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SEBÉSZI KEZELÉST IGÉNYLŐ PYODERMA GANGRENOSUM RITKA 

MEGJELENÉSI FORMÁJA EMLŐTUMOROS BETEGBEN 
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Pathológiai osztály 

 

Bevezetés: Évekkel egy emlő tumor műtét után az emlő bőrén megjelenő fekély riasztó jel a 

klinikusok számára, mely hátterében elsősorban recidív daganatra gondolunk. 

Célkitűzés: A szerzők egy ritka esetet mutatnak be, ahol az emlő fekélyes elváltozásának 

hátterében pyoderma gangrenosum állt. 

Esetismertetés: 61 éves nőbetegnél 2011-ben a jobb emlő malignus tumora miatt 

quadrantectomia és axilláris blockdissectio ( sentinel pozitivitás) történt. A szövettani 

diagnózis high grade ductalis carcinoma, hormon pozitív, HER2 negatív, ezért postoperatív 

radio-, és hormonterápiát kapott. 2012-ben jobb alsó végtagi paresis, polyarthritis, proteinuria, 

renalis insufficiencia, anti PR-3 ANCA pozitivitás miatt vesebiopszia történt. Szövettan 

Wegener-féle granulomatosist igazolt. 2016-ban jobb emlőjén kialakult nagy kiterjedésű ulcus 

miatt tumorkutatás indult, mely malignitást, recidívát nem igazolt. Ezért bőrgyógyászati 

osztályon kezelést kapott, hatására a fekély feltisztult, majd kuratív céllal mastectomiát 

végeztünk. Szövettan malignitást nem igazolt, diagnózis pyoderma gangrenosum. 

Következtetés: A pyoderma gangrenosum az emlőben ritka bőrelváltozás, mely  

differenciáldiagnosztikai problémát okoz a klinikus számára. Ez a betegség elsősorban 

bőrgyógyászati kezelést igényel, de vannak esetek, amikor sebészi megoldás szükséges. 

Ellátása interdiszciplináris együttműködést igényel. 

 

 

A RUTINSZERŰEN VÉGZETT PATEY-MŰTÉTTŐL NAPJAINKIG… 

Bálint István Bence, Kolonics Gyula, Simon Éva, Mánfai Gergő, Orbán Lajos  

Kanizsai Dorottya Kórház, Általános Sebészeti Osztály, Nagykanizsa 

 

Bevezetés. Az emlőrák a nők leggyakoribb rosszindulatú daganata. Az elmúlt évtizedekben 

jelentős szemléletváltozás következett be kezelésében, már nem csak lokális 

megbetegedésnek tekintjük, így az elfogadható maximális radikalizmus helyét új therápiás 

modalitások vették át.  

Betegek és módszerek. Az irodalmi adatokat áttekintve elemeztük a rosszindulatú 

emlődaganatok kezelésében bekövetkezett változásokat. Retrospektíve áttekintettük a 

Kanizsai Dorottya Kórház Általános Sebészeti Osztályán 2016-ban malignus emlődaganat 

miatt operált betegeink kórrajzait.  

Eredmények. Napjainkban a malignus emlődaganatok felismerése, kivizsgálása és kezelése 

komplex feladat, melynek csak egy lépcsője a sebészeti beavatkozás. A klinikai kép, a primer 

szövettani eredmény alapján dönthető csak el, hogy radikális mastectomia vagy 

emlőmegtartásos műtét végzendő-e őrszemnyirokcsomó biopsziával. Az axillaris 

blockdissectio egyre kevésbé ajánlott beavatkozás. 37 betegnél végeztünk malignus 

emlőtumor miatt műtétet 2016-ban. 29 esetben történt őrszemnyirokcsomóbiopszia. 9 
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betegnél kiegészítő, 7 esetben primer axillaris blockdissectio vált szükségessé (6 mintában 

nem volt kimutatható daganatos áttét a hónalji nyirokcsomókban).  

Következtetések. Osztályunkon a modern irányelveknek megfelelően végezzük a malignus 

emlőtumorok rutinszerű ellátását. Figyelembe véve a nemzetközi ajánlásokat, várható új 

irányelv megszületése, mely szerint a jövőben az axillaris blockdissectio kiesik a választható 

therápiás modalitások közül. 

 

 

MINIMÁLISAN INVAZÍV IVOR-LEWIS MŰTÉT – ESETBEMUTATÁS 

Besznyák István, Papp Géza, Bursics Attila 

Uzsoki utcai Kórház, Sebészeti-Onkosebészeti Osztály, Budapest 

 

Bevezetés, célkitűzések: A nyelőcső- és kardiatájéki daganatok sebészi kezelése mind a mai 

napig kihívást jelentő feladat a műtéti megterhelés, morbiditási és perioperativ mortalitási 

adatok javulása ellenére is. Ebben jelenthet előrelépést a minimálisan invazív sebészi 

technika. Osztályunkon előbb a minimálisan invazívMcKeown-műtéteket honosítottuk meg, 

majd elkezdtük az Ivor-Lewis-műtét végzését is. Első ilyen betegünk esetét szeretnénk 

ismertetni. 

Beteg és módszer: 47 éves férfibeteg gasztroenterológiai kivizsgálása nyelési nehezítettség 

miatt kezdődött. Felső panendoszkópia során a nyelőcső szuprakardiális szakaszán 4-5cm-es 

szakaszon Barrett-nyálkahártyának megfelelő képet, körkörös sztenotizáló elváltozást írtak le, 

amely szövettani vizsgálattal grade 2-es adenokarcinómának bizonyult. Mellkas-hasi-

kismedencei CT vizsgálat és endoszkópos ultrahang kapcsán távoli metasztázist, kóros 

nyirokcsomót nem észleltek. cT2-3N0M0 nyelőcső alsó harmadi adenokarcinóma miatt 

2016.11.28.-án minimálisan invazív Ivor-Lewis műtétet végeztünk. 

Eredmények: A műtét ideje 390 perc volt.A beteget átmenetileg három napon át intenzív 

terápiás osztályon kezelték. A 7. posztoperatív napon végzett nyelésröntgen vizsgálat kapcsán 

kilépést nem észleltünk, ezt követően szájon át történő táplálását felépítettük. Mellűri drén 

kimozdulása, következményes légmell miatt ismételt mellűri drenázs vált szükségessé, három 

napos újabb szívókezelést követően drénjét el tudtuk távolítani. Egyebekben zavartalan műtét 

utáni szakot követően a 14. posztoperatív napon jó általános állapotban emittáltuk. A végleges 

szövettani vizsgálat pT3N2 (3/13 nyirokcsomó) intesztinális típusú adenokarcinomát igazolt. 

A reszekciós síkok épek voltak. Adjuváns onkológiai kezelése megkezdődött.  

Következtetések: A minimálisan invazívbeavatkozások a beteg számára látványosan kisebb 

megterheléssel járnak, miközben a modern sebészi eszközök segítségével ugyanakkor 

onkológiai szempontból sem szükséges kompromisszumot kötnünk. A beavatkozással szerzett 

pozitív tapasztalataink alapján további minimálisan invazív Ivor-Lewis műtétek elvégzését is 

tervezzük. Ezen technika elterjedésének azonban részben a jelenlegi finanszírozás is gátat 

szab, ezért megfontolandónak tartjuk a VATS lobektómiákhoz és a laparoszkópos 

vastagbélműtétekhez hasonlóan ezen a téren is az egyedi finanszírozás bevezetését. 
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TOTAL GASTRECTOMIA UTÁNI SZÖVŐDMÉNYEK ELLÁTÁSA, AVAGY A SEBÉSZ 

LEGJOBB BARÁTJA AZ INVAZÍV GASZTROENTEROLÓGUS 
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Osztályunkon hagyományosan nagy számban végzünk gasztroenterológiai onkosebészeti 

beavatkozásokat. A malignus gyomordaganatok ellátásának egyetlen kuratív módszere a 

sebészi rezekció. Total gastrectomia után többnyire Roux-Y kaccsal, körvarrógép 

használatával elkészített end- to- side oesophago- jejunostomiával állítjuk helyre a passage-t. 

Néhány eseten keresztül mutatjuk be az invazív gastroenterológus szerepét a nyelőcsővarrat 

insufficienciájának ellátásában. Osztályunkon 2014-16 között 35 nyitott és 8 laparoscopos 

total gastrectomiát végeztünk. Összesen 5 esetben észleltük az oesophagusvarrat 

elégtelenségét. Ezek közül 1 esetben konzervatívan kezeltük a beteget, 1 alkalommal 

reoperációt végeztünk öblítődrainage behelyezésével, 3 betegnél pedig öntáguló fémstent 

került behelyezésre. Utóbbi 3 eset közül 1 beteget nyelőcsővérzés következtében sajnálatos 

módon elvesztettünk. A másik 2 betegnél a stentet eltávolítottuk és jelenleg is tünet és 

panaszmentesek. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az igen komoly kihívást jelentő 

nyelőcsővarrat elégtelenségének ellátása összetett, nagy szakértelmet kívánó feladat, ahol 

nagyon fontos szerephez juthat az invazív gasztroenterológus. 

