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A nagy onkológiai centrumok adatai szerint a méhnyak és méhtest
daganatos betegek kb.35%-ában kell a daganat kiújulására számítani. 
A kiújulás az esetek jelentős részében a kismedencére lokalizálódik. A 
csak műtéten átesett betegek recidív daganatának általánosan elfoga
dott kezelése a sugárterápia. Az előzetesen sugárkezelésben részesült 
betegek egyetelen gyógyulási esélyt nyújtó jelenleg ismert kezelési for
mája a radikális műtét. A gyakorlati tapasztalatok alapján ugyanis a 
chemoterápia hatása a sugárkezelés utáni kismedencei recidívákban 
minimális, és a korai recidívák esetén reirradiatio nem végezhető. 
Az exenteratiot 1948-ban Alexander Brunschwig előrehaladott méh
nyakrákos betegeknél mint palliatív műtéti kezelést írta le. Az egyes 
betegeknél észlelt hosszú túlélési idő azonban már a kezdeti időkben 
átformálta az indikációs kört, és a műtétet a sugárkezelés utáni kis
medencei recidívákban mint kuratív igényű beavatkozást kezdték 
végezni. A műtét egyik alapfeltétele, hogy a recidíva a kismedencé
ben centrális elhelyezkedésű legyen. A kiújult tumorok többsége 
azonban a medencefalhoz kötött. E betegcsoportnál eddig nem állt 
rendelkezésünkre hatásos terápia. 
A maimi klinikán bevezetett CORT módszer egy forradalmian új 
kezelési eljárás, mely kibővíti az exenteratio indikációs területét, terá
piás lehetőséget biztosítva e korábban inkurábilisnak tartott és csupán 
fájdalomcsillapításra ítélt betegcsoportnak. lntraoperatív besugárzás
ra eddig is történtek probálkozások, ez a kezelés azonban csak egy al
kalommal, nyitott hasnál végezhető. A CORT eljárás során azonban 
az exenteratiot követően brachytherápiás vezetőcsöveket ültetünk a 
medencefalra, így a postoperatív sugárkezelés tetszőleges számú frak
cióban végezhető, a brachytherápia előnyeit kihasználva: kis távolsá
gon belül nagy sugárdózis, a környező szervek kímélésével. 
Az új módszert két éve Magyarországon is alkalmazzuk, bíztató kezdeti 
eredményekkel. Örömömre szolgált, hogy Höckel professzor eredeti 
leírását magyarra átültethettem, és a nőgyógyászati onkológia iránt 
érdeklődő kollegák elé tárhattam. 

ÖSSZEFOGLALÁS A szerző a kiújult medencei rosszindulatú daga
natok új kombinált sebészi és sugárkezelési módszerét írja le. Körvo
nalazza a javallatok körét, a betegek kiválasztásának szempontjait, és 
módszer technikai részleteit ismerteti. Az eddigi eredmények alapján 
úgy tűnik, hogy sugárkezelés után kiújult, medencefali daganatok 
esetében az új módszer, az esetek egy részében a gyógyulás esélyével 
alkalmazható. A CORT kezelés bevezetése előtt ezekben az esetek
ben csak tüneti kezelés jött szóba. 
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ABSTRACT Höckel M. Combined operative and radiocherapeutic treac
ment ( CORT) 

The author gives the detailed description of a new combined opera
tive and irradiation treatment of recurrent pelvic malignancies. The 
indications, patient selection, and technical details of the new me
thod are given. The combination of the pelvic exenterative proce
dures and tube guided brachytherapy gives a curative chance for a 
group of patients with postirradiation recurrent pelvic cancer 
attached to the pelvic wall who until now were candidates for 
palliative treatment only. 

Key words: CORT, surgery and radiation, pelvic wall recurrence 

INDIKÁCIÓK A CORT kifejezés a Combined Operative and Radio
therapeutic Treatment (kombinált műtéti és sugárterápiás kezelés) 
rövidítése. Ez egy új terápiás megközelítése a medeneefalat infiltráló 
sugárkezelés utáni recidív nőgyógyászati daganatoknak, melyet először 
a mainzi klinikán 1989-ben vezettek be. Az ötéves tapasztalat azt 
mutatja, hogy a CORT egy a gyakorlatban alkalmazható terápiás le
hetőség, amely hosszú túlélést biztosíthat az egyébként igen rossz 
prognózisú betegeknek. 

/ .táblázat A nőgyógyászati kismedencei recidív daganatok beosztása 

ENDOPELVlKUS RECIDIVA 

Centralis kiú;ulós 
Medencefoli infiltrotio 

1. Típus 
II. Típus 

lschiopubikus kiúiulós 
Acetobuloris kiúiulós 

lliosocrolis kiúiulós 

Suproiliocolis kiúiulós 

lnfroiliocolis kiúiulós 

EXOPELVIKUS RECIDÍVA 

!nguinolis kiúiulós 

Perineolis kiú;ulós 

(a daganat nem éri el o medence falát) 

(MTM cenlrális) 
(MTM o medencefalon 
(MTM a medencefél mellső harmadában) 
(MTM a medencefél középső 
harmadában) 
(MTM a medencefél poslerior 
harmadában) 
(MTM az iliaco exlerna ill. 
communis erek fölöll) 
(MTM az ilioca exlerna ill. 
communis erek aloll) 

Medencefoli infillrotio nélkül 
Medencefali infiltralioval 
(vulva és a hüvely alsó harmada) 
Medencefali infiltratio nélkül 
Medencefali infiltratioval 

(MTM· major tumor moss ; o tumormosszo többsége) 
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A rosszindulatú női nemiszervi daganatok miatt kezelt betegeknek, a 
petefészek és a kürt daganatait leszámítva, közel 10%-ban valamikor 
kismedencei recidívája lesz, távoli áttét nélkül. Ez a szám megkö
zelítőleg 3 beteget jelent 100 OOO lakosra számítva a fejlett nyugati 
államokban. A fejletlen országokban ez a szám jóval magasabb. 
A nőgyógyászati daganatok lokálrecidívái bárhol elhelyezkedhetnek a 
kismedencében. Az anatómiai szempontokat figyelembe véve az l . 
táblázatban összefoglalt klasszifikációt javasoljuk a kismedencei reci
dívák osztályozására. 

