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BEVEZETÉS A nyirokcsomók eltávolítását méhtestrákban is a
nyirokcsomóáttétek kivételére és a nyirokcsomók érintettségé
nek megállapítására végezzük.

A nyirokcsomóáttétek felismerése klinikai módszerekkel bi
zonytalan. A képalkotó vizsgálatok lehetôségei is korlátozot
tak, sôt a nyirokcsomók sebészi feltárása és megtekintése sem
egyértelmû, hiszen méhtestrákban a nyirokcsomóáttétek több
sége nem látható (<2 mm, mikroszkopikus áttétek), illetôleg a
nyirokcsomók megnagyobbodása sem mindig áttét következ
ménye. A nyirokcsomóáttéteket a gyakorlatban a szövettani
vizsgálattal kórismézhetjük, a nyirokcsomók eltávolítását köve
tôen. A FIGO 1988-ban a méhtestrák klinikai stádiumbeosztá
sát ezért változtatta sebészire. A sebészi stádiumozás elviekben
a nyirokcsomók rendszeres eltávolítására is kiterjed, jóllehet
ebben a FIGO egyértelmûen nem foglalt állást. A méhtestrák
sebészetének ma is ez a legvitatottabb pontja.
NYIROKCSOMÓ-MINTAVÉTEL VAGY NYIROKCSOMÓ-ELTÁVOLÍTÁS

A nyirokcsomó-mintavétel a nyirokcsomóáttétek felfedésére
nem alkalmas: hibalehetôsége elfogadhatatlanul nagy. Minta
vételnél szokásosan a megnagyobbodott nyirokcsomókat keres
sük, ám azok nem mindig áttétek. A mikroszkopikus nagyságú
áttétekrôl a találomra kivett nyirokcsomó biztonsággal csak
akkor tájékoztató, ha az eltávolított nyirokcsomóban daganat
sejtek láthatók. Negatív mintavételi eredmény nem zárja ki a
nyirokcsomóáttétek lehetôségét. Arról, hogy valóban van-e nyi
rokcsomóáttét, csak a nyirokcsomók teljes eltávolításával és
azok szövettani vizsgálatával gyôzôdhetünk meg. A nyirokcso
mó-mintavétel a betegek gyógyulását sem javítja (1), kedvezô
hatásáról egyetlen vizsgálat sem számolt be.
Méhtestrákban az ôr
szemnyirokcsomó vizsgálatára a festési eljárásokat megbíz
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hatatlannak találták: a felismerési arányt 0-100% között adták
meg (2). Ezért többnyire az izotóp- (99mTc-colloid) módszert al
kalmazták, gyakorta mégis valamilyen festéssel együtt. A jelölô
anyag befecskendezésének helye is különbözô: egyesek az izo
tópot és/vagy festéket a méhnyakba, mások a méhnyálkahár
tyába adták méhtükrözés (hysteroscopia) segítségével, sokan
pedig a méh hashártyaborítéka (serosa) alá fecskendezték a has
megnyitását követôen vagy a hastükrözéskor (laparoscopia).
Az irodalomban fellelhetô vizsgálatokból az látható, hogy
méhtestrákban az ôrszemnyirokcsomók az esetek 45-100%ában találhatók meg; a vizsgáló módszerek érzékenysége 63100%, negatív elôrejelzô értéke pedig 75-95% között van. A je
lentôs szórások hátterében minden bizonnyal az alkalmazott
módszerek sokfélesége áll.
Frumovitz és munkatársai (3) a hasmetszés és a belsô nemi
szervek feltárása után a méhkürtöket kapcsokkal lezárták, az
izotópoldatot a méhfal közepébe, három helyre fecskendezték,
közvetlenül a hashártyaboríték alá. A legfelsô pont a méhtest
teteje volt, a másik kettô két-két centiméterrel lejjebb a mellsô,
illetôleg a hátsó falon, feltételezve, hogy ekként a méhfalba
terjedô rák környékére juttatták az oldatot. Tíz-tizenöt perccel
késôbb ugyanezekre a helyekre, egy-egy ml kékfestéket is be
adtak, majd feltárták a medencei és a fô erek körüli nyirokszö
vetet, s részben szabad szemmel, részben észlelôvel (detektor)
keresték az ôrszemnyirokcsomókat. Legutóbb Altgassen és
munkatársai (4) csak kékfesték oldatot fecskendeztek a méh
falába nyolc különbözô helyre, az ôrszemnyirokcsomókat 8-10
perc múlva keresték, és az esetek 92%-ában meg is találták.
Az ôrszemnyirokcsomók alkalmanként a csípôerek (arteria et
vena iliaca) és/vagy a fô erek (aorta, vena cava) mentén helyez
kednek el; az utóbbiak közel felében az alsó bélfodori verôér
(arteria mesenterica inferior) felett (5). Az obturator idegek
környékén viszonylag ritkán fordulnak elô.
Összegezve: az ôrszemnyirokcsomó-vizsgálat alkalmazható
a méhtestrákban szenvedôk mûtéteinél, jóllehet még további
vizsgálatok szükségesek. A legfontosabb a módszer szabvá
nyosítása. Bevezetése nôgyógyászati daganatsebészeti közpon
tokban nagyon is indokolt.
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A méhtestbôl
bôséggel vezetnek nyirokerek a külsô csípôerekhez és az
obturator nyirokcsomókhoz (6-7). Ezekbôl a nyirokcsomókból
kilépô nyirokereken a ráksejtek eljuthatnak a fô erek környéki
nyirokcsomókba (másodlagos áttétek) (8-9).

