
 

II./3.2.: Daganatos betegségek sebészi kezelése - sebészeti onkológia
Péter Antal

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a daganatok sebészetében
alkalmazott alapelveket és fogalmakat.
A fejezet teljesítését követően képes lesz a hallgató arra, hogy helyesen
értelmezze az onkológiai sebészeti beavatkozás lehetőségeit.

Bevezetés
A daganatok kezelésének lehetőségei közül történetileg legelső eljárás volt a daganat
mechanikus eltávolítása, mely sebészi módszerekkel – azaz műtéti úton történt. A sugár-
és gyógyszeres kezelések megjelenéséig a műtéti/sebészi kezelés volt az egyetlen
kezelési lehetősége a daganatos betegségeknek. A 19. század második és a 20. század
első felének nagy sebészegyéniségei egyben a szolid tumorok onkológiai sebészetének
megalapítói is voltak (pl. Billroth - 1881 gyomorresectio tumor miatt, Halsted – 1890-es
évek, radikális mastectomia). A sebészeti onkológia értelemszerűen párhuzamosan
fejlődött a sebészettel, a műtéti kezelés szerepe ma, a jól kialakult multimodális
kezelések részeként is alapvető.

A sebészeti onkológia multidiszciplináris ismereteket feltételez, ahol érintett szakterület
sebészetének (hasi sebészet, mellkassebészet, nőgyógyászat, urológia, stb.) magas szintű
művelése mellett elvárás a tájékozottság tumorbiológiában, tumorpatológiában,
kemoterápiában, radioterápiában, stb. Az onkológus sebész nem magányos harcos, sztár,
és nem is csak végrehajtó mesterember, hanem több területen is felkészült valódi
csapatember.

A sebészet szerepe kettős az onkológiában: része a diagnosztikának, és alapvető terápiás
feladata van a daganatok eltávolításával.

Kulcsszavak: sebészeti mintavétel, volumetria, debulking műtét, palliatív műtét,
operábilis, inoperábilis, resecabilis, no-touch technika, monoblock elv, Sentinel
nyirokcsomó
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A./a. Sebészeti diagnosztikus módszerek a daganatok szövettani
vizsgálatára

A daganatok dignitásának megállapítására, a kezelési terv felállításához elengedhetetlen
a szövettani vizsgálat. A szövettani mintavételek jelentős része ugyan invazív, de nem
sebészi módszerekkel történik (vékony- vastagtű biopszia, váladékok citológiai
vizsgálata, stb.) de számos esetben szükség van a műtéti mintavételre. A sebészi
mintavétel lehetőségei (1. ábra)

1. ábra: Sebészeti mintavétel lehetőségei

Melyek a
sebészeti
mintavétel
lehetőségei?

A sebészi mintavétel történhet hagyományos műtéti úton, de minimál invazív
módszerekkel is (laparoscopia, thoracoscopia, stb.)

A./b. Intraoperatív diagnosztika

A sebész gyakran kerül olyan helyzetbe, hogy a műtét alatt szüksége van további
diagnosztikus tevékenységre. A diszkrét, nem tapintható elváltozások pontos
lokalizálásához, a tumorok kiterjedésének megállapításához nagy segítséget adhat az
intraoperativ endoscopia, ultrahang. Véletlenül felfedezett daganatok, tumor gyanús
elváltozásokból a műtét alatt is lehet citológiai, szövettani mintát venni a dignitás
megállapítására. Intraoperatív szövettani vizsgálattal lehet igazolni a daganat terjedését
(nyirokcsomók, áttétre jellemző képletek vizsgálata), mely leletek a műtéti tervet
jelentősen megváltoztathatják. Izotóp jelöléssel és vitális festéssel lehet felkeresni
bizonyos régiók sentinel (őrszem) nyirokcsomóit; e nyirokcsomók szövettani
feldolgozásának jelentőségére a későbbiekben visszatérünk. Amennyiben a tumor
határai makroszkóposan bizonytalanok, az intraoperatív szövettani vizsgálat igazolhatja,
hogy a műtéti specimen szélei tumormentesek, ellenkező esetben a műtét kiterjesztése
szükséges.

A./c. Sebészi staging

Mi a sebészeti
staging
lényege?

