
! ÖSSZEFOGLALÁS
A méhsarcoma ritka, a rosszindulatú nõgyógyászati daganatok
<1%-át teszi ki. Azért jelentõs, mert már a kezdeti állapotban
felismert esetekben is sokszor végzetes. Elsõsorban idõsebb
korban fordul elõ, de a fiatalabbaknál is kialakulhat; három
ivarérett korú esetünk is ezt példázza. Kettõben a sarcoma az
izomdaganatban rejtve volt; a szövettani vizsgálat fedezte fel.

Az utóbbi évtizedekben elterjedtek a hastükrözéssel végzett
mûtétek a szervek, daganatok darabolással való eltávolításá-
val. Ilyenkor a rejtett rosszindulatú daganatok szóródhatnak,
növelve a stádiumfokozatot. Ezért felhívjuk a figyelmet az ala-
pos mûtét elõtti vizsgálat fontosságára, kivált gyanús esetek-
ben. Ha a rosszindulatúság felmerül, a hagyományos mûtétet
kell elõnyben részesíteni. Hastükrözéskor pedig a szervzacskó
használata, vagy gomblyukmetszés végzése javasolt.
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! SUMMARY
LEIOMYOSARCOMAS IN FERTILE AGE
The sarcoma of the uterus is a rare disease that makes up less
than 1% of gynecological malignancies. Its significance lies in
the fact that it has an extremely poor prognosis even from its
early stage. It is primarily detected in the elderly, however the
example of three of our pre-menopausal patiens show that the
possibility of the presence of the disease must be taken into
consideration in younger patients as well. After myomectomy
the postoperative histological examination verified the
presence of occult sarcoma in two patients.

In recent decades the spread of laparoscopic surgical
techniques are noticable world wide, during which the parts of
organs and tissue are being removed by disection -
morcellation. During such procedures the dissemination of
malignancies and the likely risk of up-staging have to be taken
into consideration. Due to this, please note the importance of
careful pre-operative examination in a reasonably suspicious

case. If the possibility of malignity arises, a traditional ablastic
surgery is advised. In case the laparoscopic technique is
applied, the use of endobag or mini-laparatomy may be a
method to follow.

Keywords: minimally invasive surgery, morcellation, uterine
sarcoma

! BEVEZETÉS
A méhsarcoma ritka, a rosszindulatú nõgyógyászati daganatok
<1%-át teszi ki (1). Az Amerikai Egyesült Államokban az
évente 52 630 újonnan felismert rosszindulatú méhdaganatból
1600 méhsarcoma (2). Mégis jelentõsek, mert rossz a kórjósla-
tuk: a kezdeti állapotban felismert esetek is sokszor végzete-
sek. A legnagyobb esetszámú tanulmányban az ötéves túlélés
I. stádiumban 75,8%, II. stádiumban 60,1% volt (3). Az elõre-
haladt esetekben 8–12%.

Az elmúlt évtizedekben elterjedtek a hastükrözéssel végzett
mûtétek számos elõnyük miatt. Jól alkalmazhatók az izomda-
ganatok darabolással való eltávolítására és a méhcsonkolás el-
végzésére is (1. ábra).

Az utóbbi idõkben többen is beszámoltak olyan esetrõl, amely-
ben a rejtett sarcomát a hastükrözéskor darabolással távolítot-
ták el (4–9). Az American College of Obstetricians and
Gynecologists 1/500-ra becsüli a rejtet sarcomák elõfordulását
(10). Az eltávolítandó daganat darabolásakor a sarcoma szét-
szóródhat a hasüregben, rontva a beteg életkilátását (11–13).
Lényeges az is, hogy a darabolt daganat szövettani feldolgozá-
sa is nehezített, elõfordulhat, hogy a sarcomát nem fedezik fel
(14).