A NYIROKÁTTÉTEK KELETKEZÉSE MÉHTESTRÁKBAN

A méhtest és a fô erek között közvetlen nyirokér-összeköttetést
is leírtak a petefészekerek (vena et arteria ovarica) mentén, a
ligamentum infundibulopelvicumban (7, 10). Ekként a fô erek
körüli nyirokcsomókban elsôdleges áttétek keletkeznek. Nyi
rokcsomók a petefészekerek mellett is vannak, bennük áttétek
is keletkezhetnek.
A nyirokcsomóát
tétek kialakulásának helyeirôl Creasman és munkatársai (11)
1976-ban részletes tanulmányt adtak közre, amely voltaképp
a sebészeti stádiumozás alapját képezte. A szerzôk igazolták,
hogy az áttétek a fô erek mentén is elôfordulnak, nem ritkán
egyedüli áttétekként is. Ezt saját vizsgálataink is alátámasztják
(12). A sebészeti stádiumozás bevezetését követôen sokan vizs
gálták a nyirokcsomóáttétek helyzetét, gyakoriságát stb., egy
séges álláspont mégsem alakult ki. A vizsgálók közül többen
csak a medencei nyirokcsomók eltávolítását végezték el (13),
mások az alsó bélfodori verôérig (arteria mesenterica inferior)
terjedôen vették ki a nyirokcsomókat. Következésképp az ered
mények is meglehetôsen eltértek, valós kép a nyirokcsomóát
tétek elhelyezkedésérôl, elterjedtségérôl nem alakult ki. Ennek
ellenére, többé-kevésbé általánossá vált az a téves elképzelés,
miszerint a nyirokcsomókat méhtestrákban az alsó bélfodori
verôérig kell eltávolítani. Egységesítés céljából a Gynecologic
Oncology Group (GOG) (14) elôírást bocsátott ki. Ennek ér�
telmében a medencei nyirokcsomó-eltávolítás a külsô és belsô
csípô verô- és gyûjtôerek menti (arteria és vena illiaca externa
és interna) és az obturátur ideg feletti nyirokcsomók eltávolítá
sát foglalja magába, a fô erek környéki nyirokcsomókat pedig
a vesevisszerekig kell eltávolítani.
A NYIROKCSOMÓÁTTÉTEK ELHELYEZKEDÉSE

