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A RECTUM KORAI TUMORAINAK ILLETVE ENDOSZKÓPPAL EL NEM 

TÁVOLÍTHATÓ ADENOMÁINAK KEZELÉSI STRATÉGIÁJA – KLINIKÁNKON 

VÉGZETT PER ANUM EXCISIO, TEM, TAMIS MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Ábrahám Szabolcs¹, Andrási László
1
, Tóth Illés¹, Paszt Attila¹, Simonka Zsolt¹, Molnár 

Tamás², Lázár György¹ 
1
SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged 

2
1. sz. Belgyógyászati Klinika, Szeged 

 

Bevezetés, célkitűzések: Vitatott, hogy a rectumnagy méretű, benignusadenomáinak, valamint 

a mucosát-submucosátinfiltráló tumorainak kezelésére melyik a legalkalmasabb módszer. Míg 

az endoscopos technikák (mucosectomia, submucosadissectio) leginkább a kisebb, benignus 

elváltozások eltávolítására tűnnek alkalmasabbnak, addig a transanalis műtétek, a per 

anumexcisio (PE), a transanalisendoscoposmikrosebészet(TEM), valamint a transanalis 

minimálisan invazív sebészet (TAMIS) akár a korai, T1SM1stádiumban lévő 

laesiokonkológiailag megfelelően radikális, teljes falvastagságban történő kimetszésre is 

használható technikák. Vizsgálatunkban a PE módszer eredményeit vetjük össze TEM illetve 

TAMIS technikával szerzett tapasztalatainkkal. 

 

Beteg és módszer: Adatainkat retrospektív módon elemeztük a 2015-2016-os év tekintetében. 

Vizsgáltuk a PE-k, a TEM ill. a TAMIS műtétek indikációit, az eltávolított elváltozások 

anusgyűrűhöz mért távolságát, illetve a szövettani eredményeket. Az előbbi beavatkozásokat 

nagy méretűadenomák vagy szövettanilag igazolt rectumcarcinoma miatt végeztük (uTis, 

uT1). Malignitás esetén a műtétet mindig rectalisendosonografia ill. hasi és kismedencei CT 

vizsgálat előzte meg. Az összes műtét előtt a pontos lokalizáció céljából rigidrectoscopiát is 

végeztünk a teljes colonoscopián túl. 

 

Eredmények: A vizsgált időszakban 8 esetben történt PE – az anusgyűrűtől átlagosan 3 cm 

távolságban –, melyek közül 3 esetben inkomplettresectiot igazolt a szövettan. Míg a 10 TEM 

műtét (átlag 4.5 cm-re az anusgyűrűtől) közül az összes komplett excisionak bizonyult, addig 

a 8 TAMIS műtétnél (átlagosan 8,42 cm-re az anusgyűrűtől) 1 esetben volt a specimen 

resectios széle pozitív. Minden kimetszés egy darabban, teljes falvastagságban történt. PE-t 5 

esetben végeztünk bizonytalan dignitású vagy nagy méretűadenoma, 3 esetben uTis-1 miatt. 

TEM műtétet 8:2, TAMIS-t 6:2 arányban végeztünk az előbb említett indikációk alapján. 2 

TAMIS műtéttel végzett uT1 betegnél igazolódott pT2 és pT3, így 3 hét múlva kiegészítő 

laparoscoposrectumresectiora volt szükség. 

 

Következtetések: Tapasztalataink alapján megállapítható, hogy az R0 resecabiltás 

szempontjából a TEM és TAMIS műtét sokkal megbízhatóbb módszer a PE-nál.Míg a TEM 

műtét az alsó harmadi, de főleg az anusnyíláshoz közeli adenomák valamint Tis és uT1 

tumorok kimetszésében tűnik alkalmasabbnak, addig a TAMIS műtét a középső és felső 

harmadi, előbbi stádiumú elváltozások teljes fali kimetszésének biztonságos módszere. 
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MINIMÁL INVAZÍV SEBÉSZET A MELLKASI ONKOLÓGIÁBAN – TÜDŐRÁK  

Agócs László, Kocsis Ákos, Török Klára, Mészáros László, Bogyó Levente, Farkas Attila, 

Radeczky Péter, Gieszer Balázs, Ghimessy Áron, Rényi-Vámos Ferenc 

Országos Onkológiai Intézet Mellkassebészeti Osztály/SE Mellkassebészeti Klinika, Budapest 

Bevezetés: A videotorakoszkópos (VATS) lobektómia 2009-es magyarországi bevezetése után 

hazánkban egyre nagyobb számban történik minimál invazív műtét malignus tüdődaganat 

miatt. Bár a műtét kevesebb fájdalommal, rövidebb kórházi tartózkodással jár, kérdések 

merültek fel a módszer onkológiai radikalitásával kapcsolatban. E célból saját beteganyagunk 

túlélési adatait kívántuk meghatározni. 

Beteganyag és módszer: 2012 május-2016 október között osztályunkon 700 anatómiai 

reszekciót végeztünk minimál invazív módszerrel. Az adatrögzítés folyamatosan az erre a 

célra készített regisztrációs program segítségével történt. Minden beteg esetén 44 paraméter 

került rögzítésre. A tumorok TNM besorolása a 7. kiadás alapján történt. A halálozási 

adatokat saját klinikai, valamint a Népességnyilvántartási Intézet adatbázisából nyertük. A 

túlélési adatokat Statistica 12 (StatSoft) program segítségével számítottuk. A túlélési 

eredményeket (hazai számok hiányában) a nemzetközi nyitott műtéti standardokhoz 

viszonyítottuk. Komparatív vizsgálat etikai okokból nem lehetséges. 

Eredmények: A hétszáz VATS anatómiai reszekció közül 540 műtét történt primer 

tüdődaganat miatt. A korai tüdőrák (NSCLC, pTNM: T1a,b,T2a,N0) esetében (N=289) a 48 

hónapos túlélés 88%-os volt. A nők túlélési görbéje ezen perióduson belül a férfiak fölött 

helyezkedett el. 

Következtetések: A 4 éves eredmények és megfelelő betegszám alapján megállapíthatjuk, 

hogy tüdőrák esetén a minimál invazív módszerek – a külföldi tapasztalatokkal egyezően – 

hasonló, sőt jobb túlélést biztosítanak, mint a hagyományos, nyílt torakotómiával végzett 

reszekciós műtétek. 
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Bevezetés/célkitűzés: Vizsgálatunkban a Tis, T1, és T2 stádiumú malignus colon tumorok 

kliniko-pathologiai tulajdonságait és az endoscopos/sebészi kezelés eredményeit 

tanulmányoztuk.  

 

Betegek és módszerek: 2013-ban és 2015-ben 87 betegnél történt pTis, pT1 ill. pT2 colon 

daganat (n=21; 28, 38) miatt endoscopos mucosectomia és/vagy sebészi kezelés.  Értékeltük a 
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preoperatív hasi- és kismedencei CT vizsgálat szenzitivitását/specificitását a nyirokcsomó 

státusz tekintetében. Megvizsgáltuk, hogy az egyes T stádiumoknál milyen arányban történt 

komplett illetve inkomplett polypectomia valamint szükség szerinti resectio. A végleges 

szövettani eredmények alapján megállapítottuk, hogy a különböző korai T stádiumba 

helyezett betegeknél milyen eséllyel lehet lokális nyirokcsomó áttétre számítani.  

 

Eredmények: Endoscopos mucosectomián/polypectomián átesett pTis esetek 88 %-ban 

(15/21) sikerült komplett eltávolítást végezni, pT1 tumoroknál ép széllel csak 61 %-ban 

(8/28).  A pT2 tumoros csoportban colonoscopos eltávolítási kísérlet nem volt. pTis daganatos 

betegeknél 4, pT1 stádiumban 18, pT2-ben valamennyi esetben resectio történt. Inkomplett 

polypectomia miatt pTis és pT1-ben 1 ill. 3 alkalommal került sor komplettizáló műtétre, míg 

2 ill. 1 betegnél endoscopos követést javasoltak. A sebészi eltávolítást követő szövettani 

feldolgozás Tis, T1 és T2 tumoroknál 0, 22 és 21 %-ban mutatott nyirokcsomó érintettséget. 

A nyirokcsomó status tekintetében a preoperatív hasi és kismedencei CT vizsgálat 

szenzitivitása a Tis, T1, T2 daganatok esetében 100, 88 és 82 %, specificitása 100, 100 és 89 

% volt.  

 

Következtetések: T2 stádiumú colon daganatok egyértelmű műtéti indikációt képeznek. T1 

tumoroknál a relatív magas komplett polypectomiák száma ellenére is a resectio az 

elsődlegesen választott kezelési mód, tekintettel a viszonylag magas nyirokcsomó pozitív 

arányra. In situ colon tumoroknál a komplett endoscopos mucosectomia megfelelő onkológiai 

radikalitást biztosít a betegek számára.  

 

 

TATME: EGY ÚJ SPHINCTERMNEGTARTÓ MŰTÉTI ELJÁRÁS A MÉLY RECTUM 

DAGANATOK KEZELÉSÉBEN 

Bánky Balázs
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, Lakatos Miklós

1
, Prochazka Vladimir
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 1
Szent Borbála Kórház Sebészeti Osztály, Tatabánya, 

2 
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Bevezetés, célkitűzés: 

A COLOR-III. nemzetközi tanulmány óta tudjuk, hogy a laparoscopos TME a mély rectum 

tumorok kezelésében nem rosszabb, esetleg jobb funkcionális és onkológiai eredményt képes 

nyújtani a hagyományos, nyílt műtéti technikához képest. Azonban a mély rectum tumorok 

laparoscopos sebészete sem old meg számos komoly technikai, ill. funkcionális problémát. Az 

először 2009-ben leírt TaTME (transzanális teljes mesorectum excisio) technikája számos 

ilyen problémára elvileg megoldást kínál. Mind eszköztár, mind műtéttechnikai szempontból 

azonban nagyon nagy felkészültséges kívánó eljárásról van szó. Prezentációnkban a TaTME 

technika indikációs elveit, kivitelezésének technikai lépéseit és a kezdeti tapasztalatok alapján 

felmerülő nehézségeket ismertetjük.  

