
 

III./9.3 Méhtest rosszindulatú daganatai
Tömösváry Zoltán, Langmár Zoltán, Bánhidy Ferenc

Az alábbi fejezet során a méhtest rosszindulatú daganatait mutatjuk be. A
méhtestrák gyakoriságát, típusait, diagnosztikáját, terápiáját és kórjóslatát.
A fejezet teljesítését követően képes lesz a hallgató arra, hogy milyen tünetek
esetén kell a méhtest rákot kizárni, és ha igazolódott, hogyan kell kezelni.

Bevezetés
A méhtest rosszindulatú daganata, más néven méhtestrák vagy leggyakrabban
endometrium carcinoma az emlőrák után a második leggyakoribb rosszindulatú
nőgyógyászati daganat.

A jóléti társadalmakban megfigyelhető életmódbeli változásokkal olyan a környezet
alakult ki, amely méhtestrákra hajlamosít, így a daganat gyakorisága egyre növekszik.
Magyarországon már majdnem annyi a méhtestrákos, mint a cervix carcinomás, arányuk
csaknem 1:1. A méhtest rosszindulatú daganatát akár banális tünetek, mint a rendellenes
hüvelyi vérzés is jelezhetik. Ha a páciens még időben, praecancerosus állapotban
jelentkezik, az elváltozás sikeresen kezelhető, ezért kell felhívni a páciensek figyelmét,
hogy ilyen panaszok esetén nőgyógyászai vizsgálat szükséges
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A.) Panaszok
Az 55 éves nőbeteg három éve nem menstruál, azonban az utóbbi négy hónapban ismét
hüvelyi vérzést észlelt. A vérzés kezdetben rendszertelenül pecsételő volt, de már három
hete folyamatos, friss piros vérzést tapasztal. A vérzés nem függ össze a szexuális
aktivitással. A páciens fizikális vizsgálata során feltűnik kifejezetten obes testalkata. A
visszatérő vérzések legyengítették, fáradékonyabb. Kifejezett fájdalma nincsen. Lázas
nem volt.

B.) Anamnézis

Az endometrium
az össztrogén-
gesztagén
hormonok
függvényében
változik.

A páciens első vérzése korán, már 10 évesen jelentkezett. Később, bár szeretett volna, de
nem esett teherbe. A páciens anamnesisében magas-vérnyomás betegség és NIDDM
szerepel. Elmondja, hogy epekő miatt volt műtéte és hypercholesterinaemia miatt is
gyógyszert szed. Korábban 49 évesen már volt egyszer bővebb vérzése, akkor küretet
végeztek nála. A szövettani diagnózis akkor endometrium hyperplasia volt, amely miatt 6
hónapon át ciklikus gesztagént kellett szednie, ezt követően a menstruációja elmaradt.
Azóta nőgyógyásznál nem járt.



Melyek az
endometrium
carcinomára
hajlamosító
tényezők?

Fontos tudni, hogy az endometrium hormon szenzitív szövetként érzékenyen reagál az
ösztrogén-gesztagén hormonok kiegyensúlyozatlanságára. Obesitas esetén a
zsírszövetben zajló ösztrogén (túl)termelés miatt felborul az ösztrogén/gesztagén arány
az ösztrogén javára. Az ilyen tartós ellensúlyozatlan ösztrogén hatás a méhnyálkahártya
sejtjeinek proliferációját okozza. Az endometrium kezdetben simplex hyperplasiához,
később complex hyperplasiához vezet, amely során atypusos sejtek is megjelennek, ezért
ez az állapot már obligát rákmegelőző állapotként kezelendő!

Az 1. ábrán az endometrium carcinoma képe látható. A 2. ábrán az endometrium
carcinómára hajlamosító tényezőket soroljuk fel.

A PTEN (phosphatase tensin) egy foszfatáz enzim, amely gátolja a sejtek osztódását, így
ennek a szupresszor génnek az elvesztése vezethet a carcinogenezishez.

Milyen kérdéseket
tesz fel a
betegnek?

C.) Vizsgálatok

Obes betegnél a
bimanuális
vizsgálat
diagnosztikai
értéke korlátozott!

A bimanuális nőgyógyászati vizsgálat során a kismedencei szervek általában
kitapinthatók, de egy obes betegnél a vizsgálat diagnosztikai értéke korlátozott.