Mariani és munkatársai (15) 1200-nál is több méhtestrákos be
tegnél elvégzett medencei és a vesevisszerekig terjedô fô erek
körüli nyirokcsomó-eltávolítás eredményét összegezve igazolták,
hogy a nyirokcsomóáttétek hozzávetôlegesen a betegek egy har
madában csak a medencei, a felében a medencei és az aorta/vena
cava környéki, 20%-ában pedig csak a fô erek nyirokcsomóiban
fordulnak elô. Vagyis az esetek két harmadában a fô erek körüli
nyirokcsomókban is vannak áttétek. A szerzôk azt is kimutatták,
hogy ez utóbbiak >70%-a az alsó bélfodori verôér felett található.
Ráadásul a verôér feletti nyirokcsomóáttétek 60%-ában a verôér
alatti nyirokcsomók negatívak. A medencei nyirokcsomóáttétek
47%-ában számolhatunk azzal, hogy a fô erek mentén is van áttét,
illetôleg a daganat ezen a területen kiújul (16). Hasonló eloszlásról
számoltak be Fotopoulou és munkatársai (17) is, akik ~15%-ban
áttéteket az aorta oszlása alatti nyirokcsomokban is felfedeztek.
Mariani és munkatársai (15) a fô erek menti nyirokcsomó
áttéteknél a petefészekerek nyirokcsomóiban, a ligamentum
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infundibulopelvicumban is találtak nyirokcsomóáttéteket. Ám,
amikor a fô erek környéki nyirokcsomók negatívak voltak, a
petefészekerek nyirokcsomóiban sem láttak ráksejteket.
Összefoglalóan megállapítható, hogy méhtestrákban, ha a
nyirokcsomók eltávolítása indokolt, a medencei és a fô erek
környéki nyirokcsomókat is el kell távolítani. A medencei nyi
rokcsomó-eltávolítás a külsô, a belsô és a közös csípôerek kö
rüli nyirokcsomók kivételét – lefelé a körkörös csípôvisszérig
(vena circumflexa ilei) terjedôen – és az obturator nyirokcsók
eltávolítását – az obturátor ideg medencébe hatolásának he
lyéig kiterjesztve – foglalja magába. A fô erek környéki nyi
rokcsomókat a vesevénákig terjedôen kell kiirtani. Tanácsos
továbbá az aorta oszlása alatti (praesacralis) nyirokcsomókat
és a petefészkereket az eredésüktôl kezdve kivenni, azaz a liga
mentum infundibulopelvicumot teljes egészében eltávolítani.
A nyirokcsomók részleges eltávolítása elégtelen.
A nyirokcsomó-eltávolítás ala
posságának megítélésére több szerzô is megadta az eltávolított
nyirokcsomók számát, rendre anatómiai egységek szerint. Az
eltávolított nyirokcsomók száma valóban utalhat arra, hogy
mennyire volt alapos a nyirokcsomók kiirtása, de más ténye
zôk is befolyásolják, például a szövettani feldolgozás. Attól
függôen, hogy a szövettanász milyen alapossággal vizsgálja
az eltávolított nyirokszövetet, a nyirokcsomószám lényegesen
változhat. A nyirokcsomószám tehát csak fenntartással, és in
kább csak akkor értékelhetô, ha ez a szám nagyon kicsi. Példá
ul, ha a kivett nyirokcsomók száma átlagosan kevesebb, mint
tíz, a mûtét biztosan nem megfelelô.
AZ ÚN. NYIROKCSOMÓSZÁM

