
! BEVEZETÉS
A petefészekrák túlélésében alapvetõen meghatározó a teljes
daganateltávolítás (1, 2). Különösen igaz ez az elõrehaladott
stádiumban (FIGO III–IV) felismert petefészekrákra, amely az
esetek 2/3-át képviseli. 2010-ben a vancouveri egyeztetésen
született megállapodás óta „optimálisnak” azt a daganateltávo-
lítást tekintjük, amelyikkel eltávolítjuk az összes látható daga-
natot (3). A jelen irányelvek szerint (ESGO 2017) a mûtét célja
a daganat teljes eltávolítása; a részleges daganateltávolítás
szándékával végzett mûtét kerülendõ (4). Ha a daganat teljes
eltávolítása elõreláthatólag nem kivitelezhetõ, kemoterápiával
kezdjük a kezelést (5).

Mivel a kismedencei daganat a méh és függelékeinek a hashár-
tya alatti módszerrel történõ kivételével – szükség esetén ki-
egészítve a medencei hashártya és bélszakasz kivágásával –
gyakorlatilag mindig eltávolítható, a daganatmentessé tétel le-
hetõségét a felhasban lévõ áttétek akadályozhatják. A teljes
daganateltávolítás az alábbi áttéteknél nem lehetséges (4):

" a vékonybélfodor kiterjedt, mély beszûrtsége,
" a vékonybél olyan kiterjedten rákosodott, hogy kivétele

rövidbél-tünetcsoportot okozna,
" a gyomor/patkóbél/hasnyálmirigyfej kiterjedt vagy

mély beszûrtsége,
" a béltörzsi verõér (truncus coeliacus), a bal gyomorverõ-

ér vagy a májverõerek érintettsége.

Az egyéb felhasi szervekre átterjedt daganat teljes eltávolítása
elméletileg lehetséges, de sikere nagyban függ a mûtétet végzõ
sebész jártasságától. A távoli áttétet adó petefészekrák sem te-
kinthetõ feltétlenül mûthetetlennek, ha a hasüregen kívüli átté-
tek eltávolításával daganatmentessé tehetõ a beteg. Az alábbi-
akban azokat a lépéseket vázolom, amelyek hozzájárulnak a
felhasi áttétek teljes kivételéhez.

! A MÛTÉT ELEMEI
A HASÜREG ÁTTEKINTÉSE
A felhasi daganateltávolítás teljes középsõ hasmegnyitásból
lehetséges. A mûtét elsõ lépése a felhas áttekintése a betegség

kiterjedtségének megítélésére: van-e a daganatmentesség el-
érésének fentiekben említett akadálya. Ha a mûtét elején a
nagycsepleszt teljesen (a vastagbél feletti részét is) eltávolít-
juk, kettõs elõnyhöz jutunk: csökken a mûtét alatti folyadék-
veszteség, valamint könnyebb lesz a hozzáférés a felhasi szer-
vekhez. A petefészekrák felhasi áttétei általában a következõ
szervekre terjednek át: rekesz, kiscseplesz, lép, hasnyálmirigy,
májtok alatti terület. A máj alapállományát érintõ áttétek sebé-
szete meghaladja ezen összefoglaló terjedelmét; csak sajátos
tárgyi és személyi feltételeket igénylõ központokban végzen-
dõ.

A gyomor kisgörbülete és a máj között elhelyezkedõ máj–gyo-
mor szalag eltávolítása, ha daganatos, elengedhetetlen. Ehhez
a máj bal lebenyének eltartása szükséges, ami a máj felszaba-
dításával, a máj szalagjainak (kerek és a sarlóalakú májszalag,
valamint a jobb és bal májkoszorúszalag [lig. coronarium
hepatis]) átvágásával érhetõ el. A kiscseplesz elektromos kés-
sel történõ bemetszése után - kiterjedtebb érintettségnél - tom-
pa leválasztás szükséges (a hüvelyk- és mutatóujj közötti nyo-
más alkalmazásával), hogy a kiscseplesz daganatos zsírtömeg-
ét elválasszuk a jobb és bal gyomorverõér által alkotott árkád-
tól (6). Vágó-vérzéscsillapító eszközzel vagy a LigaSureTM
(Covidien) eszközzel így könnyebben távolíthatjuk el a
kiscsepleszt. Ezen erek megkímélése a gyomor késõbbi vérel-
látásának megõrzése szempontjából nagyon fontos, mivel a ki-
terjedten daganatos nagycseplesz kivágásánál megsérülhet a
bal és jobb gyomor-csepleszi verõér* (arteria gastroepiploica
dextra és sinistra) által a nagygörbületen alkotott árkád. Szin-
tén különös figyelmet kell fordítani a terület feltárásakor a bal
májverõér sérülésének elkerülésére. A kiscseplesz eltávolítá-
sával megítélhetõvé válik a cseplesztömlõ felsõ része és a bél-
törzsi verõér, eldönthetõ a mûthetõség, valamint látótérbe ke-
rülnek és eltávolíthatók a terület nyirokcsomói.

