
 

III./10.2. fejezet: Here rosszindulatú daganatai
Szűcs Miklós

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a heredaganatok felismerésének és
kezelésének alapjait. A fejezet elvégzését követően képes lesz a hallgató arra,
hogy a témával kapcsolatos alapismereteket a gyakorlatban is hasznosítsa.

Bevezetés
A heredaganat a fiatal férfiak egyik legmalignusabb, de legjobban kezelhető daganatos
betegsége. Ezekből következik, hogy korai felismerése életmentő lehet, és a késlekedés
valóban életet veszélyeztető következményekhez vezethet.

Kulcsszavak: heredaganat, csírasejt-daganatok, magas kasztráció, heretumormarkerek,
retroperitoneális lymphadenectomia (RLA), heretumor-kemoterápia
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A./ Epidemiológia

A heredaganat a
fiatal férfiak
agresszív malignus
betegsége

A heredaganatok az összes férfi daganat 1-1,5%-át teszi ki, amely az urológiai tumorok
kb. 5 százaléka. Európában évente 3-6 új megbetegedést regisztrálnak 100 ezer férfi
között. Viszonylag ritka megjelenése ellenére ez az egyik leggyakoribb fiatalkori férfi
malignus parenchymás daganat. Legtöbbször 15-40 év közötti életkorban fordul elő,
amely szövettani típusától függően változhat.



1. ábra: Heretumor preparátum

A kétoldali heretumor ugyan gyakoribb, de így is csak néhány százalékra tehető, ezzel
kapcsolatban megfigyeltek genetikai halmozódást is.

A heredaganat a
fiatal férfiak
agresszív malignus
betegsége

A heretumor keletkezésében egyedüli bizonyított hajlamosító tényező a here leszállási
zavara, ekkor 3-15-ször gyakrabban fordul elő hererák. Az embrionális korban a
retroperitoneálisan elhelyezkedő here leszállása két szinten akadhat meg: amennyiben a
hasüregben reked criptorchismusról, ha a sérvcsatornában, retenció testisről beszélünk.
A daganat keletkezésének oka, hogy a scrotumban lévőnél a hasüregben több fokkal
magasabb a hőmérséklet, amely heredaganat képződéséhez vezethet. Már itt fontos
kiemelni, hogy a here leszállási folyamata a hetedik magzati hónapban befejeződik, így
a csecsemő megszületéskor mindkét here a scrotumban tapintható.

Fejlődési rendellenességek esetén, valamint atrophiás herében is gyakoribb a daganat.
Más rizikófaktor (trauma, gyulladás, mumps) nem játszik szerepet a hererák
kialakulásában.

B./ Tünetek

Különösen
fiatalabb korban, a
herében észlelt
bármilyen
elváltozás gondos
vizsgálatot igényel

A heredaganat kialakulásának tünetei nem jellegzetesek, és legtöbbször nem is
pregnánsak. Kezdetben fájdalmatlan, tömött rezisztencia tapintható a herében, de nem
ritka a húzó jellegű fájdalom, vagy a here egészére kiterjedő duzzanat sem. Az esetek
kb. 10%-ban akut gyulladás jeleivel társulhat a heredaganat, és amely
differenciáldiagnosztikai nehézséget okozhat.

Ritka, hormontermelő daganatok esetén kísérő tünet lehet az emlőduzzanat és az
erektilis dysfunkció, esetleg a feminizáció.

2. ábra: Tömött rezisztentia a herében

Esetünkben egy 21 éves beteg 2 hete a bal oldali herében észlelt tömött tapintatú
fájdalmatlan képlet miatt jelentkezett orvosánál.



Mit tenne most?

C./ Diagnosztika
A herében észlelt bármilyen bizonytalan eltérés esetén is fontos a megfelelő időben
végzett szakszerű vizsgálat, hiszen az agresszív daganat rövid időn belül is szóródást
okozhat. A további kezelés, és ennek kimenetele alapvetően klinikai stádiumtól függő.

Anamnézis felvételekor rá kell kérdeznünk a csecsemőkori hereleszállási
rendellenességekre, lezajlott gyulladásokra és az ezzel együtt járó panaszokra, a
traumára és információt kell gyűjteni a mostani állapot dinamizmusáról. Fontos tudni az
emlőduzzanat meglétéről, valamint a deréktáji panaszokról, megelőző hasi vagy lágyéki
műtétekről.

