
 

III./2.4. Vastagbél tumorok
Herszényi László

A fejezet célja egy esetbemutatáson keresztül a vastagbélrák (colorectalis
carcinoma-CRC) epidemiológiájának, tüneteinek, diagnosztikájának,
terápiájának és szűrésének áttekintése.
Az olvasó a fejezet áttekintése után tisztában lesz a CRC jelentőségével, a
diagnosztikus stratégiával, a kezelés és a szűrés főbb szempontjaival.

Bevezetés
A CRC világszerte a tüdőrákot követően a második leggyakoribb daganatfajta. A CRC a
fejlett országok többségében és Magyarországon is a második leggyakoribb daganatos
halálozási ok, míg a nem dohányzók esetében az első helyet foglalja el. Magyarországon
évente kb. 5000 beteg hal meg CRC-ben.

A CRC gyakorisága a 40. életév után hirtelen emelkedik, a CRC incidenciája a negyven
év feletti egyénekben 10 évenként megkettőződik, az incidencia a 65-75 éves
korosztályban a legnagyobb.

A vastagbélrák
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Ebben a fejezetben egy valós esetbemutatás kapcsán tárgyaljuk a betegséggel
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.
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A.) Panaszok
Az 56 éves nőbeteget háziorvosa az alábbi panaszok miatt utalta gasztroenterológiai
kivizsgálásra:

-3 hónapja jelentkező véres székletürítések

-széklethabitus változás (székrekedés és hasmenés váltakozása)

-baloldali hasi fájdalom-dyscomfort



-5 kg fogyás

Melyek a véres
székletürítés
legfontosabb
okai?

Melyek a véres székletürítés legfontosabb okai? (1. ábra)
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lehetséges okai?

Melyek a baloldali hasi fájdalom-dyscomfort lehetséges okai? (2. ábra)
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Melyek a széklethabitus változás legfontosabb okai? (3. ábra)

B.) Anamnézis
Családban malignus betegség előfordult (édesanyjának 65 éves korában operábilis
vastagbélrák). Kb. 30 éve dohányzik (20 db/nap), kb. 15 éve obesitas. Szívbetegségről,
hypertóniáról, diabetesről nem tud, érdemi gyógyszerszedés nincs. A székletében észlelt
friss vért aranyeres panasznak tartotta, a széklethabitus változást, az időszakos baloldali
hasi dyscomfortérzést és fogyást stresszes élethelyzetével magyarázta.

A CRC legfontosabb tüneteit a 4. ábra táblázata foglalja össze.



C.) Diagnózis-vizsgálatok

C.)a. Fizikális vizsgálat

Mérsékelt, főleg hasra localisált obesitas, sápadt, anaemiás küllem, negatív cardio-
pumonalis status. Hasi vizsgálata során a has puha-betapintható, a bal bordaív alatt (a
bal colonfél vetületében) kb. 5 cm-es jól körülirt, kissé érzékeny, nehezen mobilizálható
képlet, amely enyhén nyomásérzékeny, de izomvédekezés nincs. Májtompulat megtartott,
máj-lép nem tapintható, jó bélhangok. Rectalis digitalis vizsgálat (RDV) során ujjal
elérhető magasságig kóros nem tapintható, Douglas nem érzékeny, normális
székletnyom. RR: 120/80 Hgmm; Pulzus: 84/min; Testmagasság: 167 cm, Testsúly: 89
kg.

A fenti anamnézis és fizikális vizsgálat alapján vizsgálati stratégiát kell alkotni.

Milyen rutin vizsgálatokat kell elvégezni a bemutatott betegnél? (5. ábra)

C/b. Laboratóriumi vizsgálatok

A rutin laboratóriumi vizsgálatok során mérsékelt vashiányos vérszegénység
igazolódott, egyéb kóros eltérés nélkül (normális süllyedés, elektrolitok, máj- és
vesefunkciók).

A betegnél tumor marker vizsgálatok is történtek.

