
 

III./2.5. A végbél rosszindulatú daganatai
Poller Imre, Torgyík László

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

Bevezetés
A rectum daganatai a colorectalis daganatok csoportjába tartoznak. A CRC a tüdőrákot
követően világszerte a második leggyakoribb daganatfajta. Daganat a vastag- és végbél
bármely szakaszán kialakulhat, de előfordulási valószínűsége az egyes szakaszokon nem
egyforma. A lokalizáció statisztikai megoszlása az 1. ábrán látható.

A CRC előfordulási gyakorisága a vastagbélrendszer alsó szakaszaiban ugrásszerűen
növekszik, a CRC csaknem 70%-a a sygma és a rectum területén alakul ki.

A CRC a biológiai viselkedés és az ennek alapján megválasztandó kezelési stratégia
alapján három, egymástól jól elkülönítendő csoportra osztható: a vastagbél (colon +
sygma), a végbél distalis kétharmada (rectum) és a végbél-nyílás(anus) daganataira.

Magyarországon évente kb. 5000 beteg hal meg CRC-ben. A CRC gyakorisága
összefügg a táplálkozási szokásokkal, a CRC gyakorisága a 40. életév után hirtelen
emelkedik, a CRC incidenciája a negyven év feletti egyénekben 5 évente szinte
megkettőződik, az incidencia a 65-75 éves korosztályban a legnagyobb. A CRC hazai
előfordulása emelkedő, 1975-ben 3025 beteg halt meg Magyarországon colorectalis
rákban, 1990-ben már 4236.

A vastagbél carcinomák fokozatosan súlyosbodó adenomatosus dysplasia stádiumán
keresztül lassan, több éven (akár 5 – 10 év) keresztül alakulnak ki, e a csoportba tartozik
a vastagbélrákok legalább 70%-a, Az adenoma stádiumot hyperproliferativ nyálkahártya
elváltozás előzi meg, amelyet környezeti faktorok (gyulladás, a táplálékkal bejutó
irritáló és rákkeltő anyagok),veleszületett génkárosodások vagy az életkorral összefüggő
kóros anyagcsere folyamatok indítanak meg. E tények igen nagy jelentőségűek a CRC
daganatok szűrése, megelőzése és terápiája terén is.

Ebben a fejezetben egy valós esetbemutatás kapcsán tárgyaljuk a betegséggel
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Kulcsszavak: rectum, CRC, véres székürítés, CEA, PET-CT, rectum, sugárterápia, 5FU,
DeGramont, FOLFOX, FOLFIRI, bevacizumab, cetuximab, panitumumab
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A.) Panaszok

A rectum
carcinoma korai
tünete a véres
széklet.

Az 50 éves, mérnök végzettségű, aktuálisan egy vidéki kisvárosban vezető beosztásban
dolgozó férfibeteg jogosítványának a meghosszabbítása ügyében jelentkezett
háziorvosánál. Az adatok felvétele során érdemi panaszt nem jelzett, egyedül az elmúlt
néhány hét során két-három alkalommal újra jelentkező aranyeres vérezgetést
említette.

A rectum carcinoma korai tünete a véres széklet, a tumor növekedésével jelennek meg a
tenes-musok, és az inkomplett székürítés érzete.

B./ Anamnézis
A családban malignus betegség nem fordult elő. (Az ilyen családi anamnézis
hazánkban egyre ritkább.) Nem dohányzik, rendszeresen sportol, úszok, teniszezik,
Szívbetegségről, hypertóniáról, diabetesről nem tud, érdemi gyógyszerszedés nincs.

Melyek a
végbélrák
hajlamosító
tényezői?

5-6 év óta évente két-három periódusban aranyeres panaszok, vérezgetés, sebész 4 éve
látta, konzervatív kezelést, kúpokat, ülőfürdőt javasolt. E beavatkozások hatásosnak
bizonyultak, ezért ezt a kezelést az elmúlt napokban újra kezdte.

