
 

III./11.2. Vesemedence és az ureterdaganatok

Riesz Péter

Ebben a tanulási egységben a vesemedence- és a vesevezeték-daganat
epidemiológiájának, tüneteinek és diagnosztikájának, valamint a kezelési
lehetőségek áttekintése a cél egy beteg esetének bemutatásán keresztül.
A felhasználó a fejezet feldolgozása után tisztában lesz a kezelés helyes
megválasztásához szükséges lépésekkel.

Bevezetés
Az uropoetikus rendszer szerveit bélelő hám az urothelium. Ez összefüggően található
meg a vesék üregrendszerétől, az uretereken, a húgyhólyagon át, a férfi és női húgycső
proximális harmadáig. A pyelum- és ureterdaganatok többsége szövettanilag hasonlóan
transitiocellularis carcinoma, mint a gyakoriság szempontjából kiemelkedő hólyagrák.
Ez a magyarázata, hogy a vesemedence és a vesevezeték daganatainak tulajdonságai,
rizikófaktorai, tünetei és kezelési módjai a húgyhólyagrákéhoz állnak közel.

Szövettan:
átmeneti sejtes
carcinoma!

A vesemedence és vesevezeték daganatai a ritkább urológiai daganatos megbetegedések
közé tartoznak. Általánosságban az összes urothelialis daganat 5%-át teszik ki.
Pyelumdaganatot négyszer gyakrabban lehet kórismézni, mint az ureterdaganatot.
Magyarországon évente kb. 100-120 új esetet regisztrálnak. A pyelum- és
ureterdaganatok leggyakrabban az 55-80 éves kor körül fordul elő, de az elmúlt
évtizedekben sajnálatos módon, a fiatalabb korosztályban megnőtt a gyakorisága.

Dohányzás a
legfontosabb
rizikótényező!

A kialakulásukért felelős rizikótényezők megegyeznek a hólyagrákéval. A
legjelentősebb hajlamosító tényező a dohányzás, mely ötszörösére emeli a vesemedence-
és a vesevezeték-daganat kockázatát. A folyamat kialakulásához relatív hosszabb időre
van szükség (5-10 év), mely idő eltelte után a leszokás már alig csökkenti a tumor
kialakulásának rizikóját. Szintén fokozott az urothel eredetű rák esélye azoknál, akik
rendszeresen többgyűrűs aromás vegyületekkel érintkeznek (pl.: vegyi-, festék-, gumi-
és fémiparban dolgozók esetén). Kockázatnövelő hatásukat már az 50-es években
kimutatták brit vegyipari munkásoknál. Elsőként a benzidinét, illetve a 2-naftilaminét. A
daganatkeltő hatás kialakulásához szintén sok idő, több évtized szükséges. Kimutatták,
hogy hasonlóan a hólyagrákhoz, bizonyos gyógyszerek, a rendszeres phenacetin és az
ismételten adott cyclophosphamid talaján is nagyobb eséllyel alakulhatnak ki.

A következőkben egy eset ismertetésével, annak diagnosztikus és terápiás lépéseivel
szeretnénk a betegséggel kapcsolatos információkat megosztani az olvasóval.
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ureteronephrectomia, cystoscopia, retrograd ureterographia, urographia, ureteroscopia,
pyeloscopia
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A.) Panaszok
A példában szereplő személy (72 éves nőbeteg) a következő panaszokkal érkezett a



rendelésre:

Véres vizelet, bizonytalan bal oldali deréktáji fájdalom és gyengeség.

B.) Anamnézis
A kórelőzményi adatok ismerete nagyon fontos, mert a helyesen feltett kérdések során a
betegség kialakulásában szerepet játszó tényezők a helyes diagnózis irányába való
gondolkodásunkat megkönnyítik. Felmerül a gondolat, hogy a beteg panaszai alapján
vannak-e olyan kérdések, melyeket semmiképpen nem hagyhatunk ki!

Milyen
kérdéseket tesz fel
a betegnek?

