
! BEVEZETÉS
A petefészekrák elsõdleges ellátási formája a daganat kiirtása
és az azt követõ összetett, platinaalapú kemoterápia. A mûtéti
kezelés célja a szemmel látható daganattömeg teljes eltávolítá-
sa, ami megfelelõ mûtét elõtti kivizsgálást, valamint sebészeti
tudást igényel. A mûtéti kezelés általános elemei közé soroljuk
a méheltávolítást, a méhfüggelékek eltávolítását, a féregnyúl-
vány eltávolítását, a kismedencei és aorta körüli nyirokcsomók
eltávolítását és a nagycseplesz teljes elválasztását a gyomor
nagygörbületétõl. Ezenkívül a teljes daganateltávolítás elérése
céljából fel kell készülnünk bélmûtétre, a rekeszizmot borító
hashártya eltávolítására, és/vagy a rekeszizom teljes vastagsá-
gú kimetszésére, lépeltávolításra, a hasnyálmirigyfarok kimet-
szésére, a máj érintett részeinek eltávolítására és egyes estek-
ben mellüregi tükrözésre.

! MÛTÉT KÖRÜLI TEENDÕK
A mûtét elõtt minden esetben rendelkezésre kell állnia (mell-
kasi, hasi, kismedencei) képalkotó vizsgálatnak, jellemzõen
CT- vagy ultrahangleletnek és a daganatjelzõk (CA125, lehe-
tõség szerint HE4 is) eredményeinek. A megfelelõen kivizs-
gált beteget be kell mutatni több szakterületet magában foglaló
daganatgyógyászati bizottságnak, ahol döntenek a beteg keze-
lésérõl.

Bélrendszeri megfontolások. Amennyiben feltételezzük a vas-
tagbél kismedencei szakaszának érintettségét, érdemes vastag-
béltükrözést is végeztetni.

Nagyobb összefoglaló vizsgálatok szerint a gyomorszonda al-
kalmazásának nincs elõnye, így szokványosan nem vezetjük
le, de ha mégis sor kerül rá, az altatás felfüggesztésekor el kell
távolítani. A beteget sem a mûtét elõtt, sem utána nem kell
éheztetni, még bélmûtét után sem. Számos meggyõzõ adat bi-
zonyítja a mûtét után 24 órán belül elkezdett folyadék- és táp-
lálékbevitel elõnyét: hamarabb tér vissza a bélmûködés, rövi-
debb a kórházi tartózkodás. Hátránya nincs: nem gátolja a seb-
gyógyulást; bélsebzésekét sem (1). A mûtétet követõ bélhûdés
megelõzésére a székletlazító szereken és a rágógumin kívül
más nem jön szóba (2).

Gyógyszeres elõkészítés. A vérszegény beteget még a terve-
zett mûtét elõtt kezelni kell (elsõsorban vénás vaspótlással) a
mûtét utáni szövõdmények megelõzése és a végzetes kimene-
tel elkerülése végett.

Minden mûtétre kerülõ betegnek kis molekulatömegû heparint
adunk a mélyvénás vérrögképzõdés megelõzésére. A fertõzé-
sek kivédésére antibiotikumként cefalosporin javasolt, ame-
lyet egy alkalommal, 60 perccel a bõrmetszés elõtt, vénásan
kell beadni.

Hólyagcsapolás. A katétert a mûtõasztalon helyezzük be, és 24
órán belül eltávolítjuk, ha nem történt áthatoló hólyagsérülés.
Az áthatoló sérülést, ha kisebb 1 cm-nél, nem szükséges el-
varrni, elegendõ az állandó katéter 5 – 7 napig. Az 1 cm-nél na-
gyobb sérülést egy vagy két rétegben, felszívódó fonállal, to-
vafutó öltéssel látjuk el; a hólyagkatétert ez esetben is
hosszabb ideig tartjuk bent. Ha a hólyagsérülés gyanúja mûté-
tet követõen merül fel, kiegészítõ vizsgálatokkal (hólyagtük-
rözés, ultrahang, kiválasztásos CT) döntjük el a teendõket.

A beteg mozgatása. Egységes álláspont: a betegnek 24 órán
belül talpra kell állítania (2).

! A MÛTÉT CÉLJA
Korai stádiumban a mûtét célja a daganat eltávolítása, kiegé-
szítve olyan mûtéti lépésekkel, amelyek a megfelelõ stádium-
ba soroláshoz szükségesek. Elõrehaladt daganatoknál a mûtét
célja a teljes daganatmentesség elérése, vagy ha az nem kivite-
lezhetõ, akkor a daganat méretének minél nagyobb arányú
csökkentése.

