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ÖSSZEFOGLALÁS  A FIGO IA2–IIA stádiumú méhnyakrák a 
kiterjesztett méheltávolítással és medencei nyirokcsomók el-
távolításával vagy az ún. gyógyszerbesugárzással kezelhetô. 
A sebészi beavatkozás színvonala befolyásolja a daganat helyi 
kiújulását és a túlélést is, következésképpen rendkívül fontos, 
hogy a mûtétet meghatározott „minôségbiztosítási elvek” be-
tartásával végezzük. Közleményünkben a kiterjesztett méh-
eltávolítás (radikális hysterectomia) minôségbiztosításával 
foglalkozó nemzetközi irodalmat tekintjük át. 

Kulcsszavak: kiterjesztett méheltávolítás, méhnyakrák, 
minôségbiztosítás

BEVEZETÉS  A FIGO IA2–IIA stádiumú méhnyakrák kiterjesztett 
méh- és kismedencei nyirokcsomó-eltávolítással vagy az ún. 
gyógyszerbesugárzással (kemoirradiáció) kezelhetô. Ha a ke-
zelés mûtéti, akkor annak daganatgyógyászati szempontból ki-
terjesztettnek kell lennie. A beavatkozás elengedhetetlen részét 
képezi a medencei nyirokcsomók teljes eltávolítása is. A mû tét-
tel a méhet, a méh melletti (parametrium) és a méhnyak körüli 
(para cer vi ca lis) kötô szö ve tet és a hüvely felsô negyedét távolíts-
juk el. A cél a daganatmentes sebészi szélek biztosítása – azaz 
a daganat teljes egészének kivétele –, az esetleges mikroszko-
pikus áttétek eltávolítása, valamint a medencei nyirokcsomók 
állapotának a feltérképezése. A mûtéttel feltárható kórjóslati 
té nye zôk segítenek a mûtét utáni kiegészítô (adjuváns) kezelé-
sek szükségességének megítélésében, illetve ezek megtervezé-
sében. A kiterjesztett sebészi beavatkozás színvonala dön tô en 
befolyásolja a daganat helyi kiújulását, végsô soron a beteg 
gyógyulását, ezért is fontos, hogy a méhnyakrákban szen ve dô 
betegeknél is a legmegfelelôbb sebészi beavatkozást végezzük. 

A mûtétek minôségbiztosításakor pontosan meghatározhatók 
és elemezhetôk az egyes mûtéti módszerek és azok színvona-
lának hatása a betegség kimenetelére. A megfelelô minô ség biz-
to sí tás haszna egyértelmûen bizonyított a daganatsebészetben, 
de alkalmazása a tárgyilagosan mérhetô és ele mez he tô adatok 
és minô sé gi mutatók (indikátorok) hiányában, továbbra is meg-
le he tô sen nehéz (1–2). Hazánkban is hátrány, hogy a sebészi 
elvek gyakran csak a helyi hagyományokon alapulnak, sokszor 
nélkülözve a megfelelô szintû tudományos bizonyítékokat. 
Ugyanakkor a mûtétek minôségének biztosításához meg kell 
határozni a mérhetô sebészeti elemeket és azokat az alap ve tô en 
betartandó (standard) elveket, amelyek a mi nô ség biz to sí tás nál 
számon kér he tôk. E nélkül nem kép zel he tô el hatékony és kor-
sze rû betegellátás (3–4). 

Közleményünkben azokat a tényezôket foglaljuk össze, ame-
lyek befolyásolják a kiterjesztett méheltávolítás minôségét, 
és így lehetôvé tehetik a pontos minôségbiztosítási rendszer 
megalkotását.

A KITERJESZTETT MÉHELTÁVOLÍTÁS TÖRTÉNETE  1895-ben J. G. 
Clark, a Johns Hopkins Egyetem nôgyógyásza végzett elsôként 
kiterjesztett méheltávolítást (5–7). A mai értelemben vett ra-
dikális hysterectomia azonban kétségtelenül Ernst Wertheim 
nevéhez fûzôdik, aki a XX. század elején 500 mûtétrôl számolt 
be. A kiterjesztett mûtétek egyértelmû célja a daganat teljes 
eltávolítása (ép sebészi szélek) volt (5–6). Késôbb Okabayashi 
és tanára, Takayama egy továbbfejlesztett beavatkozást ismer-
tettek, amely a méh melletti kötôszövet szélesebb kivágását 
és a hólyag–méh szalag (ligamentum vesicouterinum) eltávo-
lítását is magába foglalta. Ezután Meigs (11–12) módosította 
a korábbi mûtéti módszereket, és a beavatkozást a medencei 
nyirokcsomók eltávolításával egészítette ki.

