
 

III./10.3. A hímvesszőrák
Nyirády Péter

A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a hímvesszőrák előfordulásával,
diagnosztikájával és kezelésével kapcsolatos ismereteket. A fejezet elsajátítása
során a hallgató áttekintést kap a hímvesszőrák orvosi ismereteiről.

Bevezetés
A hímvesszőrák egy ritka malignus megbetegedés, melyet rákmegelőző állapotok
vezetnek be. Ezen stádiumban a helytelen, vagy a késői diagnózis vezet rák
kialakulásához.

Kulcsszavak: Hímvesszőrák, rákmegelőző állapotok, elsődleges daganat,
nyirokcsomóáttét, szervkímélő sebészeti megoldás, lymphadenectomia, radioterápia,
kemoterápia.
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F.) Összefoglalás

A./ Etiológia

Mi a jelentősége
az
újszülöttkorban
elvégzett
körülmetélésnek?

A hímvesszőrák incidenciája Európában 0,1 – 0,9/100.000 férfi. Az esetek többsége
50-70 éves kor közé esik. Az urológiai daganatos halálokok közül a prosztata-, hólyag-
és veserák után következik.

A daganat kialakulásában bizonyított szerepe van a fitymaszűkületnek, a rossz
higiénének, az idült irritációnak, az elhúzódó smegma kontaktusnak és az esetek felében
a HPV 16 és 18 (HPV 31, 33) fertőzésnek, dohányzásnak, valamint a hímtag carcinoma
in situjának. A hímvesszőrák kialakulása ellen kizárólag az újszülött korban elvégzett
körülmetélés jelent védelmet.

B./ Patológia
A hímvesszőrák legtöbbször laphám karcinoma.



Jóindulatú daganatok: condyloma acuminatum, papillosis hirsuties glandis.

Rák előtti állapot, mely szórványosan malignizálódik: balanitis keratotica, cornu
cutaneum, Bowenoid papulosis.

Magas rizikójú rák előtti állapot: leukoplakia, lichen sclerosis (1. ábra).

Magas rizikójú rák előtti állapot Ta(nem invazív verrucosus daganat): óriás condyloma
(Buschke-Löwenstein tumor).

Carcinoma in situ Tis: Erythroplasia glandis (Queyrat) és Bowen kór, mindkettő
szövettanilag intraepithelialis rák, ép basalmembránnal.

1. ábra: Fityma- és húgycsőszűkület

C./ Tünetek, vizsgálatok

C/a. Tünetek

Az alábbi ábrán a péniszrák tünetei olvashatóak (2. ábra)

2. ábra: Tünetek

C/b. Differenciáldiagnózis

Sokszínű, klinikailag akár a hímvesszőráktól is nehezen elkülöníthető gyulladásos
megbetegedések: balanoposthitis, Herpes simplex, idült plasmasejtes balanoposthitis,
syphilis.

C/c. Vizsgálatok

A hímvesszőrák

Elsődleges tumor: Az elsődleges tumor megítélésére a fizikális vizsgálat
elengedhetetlen. A fizikális, vagy radiológiai vizsgálatot követően az elváltozás
mintavétele nélkülözhetetlen, de szem előtt kell tartani azt a tényt is, hogy a felületes
biopszia stage- és grade-értéke eltérhet a végleges kórszövettani lelettől.

Nyirokcsomó státus: A lágyéki tapintható nyirokcsomók mintegy fele valódi áttét, míg a



elsődleges
elváltozása
általában már
fizikális
vizsgálattal
megállapítható.
Kétes esetben
mintavétel
szükséges. A
lágyéki
nyirokcsomók
állapota
határozza meg
leginkább a
túlélést.

másik fele reaktív, gyulladásos elváltozás. Még a klinikailag negatív lágyéki
nyirokcsomó állapotú betegekben is a mikrometasztázis 20%-ban van jelen. Jelenleg
nincs olyan nem-invazív vizsgálati módszer, mely a nyirokcsomó állapotát 100%-os
biztonsággal meg tudná ítélni hímvesszőrákos betegekben. Ugyanakkor, amennyiben
gondos áttapintás során lágyéki nyirokcsomó nem tapintható, akkor nincs indikációja az
elsődleges daganat eltávolítását megelőzően további radiológiai vizsgálat elvégzésének.

3. ábra: Vizsgálatok

Milyen
elváltozásra
gondol az
anamnézis és a
klinikai kép
esetén?