Betegek, módszer: 

Három, TaTME technikával operált betegünk esetét ismertetjük. Egy 60 éves nő betegen (8 

cm magasságban levő, obstruktív, ökölnyi méretű rectum adenocarcinoma (yT3N1M0) miatt), 

egy 40 éves fiatal nő betegen TAMIS polypectomia után (6-7 cm magasságban levő pT1sm2, 

N1, M0, Gr3, R0 végleges szövettan miatt komplettáló céllal végzett), valamint egy 70 éves, 
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Parkinson-kóros, egyébként fitt férfi betegen (8 cm magasságban elhelyezkedő, T2,N0,M0 

adenocarcinoma miatt) végzett műtétről számolunk be.  

Az esetek kapcsán ismertetjük a TaTME műtét indikációját, kivitelezési technikáját és 

kitérünk a lehetséges komplikációkra is. 

Eredmények: 

Első TaTME esetünknél a retrográd TME komplettálható volt, azonban az anasztomózis 

képzést technikailag kockázatosnak tartottuk, Hartmann-szerű ideiglenes colostomát 

készítettünk. Másik két esetünknél proktorált műtétet végeztünk, mindkét beavatkozás sikeres 

volt, 6 héttel a műtétek után a tehermentesítő ileostomákat szövődménymentesen zártuk. 

Következtetés: 

A TaTME egy új, nagy technikai és képzési igényű eljárás a középső és alsó harmadi rectum 

tumorok sphincter-megtartó kezelésében. Számos, a laparoscopos mély rectum resectioknál 

ismert technikai nehézségre és komplikációra elvileg megoldást kínál, valós klinikai, 

onkológiai és funkcionális értékelése azonban még várat magára. További vizsgálatok és 

tapasztalatszerzés szükséges a TaTME műtéti technika végleges helyének meghatározására a 

rectum tumorok egyre bővülő műtéti repertoárjában. Hazai elterjedését proktorációs, 

szervezett képzési program megteremtése segíthetné.   

 

 

AZ MR VIZSGÁLAT JELENTŐSÉGE RECTUM TUMOROK NEOADJUVÁNS KEMO-

RADIOTERÁPIA INDIKÁCÓJA ESETÉN 
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Bevezetés: Az aktuális szakmai ajánlás szerint a képalkotóval (általában CT-vel) T3 és/vagy 

N+ kategóriájúnak véleményezett rectum tumor esetén neoadjuvans kemo-radioterápiát 

javasolt végezni. Több közlemény is feltételezi, hogy a perirectalis fasciát nem érintő 

daganatok esetén lehetséges primer R0 resectio végzése, a neoadjuvans kezelés esetleges 

szövődményeinek kiiktatásával. Vitatott, hogy a képalkotóval pozitívnak tartott nyirokcsomó 

szövettanilag is áttétes-e. 

Célkitűzés: Az MR során intaktnak leírt perirectalis fasciájú rectum tumoros betegeknél az R0 

resectio kivitelezhetőségének vizsgálata, valamint a képalkotókon tumorosnak ítélt 

nyirokcsomók érintettségének szövettani igazolása volt. 

Beteganyag: A preoperatív staging keretében rutinszerűen végzett CT vizsgálat képanyagát 

ismételten átnézve, a perirectalis zsírszövetet szálagosan infiltráló, de a perirectalis fasciát el 

nem érő daganat esetében a medencei MR staging vizsgálat szintén megtörtént. Oncoteam 

felhatalmazásával, az intaktnak ítélt perirectalis fascia esetén (perirectalis beszűrtségtől, vagy 

nyirokcsomó pozitivitástól függetlenül) teljes mesorectalis excisioval, magas vascularis 

ligatioval primer radikális műtétet végeztünk. Elsődleges végpontként a szövettani lelet 

tükrében elemeztük az MR vizsgálat szenzitivitását a perirectalis fascia, másodlagos 

végpontként a nyirokcsomók tumoros infiltráltsága tekintetében. 
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Eredmények: A vizsgálatba ez idáig bevont első 50 beteget adatait dolgoztuk fel. Közülük a 

CT 39 esetben vetett fel perirectalis beszűrtséget (ezek közül az MR 33 esetben mutatta 

ugyanezt), 11 esetben a CT perirectalis beszűrtséget nem igazolt (ezek közül 6 esetben az MR 

viszont igen). 37 esetben a CT nyirokcsomó érintettséget mutatott (az MR ezek közül 

ugyanezt mutatta 33 esetben), illetve a CT által 13 nyirokcsomó negatív eset közül az MR 6 

esetben ábrázolt nyirokcsomókat. Az MR 39 esetben találta a fasciát érintetlennek. Ezek 

közül minden esetben primer műtét történt TME-vel. A szövettani feldolgozás szerint a fascia 

intaktságát 100% erősítette meg az MR előzetes jóslatát, illetve minden esetben R0 resectiót 

sikerült végezni. A preoperatív CT/MR által magas arányban mutatott kóros nyirokcsomók 

ellenére csak 20 betegnél lehetett szövettanilag tumorosan érintett nyirokcsomót kimutatni.  

Következtetések: Vizsgálatunk eddigi eredményei alapján a preoperatív medencei MR 

vizsgálat igen pontos információt ad a perirectalis tumor-terjedésről, mely a CT-nél jóval 

megbízhatóbb. Ezzel a neoadjuvans kezelésről történő döntés egyszerűsödik, a feleslegesen 

megadott kezelések száma csökkenthető. Az új döntési algoritmus túlélésre gyakorolt 

hatásáról a betegek hosszú távú követésének eredményei fognak informálni, ez irányban 

vizsgálatunk folytatódik. 

 

 

REKTUM ADENOKARCINOMA SEBÉSZI KEZELÉSÉNEK MENNYISÉGI ÉS 

MINŐSÉGI VÁLTOZÁSA 2011 ÉS 2015 KÖZÖTT OSZTÁLYUNKON 

Besznyák István, Svastics Imre, Papp Géza, Saftics György, Dede Kristóf, Szabó Balázs Előd, 

Bursics Attila 

Uzsoki utcai Kórház, Sebészeti-Onkosebészeti Osztály, Budapest 

 

Bevezetés, célkitűzés: A betegbiztonság javítása komplex folyamat, egyik technikája a sebészi 

tevékenység eredményeinek elemzése mennyiségi és minőségi mutatószámok használatával, 

az így nyert információk alapján következtetések levonása, szükség esetén az ellátási 

sztenderdek változtatása. Osztályunkon minden évben elvégezzük bizonyos betegcsoportok, 

többek között a rektum adenokarcinóma miatt operált betegeink elemzését is. 

Anyag és módszer: Az Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-Onkosebészeti Osztályán 2011-ben és 

2015-ben rectum adenokarcinóma miatt operált betegeink adatait dolgoztuk fel és vizsgáltunk 

mind mennyiségi, mind minőségi mutatókat.  

Eredmények: Az összes műtéti szám növekedett (2011: 71 vs. 2015: 96), miközben az elektív 

műtétek aránya lényegesen nem változott (92,9% vs. 91,66%). A reszekábilis esetek aránya 

javult (73,24%-ról 83,33%-ra). Nagyobb arányban végzünk multiviszcerális beavatkozásokat 

(9,62% vs. 16,45%). 2011-ben a műtétek 33,33%-át kezdtük laparoszkópos úton, 2015-ben 

59,09%-át. A konverziós arányunk csökkent (31,82%-ról 23,08%-ra), 2011-ben az elektív 

műtéteink 22,73%-át, 2015-ben 45,45%-át fejeztük be minimálisan invazív technikával. A 

neoadjuváns kezelés és a műtét között eltelt átlagos idő 47 napról 60,27 napra növekedett. A 
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rektum exstirpációk aránya 40,38%-ról 23,87%-ra csökkent. A reoperációk aránya 11,27%-ról 

8,74%-ra csökkent. A bennfekvés átlagos ideje minimálisan csökkent (11,07 vs. 10,87). 

Következtetések: A fenti mutatószámok javulását számos tényezővel tudjuk magyarázni. Ezek 

közül megemlíthetjük az intézményi infrastruktúra fejlődését valamint a finanszírozási 

környezet kedvező változását. Emellett nem feledkezhetünk meg a „humán erőforrás” 

fejlődéséről sem, amely például az új műtéttípusok megjelenésében, a minimálisan invazív 

beavatkozások terjedésében nyilvánul meg, de legalább ilyen fontosnak tartjuk munkánk 

rendszeres elemzését, az innen nyert visszajelzéseket is. 

 

 

HILARIS EPEÚTI ELZÁRÓDÁSOK LAPAROSZKÓPOS MEGOLDÁSA  

Bezsilla János 

B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc 
 

A májkapui benignus, vagy malignus (Klatskin) elzáródások gyógyító jellegű megoldása a 

sebészi reszekció. Radikális műtét végzéséhez szükség lehet a máj érintett területének 

eltávolítására. A komplett, ép területen végzett disszekció, daganat esetén a regionális 

lymphadenectomia, valamint az epe-passage helyreállítása a sebészet legnagyobb kihívásai 

közé tartozik. A technológia fejlődése lehetővé teszi a kórképek minimálisan invazív 

megoldását. 