 

 

LAPAROSCOPOS VASTAGBÉL SEBÉSZET A BAJAI SZENT RÓKUS KÓRHÁZBAN 

Borbély Mihály, Szendrényi Vilmos, Juhász Gábor  

Bajai Szent Rókus Kórház Sebészet Osztály 

 

A Bajai Szent Rókus Kórház Sebészeti Osztályán 2012-2016.06. hónapig 293 elektív 

vastagbél műtétet végeztünk, melyből 60 (20,47%) laparoscopos technikával történt. Utóbbi 

csoportnál az évente végzett műtétek száma a következőképpen alakult : 2012-ben 11, 2013-

ban 18, 2014-ben 13, 2015-ben 12, 2016-ban 6. A laparoscopos műtétek között 16 (26%) jobb 

oldali hemicolectomia, 3 (5%) bal oldali colonfél resectioja, 9 ( 15%) sigma resectio, 21(35%) 

rectum resectio, 6 (10%) rectum exstirpatio, 5 (8%) egyéb műtéti típus szerepel.  

A rectum resectiok közül 9-nél (42,8 %) az anastomosis mélyen, infraperitonealisan készült. 

Tehermentesítő stomát kettő esetben készítettünk. A nyitottan végzett műtéteknél 30 (10,2 %) 

, a laparoscoposan végzett műtéteknél 8-ban (13,3 %) jelentkezett szövődmény, melyből a 

sebészi szövődmények száma 20 és 4. A szerzők célul tűzték ki a laparoscopos technikával 

végzett műtétek arányának növelését. Elemzik a szövődmények típusait, előfordulási arányát, 

az okokat és a megelőzés lehetőségét a különböző műtéti típusokban.  

 

 

FÉRFI EMLŐRÁK ELŐFORDULÁSA OSZTÁLYUNK 10 ÉVES ANYAGÁBAN 
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2007. jan. 01-től 2016. dec. 31-ig összesen 3353 db emlő műtétet végeztünk. Ebből malignus 

betegség miatt 2576 műtét történt, Benignus folyamat miatt 777 műtétet végeztünk.  

A 10 év alatt 50 férfi emlő műtétet végeztünk, ebből 20  malignus folyamat miatt, 30 

benignus elváltozás miatt. 
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Irodalmi adatok szerint minden 100 női emlőrákra jut 1 db férfi emlőrák, a mi esetünkben ez 

0,78  %.     

Az esetek részletezése: (férfi emlőrák)  

-Mastectomia, ABD 12 esetben,  

-Excisio majd később mastectomia és ABD 2 esetben 

-Mastectomia Sentinel nyirokcsomó eltávolításával 1 esetben, (nycs. végleges szövettana 

neg.) 

-Mastectomia, majd pozitiv Sentinel nyirokcsomó miatt 4 esetben ABD 

-1 esetben műtét nem történt ( a beteg a műtétet nem vállalta, kifekélyesedett tumor, biopsia 

történt) 

Szövettani típus szerint 17 esetben cc. duct. invasivum, 1 esetben papillaris cc., 1 esetben 

leiomyosarcoma, és 1 esetben epeúti adenocarcinoma áttéte volt. 

A daganatok nagyobb része hormonérzékeny volt, 15 esetben oestrogen pozitiv, 13 esetben 

progesteron pozitiv volt. 1 esetben oestrogen és progesteron is negativ volt. 

 Nyirokcsomó status:  áttét nem volt 11 esetben,  8 esetben igen.  

Her-2 12 esetben volt negativ. 

Grade I: 5 esetben, Grade II: 8 esetben, Grade III: 6 esetben. 

 

A betegek átlagéletkora a műtét idején 70,1 év volt. 

A 2007és 2011 között operalt betegek túlélése a mai napig  átlagosan 4,2 év. Jelenleg a 8 

betegből 5-n élnek. (két beteg 80 évesen halt meg, 1 a betegség felfedezése után 2 évvel 

traumas koponya sérülés miatt) 

Következtetés: a férfi emlőrákok későbbi életkorban alakulnak ki, általában előrehaladott 

stadiumban kerülnek felismerésre. 42 %-ban már axilláris nyirokcsomó áttét alakult ki. 

Műtétnél a tumorméret és az emlő nagysága miatt mastectomia szükséges,  Sentinel 

nyirokcsomó preparálás megpróbálható negativ axilláris status esetén. 

 

 

PRIMER MEDIASTINALIS MYXOFIBROSARCOMA (MFS) OPERÁLT ESETE 
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Bevezetés: A primer mediastinalis MFS rendkívül ritka, az angol nyelvű irodalomban csak 

há-rom esetet találtunk.  

Beteg és módszer: Szerzők egy 65 éves férfi esetét ismertetik, akinek 2015 júniusában acut 

szívpanaszok kapcsán fedezték fel elülső mediatinalis tumorát. CT a szívet összenyomó, a 

sternum 70%-át érintő, kétoldalt a sternocostalis ízületekre és a jobb fel-ső és középső 

tüdőlebenyre is ráterjedő tumort írt le. Stemmer biopsiát végeztek. Szövettani vizsgálat 

gyengén differenciált sarcomát mutatott. Erős gerincfájdalmaira tekintettel MR vizs-gálattal a 

távoli metastasist kizárták, sőt a szívre terjedést is, de jelentős progressio volt látha-tó. 

Szeptemberben az elülső mellkasfal és a pericardium részleges resectiójával, valamint a tüdő 

atypusos ékresectiójával a tumort exstirpálták. A mellkasfali hiányt Dualmesh prothesis-sel 

pótolták. Histológiai vizsgálat eredménye: pT2bNoMo, G2, II/B stádiumú MFS. A posto-

peratív szakban súlyos légzési elégtelenségét (jobb rekesze béna), valamint mellűri drainage-

zsal jobb oldali hydrothoraxát, és prothesis körüli seromáját kellett elhúzódóan kezelniük. 

2016 januárjában adjuvans radiotherapiát kezdtek, de ekkor már localis recidivát észleltek, és 

a beteg exitalt.  

Eredmények: Az MFS férfiakban kissé gyakoribb, főként 50-80 év között. Olyan 

lágyrésztumor, ami myxoid stromából és malignus fibroblastokból áll. Low Grade-től a High 
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Grade-ig csoportosítható aszerint, hogy a tumorsejtek mennyire differenciáltak, milyen a 

mitoticus aktivitás, és mekkora a necrosis foka. A High Grade csoportnál a távoli 

metastasisok gyakoribbak (20-35%). A tumor leggyakrabban a végtagokon (77%) és törzsön 

(12%) fordul elő, ezért irodalmi adatok is leginkább ezek kezelésével kapcsolatban találhatók. 

Therapiája elsősorban sebészi, ezen kívül radio- és chemotherapia (doxorubicin+ifosfamide). 

Még radi-calis eltávolítás esetén is a localis recidiva gyakori, akár a korai is (16-54%). 

Elengedhetetlen a szoros utánkövetés, recidíva esetén - ha lehetséges -, mielőbbi reoperatio.  

Következtetések: Esetüknél a korai recidíva talán a tumornak a vártnál agresszívabb biológiai 

viselkedése miatt lehetett, ill. minden bizonnyal hozzájárult az is, hogy a szövődmények az 

onkológiai kezelés időbeni elkezdését hátráltatták. 

 

 

FIATALKORI EMLŐRÁK MIATT VÉGZETT MŰTÉTEINK SORÁN SZERZETT 

TAPASZTALATAINK 

Gulácsi Szilárd¹, Dékmár Katalin², Tóth Lajos Barna¹ 
1
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Sebészet, 

2
Radiológia, 

Nyíregyháza 

 

Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos megbetegedése. Amennyiben 40 év alatt 

jelentkezik, fiatalkori emlőrákról beszélünk. Az emlő tumorok kb. 2%-át teszi ki, évente több 

mint75 új megbetegedés fordul elő országosan. Tekintve, hogy 35 év alatt nincs szűrés, 

sokszor későn születik meg a diagnózis. Aktualitását az adja, hogy előfordulása napjainkban 

emelkedő tendenciát mutat. 

Osztályunkon 2008-tól 2016-ig 85 műtétet végeztünk fiatalkori emlőrák miatt. 