Esetünkben az alábbi kórelőzményi adatokat regisztráltuk: Véres vizelete 2 hónapja
jelentkezett először, azóta többször ismétlődött, de mindig feltisztult. Vizeléskor
fájdalom nem tapasztalt, alvadékot időnként látott. Deréktáji panaszai során, hányinger,
hányás és láza is jelentkezett. 30 éve dohányzik naponta 20-30 szálat.

C.) Vizsgálatok
A kórkép felállításának következő lépcsőfoka különféle vizsgálatok elvégzése.

Minden esetben először fizikális vizsgálatra kerül sor, ezt követik a különféle
laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok.

Esetünkben a fizikális vizsgálat eredményeként a következő eltérésekre derült fény: Bal
oldali deréktájék ütögetésre érzékeny, a beteg a vizsgálatkor is lázas (38,4 C).

A következő lépés a különféle vizsgálatok elrendelése. Az eddigi adatok alapján el kell
döntenie, milyen vizsgálatokkal folytatódjon a panaszok okainak kiderítése.

Milyen
vizsgálatokat kér?

Milyen vizsgálatokat kér?

Számos vizsgálati eljárás közül választhat, a mindennapi gyakorlatban vannak könnyen
elérhető és első tájékozódásra alkalmas, a beteg számára nem nagy megterhelést jelentő
vizsgálatok, és vannak olyanok, melyek időigényesek és célirányosak.

Hasi UH
vizsgálaton
következményes
veseüregrendszeri
tágulat

Az adott beteg esetében labor (vérkép, máj és vesefunkciós valamint ionháztartás, és
vizeletvizsgálat), 2 irányú mellkasröntgen és hasi UH vizsgálat történt.



A képen láthatóak a kóros laborvizsgálati eredmények, a mellkasröntgen és a hasi UH
eredménye. Ezek ismeretében felállítható-e a diagnózis vagy sem?

Az eredmények
ismeretében mire
gondol?

A fenti eredmények ismeretében mire gondol?

A vizsgálati eredmények alapján a betegnél igazoltuk a haematuriát, a laborjaiban a
gyulladásos paraméterek emelkedettek, a vesefunkció beszűkült, vérszegénység látható.
A hasi UH vizsgálat során a bal oldali vese üregrendszere kitágult, feltételezhető az
ureter elzáródása. Az ureter elzáródásának oka még nem ismert, de a láz, deréktáji
fájdalom és leucocytosis miatt a bal oldali vese tehermentesítése jön szóba. A
bevatkozás sürgős, további képalkotó vizsgálatokra nincs idő és miután a beteg
kontrasztanyagot nem kaphat a beszűkült vesefunkció miatt, erre lehetőség sincs.

D.) Döntés és kezelés

Milyen deviációt
lehet végezni?

Milyen deviációt lehet végezni?

Jelen esetben bal oldali percutan nephrostomia javasolt, melyet lokális érzéstelenítés
után elvégeztünk. Így a panaszok: láz, deréktáji fájdalom mérséklődnek, illetve
lehetőség lesz az elzáródás okának tisztázására, a percutan katéteren keresztül végzett
kontrasztanyagos vizsgálattal.

Ezután mi a teendő?

A beteg a kórházi obszerváció során antibiotikum kezelést, vértranszfúziót kapott, majd
amikor általános állapota lehetővé tette, folytatódott a kivizsgálása.

Hogy folytatja a
beteg további
vizsgálatát?

Hogy folytatja a beteg további vizsgálatát?

A vérvizelés miatt hólyagtükrözés szükséges. A percutan katéteren keresztül
kontrasztanyagos vizsgálat, antegrad pyelo-ureterographia lehetséges.

A cisztoszkópia megtörtént, a vizsgálat során ép hólyagképet találtunk, de a bal oldali
ureterszájadékból véres akciók voltak láthatóak.

Az antegrad ureterographia során az ureter alsó szakaszáig láttunk kontrasztanyag
telődést, majd itt egy teljes ureter-elzáródást okozó elváltozást rajzol ki a
kontrasztanyag. Az ureter alsó szakasza nem telődik.

Milyen további
vizsgálat jön
szóba?

Milyen további vizsgálat jön szóba?