 

2016. október 01. és 2017. január 31. között három beteg került májkapui elzáródásos állapot 

miatt laparoszkópos műtétre. Két nő és egy férfi beteg átlagéletkora 46 (28-58) év volt. Görcs 

nélkül kialakult icterus hátterében hilaris elzáródás igazolódott. Rutin kivizsgálás, percutan, 

vagy endoszkópos intervenció után döntöttünk sebészi explorációról. A metszetképalkotók 

lehetővé tették a műtét megtervezését. Egy beteg műtéte az extrahepaticus epeutak, epehólyag 

eltávolítását foglalta magába, míg két beteg a máj bal lebenyének eltávolítását is igényelte. A 

beavatkozások kapcsán regionális nyirokcsomó disszekció történt. Az epe-elfolyás 

biztosítására Roux-Y kacs képzése után, laparoszkópos biliodigesztív anasztomózis 

képzésével került sor. A műtétek átlagideje 250 perc volt. Egy betegnél lépett fel a 

postoperatív időszakban epecsorgás, mely spontán szűnt, beavatkozást nem igényelt. Egyéb 

szövődmény nem alakult ki – az epecsorgással megfigyelt beteg tüdőgyulladása igényelt 

kezelést. A szövettani feldolgozás egy esetben epeút proliferációval járó sclerotizáló 

cholangitist igazolt. Két beteg mintáiban mutattak ki malignitást – egyikük esetében 

nyirokcsomó áttétekkel. Residuális daganat lehetősége nem merült fel. 

A hilaris szűkületek sebészei megoldása válogatott esetekben minimálisan invazív módon is 

lehetséges. A különösen komplikált epeúti anasztomózis elkészítése is biztonsággal, jó 

eredményekkel elvégezhető laparoszkóposan. 
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A HPV STÁTUSZ PREDIKTÍV SZEREPE ONKOLÓGIAI KEZELÉSBEN RÉSZESÜLŐ 

NYELŐCSŐ LAPHÁMRÁKOS BETEGEKNÉL 

Bognár Laura, Bellyei Szabolcs, Pozsgai Éva, Hegedűs Ivett, László Zoltán, Vereczkei 

András, Horváth Örs Péter, Papp András 

Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika 

 

A nyelőcsőrák a nyolcadik leggyakoribb malignus megbetegedés világszerte, amelyre 

kifejezetten rossz, 15-20% körüli 5 éves túlélés jellemző. A korai tünetek hiánya miatt a 

nyelőcső laphámrák legtöbbször már lokálisan előrehaladott stádiumban kerül 

diagnosztizálásra, ilyenkor legtöbb esetben a neoadjuváns kemoradioterápiától várható a 

resecabilitási arány növekedése. Az onkológiai kezelést követően azonban csak remisszió 

esetén várható javulás a túlélésben, a rosszul reagáló betegeknél ez felesleges túlkezelést 

jelent. Bár világszerte erőteljes kutatások folynak, mindezidáig nem sikerült olyan, a klinikai 

gyakorlatban is jól használható biomarkereket találni, amelyek segítségével a kezelésre adott 

válasz megjósolható. 

Vizsgálatunk során hazánkban először a nyelőcsőrák etiológiájában vitatott szerepet betöltő 

humán papillomavírus (HPV) fertőzés előfordulását vizsgáltuk, illetve arra kerestük a választ, 

hogy a HPV-nek van-e prognosztikai szerepe az onkológiai kezelésre adott válasz, illetve a 

túlélés tekintetében. A HPV detektálással párhuzamosan prediktív markerként vizsgáltuk a 

tumorok hősokk protein (Hsp) 16.2, 27 és 90 expressziós mintázatát.  

2006 és 2016 között retrospektív úton 74 nyelőcső laphámrákos beteg kezelés előtti biopsiás 

mintáit és klinikai adatait vizsgáltuk. A 74 betegből 14 beteg (19%) bizonyult HPV 

pozitívnak. Ezen betegek vizsgálatunkban rosszabbul reagáltak az onkológiai kezelésre, mint 

HPV negatív társaik, továbbá az átlagos túlélésük is rövidebb volt, habár ez a különbség nem 

bizonyult szignifikánsnak. A HPV pozitivitás fokozott Hsp 90 és 16.2, valamint csökkent Hsp 

27 expresszióval volt párhuzamba vonható. Az irodalmi adatokkal egyetértésben ez a Hsp 

expressziós mintázat magyarázatul szolgál arra, hogy ezek a betegek miért reagáltak 

rosszabbul a kemoradioterápiára.  

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a vizsgált nyelőcső laphámrákos betegeknél a HPV 

pozitivitás és az ezzel párhuzamosan detektált Hsp expressziós mintázat negatív prognosztikai 

faktorként volt értékelhető mind a kemoradioterápiára adott válasz, mind a túlélés 

tekintetében. Ennek magyarázata azonban még további vizsgálatok elvégzését teszi 

szükségessé. 

 

 

PRIMER SZISZTÉMÁS KEZELÉS HATÉKONYSÁGA AZ EMLŐTUMOROK 

MOLEKULÁRIS ALCSOPORTJAIBAN - SEBÉSZETI KONZEKVENCIÁK 

Botos Ákos
1
, Kiss Edina

1
, Szövördi Éva

2
, Kovács Judit

2
, Bezsilla János

1
 

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

2
Pathologiai Osztály, Miskolc 
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Az emlődaganatok biológiai tulajdonságain alapuló, egyénre szabott kezelés csak 

multidiszciplináris teammunka eredményeként lehet optimális. Napjainkban a primer 

szisztémás kemoterápia (PSC) indikációja szélesedik, lokoregionálisan előrehaladott és magas 

rizikójú esetek műtét előtti kezelésére alkalmazzuk. Munkánkban PSC kezeléseink tanulságait 

dolgoztuk fel.  

2011-2016 között kezelt betegeink adatait elemeztük. A távoli áttétes eseteket 

metszetképalkotó vizsgálatokkal zártuk ki. Rutinszerűen core-biopsziát végeztünk az 

emlőtumorból, melyet immunhisztokémiai eredménye alapján Luminal A, B1, B2, HER és 

triple negatív (TN)- szerű alcsoportba soroltunk. Adatbázisban rögzítettük a gyógyszeres és 

műtéti kezelések paramétereit. A műtéti szövettani eredmények alapján az EWGBSP 

konszenzus útmutatása szerint értékeltük a tumorban és a nyirokcsomókban létrejött 

regresszió mértékét. Elemeztük, hogy az egyes molekuláris alcsoportokban milyen mértékű 

regresszió jött létre a kezelés hatására. 

A vizsgált időszakban 153 betegnél indítottuk neoadjuváns kemoterápiát. Az 

immunhisztokémia alapján alacsony rizikócsoportba sorolt esetekben a lokoregionálisan 

előrehaladott tumoroknál, míg magas rizikó esetén anélkül is PSC-t indikáltunk. Invazív 

ductalis carcinoma 144 betegnél igazolódott, közülük LumA:22, B1:41, B2:24 volt. HER 

típusba 25, TN-be 32eset tartozott. A betegek túlnyomó többsége (92%) docetaxel-epirubicin 

(aa 75mg/m2) kezelést kapott, megfelelő klinikai regresszió esetén 6 ciklusban.  

A PSC a LumA-szerű tumorok 10,6%-ban hozott létre komplett patológiai regressziót (pCR). 

A további csoportokban B1:12,2%, B2:29,2%, HER:28%, TN:34,4% volt a teljes remisszió 

aránya. A nyirokcsomókban bekövetkezett pCR a LumA csoportban 27,3% volt, míg a 

B1:22%, B2:20,8%, HER:36%, TN: 37,5% komplett regressziót mutatott.  

 

Következtetés: A neoadjuváns kemoterápia elsősorban a HER és tripla negatív csoportokban 

eredményes, hormonérzékeny tumoroknál a primer műtét, vagy neoadjuváns hormonterápia 

választandó.    

 

 

V. PORTAE VAGY V. MESENTERICA SUPERIOR RESZEKCIÓVAL VÉGZETT 

HASNYÁLMIRIGY CSONKOLÁSOK KORAI EREDMÉNYEI OSZTÁLYUNKON  

Bursics Attila, Mester Gábor, Tölgyes Tamás 

Uzsoki Utcai Kórház, Sebészeti-Onkosebészeti Osztály, Budapest 

 

Bevezetés: A hasnyálmirigy tumorok prognózisa műtét nélkül rendkívül rossz. A gyógyulás 

egyedüli esélyét a kuratív reszekció adja. Bár a reszekciós műtétek utáni túlélés jobb a 

periampulláris tumorok esetében, itt is csak a sebészi megoldástól várható a betegek 

gyógyulása. Hagyományosan az irreszekabilitás leggyakoribb oka a nagyér érintettség. A 

hasnyálmirigy fejében lévő daganatok leggyakrabban a v. portaet (VP) vagy a v. mesenterica 
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superiort (VMS) szűrik be. Logikus feltételezés, hogy az érintett erek reszekciójával a 

reszekábilitási arány és ezzel a túlélés javítható. Azonban számolni kell a fokozott 

radikalitással együtt emelkedő mortalitással és morbiditással is. Így a nagy véna reszekcióval 

kiterjesztett hasnyálmirigy csonkolás megítélése mind a mai napig nem egységes. Munkánk 

célja, hogy felmérjük az osztályunkon VP vagy VMS reszekcióval végzett hasnyálmirigy 

csonkolások korai eredményeit. 

 

Beteganyag, módszerek: Az Uzsoki Utcai Kórház Sebészeti-Onkosebészeti Osztályán 2011 és 

2016 között kuratív célzattal műtétre került betegek adatait prospektíve rögzítettük és 

retrospektíve elemeztük. Felmértük a szövődmények arányát, típusát, a 30 napon belüli 

halálozást. 

 

Eredmények: A fenti időszakban 174 elektív hasnyálmirigy reszekciót végeztünk, ebből 130-

at invazív daganat miatt. A 130 malignus tumor miatti műtétből 106 esetben végeztünk 

fejreszekciót vagy total pancreatoduodenectomiát. A fenti beteganyagból 10 esetben (9%) 

végeztünk hasnyálmirigy reszekciót VP vagy VMS reszekciójával. 4 betegnél végeztünk 

Whipple műtétet, 4 betegnél pylorus megtartásos pancreas fej reszekciót és 2 betegnél total 

pancreato-duodenectomiát. Betegeink közül a műtétet követő 30 napon belül nem vesztettünk 

el egyet sem. 3 betegnél észleltünk pancreas fistulát, és ugyancsak 3 betegnél elhúzódó 

gyomorürülést. Reoperációt egyik betegünk sem igényelt. 

