
 

III./9.5. A hüvely daganatai
Tömösváry Zoltán, Langmár Zoltán, Bánhidy Ferenc

A fejezetben a hüvely rosszindulatú daganatait taglaljuk, ismertetjük
gyakoriságát, típusait, diagnosztikáját, kezelését és kórjóslatát. Célunk, hogy a
panaszokból kiindulva a betegség diagnosztizálásán át, a terápiás lehetőségekig
jussunk.
A fejezet teljesítése után tisztában lesz a hallgató a szükséges lépések
sorozatával.

Bevezetés
A vagina primer rosszindulatú daganatai viszonylag ritkák, az összes malignus
nőgyógyászati megbetegedés 2%-át teszik ki. Ezen betegséget praecancerosus állapotok
előzhetik meg, amelyeket VAIN-nak (vaginalis intraepithelalis neoplasia) nevezünk. A
VAIN a bazális membránt áttörve carcinomává fejlődhet. HPV (humán papilloma vírus)
fertőzés, anamnézisben szereplő sugárkezelés hatására a daganat kialakulásának
kockázata növekszik. Típusosan 60éves kor felett fordul elő. A hüvelyre terjedhetnek
azonban a szomszédos szervekből kiinduló rosszindulatú daganatok. Leggyakoribb a
laphámrák, mely a hüvely összes rosszindulatú daganatának 85%-át teszi ki.
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A.) Panaszok

A hüvely daganatai
korai stádiumban sok
esetben panaszmentesek
maradnak,
felismerésükre csak a
rendszeres
nőgyógyászati szűrés
során van esély!

66 éves nőbeteg bűzös hüvelyi folyás és viszketés miatt keresi fel a rendelőt. Elmondja,
hogy panaszai gyakori vizelési ingerrel járnak együtt. Közösülés után vérzést is észlelt.
Használt több recept nélkül kapható hüvelykészítményt, de panaszai csak fokozódtak.

Ismert azonban, hogy a hüvely daganatai korai stádiumban igen sok esetben
panaszmentesek maradnak, felismerésükre csak a rendszeres nőgyógyászati szűrés során
van esély.

B.) Anamnézis
A páciens anamnesisében rossz szociális helyzet, promiszkuitás, 4 spontán hüvelyi
szülés, 35 éves korban cytológia atypia miatt elvégzett méhnyak conisatio szerepel.
Annak szövettana súlyos atypiát mutatott, de az eltávolítás az épben történt, ezért
kezelést nem igényelt. Utoljára nőgyógyászt még pesszárium felírása miatt keresett fel
évtizedekkel ezelőtt.

A HPV vírus a hüvely
felső harmadának
hámját is
megtámadhatja,
daganatképződést

Ismert, hogy a méhnyakrákot és annak rákmegelőző állapotait a szexuális úton terjedő
HPV (humán papillóma vírus) okozza (1. ábra), ugyanezen vírus a hüvely felső
harmadának hámját is megtámadhatja, hasonlóan daganatképződést indukálhat. Emiatt
gyakori a hüvely és a méhnyak malignoma együttes előfordulása.



indukálhat!

A hüvely laphámrákja
az esetek több mint
felében méheltávolítás
után alakul ki! – Szűrés
jelentősége!!

Milyen kérdéseket tesz
fel a betegnek?

Ugyanígy a hüvely irradiatioja vagy krónikus irritációja (pesszárium vagy prolapus
uteri) is hajlamosítanak hüvely laphámrák kialakulására.

Fontos megjegyezni, hogy a hüvely laphámrákja az esetek több mint felében
méheltávolítás után alakul ki, ezért nem győzzük hangsúlyozni a hysterectomián átesett
betegek rendszeres nőgyógyászati szűrésének jelentőségét!

C.) Vizsgálatok
A páciensnél elvégzett bimanualis vizsgálat során a hüvely felső harmadában, a mellső
falról kiinduló egyenetlen felszínű, mogyorónyi porckemény tumor tapintható, amely
mellől a hólyagfallal összekapaszkodott. A kismedencében egyéb kóros rezisztencia nem
tapintható. Rendes nagy uterus, szabad függelékek. Douglas nem ledomborított.
Rectovaginalis vizsgálat kizárja a rectovaginalis septum és a rectum érintettségét.