A konkrét anamnézisben tulajdonképpen semmi nem utal CRC daganat kockázatára,
azonban rectalis vérezgetés esetében még ismert, fennálló aranyér mellett is gondolni
kell rectum tumor lehetőségére.

A vastag és végbélrákra hajlamosító tényezők valamint a kockázati tényezőket a
következő ábrákon olvashatják (2. és 3. ábra).



C.) Diagnózis-vizsgálatok

C.)a. Fizikális vizsgálat

Kisportolt alkatú, jó erőállapotú férfibeteg, Negatív cardio-pumonalis status. Hasi
vizsgálata során a has puha-betapintható, tapintási érzékenységet nem jelez.
Májtompulat megtartott, máj-lép nem tapintható, jó bélhangok.

A rectum
tumorok 35%
érhető el ujjal.

A háziorvos által elvégzett rectális digitális vizsgálat (RDV) során aranyeres tüneteke
sem voltak észlelhetők, ujjal elérhető magasságig egyértelmű kóros nem volt
tapintható, a végbél fala az ujjal elérhető magasságban a hátsó falon merevebbnek
tűnt. A vizsgálat során normális székletnyom. RR: 120/80 Hgmm; Pulzus: 84/min;
Testmagasság: 178 cm, Testsúly: 82 kg.

Mivel a fizikális vizsgálat a jelzett vérezgetési panaszokat nem magyarázta, a
lelkiismeretes háziorvos a teljes biztonság kedvéért széklet-vér vizsgálatot, illetve
vastagbél-tükrözés lehetőségét vetette fel, azzal érvelve, hogy önmagában a rectális
fizikális vizsgálat csak részleges információt ad (igaza volt, hiszen a gyakori
betegségnek tekinthető rectum tumorok csak 35 %-a ujjal elérhető). A férfi elfogadta
az őt partnernek tekintő, körültekintő orvos érvelését és véleményét, ezt követően a helyi
kórházban rectoscopos vizsgálatra előjegyzést kértek, amit 9 hétre jegyeztek elő.

C.)b. Laboratóriumi vizsgálatok

A jogosítvány megszerzéséhez előírt rutin laboratóriumi vizsgálatok során normális
süllyedés, vérkép, elektrolitok, vércukor, máj- és vesefunkciók, valamint negatív
vizelet-lelet került leírásra.

A primer
kivizsgálás során
észlelt
marker-érték /
tumor kiterjedés
aránya utal arra,
hogy a konkrét
esetben mennyi
információ
várható a marker
értékek ismételt
meghatározásától

A betegnél az adott helyzetben tumor marker vizsgálatokra külön megbeszélés és
megfontolás alapján került sor.

a CEA (carcinoembrionális antigén) 3,4 ng/ml (normális tartomány 4.0 ng/ml alatt), a
CA 19-9 értéke 14.0 ng/ml) (normális tartomány kevesebb, mint 37.0 ng/ml, azaz egyik
tumor-marker vizsgálat sem igazolt kóros értéket, azaz a tumor-markerek nem utaltak
malignus folyamatra.

Mint a CEA mint pedig a Ca19,9 marker igen hasznos segítség a CRC daganatok
diagnosztikájában és követésében, azonban a marker-értékek nem közvetlenül
korellálnak a daganat jelenlétével, illetve kiterjedtségével. A primer kivizsgálás során
észlelt marker-érték / tumor kiterjedés aránya utal arra, hogy a konkrét esetben
mennyi információ várható a marker értékek ismételt meghatározásától. Azaz létezhet
igen nagy tumor, negatív marker értékekkel, illetve kicsiny daganat erősen emelkedett
marker értékekkel. Nyilvánvaló, hogy az első esetben szinte felesleges a marker
vizsgálat gyakori ismétlése, míg a második esetben rendkívül hasznos lehet a
rendszeres marker kontroll.