 

Következtetések: A hasnyálmirigy csonkolás mellett végzett VP illetve VMS reszekció 

gyakorlatunkban biztonsággal kivitelezhető, bár megemeli a pancreas fisztula illetve az 

elhúzódó gyomorürülés valószínűségét. 

 

 

KITERJESZTETT VASTAG- ÉS VÉGBÉL MŰTÉTEKKEL SZERZETT 

TAPASZTALATAINK  

Csulak Eszter, Somodi Krisztián, Látrányi Balázs, Bíró Adrienn, Oláh Tibor 

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Általános-, Mellkas- és Érsebészeti Osztály, 

Kaposvár 

 

A környező szervekre terjedő, előrehaladott kolorektális daganatok évtizedekkel ezelőtt 

kimerítették az inoperabilitás fogalmát. A képalkotó diagnosztikai eljárások, valamint a 

sebészeti technika fejlődésének, illetve a neoadjuváns onkológiai kezelés protokollokban 

szabályozott rutinná válásának köszönhetően napjainkban már egyértelműen javasolt a műtéti 

kezelés, amennyiben a betegség lokális maradt, vagyis nem okozott carcinózist, és nem adott 

távoli áttéteket.  
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Multivisceralis reszekciók esetén a cél a tumor eltávolítását követően a funkciók 

helyreállítása, és a lehető legjobb posztoperatív életminőség biztosítása. 

 

Osztályunkon 2016-ban 10 multivisceralis reszekciót végeztünk lokálisan előrehaladott 

vastag-, illetve végbél daganat miatt. Ezen műtétek során 2 esetben húgyhólyag eltávolítást 

követően Bricker-hólyagképzés, 4 esetben húgyhólyagfal reszekció, 3 esetben hysterectomia, 

1 esetben vékonybél reszekció és uterus reszekció történt. Kizárási kritériumot jelentett a 

kivizsgálás során diagnosztizált carcinosis, kimutatott távoli metasztázis, valamint az 

anaplasztikus tumor. Műtétet követően a betegek a nagyobb műtéti megterhelés miatt intenzív 

terápiás ellátásban részesültek. 

 

Kiterjesztett műtétet követően vizsgáltuk a betegek fájdalomérzetét, élettani funkcióinak 

normalizálódását (bél passzázs, spontán vizeletürítés), minor- és major szövődmények 

előfordulását. Nagy hangsúlyt fektettünk a betegek után követésére. Az életminőséget 

retrospektív úton vizsgáltuk quality of life kérdőív segítségével. 

 

A műtétek során makroszkóposan és mikroszkóposan is tumor mentessé váltak a betegeink. 

Alacsony esetszámunk miatt messzemenő következtetést nem vonhatunk le az összes 

vizsgálati paraméter tekintetében, de elmondhatjuk, hogy major szövődményt nem észleltünk. 

A lehető legjobb életminőség biztosítása igen fontos cél, melyre a legmegfelelőbb terápiás 

eljárás kiválasztásával és a cost-benefit elv szem előtt tartásával kell törekedni. 

 

35 év alatti szerző 

 

 

MÁJREZEKCIÓ PANITUMUMAB KEZELÉST KÖVETŐEN  

Dede Kristóf
1
, Szentesi Anikó

2
, Pápai Zsuzsanna

2
, Bursics Attila

1
 

1
Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-, Onkosebészeti Osztály, Budapest, 

2
MH Egészségügyi 

Központ, Onkológiai Osztály 

 

Bevezetés: A kolorektális eredetű májáttétek (CRCLM) kuratív célú kezelésében egyetemesen 

elfogadott a májrezekció prioritása. Mindazonáltal a napi gyakorlatban egyre szélesebb 

körben kapnak a betegek pre/perioperatív onkológiai kezelést primeren irrezekábilis státusz, 

vagy fokozott tumorbiológiai rizikó miatt. Számos közlemény és ajánlás foglalkozik a 

neoadjuváns kezelés gyakorlatával, a személyreszabott kezelés a mindennapokban 

számos variációt kínál a kezelési algoritmusok között. Előadásunkban a panitumumab 

kezelést kapott betegek májrezekciója során szerzett tapasztalatainkat kívánjuk bemutatni. 

 

Anyag: Az Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-Onkosebészeti Osztályán CRCLM miatt rezekcióra 

került betegek adatait elemeztük. Külön csoportban vizsgáltuk az eltérő neaodjuváns kezelést 

kapott betegek adatait. 
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Eredmények: 2010 és 2016 között 227 betegnél történt CRCLM miatt májrezekció. 131 beteg 

kapott preoperative kemoterápiás kezelést, 27 beteg csak citotoxikus kemoterápiát, míg 104 

beteg biológiai kezeléssel kombinált kemoterápiás kezelést kapott. 85 beteg bevacizumabbal, 

15 beteg cetuximabbal, míg 4 beteg panitumumabbal kombinált előkezelést kapott. A 4 

betegnél a rezekció során tapasztalt változásokat kívánjuk bemutatni az egyéb preoperative 

kezelést kapott betegek eredményeinek tükrében. 

 

Következtetés: A májrezekciók során a panitumumab előkezelést követően tapasztaltunk 

jelentős regressziót, de progressziót is. Ezen felül az eltűnt áttétek jelentős problémát is 

okozhatnak a rezekció során, de a kemoterápia indukálta patológiai válaszreakciók segíthetik 

is a rezekciós eredményeket. Az egyéb típusú előkezelést kapott betegekhez hasonlóan a 

panatimumab előkezelés is kihívások elé állítja a májsebészeket, amire fel kell készülni 

a mind gyakoribb és gyakran hosszú előkezelések alkalmazásával. 

 

 

LAPAROSZKÓPOS MÁJREZEKCIÓ AZ ONKOLÓGIAI SEBÉSZETBEN – JELEN 

HELYZET, AJÁNLÁSOK  

Dede Kristóf, Papp Géza, Bursics Attila 

Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-, Onkosebészeti Osztály, Budapest 

 

A májsebészet technikája és eredményei folyamatosan fejlődnek, legintenzívebben a 

laparoszkópos májsebészet területén. Az eddig közölt összehasonlító vizsgálatok alapján a 

laparoszkópos műtétek eredményei nem maradnak el a nyílt műtétek eredményeitől. Bár a 

májrezekciók igen kis százalékát végzik laparoszkóposan, a minimálinvazív rezekciós 

technikának egyértelműen helye van az onkológiai sebészet területén is.  

 

A minor-, a major-, az anatómiai-, vagy éppen a többszakaszos májrezekciók is elvégezhetőek 

laparoszkóposan. A korábbi ajánlás, amely szerint az elöl fekvő szegmentumokban 

javasolható a minimálisan invazív technika, jelenleg már túlhaladott.  

 

Osztályunkon 2016-ban kezdtünk malignus májelváltozások esetén laparoszkópos rezekciót 

végezni. Az elmúlt egy évben 12 betegnél végeztünk laparoszkópos májrezekciót primer vagy 

secunder májdaganat miatt.  

 

Előadásunkban a jelen lehetőségek és a nemzetközi ajánlások tükrében kívánjuk bemutatni a 

laparoszkópos májrezekció helyét az onkosebészetben. Osztályunk gyakorlatát a 2017-es 

“European Guidelines Meeting on Laparoscopic Liver Surgery” ajánlásainak tükrében is 

vizsgáljuk.  
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ABDOMINOPERINEALIS RECTUMEXSTIRPATIO (APRE) ÉS EXTRALEVATOROS 

ABDOMINOPERINEALIS RECTUMEXSTIRPATIO (ELAPRE) OSZTÁLYUNK 

ANYAGÁBAN  

Dubóczki Zsolt, Mészáros Péter, Sztipits Tamás, Oláh Gergely, Mersich Tamás 

Országos Onkológiai Intézet, Daganatsebészeti Központ, Budapest 

 

Bevezetés: A végbélrák sebészi kezelésében az APRE radikalitásának növelésével - a hason 

fekvő helyzetben végzett extralevatoros technikával - csökkenthető a körkörös rezekciós szél 

(CRM) pozitivitás, az intraoperatív perforációk és a lokál recidívák száma, a betegek 

életkilátásai javulhatnak. Vizsgálatunk célja az ELAPRE műtét alkalmazhatóságának és 

lehetséges indikációs körének meghatározása volt. 

Módszer: Míg az APRE műtétek során a m. levator ani nem standardizált síkban kerül 

átvágásra, addig a radikálisabb ELAPRE operációk során hason fekvő helyzetben az izmot 

közvetlenül az eredésénél átvágva távolítjuk el a rectumot, az anust és a környező 

zsírszövetet. Az Országos Onkológiai Intézetben az elmúlt 24 hónapban 103 betegnél 

végeztünk APRE és 27 betegnél ELAPRE műtétet. Munkacsoportunk az alábbi szempontok 

alapján vizsgálta retrospektív módon a 2 műtéti technikát: betegek adatai, daganat jellemzői, 

neoadjuváns terápia, műtéti adatok, posztoperatív szövődmények, lokál recidíva, távoli áttét, 

EORTC QLQ-C30 és CR29 életminőség kérdőív. Adataink elemzésére t-próbát, chi-négyzet 

teszteket használtunk (p<0.05 fogadtunk el szignifikáns eredménynek). A műtéti 

beavatkozások előtt MR restaging történt, ELAPRE műtétet csak azokban az esetekben 

indikáltunk, amikor a CRM épsége kétséges volt. 

Eredmények: Az ELAPRE műtéteknél a műtéti idő szignifikánsan hosszabb (p=0.001), az 

ápolással töltött napok száma több (p=0.005). Vizsgálatok során nem volt szignifikáns 

különbség a CRM érintettség (p=0.41), az intraoperatív perforációs arány (p=0.12) és a 

posztoperatív morbiditás (p=0.55) tekintetében a két különböző módszer esetében. A betegek 

utánkövetése a helyi kiújulási arány és a túlélesek korrekt meghatározásához jelenleg még túl 

rövid (22 ± 10,9 hónap). Az APRE-s és ELAPRE-s betegek életminősége hasonlónak 

(p=0.38) bizonyult. 

