
 

III./3.4. Epehólyag tumorok
Somlai Krisztián, Dank Magdolna, Harsányi László

A fejezet célja az epehólyag tumorok epidemiológiájának, tüneteinek,
diagnosztikájának, patológiai jellemzőinek és a betegség kezelési stratégiáinak
bemutatása egy esetriporton keresztül.
A fejezet áttekintését követően az olvasó tisztában lehet a betegség jellemzőivel,
a sokszor általános jellegű panaszok klinikai jelentőségével, kezelésének
nehézségeivel és a betegség várható kimenetelével.

Bevezetés
A daganat az epehólyag falából indul ki, az esetek többségében adenocarcinoma.

Európában ritkán előforduló daganatos betegség (~3/100,000), bár Kelet – Európa egyes
országaiban, mint hazánkban is incidenciája ennél magasabb (6-7/100,000). Az összes
carcinomák kb. 0,5%-a. Kimagasló arányú előfordulása jellemző Indiában
(21,5/100,000), Pakisztánban (13,8/100,000), és Ecuadorban (12,9/100,000), Chilében,
Koreában, Japánban. Az esetek közel 90%-ában epekövesség talaján alakul ki, ennek
ellenére a malignus elfajulás 10 éves ismert epeköves periódus mellett sem haladja meg
a 2%-t. Előfordulása nőkben gyakoribb (arány: 1:3-3,5) és az 5-6. élet-évtizedben
dominál. Az alacsony gyakorisága ellenére halálozást tekintve a 9. helyen áll,
előrehaladott stádiumban az 1 éves túlélés is irodalmi ritkaságnak számít.
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A.) Panaszok

A 67 éves nőbeteget a sürgősségi ügyelet utalja sebészeti osztályra az alábbi panaszok
miatt:



-egy nappal korábban indult, jobb bordaív alatti fájdalom

-hányás

-étvágytalanság, émelygés, teltségérzés

-hidegrázás, hőemelkedés

-8 kg fogyás a megelőző 2 hónap folyamán

B.) Anamnézis
Családjában anyja emlőrákban, apja infarktusban halt meg, közeli rokonságában egyéb
daganatos betegség nem szerepel. Kiemeli, hogy az egész család „epés”, „körülötte
mindenkinek voltak hasonló gondjai.”

Távolabbi anamnézisében gyermekkorban tonsillectomia, 10 éve jobb lábán
visszérműtét, hypertonia, gyógyszeresen kezelt diabetes mellitus szerepelnek.

67 éves nőbeteg. 20 éve ismert az epekövessége. Korábban a háziorvosa tanácsára
rendszeres hasi UH szűrésen vett részt, de az elmúlt 4 évben nem történt hasonló
vizsgálata. 3 alkalommal már konzervatív kezelésre szorult epehólyag-gyulladása miatt,
a felajánlott műtétet minden alkalommal elutasította. 2 hónapja étvágytalan, kissé
aluszékony, fájdalma nem volt. A fogyásának kimondottan örült, eddig akármivel
próbálkozott, nem tudott lefogyni.

A többnyire
epekövesség,
ezen belül is
jellemzően nagy
méretű kövek
jelenlétében
kifejlődő
epehólyagrák
alattomos
betegség, amire
nem típusosak a
heves hasi
görcsök, gyakran
tünetmentesen
alakul ki.

A betegség korai és késői tünetei az 1. ábrán olvashatóak.

C.) Diagnosztika
Beutaló diagnózis: cholecystitis acuta

A beteg érkezését követően rutin vizsgálatok történtek.

C.)a. Fizikális vizsgálat

CAVE: nem tud róla RR: 145/80Hgmm P:72/min. Vércukor: 6,4mmol/l

Kp. fokban túlsúlyos (80kg, 156cm, BMI:32,9), korának megfelelő általános állapotú
beteg. Icterus, cyanosis, oedema nem látható. Emphysemas mellkas, érdesebb,
szimmetrikus légzés. Ritmusos, tompább szívhangok, halk sysolés zörej minden szájadék
felett.

Has enyhén meteorisztikus, jól betapintható, kissé dobos kopogtatási hang. Normál
bélhangok, defensus nincs. Jobb bordaív alatt közepes fokban nyomásérzékeny,
tenyérnyi sima felszínű resistentia tapintható. Lép nem tapintható. Végtagok alakilag és
funkcionálisan épek. Durva neurológiai eltérés nincs. RDV: neg.

C.)b. Labor-vizsgálat



Az epehólyagrák
nem feltétlenül
jár tumor
markerek
emelkedésével,
de a CEA és a
CA 19-9 szint
emelkedése
iránymutató
lehet.

A 2. ábrán betegünk laborvizsgálati eredményei tanulmányozhatóak.