Az alábbi rendelkezésre álló tumor marker panelből választhat, hogy milyen marker
(markerek) vizsgálatát kéri? (6. ábra)



A tumor marker vizsgálat során a CEA (carcinoembrionális antigén) jelentős
emelkedését észleltük (47 ng/ml), amely több mint tízseres emelkedést jelent (normális
tartomány 4.0 ng/ml alatt). A CA 19-9 értéke a normális tartományon belül maradt (9.5
ng/ml) (normális tartomány kevesebb, mint 37.0 ng/ml).

C.)c. Képalkotó vizsgálatok

A betegnél a hasi UH vizsgálat a fizikális vizsgálat során a fizikális tapintási leletnek
megfelelően kóros kokárda alakzatot, megvastagodott bélfalat, valamint kóros
vascularisatiót ábrázolt (7. ábra).

Ezt követően melyik vizsgálat biztosítja a pontos diagnózist? Milyen további képalkotó
eljárások jöhetnek még szóba? (8. ábra)

Véres
székletürítés,
széklethabitus
változás esetén
kötelezően el

A betegnél megtörtént a vastagbéltükrözés (colonoscopia), amely a colon descendens
proximalis harmadában (a flexura lienalis közelében) a lument szűkítő, sérülékeny,
vérzékeny képletet igazolt, amely makroszkóposan egyértelműen daganatra utalt. A
daganatos szövetből vett biopszia feldolgozását követően vastagbél adenocarcinoma
igazolódott.

A colonoscopia során a fenti daganatos eltérés mellett a colon transversum területén
egy db. 1.5 cm-es, kocsánnyal rendelkező polyp is igazolódott, amelyet polypectomiás
kacs segítségével eltávolítottunk.

A colonoscopia eredménye: colorectalis carcinoma makroszkópos képe (9. ábra). A



kell végezni a
colonoscopiát!

colonoscopia során igazolt polyp és annak eltávolítása (10. ábra).

Az eltávolított nyeles (pedunculált) polyp szövettani képe (tubuláris adenoma)(11.
ábra).

A jóindulatú vastagbél polypok osztályozását a 12. ábra táblázata foglalja össze.

A vastagbél adenomák (polypok) malignus transzformációjának fontosabb kockázati
tényezőit a 13. ábra táblázata tartalmazza

A pontos stádium meghatározáshoz hasi CT, mellkas röntgen vizsgálat is történt,
amelyek távoli áttétet nem igazoltak.

A CRC esetében
fontos ismerni a
daganat
kialakulását
befolyásoló
legfontosabb
tényezőket!

A CRC esetében fontos ismerni a daganat kialakulását befolyásoló legfontosabb
tényezőket, ezek a 14. ábra táblázatában olvashatóak.



D.) Kezelés

D.)a. Sebészi kezelés

A sebészi
kezelés döntő
jelentőségű a
CRC komplex
onkológiai
kezelésében!

A sebészi beavatkozás sikeressége meghatározza a kezelés rövid és hosszú távú
eredményeit. A radikális (R0) műtét fontosabb kritériumai: ép resectiós felszín a
bélfalban; a daganattól számított legalább 5 cm-es ép szakasz; a daganatot ellátó erek
biztonságos leköthetősége; megfelelő számú (legalább 12 darab) nyirokcsomót
tartalmazó blokk dissectiójának lehetősége.

A betegnél radikális bal oldali hemicolectomia történt. Az eltávolított resecátum
patológiai feldolgozását követően Dukes B2 (T3N0M0) stádium igazolódott. A tumor
nem érintette a környéki nyirokcsomókat és a korábbi képalkotó eljárásoknak
megfelelően, műtét során sem igazolódott máj metasztázis.

A CRC stádiumbeosztását és a stádiummal összefüggő prognózist az alábbi táblázat
tartalmazza (15. ábra).

A sebészi kezelés során négy fő műtéti típus különíthető el (16. ábra).