1. eset. 38 éves promiszkuáló férfi anamnézisében relatív, majd fokozódó
fitymaszűkület szerepel. Kezdetben a makkon vett észre elváltozást, melynek először
nem tulajdonított jelentőséget, majd az elváltozás gyorsan az egész makkra ráterjedt. 4.
ábra

4. ábra: HPV okozta glanuláris tumor 5. ábra

Fizikális vizsgálat során a fityma nehezen hátrahúzható, alatta bűzös papillaris képlet
fedi a makkot. Inguinalisan megnagyobbodott nyirokcsomó nem tapintható, egyéb
urológiai panaszai nincsenek.

Mi lenne a
következő lépés?

Glanduláris biopszia, HPV tipizálás. Tekintettel a daganat kiterjedtségére biopszia
elvégzése javasolt. Továbbá a klinikai kép alapján felmerül HPV fertőzés alapos
gyanúja, mely miatt a mintát HPV tipizálásra küldjük malignitásának megítélésére.

Betegünkben a mintavétel eredménye: kiterjedt condyloma a makkon. A HPV tipizálás
alacsony malignitású vírust igazolt.



Az eredmény
alapján mit
tenne?

Alacsony malignitású HPV fertőzés esetén javasolt a daganat eltávolítása. Mélyre
terjedés, vagy nyirokcsomóáttét veszélye viszonylag alacsony. Javasolt
elektrokoagulátorral, vagy lézerrel a felszínes tumor eltávolítása, majd rendszeres
ellenőrzés. Szóba jöhet gyógyulást követően immunstimuláció is.

D./ Stádiumbeosztás (TNM)
A betegség stádiumának meghatározására a 2009-ben felfrissített TNM klasszifikáció
szolgál.

A túlélés szempontjából a legfontosabb, a lágyéki nyirokcsomók állapotának megítélése
fizikális vizsgálat során nem egyszerű. Az első vizsgálatnál az esetek 28-46%-ában van
jelen tapintható lágyéki nyirokcsomó.

8. ábra: TNM 9. Ábra: Kétoldali inguinalis nyirokcsomó
konglomerátum

Az elváltozás malignitását kórszövettanila GrI –III között értékeljük.

E./ Kezelés
A kezelések sorában a sebészi kezelés a kemoterápia és a radioterápia egyaránt fontos
szerepet játszik, a kezelést a stádium alapján választjuk meg.



E/a. Sebészi kezelés

A legnagyobb biztonságot jelentő kuratív beavatkozás.

Kimetszés az épben történjen!

Szervmegtartó sebészet T1Gr2-ig circumcisio, excisio, makk-rezekció és primer zárás,
glansectomia és lebenyes fedés.

Szervmegtartó sebészet T2-3-ban, ha az elváltozás kisebb területet érint, mint a makk
fele és szoros követés lehetséges. Részleges hímvesszőcsonkolás és pénisz exstirpatio
gáti urethrostomával. Egyénileg mérlegelendő emasculinisatio végzése gáti
urethrostomával.

Helyi kiújulás esetén: szervmegtartó műtét után partialis kimetszés, vagy teljes
penectomia. Ismételt szervmegtartó sebészet akkor lehetséges, ha nincs corpus
cavernosumba terjedés.

Szervmegtartó sebészet középtávú eredményei: kiújulás ritka, alacsony stage-ű
tumoroknál megegyezik a csonkoló műtét eredményével, T1 esetén 5%, T3 esetén 25%.
2 cm-es sebészi szél nem szükséges, általában pár mm is elég és így sem befolyásolja a
túlélést.

Nyirokcsomó sebészi eltávolítása

Alacsony rizikójú csoportban (Tis, pTaG1-2, pT1Gr1) nem indokolt.

Közepes rizikójú daganat (pT1Gr2) esetén egyénileg mérlegelendő (a beteg kora,
követési lehetőség) kétoldali módosított inguinalis lymphadenectomia.

Magas rizikójú csoportban (>=T2 vagy Gr3) kétoldali radicalis inguinofemoralis
lymphadenectomia javasolt.

Amennyiben staging vagy kuratív célból végzett módosított lymphadenectomia során
fagyasztott metszeten, vagy később szövettanilag 2 vagy több nyirokcsomó érintett,
akkor radicalis inguinalis és kismedencei lymphadenectomia elvégzése indokolt
adjuváns kemoterápiával.

Rögzült, nagy nyirokcsomó vagy kimutatott medencei nyirokcsomóáttét esetén
kemoterápia, majd medencei lymphadenectomia kétoldali radicalis inguinalis
lymphadenectomiával.