A komplex onkológiai kezelés jelentős részben a tumorok stádiumától függ, ezért a
műtéti feltárás során rögzíteni kell a tumor státuszt. Szükség szerint igénybe lehet venni
az intraoperatív diagnosztika lehetőségeit is. Disszeminált tumorok (pl. lymphomák)
esetén adott esetben kizárólag a tumorstaging megállapítása céljából végzünk műtétet
(staging laparotomia, staging thoracotomia). E műtéteknél a tumoros folyamat
kiterjedéséről, szövettani típusáról tájékozódunk szövettani mintavételek
(nyirokcsomók, biopsziák) segítségével. A testüregek staging vizsgálata kevésbé
megterhelő minimál invazív módszerekkel (staging laparoscopia, staging thorakoscopia)

A./d. Funkcionális diagnosztika



Miért fontosak
a funkcionális
diagnosztikai
vizsgálatok?

A sebésznek a műtét tervezésénél gondolni kell arra is, hogy a daganatos szervrészletek
eltávolítása során az élettel összeegyeztethető nagyságú, megfelelő szervi funkciókat
biztosító szerv/parenchyma maradjon vissza. A műtét előtti funkcionális diagnosztika
különösen parenchymás szervek műtétei előtt jöhet szóba. Például vesedaganat esetén
frakcionált izotóp clearance vizsgálattal lehet meggyőződni arról, hogy a daganatos vese
eltávolítása esetén milyen funkcionális kieséssel számolhatunk. Nagy, vagy többgócú
májdaganatok esetén a műtét előtt végzett CT, MRI volumetriával célszerű tájékozódni
arról, hogy a resectio után megmaradó májvolumen elegendő lesz-e a szervezet számára.
(2. ábra)

2. ábra CT volumetria a májon. Balról jobbra: A j. portalis véna embolizálása előtt; preoperative; 3 hónappal
jobb oldali hemihepatectomia után. Az embolizálás után a bal májszövet volumene megnövekedett, és a műtét

után további májvolumen növekedés volt igazolható.

B.) Sebészeti terápia az onkológiában
Az onkológiai sebészet célja a solid tumorok esetén daganat lehető legradikálisabb
műtéti eltávolítása, hiszen ez biztosítja a beteg számára a legkedvezőbb túlélést.

B./a. Onkológiai sebészeti alapfogalmak

a./1. Operabilitas – inoperabilitas

Az operabilitas – inoperabilitas a betegre vonatkozó fogalmak, melyek a daganattól
lényegében függetlenek. Az operálhatatlanságot a beteg kora, általános állapota, kísérő
betegségei, teherbíró képessége alapján mondhatjuk ki. A megítélés számos szubjektív
elemet tartalmazhat, ezért ha megvannak az eszközök a beteg állapotának, teherbíró
képességének javítására, adott esetben újra kell mérlegelni az operábilitást.

a./2. Resecabilitas – irresecabilitas

E fogalmak a daganatra vonatkoznak, vagyis a daganat eltávolítható-e vagy sem. Azt a
daganatot tartjuk resecabilisnek, melynek eltávolítása sebésztechnikailag elvégezhető, és
az az élettel összeegyeztethető. Az resecabilitas meghatározása bonyolultabb propagáló,
disszeminálódó, áttétes daganatok esetén, hiszen elképzelhető olyan helyzet, hogy a
primer daganat kiterjesztett műtéttel eltávolítható lenne, de a heroikus műtét kockázata
és az disszeminált tumoros folyamat miatt várható szerény prognózis nincs arányban. A
resecabilitas – irresecabilitas sokban függ a sebész team és az operáló osztály
felkészültségétől, technikai lehetőségeitől. Az irresecabilitas a korszerű képalkotók
birtokában (CT, MRI) már a műtét előtt is kimondható.

a./3. R (residualis tumor) osztályozás

A daganatos betegek sebészi kezelésének célja, hogy a beteget a lehetőség szerint
tumormentessé tegyük. Ebből a szempontból megkülönböztetünk R0, R1 és R2
resectiot.



Mit jelent az
R1 resectió?