A NYIROKCSOMÓÁTTÉTEK ELÔFORDULÁSÁNAK GYAKORISÁGA

A méhtestrák elôrehaladásával egyre inkább keletkeznek nyi
rokcsomóáttétek. A legritkábbak az elsô stádiumban, jóllehet a
szórás ezen belül is meglehetôsen nagy, az úgynevezett kórjós
lati tényezôk szerint változik. A daganatok érettsége (differen
ciáltság, grade [G]), és a rák méhfalba terjedésének fokozata
a két legalaposabban tanulmányozott kórjóslati meghatározó.
A vizsgálatok egybehangzóan azt mutatták, hogy az elsô stá
diumú, felszínesen elhelyezkedô – csak a méhnyálkahártyára
terjedô – érett (G1) daganatok kívételesen adnak nyirokcsomó
áttétet. Ezzel szemben a méhizomba mélyen beterjedô, éretlen
(G3) daganatok esetében a nyirokcsomók érintettsége számot
tevô. Általában, minél mélyebbre terjed a méhtestrák a méh
falában, illetve minél kevésbé érett a daganat, annál inkább
fordulnak elô a nyirokcsomókban a ráksejtek.
Az elsô stádiumba tartozó eseteket a kórjóslati jelek alapján
kis, közepes és nagy kockázatú csoportokra szokták osztani: a
kis kockázatúak közé általában az IAG1/2 és az IBG1 eseteket
sorolják, a mérsékelten veszélyeztetettek az IAG3, IBG2 és
ICG1, a nagy kockázatúak pedig az IBG3 és ICG2/3. Ez a cso
portosítás némileg általánosítás, egységes álláspontot ugyanis
nem fogalmaztak meg, de útbaigazításra mégis alkalmas. A kis
kockázatú esetekben nyirokcsomóáttétek nagy néha fordulnak
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elô, a mérsékelten veszélyeztetetteknél 10, a nagy kockázatú
aknál 16-25% körül.
A veszélyeztetettség pontosabb megítélésére a csoportosítást
egyéb kórjóslati tényezôk bevonásával is alakították. Mariani
és munkatársai (15) 915 méhtestrákban szenvedô beteg vizs
gálatára alapozva két csoportot különítettek el: a kis kockázatú
esetekbe azokat az I-es típusú, G1/2-es méhtestrákokat sorol
ták, amelyek a méhizomzat felénél mélyebbre nem terjednek,
s nem nagyobbak, mint 2 cm. Ezeknél nyirokcsomó áttétek
vajmi ritkán fordulnak elô. Az összes többi elsô stádiumú eset
ben számolhatunk a nyirokcsomók érintettségével; átlagosan a
betegek 16%-ában.
Todo és munkatársai (18) a nyirokcsomóáttétek elôfordulása
szempontjából a daganat térfogatát, a szérum CA125-értékét és
a savós vagy G3-mirigyrákot független kórjóslati jelnek talál
ták. Ennek alapján ún. nyirokcsomóáttét-mutatót (lymph node
metastasis score, LNP score) állítottak össze, és megállapítot
ták, hogy a kis kockázatú csoportban (G1/2-mirigyrák, kis da
ganattérfogat és élettani CA125-érték, azaz az egyik összetevô
sem pozitív) a nyirokcsomóáttétek aránya ~3%; a fô erek kö
rül áttétet nem találtak. A közepes kockázatú (egyik összetevô
pozitív) csoportban a nyirokcsomóáttétek aránya ~7%, a nagy
kockázatúban (két összetevô pozitív) ~45% és a fokozottan
nagy kockázatú (mind a három összetevô pozitív) esetekben a
nyirokcsomók érintettsége 70% is lehet.
A méhtestrák ráterjedése a méhnyak nyálkahártyájára (IIA-stá
dium) a nyirokcsomóáttétek elôfordulását nem befolyásolja.
A méhnyak állományába terjedés azonban számottevôen: a IIBstádiumban ráksejteket a nyirokcsomókban az esetek 50-60%ban fedeztek fel (18).
A III. stádium összetett: a IIIA-stádiumban (a méhfelszín és/
vagy a függelékek érintettek) és ha a daganat beterjed a méhkö
rüli kötôszövetbe vagy a hüvelyre (IIIB-stádium), illetôleg, ha
már a hasüregbe vagy más szervekbe is ad áttétetet (IV-stádi
um), a nyirokcsomók csaknem mindig érintettek.
Összefoglalva: az elsô stádiumú, kedvezô kórjóslatú esetekben
(a méhtestrákos betegek legalább egy harmada) nyirokcsomó
áttétek nagyon ritkán fordulnak elô. Az I. stádium többi ese
tében (a betegek fele) a nyirokcsomókban ráksejtek 10-20%ban fedezhetôk fel, a kórjóslati tényezôktôl függôen. Minél
nagyobb a kedvezôtlen kórjóslati jelek aránya, annál több a
nyirokcsomóáttét.
A NYIROKCSOMÓ-ELTÁVOLÍTÁS JELENTÔSÉGE Az irodalmi állas
foglalás többé-kevésbé összevág, miszerint a nyirokcsomók
eltávolításának célja a kiegészítô kezelés javallatának, formá
jának meghatározása. Ez az elv ésszerû és sokan követik is, de
ellentmondásokkal is találkozunk. Gyakori, hogy ugyanazon
veszélyeztetettségi tényezôk szerint döntenek a nyirokcsomók
eltávolítása és a kiegészítô kezelés felôl is: nem egy közle