A hüvely feltárásakor kolposcopos vizsgálat során megtekinthető a gyanús terület. A
próbák közül mind az ecetsav pozitivitás (pontozottság, tagozottság), mind a negatív
jódpróba kóros, mindez a megerősíti a malignus daganat gyanúját. A hüvelyi fluor
rendkívül odorosus. A hüvelyváladék mikroszkópos vizsgálata során igazolódik, hogy a
tumoros felszín felülfertőződött mycotikus és bakteriális kórokozókkal (3. ábra).

A tumormarker
vizsgálatok csak
differenciáldiagnosztikai

A méhnyak cytológiai mintavétele elengedhetetlen, mert egyidejű cervix és vagina
folyamat is fennállhat. A cytológiai eredmény HPV fertőzésre utaló jeleket és egyidejű
kóros flórát diagnosztizál, azonban atypusos sejtek nem láthatók. A levett HPV vizsgálat
magas onkogén potenciálú HPV-t igazolt. A tumormarker vizsgálatok (CEA, SCC,
CA-125) jelentősége csak differenciáldiagnosztikai szempontból lényeges.

A hüvelyrák terjedése a hüvely felső kétharmadáról főleg a cervix irányába történik.
Direkt hólyagra és rectumra terjedés is jellemző. Áttéteket ritkábban és viszonylag későn
okoz, de a felső harmadban elhelyezkedő tumor lymphogen metastasisokat adhat a



szempontból
lényegesek!

kismedencei illetve a paraaortikus nyirokcsomókba. A vagina alsó harmadából pedig a
terjedés a vulva irányába illetve az inguinofemoralis nyirokcsomók felé történik. Távoli
haematogen áttétek a tüdőben, májban és a csontokban jelentkezhetnek.

Transvaginalis ultrahang vizsgálat előtt rejtve maradhat a tumor vagy csak
előrehaladott esetben, a környezet beszűrtsége esetén ábrázolódik a daganat. További
képalkotók (MR vagy CT) körülírhatják a daganat kiterjedését és a környező szervek
állapotának megítélésében segítenek.

Társszakmák közül urológiai vizsgálat során elvégzett cisztoszkópia, és a sebészeti
vizsgálat során elvégzett rectalis vizsgálat (RDV, rektoszkópia) pontosíthatják a klinikai
stádiumot.

Képalkotók során a hólyagfalba történő részleges propagatio merült fel, de a panaszok
miatt elvégzett cisztoszkópia negatív volt.

A hüvelyrák FIGO szerinti klinikai stádiumbeosztása a 4. ábrán olvasható.

Klinikai stádium meghatározáshoz céljára alkalmazható vizsgálómódszerek felsorolását
tartalmazza az 5. ábra.

Mely vizsgáló eljárások
alkalmasak a klinikai
stádium
meghatározásához?

Magzati korban DES
(dietil-stilbösztrol)
hatásnak kitett nőkben
hüvely és méhfejlődési
rendellenességek illetve
világossejtes vagina
adenocarcinoma
kialakulását figyelték
meg.

Érdekességként megjegyezzük, hogy a magzati korban DES (dietil-stilbösztrol) hatásnak
kitett nőkben hüvely és méhfejlődési rendellenességek illetve világossejtes vagina
adenocarcinoma kialakulását figyelték meg. A DES-t a 70-es évekig fenyegető vetélés
kezelésére adták, ezért az in utero DES hatásnak kitett nőknél a menarchetól kezdve
rendszeres ellenőrzés szükséges.

A melanoma malignum a rosszindulatú vagina tumorok második leggyakoribb
szövettani típusa. A melanoma a hüvely alsó harmadának mellső falára jellemző,
prognózisa rendkívül rossz, átlagos 5 éves túlélés 10%. Korán a mélybe terjed, ezért a
lokális excisio ritkán elegendő. Kezelése megegyezik a laphámrákéval. Csakis korai
stádiumban végezhető terápiás excisio, az electrocoagulatio hátránya szövettani minta
kiértékelésének nehezítettsége illetve a lézer-vaporisatio esetén a szövettani minta
hiánya, ezért ezen utóbbi beavatkozások semmiképp nem ajánlhatók.