Vizsgálatunkban az operált betegek adataitdolgoztuk fel. Megvizsgáltuk a betegek családi 

anamnézisét, az öröklött és szerzett emlőrákok arányát, esetleges BRCA érintettségüket. 

Csoportosítottuk a daganatokat nagyságuk, szövettani típusuk, receptor státuszuk, illetve 

TNM stádiumuk szerint.  

Célunk az volt, hogy kiderítsük a fiatal kor befolyásolja-e az onkológiai illetve sebészeti 

terápiát, ha igen akkor milyen módon, van-e eltérés az emlő megtartó műtétek, amputációk 

illetve ABD-k számában, hány esetben volt szükség ismételt kimetszésre. Felmértük a 

neoadjuvans onkológiai kezelés szerepét, a komplett remissziók számát.  

Következtetésként elmondhatjuk, hogy a fiatalkori emlőrákok előfordulása nő, lefolyása 

agresszívabb, prognózisa rosszabb és számos alkalommal előrehaladottabb stádiumban kerül 

felismerésre. A neoadjuvans kezelés szerepe nő.Ezek a tényezők aláhúzzák a korai felismerés 

fontosságát, mely nagy terhet ró ránk, klinikusokra.   

 

 

RITKA ENDOCRIN BETEGSÉG: MELLÉKPAJZSMIRIGY CARCINOMA 

Győry Ferenc
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Barna Sándor
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1
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Intézet, 

2
Scanomed Kft, 

3
Pathológiai Intézet, 

4
Belgyógyászati Intézet, Debrecen 

 

Bevezetés: A mellékpajzsmirigy carcinoma a malignus endokrin betegségek között is ritka, a 

primer hyperparathyreosisos esetek 0,5-5%-ban fordul elő. Teljes gyógyulást a megfelelő 

radikalitású sebészeti beavatkozás adhat, azonban a betegség korai fázisában diagnosztikai 

kihívást jelent az, hogy nincsenek olyan markáns klinikai és szövettani citológiai 

jellegzetességei, melyek egyértelműen meg tudnák különböztetni a benignus formától.  
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Beteg és módszer: Az Intézetünkben 2006 és 2016 között 336 beteg került műtétre 

hyperparathyreosis miatt, köztük 5 betegnél mellékpajzsmirigy carcinoma derült ki. Mind az 5 

beteg férfi volt (életkor:22-69 év). A tumor mérete 14-55 mm közötti volt, ennek megfelelően 

a műtét előtti calcium (2,95-4,13 mmol/l) és parathormon (28,2-260,4 pmol/l norm: 1,6-6,9 

pmol/l) jelentősen emelkedett volt. A klinikai kép alapján felvetődött malignitás gyanúja miatt 

a megnagyobbodott mellékpajzsmirigyet a pajzsmirigy lebennyel együtt távolítottuk el, az 

eltávolítás után 30 perccel az intraoperatívparathormon szint 4 esetben, a 24 órás szint mind 

az 5 esetben szignifikánsan csökkent. Egy betegnél n. recurrensparesis alakult ki. A követés 

során 4 betegnek normális, 1 betegnek emelkedett PTH szintet mértünk normális calcium 

szint mellett, de tumor recidivára utaló jele nincs. 

Következetések: Amellékpajzsmirigy carcinoma teljes gyógyulást adó megoldása a kellő 

radikalitású műtéti beavatkozáson alapul, ezért fontos a gyanújának a felismerése (pl 

jelentősen emelkedett calcium, parathormon szint, 3 cm-nél nagyobb részben cysticus, 

inhomogen mellékpajzsmirigy megnagyobbodás). A műtét sikerességét az 

intraoperatívparathormon szint meghatározása segíti. A betegek tartós endokrin követése 

szükséges a recidiva időbeli felismeréséhez.  

 

 

A EUROPEAN SOCIETY OF BREAST CANCER SPECIALISTS (EUSOMA) 

ELŐÍRÁSAINAK MEGFELELŐ EMLŐRÁKELLÁTÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI 

ELEMZÉSE AZ ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZETBEN   

Jeszenszky Csengele-Mónika
2
, Újhelyi Mihály

1
, Pukancsik Dávid

1
, Kelemen Péter

1
, Sávolt 

Ákos
1
, Gődény Mária

3
, Kovács Eszter

3
, Udvarhelyi Nóra

4
, Bak Mihály

5
, Polgár Csaba

6
, 

Rubovszky Gábor
7
, Kásler Miklós

8
, Mátrai Zoltán

1
 

2
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 

1
Országos Onkológiai Intézet Emlő- és 

Lágyrészsebészeti Osztály, 
3
Onkológiai Képalkotó és Invazív Diagnosztikai Központ, 

4
Sebészi 

és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum, 
5
Citopatológiai Osztály, 

6
Sugárterápiás Központ, 

7
„B” Belgyógyászati-Onkológiai és Klinikai Farmakológiai Osztály, 

8
Országos Onkológiai 

Intézet, Budapest 

 

Bevezetés: A European Society of Breast Cancer Specialists létrehozta az emlőrákellátást 

végző onkológiai központok és szakorvosok európai minőségbiztosítási feltételrendszerét, 

hogy egységes minimumstandardok bevezetésével csökkentse az emlőrák mortalitását a 

kontinensen.  

Célkitűzés: Jelen vizsgálat célja, hogy az Országos Onkológiai Intézet Emlő- és Lágyrész-

sebészeti Osztályán operált, illetve az intézetben multidiszciplinárisan kezelt emlődaganatok 

komplex onkológiai ellátását a European Society of Breast Cancer Specialists 

minőségbiztosítási kívánalmai szerint elemezze és a nagy esetszámú, reprezentatív minta 

révén a magyar emlőrákos populációról részletes klinikopatológiai adatokat szolgáltasson az 

onkológiai ellátórendszer számára.  

Anyag és módszer: 2011. június 1. és 2012. május 31. között multidiszciplinárisan kezelt 

emlődaganatok részletes klinikopatológiai retrospektív adatfeldolgozását végezték a European 

Society of Breast Cancer Specialists egységes nemzetközi kritériumrendszere szerint.  

Eredmények: A vizsgált időszakban 906 betegnél történt malignus, illetve jóindulatú 

emlődaganat miatt műtét. Az EUSOMA kötelező minőségbiztosítási minimumelvárásainak az 

Országos Onkológiai Intézet eredményei mindenben megfeleltek. Következtetések: Az 

Országos Onkológiai Intézet emlődiagnosztikával és multidiszciplináris onkológiai 

kezelésével foglalkozó emlőrák-ellátási szervezeti egysége a European Society of Breast 

Cancer Specialists által meghatározott minimumesetszámot, személyi és tárgyi feltételeket 

teljesíti.  
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A NEOADJUVÁNS KEMOTERÁPIA OKOZTA AXILLÁRIS TUMORREGRESSZIÓ 

SEBÉSZI KONZEKVENCIÁI  

Kiss Edina
1
, Botos Ákos

1
, Szövördi Éva

2
, Kovács Judit

2
, Bezsilla János

1
  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház, Sebészeti Osztály
1
, Pathologiai Osztály

2
, Miskolc 

 

Az emlőrák kezelésében a primer szisztémás kemoterápia (PSC) a lokoregionálisan 

előrehaladott eseteken túl a magas rizikójú tumorok ellátásában is egyre elfogadottabb. A 

gyógyszeres terápia az axillaris nyirokcsomó érintettséggel járó tumorok akár harmadában-

negyedében is komplett regressziót eredményezhet. Munkánkban neoadjuváns kezelést kapott 

betegeink nyirokcsomó statusának változásait elemeztük. 

A 2011- 2016 közti 5 éves periódusban esetkontrolláltan gyűjtöttük 153, neoadjuváns kezelést 

kapott betegünk adatait. A kezelést megelőző klinikai diagnosztikai leleteket, a core-biopszia 

alapján meghatározott tumor típust, az immunhisztokémiai vizsgálatok eredményét, az axilla 

végleges szövettani feldolgozásakor észlelhető nyirokcsomó statust adatbázisban rögzítettük. 

A nyirokcsomókban létrejött tumor regressziót az EWGBSP konszenzus elvei szerint minden 

esetben értékeltük. 

A diagnózis megállapításakor 38 betegünknél találtuk klinikailag negatívnak az axillaris 

státuszt (cN0). A kezelést, majd műtétet követő szövettan csupán 10 esetben bizonyított 

valódi negativitást. További 15 betegünknél a nyirokcsomó(k) a kezelés hatására 

tumormentessé vált(ak), komplett regresszió (pCR) jeleit írta le a patológus. A kezelésre a 

magas proliferációt mutató tumorok reagáltak jobban, 8 esetben HER-szerű vagy triple 

negatív immunhisztokémiai mintázatnál figyeltünk meg pCR-t. Klinikailag pozitív kezdeti 

axillaris státuszt 115  betegünknél diagnosztizáltunk, 74-nél cytologiával igazoltan (cN+). 