Következtetés: Az ELAPRE módszer esetében a morbiditás és mortalitás nem különbözik a 

hagyományos APRE-hez képest, a betegek hosszú távú életminősége sem lesz rosszabb, mint 

az APRE-s betegeké. Előrehaladottabb rectum daganatok esetében a helyes műtéti technika 

kiválasztásához nélkülözhetetlen a betegek megfelelő minőségű MR vizsgálata. Az ELAPRE 

helye a rectum daganatok kezelésében csak hosszabb távú követés után dönthető majd el.  
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ADRENALECTOMIÁK OSZTÁLYUNK ANYAGÁBÓL  

Farics Ákos, Simon Éva, Mánfai Gergő, Orbán Lajos 

Kanizsai Dorottya Kórház Általános Sebészeti Osztály, Nagykanizsa 

 

Ahogy a sebészet számos területén, úgy a mellékvese daganatok sebészetében is teret hódított 

a laparoscopia. A laparoscopos adrenalectomia, mint „gold standard” eljárás azonban nem 

minden esetben alkalmazható a mellékvese daganatok eltávolításában. Olykor a tumor 

nagysága, malignus volta, vagy korábbi hasi műtétek mind olyan tényezők, amik adott 

esetben nyitott műtétre kényszeríthetik az operatőrt. A laparoscopos és „hagyományos” műtét 

közötti választásban természetesen a sebész egyéni tapasztalata, manualitása is fontos 

tényező.  

 

Előadásunkban az elmúlt két évben (2015, 2016) osztályunkon végzett laparoscopos és nyitott 

adrenalectomiák kapcsán szerzet tapasztalatainkat, műtéti eredményeinket szeretnénk 

bemutatni esetismertetéseken keresztül. Az említett időszak alatt összesen 14 adrenalectomiat 

végeztünk, ebből hatot laparoscoposan. 

 

Véleményünk szerint sem a benignus, sem a malignus mellékvese daganatok esetében sem 

határozható meg egyértelműen az a legnagyobb mérettartomány, ami még „alkalmas” 

laparoscopos útón való eltávolításra. A kérdéses esetekben egyéni mérlegelés szükséges, amit 

nagyban befolyásol a sebész laparoscopos tapasztalata. 

Saját anyagunk feldolgozása mellett rövid kitekintést adunk a mellékvese daganatok 

sebészetének aktualitásairól, jövőbeni lehetőségeiről. 

 

35 év alatti előadó. 

 

 

30 ÉV TAPASZTALATA A PANCREAS NEUROENDOKRIN DAGANATÁNAK 

SEBÉSZI GYÓGYÍTÁSÁBAN A SZEGEDI SEBÉSZETI KLINIKÁN  

Farkas Gyula Jr, Leindler László, Márton János, Farkas Gyula, Lázár György 

SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged 

 

Bevezetés: A gastro-entero-pancreaticus (GEP) endokrin tumorok részben a pancreas 

Langerhans-szigetsejtjeiből, a gyomor- és duodenum-nyálkahártya endokrin sejtjeiből, vagy a 

gastrointestinalis traktus neuroektodermális eredetû APUD-sejtjeiből származnak. A 

diagnosztizált és lokalizált neuroendokrin tumor egyet kell, hogy jelentsen a radikális sebészi 

beavatkozással.  

Beteg és módszer: Az SZTE ÁOK Sebészeti Klinikáján 1986. január 1. és 2016. december 31. 

között, 52 beteget operáltunk  GEP endokrin tumor miatt (30 nő, 22 férfi, átlagéletkor  36,1 év 

[22–70 év]). A preoperatív diagnózis (szonográfia, CT, MRI, angiográfia, 

hormonmeghatározás, alkalmanként aspirációs citológia) az esetek 95%-ban igazolta az 

endokrin tumor fennálltát. 
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Eredmények: Insulinoma esetén 16 betegnél enucleatiót, 11 distalis pancreasresectiót, 3 

duodenummegtartásos pancreasfej-resectiót végeztünk. Egy betegnél multifokális malignus 

insulinoma és diffúz májmetasztázis esetén csak biopsia történt. Szövődmény két esetben 

jelentkezett: egy pseudocysta és egy pancreasfistula, mely konzervatív octreotid kezelésre 

gyógyult. Gastrinománál 4 enuclatio, 1 enucleatio májmetastasectomiaval kombinálva, 2 

duodenummegtartásos pancreasfej-resectio, 2 pylorus megtartásos fej resectio és 1 

inoperábilis betegnél szelektív vagotomia, tumorenucleatio történt. Posztoperatív szövődmény 

egyik esetben sem jelentkezett. Glucagonománál 1 duodenummegtartásos pancreasfej-

resectiót, 2 esetben distalis pancreasresectiót, 1 esetben enucleatiot; VIPoma esetében 1 

distalis resectiot, míg somatostatinománál 1 kiterjesztett enuncleatiót és nyirokcsomó 

blockdisszekciót, 1 duodenummegtartásos pancreasfej-resectio végeztünk. Az úgynevezett 

carcinoid-neuroendokrin pancreas tumoroknál 2 esetben distalis resectiot, 1 enucleatiot, 1 

esetben pedig csak mintavétel és GEA történt. Későbbiekben a beteg hormonkezelést kapott. 

Postoperatív pancreas fistula csak enucleatio esetén lépett fel, mely konzervatív kezelésre 

szanálódott. 1 betegnél kellett vérzés miatt reoperatiot végeznünk. Postoperatív szövődményt 

7.7%-ban észleltünk, halálozás nem volt. Betegeink 94%-a jelenleg is él és tünetmentes. 

Következtetések: Klinikai tapasztalataink igazolták, hogy GEP endokrin daganatok sikeres 

gyógyításának feltétele a gondos preoperatív kivizsgálás, a műtéti előkészítés és az adekvát 

sebészi beavatkozás. Malignus elváltozás esetében a palliatív műtéti megoldás mellett az 

onkológiai kezelés javítja a beteg életkilátásait. 

 

 

MELLÉKPAJZSMIRIGY ROSSZINDULATÚ DAGANATAI KLINIKÁNK 

BETEGANYAGÁBAN 

Fekete Krisztina, Szlávik Rezső, Horányi János 

Semmelweis Egyetem I.sz. Sebészeti Klinika, Budapest  

Bevezetés: A mellékpajzsmirigy sebészi kezelést igénylő kórképe, a primer 

hyperparathyreosis a valós incidentia töredékében kerül felismerésre hazánkban, évente 

mindössze 200-250 ilyen műtét történik. Irodalmai adatok szerint a carcinoma a 

mellékpajzsmirigy daganatainak mintegy 2%-a. 

Anyag és módszer: Megvizsgáltuk klinikánk beteganyagában e daganat előfordulásának 

gyakoriságát. Az elmúlt 40 évben 1763 primer hyperparathyreosis miatt operált betegünk 

között 43 carcinoma fordult elő, azaz az összes parathyreoidea eset 2,4 %-a.  

Eredmények/Következtetések: Klinikánkra a betegek a belgyógyász kollégák javaslatára 

érkeznek. A műtét előtti vizsgálatok korábban a vérkémiai leletekre, a tapintási leletre 

hagyatkoztak, majd a hormonmeghatározás és az ultrahangvizsgálat jelentett előrelépést. A 

CT és a szcintigráfia már specifikusabb diagnózist tett lehetővé, de a dignitásról ezek sem 

adnak megbízható információt. A malignitás gyanúját a súlyosabb klinikai tünetek, az 
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elváltozás nagyobb mérte és az igen magas parathormon szint veti fel. Preoperatív 

citológiai/szövettani diagnózisra nem törekszünk.  

A műtéti lelet a környezeti terjedés finom jelein túl nem jellegzetes, a carcinoma kórisméjét a 

szövettani vizsgálat biztosítja. Nehéz a hisztopatológiai grade és a prognosztikai tényezők 

szerinti megkülönböztetésük. A pontos biológiai viselkedés még érbetörés esetén sem 

jósolható meg biztonsággal, csak a távoli áttét jelzi a kórlefolyás súlyosságát. Ha a 

rosszindulatú jelleg már műtétkor ismert, akkor azonos oldali pajzsmirigy lobektomia jelenti a 

radikalitást az esetleg fellelhető nyirokcsomók eltávolításával. Az intraoperatív szóródás 

megelőzése a műtéti technika lényege, ezáltal elkerülhető a daganatsejtek implatációja. 

A műtét utáni követés a kiújulás felismerésére irányul, nincs specifikus kemoterápiás 

lehetőség külső sugárkezelés, izotópkezelés sem ajánlott. 

 

 

NEM INTUBÁLT, SPONTÁN LÉLEGZŐ BETEGNÉL, EGY METSZÉSBŐL MINIMÁL 

INVAZÍV MÓDON ELVÉGZETT TÜDŐ LEBENY ELTŐÁVOLÍTÁS KLINIKÁNK 

GYAKORLATÁBAN 

Furák József
1
, Szabó Zsolt

2
, Géczi Tibor

1
, Pécsy Balázs

1
, Németh Tibor

1
, Molnár Zsolt

2
, 

Lázár György
1
 

1
SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged 

2
Aneszteziológia és Intenzív Therápiás Intézet 

Célkitűzés: Az utóbbi időben a tüdőrák miatti reszekciók terén előtérbe kerültek a minimál 

invazív (VATS) műtétek. Napjainkban a VATS lobektomiákkal szerzett tapasztalatok 

növekedésével egyes centrumokban egyre gyakoribbá váltak az úgynevezett „non-intubated” 

VATS lobektómiák (NITS – non-intubated thoracic surgery), mely során a beteget nem 

intubálják, nem relaxálják, hanem a műtét a beteg spontán légzése mellett történik. 

Munkánkban az egy metszésből elvégzett NITS VATS lobektomiával szerzett 

tapasztalatainkat ismertetjük.  