A proctocolectomia (teljes colon- és rectumeltávolítás) fő onkológiai javallata a
familiaris polyposis (FAP) szindróma (profilaktikus céllal), valamint colitis ulcerosa
talaján kialakult colitis-asszociált carcinoma.

A Dukes A, B, C1 stádiumú daganatok a radikalitás igényével operálhatók, a Dukes C2,



D stádiumú tumorok esetén rendszerint csak palliatív műtét végezhető.

Újabban egyre inkább terjed a laparoszkópos műtéti technika.

Endoszkópos mucosectomia (EMR) a mucosát és submucosát érintő daganatok
endoszkópos eltávolítása, amely válogatott esetekben a sebészi kezelés alternatívája
lehet. Az EMR feltétele a daganat infiltrációjának pontos meghatározása, amely
leginkább endoszkópos ultrahang (EUS) segítségével lehetséges.

Elzáródást okozó sigma, ill. bal oldali daganatok lumenének előzetes tágítását követően
a passage biztosítására expandáló endoprothesis is felhelyezhető a lumenbe.

Előrehaladott CRC, távoli áttétek esetében (IV. vagy Dukes D stádium) a palliatív
resectio mellett a soliter (máj, tüdő) áttétek sebészi ellátása is indokolt
(metastasectomia).

Mivel a betegnél nem volt nyirokcsomó érintettség, az onkoteam véleménye alapján
kemoterápiás kezelésre nem került sor.

D/b. Kemoterápia

A kemoterápia elbírálásához elengedhetetlen a betegség stádiumának ismerete.
Adjuváns kemoterápia elsősorban nyirokcsomó áttétekkel járó (III. vagy Dukes C
stádiumú) esetekben indokolt. Ha a daganat nem terjedt át a bélfalon (I. és II. stádium,
vagy Dukes A-B), rutinszerűen nem végzünk kemoterápiát. Az I. és II. stádiumú betegek
rendszerint sebészi kezeléssel meggyógyíthatók. A III. (Dukes C) stádiumú betegekben a
sebészi resectiót követően kötelező az adjuváns kezelés, végül a IV. (Dukes D)
stádiumban szisztémás kemoterápia alkalmazása jön szóba.

b/1. Adjuváns kemoterápia

Az adjuváns kemoterápiát a sebészi resectiót követően 8 héten belül meg kell kezdeni, a
kezelés időtartama 6 hónap. A legtöbb tapasztalat az 5-fluorouracil (5-FU) tartalmú
adjuváns kemoterápia alkalmazásával kapcsolatos: leucovorin/5-fluorouracil (5FU/FA)
kemoterápia („Mayo”-protokoll és „De-Gramont”-protokoll); 5FU, leucovorin,
oxaliplatin kombináció (FOLFOX). Újabban a FOLFOX kezelés mellett alkalmazott
bevacizumab vagy cetuximab adjuváns molekuláris célterápia (target-kezelés)
hatékonyságát is vizsgálják.

b/2. Előrehaladott vastagbélrák kemoterápiája

Előrehaladott CRC-ben az 5FU-val kombinált oxaliplatin (FOLFOX) ill. 5-FU és
irinotecan (FOLFIRI) első vonalbeli terápiák hatékonysága egyenértékűnek tekinthető.
Az előrehaladott vastagbélrák kezelésében újabb lehetőség a molekuláris célzott terápia
(target-kezelés): az angiogenesist gátló antitestek csoportjából a bevacizumab; a
növekedési (growth) faktor-receptor gátló antitestek közül a cetuximab és a
panitumumab.

Májáttétekben helyi intraarteriás kemoterápia, kemoembolizáció, percutan etanol-
infiltráció, radiofrekvenciás abláció, peritoneum áttétek esetén pedig intraperitoneális
kemoterápia is végezhető.

