekbe n, amikor a CT alapján várhat ó vo lt, hogy az áttétek 
teljes egészé ben eltávolíthatók (RO-kimetszés). A műtétek so
rán a máj különböző részei nek (segme ntje inek) kimetszésé re 
kerü lt sor, négy alkalom mal laparoszkóp pal, egy estbe n ped ig 
hemi hepatectómi a történt. Műtéti ha lálozás nem vo lt, két be
tegnél kisebb szövődmény je lentkeze tt. Valamennyi beteg ke
moterápi ás keze lésben részes ült. 

A követé s során három emlődaganatos bete g ha lt meg, akik át
lagosa n 21,6 hónapot éltek. A több i beteg átlagos köve tés i ide
je 13,8 hónap volt , amely alatt a daganat egy ik betegnél sem 
újult ki. A chorio carcinom ás betegben a májkimetsz és után 18 
hónappa l a májba n ismételten keletkezett áttét. 

Az eredménye k alapján megá llapítható , hogy gondosan meg
válogatott esetekb en a májk imetszés biztonságga l végezhető, 
és a túlélés i eredmé nyek biztatóak . 
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Kulcsszavak emlőrák, női nem i szerv i rák, májáttét , májkime t
szés, túlélés 

Surgical treatment o f liver metastases from breast and femal e 
genital ca rcinoma 

ABSTRACT Today, the resec tion of colorecta l liver metastases is 
a we ll-accepted and effec tive treatment. ln the past decade 
liver metasta ses of both brea st and intema l genital organ 's 
malignancies are also treated more frequent ly by surgical inter
vent ion. 

The author retrospectively studied 11 patients with breast can
cer and one with chorio cac inoma who deve loped hepat ic sec 
ondary , which were surgicall y resec ted. The clin ical features of 

the liver metastases , the lymph node involvement of pr imary 
tumour, the indicatio ns of opera tions, and the early and late 
treatment resu lts were analysed. 

Hepatic resec tion was indicated in wo men with isolated or well 
localised mu ltiple metastases , which on CT scan appea red to 
be tota lly resectab le, i.e. RO resec tion appeared feas ible. Diff e
rent types of segmen t resect ions were perfo rmed , including 4 
laparosco pic resect ions and one hemihepat ectomy. There was 
no death in the perioperative period , and only minor pos tope r
ative complications occ urred in two cases. Ali patient s re
ceived chemotherapy. 

Three breast cancer pat ients died, whose average survi va l rate 
was 21,6 month s. The average follow-up tim e in the remaining 
breast cancer patients was 13,8 months, and none of them 
relapsed. The patient with primary choriocarci noma developed 
recurrent liver metastas is 18 months after the hepatic resec tion, 
and is currently treated with loco-reg iona l chemotherapy. 

ln conclu sion, surgical resec tion of liver metastases of wo men 
with primary breast cancer ca n be safe ly perfo rrned in selected 
cases and the survival rate is reasonab le. 
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BEVEZETÉS A vastag-vég bél rosszindulatú daganatok májátté
teinek műtéti eltávo lítása - különböző mértékű májk imetszé
sek - általáno san elfogadott keze lési módszer . A műtét utáni 5 
éves túlélés ilyen esetekben eléri a 30%-ot. Nem ilyen egysé
ges a felfogás a nem vastag-végbé l eredetű daganatok májátté
teinek sebésze tét i lletően, jó llehet néhány közleményben a ki
terjesztett vagy palliati v májkimetszés kedvező túlélési ered
ményeiről számoltak be (1-5). 

Az emlőrák májáttéteinek sebész i kezeléséről 1990 előtt csak 
néhány esetet közö ltek . Az első, több beteget felöle lő értékelés 
I 99 1-ben je lent meg ( 6). Az ezután megje lent, nem nagy szá
mú esetet elemző közlemények biztató eredményeke t ismertet 
nek , világos , egyértelmű következtetést a májkim etszés j ava l
latát illetően azonban nem vontak le (7- 15). Csupán egye tlen 
közlemény szerzői igyekeztek az emlőrák eredetű májáttétek 
j ava llatát meghatározni, irányt adva a májsebészet i gyako rlat 
számára ( 16). 

A nő i belső nemi szervekből kiinduló daganatok májáttéteinek 
kimetszéséről csak szórványos adatok ismertek , ame lyek a 
nem vastag-vég bél eredetű májátt étek sebész i keze lésének ér
téke lése között találhatók ( 1, 4-5, I 7). A petefészek-daganatok 
májáttéteinek jellemzőiről egy ritkán előforduló lipoidsejtes 
petefészek- daganat eset ismertetésé nek megvitatása során ol
vashattunk (18). 