Fizikális vizsgálat ne csak a herére korlátozódjon, tapintsuk át a hasat, az emlőket, a
supraclavicularis nyirokcsomókat, és nem utolsó sorban hasonló gondossággal
vizsgáljuk meg az ellenoldali herét is.

A heretumor
marker vizsgálatok
fontosak,
negativitásuk
azonban nem zárja
ki a daganat
meglétét

A szérum marker vizsgálatokról még említést teszünk. Ismernünk kell azok felezési
idejét (AFP 5-7 nap, béta HCG 1 nap). A here eltávolítása után mért emelkedett
markerszintek reziduális tumorra utalnak, a gyors normalizálódás pedig jó prognosztikus
jel. Negatív tumormarker-szint nem zárja ki heretumor meglétét! Az összes heretumor
csaknem fele, a non-seminomák 10%-a marker negatív. A citosztatikus kezelések után a
visszamaradt maradék daganat legtöbbször nem termel tovább markereket.

Ultrahangvizsgálat a herék szerkezetéről és a bennük lévő elváltozásokról, a herék
környezetéről ad tájékoztatást. A heretumor legtöbbször echoszegény, vagy kifejezetten
inhomogén, környezetétől elkülöníthető.

Anamnézis
felvételt követően
fizikális vizsgálat
és hereultrahang
történik

4. ábra: Here UH vizsgálat

Fontos
átgondolnunk a
herében észlelt
elváltozások

Differenciáldiagnosztikai nehézséget leggyakrabban a gyulladás, trauma, torzió
jelenthet. Akut gyulladás esetében a mellékhere duzzadt, fájdalmas, tapintásra érzékeny.
Gyakran társulhat vizelési panasszal. Pyuria jelentkezhet, amelyet láz, leukocytosis
kísérhet. A folyamat eredete legtöbbször alsó húgyúti infekció, ilyenkor a prosztata is
gyulladt, rektális vizsgálatkor érzékeny. Az akut tünetek kísérője lehet még a gyulladás
környezeti terjedése, amely a scrotum bőrének feszessé válásával, kivörösödésével
járhat. Az akut folyamat kezelése utáni idült gyulladás fennmaradása esetén, a krónikus
epididymitis is okozhat differenciáldiagnosztikai nehézséget.



elkülönítő
diagnosztikáját

A heretorzió hirtelen jelentkezik, nagy fájdalommal jár, a körte alakúra változott here a
lágyékcsatorna magasságáig húzódik fel, és olyan fokban érzékeny, hogy vizsgálata
jórészt lehetetlen. Hat órán belüli ellátása szükséges, ezután irreverzibilis szöveti
károsodás következik be. Felismerésében a scrotális doppler echo segíthet.

5. ábra: Scrotális doppler UH képe

Hydrocele folyadékgyüleme mögött is meghúzódhat heredaganat, amelynek észlelése
szintén ultrahangvizsgálattal lehetséges.

Korpulens betegnél az inguinális terime, sérv elkülönítése is alkalmanként nehézséget
okozhat, scrotális sérv esetén az ultrahangvizsgálat során bélmozgások láthatóak.

Scrotális echo elvégzésekor sokszor segítséget jelent az ellenoldali (egészséges) herével
történő összehasonlítás. A hasi ultrahang vizsgálatkor a parenchymás szervekben lévő
áttétek mellett a retroperitoneális nyirokcsomó-megnagyobbodást is észlelhetjük. A
vizsgálat felbontó képessége limitált, vékony testalkatú betegeknél sem haladja meg az
1-2 cm-es nagyságot.

Kiegészítésére a CT- és az MR-vizsgálat lehet alkalmas. Az korszerű CT készülékek
(spirál-CT, PET-CT) egyre részletesebb képalkotást és ezáltal pontosabb diagnózist
tesznek lehetővé.

A here MR-vizsgálata speciális esetekben segítséget jelenthet, specificitása alapján a
daganat biztos kizárására nem mindig alkalmas.

6. ábra: Heretumor MR képe

A mellkas CT vizsgálatának jelentős szerep jut az áttétek kimutatásában.

Esetünkben ultrahangvizsgálatot végeztünk, amelyet color doppler vizsgálattal
egészítettünk ki. A fenti vizsgálatok megerősítették a heredaganat gyanúját.

D./ Patológia

Urológiai
szempontból a

Szövettani szerkezetük szerint a heredaganatokat elkülönítjük a 90-95%-ot kitevő
csírasejt eredetű, és a kisebb hányadot alkotó non-germinális tumorokra.