C.)c. Képalkotó vizsgálatok

A betegnél elvégzett rectoscopia során a rectum középső harmadában 8 – 11 cm
magasságban a hátsó falon a lument nem szűkítő, de széles alapú, közepén egy
ujjbegynyi szakaszon kifekélyesedett, aktuálisan coagulummal fedett képletet talált.
Biopszia történt.

A rectális
digitális
vizsgálattal a

Az alábbiakban a rectum tumorok felosztása olvasható (4. ábra).



rectum alsó
harmada illetve
az analis régió
ítélhető meg.

A rectális digitális vizsgálattal a rectum alsó harmada illetve az analis régió ítélhető meg.

A rectoscopos kép makroszkóposan egyértelműen daganatra utal. A daganatos
szövetből vett biopszia feldolgozását követően Grade I-II. adenocarcinoma igazolódott.

A daganatos betegség személyre szabott diagnosztikája a személyre szabott optimális
terápia megválasztásának és elvégzésének az alapja, azaz a kivizsgálási stratégia helyes
kialakítása meghatározó eleme a komplex onkológiai ellátásnak.

Sajnos igen gyakori az, hogy már az anamnézis alapján is szinte egyértelmű az
iránydiagnózis (a rectális digitális vizsgálat során észlelt, ujjal elérhető magasságban
elhelyezkedő széles alapú vérző beszűrtség gyakorlatilag a rectum-tumor diagnózisának
megfelelő lelet). Az sem ritka azonban, hogy szinte véletlenül kerül sor a daganatos
megbetegedés felderítésére, a konkrét eset is ebbe a kategóriába sorolható, hiszen
önmagában az „ismert betegséggel” magyarázható ismétlődő panasz miatt a beteg
hosszú ideig orvoshoz sem fordult volna.

A szövettani lelet
meghatározó
jelentőségű, a jó
terápiás stratégia
kialakításához.

A daganatos megbetegedés végleges diagnózisa azonban csak a szövettani bizonyítással
mondható ki, a szövettani lelet meghatározó jelentőségű, mint a jó diagnosztikus, mint
pedig a jó terápiás stratégia kialakításához.

A rectum daganatok 99%-ban adenocarcinomák, a szövettani altípusok a következők (5.
ábra).

Az adenocarcinomák klasszikus WHO klasszifikációja a morfológiai jellegzetességekre
alapozott, a daganatsejtek cytológiai atypiája alapján 3 csoport különíthető el (6. ábra).

Csak a szövettani altípus és grading önmagában még kevés prognosztikai információt



hordoz (kivétel a differenciálatlan carcinoma egyértelműen rossz prognózisa) és nem
segíti az egyedi terápia meghatározását. Napjainkban meghatározó jelentőségűek
lehetnek a hagyományos, morphológiai szövettani vizsgálatot kiegészítő speciális
genetikai vizsgálatok, mind a várható kórlefolyás, mint pedig a választandó terápia
tekintetében is. E csoportba sorolhatóak a vastagbélrákok is. A vastagbél-daganatok
genetikai jellemzők alapján két fő csoportba oszthatóak (7. ábra).

A rectum
daganatok
kezelési
stratégiája
gyökeresen
eltérő a colon
tumorok kezelési
stratégiájától, a
rectum
daganatok műtéti
ellátása esetében
ugyanis igen
nagy jelentőségű
a sugárterápiás
előkészítés.

Konkrét esetünkben a helyzet egyszerűnek látszik. Egy kis terjedelmű, korai stádiumúnak
ítélhető daganat nyert szövettani bizonyítást, az alapvető staging vizsgálatok elvégzése
után látszólag a mihamarabbi sebészeti ellátás szükséges, hiszen a colon tumorokhoz
hasonlatosan a rectum rosszindulatú daganatai is abszolút műtéti javallatot képzenek.
Ha azonban így döntenénk, egyértelműen hibás döntést hoznánk.

A rectum daganatok kezelési stratégiája gyökeresen eltérő a colon tumorok kezelési
stratégiájától, a rectum daganatok műtéti ellátása esetében ugyanis igen nagy jelentőségű
a sugárterápiás előkészítés.

