
 

III./11.3. Húgyhólyag rosszindulatú daganatai

Riesz Péter

Ebben a tanulási egységben a húgyhólyagdaganat
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. Az
urothelium daganatai közül, gyakoriság szempontjából kiemelkedik a
hólyagrák. A hólyagcarcinoma a második legtöbbször diagnosztizált
urológiai rosszindulatú daganat.

Szövettan: leggyakrabban
átmenetisejtes carcinoma!

A hólyagrák további epidemiológiai jelentőségét az adja, hogy a fejlett
országokban férfiak között az ötödik, nők körében a negyedik
leggyakoribb rosszindulatú daganat. A hólyagtumoros esetek száma
évről évre emelkedő tendenciát mutat.

A világon évente a több mint 300,000 új hólyagrákot fedeznek fel és
ebből a betegcsoportból nem kevesebb, mint 100,000 beteg hal meg
évente. A hazai halálozási statisztikák alapján 800 felett van a
hólyagdaganatban évente elhunytak száma. A betegek 80%-ának
életkora 50 és 80 év között van. Sajnálatos módon azonban, ez a
tartomány fokozatosan a fiatalabb korosztály irányába tolódik. A
férfi-nő előfordulási arány 2,7:1-hez.

A hajlamosító tényezők közül a legfontosabb a dohányzás, mely
ötszörösére emeli a hólyagrák 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 a hólyagrák esélye azoknál, akik rendszeresen többgyűrűs
aromás vegyületekkel érintkeznek (pl.: vegy-, festék-, gumi- és
fémiparban dolgozók esetén). A daganatkeltő hatás kialakulásához
szintén sok idő, több évtized szükséges.

Dohányzás a legfontosabb
rizikótényező!

A rendszeres phenacetin és az ismételten adott cyclophosphamid
talaján is nagyobb eséllyel alakul ki hólyagdaganat. Kismedencei
besugárzás szintén elindíthat a hólyagban malignus tumort, mely
általában 5-10 év múlva kerül felismerésre. Léteznek még egyéb
anyagok, melyek szerepét feltételezik a húgyhólyag
karcinogenezisében, de jelenleg még nem bizonyították be
egyértelműen. Ilyen lehet például a túlzott kávé, a tömény alkohol,
illetve a mesterséges édesítőszerek fogyasztása. A Schistosoma
haematobiummal fertőzött trópusi területeken magasabb a laphám
típusú húgyhólyagrákok incidenciája, a WHO ezért is támogatja a
bilharziasis világméretű eradikációját.
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A.) Panaszok
A példában szereplő személy (45 éves férfi beteg) a következő
panaszokkal érkezett a rendelésre: fájdalmatlan véres vizelet

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 1 hónapja jelentkezett először, azóta többször
ismétlődött, de mindig feltisztult. Vizeléskor fájdalom nem
jelentkezett, alvadékot időnként látott, ilyenkor a húgycső vége kissé
csípett. Deréktáji panaszai, láza nem jelentkezett. Serdülőkora óta
dohányzik, naponta kb. 20 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 eltérésekre nem derült
fény.



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.

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

 

A fentiekben látható a kóros vizelet vizsgálati eredmény és a
kismedencei UH eredménye. Ezek ismeretében felállítható-e a
diagnózis vagy sem?

A fenti eredmények
ismeretében mire gondol?
Ezután mi a teendő?

A fenti eredmények ismeretében mire gondol? Ezután mi a teendő?

Amennyiben a húgyhólyagdaganat lehetősége felmerül, a telt hólyag
mellett végzett kismedence és hasi ultrahangvizsgálat során látható
lehet az intravesicalis terime, esetleges következményes
veseüregrendszeri tágulat. Az ultrahangos vizsgálat érzékenysége
nagyban függ a vizsgáló tapasztalatától és a készülék minőségétől.
Kisméretű vagy hátsó falon elhelyezkedő daganat felismerése nem
könnyű feladat. További érzékenyebb radiológiai vizsgálat, CT, MRI
nem indokolt, mert nem tudta kiváltani az invazív vizsgálatnak
számító, de a daganat detektálása szempontjából elkerülhetetlen
cystoscopiát. A hólyagtükrözés egy olyan eszközös beavatkozás, amit
merev vagy flexibilis optikus műszerrel lehet végezni. Leggyakrabban
helyi érzéstelenítésben, ritkán regionális vagy általános anesztéziában,
a húgycső és húgyhólyag belfelszínének közvetlen megtekintését
érhetjük el.

Cystoscopia
elkerülhetetlen!

Cystoscopia eredménye:

Akadálytalan eszközbevezetés, a hólyagalap bal oldalán egy
dióbélnyi, papillaris tumor látható, egyebekben a hólyagnyálkahártya
kp. vértelt. Ureterszájadékok épek, résszerűek, tiszta akciók láthatóak
(3. ábra).

D.) Döntés és kezelés



Hogy folytatja a beteg
további vizsgálatát?

Hogy folytatja a beteg további vizsgálatát?

Végleges, biztos diagnózis csak a daganat transurethralis eltávolítása,
illetve méretétől függően biopszia után végzett hisztológiai vizsgálat
során adható. Így a következő lépés a transurethralis reszekció, ami
nemcsak diagnosztikus eljárás, hanem egyben terápiás beavatkozás is,
amennyiben a daganat teljes egészében eltávolítható és a szövettani
vizsgálat nem igazol izominfiltrációt.