Nôgyógyászati Onkológia 2010; 15:13–18

ményben olvashatunk olyan nagy kockázatú méhtestrákos bete
gekrôl, akik a veszélyeztetettségi tényezôk miatt kiegészítô
sugárkezelést kaptak akkor is, ha a nyirokcsomókban nem mu
tattak ki áttéteket.
A nyirokcsomók eltávolításának gyógyító hatását felmérô vizs
gálatok alapján a szerzôk rendszerint arra következtettek, hogy
a nyirokcsomók kivétele nem javít a betegek sorsán, gyógyító
hatása nincs, legalább is nem bizonyítható. Még az utóbbi évek
két nagy tanulmánya is ezt állapította meg (19-20). Ezeket a
tanulmányokat azonban sokan bírálták (21-22), és rámutattak,
hogy a vizsgálatokból kétségtelen megállapítást leginkább
azért nehéz tenni, mert
• egyesek csak a medencei nyirokcsomókat távolították el,
mások ugyan a fô erek körülit is, ámde csak az alsó bélfodo
ri verôérig (20);
• sokszor rövid volt a követési idô és/vagy egy-egy csoport
ban kevés beteget vizsgáltak, de az is elôfordult, hogy az
összehasonlító csoportok nem voltak megfelelôk, sôt egyegy vizsgált csoportban sem valósultak meg az egységes
kezelési elvek, például tervezték a nyirokcsomók kivételét,
de valamilyen ok miatt nem lehetett.
A számszerû eredmények értékelésénél azt is tartsuk szem
elôtt, hogy a korai méhtestrák viszonylag kedvezô lefolyású,
a betegek zöme gyógyul, ekként bármilyen kezelés hatásának
megítélésére nagyon sok beteget és fôleg olyanokat kell vizs
gálni, akiknél valószínû a nyirokcsomóáttét, és hosszú ideig
kell követni ôket.
Mindamellett ismerünk olyan régebbi közleményeket is, ame
lyekben a szerzô a nyirokcsomók eltávolításának gyógyító
hatását felvetették: megfigyelték ugyanis, hogy ha a nyirok
csomókat megfelelôen eltávolították, az IB- és az IC-stádiumú
betegek ötéves túlélési adatai nagyjából egyeztek, illetôleg a
G2- és a G3-mirigyrákos betegek túlélése számottevôen nem
különbözött, szemben azokéval, akiknél nem vették ki a nyi
rokcsomókat (23-24). A nyirokcsomók kivétele tehát az IC-stá
diumú és a G3-mirigyrákos betegek életkilátásait jobbította.
Ennek ellenére a nyirokcsomó-eltávolítás valós gyógyító hatá
sára csak a nyirokcsomók teljes (medencei és a vesevisszere
kig terjedô fô erek menti) kiirtásán átesett betegeket adatainak
vizsgálatából következtethetünk (15, 17). Todo és munkatársai
(25) bizonyították számszerûsítve a fô erek körüli nyirokcso
mók kivételének gyógyító értékét: 325 betegnél csak a me
dencei, 346-nál a fô erek körülieket is eltávolították egészen
a vesevisszerekig. A közepes és nagykockázatú betegeknek
kiegészítô kezelést (sugárkezelés vagy kemoterápia) adtak, a
két csoportban egyforma megoszlásban. Kiderítették, hogy a fô
erek körüli nyirokcsomók kiirtása >10%-kal növelte a közepes
(IA/BG3, IBG1/2 + pozitív érréssejt, IC- és II. stádium) és nagy
kockázatú (III/IV-stádium) betegek átlagos túlélését, a beteg
ségben meghaltak száma >50%-kal kevesebb volt ebben a cso
portban (a kockázati arány [HR, hazard ratio] 0,44; p <0.0001).
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Mivel a nyirokcsomó-negatív veszélyeztetettek életkilátásai is
javultak a nyirokcsomók teljes eltávolításával, feltételezhetô,
hogy méhtestráknál sem ritka a mikroszkóppal nem felismer
hetô (szubmikroszkopikus) nyirokcsomóáttét. A kis kockázatú
betegek (IA/B-stádium, érréssejtnegatív, G1/2-mirigyrák) sor
sát a nyirokcsomók kiirtása nem befolyásolta. A kiterjesztett
nyirokcsomó-eltávolítás leginkább a nagyon veszélyeztetettek
nél volt elônyös, illetôleg a nyirokcsomóáttétek eseteiben. A fô
erek környéki és a távoli kiújulások is sokkal ritkábbak voltak,
utalva a nyirokcsomóáttétek esetleges szerepére a távoli áttétek
kialakulásában.
Összegezve: a nyirokcsomók teljes eltávolítása a közepes és
a nagy kockázatú betegeknél is elônyös, javít a betegek sor
sán, a kis kockázatúaknál azonban nincs gyógyító hatása. Nem
tisztázott, hogy a nyirokcsomóáttétek esetében szükséges-e
kiegészítô kezelés, vagyis, hogy a nyirokcsomók teljes kivé
tele – hasonlóan a méhnyakrákhoz – önmagában is gyógyító
hatású-e; erre csak megtervezett vizsgálatok adhatnak meg
gyôzô választ. Azt sem tudjuk, hogy a nyirokcsomó-negatív
veszélyeztetetteknél elhagyható-e a kiegészítô kezelés, azaz a
nyirokcsomók kivételével valóban meghatározhatjuk-e a kiegé
szítô kezelések javallatát.
A NYIROKCSOMÓK ELTÁVOLÍTÁSÁNAK JAVALLATAI