A j elen visszatekintő tanulmányban az emlődaganatok májátté
teinek kimet szésével elért eredmé nyeinkke l, valamint a női 

belső nemi szervekből kiinduló májáttétes esetünk ismertetésé
vel az iroda lomban olvasható, nem nagy számú esethez szeret 
nénk újabb adatokka l hozzáj árulni. 

/. táblázat A májkimetszéses betegek legfontosabb adatai 

Szám Kor Erede t 

47 emlo ca. 

2 47 emlo ca. 

3 6 1 emlo ca. 

Műtéti áttét 
intervall um mérete 

(hónap) (cm) 

47 2 

28 7 

65 15 

Áttét 
száma 

1 

3 

Máj kimetszés 
típusa 

11.scgm.lap.res. 

VII-VIII.segm. res. 

b.o. hemihepatect. 

Az emlő- és a női nemi szervi daganatok májáu éteinek sebészi kezelése 

BETEGEK ÉS MÓDSZEREK A DE OEC II. sz. Sebészeti Klinikán 
1994. január 1. és 2003. decembe r 31. között májáttét miatt 
226 beteget műtöttünk . Közülük a nem vastag-végbélrák ere
detű májáttét miatt műtött bet egek száma 39 volt. Mind a 
39 beteg nő volt, átlagos életkoruk 54 év. A 39-ből 4 esetben 
tüdőrák, háromban epehólyagrák , ! l -ben hasnyálmirigyrák, 
kettő-kettőben mesothelioma, melanoma, és a hashártya mö
götti rosszindulatú daganat , egy-egyben karcinoid, choriocar
cinom a és veserák, ! l -ben pedig emlőrák volt az elsődleges 

daganat eredete. Az emlőrákból és a női nemi szerv i daganat
ból származó májáttét miatt műtött esetek száma tehát össze
sen 12 volt. 

A műtéteket akkor javaso ltunk , ha az előzetesen elvégzett UH-, 
majd CT-vizsgá lat egy körülírt elváltozást (különá lló gócot) 
vagy egy körülírt területen több gócot mutatott, amelyek vala

milyen típusú májkimet széssel teljesen eltávo líthatónak látszot
tak. Egy betegnél a körülírt gócon kívül egy távolabbi területen 
elhelyezkedő áttétet szegment-kivágással távolítottunk el. 

A tanulm ányban vizsgá lom az el sődleges daganat műtéte és a 
máj kimetszés között eltelt időt, az áttét( ek) méretét, számát, a 
májkime tszés formáját , a műtéti szövődményeket, a májműtét 

előtti és utáni kemoterápiát , a követési időt és a beteg je lenle

gi állapotát. Szövettani vizsgá latot az eltávo lított daganatból 
természete sen valamennyi esetben végeztünk. 

EREDMÉNYEK A műtött betegek legfontosabb adatait az /. táb
lázatban tüntettem fel. Az emlőrákos eredetű májáttétek esetén 
az elsődleges daganat műtéte és a májkimetszés között átlago
san 35,9 hónap telt el. Ez az idő a choriocarcinomá s betegnél 
34 hónap volt. A májáttét átlagos átmérőj e az emlőrákos bete

geknél 5,6 cm, choriocarcinomás estben 12 cm volt. Két eset 
kivételével (amikor 3 áttétet metszettűnk ki) egyetlen májátté t 
indokolta a műtétet. 

Emlőműtét 

nyirok
érintettség 

+ 

Májkimetszés 
utáni 

chemotherápia 

E +T 

E + T 

T 

Követési 
ido 

(hónap) 

48 

17 

15 

A jelenlegi állapot 

rec idíva-mentes 

recidíva-mente s 

meghalt (ca.pleurae) 
4 63 emlo ca. 4 16 3 V-VI-Vll -+111.segm.res . + E + T 28 meghalt (ca.pleurae) 

5 50 emlo ca. 6 2 11.segm.res . + CEF 
6 48 emlo ca. 6 1 1,5 atyp.lap.re s. T 
7 64 emlo ca . 45 3 Vl. segm.res. + T 

8 57 emlo ca. 24 5 V-Vl.segm.res. + T 

9 53 em lo ca. 42 2 III. segm. lap. res . T 

10 58 emlo ca. 3 1 6 b.o. lobectomia + T 
11 62 emlo ca. 42 3 V.segm.lap.r es . + T 
12 38 chorioca. 34 12 IV-V.Vl. segm. res. X EMNC O 