A REKESZI ÁTTÉTEK ELTÁVOLÍTÁSA
A rekeszi felszínek érintettsége nagyon gyakori elõrehaladt
petefészekráknál. Tekintettel a hasvíz hasüregen belüli áram-
lására – a felszálló vastagbél mellett jut a felhasba –, elsõsor-
ban kétoldali az érintettség, jobb oldali túlsúllyal, avagy a jobb
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rekeszfél önálló érintettsége. A bal rekeszfél egyedüli áttétével
gyakorlatilag nem találkozunk (7, 8). Az elõrehaladt esetek
akár 40%-ában tömeges rekeszi áttétek fordulnak elõ (9). A re-
keszi érintettségrõl a mûtét elején a felhas (a rekeszi felszínek)
áttapintásával tájékozódhatunk, de amennyiben felrakódáso-
kat tapintunk, mindenképpen szükséges a máj felszabadítása.
A megfelelõ feltárás elengedhetetlen, ehhez a legalkalmasabb
a rögzíthetõ feltárók használata a bordaívek és a felsõ hasfal
megemeléséhez (amennyiben lehetséges, a lírához rögzíthetõ
feltárók használatával).

A máj felszabadítása. Elsõ lépése a sarlóalakú és a kerek máj-
szalag eltávolítása. A szalagot az eltávolításakor közvetlenül a
hasfali tapadásnál vágjuk át LigaSureTM-eszköz segítségével
vagy lefogások között, majd közvetlenül a máj felszínén vá-
lasztjuk le a kerek májszalag májkapuba lépésétõl kezdve,
hogy a benne lévõ áttéteket teljesen eltávolítsuk. Ezzel a májat
részlegesen elmozdíthatóvá tettük, és újabb áttapintással meg-
gyõzõdhetünk a rekeszi érintettségrõl (1. ábra). A sarlóalakú
májszalag a máj felszínén jobbra és balra a koszorúszalagban
(ligamentum coronarium hepatis) folytatódik; ezeket, a máj-
felszíni áthajláshoz közel haladva, dissectorral felszabadítjuk,
majd óvatosan átvágjuk. Ehhez a máj megfelelõ lebenyét tom-
pa nyomással (ujjainkkal) lefelé és közép felé toljuk. Különö-
sen a jobb oldalra kell nagy gondot fordítanunk, hogy a szalag
mögött futó alsó fõgyûjtõér (vena cava inferior) és az ebbe
elölrõl beszájadzó jobb és bal májvéna sérülését elkerüljük. A
koszorúszalagok oldalsó és hátsó irányba haladva a jobb és a
bal oldali háromszögletû májszalagban folytatódnak. A jobb
oldalon ezt átvágva felszabadítjuk a májat a rekeszrõl és a
Gerota-bõnyérõl, ezáltal a jobb lebeny elmozdíthatóvá válik.
A bal oldalon a háromszögletû májszalag rostos nyúlványban
ér véget, melynek átvágásával a máj bal lebenye lesz mozgat-
ható. A fentieknek megfelelõen a betegség kiterjedésétõl füg-
gõen végezhetünk jobb és bal részleges, vagy teljes felszabadí-
tást. Jobb oldalon a koszorúszalag mögött-fölött helyezkedik
el a máj hashártyaborítás nélküli csupasz felszíne (area nuda),
ahol az alsó fõgyûjtõértõl oldalt fut a jobb rekeszideg. A csu-
pasz terület teljes feltárása nem szükséges, és veszélyes is az itt
futó nagyérképletek miatt – a koszorúszalagok átvágásával a

rekeszi áttétekhez egyébként is biztonsággal hozzáférhetünk
(10).

Az áttétek eltávolítása. Az eltávolítás módja az elváltozás ki-
terjedtségétõl függ. Az egészen felszínes felrakódások elpusz-
títhatók például PlasmaJetTM-eszközzel (11). Ez a májtokon
lévõ áttétek kezelésére a legmegfelelõbb, mert a szövetkicsa-
pódás mélysége nagyon jól szabályozható, és a vérzésveszély
elenyészõ (2. ábra). A kiterjedtebb elváltozások eltávolítására
hashártya-leválasztás vagy teljes vastagságú rekeszkivágás
szükséges.