A helyes döntés tehát a célszerű és szükséges staging vizsgálatok mihamarabbi
elvégzése, majd a komplex ellátás konzultálása és megszervezése.

A konkrét esetben a beteg olyan városban él, ahol a kórházban nincsen klinikai
onkológiai osztály, nincsen lehetőség kórházi onkológiai konzultációs testület –
onkológiai szakbizottság működtetésére. Az egyik lehetséges megoldás az, hogy a helyi
szokásoknak, esetleg az elfogadott szakmai protokolloknak megfelelő staging vizsgálatok
a lakóhelyen történnek meg, majd ezek eredményével kerül sor a lakóhely szerint
illetékes onkológiai szakbizottsággal történő konzultációra, ahol esetleg hiányos
vizsgálati sort véleményeznek. A másik lehetőség pedig az, hogy már a célzott
vizsgálatok megválasztása is az onkológiai szakbizottság segítségével történik.

A colorectalis daganatok diagnosztikájában számos képalkotói eljárás kerülhet
alkalmazásra.

Natív hasi felvétel - akut hasi kórképek esetében hasznos eljárás, szabad hasüregi levegő
kimutatása a vastagbelek gázteltsége, folyadéknívók jelenléte, elhelyezkedése–
esetünkben e vizsgálattól érdemi információ nem várható.

Irrigoscopia: a colon daganatok esetében napjainkban is informatív, diagnosztikus
értékű, magas találati biztonságú eljárás, egy cm-nél nagyobb daganatok és adenomák
felismerésére alkalmas – esetünkben e vizsgálattól érdemi információ nem várható.

Hasi UH: számos kérdésre adhat hasznos és gyors információt a CRS daganatok
esetében „kokárda” jel a vastagbélen szabad hasüregi folyadék (ascites) kimutatása.
hasüregi metasztázisok (elsősorban máj, nyirokcsomó) kiszűrése, kismedencei
térszűkítés, ureter - pyelon pangás észlelése.

Transrectalis UH: a rectum falának tumoros beszűrtségének a vizsgálatára.

CT: Az egész hasi régió áttekintése, a hasi „staging” nélkülözhetetlen módszere.
Lehetőséget ad a bélfal-megvastagodások kimutatására, a daganatos vagy gyulladásos
szövet-konglomerátumok észlelésére, a szomszédos szervek esetleges daganatos
érintettségének a vizsgálata, a nyirokcsomó- illetve a májmetasztázisok kimutatása.
Speciális lehetőség arra alkalmas 3D CT készülék esetében a digitális colonoscopia
végzése.



FDG PET-CT, a
vizsgálat előnyei
korai stádiumban
is jelentősek!

MR: célzott, kérdéses zónák pontos áttekintése (kismedence, máj, retroperitoneum).

A CRC daganatok esetében kiemelt jelentőségű az anatómiai és funkcionális képalkotás
előnyeit összegző FDG PET-CT, a vizsgálat előnyei korai stádiumban is jelentősek (a
szenzitivitás 95% a specificitás 97%, messze a legjobb a képalkotói eljárások közül). A
preoperatív staging során kifejezetten indokolt és előnyös a PET-CT igénybevétele.

A konkrét esetben staging vizsgálatként a városi kórház saját CT laboratóriumában
mellkasi és hasi CT történt.(Az onkológiai staging vizsgálatok során a pulmonalis
metasztázisok keresése – kizárása fontos feladat, a hagyományos mellkasi rtg. csak
részleges információkat ad). A hasi CT a májban 2 – 3 1 cm átmérőjű, haemangiomának
ítélhető képletet észlelt, ezért kiegészítő UH majd a megyei kórházban MR történt. Az
elvégzett kiegészítő radiológiai vizsgálatok végül nem utaltak máj-metastasis
fennállására. CT szerint a kismedencében tumoros propagatio illetve kóros nyirokcsomó
nem volt megfigyelhető.

