
 

III./2.6. Az anus tumorai
Poller Imre, Tóth Andrea

A fejezet célja egy esetbemutatáson keresztül az anus tumorok
epidemiológiájának, tüneteinek, diagnosztikájának, terápiájának és szűrésének
áttekintése.
Az olvasó a fejezet áttekintése után tisztában lesz az anus-daganat jelentőségével,
a diagnosztikus stratégiával, a kezelés és a szűrés főbb szempontjaival.

Bevezetés
Az anus daganatai a colorectalis daganatok csoportjába tartoznak. Az anus tumorok
gyakoriságát illetően az 1980-as évek óta emelkedő tendencia figyelhető meg, amely
összefüggésbe hozható a HPV fertőzések gyakoribbá válásával, így elvileg az analis régió
laphám-rákjainak egy része megelőzhető lenne.

A colorectalis daganatok lokalizáció szerinti statisztikai megoszlását a következő ábra
mutatja.

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

Kulcsszavak: anus, analis carcinoma, végbélnyílás, HPV, sugárterápia, radio-
kemoterápia, 5FU, mitomycin, PET-CT
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E.) Összefoglalás

A.) Panaszok

A 60 éves nőbeteg a végbélnyílás körüli égő-viszkető érzés valamint székelési fájdalom
és aranyeres vérezgetés panaszaival jelentkezett háziorvosánál.

Az anus tumorok leggyakoribb tünete a viszketés, az égő érzés, a vérzés, a fájdalom, az
idegentest-érzés, a kemény tapintatú, környezetével együttmozgó beszűrtség, és a széklet
kontinencia romlása.

B.) Anamnézis

A családi anamnézisben a beteg édesanyjának emlő-tumoros megbetegedése szerepelt. A
beteg nem dohányzik, alkoholt nem fogyaszt. Szívbetegségről, hypertóniáról nem tud, 3
éve nyert bizonyítást kettestípusú, orális antidiabetikumokkal és diétával egyensúlyban
tartható diabétesze. Napi 2 tabletta Avandamet 4 mg/1000 mg-ot szed.

C.) Diagnózis-vizsgálatok

C.)a. Fizikális vizsgálat

A kezdődő analis
carcinoma igen
nehezen
különíthető el
számos,
proktológiai
kórképtől!

Közepes termetű, corpulens testalkatú nőbeteg. 165 cm magas, 89 kg tetsúlyú. Tensió:
130/80 Hgmm, pulzis 80/min Negatív cardio-pumonalis status. Kötényszerűen lelógó
has, a hasfal bőrén kéttenyérnyi intertrigo. Hasi vizsgálata során a has puha,
betapintható, tapintási érzékenységet nem jelez. Májtompulat megtartott, máj-lép nem
tapintható, jó bélhangok. Mindkét lágyékban intertrigo, a jobb lágyék tömöttebb
tapintatú. A háziorvos által elvégzett rectalis digitális vizsgálat (RDV) során az
anus-gyűrű jobb oldali dominanciájú heges beszűrtsége észlelhető, a beszűrtség jobb
oldalon 2-3 cm magasságig követhető. Az anus-gyűrű körül a bőr hyperaemiás,
váladékozik.

Klinikai vizsgálattal a kezdődő analis carcinoma igen nehezen különíthető el számos,
szinte népbetegségnek számító proktológiai kórképtől. Az anus tumorhoz hasonló képet
mutat a nodus betegséget kísérő nedvezés miatti krónikus ekzema, az inveterált fissura, a
fistulectomia utáni krónikus analis deformitás. A régen fennálló fistula körüli hegesedés
mértéke és változása igen nehezen ítélhető meg, a fistula-járat granulációs szövetének
bennéke szinte észrevehetetlenül alakulhat át carcinomás burjánzássá.

C.)b. Laboratóriumi vizsgálatok

A rutin vérkép, süllyedés, elektrolitok, máj- és vesefunkciók, negatívnak bizonyultak.
Éhgyomri vércukorszint, teljes vizelet-vizsgálat negatívnak bizonyult, vizelet-tenyésztés
is negatívnak bizonyult, így a laborvizsgálatok nem utaltak arra, hogy esetlegesen
emelkedett vércukorértékre volna visszavezethető a gáttáji viszketés, illetve a hasfalon
valamint az, anus-nyílás körül látható bőrjelenségek.

