
 

III./9.6. Vulva daganatai
Tömösváry Zoltán, Langmár Zoltán, Bánhidy Ferenc

A fejezet célja a szeméremtest daganatai közül a rosszindulatú daganatok
ismertetetése. Egy beteg bemutatásán keresztül körüljárjuk, hogy milyen
aetiológiai, diagnosztikai és therápiás kérdések merülnek fel szeméremtestrák
esetén.
A fejezet megismerésével így elsajátítható a szeméremtestrák gyógyításához
szükséges elméleti tudás.

Bevezetés
A vulva rosszindulatú daganatai viszonylag ritkák, az összes malignus nőgyógyászati
megbetegedés 5%-át teszik ki. Ezen betegséget praecancerosus állapotok – VIN
(vulvaris intraepithelialis neoplasia) Paget-kór és Bowen-kór - előzhetik meg. A
cervicalis intraepithelialis neoplasia analógiájára elnevezett VIN a membrana basalist
áttörve carcinomává fejlődhet. A vulva Paget-kórja intraepithelialis carcinomának felel
meg, szintén praecancerosus állapotnak felel meg. HPV (humán papilloma vírus)
fertőzés, anamnesisben szereplő sugárkezelés hatására a daganat kialakulásának
kockázata növekszik. A vulva condylomatosis talaján kialakult in situ rákjának
gyakorisága igen gyors emelkedést mutatott, jelenleg is évről évre nő. Típusosan 65éves
kor felett fordul elő. A vulvára terjedhetnek azonban a szomszédos szervekből kiinduló
rosszindulatú daganatok. Leggyakoribb a laphámrák, mely a szeméremtest összes
rosszindulatú daganatának 80-90%-át teszi ki.
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A.) Panaszok
66 éves, obes nőbeteg kifejezett szeméremtesti viszketést panaszol, melyre többféle
gyógyszert alkalmazott, de egyik sem csökkentette a panaszait. Elmondja, hogy panaszai
évek óta fennállnak, korábban dyspareuniát is okoztak. A szeméremtest vakarását
megállni nem tudja, ezért a bőre is kisebesedett.

A szeméremtest
daganatai korai
stádiumban
igen sok
esetben
panaszmentesek
maradnak,
felismerésükre

Ismert, hogy a szeméremtest daganatai korai stádiumban igen sok esetben
panaszmentesek maradnak, felismerésükre csak a rendszeres nőgyógyászati szűrés során
van esély. A szeméremtesten újonnan kialakuló növedék, fekély minden esetben
nőgyógyászati vizsgálatot indokol. Nyirokcsomó-megnagyobbodás már előrehaladott
betegségre utal.

B.) Anamnézis
A páciens anamnesisében promiszkuitás szerepel, azt is elmondja, hogy leány korában
„szemölcsöket” távolítottak el a gátjáról. Terhessége nem volt. Diabetes mellitusban 8
éve szenved, évtizedeken át dohányzott, melyet csak 4 éve hagyott abba. Nem is tudja,
mikor járt nőgyógyásznál. Vérnyomása elmondása szerint magasabb a kelleténél, de



csak a
rendszeres
nőgyógyászati
szűrés során
van esély!

gyógyszereit nem mindig szedi. Rossz szociális körülmények között él.

A vulva rákos betegek életkor szerinti csoportosítása látható az 1. ábrán.

HPV és
vulvarák
kapcsolata.

Ismert, hogy a szeméremtest rosszindulatú daganatai és annak rákmegelőző állapotai a
szexuális úton terjedő HPV (humán papillóma vírus) fertőzéssel összefüggésbe
hozhatók. Ugyanez a vírus a hüvely és a portio hámját is megtámadhatja, hasonlóan
daganatképződést indukálhat egyidejűleg.

HPV fertőzés esetén tehát mind a vulva, mind a hüvely és a méhnyak malignoma
kockázata emelkedett.(2. és 3. ábra)

Jelen betegünknél a hajlamosító tényezők közül tehát (obesitas, hypertonia,
cukorbetegség, dohányzás, alkohol, több szexuális partner) több is szerepel az
anamnesisben.

Milyen
kérdéseket tesz
fel a betegnek?