Az intraureteralis képletek diagnosztikájára a retrográd ureterographia a mai napig
fontos vizsgáló eszköz az urológus kezében.

A kontrasztanyagos CT vagy MRI pontos képet ad az elváltozás okáról és a
környezetéről is. Miután a beteg vesefunkciója időközben normalizálódott, ezt a
vizsgálatot is el tudjuk végezni.

A retrograd ureterographia során az ureter alsó szakasza telődött, majd a
kontrasztanyag úgynevezett „kígyószáj” tünetet képezve, megállt egy intraureteralis
képletnél.

Az alábbi képen a retrograd ureterographiával együtt végzett szinkron antegrád töltés
során kapott képet mutatjuk.

Retrograd
ureterographia
fontos a
felsőüregrendszeri



daganatok
kivizsgálásában!

Az alábbi ábrán a hasi CT vizsgálat eredménye olvasható.

Összefoglalás a felső üregrendszeri tumorok során szóba jövő képalkotó
vizsgálatokról:

Az elsőként végzendő hasi és kismedence ultrahangvizsgálat során csak a
következményes felső üregrendszeri pangás, esetleg a hólyagba belógó ureterdaganat
látható. Nagyobb a diagnosztikus jelentősége a kiválasztásos urographiának, mely során
a daganat helyén telődési hiány látható. A kontrasztanyagos CT- és az MRI vizsgálatnak
további előnye, hogy a daganatos infiltrációt, regionális nyirokcsomóstátust és a
környező szervek esetleges érintettségét is mutatja. A retrograd ureterographia, a
modern képalkotók korában sem felejthető el, ugyanis ezzel nyerhető a legtöbb
infiltráció, amennyiben nincs a veséből kiválasztás. Előrehaladott esetekben távoli
áttétek keresésére csontscintigráfia, mellkasi- és koponya CT vizsgálat is szükségessé
válhat.

Endoscopia: A diagnózis után kötelező vizsgálat a hólyagtükrözés, mert az esetek
30%-ában társul hólyagrák, a felső üregrendszeri daganatokhoz. Ez gyakran már a
kivizsgálás során megtörténik, mert a vérvizelés okát kereső alapvizsgálatnak számít. A
daganat közvetlen megtekintésére a pontos diagnózis felállításához nincs minden
esetben szükség, de antegrad módon az ureter felől ureteroscoppal, vagy percutan
módon végzett nephroscoppal ez lehetséges. Ezekkel a módszerekkel, finom biopsziás
fogók segítségével, szövettani minta is nyerhető.

Milyen terápiás
lépést hozzunk?

Milyen terápiás lépést hozzunk?

Vizsgálatainkkal igazoltuk, hogy a bal oldali ureterben egy kb 18x12 mm-es daganat
okoz teljes ureterelzáródást. Az eddigi eredmények alapján metasztázis nem látható. A
beteg gyógyulásának legnagyobb esélye a radikális műtéti megoldástól várható.
Aneszteziológiai vizsgálat kontraindikációt nem talált.

Milyen műtéti
megoldást
válasszunk?

Milyen műtéti megoldást válasszunk?

A felső üregrendszeri daganatok arany standard kezelési eljárása, függetlenül a daganat
méretétől és elhelyezkedésétől, a radicalis ureteronephrectomia. A műtét során a vese, az
ureter és a szájadék kerül eltávolításra, oly módon, hogy a szájadék körüli
hólyagfalrészletet mandzsettagombszerűen vágjuk ki. Betegünknél is ezt a műtéti
megoldást választottuk.