A jelenleg is végzett kiterjesztett mûtétek alapjait a kórszövet-
tan fejlôdése teremtette meg. Burghardt és munkatársai (5) 
igazolták, hogy a ráksejtek közvetlenül is terjedhetnek a méh 
melletti kötôszövetbe, de a nyirokereken keresztül elsodródva 
(ráksejtembólia) is adhatnak nyirokcsomóáttétet a para met rium-
ban. Megállapították azt is, hogy a méh melletti kötôszövetben 
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a nyirokcsomók és a nyirokcsomóáttétek is elszórtan, rende-
zetlenül és gyakran közel a medencefalhoz helyezkedtek el (5). 
A Benedetti-Panici és munkatársai (12) a vizsgált eseteik 93%-
ában észleltek a parametriumban nyirokcsomókat. Minden 
általuk vizsgált (és elnevezett) területen, vagyis a felszínes és 
a mély („deep layer”), az elülsô, az oldalsó és a hátsó-oldalsó, 
valamint a méh–keresztcsont (sacrouterin) szalagokban egy-
aránt találtak pozitív és negatív nyirokcsomókat is, a nyirok-
csomóáttétek az esetek 36%-ában fordultak elô. A méhnyakrák 
miatt végzett mûtéteket 1974-ben Piver és munkatársai (13) 
osztályozták a kiterjesztés alapján, az egyes csoportok pontos 
meghatározásával (1. táblázat). Az eredeti osztályozás még 
jelenleg is viszonylag széles körben használatos, ugyanak-
kor több szempontból is idejét múlt. Az újabb csoportosítást 
(EORTC [14], Querleu és Morrow [15]) a késôbbiekben tár-
gyaljuk (2. és 3. táblázat) (16). 

A JELENLEGI KEZELÉSI GYAKORLAT ELTÉRÉSEI  A méhnyakrákos 
betegek gyógyulási aránya az irodalmi adatokban nagyon kü-
lön bö zô: a klinikai IB-stádiumú betegek 5 éves túlélése pél-
dául 70–90% közötti (7, 17–18). A kiterjesztett méheltávolítás 
korai és késô szövôdményeinek gyakoriságában is jelentôsek 
a különbségek az irodalomban fellehetô közlemények szerint 
(7, 20–21), így például a mûtét után elôforduló alsó húgyúti 
mû kö dés za va rok kialakulását a szerzôk 8–80%-ban adták meg 
(22). A szövôd mé nyek sokfélesége mellett nehezíti a felméré-
seket, hogy a szö vôd mé nyek súlyossága egyáltalán mérhetô-e 
tárgyilagosan, és hogy a szövôdményeket mennyire pontosan 
rögzítették a kórlapokban.

A TÚLÉLÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZÔK 

NAGY KOCKÁZATOT JELENTÔ TÉNYEZÔK  A nyirokcsomóáttétek, a méh 
körüli kötôszövetbe terjedés és az ún. pozitív sebészi szélek (a 
daganatot nem távolították el teljesen).

KÖZEPES (INTERMEDIER) KOCKÁZATOT JELENTÔ TÉNYEZÔK  A méhnyak 
alapállományának beszûrtsége (mély stromainvázió), a ráksej-
tek jelenléte az érrésekben és a daganat nagysága. 

A nagy és a közepes kockázati tényezôk is jelentôsen befolyá-
solják a betegség kiújulását és ekként a betegek gyógyulását, 
függetlenül a kezelés formájától (23–26). 