Osztályunk mûtéti gyakorlatában szokványos a méhizom-
daganatok hastükrözéssel való eltávolítása. A közelmúltban,
viszonylag rövid alatt volt három ivarérett korú méhsarcomás
betegünk. Ennek alapján tekintettük át a vonatkozó irodalmat
azzal a céllal, hogy felhívjuk a figyelmet a korszerû mûtéti
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módszerek alkalmazása elõtti részletes, célzott kivizsgálás
fontosságára.

! A KIVIZSGÁLÁS NEHÉZSÉGEI
A méhsarcomák mûtét elõtti kórismézése rendkívül nehéz fel-
adat, nagyban függ attól, hogy a daganat hol helyezkedik el. A
méhnyálkahártyai kiindulású, illetõleg a méh ürege, a nyak-
csatorna irányába terjedõ esetekben klinikai jelek is észlelhe-
tõk, vérzészavar vagy látható szövetszaporulat képében. Ilyen-
kor szövettani anyagvétellel (kimetszés, méhkaparás) megál-
lapíthatjuk a rosszindulatúságot. Azonban ez csak a sarcomák
15%-ban fordul elõ.

Azt a közismert és elfogadott véleményt, miszerint a rövid idõ
alatt gyorsan növekvõ méhizomgöbök gyanúsak rosszindulatú
elfajulásra, az irodalmi adatok nem igazolják. Parker és mun-
katársai (15) 371 esetbõl 1, Leung és munkatársai (16) 155
esetbõl 2, egy 26 tanulmány feldolgozó összeállításban pedig
580 esetbõl csupán 15 esetben (2,6%) fordult elõ a gyorsan nö-
vekvõ méhizomdaganatban sarcoma.

A kórmegállapításban a képalkotó vizsgálatok is korlátozott
értékûek. Az ultrahang vizsgálat érzékenysége és fajlagossága
a méhnyálkahártyarák felismerésében jó, a sarcomák felfede-
zésében azonban nem. Felvetheti a gyanút a képlet kevert
hangeloszlása, a központi elhalás, a szabálytalan érrajzolat,
kórós Doppler ellenállási mutató és csúcsszisztolés sebesség.
Az MR pontossága sem egyértelmû. Hasznos lehet a jeladás
mértékének, a rosszul elkülönült széleknek és az LDH-súlyo-
zott áramlásnak az értékelése (17). A PET-CT költséges, ezért
szokványosan nem alkalmazzák, irodalma is szegényes. Az
eddigi megfigyelések korlátozott értékûnek vélik (18–20).

Nehézség az is, hogy a mûtét alatti fagyasztásos szövettani
vizsgálat sem megbízható.

! ESETISMERTETÉSEK
I. ESET
42 éves, lényeges betegsége nem volt, Egy egészséges gyer-
meket szült. 2001-ben sejteltérés miatt kúpkimetszést végez-
tek; a szövettan CIN2-t állapított meg. 2017-ben vérzészavar
miatt méhkaparása volt, lényeges eltérést nem találtak.
2018-ban vérzészavar és cseresznyényi megszületõben lévõ
izomgöb miatt, göblecsavarást és méhkaparást végeztünk.
A szövettani lelet: G2-es leiomyosarcoma volt. A szokványos
kivizsgálás (mellkasi, és has-kismedencei CT, labor) áttétet
nem igazolt. Hasi méh- és kétoldali függelékeltávolítást végez-
tünk, gyanús elváltozást a hasüregben nem észleltünk. Szö-
võdmény nem volt. A méh szövettani vizsgálata egy helyen a
méhfalba terjedõ, G3-as leiomyosarcomát véleményezett, az
osztódási arány 10/10 volt. A beteget daganat- bizottsághoz
irányítottuk, további sorsáról nem tudunk.