Ebben a csoportban 30 komplett remissziót regisztráltunk a kezelés után. A tumorok 

molekuláris szubtípusaival itt is egyértelmű összefüggés mutatkozott, 43%-uk volt HER-szerű 

vagy triple negatív mintázatú.  

Eredményeink alapján (1)a PSC hatására elsősorban agresszív tumortípusoknál várható a 

nyirokcsomókban pCR. Ez fontos prognosztikai faktor, az irodalom alapján ilyenkor  a 

betegségmentes túlélés és a teljes túlélés is szignifikánsan jobb, mint a nem reagálóknál. 

(2)Saját anyagunkban is bizonyítani tudtuk, hogy a cN0-nak tartott, de később nyirokcsomó 

pozitívnak bizonyult esetek 53%-ban a kezelés hatására komplett remisszió következik be, így 

a sentinel nyirokcsomó dissectiót inkább a kezelést követően, nem előtte javasolt elvégezni. 

(3)A diagnóziskor cN+ betegek konszenzus alapján egyelőre axillaris blockdissectióban 

részesülnek. Adataink szerint azonban ebben a csoportban is 26%-os a teljes remisszió 

aránya. E csoport adekvát kiemelése és kezelési algoritmusának meghatározása további 

vizsgálatokat igényel.  

 

 

EMLŐRÁKBAN MEGBETEGEDETT NŐK PERIOPERATÍV PSZICHOLÓGIAI 

JELLEMZŐI, ÉS PSZICHOLÓGIAI GONDOZÁSUK AZ ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI 

INTÉZET EMLŐ- ÉS LÁGYRÉSZSEBÉSZETI OSZTÁLYÁN 

Koncz Zsuzsa
1,2

, Kovács Péter
1
, Lacsán Katalin

1
, Mátrai Zoltán

2 

1
Országos Onkológiai Intézet, Rehabilitációs Részleg, 

2
Emlő- és Lágyrészsebészeti Osztály, 

Budapest 

 

Az emlőrák diagnózisa a legtöbb páciens számára lelki traumát jelent és érzelmi krízist 

indukál. Az átélt distressz mértéke egyénenként és a kezelésmenet során időszakonként 

változatos lehet. A betegek közel fele klinikailag jelentős mértékű, azaz beavatkozást igénylő 

distresszt tapasztal. A műtét időszakában fokozódhat a szorongás, ennek mértéke és jellege 

függ a beteg életkorától és a tervezett beavatkozás típusától. A jelentős distressz gátolhatja a 
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felelős döntéshozást, akadályozhatja az orvos-beteg kapcsolatot és kommunikációt, 

szükségtelen szenvedést okozhat a betegnek, és arra késztetheti, hogy panaszaival az 

indokoltnál többször keresse fel kezelőorvosát. Ebből adódóan célszerű lehet minden műtéti 

beavatkozás előtt mérlegelni a beteg pszichológiai állapotát.  

Vizsgálatunk célja az emlőrákban megbetegedett nők életkor szerinti speciális lelki 

igényeinek valamint a műtét időszakához és típusához kapcsolódó lelki jelenségek vizsgálata 

volt. 

Vizsgálatunk részét képezte az Országos Onkológiai Intézet Emlő- és Lágyrészsebészeti 

Osztályán emlőrákkal küzdő nők számára kidolgozott és elérhető pszichológiai ellátás 

tapasztalatainak összegzése, valamint a pszichoszociális szűrés eredményének összesített 

vizsgálata. 

Összegezve elmondható, hogy a műtéti beavatkozás növelheti a szorongást, komoly distresszt 

jelenthet a megbetegedett nő számára. Mivel ismeretes a distressz immunszupresszív hatása, 

nagy jelentősége lehet a megfelelő, szorongáscsökkentő pszichológiai intervencióknak és a 

műtétre való lélektani felkészülésnek. A lelki tünetek kezelése segítheti a gördülékenyebb 

orvos-beteg kommunikációt, valamint hozzájárulhat az adherencia kialakításához és 

fenntartásához is. A lelki működési zavarok felismerése nem csak a medikális kezelésekkel 

való együttműködés szempontjából fontos, hanem a műtétet követő rehabilitáció 

gyorsaságára, a műtét eredményével való elégedettségre is hatással lehet.  

 

 

DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKAI PROBLÉMA COLORECTALIS TUMOROS BETEG 

ESETÉBEN 

Kószó Renáta, Maráz Anikó, Uhercsák Gabriella, Dobi Ágnes, Együd Zsófia, Szabó Csilla, 

Cserháti Adrienne, Fodor Emese, Kahán Zsuzsanna 

SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika, Szeged 

 

Bevezetés: Colorectaliscarcinoma diagnózisa esetén a TNM rendszer alapú stádium besorolás 

célja, hogy a daganatos betegség prognózisára vonatkozóan támpontot adjon. Ezáltal fontos 

szerepet tölt be a terápia meghatározásában. A staging vizsgálatok azonban a vizsgált régiótól 

és az alkalmazott képalkotó modalitásoktól függően differenciáldiagnosztikai problémákat 

vethetnek fel. 

Esetismertetés: 61 éves, biopsziával igazolt rectum tumoros férfibeteg CT vizsgálata a rectum 

térfoglaláson túlmenően a tüdőbázisokon szubpleurálisnodulusokat, a májban 1 cm-nél kisebb 

hypodens képleteket írt le. A CEA tumormarker értéke a normál tartományban volt (0,61 

ng/ml). PET/CT a tüdőben FDG-halmozó, a májban FDG felvételt nem mutató elváltozásokat 

véleményezett. Hasi MRI a májban cisztákat mutatott. Onkoteamrectumresectio után a tüdő 

elváltozás hisztológiai verifikálása, esetleges metastasectomia céljából tüdő resectiot javasolt. 

A rectumresecatum szövettani vizsgálata pT3 pN1a stádiumú adenocarcinomát igazolt. Tüdő 

segmentectomia és ékresectiómiliaristuberculosis eredményét adta. A beteg négyes, majd 

kettős kombinációban antituberculotikus kezelésben, adjuváns céllal 

kismedenceikemoradioterápiában és FOLFOX4 kemoterápiában részesült. Jelenleg is 

tumormentes. 

Következtetések: A colorectalis daganatos betegek esetében leggyakoribb staging 

képalkotókéntalkalmazott CT vizsgálat gyakran differenciáldiagnosztikai problémát jelentő 

apró gócos eltéréseket mutat a tüdőben vagy a májban, melyek jelentős eltéréseket 

okozhatnak a stádium besorolásban. Az eltérések dignitásának tisztázására indikált PET/CT 

sem specifikus metasztatikusléziókra.A multidiszciplináris együttműködés révén, műtéti 

szövettani diagnózisok alapján adekvát kezelésben részesülő betegünk jelenleg is 

tumormentes. 
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A CYSTOSARCOMA PHYLLOIDES SEBÉSZI ELLÁTÁSÁNAK STRATÉGIÁJA 

KLINIKÁNKON 

Kovács Gyula Barna
1
, Pavlovics Gábor

1
, Zapf István Tamás

1
, Szalai Gábor

2
, Kálmán Endre

3
, 

1
PTE KK Sebészeti Klinika, 

2
Radiológiai Klinika, 

3
Pathológiai Intézet, Pécs 

 

Az emlődaganatok mintegy 0.3 %-1-ában előforduló cystosarcoma phyllodes, vagy phyllod 

tumor ritka entitás.  Ezen fibroepithelialis eredetű daganat hystologiailag benignus 

intermedier valamint malignus típusba sorolható.  

Vizsgálatsorozatunkban, intézetünkben 1996 január 1. és 2011 december 31.között phylloid 

miatt operált 24 esetünket dolgoztuk fel. Retrospektiv módon végzett elemzésünk célja annak 

tisztázása, hogy a tumor nagysága valamint grádusa, hogyan befolyásolta a műtéti típust 

illetve a prognózist. 

 

A szövettani vizsgálat kapcsán 11 betegnél benignus, 6 betegnél intermedier, 8 betegnél 

malignus szövettani típus igazolódott.  Az esetek 71 %-ban (17 beteg) emlőmegtartó műtétet, 

29 %-ban (7 beteg) mastectomiat végeztünk.  Két esetben azonnali emlőreconstructio történt.  