Rövidítések: E+ T= Epirub icin + Taxotere, CEF= Cycloph osphamid + Epirubic in + Fluorouracyl, T= Taxo tere, 
EMNC O= Etoposid+Methotrexat+ Actinomycin+Cytoxan 
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22 meghalt (recid .+ca.pleurae) 

12 recidíva-mentes 

9 recid íva-mellles 

9 recid íva-mentes 

7 rec idíva-mentes 

5 recidíva-mentes 

4 recid íva-mentes 

18 recid íva a májban 

13 1 



Sápy P 

A műtéti típu sokat tekint ve különböző szegment -kimetszés e
ket végez tünk , három betegnél hastükrözésse l. Egy bete gnél 
atípusos laparosz kópos kimetszésre, egy másikban bal oldali 
hemihepatektómi ára és egy harmadikban bal o ldali májl ebeny

eltávo lításra került sor. A 12 máj kimetszés után l 0 bete g zavar
talanul gyógy ult, kettőnél a műtétet követő 4 . és 7. nap között 
hőemelkedés-láz j elentkezett, amely lázcs illap ítók hatására 
megszűnt. 

A 11 elsődleges emlőműtét során nyirokcsomó -pozitivitás 7 
ese tben fordult elő. Az eddig meghalt 3 beteg ez utóbbi cso
portba tartozott - átlagos an 2 1,6 hónapot éltek. A többi beteg 
átlagos köve tés i ideje 13,8 hóna p volt, kiúj ulást egy ikükn él 
sem észle ltünk. A kemoterápiát illetően úgy látsz ik, hogy a 
Taxotere a leggyakrabban használt sze r az emlőrák távoli átté
teinek adju váns keze lésében. 

A cho riocarcinoma ese tében a nyirokcsomó állapotát nem is
mertük. 18 hónappal a májkím etszés után a jo bb májf élben 
többszörös áttét keletkeze tt, amely miatt a beteg az arteria 
hepaticán át kemoembolizác iós keze lésben részesü lt. Előzőleg 

többs zörös szisz témás sejtmérgező gyógysze rest keze lést is 
kapott EMNC O keze lés formájában. 

A májáttétek szöve ttani vizsgálata az elsődleges daganat és az 
áttét közö tti össze függés t minden ese tben igazo lta. 

MEGBESZÉLÉS Irodalmi adatok sze rint a vastag-végbé lrákok 
májáttéte i eseté n a leghatásosa bb keze lés a májkim etszés (l 9-
23). A műtéti halálozás i arány alacso ny ( 1-2% körüli), a szö
vődmények arányszáma 38% (2 1 ), az 5 éves tú lélés 30% körü
li (2 1 ), de a 40%-o t is elérheti (22) . Saj nos, az összes áttétes 
esetnek csak l 0-20%-a alkalmas megfe lelő sebész i beava tko
zásra, amely a legjo bb eredm ényt adja . A nem műthető esete k 
okai közö tt a túl nagy daga nat és/vagy a nem körü lírtan elhe

lyezkedő daga nato k valam int a máj mindkét lebenyében je len 
levő át tétek sze repe lnek; ilyenkor ugyanis a kimetszés utáni 
ma radék máj túl kics i lenne (24). Ezekben az esetekben is el
távo líthatóvá válhat a daga nat a műtét e lőtti kemoembolizáció
val, a máj kapu véna embolizációjáva l, illetve több ülésbe n 
végze tt mütéttel (24-25) . 

A vastag-vég bélrák eredetű májáttéte kkel szemben az egyé b 
rossz indulatú daga natok májáttéte inek sebésze ti iránye lvei 
nem ennyire egységese k, a máj áttét eltávo lításá nak szerepe és 
hatásossága még nem pontosan megha tározott ( 1-5, 17, 26). 
Ebben va lósz ínüleg sze repe t játsz ik az, hogy a nem vastag
végbé lrákbó l szár mazó egye düli májátté tek, illetve a több gó
cú, de j ól körülh atáro ltan elhelyezkedő máj áttétek - szemben a 
vastag-végbél rákok májátté teive l - ritkán fordulnak elő. Az 
irodalmi adatok sze rint emlőrák ese tén a különálló májá ttétek 
ará nya 4-5% (6 , 27), és a női belső nemi szervi rákok is ritkán 
adnak egygócos májáttétet. Éppen ezé rt az ilyen ese tekbe n a 
választo tt keze lés a sz isztémás kemoterápia , melyet vala
mennyi betegünknél alkalmaztu nk az e l sődleges mütét után. 
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A műtét j ava llata mütött betege inknél a legtöbb esetbe n az 
egyedü lálló áttét , két esetben egy körülírt terül eten elhelyezke
dő 3 áttét volt, amelyeket a CT-vizsgá lat alapjá n teljesen eltá
volíthatónak ítéltünk (az R0-ás kimetszés várható volt) . Ez 
egybevág Elias és mtsai ( 16) véleményével , akik szintén ezt a 
ja vallatot fogadják el. Szerintük a mütét melletti döntésben 
sokkal inkább a technika i szempontok érvényes ülnek (teljes el
távo líthatóság, alacsony mütéti kockázat), mint a daga nat
gyógy ászati tényezők. Eseteinkben szövődmény ritkán fordult 
el ő, és nem volt súlyos, műtéti halálozásunk nem volt. A műté