II. ESET
37 éves, lényeges betegsége és állapotos sem volt. 2011-ben a
panaszokat okozó méhgöbét hasmûtéttel eltávolítottuk A szö-
vettani vizsgálat méhizomdaganatot állapított meg. 2018-ban
jelentkezett ismét alhasi panaszok miatt. UH-vizsgálattal a
méhben egy 6 cm-es és több kisebb izomgöböt láttunk. A has
megnyitásával kivettük az göböket és csonkoltuk a bal oldali
petefészket (2. ábra). A szövettani lelet epithelioid G2-es
leiomyosarcomát véleményezett, az osztódási arány 20/10 volt
(3. ábra). Négy hónappal késõbb, a szokványos mûtét elõtti
vizsgálatok után – áttét nem igazolódott – eltávolítottuk a mé-
het és a függelékeket. A hasüregben áttétre utaló elváltozást
nem találtunk. Szövõdmény nem volt. A szövettani vizsgálat
nem talált maradék daganatot. A daganatbizottság további ke-
zelést nem tartott szükségesnek. Rendszeresen ellenõrizzük,
kiújulást nem fedeztünk fel.

III. ESET
45 éves, lényeges betegsége nem volt, nem szült, egyszer elve-
télt 2018-ban más intézményben hasmûtétet végeztek: méh-
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1. ábra Hastükrözéssel eltávolított, feldarabolt izomdaganat

2. ábra Eltávolított daganatok, a legnagyobb göb tartalmazta a sarcomás
elfajulást



göböt távolítottak el, amely szövettanilag leiomyosarcomának
bizonyult. A szokványos mûtét elõtti kivizsgálás a tüdõben pa-
rányi felrakódásokat fedezett fel, ezért hatszori TAX–CBP ke-
zelésben részesült, hatására a tüdõelváltozások visszafejlõd-
tek. 2019-ben hasi méh- és kétoldali függelékeltávolítást vé-
geztünk, a hasüregben kóros elváltozást nem láttunk. Zavarta-
lanul gyógyult. A szövettani feldolgozás maradékdaganatot
nem igazolt. A beteg rendszeres jár ellenõrzésre, jelenleg is
daganatmentes.

! MEGBESZÉLÉS
A leiomyosarcoma ritka, a méh rosszindulatú daganatainak
3%-át teszi ki. Az USA-ban 3,3 esetet rögzítenek évente
100 000 lakosra vonatkoztatva (2). Kialakulásában szerepet
játszhat az 5 éven túli tamoxifenkezelés, a gyermekkori retino-
blastoma, az örökletes leiomyomatosis, a veserák és a kisme-
dencei besugárzás.

Elsõsorban az idõsebb korosztály betegsége, de eseteink is azt
példázzák, hogy ivarérett korban is elõfordul. Jelentõsége ab-
ban van, hogy már korai stádiumban is képes, elsõsorban vér-
erek útján, áttétet adni (19% tüdõ), de a nyirokúti terjedés sem
elhanyagolható. Mûtéti + gyógyszeres kezelést követõen is ko-
rai, 18 hónapon belüli kiújulással kell számolnunk az esetek
45–73%-ában, ezért nagy a halálozási aránya (1).

A sarcomás betegek mûtét elõtti vizsgálata nagy kihívás. Tan-
könyvi adatok szerint a mintavétellel a sarcomáknak csak
15%-át sikerül felfedezni. Így érthetõ, hogy az esetek nagy há-
nyadában szinte „véletlenül”, a mûtét utáni szövettani vizsgá-
lat fedezi fel a simaizom-daganatnak vélt képletben.

A mûtét elõtti kivizsgálásra nincs útmutató. Ha a kórelõzmény,
a beteg vizsgálata vagy az ultrahang-, sejt- és laborvizsgálat
felveti a sarcoma lehetõségét, végezzünk más képalkotó (CT,
MR, PET-CT) és célzott laboratóriumi vizsgálatokat is, ese-
tenként célzott mintavételt. Bizonytalan esetekben, a has-

tükrözéssel végzett mûtétkor kerülendõ az eltávolítandó szerv,
szövetrész darabolása, inkább szervzacskó vagy gomblyuk-
metszéssel vegyük ki.
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3. ábra Szöveti kép HE-festéssel, 400x nagyítással: epitheloid leiomyo-
sarcoma, G2. A képen 5 osztódás látható
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