Teljes daganateltávolítás.

Teljes daganateltávolításról akkor beszélünk, ha a mûtétet köve-
tõen nem marad szabad szemmel látható daganat (jelölése R0).

A teljes daganateltávolítás növeli a betegek túlélését, csökken-
ti a tüneteket (így az életminõség is javul), ez a legfontosabb
független kórjóslati tényezõ.
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A daganat teljes eltávolításának három akadálya lehet:

" A beteg nem mûthetõ, mert nem viselné el a mûtét kiter-
jesztését általános állapota vagy egyéb betegségei miatt.
" A daganat nem eltávolítható: olyan helyen van áttét,

amelynek eltávolítása a beteg életével összeegyeztethe-
tetlen. Ezek a következõk: a bélfodorgyök jelentõs be-
szûrtsége; a vékonybél nagyarányú beszûrtsége, mivel a
kóros rész eltávolításával a bél rövidebb maradna, mint
1,5 méter; a patkóbél/gyomor/hasnyálmirigyfej kiterjedt
érintettsége, vagy a béltörzsi verõér, a máj verõereinek,
a bal oldali gyomorverõér érintettsége (3).
" A sebészi elégtelenség (a sebész nincs a teljes daganatel-

távolítás kivitelezéséhez szükséges tudás birtokában).

A teljes daganateltávolítás megvalósítása az elõrehaladt pete-
fészekrákos betegeknél, ha a mûtétet daganatgyógyászati köz-
pontban végzik, ~30–40% (5, 6). Éppen ezért, amennyiben
nem sürgõsségi mûtétrõl van szó, a beteget nõorvosi daganat-
gyógyászati központba kell utalni, ahol képzett daganatsebé-
szek végzik a mûtétet.

Daganatcsökkentõ mûtét. A daganattömeg csökkentésével a
kemoterápia hatékonyabb lesz, és az immunrendszer mûködé-
sét gátló fehérjék daganat általi termelése is csökken. A túlélés
fordítottan arányos a maradék daganat méretével (4).

Megjegyzés: Korábban azt a mûtétet, amely után a maradék daga-
nat kisebb mint 1 cm, optimális daganateltávolításnak neveztük.
Az ilyen esetekben az túlélés valamivel hosszabb lehet, de ez nem
számottevõ; messze elmarad a teljes daganateltávolítással elérhe-
tõtõl. Ha a maradék daganat 1 cm-nél nagyobb nem optimális da-
ganateltávolításról beszéltünk. Ha az optimális daganateltávolí-
tás nem kivitelezhetõ, a teljes túlélésben nem lesz változás, de a
mûtéti a szövõdmények gyakoribbak. Ez az elnevezésrendszer
már túlhaladott.

! A MÛTÉT TERVEZÉSE
Annak eldöntése, hogy elõször a mûtétet végezzük el, vagy a
mûtétet megelõzõ kemoterápiát adjunk a betegnek, egyes ese-
tekben nehézségek elé állíthat. Számos kórjóslati rendszer szü-
letett a teljes daganateltávolítás kivitelezhetõségének elõrejel-
zésére, és a felesleges hasi mûtétek számának csökkentésére,
melyek közül a leggyakrabban használt Fagotti-pontrendszert
ismertetem (7).

A munkacsoport a daganat kiterjedtségének felmérésére kóris-
mézési hastükrözést végzett, és a látott képet tényszerûen pon-
tozta: 0–2 pontig értékelték a különbözõ elváltozásokat, a 2
pont a súlyosabb eltérés volt. Értékelték a hashártyai daganat-
szóródást, a rekeszkupola, a bélfodor, a cseplesz, a belek, a
gyomor és a máj érintettségét. Nyolc pont felett a teljes daga-
nateltávolítás esélye csekély.

Vizsgálatukban a hastükrözéssel végzett feltérképezés alapján
90%-ban tudtak teljes daganateltávolítást elérni. A hastükrö-
zés negatív elõrejelzõ értéke (a teljes daganateltávolítás nem
lehetséges) 100% volt, míg a klinikai-képalkotó vizsgálatoké
73%. Ez a vizsgálat is felhívja a figyelmünket a hastükrözés
szerepére a petefészekrákos betegek ellátásánál. Meggyõzõ bi-

zonyítékok ugyan nincsenek arra vonatkozóan, hogy a hastük-
rözéses mûtét a daganateltávolítás teljes eltávolítására alkal-
mas lenne, de a mûtét kivitelezhetõségének megítélésére meg-
bízhatóbb a képalkotó vizsgálatoknál (lásd 24. oldal).