Alapsza

bályként megfogalmazhatjuk, hogy
1. A megnagyobbodott nyirokcsomók kimetszése mindig he
lyénvaló, mert
• a megnagyobbodott nyirokcsomóáttétet külsô sugárkezelés
sel nem lehet elpusztítani;
• a visszamaradt nagy nyirokcsomóáttét a beteg sorsát meg
pecsételi, végzetes;
• ha eltávolítjuk, a kórjóslat nem rosszabb, mint a mikroszko
pikus áttéteké.
Alkalomadtán a kivett nagy nyirokcsomó mûtét alatti szövetta
ni vizsgálata is szükséges lehet.
2. Ha nagy nyirokcsomó nem látható, a kedvezô kórjóslatú
méhtestrákban szenvedôknél a nyirokcsomók kivétele fölösle
ges, hiszen náluk a nyirokcsomók érintettsége nagyon ritka, a
nyirokcsomó-eltávolítás a betegek sorsát nem javítja. Nem így
a veszélyeztetetteknél, akiknél a medencei és a fô erek menti
nyirokcsomók teljes eltávolítása tanácsos.
Az alapelv nyilvánvaló, a buktató a veszélyeztetettek és nem ve
szélyeztetettek különválasztásában rejlik. Szokásosan az IAG1/2és az IBG1-mirigyrákokat az ún. kis kockázatú csoportba so
rolják, az IBG2-mirigyrák kockázata azonban vitatott: ezeket
egyesek már a közepes kockázatú méhtestrákok közé sorolják.
Mariani és munkatársai (15) a 2 cm-nél kisebb, IA/BG1/2-mi
rigyrákoknál biztonsággal elhagyhatónak tartják a nyirokcso
mók kivételét.
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Todo és munkatársai (18) az általuk kidolgozott az ún. nyi
rokcsomó-mutató alapján javasolják a mûtétet (ld. feljebb).
A szerzôk (25) egyik késôbbi munkájukban úgy fogalmaztak,
hogy az IBG1/2-mirigyrákoknál csak akkor tekinthetünk el a
nyirokcsomók kivételétôl, ha az érrésekben daganatsejtek nem
láthatók (érréssejtnegatív).
Egyöntetû a vélemény, hogy a G3-mirigyrákoknál, a más szö
vetszerkezetû rákoknál (világos sejtes, savós stb.), az IC- és a
II-IV. stádiumba sorolható méhtestrákoknál a teljes nyirokcso
mó-eltávolítás, ha a daganat hiánytalanul kivehetô, nagyon is
elônyös, a betegek túlélését jelentôsen növeli.
A döntést tehát, miszerint az I. stádiumnak vélt méhtestrákok
eseteiben helyes-e a nyirokcsomókat kivenni, vagy inkább csak
ártunk vele, bizonyos kórjóslati tényezôkre, mindenekelôtt a
daganat érettségére, szöveti szerkezetére és a betegség stádi
umára alapozzuk. A kérdés az, hogy ezek a kórjóslati mutatók
biztonsággal meghatározhatók-e a mûtét elôtt vagy alatt.
• Ismert, hogy a mirigyrákok, mûtét elôtt vett szövetmintái
ból megállapított érettség 5-40%-ban eltérhet az eltávolított
méh szövettani feldolgozásakor meghatározottól. A tévedé
sek messze nagy többsége a G1 → G2 csere, aminek gya
korlati kihatása elhanyagolható. Jóval ritkább a klinikailag
lényeges G1/2 → G3 tévesztés, vagyis a mûtét elôtt G1/2nek vélt daganat a valóságban G3. Ennek következményeit
csökkenti a méhfalba terjedés fokának mûtét alatti megha
tározása; a G3-esetek zömében ugyanis a ráksejtek a méh
fal külsô felébe is bejutnak (IC-stádium), ami, a mûtét elôtt
hibásan G1/2-nek véleményezett daganatoknál is a nyirok
csomók eltávolításának javallata. A G3 → G1/2 tévesztés
kivételesen fordul elô.
• A szöveti szerkezet megítélése, nevezetesen, hogy mirigy
rákról vagy másféle méhnyálkahártyarákról (savós, világos
sejtes stb.) van szó, a hasmûtét elôtti szövetmintából (méh
kaparék stb.) biztonsággal megítélhetô. Az utóbbi esetekben
a nyirokcsomók kivételét mindig tanácsoljuk.
• A daganatsejteknek a méhfalba és a méhnyak állományá
ba terjedését (stádium) a mûtét elôtt hüvelyi ultrahangvizs
gálattal és sokszor MR-vizsgálattal is – amely talán még
pontosabb – igyekszünk felmérni. A gyakorlatban azonban
az eltávolított méh felvágásával és a méhfal alapos megte
kintésével ítéljük meg, amit jobb, ha a kórszövettanászokra
bízunk. Ekként eljárva, a tévedés lehetôsége csekély.
A legfontosabb kórjóslati tényezôkrôl tehát a mûtét elôtt és alatt
már tájékozódhatunk, erre alapozva eléggé megbízhatóan kü
löníthetjük el a veszélyeztetetteket (nyirokcsomó-eltávolítás ja
vasolt) azoktól, akiknél a nyirokcsomóáttétek kialakulása nem
valószínû (nyirokcsomó-eltávolítás nem szükséges). Hasznos
kiegészítô még a szérum-CA125 értékének meghatározása (ld.
feljebb) és az érréssejtek vizsgálata; a ráksejtek jelenléte az ér
résekben a mûtét elôtt vett szövetmintában is fellelhetô, ám a
hamisan negatív eredmények – az érréssejtek jelenléte csak az
eltávolított méh végleges szövettani feldolgozásakor derül ki –
Nôgyógyászati Onkológia 2010; 15:13–18
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elôfordulhat. A daganat nagysága is tájékoztató, ezt leginkább
a felvágott méh vizsgálatakor véleményezhetjük.
Ellentétben a méhnyakráknál többé-kevésbé elterjedt gyakor
lattal, miszerint a mûtét alatti fagyasztottmetszet-vizsgálattal
igazolt nyirokcsomóáttét esetén a tervezett mûtéttôl elállnak,
és a beteget sugár- vagy gyógyszer-sugárkezelésben (chemo
radiation) részesítik, méhtestráknál ez az eljárás nem terjedt el.
A méh, a függelékek és a nyirokcsomók eltávolítása nyirokcso
móáttétek esetén is helyénvaló.
Összegezve: jóllehet az ún. nem veszélyeztetettek azonosítá
sára nemzetközileg elfogadott álláspontot nem fogalmaztak
meg, a gyakorlatban mégis elég nagy biztonsággal dönthetünk
a nyirokcsomók kivételének szükségességérôl. Fontos minél
több kórjóslati tényezô figyelembevétele, és az egyénre szabott
javallat. Mai ismereteink szerint elhagyható a nyirokcsomóeltávolítás az IAG1/2 és IBG1/2 mirigyráknál (a betegek egy
harmada), ám, ha a CA125-érték magas és/vagy a daganat nagy
(>2 cm), illetôleg érréssejtek fordulnak elô, a nyirokcsomók
kiirtása ezeknél a betegeknél is megfontolandó. A választás
egyedi; mindig az esetleges szövôdmények és a mûtéti nehéz
ségek szem elôtt tartásával határozzunk. A megnagyobbodott
nyirokcsomókat, ha lehet, mindenkor ki kell metszeni.
A me
dencei és fô erek menti nyirokcsomók eltávolításnak szövôd
ményei, különösen a mûtét alattiak, messzemenôen függnek a
sebész gyakorlatától. A nagy erek varrással megoldható sérü
lése, erôs vérzés ritka; ellátása érsebészeti jártasságot igényel.
A késôi szövôdmények között régebben a nyiroktömlô volt
gyakori, a medencei hashártya nyitva hagyásával azonban már
visszaszorult, de azért elôfordul. A nyiroktömlôk többsége mû
tét nélkül kezelhetô. Az alsó végtag duzzadása, még nagyon ki
terjesztett nyirokcsomó-eltávolításnál is csak elvétve alakul ki,
és akkor sem súlyos. Néha-néha nyirokfolyás (chylus) keletke
zik, sôt még hasvízképzôdésrôl is beszámoltak (26); mindegyik
magától megoldódik, de a betegek felépülését késlelteti, és sok
kellemetlenséget, izgalmat okoz.
A NYIROKCSOMÓK ELTÁVOLÍTÁSÁNAK SZÖVÔDMÉNYEI