R0 resectio azt jelenti, hogy a betegben mikroszkópikus méretű tumor sem maradt
vissza. R1 resectio esetén mikroszkópikus méretű, R2 resectionál makroszkópos méretű
tumorszövet marad vissza a daganatos beteg szervezetében. A residualis tumor megléte
természetesen nem dönthető el mindig a műtét folyamán, csak a műtéti anyag szövettani
vizsgálatával, esetleg a műtét utáni képalkotó vizsgálatokkal és a beteg követésével.

a./4. D – nyirokcsomó dissectios osztályozás

Mi a
nyirokcsomó
dissectio
általános
alapelve?

Néhány szerv daganata esetén (pl. gyomorrák) a nyirokúti terjedés távolságának
jellemzésére megkülönböztetjük az elsődleges (N1), másodlagos (N2) harmadlagos
(N3), stb. nyirokcsomó régiókat. A D1 dissectio értelemszerűen az N1, D2 dissectio az
N2 nyirokcsomólánc eltávolítását jelenti, stb. Általános elvként megfogalmazható, hogy
mindig egy régióval távolabbi nyirokcsomók dissectióját célszerű elvégezni, mint ahol a
tumoros propagatiót igazoltuk. Tehát ha az N1-es nyirokcsomókban áttétet találtunk, D2
dissectiót javasolt elvégezni az N1 és N2 nyirokcsomólánc eltávolításával.

a./5. A daganatsebészeti műtét célja szerint megkülönböztetünk

3. ábra: Daganatsebészeti műtét céljai

a./6. Multivisceralis műtét

A rosszindulatú daganatok jelentős része nem respektálja a szervhatárokat, ráterjed a
szomszédos szervekre. Ahhoz hogy a daganatot radikálisan eltávolíthassuk, a műtétet ki
kell terjeszteni a környező, érintett szervekre is. (például gyomordaganat esetén a
beszűrt mesocolon transversum miatt a haránt vastagbelet is reszekálni kell)

Mit takar a
multiviscerális
műtét fogalma?

a./7. Multimodalis kezelés

A multimodalis kezelés a műtéti és egyéb daganatellenes kezelések kombinálását jelenti.
A műtétet megelőző onkológiai kezelést neoadjuváns, vagy preoperatív, a műtét alattit
intraoperatív, a műtét után végzett daganatellenes terápiát adjuváns, vagy posztoperatív
kezelésnek nevezzük.

B./b. A daganatsebészet sebésztechnikai alapelvei

A műtét kapcsán elkerülhetetlen a daganat tapintása, érintése, a törékeny tumorszövet a
preparálás közben megnyílhat. Ezek következtében a daganatsejtek szóródhatnak a
környezet felé, a lumenen belül, a vénák és nyirokerek mentén. A daganatokat operáló
sebésztől nem csak az az elvárás, hogy a daganatot radikálisan eltávolítsa, hanem hogy
elkerülje a daganat szóródását. Turnbull 1975-ben fogalmazta meg vastagbél daganatok
miatt végzett reszekciók során a „no-touch” izolációs technikát, melynek segítségével
betegei 5 éves túlélése 58 %-ra emelkedett a hagyományos technikával végzett műtétek
utáni 28 %-kal szemben. (4. ábra).



4. ábra: A „No touch” preparálás hatása a vastagbél-daganatos betegek túlélésére (Turnbull, 1975)

Eljárását később más régiók műtéteire is adaptálták. E módszerek alkalmazása
semmilyen speciális felkészültséget, felszereltséget nem igényel.

5. ábra: Daganatsebészet sebésztechnikai alapelvei

B./c. A regionális nyirokcsomók eltávolítása – blockdissectio

Melyek a
daganatsebészet
sebésztechnikai
alapelvei?

