
ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK 

A sebészet szerepe a kiújult petefészekrák 
kezelésében 

JAVIER F. MAGR INA , M.D 

Division of Gy necologic Oncology, Mayo Clinic Scottsdale, Scottsdale, Arizona 

A FORDÍTÓ BEVEZETŐJE Artner Auila d1:, Szülészeti és 

Nőgyógyászati Osztály, Fővárosi Sze nt Istvá n Kórház, 
Budapes t 

A hámeredetü petefészc krákok elsődleges keze lésé nek j e len

legi ajánlása sze rint a fogamzó életkorú betege k kezdeti stá

diumú daganatainak ese tében mérlegelni kell az ép olda li 

petefésze k megtart ásá nak lehetőségét. Idősebb betegben a 

hasüreg fe ltárásá t méheltávo lítás követi kéto ldali függelék és 

a nagycs ep lesz e ltávo lításával. Előrehaladottabb kiterjedt, 

hashártyára terjedő, daga nato k esetében az ún . l ehető leg

nagyob b mértékü daga nat sejt csö kkentés re ke ll törekednünk 

paraa on iáli s és medence i nyirok csomó eltávo lítással. Korábbi 

tanulm ányo k is egyé rtclmüen fordí tott arányoss ágo t fedeztek 

fel a vissza hagyo tt daganat menn yisége és a tú lélés idej e 

közö tt. A k iegészítő gyógysze res kezelésse l is csa k abban az 

ese tben érhetünk el j ó eredm ényt, ha m inél kisebb daganat 

szöve tet (m ikr osz kópiku s méretü ) hagy unk vissz a. Az 

el sődleges keze lés során a lehető legnagyobb mértékb en ki 

kell használnunk azt a lehetőséget, hogy a daganatszöve t még 

nem talál kozo tt o lyan „ ingerekkel" , am elyek beind ítanák a 

rez iszte nciáért fe le l ős genetikai folyama tokat. A visszatérő 

betegs ég ese tében egy „ felkészültebb" daganato s növeked és

se l á llunk sze mb en. Tekintve azo nban , hogy az előreha l adott 

állap otban lévő petefészekrákok ese tében nagyobb arányban 

kell szám ítanunk a v isszatérő betegségre, szükséges egy olyan 

rend sz er kid o lgozása, me ly irán yt mutat , és e lőreje l ző 

tényezők seg ítségéve l meg mutatja , hogy milyen ese tekben 
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szám íthatunk arra , hog y a gyógysz eres kezelés eredmén yes 

lesz, és milyen eset ekben van érte lme kite1jesz tett mütéti 

megoldáso knak. 

BEVEZETÉS A pete fész ekrák kezelése egy rész t sebészi, más

rész t gyógysze res . A daganat sebész i e ltávo lítása önma gában 

nem nagy on hatékony, kivéve azokat az es teket, amik or a 

daganat csak az egy ik petefésze kre terj ed, és rossz indu latú

sága ala cso ny fokú. Az ese tek legnag yo bb részé ben a sebész i 

keze lés csak előkészítés a gyógysze res keze léshez, a kemo 

teráp iához. A gyó gyszeres kezelés az, ami hoss zú ideig biz

tosíthat kl inikai lag daganatm entes állapotot, vagy ritkáb ban, 

te ljes gyógyu lást. A sejtcsökkentő müt ét sikere att ól függ , 

ho gy menn yire érzékenyek a daganat sejt ek a kivála sztott 

gyógysz erekkel sze mben. 

Nem nagy on két séges , hogy e l őreha l adt petefésze kráko s 

betegek ese tében az elsődleges sejtcsökkentő müt ét (primar y 

cytoreducti ve surgcry) j ótékon y hatá sú. Nem ilye n egy

értelmü azonb an a kiújult petef ész ek ráko s meg betege dés 

miatt végze tt másod ik sejtcsökkentő müt ét (secondary cytor c

ducti vc surgery) jelentősége. Ennek legfőbb oka az, hogy a 

másod ik gyógysz eres kezelés álta lában kevésbé hatásos . Az 

első kezelé sre bekövetkező daganat megkisebbedé s aránya 

60% és 80% között van, ezze l szemben a má sod ik kezelése k 

esetében ez csak 20-30% . Az várható tehát, hogy a másod ik 

sej tcsökkentő mütét hossz útávon nem annyira sikeres, mint az 

első. Az is va lószínü , hogy a másod ik sejtcsökkentő müt étnek 

gya korlat ilag nincs j e lentősége azokban az esetekbe n, am e

lye kben az el ső gyóg yszere s keze lés nem volt ered ményes, 

mivel ezek a daganato k minden bizo nn yal gy ógy sz er

érzéket lenek. 