C.) Vizsgálatok
A páciens fizikális vizsgálata során az obesitas mellett feltűnő az elhanyagolt higiéné. A
feltáráskor a jobb nagyajkakon vörhenyes, 2 cm átmérőjű, éles határú, kifekélyesedett és
a bőr szintjéből kissé kiemelkedő sáncolt szélű, terület tapintható, mely körül excoriatio



jelei. Az elváltozás váladékozik, környezetében a bőr hyperaemiás, indurált.
Kolposcoppal/vulvoscoppal 3 %-os ecetsavas behatás után megtekintve kóros érrajzolat
látható. 1%-os toluidinkék-oldatos festés pozitív (Collins próba). Az elváltozással
ellentétesen nem látható appositiós áttét. Jobb oldalon inguinalisan egy gyanús
megnagyobbodott nyirokcsomó tapintható. A kismedencében kóros rezisztencia nem
tapintható. A hüvelyben és a portión ép hám. A levett cervix cytológia eredménye
negatív, és a HPV szűrés is negatívnak bizonyul.

A szeméremtesti rákok lokalizáció szerinti megoszlását az 5. ábra ismerteti.

A páciensnél az elvégzett vizsgálatok alapján felmerül a vulvarák alapos gyanúja.

Biztos diagnózishoz csak szövettani mintavétel (excisio vagy kisméretű daganat teljes
eltávolítása révén) juthatunk, ezért iv. narkózisban biopsziát veszünk. Ehhez vércsoport
meghatározást végzünk, vérkép, máj-vesefunkció, vizeletvizsgálatot kérünk. EKG és
mellkas Rtg. birtokában végezzük el a kisműtétet, melynek eredménye: carcinoma
planocellulare vulvae.

A vulvarákok szövettani típusai a 6. ábrán kerültek felsorolásra.

Gyakorisági sorrendben a második helyet a melanoma malignum foglalja el, jóllehet,
nem sorolható szoros értelemben a szeméremtestrákok közé.

A daganat terjedése történhet befelé, kifelé és horizontálisan is. Bevonhatja a
húgycsövet, a hüvelyt, a gátat, a végbélnyílást. Előrehaladottabb esetben a rectumra és a
medencecsontokra terjedhet. Korán lymphogen metastasist adhat az inguinalis és a
femorális nyirokcsomókba, melyek regionális nyirokcsomóknak számítanak.
Kismedencei / Iliacalis metastasis már távoli metastasisnak minősül.

Milyen
vizsgálatok
vehetők
igénybe a
stádium
besoroláshoz?

A stádiumbeosztáshoz további képalkotó vizsgálatokat, CT és/vagy MR vizsgálatot,
tumormarker vizsgálatokat végzünk. Az MR során az inguinalis nyirokcsomó pozitívnak
imponál, de a kismedencei szervek egyébiránt tumormentesnek tűnnek. A tumormarker
vizsgálatok (SCC, TPA, TA-4, CEA) nem eléggé specifikusak és nem alkalmasak
szűrőmódszerként sem.

A 7. ábra a diagnózishoz vezető vizsgálatokat sorolja fel.



D.) Döntés és kezelés
Onkoteammel történt multidiszciplináris egyeztetést követően a páciens életkorát és jó
általános állapotát is figyelembe véve radikális vulvectomiát végeztünk választott
időpontban.

A műtét közben a sentinel nyirokcsomó pozitívnak bizonyult, ezért, inguinofemorális
lymphadenectomiát is végeztünk, melyben további pozitív NYCS nem volt. (8. és 9. ábra)

A végleges szövettani lelet: Carcinoma planocellulare vulvae St. III/A

Sebészi kezelés

A vulvarákok
kezelése
elsősorban
műtéti.

A vulvarákok kezelése elsősorban műtéti. A műtét radikalitása a daganat kiterjedésétől, a
beteg életkorától és általános állapotától függ. A szóba jövő műtéti megoldások a 10.
ábrán kerültek felsorolásra.

Melyek a szóba
jöhető műtéti
megoldások?