A fenti laboreredményből mérsékelt gyulladást jelző értékek emelhetők ki, ami
alátámasztja a kórelőzmény felvétele és a fizikális vizsgálat nyomán felállított
hipotézisünket, miszerint a betegnek akut epehólyag-gyulladása zajlik.

Első vizsgálatunk alapján nem feltételezzük tumor lehetőségét, a klinikai kép is akut
betegség irányába tereli a figyelmet. Tumor marker vizsgálat nem történt.

C.)c. Képalkotó vizsgálatok

Sürgős hasi UH vizsgálat során a máj homogén szerkezetű, körülírt eltérés nem látható.
Feszülő, helyenként kissé megvastagodott (4-5mm) falú, 12x5cm-es epehólyag
ábrázolódik, amit sűrű sludge tölti ki, melyben több nagy méretű és apró kő reflexió
látható. Az UH vizsgálat egyéb kórosat nem véleményezett.

UH-vélemény: Hydrops vesicae felleae, Cholecystitis chronica, Cholelithiasis

A 3. és 4. ábra összefoglalja az epehólyagrák diagnosztikájában szerepet játszó
vizsgálatokat.

Az 5. ábra hasi UH felvételén az epehólyagfal fokális megvastagodása látható, mely
felvetheti epehólyagrák gyanúját. A CT felvételen epekövesség mellett centrális terjedést
mutató epehólyagrák és a tumoros szűkület feletti tág intrahepatikus epeutak láthatóak.



C.)d. Epehólyag-daganat terjedése

Az epehólyagrák
növekedését
tekintve milyen
formákban
jelentkezhet?

A tumor jellemzően az epehólyag nyálkahártyájából indul ki, növekedését tekintve két
formáját különíthetjük el: (i) epehólyag falában keletkezik, majd diffúzan növekszik
annak megvastagodását okozva, (ii) a nyálkahártya polypoid elváltozásaként a lumen
felé növekszik.

A következő ábra táblázata a tumor terjedésének lehetséges formáit mutatja be (6. ábra).

A tumor terjedésének irányát tekintve Nimura 4 alapvető csoportba sorolja az
epehólyagrákokat (7. ábra).

C.)e. Kockázati tényezők

Tanulmányozza
a hajlamosító
tényezőket és
gondolkozzon
azon, hogy
milyen
lehetőségek
vannak ezek
csökkentésére!

A 8. ábra táblázatában összefoglaljuk a betegség kialakulására hajlamosító tényezőeket
(8. ábra).

D.) Patológia
Az epehólyag daganatok szövettani felosztását a 9. ábrán olvashatjuk.



Az epehólyagrák TNM-klasszifikációja (AJCC – 2009) és stádiumbeosztása a 10. és 11.
ábrán kerül ismertetésre.

E.) Kezelés
A beteg sebészeti osztályra került felvételre. 6 napig tartó konzervatív kezelését követően
kontroll hasi UH vizsgálata történt.

Vélemény: Összehasonlítva a korábbi vizsgálat leletével, akut gyulladásra utaló jel,
hólyagfal feszülése nem látható.

Kontroll labor–vizsgálat során a korábban kórjelző leucocytosis és CRP emelkedés
regressziója látható, az értékek normál tartományon belül.

Laparoscopos cholecystectomia tervével, két héttel későbbre előjegyezték.

A műtéti leírásból kiemelendő, hogy a korábbi gyulladások miatt kialakult többszörös
összenövések oldását követően a megvastagodott falú, még mindig kissé gyulladt
hólyagot nagy nehézségek árán sikerült csak a máj felszínéről leválasztani. A hólyag in
toto eltávolításra került, nem nyílt meg, kórszövettani vizsgálat céljából patológiai
osztályra küldték.

A beteg zavartalan postoperatív időszakot követően 3 nap múlva otthonába távozott.

2 héttel később elkészült a kórszövettani lelet.

Ebből kiemelendő: A hólyag máj felőli felszínén kifekélyesedett, magas osztódási
potenciállal rendelkező közepesen differenciált shigillo-celluláris carcinoma szöveti
képe látható. A mélységi terjedés a hólyagfal feltehetően intraoperatív sérülése miatt
nem ítélhető meg teljes pontossággal, min. T1b. A műtét radikális kiterjesztése javasolt.

A beteget értesítették és 4 nappal később ismételt műtétre került sor.

Műtét: a tumorágy re-excisiója, a máj IV.B. és V. segmentumának eltávolítása, a portok
helyének excisioja, a ductus cysticus csonk, valamint a choledochus eltávolítása,
hepatico-jejunostomia, a hiláris nyirokcsomók eltávolítása.

Végleges szövettan: Grade II., shigillo-cellularis carcinoma, pT2N1M0

Az eltávolított 4db hiláris nyirokcsomóból 1-ben a daganat micrometasztázisát sikerült
kimutatni, a tumorágy, az epeutak, a májlebenyek valamint a kimetszett hasfali szövetek
tumormentesek.