E lőrehaladott petefészekrákos betegek többség ében sajn os 

egy másod ik sej tcsökkentő míítét is szüksége s lehet. Hat 
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olyan helyzetet különböztethetünk meg , am ikor egy másodla

gos - korábbi sebész i vagy gyógysze res t keze lést követő -

sejtcsökkentő műtét elvégzése szóba jöhet: 1. Bevezető 

kemoterápiát követően. A sebészi beavatkozást megelőző 

petefészekrákok esetébe n a második sejtcsökkentő műtéttel a 

betegek 57-87%-át lehet úgy műteni , hogy a visszamaradt 

daganat ne legyen nagyobb , mint 2 cm (2-6). 

gyógyszeres kezeléssel kivá laszthatjuk azokat a betegeket, TÚLÉLÉSRE GYAKOROLT HATÁS A második sejtcsökkentő 

akiknek daganata az a lkalmazott gyógyszerekre nem érzé

keny. További előnye, hogy a gyógyszer-érzékeny daganatok 

eltávolítása általában kevésbé kiterjesztett sebészi bea

vat kozássa l is megoldható. 2. Azokban az esetekb en, amikor 

az első kemo terá piára a daganat érzé ketlen, és a kezelés alatt 

tovább növekszik. 3. Ha a második betekintő hasműtét (se

cond look laparotomy) során daganatot találunk. Ilye n esetek

ben csökkent gyógyszer-érzékenységü daganatokról van szó. 

4. Negatív második betekintő hasmütét után kiújult da

ganatok esetében. Ebbe a csoportba tartozók petefészekrákja 

megfelelően gyógyszer-érzékeny. 5. Klinikai daganat

mentességet követő daganat kiújulások eseteiben (ezekben az 

esetekben második betekintő hasműtét nem történt). Az ide 

tartozó betegek daganata változó mértékben gyógysze r

érzékeny. 6. Daganatos megbetegedés okozta bélelzáródás 

miatt végzett műtétek során. Ezen betegek rendszerint a végső 

szakaszb an van nak , és a sebészi beavatkozás mindössze 

tüneti, a bélrendszer folyto nosságának helyreállítására szo l

gá l. 

műtét hatá sosságá ról szó ló tanulmányok legtöbbje az előreha

ladt és a visszatérő megbetegedéseket együttesen tárgyalja. 

Három tanu lmányban például olyan betegeket vizsgáltak, 

akiknél a betegség előrehaladt a gyógyszeres kezelés 

folyamán (2,6), akik nél a második betekintő hasműtétnél 

daganatot találtak (2-3), illetve akiknek a daganata egy ideig 

tartó betegségmentes időszak után újult ki (2-3,6). A tanul

mányok a másodi k sejtcsökkentő mütét egy mástó l eltérő 

előnyeiről számo ltak be, azt jelezve, hogy ezeket a csopor

tokat egymástó l külön választva kell elemezni. A három tanul

mány közül kettőben (2,6) azok a betegek, akiknél a vissza

maradt daganat mérete 2 illet ve 1,5 cm-né l kisebb vo lt, job b 

vo lt a túlélés aránya szemben azokkal, akikben a visszaha

gyott daganat mérete a műtét befejez éseko r ennél nagyobb 

vo lt. A harmadik tanulmány (3) nem tudta igazolni, hogy 

azok a betegek, akikben 2 cm-nél kisebb méretű daganat

szöve t maradt vissza , tovább élne k (/. táh/ázat). 