Betegünknél a daganatot endoszkópos módszerrel eltávolítottuk. A
műtét során makroszkóposan a beteg tumormentesnek tűnt.

Biológiai viselkedés alapján a hólyagrákokat két nagy csoportba
sorolhatjuk. A nem-izominvazív (korábbi nomenklatúra szerint
felületes – Ta és T1), és az izominvazív típus (T2-4), melyet további
alcsoportokra lehet bontani. A két fő csoport biológiai viselkedése,
prognosztikája, a beteg életkilátása, a daganat áttétképző hajlama
annyira különbözik, hogy szinte két külön entitásról lehet beszélni.

Az újonnan diagnosztizált hólyagkarcinómák az esetek 70-80%-ban
nem-izominvazívak és teljes egészében reszekálhatóak transurethralis
műtét során. A daganatok 30-85%-a mégis recidiválni, míg a tumorok
10-20%-a progrediálni fog, a stádiumát vagy a differenciáltságát
illetően, ezért a beteg követése nagyon lényeges kérdés.

Alkalmazható-e
valamilyen kezelés a
recidíva megelőzése
érdekében?

Alkalmazható-e valamilyen kezelés a recidíva megelőzése
érdekében?

Lokális kemoterápia alkalmazásával a recidíva-arány csökkenthető.
Korai postoperatív kemoterápiáról beszélünk, amikor közvetlenül a
műtét után (6 órán belül) fecskendezünk a hólyagba epirubicint,
mitomycint vagy doxorubicint. Ennek kontraindikációját jelenti a
hólyagperforáció veszélye, vagy az aktív vérzés, mert egyik esetében
sem lehet a katétert a szükséges 60 percre lezárni.

Betegünknél 20 mg mitomycin korai műtét utáni kemoterápiát
alkalmaztunk.

Szövettani eredmény

A hisztopathológiai vizsgálat pT1G1 transitiocellularis carcinomát
igazolt. A szövettani vizsgálat során feldolgozott simaizomrészletek
daganatmentesek voltak.

Az átmeneti sejtes karcinóma az összes hólyagrák több, mint 90%-át
teszi ki, míg a hólyagrákok 5%-a laphám, 2%-a adenokarcinóma. A
nem hámeredetű daganatok ritkák, nem érik el az 1%-os arányt.
Gyermekkorban előfordulhat rhabdomyosarcoma, míg felnőttkorban
melanoma malignum vagy vérképzőszervi daganat adhat ide áttétet. A
differenciáltsági fokot a grade jellemzi, de jelenleg több szövettani
beosztás is létezik, illetve nagyon fontosak az úgynevezett kockázati
csoport beosztások.

Nem-izominvazív
hólyagdaganatok standard
terápiája a transurethralis
tumor reszekció (TUR)

A nem-izominvazív hólyagdaganatok standard terápiája a
transurethralis tumor reszekció (TUR), bár kiterjedt multiplex Tis
esetén olykor radikális cystectomia is szóba jöhet. Az alacsony
kockázatú TaG1 hólyagrák után helyi intravesicalis kemoterápia nem
szükséges. A közepes kockázatú csoportba tartozó TaG2, T1G1 és
T1G2 stádiumú tumor TUR-ral történő teljes eltávolítása után,
profilaktikus intravesicalis kemoterápiás kezelést kell végezni,
melynek hatására a relapszus- és progressziós ráta csökken. A magas
kockázatú T1G3 és Tis daganat eltávolítása után intravesicalis BCG



kezelés javasolt. Ugyanez szükséges a recidív TaG2, T1G1 és T1G2
daganat után.

Izominvazív típusnál az
elsőként választandó
kezelési mód a radikális
műtét

Az izominvazív típusnál az elsőként választandó kezelési mód a
radikális műtét, melynek elvégzését azonban a jelentős műtéti
megterhelés sok esetben korlátozza. Izominvazív daganatok (pT2-T4)
esetében gyógyulást nem lehet elérni az endoszkópos módszerrel.
Amennyiben a beteg általános belgyógyászati állapota alkalmassá
teszi, radikális cystectomia végezhető, mely után pT2-pT3b patológiai
stádiumig 50% feletti ötéves túlélés érhető el. Radicalis cystectomia
végezhető BCG-rezisztens, recidíváló pT1G3 és pTis esetében, illetve
az endoszkóposan nem uralható méretű pT1 stádiumú exophyticus
hólyagráknál is. A műtét során gondoskodni kell a vizelet
eltereléséről, illetve elvezetéséről, melynek számos formáját írták le. A
megfelelő deviációt a beteg igényének figyelembe vételével, de a
betegség kiterjedésének függvényében kell kialakítani.

Amennyiben az egyetlen végleges kuratív megoldás, a cystectomia
nem jön szóba, akkor a beteg kemo- és/vagy sugárterápiában részesül,
esetleg palliatív műtétek végezhetők.

Utókezelés, követés

Betegünk hólyagdaganata pT1G1NxMx stádiumúnak igazolódott és a
műtét után lokális kemoterápiában részesült, így további 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 átmenetisejtes carcinomákra jellemző a
daganat recidívája, így a rendszeres ellenőrzések nagyon fontosak.

E.) Összefoglalás
A fenti eset jól példázza, hogy a néma haematuria hátterében
leggyakrabban a húgyhólyag rosszindulatú daganata áll, illetve azt
hogy a dohányzás a legfontosabb hajlamosító tényező az urethel
típusú daganatoknál.
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