2. táblázat A CORT javallatai és ellenjavallatai 

INDIKÁCIÓK 

Recidív nőgyógyászati daganatok, me~ek o medencefalat infillrálják 
Előzetes sugárkezelés az elsődleges vagy a kiújult daganat miatt 

EllENJAVAllATOK 

Tuba vagy ovarium corcinoma !kivéve az alacsony malignitású formákat) 
Távoli áttétek 
Paraaortikus vagy ellenoldali kismedencei nyirokcsomó áttétek 
lntraabdominális tumortejedés 
5 cm-nél nagyobb lumorátmérő 
Idős beteg 17 5 év fölött) 
Gyenge általános állapot 
Rövid várható élettartam 
A sebészeti beavatkozás egyéb belgyógyászati ellenjavallata 
Psychiátriai betegségek 

A kismedencei recidívák kezelése általában a daganat elhelyezkedé
sétől és az előzetes terápiától függ. A ma általában használt kezelési 
sémákat figyelembe véve csupán a recidív kismedencei daganatos be
tegek 15%-a nem részesült elfüetes sugárkezelésben. Így ezeknél a be
tegeknél elsősorban a tele- és brachytherápia alkalmazása jön szóba. 
A sugárkezelés utáni centrális, a medencefalat el nem érő recidívák 
esetén a radikális vagy ultraradikális műtéti megoldás (kismedencei 
exenteratio) a ma elfogadott terápiás alternatíva. A betegek többsé
génél azonban, akiknél az anamnézisben sugárkezelés szerepel, és 
akiknél a recidíva infiltrálja a medencefalat, eddig nem állt rendelke
zésünkre gyógyulási esélyt jelentő és elfogadható életminőséget biz
tosító terápiás eljárás. Így az öt éves túlélés ezekben az esetekben igen 
alacsony, 10 % alatti volt. 1989 óta a mainzi klinikán prospektív mó
don került alkalmazásra és értékelésre a CORT módszer, olyan sugár
kezelés utáni recidív daganatok esetén, ahol a folyamat a meden
cefalra is ráterjedt. A módszer nem alkalmazható távoli áttétek ese
tén, beleértve a paraaortikus és a hasi áttéteket is. Az első 41 beteg 
adatainak Kaplan Mayer féle analízise 36%-os daganatmentes és 
42%-os öt éves túlélést valószín(ísített. Ezek a túlélési görbék nem 
különböztek a centrális recidíva miatt azonos periódusban, ugyan
abban a centrumban csupán kismedencei exenteratióval kezelt bete
gek túlélési görbéitől. Ennek ellenére a Cox féle regressziós analízis a 
tumorméretet mint önálló és statisztikailag szignifikáns faktort jelölte 
meg. Az 5 cm-t meghaladó átmérőjű kismedencei recidív daganatos 
betegek életkilátásai igen rosszak az ultraradikális kezelés ellenére is. 
E tapasztalatok alapján mi a CORT módszert azoknál a medencefal
hoz kötött recidív daganatos betegeknél alkalmazzuk, ahol a tumor 
legnagyobb átmérője nem haladja meg az 5 cm-t. A CORT jelentősé
ge a többgócú kismedencei recidív daganatok kezelésében még nem 
tisztázott. Hasonlóan tisztázatlan még, hogy előzetes sugárkezelésben 
nem részesült, a medencefalat infiltráló recidív daganatok esetén a 
CORT, vagy a sugárkezelés a hatásosabb módszer. Ugyanakkor azok
nál a betegeknél akiknél a sebészi kezelés utáni recidív daganat nem 
reagál 45-50 Gy kismedencei teletherápiára, a CORT módszert terá-
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piás alternatívának tartjuk. A CORT ellenjavallatai között szerepel 
az idős kor (75 év fölött), a rossz általános állapot, súlyos pszichiátriai 
megbetegedés, rövid életkilátás valamilyen más nem nőgyógyászati 
megbetegedés miatt, vagy bármilyen más elváltozás, amely a sebészeti 
beavatkozás ellenjavallatát képezi. A javallatokat és ellenjavallatokat 
a 2. táblázatban összegeztük. 
A CORT előtti kivizsgálás laboratóriumi, képalkotó és más szükség 
szerinti diagnosztikus vizsgálatokból áll. Fontos a beteg narcosisban 
történő klinikai vizsgálata, és elengedhetetlen a recidíva histologiai 
igazolása, akár a klinikai lelet alapján, akár CT vezérelt biopsiával. A 
beteg a műtét előtt belgyógyászati, anesthesiologiai és radiotherápiás . 
konzíliumon esik át. 

MUTETI TECHNIKA A CORT egy több lépésből álló sebészi és sugár
terápiás kezelési eljárás. A sebészi beavatkozás részei: l. a sebészi explo
ratio, 2. az exenteratio, 3. az after-loading vezetőcsövek beültetése a 
medencefali tumorágyra, 4. lebeny képzés, és ennek segítségével a 
medencefal fedése, 5. a reconstructio. A sugárkezelés a beültetett csö
veken keresztül történő brachytherápiából áll, amely általában a 
műtétet követő második héten kezdődik. 