/. táhlázat. A második sejtcsökkentő műtét hatása a túlélésre: 

gyógyszeres kezelés során előrehaladó rákos megbetegedések. a 

A fenti hat lehetőség közül je len munkában csak azokka l második betekintő hasműtéttel igazolt megmaradt daganatok és a tel-

fog lalk ozunk, amelyekben a hámeredetü petefészekrák jes klinikai daganatmentcsség után kiújult petefészekrákok esetében. 

szöve ttanila g is megerősített negatív második betekintő has

műtét után újult ki, illetve amelyekben a daganat klinikailag 

és képalkotó eljá rásokka l valószínűsített teljes daganat

mentesség után lépett újra fel. Ez utóbbi csoportb an második 

betekintő hasműtét és szövettani vizsgá lat az ese tleges meg

mar adt daganat kizárása végett nem történt. Az ide soro lt 

betegek daganatának gyógyszeres keze lése kü lönböző 

mértékben vo lt hatásos. Egyes betegek te lj es da ganat

mente ssége t érhettek e l, másoknál mikroszkopikus nagyságú 

daganat, megint másoknál sza bad szemme l ugyan látható, de 

klinikailag ki nem mutath ató daganat maradhatott vissza. A 

vizsgált betegekben az a közös vonás, hogy egy bizonyos 

ideig, a daganat kiújulása előtt mind betegségmentes á llapot

ban vo lt, és, hogy daganatu k többé-kevésbé érzéke ny volt a 

gyógyszeres keze lésse l szemben. Ezért látszott célszerűnek, 

hogy náluk egy második sejtcsökkentő műtétet végezz ünk 

abban a reménybe n, hogy teljes gyógyu lást vagy egy isméte lt 

betegségme ntes időszakot biztosítsunk. A 111- IV. stádiumú 

petefé szekrákos betegek nek mintegy 60%-a tart ozi k ebbe a 

két csoport ba ( 1 ). 

MŰTÉTI JELLEMZŐK A tanu lmányozott betegcso portokban 

végzett má sodik műtéti beavatkozások típu sa, a műtét utá ni 

Szerzők Esetszám A megmaradt Túlélés Statisztikailag 

daganat nagysága (hónap) szignifikáns 

Seg11al és 61 <2cm 27, 1 igen 

mtsai. (6) 39 >2cm 9 

Morris és 17 <2cm 18 nem 

111/sai. (3) 13 >2cm 13,3 

Berek és 12 < 1,5 20 igen 

111/sai. (2) 20 > 1,5 5 

KLINIKAI DAGANATMENTESSÉGET KÖVETŐ MÁSODIK SEJT

CSÖKKENTŐ HASMŰTÉTEK Két közelmúl tban megjelent tanul

mány - az egy ik előretekintő (4), a má sik visszatekintő (5) - a 
má sod ik sejtcsökkentő műtét túlélésre gyakoro lt hatását olya n 
betege kben vizsgálta, akiknek rákos megbe tegedése te lj es kli
nikai daga natmentessége t követően úju lt ki (2. tábláza t). 

időszak megbetegedési, halá lozás i mutat ói mindenb en hason- Az előretekintő tanulmány (4) 36 o lya n beteget értékelt, 

latosak azokhoz, ame lyeket az első sejtcsökkentő műtétek ak iknél a betegségme ntes időszak ho ssza bb vo lt, mint 6 

so rán észle lünk. Teljes klinika i daganatm entesség után kiúju lt hónap, és ak iknél kifejezetten kiterje sztett második sejtcsök-
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kentő műtétet végeztek, ame ly után gyógysze res kezelést 

adtak. Ebb en a tanu lmányban o lyan cso port, amelyben 

műtétet nem végez tek, sajn os nem vo lt, és így a se bész ileg 

keze lt és nem kezelt cso port ok össze hasonlítá sa nem vo lt 

lehet séges. Tú lélés i előny 30 (83%) betegbe n vo lt kim u

tath ató. Náluk látha tó méretű daganat nem maradt vissza . 

Átlagos túlélési idejük 43 hóna p vo lt, azon 6 betegé pedig, 

akin él látható daganats zövet maradt vissza, viszont csak 5 
hón ap ; a különbsé g sta tisz tik aila g sz ignifikán s. Nem 

meglepő, hogy ebben a vizsgá lat sorozat ban is a vissza maradt 

daganat szö vet menny isége volt az a tényező, mely befo lyá

so lta , hogy a betegek a második sejtcsökkentő műtét után 

mennyi ideig éltek . Az el ső sejtcsökkentő műtétet követő 

túlé lés vonatk ozásá ban is ez a legfontosabb meghatározó. 