A KIEGÉSZÍTÔ KEZELÉSI MÓDSZEREK  Több intézetben mûtét elôtti (neo-
adju váns) sugárkezelést (20–50%-ban) és/vagy gyógyszeres 
kezelést is alkalmaznak, amelynek gyakorlata és eredményei 
országonként és országokon belül is eltérnek (19). Az is kér-
déses, hogy a mûtét elôtti gyógyszeres kezelés (kemoterápia) 
vajon befolyásolja-e a sebészi beavatkozás kiterjesztésének a 
mértékét (32–33). Véletlen besorolásos, ellenôrzött tanulmá-
nyok keretében vizsgálják, hogy a klinikai IB–IIA stádiumú 
méhnyakrákban szenvedô betegnél a sugárkezeléssel kiegészí-
tett, Piver II és Piver III szerint kiterjesztett mûtétekkel jobb 
eredmények érhetôek-e el, mint a csak mûtéttel kezelt, azonos 
kockázati csoportba sorolható betegeknél (35–36). A koráb-

ban szokásosan, de még manapság is gyakorta adott mûtét 
utáni sugárkezelés szükségességét egyre többen kérdôjelezik 
meg. Összegezve megállapítható, hogy a kiegészítô kezelések 
alkalmazása körül még sok a bizonytalanság, hatásosságuk is 
kérdéses, ezért a FIGO IB–IIA stádiumok esetében a jelenleg 
elfogadott kezelési mód a Piver III szerinti méheltávolítás a 
medencei nyirokcsomók eltávolításával (15).

A MÛTÉTI TAPASZTALAT  Girardi és munkatársai (27) igazolták, hogy 
ha fokozzuk a méh melletti kötôszövet és a kismedencei nyi-
rokcsomó-eltávolítás mértékét, akkor a parametriumban talált 
pozitív nyirokcsomók aránya 10-rôl 24%-ra, a medencei nyi-
rokcsomóáttéteké pedig 33-ról 55%-ra növekedhet. Trimbos és 
munkatársai (28) azt találták, hogy ahogy nô a tapasztalatunk 
az elvégzett beavatkozások számával („learning curve”), úgy 
nô az eltávolított nyirokcsomók száma is, és ezzel együtt javul 
a betegek túlélési aránya is. Hozzátették, hogy ez nem vala-
mely egyéb kórjóslati tényezôk változásával van összefüggés-
ben, hanem a mûtéti jártassággal. Ezek az adatok egyértelmûen 

1. táblázat  A kiterjesztett méheltávolítás Piver-Rutledge-Smith-szerinti osztályozása 

A méheltávolítás 
formája

Leírás

I-es formájú Egyszerû méheltávolítás 

(A méhverôeret [a. uterina], a liga men tum sacrouterinumot és 
cardinalét és a hüvely felsô negyedét is megôrizzük.) 

II-es formájú Mérsékelten (módosított) kiterjesztett méheltávolítás
• A húgyvezetékeket felszabadítása a méhnyak mellett, de nem 

választjuk el a pubovesicalis szalagtól
• A méhverôér átvágása a húgyvezeték és a méh között 
• A ligamentum sacrouterinum átvágása a méh és a kereszt-

csont között félúton
• A ligamentum cardinale belsô részének eltávolítása
• A hüvely felsô harmadának eltávolítása

(A mûtétnél szokásosan a medencei nyirokcsomókat is eltá-
volítjuk.)

III-as formájú Meigs-szerinti kiterjsztett méheltávolítás
• A húgyvezeték teljes elválasztása a pubovesicalis szalagtól, a 

hólyagba való belépésig (az a. vesicalis superiort meg ôriz zük)
• A méherek átvágása az eredésüknél 
• A ligamentum sacrouterinum átvágása a keresztcsontnál
• A ligamentum cardinale átvágása a medencefalnál
• A hüvely felének eltávolítása

(A medencei nyirokcsomók eltávolítása)

IV-es formájú A III-as formájú kiterjesztése
• a húgyvezeték teljes felszabadítása a pubovesicalis szalagtól
• az a. vesicalis superior feláldozása
• A hüvely felsô háromnegyedének eltávolítása

V-ös formájú A IV-es formájúnál kiterjesztettebb a következôben: A dagana-
tosan érintett húgyvezeték vagy a hólyag megfelelô részének 
kimetszése, majd a húgyvezeték újbóli beültetése a hólyagba 
(neo im plan tá ció), illetôleg végbélérintettségnél a daganatos 
bélszakasz eltávolítása.

Megjegyzés: A IV-es formájú mûtét egyik változata az oldalra (lateralisan) kiter-
jesztett parametrectomia (laterally extended parametrectomy, LEP), amelynél az a. 
és v. hypogastrica egész medencei ágrendszerét eltávolítjuk. 
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utalnak arra, hogy a méh körüli kötôszövet és a kismedencei 
nyirokcsomók teljes eltávolítása, továbbá a megfelelô nagysá-
gú hüvelygallér kivágása elengedhetetlen, a kiterjesztett méh-
eltávolításnak a gyógyulást alapvetôen befolyásoló lépései. 