A BETEG ELÓKÉSZÍTtSE Ha az előzetes vizsgálatok alapján a betegnél a 
CORT eljárás javallott, a pácienssel megbeszéljük a terápiás tervet. A 
beteget bemutatjuk az urológusnak is, akivel a műtét előtti i.v. pyelo
gram és irrigoscopia alapján megbeszélik a vizeletdeviatios lehetősé

geket. Hydronephrosis és néma vese esetén (15% alatti creatinin 
clearance), a nephrectomia is része lesz a beavatkozásnak. A beteget 
részletesen informáljuk a terápiás tervről , illetve annak lehetséges 
módosításairól a műtéti lelet függvényében, felvázolva a lehetséges 
legkisebb és legkiterjedtebb beavatkozás mibenlétét. A nőgyógyász, az 
urológus, a radiotherapeuta és a pszicho-onkológus elmagyarázza a 
betegnek a kezelés hosszútávú következményeit és a lehetséges szö
vődményeket. A pszichoszexuális következményekről, és a megvál
tozott testképpel való együttélésről is részletesen felvilágosítjuk a be
teget, mielőtt a CORT-hoz beleegyezését kérnénk. 
48 órával a műtét előtt bélelőkészítést kezdünk. Az orron át beveze
tett gyomorszondán keresztül orthograd bélmosást végzünk 10 1 mosó
folyadékkal, melyet 10 óra alatt folyatunk le, és amelynek összetétele 
a következő: 75 mmol nátrium, 5 mmol kálium, 50 mmol klorid, 10 
mmol citrát és 25 mmol polietilenglikol-4000, literenként. 24 órával 
a műtét előtt magas beöntéssel egészítjük ki a belek tisztítását. Cent
rális véna catheteren keresztül 1 1 elektrolit oldatot és 1 1 aminosava
kat és glukózt tartalmazó parenterális tápláló oldat infúziót adunk, 
valamint szélesspectrumú antibiotikum prophilaxist kezdünk ( pl. 
Augmentin és metronidazol). A stomatherapeuta kijelöli a két stoma 
helyét a hasfalon, és a tervezett beavatkozástól függően a combokon 
is kijelöljük az esetleges lebenyeket. 

, . AZ EXPLORATIV LAPAROTOMIA ÉS A LYMPHADENECTOMIA Minden 
endopelviktts (kismedencei) recidív tumoros betegnél a CORT 
eljárás exploratív laparotomiával kezdődik. A hasüreget egy, a köldök 
fölé meghosszabbított alsó medián laparotomiából nyitjuk meg. A 
köldököt 3 cm-es szegéllyel kerüljük meg, a tervezett hasfali plastica 
függvényében (lásd később). Ha van, akkor az esetleges előzetes me
dián vagy paramedián laparotomiák hegében hatolunk a hasba. Te
kintettel az előzetes kezelésre, a hasban általában kiterjedt összenövé
seket találunk, melyek gondos oldása szükséges, a has teljes explorá
lásához. A hasi mosófolyadékot citológiai vizsgálatra küldjük, a 
gyanús területekről pedig biopsiát veszünk és ezt intraoperatív histo
lógiai vizsgálatra küldjük. Ha a tumorhoz ileum, coecum vagy sigma
kacs tapadt le, akkor ezeket kipreparáljuk, és az összenövés helyét 
megjelöljük {pl. öltéssel). Amennyiben a tumor infiltrálja ezeket a 
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bélszakaszokat, akkor ezt a folyamat abdominális szóródásaként érté
keljük. A későbbi bélelzáródás megelőzése végett mérlegelendő ezen 
bélszakaszok resectioja, a CORT eljárás azonban valószínűleg nem ja
vít ezeknek a betegeknek az életkilátásain. 
Amennyiben nincs hasi propagatiora utaló jel, mindkét laterocolikus 
spatiumban meghasítjuk a rekeszig a peritoneumot, majd hasonlóan 
megnyitjuk a hashártyát a mesenterium mentén. lgy a sigma kivételé
vel a beleket és a csepleszt műanyag zsákba helyezve kiemelhetjük a 
hasból, szélesen feltárva a paraaortikus régiót. Amennyiben az elsőd

leges kezelés során nem történt meg a paraaortikus nyirokcsomók el
távolítása vagy besugárzása, paraaortikus lymphadenectomiát vég
zünk. Ellenkező esetben csupán áttapintjuk ezt a régiót és csupán a 
megnagyobbodott (1 cm-nél nagyobb) nyirokcsomókat távolítjuk el. 
Mivel valamennyi CORT kezelésre kerülő beteg előzetes irradiatio
ban részesült, a kismedencei lymphadenectomia nem feltétlenül 
része a műtétnek. A nem infiltrált oldalon azonban megnyitjuk a 
paravesicális és pararectális spatiumokat, és eltávolítjuk a megna
gyobbodott nyirokcsomókat. Az exenteratiot csupán akkor végezzük 
el, ha az intraoperatív h istológiai vizsgálat nem igazolt áttétet a para
aortikus és az ellenoldali kismedencei nyirokcsomókban. 
Az exopelvikus (kismedencén kivüli) tumoros folyamattal rendelkező 
betegnél első lépésként kétoldali inguinális lymphadenectomiát vég
zünk, amennyiben nem kapott előzetes irradiatiot erre a területre. El
lenkező esetben csupán a megnagyobbodott nyirokcsomókat távolít
juk el és küldjük intraoperatív histológiai vizsgálatra. Amennyiben 
egyoldai inguinális nyirokcsomópozitivitást találunk recidív perine
ális megbetegedésben vagy CORT kezelésre alkalmas inguinális 
recidívák esetén, azonos oldali extraperitoneális kismedencei nyirok
csomó exploratiot végzünk. Ezt a lig. inguinale laterális részének 
dissectioja, az epigastrica erek lekötése és a hasizmok szétválasztása 
után tudjuk elvégezni. 
A CORT eljárást nem végezzük el, ha a recidív exopelvicus megbete
gedés esetén kétoldali inguinális nyirokcsomópozitivitást igazoltunk, 
hasonló módon ahogy a hasüregben terjedés, a pozitív paraaortikus 
vagy az ellenoldali kismedencei nyirokcsomópozitívitás ellenjavalla
tot képez endopelvikus folyamat esetén. 