2. táblázat. A második sejtcsökkentő műtét hatása a túlélés re teljes 

klinikai dagana tmentesség után kiújult hámeredetű pete fészek.rákok 

eseteiben 

Szerzők 

Eisenkop és 

111/Sai. (4) 

Janicke és 

mtsai. (5) 

Esetszám A megmaradt Tú lélés Stat isz tikailag 

daganat nagyság a (hónap) sz ignifikáns 

30 mikroszkópos 43 igen 

6 makroszk ópos 5 

14 

12 

4 

mikroszkóp os 

<2cm 

>2cm 

29 

9 

igen 

A visszateki ntő vizsgá lat (5) 30 kiújult petefésze krákban 

szenvedő betegről számo lt be. Náluk a második sejtcsökkentő 

műtét át lagosan 16 hónapos betegségme ntes i dőszakot 

követően történt. Az a 14 (46%) beteg, akikben csa k 

mikroszkopiku s daganatszövet maradt vissza, sz ignifi kánsan 

tovább élt azon 16 beteghez viszo nyítva, ak iknél sza bad 

szem mel is látható dagana tszöve tet hagy tak hátra. A teljes 

sej tcsökkentésen áte sett betegek átla gos túlélése 29 hóna p 

volt. Ezze l szemben az átlagos túlé lést azokban az esetekben, 

ame lyekben 2 cm-nél kis ebb , illetve 2 cm -né l nagyo bb 

daganat maradt , 9 és 3 hónapban határozták meg. Az un. rész

leges sej tcsökke ntésen átesett, azaz a 2 cm-né l, kisebb illetve 

2 cm-nél nagy obb visszahagyo tt daganatszövettel műtött 

bete ge k túlé lése között nem volt szignifi káns különbség. 

Hason lóan az előző tanulmányhoz, túlé lés i előnyt eze kben az 

ese tekben is csak azok a betegek élvez tek , akikben a sejtcsök

kentő műtét után látha tó daganat nem marad t vissza. 

Végeredmény ben mindké t tanulmány arra a követke ztetésre 

j utott , hogy csak azok ban az esete kben hossza bb a túlé lés, 

ame lyek ben sze mm el látható daganat nem marad vissza, és, 

hogy a tú lélést ill etően a visszamarad t daganat menny isége a 

legfon tosa bb előreje lző muta tó. 

A felle l hető iroda lomban is e lég egységes az á lláspo nt, mi-
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A sebészet s:er epe a kiújult petefészekrák kezelésében 

sze rint a máso dik sejtcsökkentő műtét után vissza maradt 

daganatszöve t menn yisége a túlélés leg lényegesebb előre

jel zője. Vannak azon ban más tényezők is, amelyek befol yá

so ljá k a másod ik sejtcsökkentő műtét tú lé lésre gyakoro lt 

hatását. Ezek között szerepel a be tegség mentes időszak 

hossza (3-6), az első sejtcsökkentő műtétkor vissza maradt 

dagana tszövet mennyisége (6), klinika ilag ki nem mu tatha tó 

hasv íz (2), platina keze lésre adott te ljes válasz (6) és a beteg 

á lta lános állapota ( 4). 

A hossz ú dagana11nentes időszak előnyös hatásá t 12 hónapnál 

(5-6), 18 hónapnál (3) és 36 hónapn ál hossza bb (4) bete gség

mentes időszak eseté ben is igazol ni lehete tt. A daga nat

mentesség időtartamának ho ssza a da ga nat gyógysze r

érzé kenységé nek jelzője. Hosszú ideig tartó betegség

mentesség gyógysze r-érzéke ny daganatot fe ltéte lez. Mind en 

bizonny al ezze l magya rázható az, hogy hosszú betegség

men tes időszak után végzet t második sejtcsökkentő műtétek 

á lta lában eredm ényese bb ek (4). 