A radiológiai vizsgálatokkal valószínűsíthető stádium T1-2NoMo volt.

A leletekkel a beteget a megyei kórház onkológiai bizottságára irányították.

Az alábbi 2 ábrán tanulmányozható a TNM és a stádium besorolás (8. és 9. ábra).

D.) Kezelés

D.) a. Sebészi kezelés

A colon daganatokkal egyezően a sebészi beavatkozás sikeressége a rectum
daganatoknál is alapvetően meghatározza a kezelés rövid és hosszú távú
eredményességét.

Melyek a
radikális (R0)
CRC műtét
kritériumai?

A radikális (R0) CRC műtét fontosabb kritériumai (10. ábra).

Az alsó és középső harmadi rectum daganatoknál a colon tumoroktól eltérően a resectiós
vonaltól legalább 2 cm-es ép szakasz az elvárás. A distalis rectum tumoroknál a műtét
előtti sugaras kezelés igen nagy jelentőséggel bír, míg a felső harmadi rectum daganatok
nagy részénél inkább a colon – sygma tumorok sebészeti ellátási irányelvei az
irányadóak.



Mely esetben
végezhető lokális
tumor
eltávolítás?

a/1. Lokális tumor-eltávolítás végezhető:

Ha a daganat 2 cm-nél kisebb, praeoperatív intraluminalis UH szerint nem infiltrál
mélyen (Dukes A, illetve Tl-T2), szövettanilag G1 vagy G2 típusba tartozik. Lokális
kimetszés végezhető per anum vagy proctotomia posterior útján. A gyakorlatban igen
ritkán van lehetőség lokális tumor-eltávolításra.

a/2. Resectio indokolt és végezhető:

Ha a tumor G1 vagy G2 differenciáltságú. illetve a tumor alatt (distalisan) a belet
legkevesebb 2 cm-rel tudjuk rezekálni (praktikusan a daganat alsó pólusa minimálisan 5
cm-re van az anus-gyűrűtől) és kielégítő sphincter működés tartható meg.

A záróizom megtartásával végzett műtétek közül – melyek feltétele még az alkalmas
anatómiai helyzet is - standard műtétnek a Dixon szerint végzett resectio tekinthető.

a/3. Exstirpatio végzendő:

Ha a resectio feltételei akár onkológiai, akár technikai okokból nem adottak, illetve ha a
daganat alacsony differenciáltságú (G3).

Mi az
irresekabilitás
lényege?

a/4. Irresecabilis az a rectumtumor, mely infiltrálja a medencefalat (fascia Denonvilie
vagy fascia Waldeyerit), a húgyhólyagot a trigonum területén, vagy az iliacalis
nagyereket.

D.)b. Sugárkezelés

A rectum
daganatok
esetében a
műtétet
megelőző
sugárkezelés
célja korai
stádium esetében
a lokális recidíva
arány
csökkentése,
előrehaladott
stádiumban a
daganat
megkisebbítése.

A rectum daganatok esetében a műtétet megelőző sugárkezelés célja korai stádium
esetében a lokális recidíva arány csökkentése, a fascia Denonvilie preparálhatóságának
elősegítése, valamint a tumor „devitalizálása”. Előrehaladott stádiumban: az előbbiek
mellett célkitűzés még a daganat megkisebbítése („down staging”) is. A preoperatív
sugárkezelés több, egymástól eltérő technikával végezhető. Az optimális indikáció
felállításához teljes körű staging vizsgálatok szükségesek, különös tekintettel a lokális és
regionális terjedésre.

b/1. Rövid preoepratív irradiatio

Olyan rectum tumorok esetében alkalmazható, melyeknél nincs szükség a daganat
megkisebbítésére, azaz T1-2 N0, valamint esetlegesen a minimális perirectális terjedést
mutató T3 daganatoknál javasolható.