2. AZ ABlATIO (EXENTERATIOJ A kezelés ezen fázisában a sebészi cél
kitűzés a tumor, és vele együtt az elsődlegesen és másodlagosan (pl. 
műkődésképtelen vese) megtámadott szervek resectioja. A tumor 
resectioja centrális irányban távol az épben kell történjen, a meden
cefalon pedig makroszkóposan az épben. Ez az infrailiacalis recidívák 
többségében csupán valamilyen exenteratios eljárással érhető el. A 
sebészi technikát a tumor elhelyezkedése és a medencefallal való vi
szonya határozza meg. 
ENDOPELVIKUS RECIDÍVÁK. A műtét a hasi feltárásból kezdődik. Az el
lenoldai paravesikális és pararectális spatiumok már az előző, explo
ratív részben feltárásra kerültek (lásd fent). Amennyire technikailag 
lehetséges, a két spatiumot a tumoros oldalon is feltárjuk, a daganat 
érintése nélkül. Iliosacralis és ischiopubikus recidívák esetén a két 
spatium megnyitása általában akadálytalanul kivitelezhető. A tumor 
acetabuláris elhelyezkedése általában csupán a két spatium részleges 
feltárását teszi lehetővé. Az így feltárt paravesikális és pararectális 
spatiumokat is exploráljuk, és az esetleges megnagyobbodott nyirok
csomókat fagyasztott metszet vizsgálatra küldjük. Eddig az azonos 
oldali kismedencei nyirokcsomómetastazisokat vagy az azonos oldali 
többgócú megbetegedést nem tekintettük a CORT eljárás ellenjaval
latának, a kérdés azonban továbbra is vizsgálat tárgyát képezi. 
Miután a tumorosan intihrált részeket leszámítva, valamannyi kisme
dencei kötőszövetes spatiumot feltártuk, az exploratio alapján eldönt
hetjük, hogy szükség van-e valamilyen exenteratio típusra, annak ér
dekében, hogy centrálisan a tumort épben eltávolítsuk. Az 1. típusú 
infrailiacális medencefali recidívák minden esetben exenteratiot tesz-
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nek szükségessé. A II. típusú infrailiacális recidívákat néha sikerül 
exenteratio nélkül is ép sebészi széllel eltávolítani. Az exenteratio 
technikai kivitelezésével kapcsolatban itt csupán néhány fontos rész
letre hívjuk fel a figyelmet. Az azonos oldali urétert a tumortól 2 cm
rei proximálisan vágjuk át. Amennyiben nem tervezünk nephrecto
miát, a distalis urétercsonk végét szövettani vizsgálatra küldjük, az 
esetleges tumorinfiltratio kizárására. 
Az exenteratios blockot előbb a medencefalat nem infiltráló oldalon 
mobilizáljuk. A tumoros oldalon centripetálisan haladunk a tumoros 
rész irányába, végül a blockot az infiltrált medencefali izmokkal 
együtt távolítjuk el. 
A suprailiacalis elhelyezkedésű tumorrecidívák esetén ritkán kerül sor 
exenteratiora, a tumorhoz rögzült vékonybél kacsok vagy vastagbél 
szakasz resectiojára azonban az operáló team-nek fel kell készülni. 
Ugyanakkor a suprailiacalis tumorok teljes eltávolítása psoas izom 
részleges resectioját teszi szükségessé. 
A medencefalon a tumor teljes eltávolítására kell törekednünk, meg
őrizve azonban a láb számára szükséges ereket és idegeket. A tumorá
gyat a medencefalon metilénkékkel megjelöljük. A hasat és a kisme
dencét gondosan átöblítjük a tumorsejtek intraoperatív szóródásának 
csökkentésére. 
Ha a nephrectomia is része a műtétnek, az urétert teljesen mobilizál
juk, majd feltárjuk és lekötések között átvágjuk az artéria és vena re
nalist. A vesét tompán mobilizáljuk a perirenális zsírszövetben. A 
suprarenális érösszeköttetéseket coaguláljuk a vese eltávolítása előtt. 

PERINEAl/5 RECIDÍVÁK. Ebben az esetben a műtétet a gáton kezdjük. A 
bőrmetszést a makroszkópikus tumorszéltől 2 cm-re vezetjük. 
Amennyiben a tumor az urethra distalis harmadánál többet infilttál, 
infralevator mellső exenteratiora van szükség. Hasonlóan az anus tu
moros beszűrtsége hátsó infralevator exenteratiot tesz szükségessé. Az 
anus és az urethra beszűrtsége, illetve a medencefal infiltráltsága ese
tén totál infralevator exenteratiot végzünk. 
A tumorresectio stratégiája hasonló az endopelvicus tumorterjedésnél 
leírtaknál. A hüvely felől a preparálást az arcus tendineusig végezzük, 
majd a műtétet a has felől folytatjuk. A hüvelyi specimenrészt steril 
fóliazsákkal borítjuk. A medencefalon a tumorágyat az endopelvikus 
tumoroknál leírtakhoz hasonlóan látjuk el. 
INGUINAl/5 RECIDÍVÁK.· A CORT alkalmazásához az inguinális recidí
váknak unifocálisnak kell lenniük. A sebészi exploratio során az el
lenoldali inguinális régiónak és az azonos oldali obturator és iliaca ex
tema régióknak tumor mentesnek kell bizonyulniuk. A bőrmetszés 
proximális része a kismedencei nyirokcsomók retroperitoneális feltá
rását is lehetővé kell tegye. A metszés distalis része a tumortól körkö
rösen legalább 2 cm távolságra kell legyen. A caudalis preparálás so
rán átvágjuk a subcutan réteget, majd átvágva a fascia lata-t, megnyit
juk a Scarpa féle háromszöget. A fascia fölött lévő összes eret leköt
jük, beleértve a vena saphenát is. A fascia alatt a femorális ereken 
preparálunk proximális irányba, mobilizálva a tumort az inguinális li
gamentum szintjéig. Ezt követően a preparálást a seb felső részében 
folytatjuk, az iliaca extema erek mentén distalis irányba haladva. A 
kétirányból való preparálás az epigastrica erek eredésének szintjében 
találkozik, melyeket lekötünk a block eltávolítása során. A blockot 
ezután mediális irányba mobilizáljuk a pectineus izom mentén a sym
physisig, itt is 2-3 cm ép szövethatárt biztosítva. A tumorágyat itt is 
metilénkékkel jelöljök meg. Az obturator fossába szívódraint helye
zünk, majd a ligamentum inguinálét egyesítjük. 