D.)c. Utókövetés

CRC esetén elsősorban áttét megjelenésére számítunk. Colonoscopos ellenőrzés
szükséges fél évvel a műtét után, majd 2 évig évente, ezt követően háromévente. Az
utókövetés során elengedhetetlen a rendszeres CEA meghatározás, valamint a képalkotó
ellenőrzés (mellkas röntgen, hasi és kismedencei ultrahang, bizonyos esetekben hasi
CT).

Betegünknél az első két colonoscopos kontroll vizsgálat során lokális daganat- vagy
polyprecidívát nem találtunk, a képalkotó eljárások távoli áttéteket kizártak, a
postoperatív ill. a követéses CEA értékek normalizálódtak.



D.)d. Szűrés-megelőzés

Ismerni kell az
50 év feletti,
panaszmentes
lakosság részére
ajánlott szűrési
stratégiákat!

Mivel az adenoma-CRC fejlődési folyamat hosszú (10-15 év), a rákmegelőző állapotok
felismerése és kiiktatása alapvető fontosságú. A CRC daganat-biológiájából adódóan
egyértelmű, hogy megfelelően szervezett és kivitelezett szűrőprogramok segítségével
csökkenthető a CRC mortalitása.

Az epidemiológiai adatok arra utalnak, hogy a sporadikus CRC előfordulás gyakorisága
50 év felett nő meg. Az 50 év feletti lakosságban a CRC szűrőprogramok során
kivitelezhető, költség-hatékony módszereket kell alkalmazni.

Az 50 év feletti, alacsony-átlagos kockázatú, panaszmentes lakosság részére ajánlott
szűrési stratégiákat az alábbi táblázat foglalja össze (17. ábra).

Melyek a
széklethabitus
változás
legfontosabb
okai?

Kétféle szűrési stratégia ismeretes. Az ún. „kétlépcsős” stratégiák (széklet occult vér
meghatározása /fecal occult blood test/ - FOBT; flexibilis sigmoidoscopia; irrigoscopia;
CT-colonographia /virtuális colonoscopia/; széklet DNS vizsgálat, egyéb modern
technikák) lényege, hogy pozitív esetekben második lépésben a colonoscopia elvégzése
minden esetben kötelező. Az ún. „egylépcsős” stratégia („one-stage screening”) lényege,
hogy már első lépésben megtörténik a végleges (gyakran terápiás) beavatkozást jelentő
teljes colonoscopia („colonoscopia-alapú” szűrés). A legtöbb nemzetközi és hazai
tapasztalat a FOBT-alapú szűréssel kapcsolatos. Hangsúlyozandó, hogy a FOBT-alapú
komplex CRC szűrőmódszereknek szerves részét kell képeznie a colonoscopiának vagy
a flexibilis sigmoidoscopiának.

A nemzetközi irányelvek egyre inkább a colonoscopia-alapú szűrés jelentőségét és
előnyeit hangsúlyozzák. A colonoscopia-alapú szűréssel egyértelműen csökkenthető a
CRC mortalitása. Önálló szűrésmódszerként 50 év felett 10-évente végzett
colonoscopiát a szűrés „arany-standardjának” tekintjük. A módszer hatékony
diagnosztikus és terápiás lehetőségeiből adódóan az „egyszer az életben 50 év után”
(„once in a life-time colonoscopy”) stratégia is egyre reálisabbnak tűnik.
Hangsúlyozandó, hogy a colonoscopia szerves része a FOBT-stratégiákon alapuló
komplex CRC szűrőmódszereknek.

E.) Összefoglalás
A bemutatott eset jól mutatja a vastagbélrákkal kapcsolatos legfontosabb teendőket. Az
anamnézis és fizikális vizsgálat alapján egyértelmű volt a kivizsgálási stratégia,
amelynek legfontosabb mozzanata a vastagbéltükrözés (colonoscopia). A daganat
időben történő felfedezése esetén jelentősen javul a prognózis. Mivel a CRC
népegészségügyi problémát jelent, előtérbe kerül a népesség-alapú vastagbélszűrés
szükségessége.
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