A sugárkezelés dózisa egymást követő 5 munkanapon 5 Gy gócdózis, kizárólag lineáris
gyorsítóval, nagyenergiájú fotonnal, CT alapú 3D besugárzás-tervezés alapján, szűk
mezőkből, három, vagy többmezős technikával. Nem megfelelő sugárterápiás technika
alkalmazása betegek sugárkezeléshez kapcsolatos mortalitását eredményezheti. A
műtétet a sugárkezelést követően 3 napon belül javasolt elvégezni. A rövid praeoperatív
sugárkezelés leginkább a skandináv országokban terjedt el.

b/2. Hosszú preoperatív irradiatio

Hosszú
praeoperatív
sugárkezelés
után a műtét a
közvetlen
sugárreakció
lezajlásával, a
sugárkezelés
befejezése után
4-8 hét között

Nagyobb lokális kiterjedésű, de a gondos staging vizsgálatok szerint környezeti
metastasissal nem járó T3-4 N0, és valamint egyes környezeti nyirokcsomó
metasztázisokkal járó esetekben javasolt. A sugárkezelés optimális dózisa 45 – 50,4 Gy.
Hosszú praeoperatív sugárkezelés után a műtét a közvetlen sugárreakció lezajlásával, a
sugárkezelés befejezése után 4-8 hét között javasolt.

b/3. Kemo-irradiáció

Neo-adjuváns indikációval: A műtétet megelőző sugaras kezelés kombinálható
kemoterápiás kezeléssel is. Kemo-irradiáció lehet az optimális kezelési forma abban az
esetben, ha kérdéses az operabilitás, és jelentős „down staging” szükséges (kiterjedt,T3
nagyságú, semifixált tumor, kiterjedt nyirokcsomó metastasisok). A dózis 45-54 Gy, napi
1,8 Gy frakciókkal, lineáris gyorsítóval, nagyenergiájú fotonnal, 3D besugárzás-tervezés
alapján. A sugárkezeléssel párhuzamosan a beteg tartós infúzióban 5FU kemoterápiás
kezelést kap. A műtét végzése 4-8 héttel a sugárkezelés után javasolt.



javasolt. Definitív indikációval: Primeren irresecabilisnak ítélhető esetben is érdemes lehet
kemo-irradiációt végezni alapvetően palliatív–definitiv indikációval, de teljes dózissal
elvégzett kemo-radioterápia után sok esetben jelentős stádium-redukció alakulhat ki, és
az eset resecabilissá válhat.

b/4. Palliatív sugaras kezelés: a rectum tumorok lokális recidívája, környezeti és
kismedencei propagatioja esetében javasolható kezelés

A konkrét esetben a betegnél az onkológiai szakbizottság a fiatal életkor, kitűnő
általános állapot, és a kísérő-betegségek hiánya alapján rövid praeoperatív sugaras
kezelést majd resectiós műtétet javasolt. A sugaras kezelés 5 napja alatt érdemi
mellékhatás nem jelentkezett, a Dixon szerint elvégzett resectiós műtét a beteggel történt
megbeszélés alapján megfelelő bélelőkésztés után thromoboprofilaxis védelmében
átmenetileg felhelyezett tehermentesítő anus prae védelmében történt meg.

Az antibiotikum profilaxis elhagyása a vastagbélsebészetben komoly hibának számít.
(„A” szintű evidencia.) A colorectalis műtétek sebészi szövődményeinek a leggyakoribb
forrása maga a béltartalom, ezért a vastagbélen elektív műtétet csak a béltartalom
kiürítése, és a baktériumflóra gyógyszeres csökkentése után helyes végezni. A
polyethylen-glycol (PEG) tartalmú bélátmosó oldatok alkalmazása 12 óra alatt kielégítő
béltisztítást biztosít. A korszerű „single shot” típusú antibiotikum prophylaxis során a
beteg – a műtét előtt 30 - 60 perccel – intravénásan, vagy infúzióban egyszeri adagban
kapja meg a profilaktikus, az aerob és az anaerob flórára is hatásos antibiotikum-
keveréket. például II. vagy III. generációs cefalosporin + metronidazol kombinációt.