Előadásunkban áttekintjük a diagnosztikai nehézségeket, a lehetséges műtéti megoldásokat 

valamint a prognózis szempontjából fontos tényezőket.  Eredményeink alapján elmondhatjuk, 

hogy szövettanilag intakt resectios szél mellett az emlőmegtartó műtét megfelelő, 

onkológiailag elfogadható eljárás a betegség sebészi kezelésében.  Egyes mastectomiat 

igénylő, előrehaladott stádiumú esetekben az azonnali emlőreconstructio is biztonsággal 

elvégezhető.  

 

 

KORAI EMLŐRÁKOK AXILLÁRIS ŐRSZEM NYIROKCSOMÓ ELVEZETÉSÉNEK, 

AXILLÁRIS SZUBRÉGIÓK SZERINTI FUNKCIONÁLIS ANATÓMIAI VIZSGÁLATA 

Mátrai Tamás
1
, Dorogi Bence

2
, Újhelyi Mihály

1
, Pukancsik Dávid

1
, Sávolt Ákos

1
, Kelemen 

Péter
1
, Szollár Andás

1
, Mátrai Zoltán

1
 

Budai Irgalmas Rendi Kórház 
1
Emlő és Lágyrészsebészeti Osztály, OOI, 

2
Sebészet 

 

Bevezetés: Az emlőrákos betegeknél a regionális nyirokcsomó státusz a legfontosabb 

prognosztikai faktor a betegségmentes és teljes túlélés meghatározásában. A klinikailag 

negatív nyirokcsomó státuszú korai emlőrákoknál az őrszem nyirokcsomó mintavétel (SLNB) 

a „gold standard”. A kettős jelölés alkalmazása a leghatékonyabb módja a nyirokrendszer 

feltérképezésének, mely a biopszia hatékonyságát növelheti. Az axillaris árok a véna axillaris, 

v. thoracica lateralis, valamint a thoracodorsalis képletek alapján szubrégiókra felosztott. A 

nyirokelvezetés subregiok közötti különbsége és az SLN státusza között kapcsolat 

feltételezhető. 

A vizsgálat célja: Statisztikai módszerekkel vizsgálni korai emlőrákos betegeknél, a primer 

tumor kliniko-pathológiai tulajdonságai és az SLN szubrégiónális elhelyezkedése közötti 

kapcsolatot. Meghatározni a pozitív SLN-ek legvalószínűbb elhelyezkedését és összefüggését 

a reverse-axillaris mapping (RAM) technikával, valamint statisztikailag vizsgálni a pozitív 

SLN szubregionális elhelyezkedését és az összes pozitív regionális nyirokcsomók viszonyát, 

esetleges predictív faktorként vizsgálni a korlátozott számban lévő áttétes SLN eseteket, – az 

ACOSOG Z 11 vizsgálat eredményeire alapozva – amelyeknél az ALND-től eltekintünk. 

Anyag és módszer: Az Országos Onkológiai Intézet Emlő és Lágyrészsebészeti Osztályán 

2013-óta műtéten átesett, korai stádiumú, unilaterális emlődaganatos  betegeket vontunk be a 

vizsgálatba, akiknél az operatőrök az eltávolított SLN-ek szubregionális elhelyezkedését, 

standardizált adatlapon jelölték, valamint azt a patológia felé is jelezték. Regisztrálásra 

kerültek az életkor, a daganat onkológiai paraméterei, a nyirokcsomó jelölés típusa (izotóp, 
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kék festék), a beadás helye, valamint a jelölt nyirokcsomó elhelyezkedése, illetve áttét 

jelenléte, vagy hiánya.  

Eredmények: Jelenleg a vizsgálatba vont 933 beteg adataiból készített adatbázisunk 

statisztikai analízisét követően prezentlájuk eredményeinket. A pácienseink átlagéletkora 63 

év volt, a daganatok átlagos mérete 21,8 mm. A tumor az esetek 44,6%-ban a külső felső 

negyedben jelent meg. 69%-ban IDC, leggyakrabban Grade II-s (43%) volt az elváltozás. Az 

esetek 80%-ban hormon érzékeny, és 76%-ban HER2 negatív volt a daganat.  Az anterior 

(37,4%), a centralis (26,3%) és a posterior (21,7%) régiókban észlelhetők leggyakrabban az 

SLN-ek. Az apicalis régióban 30%-ban, a többi subrégióban átlagosan 21%-ban észleltünk 

pozitív nyirokcsomókat.  

 

 

MÁJ EPITHELIOID HEMANGIOENDOTHELIOMA MINT TRANSZPLANTÁCIÓS 

INDIKÁCIÓ – ESETBEMUTATÁS 

Nagy Gergely
1
, Czebe Krisztina

2
, Gerlei Zsuzsanna

1
, Görög Dénes

1
, Kóbori László

1
, Szabó 

József
1
, Piros László

1
, Máthé Zoltán

1 

1
Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika Budapest, 

2
Tüdőgyógyintézet I. 

Osztály, Törökbálint 

 

Bevezetés: Az epithelioid hemangioendothelioma egy ritka mesenchymalis daganat, amely 

által leggyakrabban érintett szerv a máj és a tüdő. A betegség változó agresszivitású, 

prognózisa a hemangioma és az angiosarcoma közötti, optimális kezelése nem megoldott.  

Anyag és módszer: Előadásunkban négy betegünket mutatjuk be, akiknél – két esetben 

többszörös tüdőelváltozásokkal kísért – multiplex májelváltozások hátterében szövettani 

vizsgálat alapján hemangioendothelioma igazolódott. A multiplex hepaticus folyamatra való 

tekintettel a nemzetközi irodalom, valamint többszöri konzultáció alapján májátütetés mellett 

döntöttünk. 

Eredmények: Négyből három betegnél szövődménymentes májátültetést hajtottunk végre, a 

transzplantáció után májműködésük megfelelő, egyiküknél a műtétet követően a 

pulmonológiai status regresszióját észleltük. Egy betegünknél a májátültetés után artériás 

keringészavar miatt reoperációt, majd a következményesen kialakult epeúti károsodás miatt 

retranszplantációt végeztünk, melyet követően a beteg a korai posztoperativ időszakban 

elhunyt. 

Következtetés: Az epithelioid hemangioendothelioma komplex terápiájában a májátültetés 

lehetőségére gondolni kell, a transzplantációnak a kezelésben helye van.  

 

 

A GASTROINTESINALIS STROMALIS TUMOROK KEZELÉSÉRŐL ÖT ESETÜNK 

KAPCSÁN 

Oláh Csaba, Füstös László, Sikorszki László 

Bács-Kiskun Megyei Kórház, Sebészeti Osztály, Kecskemét 

 

Bevezetés, célkitűzések 

A gasztrointesztinális daganatok kevesebb, mint egy százalékát teszik ki a GIST tumorok, de 

ezek a gyomor-bélrendszer leggyakoribb mesenchymalis eredetű tumorai. Általában a 

gyomorban és a vékonybélben találjuk, de bárhol előfordulhatnak a GI-traktusban. A műtéti 

megoldás a választandó kezelési mód, ahol is a laparoszkópos módszernek az elsődlegesnek 

kell lennie. 

Anyag és módszer 

Osztályunkon a 2016. szeptember 1 óta négy gyomor és egy vékonybél GIST tumoros beteg 
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retrospektív vizsgálatát végeztük. A tumor 2 cm-nél nagyobbak voltak, nem érintették a 

környező szerveket, a cardiátés a pylorust sem, áttétet nem adtak. A reszekció módját a tumor 

lokalizációja alapján határoztuk meg: a gyomorban helyi kimetszéseket, wedge-

reszekciókatés vékonybél-reszekciót végeztünk. A gyomorvarratok varrógéppel, vagy kézi 

varrattal készültek. Ügyeltünk az R0 reszekcióra, a pontos műtéti technikára: a daganat 

sérülésének megelőzésére a reszekciónál és a hasüregből történő eltávolítás során. 

Eredmények 

Intraoperatív szövődmény, varratelégtelenség nem volt. A posztoperatív fájdalom 

elhanyagolható volt. Az átlagos ápolási idő öt nap volt. A betegek másnap folyadékot 

fogyasztottak. A passzázs rendeződése után otthonukba távoztak. Három–négy hét után 

munkájukat végezték, az eltelt idő óta panaszmentesek. 

Következtetések 

Az irodalmi adatok és saját tapasztalataink alapján megállapíthatjuk, hogy a nem 

metasztatizálóGIST-ek esetén a laparoszkópos megoldás az elsődlegesen választandó eljárás. 