" A rekeszi hashártya leválasztása
A hashártyán – a bordaív alatt – elektromos késsel metszést ej-
tünk, majd több eszközzel (Kocher, ablakos fogó) megragad-
juk a hashártyát, és folyamatos húzás mellett ollóval, elektro-
mos késsel és befogott tamponnal leválasztjuk a rekeszrõl.
Elõsegíti a leválasztást a bordaív felfelé emelése. A nagyobb
ereket elektromos késsel vágjuk át, vagy LigaSureTM eszköz-
zel látjuk el. A hashártya-eltávolításakor a máj jobbra húzása,
fordítása a bolygóideg feszültségének fokozódását okozhatja.

A hashártya-eltávolítás végén taná-
csos a rekesz áthatoló paránysérülése-
inek a kizárására a buborékteszt el-
végzése (10). A rekeszi hashártya el-
távolításával a daganatfelrakódások
az esetek többségében biztonsággal
eltávolíthatók, de amennyiben a re-
kesz izomzatát a daganat mélyen be-
szûri, teljes vastagságú rekeszkivá-
gásra kényszerülünk.

" Teljes vastagságú rekeszkivágás
Teljes vastagságú rekeszkivágás a re-
keszi hashártya, a rekeszizom és a
mellhártya együttes eltávolítása. Ak-
kor végezzük, ha a rákáttét a rekesz
mindegyik rétegét érinti. Amennyi-
ben az elváltozás nem nagy (elõzetes
képalkotó vizsgálat vagy VATS ered-
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2. ábra A májtokról PlasmaJet eszközzel eltávolított áttét. Az áttét helyét
fehér nyíl, az eltávolított áttétet piros nyíl mutatja

1. ábra Áttét a jobb rekeszkupolában (nyíl). A jobb oldali képen kinagyítva.



ménye alapján) lehetõség van húzás alatt alkalmazott
EndoGIA varrógépes kimetszésre, a mellüreg megnyitása nél-
kül (12). Nagyobb elváltozások vagy bizonytalan mellüregi
terjedés esetén a rekesz megnyitásával a mellüregbe hatolunk
(általában ollóval, az elektromos vágóval okozható tüdõsérü-
lés elkerülésére), és a tüdõ látótérbe hozása és eltartása után ki-
metszhetjük az elváltozást az épben elektromos késsel, ez után
pedig a nyílást zárjuk nem felszívódó matrac- vagy nyolcas öl-
tésekkel. A mellüreg teljes zárása elõtt a rekeszizomba do-
hányzacskóöltést helyezünk, bele puha csövecskét teszünk,
amelyet a tüdõk teljes felfújása mellett távolítunk el, illetve a
behelyezett öltést ezzel egyidejûleg csomózzuk meg (3. ábra).

Ezután a sérülések kizárására a rekeszi felszínre folyadékot
öntve ismét többször felfújjuk a tüdõt (buborékteszt) (10).
Meg kell még említeni, hogy a hashártya lenyúzásakor is okoz-
hatunk áthatoló sérülést, különösen, ha vékony a rekesz inas
része. Ilyenkor ugyanúgy járunk el, mint a rekeszkivágáskor,
fokozott gondot fordítva a tüdõ esetleges sérülésének elkerülé-
sére. A mûtét után mellkasröntgen végzése szükséges a lég-
mell kizárására, de a fenti módszerrel légmell nem szokott elõ-
fordulni; szokásosan, a fenti biztonsági intézkedések betartása
mellett, nincs szükség mellkasi csövezésre.

MÁJÁTTÉTEK ELLÁTÁSA
A májfelszíni és a májtok alatti áttétek elektromos kés segítsé-
gével eltávolíthatók, de különös gondot kell fordítani a vérzés-
csillapítás mellett az epecsorgás kizárására is (törlés rányomá-
sával ellenõrizhetjük). A májállomány sebészetének és a máj-
kivágás módszerének ismertetése meghaladja jelen fejezet ke-
reteit, de fontos tudni, hogy ha a májvérzése jelentõs, a májka-
pu ereinek idõleges lezárásával, a Pringle-mûfogással a májál-
lományi vérzés jelentõsen csökkenthetõ. A máj–gyomor sza-
lag átvágása után a hüvelyk- és mutatóujjunkkal a szalagon ej-
tett nyílásba, illetve a Winslow-nyílásba nyúlva alagutat ala-
kíthatunk ki a májkapu mögött, és érfogóval a májkapu képle-
teit idõlegesen lezárhatjuk. A lezárás idõtartama ép májmûkö-
désnél 1 óra lehet. Ha nem ép a máj mûködése, 10 percenkénti
felengedés szükséges a májkárosodás elkerülésére (12).