C.)c. Szövettani vizsgálatok

A daganatos
megbetegedés
végleges
diagnózisa csak a
szövettani

A beteg proctológiai ambulantiára került, ahol anoscopos vizsgálat után biopsiát
javasoltak, melyet a beteg elfogadott.

A daganatos megbetegedés végleges diagnózisa csak a szövettani bizonyítással mondható
ki, a szövettani lelet meghatározó jelentőségű, mint a jó diagnosztikus, mint pedig a jó
terápiás stratégia kialakításához. Különösen igaz ez az anus-tumorok esetében, ahol
számos, egymástól jelentősen eltérő sajátosságú szövettani képet mutathat a daganat.

Az anus tumorok esetében praecancerosisnak kell tekinteni a Bowen kórt, illetve a
morbus lichen perianalis kórképeket



bizonyítással
mondható ki!

Az anus tumor leggyakoribb szövettani típusai (2. ábra).

A proctológiai ambulantián a biopszia megtörtént, ez basaloid laphám-carcinoma
fennállását igazolta.

C.)d. Képalkotó vizsgálatok

Az anus tumorok helyes kezelési stratégiájának a felállítása nem könnyű feladat. Már
maga a szövettani leletet is eltérő kezelési stratégiákat vetíthet elő (a basaloid laphám-
carcinoma igen sugár-érzékeny, míg a melanoma csaknem sugár-érzéketlen, a cloacogén
carcinoma gyorsan ad regionális és távoli áttétet is, az analis ductus carcinoma viszont
szinte alig ad távoli metasztázist.)

Az anus tumorok kezelési stratégiája egyénre szabottan állítandó fel, a lehetséges műtéti
beavatkozásban jártas sebész, a szükséges sugárterápiás eljárások alkalmazáshoz
megfelelő berendezésekkel rendelkező sugárterápiás központ, illetve a sugárkezeléssel
kombinálandó gyógyszeres kezelés alkalmazásában jártas klinikai onkológus
együttműködése szükséges az eredményes kezeléshez. Az anus tumorok kivizsgálása,
staging vizsgálata a lehető legnagyobb alaposságot és céltudatosságot igényli, a
kismedence, lágyéki régiók, gáttáj mellett szükség lehet a hasi és a mellkasi régió, illetve
esetlegesen egyéb régiók staging vizsgálatára is.

Az általánosan javasolható kivizsgálási menet a 3. ábrán olvasható.

A konkrét esetben a kontrasztos CT előtt, majd azután legalább 48 óráig fel kell
függeszteni a betegnél a metformiont tartalmazó Avandamet szedését. illetve kreatinin/UN
kontroll szükséges az Avandamet kezelést újraindítása előtt.

Az alábbiakban az anus tumorok TNM klasszifikációja és stádium besorolása
tanulmányozható (4. és 5. ábra).



A PET- CT képi
információja
közvetve vagy
akár közvetlenül is
felhasználható a
sugárterápiás
célterület
meghatározásához
is.

A vizsgálati leletek függvényében indokolt lehet a máj és az inguina MR vizsgálata is. Az
inguinalis sentinel nyirokcsomó biopsia. Az anus tumorok staging megállapítása során,
valamint a kezelési stratégia felállításához nagy jelentőségű az FDG-PET CT, mely teljes
áttekintést ad a primer tumros folyamat illetve annak esetleges inguinalis – kismedencei –
gáttáji – távoli szerveket érintő manifestatióiról. A PET- CT képi információja közvetve
vagy akár közvetlenül is felhasználható a sugárterápiás célterület meghatározásához is.

Az anus tumorok prognosztikai tényezői (6. ábra).

A proctológiai szakambulancia a beteget a lakóhely szerint illetékes onkológiai központ
szakbizottságára irányították. A központ saját sebészeti és sugárterápiás adottságai miatt
a beteget az illetékes egyetem onkológiai szakbizottságára irányította, a kivizsgálási
stratégia meghatározására, illetve a terápia elvégzésére.