Az előzőekben már megfogalmaztuk, hogy a daganatot a nyirokdrenázst adó
nyirokutakkal, nyirokcsomókkal együtt kell eltávolítani. Ezt nevezzük
blockdissectionak. A blockdissectio megelőzheti a nyirokcsomókból kiinduló tumor
recidivát, pontos stádiumbeosztást ad az adjuváns kezeléshez,

B./d. Sentinel nyirokcsomók vizsgálata

d./1. A sentinel nyirokcsomó meghatározás elve

A daganatok egy részének lymphogen terjedése a primer tumor felől a regionalis
nyirokcsomók irányába jól meghatározott úton történik. (6. ábra) Ha megindult a
daganatos propagatio, a tumor először a primer tumorhoz legközelebb eső nyirokcsomót
– ez a sentinel, vagy őszem nyirokcsomó - infiltrálja. Amennyiben a sentinel
nyirokcsomóban nem találunk daganatot, fel lehet tételeznünk, hogy a daganat nem ad
nyirokcsomó áttéteket, így nincs szükség blockdissectiora. Ezáltal elkerülhető a
nyirokcsomó blockdissectio által okozott további morbiditás (pl. nyirokpangás). Ha a
sentinel nyirokcsomóban áttétek igazolhatók, el kell végezni a teljes blockdissectiot A
sentinel nyirokcsomók vizsgálatát emlődaganatok és melanoma malignum műtéteinél
rutinszerűen alkalmazzuk, ígéretes próbálkozások vannak más, pl. colorectalis
daganatok területén is.



6. ábra: A Sentinel nyirokcsomó emlő daganatnál

d./2. A sentinel nyirokcsomó biopszia technikája

Mi a sentinel
nyirokcsomó
vizsgálatának
lényege és
technikája?

A sentinel nyirokcsomó vizsgálatának fontos lépései a nyirokcsomó jelölése, a jelölt
anyag eltávolítása és részletes szövettani feldolgozása. A nyirokcsomó biopszia előtt
általában kettős jelölést alkalmaznak. A műtét előtt a tumor környezetébe sugárzó
izotópot injiciálnak (általában 500 μCi dózisú technécium 99 tartalmú kolloidot), mely
néhány óra alatt a nyirokcsomóban dúsul. (7. ábra) Közvetlenül a műtét előtt a sebész a
tumor környezetébe kék vitális festékanyagot (leggyakrabban Patent-Blue-t) ad, mely
kb. 15 perc alatt a sentinel nyirokcsomóban felhalmozódik, és azt megfesti. (8. ábra) A
kékre festődő, gamma sugár detektorral egyértelműen jelző őrszem nyirokcsomót a
sebész eltávolítja. Ezt a nyirokcsomót a patológus igen részletesen dolgozza fel,
mikrometasztázisokat keresve. Amennyiben a sentinel nyirokcsomó tumormentes, nincs
szükség blockdissectióra.

7. ábra: Izotóppal jelölt sentinel nyirokcsomó 8. ábra: Kéken festődő sentinel nyirokcsomó

d./3. Lehetséges hibák a sentinel nyirokcsomó biopsziás eljárás során

Milyen hibák
lehetségesek a
sentinel
nyirokcsomó
biopsziája
során?

A sentinel nyirokcsomó biopszia igényes vizsgálati módszer, nukleáris medicinában
jártas képalkotó szakember, gyakorlott sebész és jól felkészült patológus
együttműködését igényli. A megfelelő jártasság megszerzéséhez 50-100 vizsgálat
elvégzése szükséges. Álnegatív eredményt adhat, ha nem a megfelelő nyirokcsomót
távolítják el és vizsgálják. Előfordulhat, és hamis eredményt adhat az úgynevezett ugró
(jumping, skipping) metastasis jelensége, ilyenkor a daganatos terjedés „átugorja” az
elsődlegesen jelölődő nyirokcsomót. Ezért a gondozás során különös figyelemmel kell
ellenőrizni azon betegeket, akiknél tumormentes sentinel nyirokcsomó miatt nem történt
blockdissectio.

C.) A sebészeti ellátás spektruma az onkológiai kezelés során
A sebészeti kezelést – a komplex onkológiai kezelés részeként – a daganat
kiterjedésének, stádiumának megfelelően kell tervezni és elvégezni. Az onkológiai
sebészet ezen spektruma a precancerosus állapotok „megelőző” műtéteitől a helyileg
kiterjedt, áttéteket adó daganatok citoreduktív műtéteiig terjedhet.



C./a. A precancerosus (preblastomatosus) állapotok megelőző
sebészete

Mit jelent a
megelőző
sebészet
fogalma?