A MÛTÉTI FORMÁK  Az utóbbi évtizedek legtöbbet vizsgált és vita-
tott kérdése, hogy milyen szélességben kell a parametriumot 
eltávolítani (8, 29–30). Akiknél a daganat mérete kicsi, azoknál 
a méh melletti kötôszövet érintettségének is kisebb a való szí nû-
sé ge, ezért ezeknél a betegeknél esetleg elegendô lehet az ún. 
módosított kiterjesztett méheltávolítás vagy az egyszerû méh el-
tá vo lí tás, sôt talán a kiadós kúpkimetszés is, csökkentve ez által 
a mûtéti szövôdmények gyakoriságát, súlyosságát (31). 

A méh körüli kötô- és idegszövetek anatómiáját és élettanát, 
valamint ezek változásait többen is tanulmányozták a külön-
bö zô mértékben kiterjesztett mûtétek szerint (36–39). Ennek 
alapján írták le az ún. idegkímélô (nerve-sparing) mûtéti el-
járást, amelynél az alhasi ideget (nervus hypogastricus) és 
a kismedencei zsigeri idegfonatot (plexus splanchnicus) is 
kihámozzák és különválasztják, mielôtt a parametriumot el-
távolítanák, azért, hogy elkerüljék vagy csak mérsékeljék a 
hólyag és a végbél mûtét utáni mûködésének zavarait (40). Ezt 
a módszer Japánban dolgozták ki, ahol a betegek általában 
vékonyak, és ezért ezekhez a képletekhez könnyebb hozzá-
férni (41–42). Az ideg kí mé lô kiterjesztett méheltávolításnak 
kétségtelen elônyei mellett azonban veszélye is lehet: a méh 
melletti kötôszövet alsó és oldalsó részének szétválasztása (a 
parametrium sebészi „kettéosztása”) miatt ugyanis a méh mel-
letti kötô szö vet je len tôs része visszamarad. Ennek kockázatát 
a gyógyulás és a daganat kiújulása vonatkozásában még nem 
lehet megállapítani (41–42). 

Höckel és munkatársai (36) dolgozták ki az ún. kiterjesztett 
mesorectalis dissectio mûtétét. Ez a módszer azon a feltevésen 
alapszik, hogy a daganat elsôdlegesen a méhnyakkal együtt 
fej lô dô, fej lô dés ta ni lag közös egységet képezô szervekbe, 
azaz a méhtestbe, a hüvely felsô harmadára, valamint a széles 
méhszalag (mesometrium) és a végbélfodor (mesorectum) felé 
terjed (43–44). A mûtétet a fôerek menti nyirokcsomó-eltávo-
lítással is kiegészítik, vigyázva, hogy az autonóm idegrostokat 
megkíméljék. A mûtét másik sarkalatos része a kismedencei 
nyirokcsomók eltávolítása. 

A NYIROKCSOMÓK ELTÁVOLÍTÁSÁNAK A MÉRTÉKE  Sokat vitatott a me-
dencei nyirokcsomók eltávolításának célja és jelentô sé ge: 
vajon az áttétes nyirokcsomó(k) eltávolítása értékelhetô-e 
kezelésként, avagy csak kórismézési jelentôségû, miszerint a 
nyirok cso mó áttét a mûtét utáni kezelés szükségességét és for-
máját meghatározó egyik legfontosabb kórjóslati tényezô. Ha 
elfogadjuk, hogy a nyirokcsomó-eltávolítás kezelés, akkor az 
összes nyirokcsomót ki kell venni. 

Kjorstad és munkatársai (45–46) nem találtak összefüggést a 
túlélés és a visszahagyott nyirokcsomók száma között, amelyet 

lym phan gio gra phiá val vizsgáltak. Ebben a vizsgálatban azon-
ban mindig törekedtek a nyirokcsomók alapos eltávolítására: a 
visszahagyott nyirokcsomók átlagos száma nem haladta meg a 
négyet. Ennek megfelelôen ebbôl a vizsgálatból nem következ-
tethetünk egyértelmûen a „részleges” (szelektív) nyirokcsomó-
eltávolítás értékére. Kenter és munkatársai (47) visszatekintô 
vizsgálatukban azt találták, hogy azoknak a nyirokcsomó-átté-
tes betegeknek, akiknél legalább öt anatómiai területre ki ter je-
dô en távolították el a nyirokcsomókat, a túlélési adatai sokkal 
jobbak voltak, mint azoknál, akiknél kevésbé kiterjesztett 
nyirokcsomó-eltávolítást végeztek. Ennek a tanulmánynak 
értékelését azonban korlátozza, hogy a betegek mûtét után su-
gárkezelést kaptak. Megjegyezzük még, hogy a túlélés és az el-
távolított nyirokcsomók száma között egyértelmû összefüggés 
a petefészekrák, a vastagbél-végbél rákok és az emlô rosszin-
dulatú daganatainak eseteiben is bizonyított (49, 52–55). 

MINÔSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS SZABVÁNYOSÍTÁS  Egyértelmû, hogy 
a sebészi beavatkozás kiterjesztettsége és minôsége jelentôsen 
befolyásolja a mûtéti szövôdmények elôfordulását, a kiegészítô 
(adjuváns) kezelés hatékonyságát, a daganat helyi kiújulását és 
a túlélést is. Ennek megfelelôen minden erôfeszítést meg kell 
tenni a sebészi beavatkozások megfelelô színvonaláért. 

A mûtétek javallatait, a szükséges kiterjesztettségének mér-
tékét, illetve az újabb mûtéti módszerek alkalmazhatóságát 
és a gyógyulási eredményeket állandóan követik; ezekrôl fo-
lyamatosan tanulmányok jelennek meg. Ezek a vizsgálatok, 
ha a sebészi beavatkozások feltételei és lépései tényszerûen 
meghatározhatók, a vizsgálatok könnyen ismételhetôk, és a 
kezelés meg fe le lô minôségû, akkor megbízható és egységesen 
ér tel mez he tô eredményeket adnak. A gyógyítás minôségének 
javulása a szervezettséggel, az egységes követelményrendszer-
rel és az alkalmazott kezeléssel függ össze. Ennek megfelelôen 
az EORTC-GCG (European Organisation of Research and 
Treatment on Cancer – Gynecologic Cancer Group) célul 
tûzte ki e három terület minôségi mutatóinak megállapítását 
a kiterjesztett méheltávolítás és a kismedencei nyirokcsomó-
eltávolítás vonatkozásában (2. táblázat). Ezeket az elveket a 
gyógyítás javítása érdekében minden országban figyelembe 
kell venni (56).

MINÔSÉGBIZTOSÍTÁS SZERVEZÉSI (STRUKTURÁLIS) SZINTEN  
A szervezési minôségi mutatók a gyógyításhoz szükséges tevé-
kenység forrásainak milyenségét és mennyiségét jellemzik. Ez 
a gyógyító személyzetet, az ellátott betegek számát, az ágyszá-
mot és a felszereltséget foglalja magába. Az irodalmi adatok 
alapján megállapítható, hogy a sok beteget ellátó, sok mûtétet 
végzô egység túlélési eredményei lényegesen jobbak, mint a 
kisebb forgalmú intézeteké, ezért is indokolt a nagyobb da-
ganatgyógyászati központok létrehozása. Az új, költséges se-
bészeti módszerek (hastükrözéses és robotsebészeti eljárások) 
bevezetése is jóformán csak a központokban valósítható meg. 
Napjainkban már senki sem vitatkozik azon, hogy azokban az 
intézetekben, ahol évente csak néhány kiterjesztett mûtétet vé-
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geznek, sem a szakorvosok, sem az ápolószemélyzet nem tud 
meg fe le lô színvonalú gyakorlatot szerezni. A megfelelô nô gyó-
gyá szati onkológiai jártasság (mûtétek végzése, az esetleges 
szövôd mé nyek szakszerû megoldása, a mûtét elôtti és utáni 
helyes ellátás stb.) csak hosszú évek alatt, nagy betegforgalmú 
központban szerezhetô meg (4. táblázat) (56, 61). 

MINÔSÉGBIZTOSÍTÁS AZ ÚN. KIMENETI MUTATÓK ALKALMA-

ZÁSÁVAL  A kimenetelnek két mérhetô mutatója van: a kezelt 
beteg teljesen egészséges állapota és az alkalmazott kezelés 
színvonala. Az elôbbit természetesen a beteg kezelés elôtti ál-
talános egészségi állapota is meghatározza. A beteg egészsége 
és a kezelés hatásossága összefügg még az egyéni jellemzôkkel, 
a daganat stádiumával és biológiai viselkedésével is. Nyilván-
való az is, hogy a nem kellô gondossággal végzett adatrögzítés 
úgyszintén jelentôsen befolyásolja a kimenetellel kapcsolatos 
felméréseket. 