LÉPELTÁVOLÍTÁS ÉS A HASNYÁLMIRIGYFAROK
KIVÁGÁSA
Az elõrehaladt petefészekrákoknál a lépáttétek gyakorisága
(beleértve a tok érintettségét) az irodalmi adatok szerint

19–52% is lehet (4. ábra) (13). A lép eltávolítása nagyon gyak-
ran elengedhetetlen a daganat teljes eltávolításához, ezért
módszerének ismerete feltétlenül szükséges (14). A másik ok,
amely miatt a beavatkozás ismerete elengedhetetlen az, hogy a
bal felhasban végzett sebészeti beavatkozáskor, különösen
elõrehaladt betegség esetén, a lépen okozott sérülés és az ebbõl
eredõ vérzés sokszor csak lépeltávolítással uralható.

A lép a bal felsõ hasfélben helyezkedik el, domború felszíné-
vel a rekeszhez fekszik, zsigeri felszínével a gyomorral, a vas-
tagbéllel, a bal vesével érintkezik, a lépkapu pedig a hasnyál-
mirigy farkához ér. Fõ ellátó ere a béltörzsi verõérbõl eredõ
lépverõér, amely a hasnyálmirigyfarok felsõ szélén haladva éri
el a lépkaput. A vérelvezetést a lépvisszér végzi. Ezen kívül a
lépet rögzítõ szalagokban számos kisebb ér futhat (például a
rövid gyomorverõerek), ezek ellátása is szükséges.

A lép eltávolítását – mint minden más felhasi mûtétet – teljes
középsõ hasmegnyitásból végezzük. A mûtõorvos a beteg jobb
oldalán vagy a beteg lábai között állva fér hozzá a legjobban a
képletekhez. Miután tapintással meggyõzõdtünk a betegség ki-
terjedtségérõl, és elvégeztük a cseplesz eltávolítását, elválaszt-
juk a lépet a vastagbél léphajlatától és a bal vesétõl. Ha ezután
ellátjuk a gyomor–lép szalagot, benne a gyomor és a lép között
futó erekkel a lép felsõ csúcsáig, csekélyre csökkentjük a vér-
zés lehetõségét. A szalag átvágása történhet lefogásokkal, de
biztonságosan ellátható LigaSureTM eszköz segítségével is.
Ezt követõen a lépet a rekeszrõl le kell választanunk a re-
kesz–lép szalag átvágásával, amely elektromos késsel végez-
hetõ a lép óvatos lefelé-középfelé húzása közben. Innen szin-
tén csak kis erekbõl kaphatunk vérzést, amely elektromos ége-
téssel megszüntethetõ, ha a lép tokján nem okoztunk sérülést.
Ez után a lépet, közép felé húzva, a bal vesetok zsíros szöveté-
tõl hámozzuk ki. A folyamat végén a lépet gyakorlatilag
teljesen mozgathatóvá tettük, csupán a hasnyálmirigyfarokhoz
rögzül a lépkapu nagy ereivel.

A következõkben folytathatjuk a lépeltávolítást mellsõ vagy
hátsó megközelítésbõl is. Az utóbbi esetben a hasnyálmirigy-
farok felismerése sokkal könnyebb, így a sérülés veszélye is
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3. ábra A teljes rekeszkivágással eltávolított áttét helye a rekesz zárása
után

4. ábra Az eltávolított lép a lépkapuban lévõ áttéttel



jóval kisebb. Ha az ereket mell felõl látjuk el, akkor a hashár-
tya bemetszése után a lépkapu ereit a hasnyálmirigyfarok felsõ
széléhez közel megkeressük, és külön lefogások között átvág-
juk, majd aláöltéssel ellátjuk (5. ábra). A hasnyálmirigyfarkat
a lépkaputól elektromos késsel választjuk el, ügyelve arra,
hogy a sérülését elkerüljük.

A hátsó megközelítésbõl a lépet közép felé fordítva a hasnyál-
mirigyfarok és a lépkapu jobban elkülöníthetõ, és elektromos
késsel elválasztható. Mivel a lépkapui erek a lépkapuban a has
felõl érik el a hasnyálmirigyfarok felsõ részét, a hasnyálmirigy
az erekig nagyobb vérzés nélkül leválasztható. Ez után az erek
látótérbe kerülnek, és eltávolíthatók a hasnyálmirigy megsér-
tése nélkül.