Számos betegségről régóta ismert, hogy precancerosus állapotot jelent a beteg számára.
E betegségek felismerését követően mihamarabb (például familiaris adenomatosus
polyposis, rejtettheréjűség), vagy a betegség aktivitása, dysplasia jelentkezése esetén
(colitis ulcerosa) műtétet kell végezni. A molekuláris biológiai és genetikai ismereteink
alapján kell(ene) elvégeznünk a BRCA-1/2 pozitív emlőrákos betegek
leánygyermekeinek profilacticus (subcutan) mastectomiáját és egyidejű emlő
plasztikáját.

C./b. A korai rákok sebészete

Korai rákok esetén, amennyiben a daganatos terjedés kizárható, limitált sebészeti jellegű
megoldások is elegendők lehetnek (például gyomor resectio helyett fali kimetszés).
Bizonyos esetekben a műtét is kiváltható terápiás endoszkópos beavatkozásokkal (korai
gyomorrák esetén endoszkópos mucosectomia, vagy endoszkópos submucosus dissectio,
vagy korai húgyhólyagrák esetén transurethralis resectio).

C./d. Standard onkológiai sebészet

Amennyiben a daganat nem terjed túl szerven, ahol keletkezett, kizárólag akkor várható
jó eredmény, ha azt mikroszkópikus residuumok nélkül sikerül eltávolítani (R0
reszekció) Minden szerv esetén jól megfogalmazható, mikor szükséges az egész szervet
eltávolítani, mikor végezhető szervmegtartás, illetve a daganattól milyen távolságban
szükséges a resectios vonalat vezetni. Az onkológiai műtétet a a megfogalmazott
sebésztechnikai elvek betartásával kell elvégezni. A beteget tájékoztatni kell a műtét
után várható funkcióvesztésről, életminőség változásokról (pl. bélkivezetés).

C./e. Lokálisan kiterjedt daganatok sebészete

Ha a daganat infiltrálja a kiindulási szerv környezetét, és technikailag lehetséges,
törekedni kell a daganat – akár több szerv csonkolásával is járó – eltávolítására. A
kiterjesztett műtétek sebésztechnikailag akkor optimálisak, ha a teljes daganatot - a több
szervet is magában foglaló - egy blokkban sikerül eltávolítani. Még radikális (R0)
resectiok esetén is valószínű a lokális recidíva, ezért ilyen esetekben különösen fontos a
multimodalis kezelés. Itt is meg kell említenünk a citoreduktív (debulking) műtéteket,
melyeket akkor érdemes végezni, ha a daganat jól reagál kemoterápiára, vagy egyéb
onkológiai kezelésre.

C./f. A metastasisok sebészete

A daganatos betegségek szinkron vagy metakron áttéteinek kezelése a sebész számára is
feladatot jelent. A metastasis miatti műtét akkor jöhet szóba, ha az elsődleges daganatot
sikerült teljes mértékben eltávolítani, kizárható a lokális recidiva, más szervekben nem
igazolható áttét, vagy az áttét onnan is eltávolítható, az áttét soliter, vagy ha többszörös,
a szerv körülírt területére lokalizálódik, a reszekció technikailag kivihető, a beteg
operálható állapotban van, az áttét eltávolításától hosszabb túlélés, és/vagy jobb
életminőség várható. Jól kialakult protokollja van a colorectalis rák májáttétei; a
vesesejtes rák, vagy hererák tüdő áttétei műtéti kezelésének.

D.) A radicalitas alakulása a daganatsebészetben
A korszerű onkológiai sebészetben egyszerre lehetünk tanúi a sebészi radicalitas
fokozása és csökkenése igényének. A sebészi technika, intenzív terápia lehetővé teszi



radicalis műtétek elvégzését, egyes szervek malignomái esetén a kezelés sikere
kizárólag azon múlik, sikerül-e a daganatot teljes egészében, a környező nyirokcsomó
régiókkal együtt eltávolítani. A nyelőcső, gyomor, hasnyálmirigy daganatok esetén
bebizonyosodott a kiterjesztett nyirokcsomó dissectio létjogosultsága. Más daganatok
kezelése során viszont a radicalitás fokozása csak a postoperativ morbiditást, a műtéti
letalitást növeli, a túlélési eredményeket nem. A kissejtes tüdőrák ma már gyakorlatilag
nem jelent műtéti javallatot, kezelése alapvetően nem sebészi. Emlő daganatoknál
egyértelműen csökkent a sebészi radicalitás: megnőtt az emlőmegtartó műtétek aránya,
sőt a sentinel nyirokcsomó tumormentessége esetén az axillaris blockdissectiot sem
indokolt elvégezni.