A gyógyulásnak a kockázati csoportokra alapozott minô ség biz-
to sí tá sát napjainkban már az egészségbiztosítók, a kormányok 

2. táblázat  A méheltávolítások formáinak az EORTC-GCG-szerinti osztályozása

A méheltávolítás 
formája

Leírás

I-es formájú Egyszerû méheltávolítás 

II-es formájú Módosított kiterjesztésû méheltávolítás
• A húgyvezetékek flszabadítása a hólyagba való be szá jad zás ig
• A ligamentum sacrouterinum felsô részének eltávolítása
• A ligamentum cardinale belsôs felének eltávolítása
• 1-2 cm-es hüvelygallér-eltávolítás

III-as formájú Kiterjesztett méheltávolítás
• A ligamentum sacrouterinum eltávolítása – amennyire csak 

lehetséges
• A ligamentum cardinale teljes eltávolítása
• A hüvely felsô harmadának eltávolítása

IV-es formájú Fokozottan kiterjesztett méheltávolítás
• Megegyezik a III-as formájúval, kiegészítve a hüvely há-

romnegyedének és a hüvely melletti (paravaginalis) szövet 
eltávolításával

V-ös formájú Részleges (supralevator) exenteráció
• A húgyvezeték végsô szakasza, és/vagy a hólyag és/vagy 

a végbél egy részét is kivesszük a méhhel és a ligamentum 
cardi na lé val együtt 

II–V • A kiterjesztett méheltávolítással együtt teljes kétoldali kisme-
dencei nyirokcsomó-eltávolítást is végzünk

• A kürtök és a petefészkek eltávolítása nem kötelezô része a 
beavatkozásoknak

3. táblázat  Kiterjesztett méheltávolítás Querleu és Morrow-szerinti beosztása

A méheltávolítás 
formája

Leírás

A Egyszerû (extrafascialis) méheltávolítás
• A húgyvezetékek látótérbe hozása/tapintása az uretercsatorna 

felszabadítása nélkül
• <1 cm-es hüvelygallér eltávolítása

B • Húgyvezetékek felszabadítása
• A sacrouterin és cardinalis szalagok részleges eltávolítása
• A méhnyak melletti (paracervicalis) kötôszövet átvágása a 

húgyvezetéknél
• Legalább 1 cm-es hüvelyfal eltávolítása

B1:  az oldalsó méhnyak melletti (lateralis paracervicalis) nyi-
rokcsomók eltávolítása nélkül

B2: a lateralis paracervicalis nyirokcsomók eltávolításával

C • A húgyvezetékek teljes felszabadítása
• A ligamentum sacrouterinum átvágása a végbélnél
• A ligamentum vesicouterinum átvágása a hólyagnál
• A méhnyak melletti kötôszövet teljes átvágása
• 1,5-2 cm-es hüvelygallér eltávolítása a környezô kötôszövettel 

(paracolpium) együtt

C1: az autonóm idegrostok megôrzése
C2: az autonóm idegrostok megôrzése nélkül

D D1:  Az egész paracervix eltávolítása a medencefalig a hypo gast-
ri cus erekkel együtt

D2:  D1 mûtét, kiegészítve a daganatos medencei fascia és iz-
mok eltávolításával

Megjegyzés: minden beavatkozásnál a nyirokcsomók eltávolításának formáját és 
kiterjesztését is meghatározzák.

4. táblázat  A szervezés, a kimeneteli és a mûtéti eljárásra vonatkozó mutatók

Szervezési mutatók
Elfogadott 
szabvány

• A kiterjesztett méheltávolítások száma (sebész/év)
• A kiterjesztett méheltávolítások száma (intézet/év)

≥10
≥20

Kimeneteli mutatók

A kiterjesztett méheltávolításon átesett méhnyakrákos 
betegek 5 éves túlélése (FIGO I-IIA stádium)

• Kismedencei kiújulás aránya kiterjesztett méheltávolítás után
• Mûtéti halálozás
• Mûtét utáni vérzés
• Húgyvezeték sérülése
• Bélelzáródás
• Mélyvénás thrombosis
• Tüneteket okozó nyiroktömlô
• Húgyvezeték-szûkület
• Hasfali hegsérv
• Sebészi beavatkozást igénylô sipoly  