Ha az első gyógysze res kezelés után daganatot kl inikailag nem 

lehet kimut atni, a kiúj ul t daganatok gyógysze res keze lése is 

hatásos abb. Tovább éltek azok a betegek , akik az első pla

tinake zelésre te ljes vála sz t adtak, sze mben azokka l, aki k csa k 

rész legest (6) . Az utób bi cso portba tartozó betegek daganata 

kevésbé gyógysze r-érzéke ny, ezé rt valószínű, hogy náluk a 

második gyógysze res kezelé s is kevés bé lesz eredményes . Ez 
a csö kkent válaszkészség az a meghatározó , ame ly befolyá

so lja a másod ik sejtcsökkentő műtét túlé lésre kifejtett hatását 

is. 

Hosszab b vol t a túlélése azoknak a betegeknek is, ak iknél az 

első hasmetszés során a daganatot megfe l e lően el lehetett 

távo lítani (6). Mind en bizon nya l azér t, mert ezek nek a 

betegeknek daganatb iológ ia ilag olyan daganata van, ame ly 

e ltávo lítható. Ennél fogva az is várható, hogy a második sejt

csökkentő műtétet is megfelel ően lehe t majd elvégezn i. 

Azok a betegek, akikné l klinikai vizsgá lattal hasvize l igazo lni 

nem lehete tt, á tlagosan 18 hónap ig éltek , míg azo knak a 

betegeknek, ak iknél vo lt kimutatható hasv íz (töb b, mint I OOO 

ml) 5 hón ap vo lt az átlagos túlélés ideje. Klini kailag kimu

tatható hasví z előrehaladott betegsége t je lez, ami egyútta l azt 

is j ele nti, hogy a második sejtcsökkentő műtéttel nehezebbe n 

lehe t a daga natot megfelelően eltávo lítan i, mint a kevésbé 

e lőrehaladt petefésze krákok esete iben. 

A beteg klinikai állapola, melye t a beteg te ljesítőképességé

ve l fejezü nk ki, egyértelműen összefüggés be hozh ató a 

más odik sejtcsökkentő mütéte t követő túlé lésse l (4). A te l

jesítő képesség összefüggés be hozhat ó a pete fészek rákos 

beteg sebész i és gyógysze res kezeléséne k eredm ényességéve l 

is. Jó á ltalános állapotú betegek nagy valószínűséggel j obb an 
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fogjá k e lviselni a második sej tcsökkentő műtétet és az azt 

követő te ljes mennyiségű gyógyszeres keze lést. 

Az elmond ottakbó l az derül ki, hogy a másod ik sejtcsökkentő 

műtétre azok a betege k a legalkalmasabbak , akik 12 hónapná l 

hosszabb ideig vo ltak betegség ment ese k, jó általános állapo t

ban vannak, k linika ilag hasvíz-men tese k, és akiknél az e lső 

plat ina keze lésre a daganat telj ese n elpusztu lt. A második 

sejtcsökkentő műtét klinikai daga natm entesség után kiúju lt 

petefészek rákos betege k ese tében csa k akkor előnyös, ha 

látható méretű daganatszövet nem marad vissza. 

NEGATÍV MÁSODIK BETEKINTŐ HASMŰTÉTET KÖVETŐ SEJT

CSÖKKENTŐ MŰTÉTEK A másod ik betekintő hasműtét sorá n 

daganatmentesnek talált 111-IY. stád iumú pete fésze krákban 

szenvedő betegek mintegy 30-35%-á ban a betegség vissza tér. 

A Mayo Klinikáról kikerült előzetes tanulmány (7) megkülön 

böztetett egy olyan betegcso portot, aho l ugyan a második 

betekintő műtét szöve ttanila g negatív volt, de a betegek a 

bete gség kiújulását tekintve magas kockáz ati csoportba tar

tozta k. Ezek a betegek az első műtét időpontjában 50, illetve 

67 évnél idősebbek vo ltak, a daganatuk gra de 4-e s típu sú vo lt, 

és a visszamara dt daganat nagyság a a 2 cm-t megha ladta. E 

három tényező különböző társításáva l hat különböző túlélés i 

esélyű csopo rtot különí tettek el. A 3,5 éves e lőrevetített 

daganatmentes tú lélés az alacsony kockázat ú cso portnál 77 és 

85% között vo lt, míg a magas koc kázatúb an 3 1 és 47%. 

Tekintet tel arra, hogy a daganat kiújulásának valószínűsége a 

nega tív másod ik betekintő hasműtét ellené re a magas koc

kázatú cso portba n j el entős, eze kben az este kben az un. 