A germinális tumorokat terápiás különbözőségük szerint tovább oszthatjuk seminoma, és
non-seminoma csoportra. A daganatok sokszor kevert formában, együtt jelennek meg.

A seminomák sugárérzékenyek, szemben a non-seminomákkal, amelyeknek a többsége



későbbi kezelés
alapján
seminomákra és
non- seminomákra
bontjuk fel a
heredaganatokat

viszont jól reagál kemoterápiára.

A heredaganatok
meghatározó
többsége csírasejt
eredetű malignus
tumor

A daganat eredetének további meghatározására és a kezelés eredményességének
követésére a szérumból tumormarker vizsgálatokat végezhetünk. Az embryonalis
carcinoma és a Yolk sac tumor alfa foethoprotein-t (AFP), a choriocarcinoma béta
human choriogonadotropin-t (B HCG) termel. Ez a két marker csak az összes heretumor
kb. felénél, a non-seminomák esetében 90%-ban emelkedett. Seminoma ritkán termelhet
ugyan B HCG-t (ezek általában az agresszív viselkedésű daganatok), AFP-t azonban
sohasem. Abban az esetben, ha a szövettani diagnózis tiszta seminoma, és az AFP szint
emelkedett, szövettani revíziót kell kérnünk, hiszen a feltárt különbség alapvetően
befolyásolhatja a további kezelést.

7. ábra: Tumor markerek

A heretumor
markerei leginkább
a daganatos
betegség
követésére
használatosak

A seminomák közel sem ennyire érzékeny markere a szérum neuron specifikus enoláz
(NSE), amelyet mint prediktív faktort tartanak számon. Általános, de az eddigieknél is
kevésbé specifikus marker a laktát dehidrogenáz (LDH) amely a daganat kiterjedését,
illetve a szövetdestrukció mértékét jelöli, az előrehaladott esetek 80%-ban mutat
emelkedést.

D/a. Csírasejt tumorok

a/1. Seminomák

Az összes heredaganat 40%-a, megjelenésükre 40 év körül vagy e felett számíthatunk.
Leggyakoribb formája a klasszikus (tiszta) seminoma, amely ennek a csoportnak kb.
80%-át teszi ki.

A seminomák nem
termelnek
klasszikus
tumormarkereket

A spermatocytás forma jobb prognózisú, áttétképződéssel lényegében nem kell
számolnunk, gyakrabban látjuk idősebb korban. Az anaplasztikus seminoma biológiai
viselkedését tekintve közelebb áll a non-seminomákhoz, gyorsan progrediál,
sugárkezelésre rezisztens, rossz prognózisú daganat.

a/2. Non-seminomák

15-35 év között gyakrabban fordulnak elő, legtöbbször agresszíven viselkednek.
Kombinált cytostatikus kezelésre általában jól reagálnak, irradiációra azonban
rezisztensek. Leggyakoribb formái:

a/3. Embryonalis carcinoma

Az összes daganat 20%-át alkotja, metszlapján gyakran láthatóak bevérzések, elhalások.
AFP-t termel. Gyorsan növekvő daganat, többször fordul elő más típusú heretumorral
együtt.

a/4. Choriocarcinoma

Ritkább, a non-seminomák kb. 5%-ban találjuk, igen malignus tumor, amely
leggyakrabban haematogén úton ad metasztázist. 20-30 év között fordul elő, ritkán



regrediál, B HCG-t termel. Ugyancsak gyakran társul egyéb daganatokkal.

a/5. Teratoma

Az összes heretumor 30%-a, amely eltérő csiralemezekből tevődik össze. A teratoma
adultumot érett szövetek alkotják, gyermekkorban nem malignizálódik, felnőttkorban
azonban gyakrabban metasztatizál, ezért malignusnak tekintendő.

A két tumor együttes előfordulásakor teratocarcinomáról beszélünk.

a/6. Yolk sac tumor (endodermalis sinus tumor)

Felnőttkorban más csírasejtes tumorral gyakran keveredő, agresszív daganat.
Amennyiben - ritkán – csecsemő-, kisgyermekkorban fordul elő, viszonylag benignus
viselkedésű.

a/7. Polyembryoma

Ritka tumorféleség, amely teratomákkal és gyakran embryonalis carcinomákkal együtt
fordul elő.

D/b. Non-germinális tumorok

A gonadstoma tumorok a heredaganatok mindössze. 3-5%-át alkotják. Általában
kevésbé malignusak, mint a csírasejt eredetű tumorok, ritkábban adnak áttéteket is.

b/1. Leydig-sejtes tumor

A nem csírasejt
daganatok ritkák,
legtöbbször nem
malignusak!