A laparoszkópia a műtéti területen jobb látási viszonyokat biztosít. Kisebb műtéti traumát 

jelent, kevesebb műtéti vérveszteséget és gyorsabb posztoperatív felépülést. Fontos a 

radiológus, a sebész, a patológus és az onkológus multidiszciplináris együttműködése. 

 

 

PRIMER GYOMOR CHORIOCARCINOMA  ESETBEMUTATÁSA ÉS IRODAMLI 

ÁTTEKINTÉSE 

Orosz László, Kanyári Zsolt, Damjanovich László 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Intézet 

 

 A primer gyomor eredetű choriocarcinoma irodalmi ritkaság, kevés estet közöl az irodalom 

és csak esetriportokban szerepel.  A daganat invazív növekedésű, hamar metastatizáló, 

általában HCG-t termelő neoplasia, melynek a pathogensise még nem pontosan ismert.  Egy 

56 éves nőbeteg esetét mutatjuk be. A beteg hónapokig tartó lázas állapot, anaemia miatt 

került kivizsgálásra. A gastroscopia a gyomrot teljesen kitöltő, kefekélyesedett nyélen ülő 

több mint 10 cm átmérőjű tumort írt le. A biopszia szövettana sarcomát igazolt. Műtét során 

gastrotomiából az elváltozást ép környezettel kimetszettük és lymphadenectomiát végeztünk, 

(a nyirokcsomó gyorfagyasztott szövettana áttétet nem igazolt) . A végleges szövettan 

alacsonyan differenciált összetett gyomorcarcinomát (Choriocarcinoma és  sarcomatoid 

carcinoma  G4 pT3, pN1, pM1) igazolt. Onko-team kemotherápiát javasolt VeIP protokol 

szerint.  VI ciklus VeIP kemotherápiát kapott (cisplatin, Holoxan, Uromitrexant, Vinblastin). 

A kemotherápia végen metastasisa nem volt, gyomorfal megvastsgodást írt le a CT, de 

egyértelmű térfoglalást nem igazolt, gastroscopia recidivát nem látott. 2 hónap múlva kontrol 

CT felvette a local recidiva lehetőségét, gastroscopia 2 hét múlva local recidivát igazolt. Total 

gastrectomiát végeztünk lymphadectomiával, splenectomiával. A szövettan: 

Alacsonyan differenciált összetett recidív gyomorcarcinoma (choriocarcinoma és sarcomatoid 

carcinoma) G4,  pT2,  pN 0. Adjuvans epirubicin kemotherápiában részesül, jelenleg III. 

ciklust kapta meg. A beteg több mint 10kg-ot hízott, panaszmentes, recidiva metastasis 

jelenleg sem ismert. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

JOBB COLONFÉL CARCINOMÁK MIATT VÉGZETT ELEKTÍV MŰTEINK KORAI 

SZÖVŐDMÉNYEI  

Oszicsánszky Mihály, Csüllög Péter, Béres Ildikó, Illéssy Rudolf, Tóth Lajos Barna 

SzSzBMK- Jósa András Oktatókórház Sebészeti Osztály, Nyíregyháza 

 

 

Célkitűzés: az utóbbi hat évben (2011. január 01– 2016. december 31.) Osztályunkon primer 

jobb colonfélcarcinoma miatt elektíven operált betegeink korai, 30 napon belüli 

szövődményeinek vizsgálata és az eredményeink összehasonlítása nemzetközi adatokkal. 

Beteganyag és módszer: a vizsgált időszakban Osztályunkon 1802 műtétet végeztünk 

colorectaliscarcinoma miatt, ebből 478 esetben jobb oldali coloncarcinoma miatt. 327 esetben 

(68.4 százalék) történt elektív műtét. Beteganyagunkban az átlag életkor 63,9 év. Betegeink 

műtét előtti kivizsgálása és műtéti előkészítése egységes protokoll szerint történt. A műtétet 

követően 30 napon belül fellépő szövődményeket rendszereztük. A szövődmények 

osztályozását a módosított Clavien klasszifikáció szerint végeztük. A szövődmények 

összesítésében minden szövődményt feldolgoztunk és betegenként mindig a legsúlyosabbat 

vettük figyelembe. Adatainkat Osztályunk beteganyagának retrospektív elemzésével nyertük. 

Statisztikai feldolgozás során Khí-négyzet próbát alkalmaztunk.  

Eredmények: 1. Betegeink 59.6 százaléka szövődménymentesen gyógyult. 2. Pácienseink 

nagyrésze előrehaladott tumorstádiumban kerül műtétre (47,8 százalék IV. stádiumban). 3. 

Grade III szövődmények aránya 7,8 százalék, ezen belül a varratelégtelenségé 4,1 százalék. 

Következtetés: A korai nagyobb és sebészeti jellegű szövődményeink aránya és a mortalitási 

adataink korrelálnak a nemzetközi adatokkal. 

 

 

SZOKATLAN MEGJELENÉSŰ, NAGYMÉRETŰ GIST TUMOROS BETEG ESETE 

Pálmai Péter
1
, Győri Attila

1
, Felföldi Ferenc

2
, Cifra János

3
, Zöllei István

1 

Tolna Megyei Balassa János Kórház 
1
Sebészeti, 

2
Gasztroenterológiai, 

3
Patológiai Osztály, 

Szekszárd 

 

Bevezetés: A ritka előfordulású GIST az emésztőrendszer mesenchymális eredetű tumora. Az 

esetek 20-30%-át kitevő malignus típusa a GI traktus leggyakoribb sarcomája. A 

gasztrointesztinális tumorok 2,2%-át teszi ki. Előfordulása 10-15 eset/1 millió lakos, ami 

hazánkban évi 80-100 esetet jelent. Nemek közti megoszlása közel azonos. Az esetek döntő 

többségét (90%) 40 éves kor felett diagnosztizálják. Leggyakoribb elhelyezkedése a gyomor, 

de vékonybélben, vastagbélben és esetünkben látható atípusos lokalizációban (<5%) is 

előfordulhat. Általában nem produkál specifikus tüneteket, sok esetben véletlenszerűen kerül 

felfedezésre, emiatt viszont jelentős számban már előrehaladott stádiumban. A betegek 

gyakran sokáig tünetmentesek; de elhelyezkedéstől függően a tumor okozhat hasi diszkomfort 

érzést, fájdalmat, étvágytalanságot, hányingert, súlyvesztést, vérzést, vérszegénységet, 

bélelzáródást. 

Célkitűzés: Egy szokatlan megjelenésű és méretű, bizonytalan eredetű daganattal 

diagnosztizált beteg esetének bemutatása. 

Eredmények: 72 éves nőbeteg aspecifikus hasi panaszok miatt indított belgyógyászati, 

radiológiai kivizsgálása során nagyméretű felhasi térfoglalásra derült fény. A hasi feltáráskor 

egy emberfőnyi, 20 cm-nél nagyobb átmérőjű, 1 kg-os daganatot távolítottunk el. A gyomrot 

ujjbegynyi területen infiltráló tumor a haránt vastagbéltől sceletizálva elválaszthatónak 

bizonyult, ill. a pancreas felé sem infiltrált. A nagycsepleszben talált szatellit tumorok miatt 

csepleszrezekció is történt. A műtéti preparátumokat szövettani vizsgálatra küldtük. Átmeneti 

posztoperatív gyulladásos laborparaméter emelkedést leszámítva a páciens 
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szövődménymentesen gyógyult. A részletes szövettani vizsgálat high grade GIST-t igazolt. 

Továbbiakban betegünk számára onkológiai kezelést tervezünk. 

Következtetések: A GIST-nek nincs specifikus tünete, leggyakrabban véletlenszerűen kerül 

felfedezésre képalkotó vizsgálatok, egyéb sebészi beavatkozások során. Diagnózisa kevésbé 

előrehaladott esetekben nehéz. A bemutatott esetben a daganat hatalmas méretének ellenére, a 

relatíve szerencsés lokalizációnak köszönhetően nem kényszerültünk akut beavatkozásra. A 

preoperatíve elvégzett vizsgálatok (UH, CT, endoscopia) ellenére definitív diagnózist 

esetünkben is csak a szövettani vizsgálat eredményezett. 

 

 

D-VITAMIN ÉS EMLŐDAGANATOK  

Pánczél Balázs, Szendrényi Vilmos, Juhász Gábor 

Bajai Szent Rókus Kórház 

 

Bevezetés/Célkitűzések: Az alacsonyabb szérum 25-OH-D-vitamin (DV)-szint az emlőtumor 

kialakulásának rizikófaktora. Magasabb Grade-del, rosszabb prognózisú tumorokkal jár 

együtt.  

Anyag és módszer: Összesen 189 emlőtumoros beteg DV-szintjét mértük a műtét előtti napon. 