3. A VEZETÖCSŐVEK IMPLANTÁLÁSA A CORT kezelésben a tumor 
sebészi ablatioját, a medencefalon hagyott tumorágyra leadott egysíkú 
brachytherapiás besugárzás követi. A besugárzás célterülete magába 
foglalja a feltételezett mikroszkópikus tumor residuum területét, és egy 
körkörös 2 cm-es biztonsági zónát. Ezt a területet intraoperatíve spe
ciális clipekkel jelöljük meg, melyek a simulator Röntgen felvételein 
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különböznek a szokásos haemoclipektől. Ezek a marker clipek tita
niumból készülnek, hogy a CT és MR! felvételeket ne zavarják. A 
clipeket a tuttlingeni Normend cég állította elő. 
A vezetőcsövek beültetésekor a következő irányelvek betartását 
ajánljuk: I . A legelső és legutolsó vezetőcső a legszélső markerclipek
ről I cm-re laterálisan helyezkedjen el, a csövek distalis vége pedig 2 
cm-rel haladja meg a legalsó clipeket. 2. a csöveket egymással 
párhuzamosan és egyenlő távolságra helyezzük el. 3. A csövek feküd
jenek fel a medencefalra. A fenti követelmények elérésére egy „CORT 
szettet" fejlesztettünk ki a karlsruhei Angiomed és a tuttlingeni 
Normend cégekkel közösen. A vezetőcsövek számát a célterület kiter
jedése határozza meg. A csövek között 2 cm távolságot hagyunk. A 
CORT eljárást maximum 5 cm átmérőjű tumoroknál alkalmazzuk, 
így a célterület maximális átmárője 9-10 cm (5 cm tumorátmárő plusz 
2 cm kétoldali biztonsági zóna). Így a csövek maximális száma 5. 
A csövek kivezetési helyét a bőrön keresztül a tumorágy elhelyezke
dése határozza meg. A legtöbb endopelvikus medencefali recidíva 
esetén a csövek kivezetési helye egy, az inguinális ligamentummal 
párhuzamos és attól 1-2 cm-re mediálisan elhelyezkedő vonal mentén 
helyezkedik el. Mély ischiopubikus vagy perineális recidívák esetén a 
csöveket a gát bőrén keresztül vezetjük ki. lnguinális recidívák esetén 
a csövek kilépési helye egy a spina iliaca antero superiort és a tro
chanter maiort összekötő vonal mentén van. A csövek kilépési helyét 
a bőrön egy vonallal jelöljük meg, melyet 2 centiméterenként beosz
tunk. Először egy középső csövet helyezünk el. A hasfal rétegeit egy 
speciális trocarral szt'.irjuk át, úgy, hogy a szt'.ircsatorna a tumorágy cen
truma felé irányul. A trocar bevezetése alatt ideiglenesen a helyükre 
fektetjük a csöveket majdan takaró hasfali vagy perineális lebenyeket. 
A csövet átdugjuk a trocáron, majd azt kihúzzuk, az afterloading veze
tőcsövet a helyén hagyva. A titanium távolságtartót a csövek számá
nak megfe lelően levágjuk, és a medencefal alakjának megfelelően 

meggörbítjük, és a csövet a távolságtartó megfelelő gyűrííjébe húzzuk. 
A távolságtartót 2 -3 nem felszívódó öltéssel rögzítjük a medencefal
hoz. A többi vezetőcsövet a trocar segítségével a bőrön megjelölt he
lyen vezetjük a célterületre, és áthúzzuk őket a távolságtartó megfelelő 
gyűrűjén. A távolságtartón kívül a csöveket még két három felszívó
dó öltéssel stabilizáljuk a medencefalon. Ha a daganatágy mélyebben 
a kismedencében helyezkedik el, a csövek helyes fekvését a távolság
tartó megfelelő görbítésével érjük el. A csövek nem nyomják össze az 
i liaca externa ereket. A csöveket 3 cm-rel a bőr szintje fölött levág
juk. A műtét végén, a hasfalzárást követően a csövekre felhúzzuk a 
rögzítő gyűrGket és steril Histoacryllal a csövekre ragasztjuk. A csöve
ket ideiglenesen mGanyag dugóval zárjuk. 