ti kockázat tehát kicsi, ami támogatj a az R0-ás kimetszés re va
ló törekvést. Az idézett szerzök lueme lik azt is, hogy fiata l be
teg ese tén könnyebb a műtét elvégzése mellett dönteni. Ez a 
megá llapítás számunkr a is megkö nnyítette azt a döntést, hogy 
50 év alatt betege ink közül négynél műtétet végezz ünk. 

A mütéti j ava llat kiszélese désében szerepet játsz ik a máj sebé
szet jelentős fej lődése. Az utóbbi évtized eredm énye, hogy a 
májkim etszése k halálozása 5% alá esett , a májműtétek bizton
ságosab bá váltak, ami különöse n vonatkoz ik nagyob b máj köz
pontokban végze tt műtétekre (28-30). Onkológ ia szempontbó l 
ismert, hogy a nem vastag-végbé lrák eredetű májá ttétek kemo
terá pia hatásá ra csak el vétve fej lődnek teljese n vissza, ezért a 
máj kimetszés a kemoterápia előtt egy megelőző lépés lehet jó l 
megvá loga tott esetekben. A műtött betegeink is kaptak kemo
teráp iát a májkim etszés után: amely az emlőrák eredetű átté t 
ese tén Taxote re-t, chor iocarc inoma-átté t műtéte után pedig az 
EMA/CO-keze lés gyógysze reit tartalmaz ta. 

Kérdés, hogy a máj k imetszés j avítja-e az em lő- és a női belső 

nemi szervi daganatokból eredő máj áttétes betegek túlélését? 
Emlődaganat eredetet tekintve iroda lmi ada tok sze rint a 3 éves 
túlélés az 50%-ot, az 5 éves túl élés a 30%-ot elérheti , amely 
haso nló a vastag-végbé lrák eredetű májá ttétes be tege k túlélési 
adataihoz (9-11 ). Az általunk műtött betegek közül hárman át
lagosan 2 1,6 hónapot éltek még a mütétet követően , a többie k 

átlagos követési ideje 13,8 hónap, de ez utóbbi csoport daga 
natmentes, amely bizta tó a túlélés i esé lyek vonatkozásába n. 

A kó1jóslatot befolyáso ló tényezőket - az elsődleges daga nat 
jellemzői, a mütétek közti idő, az áttétek nagysága , száma, a 
mütét formáj a, a máj-nyombél hez tartozó nyirok cso mók álla
pota - több szerző vizsgá lta. Sajnos a kórjósla ti tényezők fi
gye lembevéte lével sem lehet előre je lezni az átté tes betegség 
klini ka i vise lkedésé t (6, 31 ). 

A női nem i sze rvi rákok májáttéte inek műtéti kezeléséről csak 
kis esetszá mú közlemé nyek olvashatók. Közülük is inkább pe
tefészekrák eredet ü májáttéte k műtéti eredmé nye it értékelik. A 
petefészekrák je llegzetesen hasüregbe n szór (ca rcinomatos is) 
és több-kevesebb hasv íz képződi k; egye dül i, különálló máját 
tétet ritkán ad . A petefésze krákos betegek májk imetszés utáni 
túlélési eredménye i rosszak ; az 5 éves túlélés i arány a kiegé
szítő kemoterápia ellenére is rendkívül alacsony (5 , 18). Fran
cia szerzők a méh- és a petevezeté k-mir igyrákja májátté tének 
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eltávolítása után 28 hónapos átlagos tú lélésről számo lnak be, 

és 5 betegből 3 több mint két évet é lt (4). Az általunk műtött 

chor iocarcinomás beteg a máj kime tszés után eddig 18 hónapot 

élt , a daganat azo nban a májban kiújult , amelyet helyi kemote
ráp iáva l keze lünk. 
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