E.) Az onkológiai sebészet minőségének vizsgálata
Az onkológiai sebészeti tevékenység minőségének vizsgálatára számos paraméter
használható, ezek egy része a komplex onkológiai kezelést, más része az onkológiai
sebészeti tevékenységet jellemzi.

E./a. A resecatum vizsgálata

Az onkológiai sebészet technikai elveinek megfelelően cél a daganat teljes, R0 szintű
eltávolítása. A sebészeti beavatkozás „minőségét” már a műtéti specimen makroszkópos
vizsgálata is jelzi (például a resecalt rectum az intact mesorectummal (9. ábra), az
eltávolított gyomor a léppel, nagy- és kiscseplesszel egy blokkban, stb.) A resectios
szélek tumormentességének, a tumormentes resectios távolság megítélése a patológus
feladata és egyben felelőssége is.

9. ábra: Rectum resecatum makroszkópos vizsgálata

E./b. Posztoperatív szövődmények és halálozás

A sebészeti ellátást számos további klinikai adat is minősíti. Ezek közül a
legfontosabbak a posztoperatív (általában 30 napon belüli) halálozás, a műtéti
szövődmények száma, súlyossága, az intenzív osztályos, és a kórházi kezelés
időtartama, stb. Természetesen nagyon nehéz az összehasonlításhoz homogén
csoportokat képezni a különböző életkorú, eltérő kísérő betegségekkel és onkológiai
stádiumú daganatokkal rendelkező betegek között.

E./c. Lokális recidívák

A daganat helyi kiújulása és az onkológiában használatos betegségmentes túlélési idő
egyrészről az onkológiai sebészeti technikát, a komplex onkológiai ellátást minősíti,
másrészt az adott daganat biológiai tulajdonságait jellemzi. Megfordítva: Ha a sebész az
onkológiai elvek szigorú betartásával operál, a beteg részesül az adott típusú daganat
kezelésében bevált és elvárt komplex kezelésben, és a daganat mégis recidivál, az a
daganat számlájára írható. Fontos szerepe van a patológiai vizsgálatnak is. A szövettani
vizsgálat során felfedezett residualis tumorokból kiinduló recidívák az esetek egy



részében megelőzhetők kellő időben végzett reoperatióval és reresectióval. A sebészi
anastomosisokban jelentkező lokális recidívák, a nyirokcsomó blockdissectiók területén
észlelt nyirokcsomó áttétek, a műtét során rupturált tumorok következtében kialakuló
daganatos szóródás viszont az onkológiai sebészeti tevékenység hibáira utalhat.

F.) A sebész személye mint prognosztikus faktor
Daganatsebészeti beavatkozások eredményeit összehasonlító multicentrikus
tanulmányok megállapították, hogy jelentős különbségek mutatkoznak egyes kórházi-
klinikai sebészeti osztályok, és egyes sebészek eredményeit jelző paraméterek között.
Számos tényezőt vizsgáltak, de egyértelműen kiderült, hogy a legjobb eredmények a
nagyobb centrumokban, az adott terület onkológiai sebészetében járatos és speciálisan
képzett, és sok műtétet végző sebészek által végzett beavatkozások kapcsán várhatók.
Az eredmények speciális képzéssel, továbbképzéssel és gyakorlattal javíthatók. Ezért
nagyon lényeges, hogy az egyes sebészeti osztályok bizonyos időnként értékeljék
teljesítményeiket, amennyiben az eredmények elmaradnak a szakirodalomban elvárttól,
tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

G.) Összegzés
A daganatos betegségek kezelésének alapvető módszere a tumor műtéti eltávolítása. A
sebészetnek jelentős szerepe lehet a diagnosztikában is. A daganatos betegek műtétei az
esetek jelentős részében a multimodalis terápia részét képezi. Az onkológus sebésznek
ismernie kell a tumorsebészet technikai alapelveit, módszereit, tájékozottnak kell lennie
szakterülete onkológiai specialitásaiban.
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