Az összes daganat kb. 2%-a. Hereduzzanatot okoz, hormontermelő tulajdonsága miatt
gyermekkorban pubertas praecoxot, felnőttkorban gynecomastiát okozhat. Jó
prognózisú, de néhány százalékban malignizálódhat is, ekkor több év múlva jelenik meg
a metasztázis.

b/2. Sertoli-sejtes tumor

A pubertáskor környékének ritka betegsége. Csaknem mindig benignus, gyakrabban
képződik retineált herében.

b/3.Granulosa-sejtes tumor

Csecsemőkorban a leggyakoribb nem csírasejtes tumor, nem viselkedik malignusan, a
későbbiekben ösztrogént termelhet.

D/c. Gonadstroma- és csírasejteket együttesen tartalmazó daganatok

c/1. Gonadoblastoma

Biológiai viselkedését a csirasejt komponens része határozza meg. Legtöbbször éretlen
granulosasejtek és Sertoli-sejtes tumorelemek együttes megjelenéséről van szó.
Androgéneket termel, amennyiben a csírasejtes daganatsejtek nem különösebben
malignusak, jó prognózisú daganat.

c/2.Adenocarcinoma

A Sertoli-sejtekből valamint a rete testis, és a herecsatornák hámjából kiinduló ritka
tumor.

D/d. Másodlagos heredaganatok

Különösen idős

Ritkán képződnek daganatos áttétek a herében. Leírtak már melanoma, és egyéb
különböző szervekből kiinduló áttéteket, ezeknél azonban gyakoribb a lymphoid és
hemopoetikus tumorok manifesztációja. Az eltérés ilyenkor gyakran döntően kétoldali,
és idősebb korban jelenik meg. 50 év feletti heremegnagyobbodás esetén mindig
gondolnunk kell lymphomára. Kezelése az alapbetegségnek megfelelő, de szükség lehet
a here eltávolítására is.



korban,
hematológiai
betegség esetén
kell gondolnunk a
herében képződött
áttétre

E./ A heredaganatok áttétei

Leggyakoribb a
nyirokcsomóáttét,
amely a
retroperitoneumban
keresendő

A heredaganatok legtöbbször lymphogén úton adnak áttétet, kivétel ez alól a
choriocarcinoma, amely csaknem mindig haematogén úton terjed.

A here fejlődési folyamatából következően nyirokcsomó láncolata leszállási útját
követve retroperitoneálisan, az aorta és a vena cava melletti régióban helyezkedik el.
Inguinalis nyirokáttétet heredaganat csak abban a ritka esetben ad, amikor előzetesen
ebben a régióban műtét történt (pl. lágyéksérv miatt), vagy ha a primer daganat áttörte a
tunica albugineát. Elvétve előfordulhat iuxtaregionális nyirokcsomó-metasztázis például
a Virchow nyirokcsomókban is; ez rossz prognózist jelent. Haematogén szóródás a
tüdőkben, ritkábban a májban alakulhat ki, de így jön létre a különös veszélyt jelentő
agyi áttét is. A primer tumor legtöbbször a choriocarcinoma, amelynek áttétei kevésbé
befolyásolhatóak a szokványos gyógyszeres kezeléssel. Előrehaladott stádiumokban is
gyakrabban látunk a haematogén áttétet.

F./ Terápia

Első lépés a
daganatos here
eltávolítása

A heretumor kezelése komplex feladat: urológus, onkológus, sugárterápiás szakember
együttműködését igényli.

Az első lépés minden esetben a daganatos here eltávolítása, a magas castratio elvégzése.
Ez az inguinalis csatorna megbontásával járó magas funiculus ellátást jelent. A
herezsinór distalis vége a hasüregben folytatódik, ahonnan szükség esetén későbbi
kiterjesztett lymphadenectomia kapcsán eltávolítható.

8. ábra: Műtéti preparatum – magas kasztráció

Amennyiben a részletes vizsgálatokat követő műtéti feltárás során sem igazolódna
egyértelműen a heretumor, intraoperatív gyorsfagyasztás végezhető. Ekkor a here
explorációja csak a funiculus puha lefogását követően történhet, amelyet a tumoros
szóródás megelőzésére végzünk el.

Mit tenne?

Esetünkben magas kasztrációt végeztünk, a tömött herét eltávolítottuk.