A kapott értékeket szövettani típus (benignus= 57, malignus=132), Grade és 

hormonszenzitivitás szerint hasonlítottuk össze.  

Eredmények: Mind a benignus, mind a malignus tumorok esetében egyaránt több, mint 50% 

volt a DV-hiányos esetek aránya. Az ösztrogénreceptor (ER)-pozitív, progeszteronreceptor 

(PR)-pozitív és HER2-pozitív tumoroknál a DV-hiányos esetek 50%-ban, a triple negatív 

daganatoknál kiemelkedően magas arányban (78,6%) fordultak elő. A különböző Grade-

ekben a DV-hiányos esetek aránya egymáshoz közeli, a súlyossággal nem korreláló mintát 

követ (Grade 1-ben 61,5%, Grade 2-ben 50,9%, Grade 3-ban 53,8%). Az invazív duktális 

daganatokban az alacsony DV-szint 57%-ban, a lobuláris tumoroknál 52%-ban fordult elő. 

Az ER-pozitív és -negatív tumorokhoz tartozó DV-értékek között a különbség szignifikáns.  

A PR-pozitív és -negatív esetek értékei közötti különbség megközelíti a szignifikáns határt. A 

triple negatív daganatok DV-értékeit az egész populációéval összehasonlítva szintén 

szignifikánshoz közeli különbséget kapunk. A többi csoport (HER2-pozitív és -negatív, 

Grade-ek, szövettani típusok) vizsgálata során szignifikáns eltérés nem igazolódott. 

Következtetések: A vizsgált populációban az alacsony DV-érték nem volt gyakoribb a 

malignus emlőtumorokban, mint a benignus elváltozásokban. ER-pozitív daganatok 

szignifikánsan gyakoribbak normál DV-szint mellett, PR-pozitivitás is megközelíti ezt. Az 

alacsony DV-szint előfordulása a triple negatív tumorok esetében a leggyakoribb.  A 

megfelelő DV-ellátottság jobb hormonszenzitivitással társul, az alacsony pedig 

kedvezőtlenebbel.  Javasoljuk a magas rizikójú csoportok SV-szint mérését és a D-vitamin 

pótlását. 

 

 

ELŐREHALADOTT HASŰRI DAGANATOK KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULÓ 

MALIGNUS BÉLELZÁRÓDÁS SEBÉSZETI KEZELÉSE 

Pomizs István, Lestár Béla 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ II. sz. Általános Sebészeti Osztály, Budapest 

 

Az előrehaladott daganatos betegségek, különösen a hasűri daganatok következtében 

kialakuló bélelzáródás kezelése gyakori kihívás az onkológiai betegek ellátása során,az 

irodalmi adatok alapján előfordulása elérheti a 15%-ot.A kórkép kezelésével kapcsolatban 

nincsenek elfogadott algoritmusok. 
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A sebészeti beavatkozásoktól csak kezdeti stádiumban és lokalizált szűkület(ek) esetében 

remélhető javulás, a reoclusio aránya nagy,  az előrehaladott esetekben a műtét nem kecsegtet 

sem az életminőség, sem a túlélés javulásával, sőt néha ronthatja ezeket.  A műtét optimális 

időpontjának megválasztásával, a beteg előkészítésével a műtéti kockázat csökkenthető, a 

túlélés javítható, míg a kikényszerített műtét csökkentheti a beteg életminőségét és túlélését.  

Az egyébként incurabilis betegek kezelése a tünetek csökkentését és a beteg komfortérzetének 

növelését célozza. Irodalmi adatok szerint bélelzáródás esetén ha operatív kezelés nem 

kivitelezhető akkor az átlagos túlélés nem több 4-5 hétnél. Ugyanakkor az esetek harmadában 

megfigyelték az irresecabilis szűkítő elváltozások részleges spontán oldódását.  

Az elmúlt három év folyamán, sebészeti osztályunkon49 beteget operáltunk, akiknél 

előrehaladott, többszörös áttétet adóhasűri daganat következtében komplett bélelzáródás 

alakult ki,amely konzervatív terápia hatására sem regrediált. 24 esetben rövid műtéti 

előkészítést követően kényszerültünk akut műtétre. Az általunk vizsgált esetek 

mindegyikénél, diffúz hashártya carcinosissal, többszörös tumoros szűkülettel szembesültünk. 

A palliatio legtöbbször anuspraeternaturalis képzését célozta, ám sokszor még erre sem 

találtunk lehetőséget. A katéterstomák átmeneti javulást hozhatnak ugyan, de több hét 

távlatából életminőség romlást, ápolási nehézségeket eredményeznek. A műtétet követően a 

49 betegből 16 egy hónapon belül exitált. 

Vizsgált eseteink alapján elmondható, hogymalignus bélelzáródásban a radiológiai és klinikai 

vizsgálatok értelmezése néha ellentmondásos, a várható túlélés rövid és a helytelenül 

megválasztott terápiás megoldás, a kikényszerített műtétcsökkentheti a beteg életminőségét és 

túlélését. 

 

 

 

 

NEUROENDOKRIN MÁJMETASZTÁZISOK SEBÉSZI KEZELÉSE 

Pósán János, Kósa Csaba, Kanyári Zsolt, Szentkereszty Zsolt, Damjanovich László 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Klinika 

 

A neuroendocrin tumorok(NET) kiemelkedő gyakorisággal adnak áttétet a májba. Ezen 

májmetasztázisok esetén az elsődleges kezelés a sebészi eltávolítás. 

Jelen kutatásban a 2009-2016 közötti időszakban a Debreceni Egyetem Sebészeti Intézetében 

4 beteget vizsgáltunk, akiknél a primer NET kezelése után a májáttét sebészi reszekciója 

történt.  

A vizsgált betegek közül 3 férfi, 1 nő, átlagos életkoruk 71.5 év. Hárman pancreas, míg 

egyikőjük tüdő NET miatt részesült sebészi kezelésben a májműtétet megelőzően átlagosan 

21,5 hónappal.Két esetben egy, egy esetben két és egy esetben három áttétet távolítottunk el, 

átlagos méretük 3 cm volt. Két minor és két major májreszekció történt.  

Korai posztoperatív szövődmény nem volt. Az utánkövetés során egy beteg elhalálozott a 

májműtét után 26 hónappal, a másik három beteg él, átlagos túlélési idejük 60 hónap.  

A sebészi kezelésneuroendocrinmájmetastasisok esetén effektív és biztonságos. Amennyiben 

a beteg alkalmas a műtétre, a sebészi eltávolítástól várható a legjobb túlélés. 
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IGAZ, AMIT A TANKÖNYVEKBEN LEÍRTAK? VÉKONYBÉLTUMOROK ELLÁTÁSA 

OSZTÁLYUNKON 2010-2016. 

Saftics György
1
, Besznyák István

1
, Papp Géza

1
, Tölgyes Tamás

1
, Nagy Zsolt

2
, Salamon 

Ferenc
2
, Bursics Attila

1 

1
Uzsoki utcai Kórház, Sebészet- Onkosebészeti Osztály, 

2
Pathológia, Budapest 

 

Bevezetés: A vékonybél daganatai a gasztrointesztinálistraktus ritka előfordulású tumorai, 

mindösszeaz emésztőrendszeri tumorok1-5%-át teszik ki, emellett szövettanilag nagy 

változatosságot mutatnak. A nem hámeredetű tumorok, mint amezenchimális és limfogén 

daganatokelőfordulási aránya ennél a csoportnál jelentősebb. Az elváltozások felismerése is 

nehézkes, illetve kérdéses, hogy egyáltalán a páciens életében erre sor kerül-e. 

Beteganyag és módszer: Osztályunk 2010. és 2016. közötti beteganyagát vizsgálva összesen 

37 esetben végeztünk tumor gyanú miatt, illetve akut esetben vékonybél területére 

lokalizálódó műtétet. 

Eredmények: 23 esetben elektív műtét történt, 6 esetnél gasztrointesztinális vérzés, 8 esetben 

akut hasi tünetek miatt operáltunk. Szövettani feldolgozással 25 elváltozás malignusnak, 17 

benignusnak bizonyult. A malignus tumorok közül 11 GIST, 6 neuroendokrin tumor, 5 

limfoproliferatív tumor, 2 adenocarcinoma, 1 leiomyosarcoma igazolódott. A benignus 

elváltozások ennél is heterogénebb csoportot alkottak, szinte nem ismétlődtek a különféle 

szövettani diagnózisok. A tumorok elhelyezkedése is nagy változatosságot mutatott. 