(vesico-, uretero-, rectovaginalis)
• Pozitív (daganatosan érintett) sebészi szél aránya  

kiterjesztett méheltávolításoknál

≥80%

≤15%
≤1%
≤1%
≤1%
≤1%
≤3%
≤5%
≤3%
≤3%
≤3%

≤5%

Mûtéti eljárásra vonatkozó mutatók

• Mûtéti leírás, amelyben nyilatkoznak a beavatkozás lépéseinek 
és a nyirokcsomók eltávolításának kiterjesztettségérôl

• A medencei nyirokcsomó-eltávolítás aránya  
(az eltávolított nyirokcsomók száma: >11)

• A medencei nyirokcsomó-eltávolítás aránya, amelynél 
legalább egy nyirokcsomót kivettek mindkét iliaca communis, 
iliaca externa és interna és az obturator erek területérôl

• A kiterjesztett méheltávolítások aránya, ahol nem 
zárták a hashártyát és nem drénezték a hasüreget 

• A megfelelô, mûtét körüli antibiotikum-profilaxisban 
részesülô betegek aránya

• Az elsô mûtét utáni napon a szokásos diétán levô betegek aránya

≥95%

≥90%

≥95%

≥95%

≥95%

≥90%
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és a pénzintézetek is figyelembe veszik (56). Az egyik ismert 
minô ség biz to sí tá si program az NSQIP (National Surgical 
Quality Improvement Program of American College of Sur-
geons). Az NSQIP egyes elemeit már sikeresen alkalmazzák a 
pete fé szek rák kezelésénél is (63). Hasonló rendszer a méh nyak-
rák sebészi kezelésének minô ség biz to sí tá sá ra még nem készült 
(4. táblázat) (64–65).

A KEZELÉSI MÓDSZEREKKEL KAPCSOLATOS MUTATÓK  Ezek a 
mutatók választ adnak azokra a kérdésekre, hogy a betegek 
melyik kezeléssel gyógyíthatók a leghatásosabban. 

Az IB–IIA stádiumú méhnyakrák szokványos kezelése a kiter-
jesztett méheltávolítás, és valószínûleg a minôségbiztosítási 
rendszerben is ez lesz az ajánlott módszer, feltéve, hogy a 
mûtét kiterjesztettsége megfelelô, a lehetséges áttétek egész 
területét magába foglalja, és ekként a kiújulások ritkák, a túl-
élési arány nagy. A Piver–Rutledge–Smith-féle klasszifikáció 
alapján a II-es és a III-as típusú kiterjesztett méheltávolítás 
a szokásosan végzett mûtét, jóllehet a II-es és a III-as típusú 
kiterjesztett méheltávolítással elérhetô gyógyítási eredmények 
lényegesen (szignifikánsan) különböznek (28–29, 66–68). 
Egyes központokban az új módszerekkel még a III-as típusú 
kiterjesztett méheltávolításban megkívántnál is alaposabban 
távolítják el a méh melletti kötôszövetet. Sajnos a Piver-osz-
tályozással nem sikerült tisztán és tárgyilagosan értékelni a 
beavatkozás különbözô lépéseit (15–16). Ennek alapjában két 
oka is van: 

• nincsenek éles anatómiai határok; 
• az osztályozás egyes elemeit – az eredeti csoportosítás 

„szájról szájra terjedése” miatt – gyakran pontatlanul alkal-
mazzák. 

A mûtét egyes lépéseinek pontosabb meghatározása ekként 
szükségessé vált, ezért az EORTC-GCG (14) új osztályozást 
alakított ki, amely Querleu és Morrow (15) osztályozásának 
módosított változata. Az új besorolás alapján a beavatkozások 
pontosabban egységesíthetôk (standardizálhatók) és az anató-
miai határok is határozottabban megadhatók (2–3). Ebben az is 
segít, hogy a nemzetközileg elfogadott szakkifejezések hasz-
nálatával a kezelési módszerek eredményei és szövôdményei 
is egységesebben és pontosabban felmérhetôk. 