Mivel a méhtestrákos betegek többsége idôs, testes, magasvér
nyomás-betegségben és nem ritkán cukorbetegségben szenved,
az ereik meszesek, néha annyira, hogy törékenynek tûnnek,
sokan ódzkodnak a nyirokcsomók eltávolításától, és nem is
végzik. Kétségtelen, hogy a mûtét rendszerint nehezebb és koc
kázatosabb is, mint a méhnyakrákban szenvedôknél, mégis a
nôgyógyászati daganatsebészek úgy vélik, hogy a medencei és
a fô erek menti nyirokcsomók eltávolítása méhtestrákos bete
geknél is biztonsággal végezhetô, ha a mûtô orvos megfelelôen
gyakorlott (27-28).
HASMETSZÉS VAGY HASTÜKRÖZÉS
A nyirokcsomókat szo
kásosan a has megnyitásával vesszük ki, ugyanakkor a
hastökrözéssel (laparoscopia) végzett mûtétnek is van tábo
ra. Általános nézet, hogy a medencei és a fôverô- és fôvisszér
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alsó szakaszánál lévô nyirokszövet is megfelelôen kimetszhetô
hastükrözéssel. A nehézséget a fô erek felsô részének környé
kén lévô nyirokcsomók kivétele okozza, különösen a kövér
(BMI [body mass index] >40) nôknél. A GOG (29) felméré
se szerint a betegek 23%-ánál a hastükrözéssel végzett mûtét
nem sikerült, hasmûtétre kellett áttérni. A sikertelenség a nyi
rokcsomó-eltávolítás ún. hashártyán kívüli (extraperitonealis)
módszerével kerülhetô el. Dowdy és munkatársai (30) 203
méhtestrákos betegnél hasonlították össze a hasmûtéttel és
hastükrözéssel elvégezhetô teljes nyirokcsomó-eltávolítást, a
betegek véletlen beválasztása szerint. Megállapították, hogy a
hashártyán kívüli megközelítést alkalmazva, a hastükrözés tel
jesen megfelelô és biztonságos eljárás még a fô erek vesevissz
ér alatti nyirokszövetének eltávolítására is. Ráadásul a kövér
betegeknél is jól alkalmazható, ami lényeges szempont, hiszen
a túlsúlyosok hasmûtétjeinél bizony nem könnyû a nyirok
csomók kivétele; néha még a méheltávolítás sem. A kövérség
miatti akadályozott hozzáférés a méhtestrák sebészetének sar
kalatos szempontja. Ezért is számottevô, hogy hastükrözéssel
a medencei és a fô erek körüli nyirokcsomók a kövéreknél is
megfelelôen és jól hozzáférhetôen teljes egészében kivehetôk,
ha a hashártyán kívüli behatolást választjuk. Az átlagos mûtéti
idô – a kövér betegektôl eltekintve – rendszerint hosszabb, a
hasmûtéttel összevetve, jóllehet gyakorlattal lényegesen rövi
díthetô, ám a betegek felépülése sokkal gyorsabb, és a vérvesz
teség is kevesebb (30).
ÖSSZEGZÉS A fentiekben tárgyaltakból, a gyakorlat szempont
jából a következôk fogalmazhatók meg:
• Méhtestrákban a nyirokcsomóáttéteknek 30-40%-a csak a
medencei, 40-50%-a a medencei és az aorta, vena cava kör
nyéki, 20%-a pedig csak a fô erek menti nyirokcsomókban
helyezkedik el. Vagyis az esetek kétharmadában a fô erek
körüli nyirokcsomókban is vannak áttétek, amelyeknek 6070%-a az alsó bélfodori verôér (arteria mesenterica inferior)
felett található. Az alsó bélfodri verôér feletti nyirokcsomó
áttétek 60%-ában a fô ereknek a verôér alatti nyirokcsomói
negatívak.
• A medencei és a fô erek menti nyirokcsomók teljes, a comb
csatorna (canalis femoralis) bemenetétôl a vesevénákig
terjedô eltávolítása a veszélyeztetett méhtestrákos betegek
kezelésének szerves része, a gyógyulásukat segíti.
• A kedvezô kórjóslatú esetekben – a betegek hozzávetôlegesen
egy harmada – a nyirokcsomók kivétele szükségtelen, a túl
élést nem befolyásolja; inkább hátrányos, már csak a nyi
rokcsomók immunmûködése miatt is.
• Szokásosan kedvezônek ítéljük a G1/2 mirigyrákos eseteket,
ha a rák nem terjed a méhfal külsô részére, nem nagyobb,
mint 2 cm és áttét nem látható. Jóllehet, ez megfelelô fogó
dzó, mégis mindig egyedileg döntsünk a nyirokcsomók ki
vételérôl, más kórjóslati tényezôk (CA125-érték, érréssejtek
jelenléte stb.) és a kockázatok mérlegelésével.
• A részleges nyirokcsomó-eltávolítás elégtelen: a nyirokcso
móáttétekrôl csak a medencei és fô erek menti nyirokcso
mók teljes kivételével tájékozódhatunk.
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•