A hasnyálmirigyfarok kimetszése. Amennyiben a lépkapuban
a hasnyálmirigy farkát is beszûrõ áttét van, szükség lehet a fa-
rok részleges kivágására is (6. ábra).

Ennek során az lép verõ- és visszere a hasnyálmirigyfarok tete-
jén kereshetõ fel, és külön ellátandó (7. ábra).

A kivágást követõen mindig igyekezzünk felkeresni a
Wirsung-vezetéket, amelyet külön lekötéssel is lássunk el, ha
lehetséges. A hasnyálmirigy egyenes varrógéppel (pl. Ethicon
Linear Stapler) és értár használatával (2,1 mm kapocsmagas-
ság) vágható át. Ennek hiányában egyszálú PDS 2/0-s fonallal,
matracöltések behelyezésével zárhatjuk, majd buktathatjuk a
hasnyálmirigyfarok sebét (8. ábra). A területre mindig külön
szívócsövet tegyünk.
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5. ábra A teljesen felszabadított lép a léperek ellátása elõtt. A csipesz a
hasnyálmirigyfarokra mutat

6. ábra Hasnyálmirigyfarok kimetszése. A csipeszben a daganatosan be-
szûrt részlet

7. ábra A hasnyálmirigyfarok kimetszése. A lépverõér és a lépvisszér le-
kötése a tartóöltések felett, a hasnyálmirigyfarok felsõ szélénél látható

8. ábra A hasnyálmirigyfarok kimetszése: végleges állapot a matracölté-
sekkel való zárás után



! MÛTÉT UTÁNI TEENDÕK
A beteg semmit nem ehet, az orrán át levezetett szondán ke-
resztül tápláljuk – a hasnyálmirigy nyugalomba helyezésére.
Egyes szerzõk a bélmozgás és a szelek megindulása után meg-
engedik a folyadékbevitelt (15). Octreotide (0,1 mg) 8 órán-
ként sc. adható a mûtét utáni elsõ 5 napon, illetve anti-
biotikumvédelemnek a széles hatású cefuroxim–metronidazol
kezelés választandó (iv. legalább 2 napig) (15). A szérum-
amiláz és -lipáz szintjét néhány napig naponta ellenõrizzük, az
étkezés fokozatos bõvítése után is. Emelkedésük esetén étrendi
megszorítás, esetleg teljes koplalás szükséges. A hasnyálmi-
rigyfarokhoz vezetett külön csövön kijövõ bõvebb csorgásnál
a mûtét után naponta ellenõrizzük a váladék amiláz- és
lipázszintjét a szivárgás (sipoly) kizárására. A csõ akkor távo-
lítható el, ha az elvezetett folyadék e két enzimre negatív, vagy
már nincs váladék. A hasnyálmirigyenzimek szivárgása az iro-
dalmi adatok szerint akár 25%-ban is elõfordulhat, de legtöbb-
ször étrendi megszorítással uralható (15, 16). Nagyon fontos a
beteg pneumococcus és meningococcus elleni oltása; a lépeltá-
volítás után ugyanis a heves kimenetelû fertõzések veszélye
nagyon megnõ (17, 18)! A fenti oltások mellett a légúti vírus-
fertõzés elleni (haemophilus-B) oltás is szükséges. A tervezett
lépeltávolítás esetén a mûtét elõtt legalább 2 héttel szükséges
az oltás. Ha ez a lépeltávolítás elõtt nem történt meg, a mûtétet
követõ 14. nap után oltsunk.

! ÖSSZEFOGLALÁS
A petefészekrákos betegek legerõsebb független kórjóslati té-
nyezõje a mûtéti teljes daganatmentesség. Kivitelezéséhez el-
engedhetetlen a felhasi daganateltávolítás lépéseinek ismerete.
Ez nemcsak a daganat lehetõ legteljesebb eltávolításához járul
hozzá, de az adott tájanatómiai régiók ismerete és a fõbb lépé-
sek követése a késõbbi szövõdmények arányát is lényegesen
csökkenti. A felhasi daganateltávolítás elemei (és általában a
kiterjesztett mûtét) megterhelik a beteget, így a mûtét utáni fo-
kozott észlelés és utógondozás is kiemelt jelentõségû a szö-
võdmények megelõzésében és korai felismerésében. Mivel a
betegek egy része tartósan daganatmentessé tehetõ, nagyon
fontosak a lépeltávolítás utáni oltások az akár évek, évtizedek
múlva is fenyegetõ heves fertõzések elkerülésére.
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