Betegek, módszer: 2017. január 24-e és 2017. február 20-a között 10 betegnél (4 nő és 60 

férfi) végeztünk NITS VATS uniportal lobektómiát tüdőrák indikációval. Átlag életkor 61,3 

év (52-73). Átlagos FEV1 87,9% (62-110). Átlagos BMI 25,2 (19-29). A betegek a 

beavatkozást megelőzően benzodiazepin és atropin premedikációt, a metszéshez helyi 

érzéstelenítést (lidocain), majd bupivacain intercostális és vagus blokádot kapnak.  Rutin 

monitorozás mellett Bispectral Index (BIS) vezérelt cél kontrollált intravénás (TCI) Propofol 

szedációt végzünk, laringeális maszk segítségével. A bőr és lágyrész metszés az axilláris 

vonalban az 5. bordaközben történik. Ezen keresztül történik a kamera bevezetése, a 

reszekcióhoz szükséges manipuláció, a lebeny eltávolítása és a mellkasi drain behelyezése is. 

Az eltávolított lebenyek megoszlása a következő: 4 jobb felső, 1 középső, 1 jobb alsó, 1 jobb 

alsó + felső lebeny gépi ékreszekció, 3 bal alsó. A reszekciót követően kiterjesztett 

mediastinalis sampling vagy block dissectio történik.  
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Eredmények: Perioperativ mortalitás nem volt. Egy esetben sem kellet a beteget a műtét során 

intubálni. Átlagos műtét idő 92,9 perc (80-110) az átlagos drainage idő 3,1 nap (2-6) volt. A 

műtét utáni időszakban egy betegnél lázat, és egy betegnél subcutan emphysemát észleltünk. 

Egy esetben egy bal alsó lebenyi teljes atelectasiát okozó endobronchialis hamartochondróma 

miatt történt lobektómia, illetve 8 esetben adenocarcinomát, és egy betegnél laphámrákot 

jelzett a szövettan. A 9 malignus daganat stádium megoszlása a következő: 4 IA, 2 IB, 1 IIA, 

1 IIB, 1 IIIA.  

Következtetés: A nem intubált módon végzett minimál invazív tüdő lebeny eltávolítás 

biztonsággal elvégezhető beavatkozás, mely során az onkológiai elveket teljes egészében 

érvényesíteni lehet. Korai eredményeink alapján a NITS VATS uniportal lobektómiát 

osztályunkon rutinszerűen alkalmazzuk.  

 

 

SZINKRON PRIMER TÜDŐ LEIOMYOSZARKÓMA ÉS ADENOKARCINÓMA 

ELŐFORDULÁSA EGY LI-FRAUMENI-SZINDRÓMÁS CSALÁDBAN TP53 GÉN 

MUTÁCIÓVAL 

Géczi Tibor
1
, Polyák Kornélia

2
, Kovács László

2
, Maráz Anikó

3
, Ottlakán Aurél

1
, Pécsy 

Balázs
1
, Tiszlavicz László

4
, Lázár György

1
, Furák József

1 

1
SZTE ÁOK, Sebészeti Klinika, Szeged 

2
 Reumatológiai Klinika, 

3
 Onkoterápiás Klinika, 

4
Pathológiai Intézet, Szeged 

Célkitűzés: A primer tüdő leiomyoszarkóma ritka elváltozás, azonban adenokarcinómával 

történő szinkron előfordulása már extrém ritkának mondható. A Li-Fraumeni-szindróma egy 

autoszómális domináns öröklődésű rákmegelőző állapot, melyet leggyakrabban a TP-53 gén 

mutációja okoz. E kettő szinkron, együttes előfordulása eddig publikálásra még nem került. 

Módszerek: A 40 éves nőbetegnél egy rutin mellkas rtg. fedezte fel a 4db kétoldali 

tüdőelváltozást.  Egy 6 cm-es leiomyoszarkómát bal felső lobektómiával távolítottunk el, 

nyirokcsomómetasztázisok nem igazolódtak. Később jobb II-es szegmentektómia történt 

T1aN0 stádiumú adenokarcinóma miatt, a középső lebenyben lévő gépi ékrezekcióval 

eltávolított elváltozások szövettani vizsgálata gyulladásos pszeudotumort igazolt. A beteg 

adjuváns kezelésben nem részesült. 20 hónappal később retroperitoneális liposzarkóma került 

eltávolításra, de sajnos az adjuváns kemoterápia ellenére nem sokkal később a beteg elhunyt. 

A családban többszörösen előforduló, korai jelentkezésű malignus tumor miatt (betegünk 

édesanyjánál 40 éves korában oszteoszarkómát diagnosztizáltak) a betegünknél, fiútestvérénél 

és gyermekeinél TP-53 génre szűrés történt perifériás vérből izolált DNS-ből. 

Eredmények: A DNS szekvenálás a betegünknél és fiúgyermekénél heterozigóta variánst 

igazolt (722C>G, S241C).  Nem sokkal a nőbeteg halálát követően fiúgyermekénél egy nagy 

10 cm-es elülső mellkasfali oszteoszarkómát diagnosztizáltak 17 éves korában biciklis 

balesetet követően, melyet mellkasfal rezekcióval kezeltünk. Az adjuváns kezelés ellenére két 

évvel később őt is elveszítettük. Betegünk családjában 4 generáción keresztül összesen 10 

malignus daganat került diagnosztizálásra (gyomor,emlő, vastagbél, két tüdőrák, leukémia, 
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leiomyoszarkóma, liposzarkóma és két oszteoszarkóma), a betegek átlagéletkora 43,2 év (13-

70) volt a diagnózis pillanatában.  

Következtetés: A primer tüdő leiomyoszarkóma és adenokarcinóma együttes megjelenése 

extrém ritka. Ha lehetséges, sebészi kezelés, valamint TP-53 gén mutációra genetikai szűrés 

javasolt a betegnél és családjában esetleges Li-Fraumeni-szindróma kizárására vagy 

igazolására, ennek igen rossz prognózisa miatt. 

 

 

A PERIOPERATÍV PSZICHOLÓGIAI  INTERVENCIÓK JELENTŐSÉGE – 

MŰTÉTI FELKÉSZÍTŐ CSOPORT AZ ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZET HASI 

SEBÉSZETI OSZTÁLYÁN 

Gődény Anna, Mersich Tamás 

Országos Onkológiai Intézet, Budapest 

Kutatási eredmények alátámasztják, hogy a műtétre való adekvát pszichoszociális felkészítés 

sok, a gyorsabb felépüléssel és a gyógyulással kapcsolatos változóra is hatással van. A negatív 

érzelmek átélése, a fájdalom megélése, a fájdalomcsillapítás, a kórházi tartózkodás ideje és 

minősége, a viselkedéses felépülés, a klinikai felépülés, az általános pszichés elégedettség és 

az életminőség mind olyan tényezők, melyek megfelelő pszichológiai előkészítéssel, illetve az 

ehhez kapcsolódó későbbi pszichológiai kezeléssel befolyásolhatók. Előadásomban az 

Országos Onkológiai Intézet Hasi Sebészeti Osztályán 2016 áprilisa óta fokozatosan 

bevezetésre kerülő edukációs csoport intervencióit, valamint azok hátterében álló 

mechanizmusokat mutatom be. A műtéti felkészítés keretében a páciensekkel személyes 

találkozásra kerül sor, csoportos formában. A felkészítés jelenleg egy órát vesz igénybe, 

amelyre a műtét előtti héten kerül sor. A pszichológiai felkészítés olyan stratégiákat foglal 

magában, amelyek befolyással vannak arra, hogyan érez gondolkodik vagy viselkedik egy 

páciens. Az általunk kidolgozott csoport a Hasi Sebészeti Osztály egyéni jellegzetességeit, 

működési rendjét veszi alapul. Intervenciónk a szakirodalom áttekintése alapján, evidence 

based kutatási eredményeken alapulnak. A csoport során procedurális és szenzoriális 

információkat biztosítunk, viselkedéses instrukciók adunk, valamint kognitív intervenciókat, 

és relaxációt tanítunk. A relaxáció oktatása az Intézetünkben 2011 óta működő Autogén 

Tréning Csoport tapasztalatai alapján történik. A relaxáció szövegét, valamint pszichológiai 

stratégiák leírását nyomtatott formában a páciensek megkapják. A felkészítés során cél a 

páciensek biztonság érzetének támogatása, a bizalom és a kontroll érzés fokozása. Emellett 

annak segítése, hogy a páciensek ne stigmatizálónak éljék meg a pszichológusi segítség 

elfogadását. Jövőbeli terveink között szerepel a páciensek distressz szintjének mérése, amely 

támpontot adhatnak az ápolási időszakra, mivel  a szorongás, a depresszió és a 

katasztrofizálás a posztoperatív fájdalom prediktorainak tekinthetőek, így befolyással lehetnek 

a posztoperatív gyógyulásra. 
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INDOKOLT AZ IMPRINT CITOLÓGIA INTRAOPERATÍV ALKALMAZÁSA KORAI 

EMLŐDAGANATOK SEBÉSZI KEZELÉSÉBEN? 

Horváth Zoltán.
1
, Paszt Attila.

1
, Simonka Zsolt

1,
 Látos Melinda

1
, Oláh Viktor, Nagyszegi 

Dóra, Kaizer László
2,

 Fejes Zsuzsa
2
, Hamar Sándor

2
, Csörgő Erika

2
, Ormándi Katalin

3,
 Lázár 

Máté
3
, Lázár György

1
 

1
SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged 

2
Pathológiai Intézet, 

3
Diagnoscan Magyarország Kft. 

 

Bevezetés, célkitűzések: Az őrszem nyirokcsomó intraoperatív imprint citológiájának 

bevezetése a rosszindulatú emlő daganatok sebészetben jelentősen csökkentette a második 

ülésben elvégzett axilláris blockdisszekciók számát, ezáltal a páciensek megterhelését és a 

műtéti költségeket. Az elmúlt években, több prospektív tanulmány eredményei alapján, 

őrszem nyirokcsomóban igazolt izolált tumorsejtek, valamint micrometastasisok esetén nem 

tartják szükségesnek a kiegészítő axilláris blockdissectio elvégzését. A 2010-ben közlésre 

került ACOSOG Z0011-es vizsgálatbeválasztási kritériumainak megfelelő betegcsoportban és 

kiegészítő adjuváns kezelés mellett már a sentinel nyirokcsomóban észlelt macrometastasisok 

esetén is hasonló az állásfoglalás. Vizsgálatunk célja ezen eredmények figyelembevétele 

alapján az imprint citológia érzékenységének, hasznosságának megítélése a korai 

emlődaganat sebészi kezelésében. 