A teljes daganateltávolítás esélyét csökkenti a mûtét elõtti
rossz tápláltsági állapot (szérumalbumin <30 g/l), idõskor
(!75 év), gyenge általános állapot (ASA !3) és a IV. stádiumú
daganat.

Kérdéses esetekben a mûtét alatt szövettani véleményt kell
kérni a rosszindulatúság eldöntésére. Ha a fagyasztott metszet
vizsgálata nem lehetséges vagy a vélemény bizonytalan, a két-
üléses mûtéti megoldás az elfogadható választás.

Ha a petefészek-daganat rosszindulatú volta a mûtét után derül
ki, célszerû második ülésben daganatgyógyászati szempontból
kiegészíteni a mûtétet (4).

! A NYIROKCSOMÓ-ELTÁVOLÍTÁS SZEREPE
Számos visszatekintõ vizsgálat szerint a kiterjesztett nyirok-
csomó-eltávolítás meghosszabbítja a petefészekrákos betegek
életét. 2017-ben született meg az elsõ követéses vizsgálat az
elõrehaladott petefészekrákos betegeknél végzett kiterjesztett
nyirokcsomó-eltávolításról (8). A vizsgálatban 650 résztvevõt
véletlenszerûen csoportokba osztottak. Azok közül, akik elõ-
rehaladt petefészekrákban szenvedtek és a daganatukat telje-
sen eltávolították, 323-nál teljes kismedencei és aorta környéki
nyirokcsomó-eltávolítást is végeztek, 324-nél pedig nem.
A nyirokcsomó-eltávolításon átesettek csoportjában a mûtéti
idõ átlagosan 1 órával hosszabb volt, és jelentõsen több volt a
vérvesztés. Ezek a betegek több alkalommal részesültek vérát-
ömlesztésben, és a mûtét utáni fertõzések is gyakoribbak vol-
tak. A túlélésben (teljes és kiújulásmentes túlélés) azonban
nem volt különbség a két csoport között. Ennek alapján a szer-
zõk nem javasolják az elõrehaladt petefészekrákos esetekben a
teljes kismedencei és a fõerek körüli nyirokcsomó-eltávolítást.
A látható vagy a képalkotó vizsgálatokkal nagyobbnak vélt,
feltételezhetõen áttétes nyirokcsomókat azonban ki kell venni
a teljes daganateltávolítás elérése céljából.

Korai stádiumban (!IIB) a teljes kismedencei (csípõerek kör-
nyéki és medencefali), valamint a vesevéna alatti, aorta kör-
nyéki nyirokcsomók eltávolítását azonban el kell végezni a be-
teg megfelelõ stádiumba sorolására. Különösen fontos ez azért
is, mert az I-es stádiumú petefészekrákos betegek közel egy-
harmadában lehet nyirokcsomóáttét, így ezek már a III-as stá-
diumba sorolódnak, annak kiegészítõ kezelési következmé-
nyeivel. A véletlenszerû nyirokcsomó-mintavétel, avagy csu-
pán a daganattal azonos oldali nyirokcsomó-eltávolítás nem
megfelelõ, mert az esetek több mint 10%-ában áttét marad
vissza (9).

! EGYÉB MÛTÉTI ELJÁRÁSOK
Elõrehaladt daganatok a hashártyára szóródnak, ezért a teljes
daganateltávolítás rendszerint csak több szervet érintõ mûtét-
tel érhetõ el.
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Feltárás, mintavétel. Minden esetben hosszanti, középvonali
hasmetszésbõl tárunk fel. A hasûri folyadék mintavétele rög-
tön a mûtét elején történjen a hasvízbõl, ha ez nincs, 200 ml
élettani sóoldattal öblítjük át a hasüreget, és ezt használjuk
mintavételre. Szintén a mûtét elején kell áttekinteni a kisme-
dencei szerveket: a vékony- és vastagbelet, a bélfodrot, a fé-
regnyúlványt, a gyomrot, a májat, az epehólyagot, a lépet, a
csepleszt, a rekeszizom hasüregi felszínét és a teljes fali has-
hártya felszínét. A hashártya mögötti szerveket (vesék, has-
nyálmirigy és nyirokcsomók) át kell tapintani.

Ha nem látható daganatos szóródás a hasüregben, mintát kell
venni szövettanra a kismedencei, a vastagbélkörnyéki és a re-
keszkupolai hashártyából.