"megerősítő keze lés" (consolidat ion thera py) szó ba jön. A 

megerősítő kezelés előnye azo nban még nem igazo lt. Sajnos 

bármi lyen keze lés t is alkalmazunk, a betegek egy részé ben a 

daganat újra je lentkezik. Ilye nkor az ismételt műtétrő l a 

nőgyógyász onko lógusnak ke ll dönt enie. 

Az iroda lomban nem található olyan nagyobb és/vagy előre

tekintő tanulmán y, amely ezzel a kérdésse l foglalkozna. Egy, a 

Memorial Cancer Center-bői (8) származó vizsgálat 38 szö

vettani lag is megerősített negatív második betekintő hasműtét 

után kiújult petef észek rákos esetet do lgozott fel. A daganat az 

e lső keze lést követően át lagosan 20 hónappal j elentkezett újra . 

Második sejtcsökkentő műtétet minden esetben végeztek. A 

sejtc sökkenté s 5 mm-es vagy annál kisebb daganat méretig a 

betegek 37%-á ban volt elérhető. Az 5 mm-es hatá rértéket 

nevez ték " leg kisebb fokú betegség nek" (m inimal disease) . 

Ebbe a csoportba tartozó betegek tovább éltek, m int azok , akik

ben a második sejtcsökkentő műtét után 0,5 cm-né l na-gyobb 

daganat maradt vissza . A tú lélés i arány egy 19 betegből álló, 

negatív második betekintő hasműtétet követően kiújult pete

fésze krákban szenvedő o lyan betegcso port hoz viszony ít-va is 

j obb volt, amelyben második sejtcsökkentő műtét nem történt. 

Azok a petefésze krákos nők, akiknél a másod ik betekintő has-
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mü tét során szövettani vizsgá lattal sem lehet kimutatni 

daganatot, a petefész ekrákos betege knek egy jó kórjóslatú 

cso portját képez ik. Ők azok, akiknek a daganata gyógyszeres 

kezelé sse l sze mben nagyo n érzékeny, és ak iknél a kemo

teráp ia hosszú távon is eredm ényes . Feltétel ezhető, hogy 

ezekben az esetekben a második gyógyszeres keze lés is hatá

sos lesz. 

Podrat z és munkatársai (9) szerint , ha a negatív szövetta ni 

l e letű másod ik betekintő hasműtétet követően a betegség 

át lagosan 18 hónap on be lül úju l ki, nagyo n val ószínű, hogy a 

daganat sejtek a műtét idej ében már j elen vo ltak , csa k nem 

sikerült őket kimut atni. Ismeretes ugyanis, hogy a daganatsej

tek megkettőződési ideje áttételes petefészek rák eseté ben 90 

nap, ami azt j elenti , hogy ahhoz, hogy egy klinikailag ki nem 

mu tathat ó (5 mm -es) dagana t klinikaila g is fel ismerhető 

nagyság úvá (2,5 cm) vá ljon, 6 megkettőződési i dő, azaz 18 

hónap szükséges. Vizsgá latukból az is k itűnt, hogy a második 

sejtcsökken tő műtét utáni ismé telten újra je l entkező dagana

tokat illetően is ugyanazok a kó1jóslat i tényezők határozzák 

meg a fokozott kockázatot, mint amelyek az első sejtcsökkentő 

műtét után jelentik a kedvezőtl en kimenetel t. Ne m meglepő az 

a megfigye lésü k, hogy az <5 mm-es daganat nagy ság ig 

történő sej tcsö kken tés javí tja a túlé lést, össze hasonlítva azok

nak a betege knek életki látásaival , akikben a v isszamaradt 

daga natsz övet mére te nagyobb, mint 5 111111. 

A rendelkezésre álló megfigye lések vége redmé nyben arra 

utalnak , hogy a má so dik sejtcsökkentő műtét, negatív 

másod ik betekintő műtét után akkor előnyös, ha a megmaradt 

daganat méret e az 5 mm-t nem haladja meg. Ezen a terü leten 

azo nban még to vábbi adatokat kell gyűjten i , amin ek 

érdekében egy randomizá lt, előretekintő tanulmán yra van 

szü kség. 