 

Anyag és módszer: Intézetünkben 2008. május 1. és 2014. december 31. között 1168 korai 

emlőrák miatt operált betegeknél vizsgáltuk az őrszem nyirokcsomó imprint citológia 

szenzitivitását, specificitását. Retrospektíve elemeztük a módszert oly módon is, hogy 

figyelembe vettük ZOO11-es vizsgálat irányelveit. Az őrszemnyirokcsomó biopszia kettős 

jelölés (99mTc izotóp és Patentblau) segítségével történt. Az intraoperatív imprint citológia 

során a nyirokcsomóból 250-500 um-enként frissen vágott minták felszínét tárgylemezre 

nyomták, lenyomati kenetet készítettek és hematoxilin-eosin festést követően értékeltek. 

 

Eredmények: Invazív emlőrák miatt végzett műtétek során 1168 alkalommal történt imprint 

citológia, melynek során 202 esetben igazolódott (202/1168, 17.29%) áttét képződés. Ezeknél 

a betegeknél azonnali kiegészítő axilláris blockdisszekció történt. A végleges szövettani 

feldolgozás során, további 149 betegnél találtak áttétképződést az őrszem nyirokcsomó(k)ban. 

Mindezek alapján az imprint citológia szenzitivitása 57.18%, specificitása 99.63%-nak 

bizonyult. Ezt követően a műtét alatti citológia által pozitívnak véleményezett esetekből a 2 

mm-nél kisebb metastasissal (micrometastasis/izolált tumor sejtek) rendelkező, valamint az 

ACOSOG Z0011-es vizsgálat beválasztási kritériumainak megfelelő esetek nélkül végeztük el 

az analízist. A módszer szenzitivitása 34.23%-ra csökkent, míg specificitása továbbra is 

magas, 99.76% volt. 

 

Következtetés: Az eredmények alapján elmondható, hogy az imprint citológia, az axilláris 

blockdisszekcióra vonatkozó új irányelveket figyelembe véve, már nem tekinthető előnyös és 

költséghatékony beavatkozásnak a korai emlődaganatok műtéti kezelésében. 
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COLORECTALIS DAGANATOK MIATT VÉGZETT MŰTÉTEK SZÖVŐDMÉNYEINEK 

ELEMZÉSE 

Hőhn József, Pieler József, Kovács Viktor, Paszt Attila, Simonka Zsolt, Ábrahám Szabolcs, 

Lázár György 

SZTE ÁOK, Sebészeti Klinika, Szeged 

Bevezetés: Retrospektív elemzésünk célja a colorectalis daganat miatt végzett műtétek 

szövődményeinek elemzése, különös tekintettel a varratelégtelenség okainak illetve 

körülményeinek feltárása. 

Beteganyag és Módszerek: A szegedi Sebészeti Klinikán egy olyan periódust választottunk 

feldolgozásra, melyben a hagyományos és a laparoscópos technikával végzett műtétek száma 

jól összehasonlítható volt és a laparoscópos technika túl volt az un. learning curve perióduson 

(2007-2009). Intézetünkben 2007.01.01-2009.12.31 között 1189 beteget operáltunk vastagbél 

vagy végbél tumor miatt. 986 betegnél készült anasztomózis (468 nyitott/518 laparoscoposan 

asszisztált), 203 betegnél pedig ileostoma, anus transversus, anus sigmoideus, Hartmann 

műtét vagy rectum exstirpatio. A beavatkozások 80,4%-a tervezett műtét volt, megfelelő 

bélelőkészítéssel, antibiotikum és thrombosis profilaxis mellett. A betegek átlagéletkora 61,7 

(21-89) év volt. A vizsgált időszakban 223 ileocolicus, 140 colocolicus, ill. 623 colorectalis 

anasztomózis készült.  

Eredmények: 175 betegnél észleltünk szövődményt a műtétet követően, ebből 120 akut, 55 

pedig tervezett műtét után a jelentkezett. Varratelégtelenség 30 betegnél jött létre, amely az 

összes anasztomózis 3,042%-a. A tervezett műtét során készített anasztomózisok esetén a 

varratelégtelenség aránya 1,032% volt. A sürgős és tervezett műtétek esetében az 

összehasonlításnak a nyitott műtéteknél van relevanciája, hiszen ileusban a laparoszkópos 

beavatkozás limitált lehetőségeket biztosít. A nyitott és laparoszkópos műtéteket a tervezett 

beavatkozásoknál hasonlítottuk össze. A tervezett beavatkozásoknál a szövődmények aránya 

4,625%, melyből a varratelégtelenség 9 esetnél 1,032%. A laparoszkópos műtéteknél 

előforduló varratelégtelenség 2 eset, 0,38% volt. 

Következtetések: A szegedi Sebészeti Klinikán a vizsgált 3 éves periódusban készített 986 

anasztomózis szövődményeinek aránya megfelel az irodalmi adatoknak. Messzemenő 

következtetéseket természetesen nem lehet levonni, mindkét módszer megfelelő biztonságot 

ad, nincs kirívó különbség a szövődmények között. Természetesen a laparoscópos technika 

egyre biztonságosabbá válik, s nyújt egyre jobb gyógyulási feltételeket a betegek számára. 

 

 

MULTIVISCERALIS RESECTIÓK HELYE A COLORECTALIS DAGANATOK 

MŰTÉTEINÉL A KORSZERŰ DIAGNOSZTIKA ÉS NEOADJUVÁNS KEZELÉSEK 

BIRTOKÁBAN 

Kathy Sándor, Buris László, Csobán Tibor, Tóth Dezső, Fábry György, Kincses Zsolt 

Kenézy Kórház és Rendelőintézet, Általános Sebészeti Osztály, Debrecen 
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Bevezetés, célkitűzés: A colorectalis daganatok előfordulása hazánkban évi 8000-8500 új 

beteget jelent. Sajnos ezek 45-55%-a daganat T3, T4 stadiumban kerül felismerésre. A 

műtétek 40-45 %-t acutan végezzük. Az előrehaladott estek egy részében a radikális műtét 

érdekében multivisceralis resectióra kényszerülünk. A korszerű protokollok alapján tervezett 

műtétek esetében is sokszor csak a műtét alatt derül ki a multivisceralis resectiók 

megvalósíthatósága, és még így is csak a végleges szövettan igazolja, hogy a műtét során nem 

R0 resectio történt. Célunk az volt, hogy colorectalis daganatos betegek multivisceralis 

resectiójának hatékonyságát elemezzük.  

Anyag és módszer: 2008 és 2016 között végzett colorectalis daganat miatt végzett műtéteink 

kapcsán elemeztük a több szervet érintő tumoros eseteket, a multiviszcerális resectiókat. 

Vizsgáltuk a kiterjesztett műtét során az intra- és postoperativ szövödményeket, az 

eredményes resectiók végleges szövettani feldolgozás utáni minőségét, a neoadjuváns kezelés 

hatását, illetve a túlélési és recidíva arányokat. 

Eredmények: A betegeink 9, 6 %-ban, a több szervet érintő tumoros esetek csak 55 %-ában 

sikerült multivisceralis resectiót végezni. A legtöbb esetben a vékonybél, a petefészek a 

húgyhólyagfal került részleges eltávolításra. Csupán az esetek igen kis százalékában sikerült 

kettőnél több szerv resectióját megvalósítani. Az intra és postoperatív szövődmények 

arányában szignifikáns különbség nem volt. A valóban radikalis multivisceralis R0 resectiók 

esetében a túlélés és recidíva aránya azonos volt a standard műtéti eredményekkel.   

Következtetések: A az előrehaladott colorectalis daganatok műtéteinél a praeoperatív 

diagnosztika nagy segítséget adott a műtét tervezésénél, de sajnos csak a műtét alatt lehet 

eldönteni a resecabilitás megvalósítását. A multivisceralis resectiójának helye van a 

kezelésben amennyiben a műtét valóban R0 resectiót jelent. Ennek eléréséhez a neoadjuváns 

kezelés segítséget nyújt, ezen átesett betegeknél ugrásszerűen megnőtt az operábilitás aránya. 

Multivisceral and standard resection in colonrectal cancer. 

2008-2010: 432 colorectalis műtétet végeztünk. Sajnos ebből 38 esetben inoperabilis tu 

igazolódott, csak palliatio történt. 

25 nő és19 férfi átlagéletkor:61,2 (29-82) 

A lokalozáció alapján jobb colonfél. 

   Transversum 

   Bal colonfél 

   Sigma  

   Rectum 

Neoadjuváns kezelésen átesett beteg:6 beteg 

Ebből 44 esetben multivisceralis érintettség volt mely praeop operabilisnek tünt. Ennek 

eldöntésében fontos tényező a praeop CT. 
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A 44 esetből 8 estben a CT nem jelezte a több szervi érintettséget,de multivisceralis resectio 

történt.9 esetben pedig CT alapján operabilis esetekben nem tudtunk radikális műtétet 

végezni. 

A leggyakrabban érintett szervek. Vese: 5 

     Húgyhólyag: 5 

     Méh: 8 

     Adnexumok: 10 

     Vékonybél: 20 

     Prostata: 1 

     Gyomor: 2 

Epehólyag: 1 

Hasfal: 3 

Lép: 3 

A danatok közül T2:1, T3:13, T4:30 

N0: 16  

N1: 8 

N2: 20 

G2: 26 

G3: 18 

A műtét során eltávolított anyag feldolgozása során a resectio 5 esetben nem volt radikális. 

Két esetben a csont érintettség miatt klippel történt jelölés. 2 esetben hólyagfal resectio nem 

volt megvalósítható.1 esetben nagyér kereszteződésben érfal érintettség.  