4. A MEDENCEFA11 lEBENYPLASznKA A medencefal lebenyplasztikája el
engedhetetlen fontosságú a CORT sikeréhez. A nem besugarazott, jó 
vérellátású saját szövet beforgatása a kismedencébe különböző le
benyforgatási technikák révén több célt szolgál: 1. Kellő távolságot 
tart a sugárforrás és a kismedencei üreges szervek között pl. uréter, hó
lyag, vékony vagy vastagbél. 2. Javítja a medencefal mikroperfusioját, 
ezáltal csökkenti a mGtét utáni szövődményeket (pl. tályogképződés) 
és javítja a sugárzás daganatölő hatását az oxigenisatio javítása révén. 
3. Csökkenti a medencefal késői sugárkárosodását, a lebeny és a me
dencefal között képződő neovascularisatio révén. 
A fenti célok elérése végett a lebenyplasztika során a következőket 
kell figyelembe venni: 1. A lebenyeknek teljesen fedniük kell a besu
gárzott célterületet és legalább 3 cm vastagnak kell lenniük. 2. A da
ganatágy és a lebeny között nem szabad holt térnek maradnia. 3. A 
lebenyek vérellátásának tökéletesnek kell lennie, hogy a későbbiek
ben a neovascularisario képződését biztosítani tudja. 
A CORT eljáráshoz 4 lebenytípust, illetve azok variációit és kombi
nációit találtunk alkalmasnak: a nagycseplesz "]" lebeny, a rectus ab
dominis lebeny, a glutealis és a tensor fasciae latae lebeny. Általában 
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a kismedencében izom, deepithelizált musculocutaneus, vagy 
fasciocutaneus lebenyt használunk, cseplesz lebennyel kombinálva. 
Amikor lehet, az izomnyeles lebenyt az ellenoldalról a csepleszlebenyt 
pedig az azonos oldalról preparáljuk ki. Az izomnyeles lebenyt a 
medencefalra fektetjük, míg a csepleszlebennyel az előbbit fedjük, nö
velve a radioprotektív távolságot, és javítva a mikroperfuziót és a 
szendvicslebeny angiogenetikus képességét. A lebeny felszínét meg
növelhetjük, ha a distalis részét U vagy J alakban összevarrjuk. Izom
nyeles lebeny esetén az izomrészt fektetjük a medencefalra. Fascio
cutaneus lebeny esetén mind a fascia mind a deepithelizált oldalt fek
tettük már a medencefalra, nem észleleve különbséget a postoperatív 
szakban. Az epithelizát musculo vagy fasciocutaneus lebenyeket exo
pelvikus tumorok esetén használjuk. 

5. A RECONSTRUcno A beavatkozás ezen részében helyreállítjuk a 
kismedencei functiokat, melyek elvesztek a hólyag, az anoreccum, a 
hüvely, a gát és az ingiunális szövetek resectioja kapcsán. A sebészi 
reconstructio kapcsán azonban figyelembe kell venni a medencefali 
lebenyplasztikát, valamint a postoperatív szakban következő irradia
tiot. 
A HÓLYAG Medencefali recidívák esetén ritkán lehetséges a hólyag 
részleges resectioja, amennyiben a tumor a hólyagfalat vagy a para
vesicális spatiumot infiltrálja. Amennyiben a tumort nem lehet biz
tonságos ép szegéllyel a hólyagtól elválasztani, a hólyagot resecáljuk és 
supravesicális vizeletdeviatiot készítünk. Mainzban a CORT eljárás 
kapcsán a continens vizeletdeviatiot az urológus kollegék készítik (R. 
Hohenfellner és munkatársai). A vizeletreservoar készítésére az ile
umot és a jobb vagy bal colonfelet használjuk. Ezen bélszakaszok előze

tes irradiatioja, mGtéte vagy egyébb pathologiás elváltozása ellenjavall
ja felhasználásukat a puochkészítésben. A vizeletreservoar típusának 
kiválasztását befolyásolja a daganat elhelyezkedése, a resectio kiterje
dése, a székletdeviatio helye és a medencefali lebenyplastica típusa. 
Egy relatíve jó prognózisú betegnél, akinél CORT eljárást alkalma
zunk (unifocális 5 cm-nél kissebb átmérőjG tumor) lehetőleg conti
nens vizeletreservoart készítünk, a stomát a köldökbe helyezve. Ez a 
megoldás biztosítja a legjobb funkcionális és esztétikai eredményt. 
AZ ANORECTUM Mi a CORT eljárás során nem törekszünk mély co
lorectális vagy coloanális anastomosis készítésére, annak ellenére, 
hogy ez sok esetben technikailag lehetséges volna. Túl magasnak 
tGnik ugyanis az anastomosis szétválásának veszélye, az előzetes sugár
kezelés és a CORT részét képező postoperatív sugárkezelés miatt , még 
kellően vastag medencefali lebeny esetén is. Egy ilyen szövődmény túl
élési esélye csekély, ugyanis a közvetlen életveszélyen kívül a postope
ratív brachytherapiat is lehetetlenné teszi. lnfralevator posterior vagy 
total exenterado estén eltávolítjuk a teljes anorectumot, beleértve az 
anális sphinctert is. Supralevator posterior vagy total exenteratio ese
tén a distalis rectumcsonkot rövidre (kevesebb mint 6 cm) kell re
secálni, hogy ne akadályozza a brachytherápiás vezetőcsővek implan
tálását, illetve, hogy minimálisra csökkentsük a tályogképződés és 
súlyos proctitis esélyét a CORT kapcsán. 
A colostoma elhelyezését a hasfalon a medencefali daganat elhelyez
kedés, az ablatio kiterjedése, a medencefali lebenyplastica és a vizelet
deviatio típusa befolyásolja. A CORT betegeknél a székletdeviatio le
hetőség szerint a következő feltételeknek kell megfeleljen: a stoma el
helyezése optimális legyen, minimálisra csökkentve a komplikációk 
esélyét, és könnyen kezelhető legyen a beteg számára. 
A HÜVELY A neovagina képzés lehetőségeit CORT kapcsán a tumor 
elhelyezkedése és a sebészi ablatio kiterjedése szabja meg. Amennyi
ben a CORT kapcsán supralevator exenteratio történik, a hüvely alsó 
harmadát megőrizzük. Hüvelyhosszabbító eljárásokat nem ajánlunk, 
mert a kismedencei hegesedés a hosszutávú funkcionális eredménye
ket kompromittálja. Hasonlóan nem ajánlatos a neovagina képzés per
ineális tumor esetén, mert a medencefali lebenyplastica fibrozisa az 
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introitus irreversibilis constrictiojához vezet. Endopelvikus medence
fali tumor esetén végzett infralevator tora! exenteratio esetén a neova
gina képzés megkísérelhető. Tekintetbe véve a szükséges medencefali 
plasticát, a neovagina képzés optimális megoldása az ellenoldali glute
ális lebeny, vagy a kiterjesztet t VRAM lebeny (Vert ical Rectus 
Abdominis Musculocutaneus lebeny) vagy az ellenoldali pudendális 
„Singapur" lebeny. Mi az ellenoldali gluteális lebenyt használjuk, az 
azonos oldali helyett, hogy elkerüljük a lebeny vérellátásának károso
dását a sebészeti beavatkozás által (a gluteális inferior artéria ugyanis 
a lekötött art. iliaca intema ága), illetve a postoperatív brachythera
pia következtében. A gluteális lebeny distális epitheliummal nem 
fedett részét, vagy a VRAM lebeny epitheliummal nem fedett proxi
mális részét használjuk fel a medencefal plasticára. Az azonos oldali 
neovagina falat így a gluteális vagy a VRAM lebeny bőrrel fedett ré
sze képezi, míg a pudendális (Singapur) lebeny képezi a hüvely ellen
oldali falát. Ennél a lebenykombinációnál, a gluteális lebeny befor
gatásához szükséges perineális tunel képzésekor vigyázni kell a puden
da intema erek perineális ágainak épségére. A pudendális (Singapur) 
lebeny, egy fasciocutaneus lebeny, melynek vérellátása az art. puden
da intema perineális ágain alapszik. Kijelölése a perineális, inguinális, 
femorális hajlatban Wee és ]oseph szerint történik (13 ). A gyakorlat
ban a max. 5 cm átmérőjű széles és 10 cm hosszú lebeny tGnt a leg
megfelelőbbnek. A nagyajkat részben felpreparáljuk az urogenitális 
diaphragmáról, így képezve a lebenybeforgatáshoz szükséges tunelt, és 
a lebenyt a neovagina helyére visszük. A Singapur lebenyt és a bőrrel 
fedett részét a gluteális vagy a VRAM lebenynek egymással összevarr
juk, a szükséges mérec(í és rugalmasságú neovaginát képezve. Azoknál 
a betegeknél, akiknél infralevator mellső exenteratio történik me
dencefali recidíva miatt, a hátsó és az ellenoldali hüvelyfalat lehető