E/b. Kemoterápia

Adjuvánsan és neoadjuvánsan (fixált nyirokcsomó miatt) is adandó (lásd fentebb).

Vincristin+Methorexat+Bleomycin (VMB) kombináció 10-12 hétig hetente.

Nagy dózisú 5-Fluorouracyl + dupla dózisú Cisplatin 1-4(-5) napig (infúzió 4 órán át).
Bő hidratálás és Mannitol adása mellett 4 hetente ismételhető.

E/c. Radioterápia

Indikáció: T1 N0, amikor a tumorméret 4 cm-nél kisebb, és circumcisiót követően

Típusai: külső besugárzás, brachyterápia

Kockázat: Sikeres helyi kezelés (57-85%), de a beavatkozást követően gyakori sebészi
kimetszés (necrosis 3-16%), húgycsőszűkület (9-30%).

Prophylacticusan radioterápia nem javasolt.

Pre-operatív radioterápia: fixált nyirokcsomó esetén szóba jöhet, de inkább kemoterápia
javasolt.

Adjuváns radioterápia: metasztatikus nyirokcsomók esetén csökkentheti a lokális



kiújulás esélyét.

E/d. Utókövetés

Szükséges, mert a helyi recidíva 0-25%

Módja: megtekintés és fizikális vizsgálat, valamint medence + hasi CT, mellkas rtg., CT
nyirokcsomó és távoli áttét megítélésére.

Ideje: Szervmegtartó hímvessző sebészet és nyirokcsomó nyomon követés esetén: 2 évig
2 havonta, 3. évben 3 havonta, 4-5. évben 6 havonta.

Részleges vagy teljes penectomia esetén: 2 évig 4 havonta, 3. évben 6 havonta és 4-5.
évben évente ellenőrzés. Negatív lymphadenectomia esetén 4 havonta 2 évig, majd 3.
évben 6 havonta ellenőrzés. Pozitív lymphadenectomia esetén intézeti protokoll szerinti
követés.

2. eset

58 éves férfi, hímvesszőn észlelt égő, az utóbbi időben bűzössé váló elváltozás miatt
fordul urológushoz. Fizikális vizsgálattal a makkon egy babnyi, kifekélyesedő alappal
bíró képlet látható. Inguinalisan nyirokcsomó nem tapintható

Mi a teendő?

A kórszövettani vizsgálat pT2 Gr2 tumort talált, melynek sebészi széle pozitív.

Mi a további
teendő?

Milyen rizikójú
csoportba
sorolható a
daganat és mi a
következő lépés?

A patológiai lelet a daganat teljes eltávolítását mutatta. Mellkas rtg. és kismedencei
CT-vizsgálat nem talált kóros eltérést.



A beteg pontos felvilágosítást követően - a magas morbiditás miatt - nem egyezett bele
további kezelésbe.

1,5 év múlva jelentkezik ismételt vizsgálatra, amikor a hímtag csaknem egészét bűzös,
necrotizáló daganat fedi. Mindkét oldalon inguinalisan megnagyobbodott
nyirokcsomók tapinthatók.

Milyen sebészi
teendő javasolt?

A hímtag eltávolítását és gáti urethrostomiát végeztünk, kétoldali
lymphadenectomiával. A szövettani vizsgálat pT3 Gr2 tumort mutatott ép sebészi
széllel. A megnagyobbodott nyirokcsomók között mindkét oldalon 2-2-ben metasztázist
észleltünk.

Milyen további
teendő javasolt?

F./ Összefoglalás
A hímvesszőrák egy ritka daganatos megbetegedés, mely viszonylag kisszámú betegben
vizsgálható. A betegség kezelésében a morbiditás csökkentésére előtérbe kerül az
elsődleges elváltozás szervmegtartó sebészete, míg a lágyéki terület pontosabb
képalkotó vizsgálatai és minimálisan invazív, vagy célzott ellátása szintén ezt a célt
hivatott elérni. Természetesen a hosszú távú eredmények hiányában, napjainkban csak
bizakodhatunk, hogy a fenti beavatkozások kiállják az onkológiai kívánalmak próbáját,
és mint választandó módszerek jelennek meg hamarosan a hímvesszőrák kezelésének
irányelveiben. Ma még nem tudhatjuk, hogy mit hoz a holnap a molekuláris biológiában,
de jelenleg még egységesen elfogadott, hogy a hímvesszőrák kezelésében elsődleges
szerepe a sebészi megoldásnak van, mely műtét során törekedni kell az idegen szövet
épben történő kimetszésére.

Hivatkozások
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