E.)a. Sebészi kezelés

A radikális
műtéti eljáráson

A műtét javallatait és ellenjavallatait valamint a lehetséges sebészeti beavatkozásokat a
stádium függvényében a 12. és 13. ábrán olvashatjuk.



kívül nincs
gyógyulási esélyt
biztosító
alternatíva!

E.)b. Radioterápia és kemoterápiás kezelés

Ígéretes
eredmények
láttak napvilágot
kombinált
radiokemoterápia
alkalmazását
illetően.

Jelenleg nem rendelkezünk a sebészi terápia alternatívájaként szolgáló kuratív
módszerekkel, minden egyéb kezelési lehetőség célja a betegség progressziójának
lassítása, lehetőség szerint stabil állapot elérése. Egyértelmű túlélési előny nem
bizonyított, ígéretes eredmények láttak napvilágot kombinált radiokemoterápia
alkalmazását illetően.

b1./ Radioterápia

(i) Percután kezelés (külső sugárforrás): a környező szervek sugárérzékenysége miatt
minden esetben MR/CT 3D konformális tervezés alapján végzendő – dózis: 45 – 60 Gy

(ii) Brachyterápia: Belső sugárforrást helyezünk közvetlenül a daganat környezetébe

b2./ Kemoterápiás kezelés

Szövettani lelettel a beteg onkoteam elé került, staging vizsgálatokkal távoli áttét nem
volt kimutatható. A team 5-FU – Antracyclin – Mitomycin (FEM) kombinációs kezelést
javasolt. A beteg 6 ciklus kezelést kapott, jól tolerálta, mellékhatásként hajhullás, Grade
I. leucopenia és anaemia alakult ki.

A kezelést követő kontroll vizsgálatok recidív tumort, áttétet nem mutattak.

Az epehólyagrák kemoterápiás kezelésében a hagyományos kemoterápiás szerektől
szerény eredmény várható. A betegeknél a kemoterápiás kezelés elkezdése egyéni
mérlegelés alapján, a beteg általános állapotának figyelembe vételével történik.

Az alkalmazott gyógyszerek a 14. ábrán kerültek felsorolásra.

Célzott terápiás lehetőség egyelőre nem érhető el, az epehólyag tumorok esetében is
leírtak már HER2 és COX2 amplifikációt, de ezeknek egyelőre terápiás vonatkozásuk
nincs.

E.)c. Prognózis



Az epehólyagrák
kifejezetten rossz
prognózisú
daganat.

Az epehólyagrák kifejezetten rossz prognózisú daganat, a stádium szerinti 5 éves túlélési
adatok a következő ábrán olvashatók (1989-1996 között 10.000 páciens adatai alapján)
(15. ábra)

Betegünk a műtétet és kemoterápiát követően rendszeresen járt kontroll vizsgálatokra, az
egy éves CT kontroll során kiterjedt hepaticus áttétek, ascites került leírásra. Az aktuális
laborértékei parenchymás érintettségre utaló magas májenzim és serum bilirubin
értékeket mutattak.

A betegnél palliatív célzatú PTD kezelésre került sor. Átmenetileg icterusa csökkent.

A 16. ábrán epehólyagrák centrális epeúti elzáródással, külső percutan transhepaticus
drainage. Sugárfogó kövekkel zsúfolt epehólyag és korábban ERCP-vel behelyezett
stent képe, mely mentén min. kontrasztanyag elfolyás észlelhető a duodenum felé.

1 hónappal később ismételten jelentkezett fokozódó icterus, májelégtelenség tünetével és
minor analgeticumokra nem szűnő hasi fájdalom panaszával. A betegnél konzervatív
kezelés (folyadék és ionháztartás rendezés infúziókkal, valamint fájdalmai miatt major
analgeticum adása) ellenére állapota fokozatosan romlott, míg légzési és keringési
elégtelenség következtében observatiojának 15. napján meghalt.

F.) Összefoglalás
A bemutatott eset kapcsán összefoglaltuk az epehólyagrákkal kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókat. Sajnos a betegség a mai napig későn, vagy véletlenszerűen kerül
felfedezésre, amikor már a betegek közel 50%-a kuratív módon nem kezelhető. A
folyamatban levő molekuláris-patológiai vizsgálatokkal a célzott kezelés lehetősége a
közeljövőben remélhetőleg elérhetővé válik, így a betegek túlélési esélyei javulhatnak.
Addig is fontos, hogy ismerve a betegség etiológiáját, a fokozott kockázatnak kitett
személyek esetén mielőbb gondoljunk epehólyagrák lehetőségére, epekövesség esetén
akár profilaktikusan is javasoljuk cholecystectomia elvégzését gyógyulási esélyt
biztosítva számukra.
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