ség szerint megőrizzük, a mellső és az azonos oldali oldalsó hüvelyfalat 
pedig rectus abdominis musculocutaneus lebenyből képezzük, mely 
egyúttal a medencefalat is borítja. Hasonló módon infralevator hátsó 
exenteratio után a megőrzött mellső hüvelyfalat a mederKefali plasti
cához beforgatott gluteális lebennyel pótoljuk. 
VUlVA, PERINEUM ÉS JNGUINAl/5 RÉGIÓ Exopelvikus daganat estén, a 
CORT kezelés során a vulva és preineum reconstructiojára is szükség 
van. A széles tumorresectiot követő lágyrészdefektust egy vagy mind
két oldalról beforgatott epithelizált gluteus lebennyel pótoljuk, mely 
egyúttal az azonos oldali medencefali plasticát képezi. Az endopelvi
kus medencefali recidíváktól eltérően, itt a tumorresectio során nem 

. károsíthatjuk az art. glutealis inferiort. A lebenyképzés és forgatás rész
letes technikájára itt nem térünk ki, ennek leírását máshol megtalál
hatjuk (10). A medencefalat infiltráló inguinális recidívák széles 
resectioja után keletkező szövethiányt ellenoldali vertikális vagy trans
vers rectus abdominis musculocutaneus, vagy azonos oldali tensor 
fasciae latae lebennyel pótoljuk. Ezek részletes leírására szintén csak 
utalunk (8,9,11 ). 

A SUGÁRKEZELÉS Elvileg a CORT eljárás során a vezetőcsöveken 
keresztül több lehetséges brachytherápia modellt alkalmazhatunk 
(low dose rate, high dose rate, pulsed dose rate), Az alkalmazott 
kezelési formától függetlenül a kezelés tervezése és a dosimetria opti
mális kell legyen, a leadott dózis ugyanis elég nagy kell legyen ahhoz, 
hogy a medencefalon maradt mikroszkópikus daganatokat elpusztítsa. 
A sugárkezelést a postoperatív szakban a lehető legkorábban elkezd
jük, amint feltételezzük, hogy a lebeny és a medencefal között a neo
vascularisatio létrejött. Állatkísérletekből tudjuk, hogy a musculocu
taneus lebenyek és a befogadó szövetágy között hét nap alatt létrejön
nek a neovascularis összeköttetések, amit az bizonyít, hogy a hét na
pot követően a lebeny eredeti ellátóereinek lekötése esetén sem hal 
el lebeny. Feltételezve,hogy a medencefali plasztika esetén az angioge
nesis hasonló idő alatt zaj lik, és figyelembe véve, hogy a kiterjesztett 
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sebészeti beavatkozást követően a beteg közvetlen postoperatív szak
ból való felépüléséhez szintén egy hét kell, a sugárkezelés megtervezé
sét a második hét kezdetén végezzük, szövődmény mentes postopera
tív szak esetén pedig a sugárkezelést a 10-14. napon kezdjük. 
A sugárkezelés tervezéséhez a postoperatív szakban MR! felvételt ké
szítünk a kismedencéről. Az MR! vizsgálat során a dinamikus kont
rasztvariáció alapján értékeljük a medencefali lebeny funkcióit. 
Megmérjük a vezet&sövek és a hozzájuk legközelebb eső kismedencei 
üreges szervek közötti távolságot, és ellenőrizzük a lebeny és a meden
cefal perfuzióját. Kalibráló jelölődrótokat helyezünk a vezetőcsövek
be, és különböző síkokban Rtg felvételeket készítünk a kismedencé
ről. A szimulátor felvételeken kijelöljük a célterületet, a tumorágy 
szélére intraoperatíve behelyezett jelölőclipek segítségével. A tervezés 
során az optimális dóziseloszlás eléréséhez a számítógépbe betápláljuk 
a vezetőcsövek elhelyezkedését, a célterületet, és más meghatározó 
anatómiai pontokat (pl. a kismedencei üreges szervekig mért távolsá
got). Megrajzoljuk a számítógép segítségével a 100%-os izodózis gör
bét, mely magába kell foglalja a tumorágy területét kb. 2 cm-es sze
géllyel, mélységben pedig kb 1-1,5 cm-re kell a medencefalban hú
zódnia. 
A mainzi sugárterápiás központban Microselectron lr 192 
high-dose-rate brachytherápiás készüléket használunk PLATO terve
zési rendszerrel (Nucletron, Hollandia). 
A kezelés során heti két frakcióban 6 Gy-t adunk le. Amennyiben a 
beteg rövid ideje ( 4 hét) percután kismedencei sugárkezelésben része
sült, a CORT kezelés előtt az összdózist 30 Gy-re korlátozzuk. Ha a 
megelőző sugárkezelés több mint 6 hónapja történt, a CORT során 
48-54 Gy-t adunk le. A kezelés alatt a beteg hemoglobin értékét l 2g% 
fölött tartjuk, ha kell transfuzióval, vagy erythropoetin adásával. 
A vezetőcsövek bőröltéseit rendszeresen ellenőrizzük. A kezelési idő 
alatt esetleg szükség lehet újabb fixáló öltések behelyezésére. Az utól
só brachytherápiás kezelést követően a fixáló öltéseket átvágjuk és a 
vezetőcsöveket kíméletes húzással eltávolítjuk. A preoperatíve intra
vénásan adott antibiotikus prophilaxist követően a beteg szulfamid 
készítményt kap a kezelés teljes ideje alatt . Hasonlóan az egész kezelés 
alatt folytatjuk az alacsonydózisú heparin prophilaxist. 