A részletes szövettani lelet és képalkotó vizsgálatok eredménye alapján állapítjuk meg



azt a klinikai stádiumot, amely a további kezelés alapját képezi.

A legegyszerűbb, stádiumbeosztás 3 kategóriát különít el.

10. ábra: Heretumorok egyszerűsített stádiumbeosztása

A stádiumokon belül vannak árnyaltabb behatárolást lehetővé tevő alcsoportok is (A, B,
C stádium, bulky disease), amely mellé a tumormarker vizsgálatok eredményei alapján
külön klasszifikációt (S) is rendelhetnek.

F/a. Surveillance (wait and see, watchful waiting)

A követéses
vizsgálatnál is első
a here eltávolítása

11. ábra: Surveillance

A rendszeres ellenőrzés legalább 10 évig tart, szigorú gyakorisággal végzett
kontrollokon a fizikális vizsgálaton kívül tumormarker, CT-, illetve mellkasröntgen
vizsgálat történik.

A módszert csak az alacsony kockázatú daganatok esetén végzik, a követési eredmények
biztatóak. Gyenge pontja, hogy a retroperitoneum részletes vizsgálatának magas
hibahatára, így az understaging közel 30%-os. Abban az esetben, ha a folyamat a
követés kapcsán progrediál, további gyógyszeres, vagy műtéti kezeléssel jó eredménnyel
visszafordítható. A szoros követés egyértelmű előnye, hogy a bevont betegek 70%-a
mentesülhet a további agresszív kezeléstől.

Az eljárás csak akkor lehetséges, ha a beteg az összes vizsgálaton rendszeresen
megjelenik, és csak ott, ahol a fenti vizsgálatok az adott időn belül megbízhatóan
megvalósíthatóak. A terápiás lehetőségeket külön táblázatban összegeztük.

12. ábra: Seminomák kezelése 13. ábra: Non-seminomák kezelése



Mit tenne?

Esetünkben a szövettani vizsgálat 3 cm-es vegyes szerkezetű, non-seminoma tumort
(Yolk sac tumor+ Teratoma) mutatott, amelyen belül érbetörés volt megfigyelhető.

A nyirokcsomók
műtéti eltávolítása
nagy műtéti
gyakorlatot igényel

F/b. Retroperitonealis lymphadenectomia

A műtét lényege az aorta és a vena cava környéki nyirokcsomók radikális eltávolítása a
vese hilus magasságától az arteria hypogastrica szintjéig (15. ábra). A műtét
transperitoneális feltárásból, a nagyerek mobilizálásával történik a lumbális és a
kollaterális erek ellátása után (16. ábra).

15. ábra: Retroperitoneális nyirokcsomólánc 16. ábra: RLA intraoperatív kép

A mindkét oldalra kiterjesztett bilaterális műtét nagy tapasztalatot igényel, jelentős
műtéti megterheléssel jár, emellett gyakori velejárója (80%) a retrograd ejakuláció, és az
ezzel járó fertilitásvesztés, amely az érintett korosztálynál jelentős problémát jelent.
Retrograd ejakuláció során a hólyag belső záróizma nem húzódik össze, így az
ejakulátum a hólyagba jut. A paraszimpatikus ideglánc sérülése erekciós zavarokat
okozhat.

Ezért az operáció területének és indikációjának behatárolására törekednek. Az utóbbi a
surveillance módszer kiszélesítését jelenti. A műtéti terület beszűkítése alatt értjük, a
módosított RLA-kat.

17. ábra: RLA típusai

Egyik formája, hogy csupán az eltávolított tumoros here oldalán végezzük el a
disszekciót (módosított, egyoldali RLA), megőrizve így az ellenoldali idegköteg épségét



és ezáltal a nemzőképességet is.

Ez a törekvés vezérelte az idegmegtartó (nerve sparing) műtét kidolgozását is, amely
mindkét oldali, elsősorban lumbalis szakaszon lévő postganglionalis szimpatikus rostok
megőrzésén alapul. Adiposus betegeken nehezen megvalósítható.

Fontos kiemelni, hogy a fenti próbálkozások a radikalitás rovására nem történhetnek, az
onkológiai alapelvek csorbítását nem jelenthetik.

Salvage RLA-nak nevezzük, amikor induktív kemoterápiát követően (l. később)
visszamaradt nyirokszövet eltávolítását végezzük. A preparátum szövettani eredménye
nagyban befolyásolja a betegség prognózisát. Az effektív kemoterápiát követően a
preparátum 90%-ban csak fibrosis/necrosis látható, amennyiben azonban
daganatszövetet mutatható ki, ismételt kemoterápia indokolt.