ÖSSZEFOGLALÁS A másod ik sej tcsökkentő műtét jelentősége 

ugyanaz, mint az első sejtcsökkentő műtété: előkészíteni a 

betegeke t a gyógysze res keze lésre. Tekintette l arra, hogy a 

másod ik gyógysze res kezelésre adott vá lasz mértéke három

szor, négyszer kisebb, mint az első keze lés re bekövetkező 

daganat pusztu lás mért éke, várható , hogy a másod ik sej tcsök

kentő müt ét kevésbé lesz sikere s, m int az első. Vége red

ményben tehát a második sejtcsökkentő műtét hossz ú távú 

sikere petefésze krák ese tében a daganat telj es eltávo lítására 

irányu ló max imá lis sebé sz i erőfeszítéstő l és a daganatnak a 

rendelk ezés re álló gyógysze rek iránt i érzékenységétő l függ. 

Úgy tűn ik, hogy sem a második sejtcsökkentő beava tkozás

nak , sem a második gyógyszeres keze lésnek nincs haszna 

azokba n az ese tekbe n, ame lyekben az el ső gyógyszeres 

kezelés nem vo lt megfelelő hatású. Hasonl óképpen nincs sok 

érte lme , hogy kiterjes zte tt műtétet végezz ünk vagy 

kemote ráp iát adjunk azoknak a betegek nek a töb bségé ben, 
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akik dag an atos vé ko nybél e lzár ódá sban sze nvedn ek. A 

má so dik sejtcsökkentő műtét megfe l e lő j e lö ltj e i azo k a 

betege k, akik hossz ú idei g tartó klinikai vagy szöve ttani lag is 

igazolt betegség mentessége t é rtek e l. Eze knek a betegekn ek 

ugy ani s o lyan daga natuk van, ame ly gyógysze res keze lésre 

érzé keny. A máso dik sejtcsökkentő műtét csak ak kor j avítja a 

be tege k é le tkilá tásá t és életminőségét, ha a műtét után leg fel

jebb mik rosz kópos méretű, illetve 5 mm -nél kise bb daganat 

marad vissza. Ha a maradék daga na t 0,5 cm-nél nagyo bb, a 

müt ét nem javí t a be tege k helyze tén. 

Poller és munkatársai ( 10) sze rin t azo knak a betege knek, 

ak iknek a máso dik műtéttel a daga nat át megfelelően cl lehet 

távo lítani, bio lóg iailag más típus ú pete fésze krákjuk van, mint 

azoknak, aki knél a máso dik sejtcsökkentő műtét nem ered

ményes, és ez az a tényező, nem pedig a sebész i erőfeszítés, 

ami meg hat ározza a sebészet i beavatk ozás eredményességé t. 

Ny ilvánvaló, hogy, ha a daganat áttétek a hashárt yán felülete

se n hel yez ked nek e l, kön nye bb te lj ese bb sej tcsö kkentést 

e lérni , min t a szöve tek mélyebb rétege ibe is beterjedő áttétek 

ese te iben. Ez utóbbiakb an ugy ani s a daganat fe lsz íni része 

megfelelően eltávo lítha tó, olya nnyira, hogy lát ható daganat 

szövet nem marad, a mélyben azo nba n, legtö bbszö r a vékony

és vastagbe lek nyá lkahártyájáb an, daga nat fész kek maradnak. 

Fontos, hogy az áttéte k típu sát - felsz ínes vagy mélybe terjedő 

- a műtéti le írásban pontosa n rögz ítsü k, mert csak így lehet

séges, hogy o lyan megfelelő össze haso nlító vizsgá lato kat 

vég ezz ünk , amelyben a sebész i erőfeszítés és a betegség 

b io lógia i vise lkedésé nek j elentőségét aka,juk tisztázni. 

Ha majd új és még hatásos abb gyógyszere k á llnak rcn-
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A sebészet szerepe a kiújult petefés zekrák kezelés ébe n 

delk ezés ünkr e, a második scjtcsökkentő műtét sze repét is újra 

ke ll értéke lni. Hogy mi a legmegfelelőbb k iegészítő keze lés 

azo k számára , aki knek a dagana tá t s ikerese n (lá tható dag anat 

nem maradt vissza) e l lehet távo lítani , ma még nem lehet 

egyérte l műen meg határo zni. 
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