A fenti műtéttől, csak alapos indokkal lehet eltérni. Ilyen lehet, ha a daganat



bizonyítottan pTa vagy T1 stádiumú (izomfalat nem infiltráló) és G1 fokozatú.
Hasonlóan szervkímélő beavatkozást végezhetünk szoliter, vagy funkcionálisan szoliter
vese esetében. Nem szabad azonban minden áron erőltetni egy olyan műtétet, amikor
nagy az esélye, hogy daganat marad vissza, ilyenkor a radikalitás, majd művesekezelés
választandó. A daganat eltávolítása a fenti esetekben különösen nagy szakképzettséget
igényel, és a beteg folyamatos ellenőrzését is meg kell oldani, mert a betegség kiújulási
esélye nagyon magas. Ezeknél a műtéteknél a veseüregrendszeri és az ureterdaganatokat
endoscoposan, vagy nyílt műtéttel resecáljuk. Az uretertumorok esetén szerencsés
esetben vég-a-vég anasztomózis készíthető, vagy a kieső ureterszakasz béllel való
pótlására kényszerülhetünk. Az alsó ureterszakasz resectioja után a distalis uretercsonk
hólyagba való neoimplantációja is elvégezhető.

Szövettani eredmény

A hisztopathológiai vizsgálat pT1G1 transitiocellularis carcinomát igazolt.
Nyirokcsomókban nem volt daganatos szóródás.

Az átmeneti sejtes carcinoma az összes pyelum- és ureterdaganat több, mint 90%-át
teszi ki, míg körülbelül 5-7%-a laphám, 1-2%-a adenocarcinoma. A nem hámeredetű
daganatok ritkák, nem érik el az 1%-os arányt. A daganat invázióra és áttétképzésre való
hajlama is megegyezik a hólyagrákéval. Ennek megfelelően a rákos folyamat
stádiumbeosztása is hasonló (T1-T4). A klinikumban a különbséget az jelenti, hogy a
pyelum és a vesevezeték izomrétege sokkal vékonyabb, mint a hólyagé. A beteg
életkilátása annál rosszabb, minél mélyebb réteget érint a daganat. Amennyiben az
izomréteget infiltrálja (mérettől függetlenül) szervmegtartó műtét már nem jelenthet
kuratív megoldást. A daganatok agresszivitása a szöveti differenciáltsági fokozattól
(G1-G3) is függ, mely során a G3 fokozat társul a legrosszabb prognózissal. A rákos
folyamat a nyirokutakon és a véráram útján is ad áttéteket. Lymphogén úton a daganat
elhelyezkedésétől függően, a regionális parahilaris, paraaorticus, paracavalis
kismedencei nyirokcsomókba, míg haematogén úton a tüdőbe, májba, csontokba.

Utókezelés, követés?

Betegünk ureterdaganata pT1G1N0M0 stádiumúnak igazolódott, így adjuváns kezelés
nem szükséges.

A betegkövetés során az első évben 3 havonta laborvizsgálat, hasi UH és cystoscopos
vizsgálat szükséges, majd a további években az ellenőrzések ritkíthatóak. Az átmeneti
sejtes carcinomákra jellemző a daganat recidívája, így a rendszeres ellenőrzések nagyon
fontosak.

Mikor
alkalmazunk
adjuváns
kemoterápiát?

Műtét utáni adjuváns kemoterápia szükséges amennyiben lokálisan előrehaladott a
betegség (pT3-T4), illetve nyirokcsomóáttétek (N1-N3) és távoli metasztázisok (T1)
esetében. Szisztémás kezelést végzünk a betegség kiújulása és későbbi áttétképződés
diagnosztizálása után, abban az esetben is, ha a daganat sebészileg eltávolítható. A
kombinált kemoterápiák összetétele megegyezik a hólyagrákoknál használt sémákkal. A
legtöbb tapasztalat a gemcitabin-cisplatin és a methotrexate-vincristin-adriamycin-
cisplatin (MVAC) kezelésekkel van.

Sugárkezelés: Annak ellenére, hogy az urothel eredetű daganatok sugárérzékenyek,
nagyon ritkán kerül sor az üregrendszeri daganatok esetében radioterápiára. A műtét az
elsőként választandó kezelés, mely után nem javítja a beteg túlélését a tumorágy
irradiatiója.

E.) Összefoglalás
A fenti eset jól példázza, hogy a felső üregrendszeri daganatok sokáig tünetmentesek
lehetnek. Felhívja a figyelmet a vérvizelés jelentőségére, annak mindenkori
kivizsgálására, továbbá arra, hogy a dohányzás a legfontosabb hajlamosító tényező az
urethel típusú daganatoknál.
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