SZÖVŐDMÉNYEK Annak ellenére, hogy a CORT egy ultraradikális 
kezelési módszer, ezidáig egyetlen beteget sem veszítettünk el a be
avatkozás következtében. A 43 eddig kezelt betegnél fellépett jelen
tősebb szövődményeket a 3. táblázat tartalmazza. 

3. táblázat Szövődmények 

Szövődmény o kezelés a kezelést 
alatt követően 

tumorprogressio tumorprogressio 
nélkül esetén 

Thrombembolia 1 
Vastagbél fistula 2 
Vékonybél fistulo 
Sigmobél neovagina 
elhalás 
Kismedencei tályog 2 
Hasfali dehiscentia 1 
Vizeletreservoor 
vorratelégtelenség 
Proctitis 
Alsávégtag fájdalom 4 3 

Összesen 7( 16%) 8 (19%) 5 (12%) 

Követési idó átlagban 31 hónap, l és W hónap között/ n = 43 beteg 
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A legsúlyosabb szövődmény, mely két betegnél fordult elő, a mély 
colo-rectális, colo-anális anastomosis dehiscentiája volt. Annak elle
nére, hogy intraoperative tesztelve a gépi anastomosisvonal ép volt, a 
postoperatív harmadik héten mindkét betegnél székletfistula alakult 
ki. Mindkét beteg állapota rendeződött tehermentesítő colostoma fel
helyezése után. A vezet&söveket azonban ezeknél a betegknél 12 Gy 
brachytherapia után el kellett távolítani. Ez a suboptimális kezelés a 
lokális tumorkontrollt nem biztosította. Mindkét beteg néhány hó
nap múlva lokálrecidíva, illetve távoli áttétek miatt elhunyt. Egy má
sik betegnél a hüvelyképzésre használt sigmaszakasz elhalt a sugárke
zelés befejezése után. E három sikertelen eset kapcsán arra a követ
keztetésre jutottunk, hogy az előzetesen irradiált kismedencében a 
CORT kezelés során készített mély vastagbélanastomosisok kockázata 
igen nagy, így ezek alkalmazásával felhagytunk. 
Vékonybélfistula két betegnél alakult ki. Az egyik fistula a tumor
progresszió miatt jött létre 12 hónappal a CORT kezelés után. A be
tegnél palliatív céllal a tumoros vékonybélszakaszt resecáltuk. A be
teget 4 hónappal később veszítettük el a hasi tumoros folyamat pro
gressziója és távoli metastasisok következtében. A második betegnél a 
vékonybélfistula 2 évvel a CORT kezelést követően alakult ki tumor
progresszio jelei nélkül. A fistula kishozamú, és a beteg nem kíván 
sebészi korrekciót. 
Kismedencei tályog két betegnél alakult ki a CORT kezelés alatt, egy 
betegnél pedig egy évvel a kezelést követően. Mindhárom esetben si
keresen alakalmaztunk konzervatív kezelést ( CT vezérelt drainage és 
lavage) és antibiotikus terapiát. Az első két betegnél a brachytherá
piát egy hét késéssel folytattuk és sikeresen befejeztük. 
Két beteget reoperáltunk a korai postoperatív szakban. Az egyiket 
hasfali disruptio miatt, a másodikat a vizeletreservoar varratelégtelen
sége miatt. Tartós fájdalomcsillapítást a CORT kezelést követően 
egy beteg az anorectális csonk súlyos proctitisa miatt igényelt, négy 
beteg pedig enyhe, a brachytherápiát követő alsóvégtagi fájdalmak 
miatt . Ezeknél a betegeknél azonban tumorprogresszió nem volt 
kimutatható. 

érdekében azonban különös gondot kell fordítani a betegek szelek
ciójára, a sebészi tumorablatiora és a medencefali plasztikára. A jövő

ben a gondos utánkövetés és tudományos értékelés, valamint újabb 
sebészi technikák kipróbálása tovább fogja finomítani a CORT 
kezelést. 
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