Az elvégzett staging vizsgálatok:

Transrectalis UH az analis csatorna falát teljesen beszűrő, a perianalis szöveteket is
infiltráló tumoros folyamatot igazolt, illetve felmerült a hátsó hüvelyfal tumoros
infiltáltságának a gyanúja is, melyet kiegészítő hüvelyi UH megerősített. UH a májban
metasztázist nem észlelt, a jobb lágyékban számos megnagyobbodott nyirokcsomó került
leírásra. Hasi - kismedencei – inguinalis CT a fentiekkel megegyező képet mutatta. A
kismedencei MR vizsgálata a hátsó hüvelyfal elülső harmadának, a gáttájnak illetve a
perianalis kötőszövetnek a tumoros érintettségét tárta fel. A jobb inguinából vett
aspiratiós cytológia basalsejtes laphám-carcinoma metasztázisának fennállását igazolta.

D.) Kezelés

D.)a. Sebészi kezelés

A sebészi beavatkozás lehetőségeit alapvetően meghatározza a régió speciális anatómiai
adottságai illetve nyirok-elvezetése. A perianalis tér laza zsírszövettel kapcsolódik
távolabbi környezetéhez, közvetlen tumor-terjedés itt inkább a bőr felszínen várható, a
nyirok-elvezetés az inguinalis régió felé irányul. E zónában tehát a lokális kimetszésnek
jó esélyei lehetnek. Az intraanalis zónában megjelenő rák alatt azonban szinte nincs is
kötőszöveti réteg, közvetlenül a végbél záró izomzatára terjed a daganat, annak dús
nyirokrendszerével könnyen és hamar kapcsolatba kerül. E zónában a nyirokelvezetés
több irányú. Az inguinalis irány mellett megjelenik, proximálisan haladva egyre
jellemzőbbé válik az ischiorectalis tér és az iliacalis érrendszer felé irányuló áttétképzés.

Az anus tumorainál két sebészi beavatkozás jöhet szóba, a lokális kimetszés és a



kiterjesztett, a rectum alsó harmadát is érintő abdomino-perineális exstirpáció. Az analis
tumor miatt végzett abdominoperinealis rectum-exstirpatio abban tér el a rectum alsó
harmadi carcinomája miatt végzett műtéttől, hogy az anus nyílás és az e feletti néhány
centiméter kimetszésének következetesen a kismedence-fal, illetve a glutealis izomzat
szélén kell haladnia. Szükség esetén a farpofák izomrétegét is kisebb-nagyobb mértékben
ki kell vágni a biztonságos, tumor-mentes resectiós szél elérése érdekében.

D.)b. Sugárkezelés

Jelentős szerepe
van a
brachytherapiának.

Az anus illetve a canalis analis tumorainak sugárterápiás ellátása a bonyolult és egyénileg
jelentősen változó célterület miatt a korszerű sugárterápia egész eszköztárát igényli.

Brachytherapia: E régióban a mai napig jelentős szerepet kap a brachytherapia. A
klasszikus sugárterápiás ellátásban a brachytherápiát 30-55 Gy előkészítő kismedencei
besugárzás után 15-25 Gy dózisban kiegészítésként, boostként kell alkalmazni. A
brachytherapia igen jó lokális eredményei mellett figyelemmel kell lenni a jóval nagyobb
lokális mellékhatásokra is.

Teleterápia: A kezelendő célterület igen bonyolult térgeometriájú, magának a tumoros
analis zónának az ellátása mellett a gáttáj, a paraanalis-pararectalis tér ellátása (elsődleges
célterület), valamint az elsődleges nyirokelvezetési zónának tekinthető inguinalis zóna
(másodlagos célterület), illetve a másodlagos nyirokelvezetési zónának tekinthető
pararectalis-parailiacalis-kismedencei nyirokterület (harmadlagos célterület) homogén
besugárzása szükséges.

A korszerű 3D besugárzás-tervezéssel, illetve a 3D konformális besugárzással
lehetőségünk van a valós térviszonyoknak megfelelő zónák nagy dózisú sugárkezelésére.
Ennek a kezelésnek a hátránya éppen a pontosságában rejlik, ugyanis a bonyolult
céltérfogaton belül kimaradhatnak fel nem ismert, de a valóságban tumorosan érintett
zónák. Ezért e betegség-csoport sugaras kezelésének előkészítése, a célterületek kijelölése
során nagy jelentőségű a klasszikus CT mellett az MR alapú, illetve a PET-CT alapú 3D
besugárzás-tervezés, illetve az IMRT, IGRT kezelési technikák preferálása.