Egy másik lehetôség a mûtét kiterjesztésnek megállapítására az 
eltávolított parametrium és hüvelygallér hosszának a mérése. 
Ezt a módszert korábban a hastükrözéssel (laparoscoppal) és 
a hasmetszéssel végzett sebészi kezelések összehasonlításánál 
alkalmazták, hogy a mûtétek kiterjesztettségét összehasonlíthas-
sák (16). Ha ezt a mérési formát a vizsgálók egyformán és meg-
ismételve is tudják alkalmazni, akkor ez a módszer szabványként 
használható arra, hogy a méh melletti kötôszövet (para met rium) 
eltávolításának kiterjesztettsége megállapítható legyen.

A nyirokcsomó-eltávolítás mértékét hagyományosan az eltá-
volított nyirokcsomók számával mérik. Ám az eltávolított nyi-

rokcsomók száma nemcsak a sebészi beavatkozástól, hanem 
az anatómiai helyzet különbözôségétôl és a szövettani feldol-
gozás alaposságától is függ (48). Nehéz, és talán nem is lehet 
meghatározni a feltétlen (minimálisan) eltávolítandó nyirok-
csomóknak azt a számát, amelynek alapján a nyirokcsomók el-
távolítását már megfelelônek ítélhetjük, Következésképpen az 
eltávolított nyirokcsomók számából nem lehet mindig követ-
keztetni arra, hogy a nyirokcsomó-eltávolítás megfelelô volt-e, 
vagy sem. Ennek ellenére az EORTC-GCG (15) 12 darabban 
állapítja a legkevesebb eltávolítandó medencei nyirokcsomók 
számát. A UICC (International Union Against Cancer) pedig 
10-ben határozta meg az eltávolított nyirokcsomóknak azt a 
legkisebb számát, amely szükséges a pN-stádium megállapí-
tásához (70). Érdemes megemlíteni, hogy a gyomorráknál már 
meghatározható a nyirokcsomó-eltávolítás megfelelôssége 
annak alapján, hogy az egyes, körülírt anatómiai területekrôl 
kivették-e a nyirokcsomókat, vagy sem (71–72).

A kiterjesztett méheltávolítást a medencei nyirokcsomók 
kivételével hagyományosan hosszanti hasmetszésbôl vé-
gezzük, ez ugyanis jó lehetôséget ad a nyirokcsomók feltá-
rására és a hasi szervek áttekintésére (6, 73). Visszatekintô 
vizsgálatokból megállapították, hogy a haránt irányú met-
szésekkel végzett mûtéteknél kevesebb a szövôdmény, rö-
videbb a mûtéti idô és a kórházi tartózkodás, az eltávolított 
nyirokcsomók száma ugyanakkor megegyezik a hosszanti 
metszéssel végzett mû té tek nél leírtakkal. Véletlen besoro-
lásos vizsgálatok azonban nincsenek a fentiek bizonyítására 
(74–77). A hastükrözési és a robotsebészeti eljárások biz-
tonságosak, kevés vérvesztéssel, rövidebb mûtéti idôvel és 
jobb életminôséggel társulnak, begyakorlásukhoz azonban 
hosszú idô szükséges. A hashártya zárása és a hasüregi dré-
nezés kérdése vitatott, de úgy tûnik, hogy a hashártya nyitva 
hagyása és a drénezés elhagyása csökkenti a nyiroktömlôk 
kialakulását. Két kisebb, véletlen besorolásos tanulmányban 
is igazolták, hogy a korai bélmozgatás csökkenti a kórházi 
tartózkodás idejét (4. táblázat). 

ÖSSZEFOGLALÁS  Az irodalmi adatok elemzés alapján megál-
lapíthatjuk, hogy 
• a kiterjesztett méheltávolítás az elmúlt évtizedek alatt szá-

mos változtatáson ment keresztül; 
• a mûtét kiterjesztésének mértéke – amely a gyógyulást alap-

ve tô en befolyásolja – az egyes szerzôk szerint nagyon is 
különbözô;

• a méhnyakrákos betegek gyógyításának eredményei je len-
tô sen javíthatók központok létrehozásával, ahol a sebészek 
meg fe le lô számú beteget mûtenek ahhoz, hogy a beavatko-
zások minôsége biztosított legyen; 

• a kimeneteli (a helyi kiújulások, a túlélés és a korai/késôi 
szö vôd mé nyek aránya) és a mûtéttel kapcsolatos mutatók 
szabványosításával és folyamatos értékelésével, valamint 
a nemzetközileg érvényes minimumfeltételek betartásával a 
sebészi kezelés hatékonysága fokozható, a betegek gyógyí-
tása eredményesebb (4. táblázat).
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