Szeméremtestrákokban az optimális műtéti eljárás meghatározása és annak kivitelezése
nagy tapasztalatot és gyakorlatot igényel, ezért ellátásuk – a relatíve kevés esetszámot is
figyelembe véve – vulva carcinomák kezelésére specializálódott centrumokban javasolt.

Ajánlás
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Korai vulvaráknál, a műtéti kezelés hatékonyabbnak tűnik a primér sugárkezelésnél a
tumorrecidíva megelőzésére. Fiatal korban kiskiterjedésű tumoroknál akár lokális
kimetszés (1 cm-es biztonsági zónával) vagy partialis vulvectomia is szóba jön.

Sentinel / őrszem nyirokcsomó elmélet:

Célszerű a sentinel vagy őrszem nyirokcsomó feltérképezése, mert ez a daganathoz
legközelebb eső nyirokcsomó, melynek szövettani eredménye határozza meg a további
radikalitást. Amennyiben az őrszem-nyirokcsomó már érintett, akkor regionális
áttétekkel számolni kell és a regionális nyirokcsomók eltávolítása is javasolt. Ilyenkor
vulvaráknál kismedencei lymphadenectomiát kell végezni.

Nézzen utána
mely
kórállapotok
estében van
még
létjogosultsága
a sentinel
nyirokcsomó
vizsgálatnak!

Előrehaladott állapotban hólyag és rectum érintettség esetén exenteratio kísérelhető meg
jó általános állapotú betegnél.

A vulvarákok FIGO szerinti stádium besorolását a 12. ábra ismerteti.

Sugárkezelés

Praeoperativ sugárkezelés alkalmazható tumor megkisebbítés céljából 46 Gy
gócdózis/2Gy frakciódózissal a lokoregionális célterületre.

Postoperativ 50 Gy gócdózis/2Gy frakciódózis lokoregionális célterületre, majd 10 Gy
lokális elektron "boost" A clitoris és/vagy az anus pozitív resectiós széle esetén after
loading brachytherapia is adandó 10-12 Gy, vagy 3x5 Gy dózisokkal.

Primer (definitív) sugárkezelés vulvarák esetén technikailag és dózisaiban megfelel a
postoperatív formánál említettel a clitoris ill. az anus biztosítása céljából

Palliatív sugárkezelésként alacsonyabb dózissal a beteg állapotától és a daganat
státuszától függően alkalmazható külső sugárkezelés és/vagy brachytherapia.

Ajánlás

A lágyéki nyirokcsomók eltávolítása hatékonyabb lehet a korai szeméremtestrákok
recidíváinak a prevenciójában, mint az inguinalis régiók sugárkezelése.

Kemoterápia

A cytostaticus
kezelés kis

A szeméremtestrákos betegeken a cytostaticus kezelés kis hatékonyságú. Főként
előrehaladott vagy recidiváló esetekben ún. "salvage"- terápiaként jöhet szóba.

Prognózis

Prognózist befolyásoló tényezőket a 13. ábra ismerteti. A szeméremtestrákos
betegek 5 éves túlélését a stádium függvényében a 14. ábra tartalmazza.



hatékonyságú.

A szeméremtestrákos betegek kórjóslata az alábbiak szerint alakul:

Ellenőrzés

A rendszeres
kontroll
szükséges és
fontos!

A kezelt szeméremtestrákos betegeket rendszeres ellenőrzés alatt kell tartani a kezelés
befejezése után két éven át 2-3 havonként, majd 5 évig félévenként, 5 év után évenként.
A kontroll vizsgálat során fizikális vizsgálatot, szükség esetén kolposcopiát, cytológiai
vizsgálatot, ha kiújulás gyanúja merül fel, akkor képalkotó vizsgálatot, tumormarker-
meghatározást kell végezni.

E.) Összefoglalás

Elmondhatjuk, hogy a szeméremtest rosszindulatú daganatai viszonylag ritkák. A fiatal
korban jelentkező típus HPV-hez köthető, ezért mind méhnyak, mind hüvely
malignomával társulhat. Mivel a betegség az idősebb korosztályt is érinti, azon betegek
kórjóslata kevésbé jó, de a kezelés radikalitását a páciens állapota nagy mértékben
befolyásolja.
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