Profilaktikus
alacsony
molekulasúlyú
heparin
készítmény
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miatt operált
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Profilaktikus alacsony molekulasúlyú heparin készítmény alkalmazása minden CRC
miatt operált betegnél javasolt, függetlenül a beteg korától, nemétől, habitusától, a
tervezett műtéti típustól és daganat kiterjedtségétől.

A műtéti specimen szövettanában csak a nyálkahártya-felszínt érintő minimális G.I
adenocc. daganat-szövet került leírásra a resectiós vonalak épnek bizonyultak. A
betegnél a műtét utáni TNM pT1NoMo (down staging) stádiumot állapított meg. A
postoperatív szakasz lezáródásával az esetleges utókezelés konzultálására a sebészeti
osztály a beteget otthonába bocsátotta, utókezelést nem látva szükségesnek, a beteg
dokumentációját hazabocsátását követően a sebészeti osztályról az onkológiai
szakbizottságra átküldték.

D.)c. Kemoterápia

Az onkológiai szakbizottság feladata az adott körülményeknek megfelelő onkológiai
kezelés mérlegelése illetve eldöntése. A CRC daganatok köre a klinikai onkológia-
kemoterápiás ellátás egyik frekventált területe. A konkrét esetben műtétet követő -
adjuváns kemoterápia szükségessége valóban nem merült fel, viszont számos példa van
arra a gyakorlatban, hogy korai stádiumúnak ítélt CRC daganat esetében csak a műtét
során derül fény a többszörös máj metasztázisaira, vagy a műtétet megelőző sugaras
kezelés ellenére jelentős residuális tumor-szövet illetve nyirokcsomó-metasztázisok
maradnak vissza.

Mi az adjuváns
kemoterápia
megkezdésének
ideális
időpontja?

A kemoterápia elbírálásához elengedhetetlen a betegség pontos stádiumának és részletes
szövettani paramétereinek az ismerete.

c/1. Adjuváns kemoterápia

Az adjuváns kemoterápiát a sebészi resectiót követően ideális esetben 3 héten belül, de
legfeljebb 8 héten belül meg kell kezdeni.

Ha a daganat nem terjedt át a bélfalon (I. és II. stádium, vagy Dukes A-B1), rutinszerűen
nem végzünk kemoterápiát. Az I. és II. stádiumú betegek jelentős része sebészi
kezeléssel meggyógyíthatók.

Megfontolandó az adjuváns kemoterápia a Dukes B2 esetekben, mindenképpen indokolt
viszont a nyirokcsomó áttétekkel járó (St. III. vagy Dukes C illetve az St. IV. - Dukes D)
stádiumban.

A nyirokcsomó áttétet adó vastagbélrák adjuváns kemoterápiás kezelés bázisa a



fluorouracil (5FU) kezelés. az adjuváns kemoterápiás kezelés általában 2 hetenként,
összesen 12 ciklusban, azaz hat hónapon keresztül történik. A jelenlegi
meghatározó 5FU alapú hazai terápia az úgynevezett "de Gramont protokoll"
szerinti kezelés. E kezelésben leucovorin hatóanyagú infúzió bevezető adását
követően rövid infúzióban telítő dózisú fluorouracilt adnak, ezzel gyorsan elérve a
kívánatos, terápiásan hatékony vérszintet, majd e vérszint fenntartására
leggyakrabban speciális infúziós pumpa alkalmazásával tartós, 46 órás fluorouracil
infúzió következik.

Ugrásszerűen javulhat az eredményesség, ha az 5FU mellett oxaliplatin is alkalmazásra
kerül (FOLFOX). Folyamatban vannak vizsgálatok az adjuváns FOLFOX kezelés
molekuláris célterápiás gyógyszerekkel (bevacizumab vagy cetuximab) való
kiegészítését illetően is.

c/2. Előrehaladott végbélrák kemoterápiája

Az előreheladott vastagbélrák citotoxikus kezelésében ugyancsak az 5-fluorouracil
(és orálisan adható származékai), irinotecan, és oxaliplatin alkalmazása képezi a
terápia alapját. Amennyiben a beteg állapota lehetővé teszi, a LV-5FU-t irinotecannal
(FOLFIRI) vagy oxaliplatinnal (FOLFOX) kell kombinálni.