•

•

Javasolt a a ligamentum infundibulopelvicum és a következô
nyirokcsomók eltávolítása:
› külsô, a belsô és a közös csípôerek (arteria iliaca interna,
externa és communis) körüli nyirokcsomók, lefelé a kör
körös csípôvisszérig (vena circumflexa ilei) kiterjesztve,
› az obturator nyirokcsómók, az obturátor ideg medencébe
hatolásának helyéig terjedôen,
› a fô erek vesevénákig terjedô nyirokcsomói
› és az aorta oszlása alatti (keresztcsont elôtti) nyirokcsomók.
A nyirokcsomókat hastükrözéssel is megfelelôen kivághat
juk, még kifejezetten kövér betegeknél is. Sôt, az utóbbi
aknál egyszerûbben, mint a hasmûtétnél. A hastükrözéssel
végzett nyirokcsomó-eltávolítás tehát nagyon is megfonto
landó, egyéb elônyei (gyorsabb felépülés stb.) miatt is.
Az ôrszemnyirokcsomó-vizsgálat méhtestrákban is ígéretes,
alkalmazása ajánlatos, de a tapasztalatok gyûjtése és a mód
szerek egységesítése még szükséges.
A veszélyeztetett méhtestrákos betegek mûtéte daganatse
bészeti jártasságot igényel, ezért az ilyen betegeket nôgyó
gyász onkológusok mûtsék, lehetôleg daganatgyógyászati
központokban.
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