D.) Döntés és kezelés

Melanoma a második
leggyakoribb szövettani

A páciensnél előkészítést követően, vércsoport meghatározás, vérkép, máj-vesefunkció,
vizeletvizsgálat, mellkas Rtg., EKG és altatóorvosi konzílium történt. A szövettani
diagnózishoz rövid vénás narkózisban (lokális analgesiában is lehet a páciens
fájdalomküszöbétől függően) mintavétel történt, amely laphámrákot igazolt (6. ábra).

A 7. ábrán a hüvelyrákok szövettani típusai kerültek felsorolásra.



típus, a hüvely alsó
harmadának mellső
falára jellemző,
prognózisa rendkívül
rossz!!

Ahogyan a tumor terjedése, úgy a kezelés is a primer daganat lokalizációjától függ.

A beteg leleteit multidiszciplináris onkoteam-mel egyeztetve, választott időpontban hasi
méheltávolítás és függelékeltávolítás + kismedencei nyirokcsomó eltávolítás (8. ábra),
urológus bevonásával részeleges hólyagfal resectio történt ITN-ban.

Az uréterek neoimplantatiójára nem volt szükség. A műtéti preparátum vizsgálata során
a hólyagfalban is laphámrák igazolódott illetve kóros kismedencei nyirokcsomókat is
találtunk, ezért a posztoperatív szakban kombinált sugárkezelést kezdtünk.

A kezelés következtében vizelet elakadás jelentkezett, melyet kezdetben állandó
hólyagkatéterrel, majd a páciensnek betanítva önkatéterezéssel illetve a reziduális
vizelet mérésével és regisztrálásával ellenőriztünk. A kismedencei lymphadenectomia
során a hólyagfal és a hólyag záróizomzat beidegzése sérül, ezért viszonylag gyakran
átmeneti vizelési képtelenség lép fel. 4 hét alatt a spontán vizelés rendeződött.

Intracavitalis brachytherapia segítségével a lokálrecidívát, a kismedencei
nyirokcsomók külső besugarazásával a nyirokcsomó áttétek kockázatát csökkentettük.

A páciens tehát III. stádiumban került műtétre.

Hogyan kezelhetők a
stádium függvényében a
hüvely daganatai?

Felső harmad I. stádiumú daganatait méheltávolítással és részleges hüvelyeltávolítással
kezeljük. Előrehaladottabb stádiumban (II. felett) kismedencei lymphadenectomiával és
posztoperatív irradiatioval egészítjük ki a kezelést.

Az alsó harmadban elhelyezkedő hüvelyrák kezelése a szeméremtestrák kezelésével
megegyező: radikális vulvectomia + részleges hüvelyeltávolítás + kétoldali
iguinofemoralis lymphadenectomia. Ilyenkor pozitív inguinofemoralis NYCS esetén
posztoperatív irradiatio is javasolt.

A prognózis (5 éves túlélés) a stádium függvényében alakul (9. ábra).

3 év után szerencsére nem észlelünk sem lokálrecidívát, sem áttétet a fizikális és



képalkotó vizsgálatok során. A páciens viszont postirradiatiós szövődményeket panaszol,
főként a rectum szűkületét és emiatt a nehezített székletürítést.

A 10. ábrán a hüvelyrák ellátásában szerepet játszó sugárkezelés főbb típusait soroltuk
fel.

Az exenteratiót (hólyageltávolítás és rectum exstirpatio) csak recidiváló vagy kiterjedt
daganatok válogatott eseteiben végzik, annak radikalitása és megterhelő volta miatt.

A cytostaticus kezelés alacsony hatékonyságú

Rendszeres kontroll
szükséges!

A kezelt hüvelyrákos betegeket rendszeresen ellenőrizni kell 2 éven át 2-3 havonként,
majd 5 évig félévenként 5 év után pedig évenként.

A kontroll vizsgálat során bimanuális és rectovaginális vizsgálatot kell végezni, kiújulás
gyanúja esetén képalkotó vizsgálato(ka)t, tumormarker-meghatározást.

E.) Összefoglalás
Láthatjuk tehát, hogy a hüvely rosszindulatú daganatai viszonylag ritkák és nehezen
felismerhetők. Ha a tumor a méhnyakon is jelen van, akkor cervicális eredetűnek;
amennyiben egyidejűleg a szeméremtesten is látható, akkor vulváris eredetűnek tartjuk.
Kezelésük nagymértékben függ a lokalizációtól: felső harmadban a méhnyakrákhoz,
alsó harmadban a vulva rákhoz hasonlatos terápiát igényelnek.
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