Következtetések: A beteganyagunkat tekintve nagyrészt megállapíthatóak a bevezetőben 

írottak. A vizsgált 7 év alatt az osztályunkon előfordult tumorok többsége nem hámeredetű 

volt, mely a szakirodalomban is megállapított európai tendenciának megfelel, de az 

arányeltolódás kifejezettebb. A kivizsgálási protokollok, illetve az individualizált kivizsgálás 

közötti egyensúly megtalálása segítheti a beteget mielőbbi műtéti ellátását és adekvát 

kezelését. 

 

 

AKUT MŰTÉT SORÁN IRRESZEKABILISNAK ÍTÉLT COLORECTALIS 

DAGANATOK SORSA HÁROM ESET KAPCSÁN 

Takács Tamás, Lestár Béla 

MH EK II. Általános Sebészeti Osztály, Budapest 

 

Colorectalis daganat miatt sürgősséggel elvégzett műtétek során –különösen éjszaka -gyakran 

csak palliatív beavatkozásra, stoma felhelyezésre van mód. Ennek legfőbb oka az igen 

előrehaladott ileus, a belgyógyászati alapbetegségek és az ennek következtében minimális 

műtéti teherbíró képesség. Ráadásul az akut esetben elvégzett képalkotó vizsgálatok 

pontossága sokszor megkérdőjelezhető. 

Előadásunkban három olyan esetet mutatunk be, amikor az elváltozás irreszekábilisnak tűnt. 

A palliatív stomafelhelyezés az ileust mindhárom esetben megoldotta, így az akut életveszély 

elhárult. Azonban egy alkalommal a daganatból származó többszörös transzfúziót igénylő 

vérzés lépett fel, a másik  esetben pedig hasfali tályog kialakulását észleltük. Az ismétlődő 

panaszok miatt megismételt staging vizsgálatok a reszekabilitás lehetőségét vetették fel. Ezek 

alapján újabb sebészeti beavatkozást végeztünk, és a primer daganatot mindhárom esetben el 

tudtuk távolítani. 

Ez a három eset bizonyítja, hogy az akut műtét során, éjszaka irreszekábilisnak véleményezett 

daganat nyugodt körülmények között, megfelelő előkészítés mellett sebészileg kezelhető.  
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NAGY MÉRETŰ KÖZÉPSŐ MEDIASTINÁLIS TUMOR SEBÉSZETI ELLÁTÁSA 
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Bevezetés: A nagyméretű mediastinális tumorok ellátása nagy kihívást jelent, mind sebészeti, 

mind anaeshesiológiai részről. Mérettől és elhelyezkedéstől függően bizonyos esetekben, akár 

társszakmák bevonását is maga után vonhatja. 

Beteg és módszer: 34 éves skizofrén nőbeteget tüdőszűrőn emeltek ki a mediastinum 

kiszélesedése miatt. Az elkészített mellkas CT vizsgálat 7,5 cm legnagyobb átmérőjű terimét 

igazolt a középső mediastinumban, a trachea-bifurcatio előtt, a pulmonalisarteria törzs 

villájában, a szív mögött. Az elhelyezkedés alapján felvetődött lymphoma lehetősége is, így 

első lépésben video mediastinoscopiát végeztünk, mely egy ritka szövettani típust, 

mediastinálisscwannomát igazolt.  

A műtét tervezése során komoly fejtörést okozott a megfelelő műtéti behatolás kiválasztása, 

mivel a daganat elhelyezkedése miatt sem a mediansternotomia, sem a thoracotomia/VATS 

nem volt igazán ideális. Végül jobb oldali thoracotomia mellett döntöttünk, szükség szerinti 

bal oldali thoracotomiával kiegészítve. A beavatkozás előtt szívsebészeti konzultáció is 

történt, mivel a műtét alatt esetlegesen fellépő szövődmények miatt, az irodalmi ajánlás 

szerint szükséges a femoralisokkanülálása és esetlegesen extracorporalis keringés használata. 

Eredmények: Jobb oldali thoracotomiából, szívmotor készenlétében végeztük el a tumor 

exstirpatioját. A műtét során szövődmény nem lépett fel, a perioperatív időszak zavartalanul 

telt el, és a 7. posztoperatív napon gyógyultan távozott otthonába. A szövettani vizsgálat 

ellentmondva a korábbinak neuroendokrin tumort igazolt. Onkoteamadjuváns sugárkezelést 

javasolt a tumorágyra. A beteg jelenleg is panasz és recidíva mentes. 

Következtetések: a nagyméretű mediastinális tumorok műtéti kezelése komoly feladat elé 

állítja mind a sebészi, mind az anaesthesiológiai szakmát. A műtéti rizikó minimalizálása 

érdekében elengedhetetlen a műtét pontos megtervezése, a megfelelő háttér biztosítása és 

időnként a társszakmákkal való együttműködés. 

 

35 év alatti szerző 

 

 

A KISMEDENCEI EXENTERÁCIÓ INDIKÁCIÓJA ÉS SZEREPE A LOKÁLISAN 

ELŐREHALADOTT RECTUM TUMOROK SEBÉSZI KEZELÉSÉBEN 

Venczel László, Fekete László, Horti Ildikó, Oláh Csaba, Sikorszki László
 

Bács-Kiskun Megyei Kórház, Általános Sebészeti Osztály, Kecskemét 

 

Bevezetés 

A kismedencei exenteráció potenciálisan kuratív eljárás a lokálisan előrehaladott primer és 

recidív rectum tumorok esetén. 

Anyag és módszer 

2016. szeptember 1. óta osztályunkon elvégzett 3 kismedencei exenteráció kapcsán kívánjuk 

ismertetni az irodalmi állásfoglalást és eseteink bemutatásával szeretnénk felhívni a figyelmet 

arra, hogy adott esetben a helyileg előrehaladott rectum tumoros betegek is 

meggyógyíthatóak. Hangsúlyozni szeretnénk továbbá a primer rectum műtét precíz 

elvégzésének szükségességét. 

Eredmények 
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Egy esetben a sacrum vájulaton keresztül tumorosan fistulázó, húgyhólyagot is infiltráló 

tumor miatt végeztük a műtétet. 

A második esetben 2 évvel a kemoirradiált rectum tumor miatt végzett rectum exstirpatio után 

a gáttájékon kitört, környezetét infiltráló, recidív tumor miatt végeztük a műtétet. 

A harmadik esetben a rectumba és hüvelybe törő, azokat infiltráló húgyhólyag tumor miatt 

történt a műtét. 

Mindhárom esetben definitív colostomát képeztünk, a vizelet deviációját Bricker hólyag 

képzéssel, a gáti defektus pótlását plasztikai sebész bevonásával, érnyeles gluteus 

musculocutan lebeny képzésével oldottuk meg. 

Major szövődményünk nem volt. Két betegünk szövődménymentesen gyógyult, egy esetben a 

gáti fedésre alkalmazott lebenyben részleges necrosis alakult ki. 

Következtetések 

1. Távoli áttét hiányában, a környezetét infiltráló rectum tumor kismedencei exenterációval 

meggyógyítható. Rendkívül fontos a multidiszciplinaritás, a társszakmákkal való szoros 

együttműködés. 

2. A rectum tumor műtétei centrumokban végzendőek, korrekt TME kivitelezéssel, a lokális 

recivák elkerülése érdekében. 

 

 

AZ ELTÁVOLÍTOTT NYIROKCSOMÓK SZÁMA LAPAROSCOPOS ÉS NYÍLT 
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A vastag- és végbélrákok laparoscopos és nyílt műtéteinek összehasonlításában az egyik 

kérdés az onkológiai radikalitás kérdése. Az irodalom e tekintetben a két eljárást ma már 

egyenértékűnek tartja. Az egyenértékűség akkor igaz, ha a sebészi technika e két 

megközelítési mód esetén egyenértékű. A sebészeti technika egyenértékűségét a felkészültség, 

a tanulási folyamat, a kellő esetszám és a megfelelő felszereltség biztosítják. Az 

egyenértékűség több mutatószám alapján vélelmezhető, jelenleg ezek közül megvizsgáltuk, 

hogy klinikánk beteganyagában van-e eltérés az eltávolított nyirokcsomók száma 

tekintetében.  

52 laparoscopos és 147 nyílt műtét szövettani leletét hasonlítottuk össze. A laparoscopos 

csoportban 14.6, a nyílt csoportban 13.9 volt a patológiai vizsgálat során fellelt és 

szövettanilag elemzett nyirokcsomók átlagos száma. Az áttét tartalmú nyirokcsomók átlagos 

száma 2.2 volt a laparoscopos, és 2.72 a nyílt műtétes csoportban. Ezek szerint a laparoscopos 

és a nyílt vastagbélrák-műtéteink e tekintetben egyenértékűek voltak.  

 