A jelenleg alkalmazott besugárzási technikákkal a leadandó gócdózis standard radio-
kemoterápiás ellátásnál 46-54 Gy. Amennyiben a beteg a kemoterápiás kezeléstől
elzárkózik, akkor 60-66 Gy gócleadása javasolható (ebből kb. 46-50 Gy a kismedence-
inguina zónájára, a további kiegészítés pedig csak a közvetlen analis területre).

D.)c. Kemoterápia

A kombinált
kemoterápia és
sugárterápia a
lokálisan
előrehaladott
(T3-4, N1-3)
canalis analis
carcinomák
standard
terápiájának
tekinthető.

Az irodalomban fellelhető III. fázisú vizsgálatok eredményei alapján, a kombinált
kemoterápia és sugárterápia a lokálisan előrehaladott (T3-4, N1-3) canalis analis
carcinomák standard terápiájának tekinthető. A napjainkban leggyakrabban használt
séma: 5-fluorouracil 1000 mg/m2 folyamatos infúzióban 1-4. napig és mitomycin C 15
mg/m2 az első napon, bólusban. Még várnunk kell azoknak a klinikai vizsgálatoknak az
eredményeire, melyek hármas gyógyszer kombinációt (5-fluorouracil, mitomycin C,
cisplatin) tesztelik a sugárterápiával együtt alkalmazva.

Az analis carcinoma diagnózisának felállítása után a ritka kivételt jelentő T1-2NoMo,
csak perianalis lokalizációjú daganatoktól eltekintve (ahol sebészeti kimetszés és
postoperatív sugaras kezelés javasolható) a potenciálisan kurábilis esetekben
kemo-radioterápiával tanácsos kezdeni.

Konkrét esetünkben az onkológiai szakbizottság a lehető legkorszerűbb kezelési
javaslattal élt, a célvolument meghatározó céllal PET-CT történt, a digitális kép
információk a besugárzás-tervezés során felhasználásra kerültek. 5FU-Mitomycion
adására és 54 Gy perianalis – kismedencei – inguinális sugaras kezelés történt 3D
besugárzás-tervezésre alapuló besugárzás-tervezés szerint,

A daganat már 30 Gy leadása után jó kezdeti regressziót mutatott, a percutan besugárzás
befejezése után 2 frakció brachyterápiás kezelés történt 7 – 7 Gy dózissal. A besugárzás
befejezése után hat-héttel, fizikális vizsgálattal teljes tumor-regresszió, a sugárkezelés
befejezése után 3 hónappal történt PET-CT teljes radiológiai regresszió fennállását
igazolta,



D.)d. Utókövetés

Eredményes tumor szanációt követően egyes szerzők a tumor-ágy kimetszését javasolják,
mások csak szoros obszervációt javasolnak és csak recidíva esetén indikálnak műtéti
kimetszést. Ha tumor marad vissza a komplex onkológiai kezelés után, illetve a tumor
helyén tartósan fekély észlelhető – akkor is, ha az ismételt szövettani mintavétel tumor
negatív –, akkor lokális sebészeti excisiót, az analis csatorna rákja esetén
abdominoperinealis rectumexstirpatiót kell végezni.

Konkrét betegünk az eddigi kontroll-vizsgálatok során tünetmentesnek bizonyult
rendszeres követése, képalkotói kontrollja az ellátását végző onkológiai központban
mindenképpen szükséges és indokolt.

D.)e. Szűrés-megelőzés

A HPV fertőzések
megelőzése
csökkentheti az
incidenciát!

Az analis tumorok esetében a HPV fertőzések megelőzése csökkentheti az incidenciát, a
daganat szűrése a hajdan a belgyógyászati alap-vizsgálat részét képező rectális digitális
vizsgálattal történhetne.

E.) Összefoglalás

A ritka daganatnak tekinthető anus tumorok esetében fontos a komplex daganat-ellátásra
felkészült intézménybe, onkológiai centrumba történő betegirányítás. Az anus tumoroknál
más szolid tumorokkal ellentétben (természetesen a kedvező prognózisú szövettani
variánsok fennállásakor) még kiterjedt lokális tumor-infiltráció és környezetei
metasztázisok mellett is teljes regresszió és a beteg gyógyulása érhető el, hiszen a T1-es
tumorok ötéves túlélése megfelelő kezeléssel 83-90%, T4-es tumorok esetében pedig
50%.
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