EGFR pozitív és
K-Ras vad
esetekben
alkalmazhatóak
az epidermális
növekedési
faktor-receptor
gátló antitestek.

Évek óta nyitott kérdés, hogy a kezelést FOLFOX-al vagy FOLFIRI-vel érdemesebb-e
kezdeni. Leghosszabb túlélés akkor remélhető, ha a beteg kezelésében mindhárom
hatékony szer alkalmazására kombinációban vagy szekvenciálisan sor kerül, az
eredményeket a biológiai szerek tovább javítják. A biológiai szerek, avagy a molekuláris
célzott terápia (target-kezelés): gyógyszerei az angiogenesist gátló antitestek
csoportjából a bevacizumab; a növekedési (growth) faktor-receptor gátló antitestek
közül a cetuximab és a panitumumab.

Az előreheladott, áttétes vastagbélrák kemoterápiájával, a biológiai és citotoxikus
kezelés kombinálásával a várható túlélési idő lényegesen, kettő-négyszeresére
meghosszabbítható.

Inoperábilis májáttétek esetén intraarteriális és szisztémás kezelés kombinációja,
kemoembolizáció, percutan etanol-infiltráció, radiofrekvenciás abláció jöhet szóba.

D.)d. Utókövetés

A rectum daganatok esetében a rehabilitáció - utókövetés – gondozás végzése nagy
gyakorlatot kíván. A rehabilitációs feladatok közül nagy jelentőségű a személyre szabott
táplálkozás, diéta betanítása, az életmód kontrollja, az esetlegesen felhelyezett stoma
gondozásának betanítása, a stoma orvosi ellenőrzése. A gondozás során elsősorban a
daganat lokális recidívájára, kismedencei és hepatikus áttétek megjelenésére illetve az
ezek következtében kialakuló számos komplikációra kell ügyelni, Az utókövetés során
elengedhetetlen a rendszeres fizikális vizsgálat, CEA meghatározás, valamint az
endoscopos és a képalkotó ellenőrzés (mellkas röntgen, hasi és kismedencei ultrahang,
hasi CT, PET – CT, stb.)

Konkrét betegünknél a műtét után három hónappal a tehermentesítő anus prae
zárásra került, a személyre szabott diéta alkalmazásával a műtét előtti testsúlyát
visszanyerte, munkájához is visszatért. Az eddigi kontroll-vizsgálatok során
tünetmentesnek bizonyult, kontroll CT sem a kismedencében sem pedig a máj
statusában változást nem mutatott. Szerencsés embernek mondhatja magát, a
véletlenül felismert, korai stádiumú rectum daganata jó eséllyel meggyógyulhat.

D.)e. Szűrés-megelőzés

Mivel az adenoma-CRC fejlődési folyamat hosszú (10-15 év), a rákmegelőző állapotok



társadalmi és személyre szabott felismerése és kiiktatása alapvető fontosságú. A CRC
daganat-biológiájából adódóan egyértelmű, hogy megfelelően szervezett és kivitelezett
életmód és szűrőprogramok segítségével csökkenthető volna a CRC mortalitása.

E.) Összefoglalás
Annak ellenére, hogy a rectum daganatai gyakoriak, és 35 %-uk egyszerű fizikális
vizsgálattal – rectalis digitális vizsgálattal is valószínűsíthető, jelenleg hazánkban a
rectum-daganatos esetek közel 50%-a magas stádiumban, kiterjedt környezetei
propagatióval, illetve áttétekkel kerül felismerésre, és ilyen esetekben a gyógyulási
remények még a legjobb komplex kezelés mellett is igen szerények lehetnek.
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