Cseplesz. A gyomor alatti teljes csepleszeltávolítás a mûtét ré-
sze, még akkor is, ha nem sikerül a teljes daganateltávolítást el-
érni, mivel csökkenti a visszamaradt daganattömeget és a
hasvízképzõdést. A daganatos cseplesz esetén is a mintavétel
helyett a teljes eltávolítást válasszuk, mert kevesebb vérvesz-
téssel jár, és a kivitelezése is biztonságosabb.

Féregnyúlvány. Szokványos eltávolítása kérdéses, nyákterme-
lõ rákoknál azonban indokolt. A mérlegeléshez tudnunk kell,
hogy a korai stádiumú betegségekben általában nem érintett a
féregnyúlvány, valamint azt, hogy az épnek látszó féregnyúl-
ványok az esetek 10%-ában áttétet tartalmaznak.

Méh- és függelékeltávolítás. A méh és függelékeinek eltávolí-
tására a kiterjesztett petefészek-eltávolítás a javasolt. Lénye-
ge: hashártya alatti méheltávolítást végzünk úgy, hogy a méhet
egyben távolítjuk el a függelékekkel, a teljes kismedencei has-
hártyával, és szükség esetén az érintett vastagbélszakasszal
(módosított hátsó exenteratio). Ezzel a módszerrel a medencei
daganat csaknem mindig eltávolítható, ugyanis a petefészek-
rák a hashártyán csak igen ritkán tör át, terjed a hashártya alatti
területre. Mivel ez kiterjesztett mûtét, és súlyos szövõdményei
is lehetnek, csak akkor végezzük, ha a daganat teljes eltávolítá-
sa megvalósítható.

Az I–II. stádiumú esetekben a daganat mûtét alatti szóródását
meg kell akadályozni. Zárt petefészek-daganat megnyílását
kerülni kell, mivel a daganatbennék kifolyása miatt az IA stá-
diumból IC lesz, és ezért kemoterápiát is kell adni; egyébként
nem adnánk.

Lép. A lép vizsgálatára külön figyelmet érdemes fordítani, mi-
vel nehezebben hozzáférhetõ szerv, nem kerül azonnal a se-
bész látóterébe, viszont érintettsége 20% körüli. A tumoros
felrakódás majdnem mindig a lépkapuban van, de szinte kizá-
rólag elõrehaladott esetben találkozunk vele. A lép izolált átté-
te irodalmi ritkaság.

Rekesz. A rekeszizom máj feletti érintettsége kifejezetten
gyakran társul az elõrehaladott petefészekrákhoz, akár 40%-
ban. Ennek eltávolításában a mûtõ orvosnak járatosnak kell
lennie. Nehezen elfogadható, hogy a teljes daganateltávolítás
azért nem történt meg, mert a rekeszkupola daganatosan be-
szûrt maradt (10).

! ÖSSZEGZÉS
A hámeredetû petefészekrák elsõdleges ellátása a korai és az
elõrehaladt stádiumban is mûtéti. Az alapvetõ mûtéti elemek a

méheltávolítás, kétoldali függelék eltávolításával, teljes csep-
leszeltávolítás, kismedencei és aorta környéki nyirokcsomók
eltávolítása a korai stádiumú esetekeben, valamint hasüregi
kenetvétel. A mûtét célja a teljes daganatmentesség, vagyis,
hogy nem maradjon szemmel látható daganat a mûtét végére.
Ez jelentõsen megnöveli a beteg teljes és kiújulásmentes túl-
élését is. A teljes daganateltávolítás eléréséhez több szervet
érintõ sebészeti eljárások is szükségesek, többek között felhasi
sebészet, bélmûtétek, rekeszkupolai hashártya eltávolítása,
lépeltávolítás.

Mûtét elõtt és alatt is többször döntéshelyzetbe kerülhet a se-
bész. A döntés célja a teljes daganateltávolítás kivitelezhetõsé-
gének megítélése, vagyis elkerülni a felesleges mûtéteket és
azok szövõdményeit, vagy kiterjeszteni a mûtétet, vállalva a
súlyos szövõdmények veszélyét. Ennek mérlegelése tájéko-
zottságot, gyakorlatot és higgadtságot feltételez, ezért az ilyen
mûtétet csak a nõgyógyászati daganatsebészetben jártas, a fen-
ti beavatkozások elvégzéséhez szükséges tudás birtokában
lévõ orvos végezze, lehetõleg olyan daganatgyógyászati köz-
pontban, ahol a jelentõs szövõdményveszéllyel járó mûtétek
mûtét utáni észlelésére és a szövõdmények elhárítására is meg-
felelõ személyzet és felszerelés áll rendelkezésre.
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