Second look RLA–ról beszélünk, amikor RLA-t követően recidíva alakul ki. Az ismételt
operáció előtt kemoterápia szükséges. Technikailag a beavatkozás nagy kihívást jelent,
szekunder műtét és a kemoterápia okozta összenövések a műtétet jelentősen
megnehezítik.

F/c. Kemoterápia

A platina alapú, kombinált kemoterápia forradalmi változást hozott a heretumorok
kezelésében. Napjainkban az egyik legsikeresebben gyógyítható malignus parenchymás
daganat a hererák 90-95%-os komplett remissziós (CR) eredménnyel.

18. ábra: Kemoterápia indikációi

Kombinált
kemoterápia
kimagaslóan jó
hatású;
onkoterápiai
centrumokban
történik

Inoperabilitás, bulky disease cytostatikus kezelését követően a távoli metasztázisok is
gyakran regrediálnak, illetve megszűnnek, a lymphatikus áttétek pedig sokszor
operábilissá tehetőek.

Seminomák kezelésénél – évekkel sugárkezelés után tapasztalt nagyszámú secunder
malignitás miatt – ugyancsak újabb kezdeti törekvés a primer kemoterápia.

A fentiekből következik, hogy egyre inkább kiszélesedni látszik a citosztatikum terápia
indikációs köre. A kezeléseket nagy tapasztalatú kemoterápiás centrumokban célszerű
végezni.

A gyakorlatban 3 citosztatikus kombinációt terjedt el (19. ábra).

19. ábra: Leggyakoribb citosztatikus kombinációk



A kemorezisztens
daganatáttétek
sebészileg
távolítandóak el

A citosztatikumok dózisemeléséről és intenzifikálásáról ellentmondó klinikai adatok
vannak, a high dose kemoterápia autológ csontvelő transzplantációval, vagy perifériás
őssejt szupportációval történő kiegészítése hazánkban még nem hozzáférhető.

Kemorezisztens daganatoknál a (teratoma, Yolk sac-tumor) a kemoterápia nem lehet
alternatívája a nyirokcsomók sebészi ellátásának.

Mit tenne?

Esetünkben megnagyobbodott nyirokcsomók, enyhén emelkedett posztoperatív
tumormarkerek miatt RLA-t végeztünk, amelynek szövettani eredménye a fenti
daganatok áttéteit igazolták. A műtét radikális volt, markervizsgálatok negatívvá
váltak.

F/d. Sugárkezelés

Áttétes seminomák
esetén
sugárkezelést
alkalmaznak,
amelynek a késői
másodlagos
malignitások
szabnak határt

A seminomák sugárérzékenyek, így csaknem minden stádiumban javasolják a kiegészítő
retroperitoneális külső irradiációt (kivétel I.a stádium, ahol adottak a surveillance
kritériumai).

21. ábra: Sugárkezelés

A nagyenergiájú foton besugárzás kezelési eredményei hasonlóan kedvezőek, mint a
non-seminoma kemoterápiája.

22. ábra: A sugárkezelés indikációi



F/e. Ellenőrző vizsgálatok

A rendszeres
ellenőrző
vizsgálatok
legalább 10 évig
szükségesek

Nem túlzás azt állítani, hogy a kontroll megjelenések fontossága felér a kezelésekével.

A rendszeresen végzett ellenőrzések során, a fizikális vizsgálaton (ellenoldali here,
nyirokcsomók, általános állapot) kívül tumormarker, hasi CT-vizsgálat és mellkas
felvétel, történik. Az ellenőrző vizsgálatok első évben 4-6 hetente, 2. évben kéthavonta,
3. évben 3 havonta, 4. évben négyhavonta, 5. évben 5 havonta, 5-10 év között félévente,
12 év után évente történnek.

G./ Összefoglalás
A heretumor a fiatal férfiak gyakori malignus betegsége. Korai felismerése esetén a
betegég jól kezelhető, áttétek esetén a citoszatikus illetve sugárkezeléssel az esetek
meghatározó részében teljes gyógyulás érhető el. Komplex kezelése onkológiai
centrumokban történik.

Hivatkozások:
http://www.lam.hu/folyoiratok/bmj/0104/13.htm

http://www.eum.hu/egeszsegpolitika/minosegfejlesztes/urologia