A fenti páciensnél a has obes, puha, nehezen betapintható. Kóros rezisztencia a hasban
nem tapintható. Kissé anémiás nyálkahártyákat észlelünk, puhasejtes alaplégzés, zörej
nincsen. RR: 150/95 Hgmm Pulzus: 98/min, Testmagaság: 167 cm, Testsúlya 98 kg.

Bimanualisan az életkorának megfelelő méretű, tapintásra kissé érzékeny méh és
normál méretű függelékek tapinthatóak.

A portió feltárásakor atypia nem látható, cytológiai mintavétel történt, melyből
endometriális eredetű, gyaníthatóan malignus sejtek igazolódnak. A cervix cytológiai
vizsgálata nem elég szenzitív módszer, mert csak az esetek 50%-ában szűri ki a
méhtestrákos eseteket.

Differenciáldiagnosztikailag a hüvelygyulladás, idegentest, ectropium, cervix dysplasia
által okozott vérzések kizárandók.

Endometrium carcinoma esetén általában csak előrehaladott állapotban lehet
bimanualisan eltérést tapintani, ezért további képalkotó vizsgálatok segítenek a
diagnózisban. A leginkább költséghatékony módszer a transvaginalis ultrahang, amely
során ábrázolódnak a kismedencei szervek.

A transvaginalis ultrahang során normál nagyságú uterus ábrázolódik, az endometrium
vastagsága jelen esetben több, mint 17 mm, az endometrium szabálytalan szerkezetű, az



endometrium-myometrium határ egyenetlen. Doppler-flowmetria során a rákos
szövetben kóros turbulens áramlás detektálható.

Vérzési
rendellenesség
esetén fertilis
korban a terhesség
kizárása kötelező!

Postmenopausában az endometrium általában vékonyabb, mint 5 mm.

A vizsgálatok során kizárjuk a myoma és az endometrium polyp lehetőségét. Fertilis
korban a terhesség kizárása elsődleges!

A méhtestrák terjedése direkt történik: infiltrálja a myometriumot, áttöri a méh
serosafelszínét, ráterjeda a méhnyakra, a hüvelyre és a parametriumokra.

A medencefalra és az adnexumokra terjedés után intraabdominalis átétteket képez. A
lymphogen áttétek a méh felső részéből a paraaortikus nyirokcsmókba, az alsó
traktusból a kismedencei nyirokcsomókbe terjednek. A lig. rotundumon át akár
inguinalis áttét is kialakulhat. Haematogen áttétek csak késő stádiumban jellemzőek.

Ha a vérzés forrása nem egyértelmű, urológiai és proctológiai vizsgálat is szóba jön.
Ilyenkor cystoszkópos vizsgálat és recto-sigmoideoszkópia visz közelebb a
megoldáshoz.

A méhtestrákra specifikus tumormarkerrel jelenleg nem rendelkezünk, azonban
differenciáldiagnosztikai szempontból segíthetnek. CA-125 meghatározás és a
hormonreceptor-meghatározás mérlegelendő.

A képalkotók közül előrehaladott állapotban a stádium besorolásban segíthet a CT, az
MR és a PET CT.

Páciensünknél az elvégzett MR több, mint 50%-os myometriumba terjedést igazolt, de a
folyamat a méhnyakat nem involválta.

D./ Döntés, kezelés
Fenti vizsgálatok alapján körvonalazódik a kórkép, de biztos diagnózist csakis az
abrasio / küret során nyert méhkaparék szövettani vizsgálata adhat. A műtéti
kivizsgáláshoz vérvétel (vérkép, májfunkció, vesefunkció, vércsoport meghatározás),
vizeletvizsgálat, EKG, mellkas Rtg, vérnyomás és vércukor háztartás
ellenőrzése/beállítása történt. Altatóorvosi konzlíumot követően rövid vénás narkózisban
frakcionált abrasiót végeztünk szövődménymentesen.

Mit jelent a
frakcionált
abrasió?

A frakcionált abrasió azt jelenti, hogy a műtét során külön mintavétel történik a
méhnyak csatornából és külön a méhűrből.

Páciensünknél a szövettani diagnózis endometrium adenocarcinoma, Grade II.

Az alábbiakban a méhtestrákok szövettani típusait soroljuk fel, valamint a sarcoma uteri
altípusai kerülnek bemutatásra. (5. és 6. ábra)



A leggyakoribb leiomyosarcoma simaizom sejtekből indul ki, szintén 50-60 ées korban
jelentkezik. Infiltrálja a myometriumot, a cervixet és a környező szöveteket. Korai
haematogen áttétet adhat tüdőbe, májba, vesébe, agyba. Tünete a rendellenes vérzés.

Az endometrialis stromasarcoma 45-55 éves korra jellemző a menopausa előtt. A méh
ürege felé növő polypoid képletként jelentkezik. Direkt terjed környezetére de
lymphogen metastasisokat is ad a kismedencei és paraaortikus nyirokcsomókba.

Petefészek
eltávolítás=
oophorectomia

Függelékeltávolítás
(petefészek és
petevezeték)=
adnexectomia

Petevezeték
eltávolítás=
salpingectomia

Hysterectomia =
méheltávolítás

A méh sarcomáinak kezelése méheltávolításból és kétoldali függelék eltávolításból áll. A
postoperatív irradiatio kevésbé hatékony, de chemotherapia indokolt már korai
stádiumban is. Összességében a méh sarcomáinak prognózisa meglehetősen rossz.

Mivel betegünknél a szövettan nőgyógyászati daganatot, esetünkben Grade II.
adenocarcinomát igazolt, a leleteket a multidiszciplináris (nőgyógyász, onkológus,
radiológus, sebész orvosokból álló) onkoteammel egyeztejük. A betegünknél talált
daganat a FIGO szerinti beosztásban I. stádiumnak felel meg. A páciensnek további
kezelést javasoltunk.

Első lépésben méheltávolítást, kétoldali függelék eltávolítást és a kismedencei
nyirokcsomó eltávolítást javasoltunk laparotómiából. Grade II-III esetén illetve IIa
stádium felett minden esetben kétoldali kismedencei lymphadenectomia javasolt.

Az adnexumok eltávolítása a mikrometastasisok lehetősége miatt indokolt.

A műtét során az ascitesből cytológiai vizsgálatra is mintát vettek, de ez negatív lett,
gyanús nyirokcsomót sem találtunk, ezért paraaortikus lymphadenectomiától
eltekintünk.

A szövődménymentesen lezajlott műtét során eltávolított szervek közül a méhben
magasan differenciált endometrium adenocarcinoma igazolódott, a daganat a
méhizomzat több, mint 50%-át infiltrálta, de az eltávolított nyirokcsomók azonban
negatívnak bizonyultak.

Nézzen utána mi a
különbség a méh
eltávolítás egyes
típusai között!

A posztoperatív staging eszerint: pT1c pN0 M0 G1 (FIGO 1C)

A méh eltávolítása történhet laparotómiával, hüvelyi műtéttel, laparoszkóppal vagy
laparoszkóppal asszisztált hüvelyi műtéttel.

Méhtestrákok stádium besorolása kerül ismertetésre az alábbi ábrán (7. ábra).

Hormonreceptor-pozitivitás esetén, kiérett típusú tumorokban, főként előrehaladott vagy
recidíváló daganatokban hosszantartó kezelésre naponta 500-1000 mg
medroxyprogesteron-acetat és/vagy 20-40 mg tamoxifen adása jön szóba.



Adjuváns kezelésként ezért a postoperatív sugárkezelést alkalmaztunk 40Gray
összdózisban afterloading technikával brachytherapia formájában.

A méhtestrákok kemoterápiára kevésbé reagálnak, a válaszarány 30 % alatt van.

Az öt éves utánkövetéses vizsgálatok során sem recidíva sem metastasis nem igazolódott.

D.) Összefoglalás
A méhtestrák az emlőrák után a második leggyakoribb rosszindulatú nőgyógyászati
daganat Magyarországon. A betegség előfordulása emelkedő tendenciát mutat. A
betegség a rendszeres szűréssel, a panaszok gyors és alapos kivizsgálásával még
praecancerosus állapotban kerülhet felismerésre. A rendellenes hüvelyi vérzés okát
emiatt minden esetben érdemes kivizsgálni. A már kialakult daganat kezelése összetett:
sebészi, sugártherapiás és gyógyszeres módszerek kombinációjából áll.
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