Reresectio 2 esetben történt. TNM alapján Dukes C, D 32 % 

A műtét utáni szövődmények száma 5 volt 

  Vérzés: 1, varratelégtelenség: 2, 1 agyi történés 1 tachiarrithmia 

Mortalitás: 1 

Túlélés: 3 éves 

 5 éves 38% 

Recidíva arány: 44 eset 

30 esetben 2 szerv, 12 esetben 3 szerv és 2 esetben 4 szerv resectioja vagy teljes eltávolítása 

történt. 
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700 ONKOPLASZTIKUS ÉS HAGYOMÁNYOS EMLŐMEGTARTÓ MŰTÉT 

KLINIKOPATHOLÓGIAI, KOZMETIKAI ÉS ÉLETMINŐSÉGBELI ÖSSZEHASONLÍTÓ 

ELEMZÉSE 

Kelemen Péter Bertalan
1
, Pukancsik Dávid

1
, Kovács Eszter

2
, Újhelyi Mihály

1
, Udvarhelyi 

Nóra
3
, Kenessey István

4
, Mátrai Zoltán

1
 

1
Országos Onkológiai Intézet-Budapest, Emlő-, és Lágyrészsebészeti Osztály, 

2
Onkológiai 

Képalkotó és Invazív Diagnosztikai Központ, 
3
Sebészeti és Molekuláris Pathológiai Centrum, 

4
Semmelweis Egyetem-Budapest, II. Sz. Pathológiai Intézet  

Bevezetés: Az onkoplasztikus sebésztechnikák (OPS) megfelelő betegszelekcióval 

alkalmasnak tűnnek arra, hogy a tumort kellő onkológiai radikalitással távolítsuk el és az 

adjuváns kezelések megkezdését nem hátráltatva a hagyományos emlőmegtartó műtétekkel 

szemben (BCS) kozmetikailag szebb emlőt alakítsunk ki, jobb életminőséget érjünk el. Az 

összehasonlítás célja annak igazolása, hogy emlősebész által végzett onkoplasztikus 

emlőmegtartó műtétek a legfontosabb onkológiai szempontokból, valamint kozmetikai és 

életminőség szempontjából egyenrangú vagy jobb eredménnyel járnak. 

Anyag és Módszer: A vizsgálatba az Intézet onkoplasztikus prospektív adatbázisából 2008-

2014 között kvalifikált emlősebészek által primer emlőrák miatt operált 350 egymás után 

végzett egyoldali, onkoplasztikus, valamint a retrospektív BCS adatbázisából azonos 

időszakban végzett 350, random kiválasztott hagyományos emlőmegtartó műtét került 

besorolásra, 72 feldolgozott paraméter alapján. Az eredmények összehasonlítása statisztikai 

módszerekkel történt, a kozmetikai eredményt 10-es skálán mértük, az életminőségi 

vizsgálathoz az EORTC QLQ BR23 kérdőívet használtuk. 

Eredmények: A két csoportban az életkor,a daganat elhelyezkedése, az emlők mérete, az 

axilláris műtét típusa, és immunstátus esetén jelentős eltérés nem volt. Az OPS ágon nagyobb 

volt a tumor mérete, több volt a quadrantectomia, gyakoribb volt a regionális nyirokcsomó 

áttét. Az OPS ágon a műtéti idő hosszabb, a specimen térfogata, tömege és az emlőhöz 

viszonyított aránya, és a mikroszkópos ép szél szignifikánsan nagyobb volt. Nem volt 

különbség a szövődmények arányában,és az adjuváns kezelés megkezdése között eltelt 

időben. Kozmetikailag és életminőségben az OPS csoport szignifikánsan jobb volt.  

Megbeszélés: Az OPS műtétek gyakorlott emlősebész kezében a BCS-hez képest minimálisan 

hosszabb műtéti idővel, hasonló szövődményaránnyal járnak, az utókezelések megkezdését 

nem hátráltatják, nem növelik az onkológiai kockázatot. Lehetővé teszik nagyobb tumor 

méret esetén is a mikroszkóposan biztonságosabb tumor eltávolítást, ezáltal az alacsonyabb 

reoperációs arányt. Az OPS műtétek szignifikánsan jobb esztétikai eredményt adnak, 

magasabb betegelégedettséget biztosítanak. Az utánkövetési idő alatt a lokális 

daganatkiújulásban és betegségmentes túlélésben nem mutatkozott különbség. 
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A HNPCC SZINDRÓMÁS BETEGEK SZŰRÉSÉNEK ÉS SZOROS 

UTÁNKÖVETÉSÉNEK FONTOSSÁGA EGY CSALÁDFA BEMUTATÁSA KAPCSÁN  

Kóder Gergely, Damjanovich László, Tanyi Miklós  

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Intézet 

 

Bevezetés, célkitűzések: A herediter non polipozus kolorektális karcinoma (HNPCC) egy 

autoszómális dominánsan öröklődő, magas penetranciájú megetegedés. Minden 35 új 

kolorektális daganatos megbetegedésre egy HNPCC szindrómás jut. Ebben a szindrómában 

szenvedőknek 80-90%-os valószínűséggel lesz vastagbéldaganatuk és 30-60% 

valószínűséggel endometrium karcinómájuk, életük során.  A HNPCC-s betegek felismerése, 

családfájuk szűrése és az igazolt patogén mutációt hordozók gondozása, mintegy szekunder 

prevenció jelentősen csökkenti az újonnan kialakuló daganatok által okozott mortalitást.  

Hazánkban ez nem történik rutinszerűen. Egy igazolt patogén mutációt hordozó HNPCC 

szindrómás betegünk felismerésének pillanatában észlelt és 10 évvel későbbi, azaz jelenlegi 

családfájának összehasonlításával szeretnénk hangsúlyozni, a HNPCC szindrómás betegek 

szűrésének és követésének fontosságát. 

 

Betegek és módszerek: A DEKK Sebészeti Klinikájára felvételre kerülő vastagbél tumoros 

betegek legalább 3 generációra kiterjedő családi anamnézis felvételét végezzük, különös 

tekintettel az előforduló daganatok szervi lokalizációjára és életkori eloszlására. Az 

immunhisztokémiai és mikroszatellita instabilitás vizsgálatok során észlelt gyanús eseteknél 

keressük az MMR gén mutációit, DNS szekvenálás vagy genomiális átrendeződést igazoló 

vizsgálatokkal. Ezt követően az igazolt patogén mutáció hordozók családfáját szűrjük és 

gondozásba vesszük. 

 

Eredmények: Betegünknél szűrés során a hMSH2 6. exon két bázispárt érintő deléciója 

(c.969-970delTC) igazolódott. Az első felfedezés óta eltelt 10 év alatt betegünknél és 

rokonainál újabb a HNPCC-re jellemző metakrón tumorok jelentek meg. Három újabb 

vastagbél daganat egy endometrium karcinóma egy méhtestben kialakult leiomiosarcoma, egy 

melanoma és egy központi idegrendszeri daganat kialakulását észleltük a családban. A 

veszélyeztetett családtagok követése során a szekunder prevenció a jól együttműködő 

betegeknél hatékony volt.  

 

Következtetések: Szoros utánkövetésnek köszönhetően a legtöbb betegnél sikerült megelőzni 

vagy korai stádiumban diagnosztizálni az új megbetegedéseket.  HNPCC szindróma szűrése 

javasolt, minden vastagbél daganatban szenvedő betegnél mivel szekunder prevenció 

jelentősen csökkenti a daganatos mortalitást. 

35 év alatti szerző 
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PAJZSMIRIGY PAPILLÁRIS MICROCARCINOMA METASTASISÁNAK VÉLETLEN 

LELETE SZINKRON SZÁJFENÉKI TUMOR KEZELÉSE KAPCSÁN 

Kovács Dávid Ágoston
1
, Fedor Roland

1
, Andrási Mónika

1
, Juhász Mária

2
, Boda Róbert

3
, 

Béres Katalin
4
, Garai Ildikó

5
, Barna Sándor

5
, Tóth Lászó

6
, Damjanovich László

1
, Győry 

Ferenc
1
 

1
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Intézet, 

2
Belgyógyászati Intézet, 

3
Szájsebéseti 

Klinika, 
4
Felnőtt Háziorvosi Praxis, Hajdúböszörmény, 

5
Nukleáris Medicina Tanszék, 

Debrecen, 
6
Pathológiai Intézet, Debrecen 

 

Bevezetés: A pajzsmirigy incidentalomái olyan laesiok, melyeket más indikációból végzett 

vizsgálat, vagy kezelés során diagnosztizálnak. Elsődleges a malignus, vagy 

malignitásrasuspect esetek kiszűrése. Az elmúlt évtizedekben a rosszindulatú pajzsmirigy 

tumorok incidenciája ugrásszerűen megnőtt. Ezen belül is a papillárismicrocarcinoma 

gyakorisága emelkedett meg. Előfordul, hogy a folyamat már disszeminált formában kerül 

felismerésre. 

 

Beteg és módszer: Az Intézetünkben működő statisztikai program segítségével megvizsgáltuk 

az elmúlt 5 éves periódust. A vizsgált időszakban, intézetünkben 2323 pajzsmirigyműtétet 

végeztünk, ezek közül 276 esetben (11,88%) véletlenül került felismerésre a tünetmentes 

elváltozás. A műtéti indikációt a biopsian átesett betegek 64,81%-ában a malignitas gyanúja 

jelentette. Betegünk esetében szájfenéki növekvő terime miatt indult kivizsgálás. Nyaki 

ultrahang vizsgálat kóros nyirokcsomót nem jelzett. 2016. júniusában DE KK Szájsebészeti 

klinikán tumorresectio, kétoldali supraomohyoidalisdissectio (SOHD) és részvastag bőr 

transzplantáció történt. Szövettani vizsgálat planocelluláriscarcinoma szájfenéki tumort, 

valamint ennek egyoldali metastasisat, és kétoldali pajzsmirigy papilláris carcinoma áttétét 

igazolta a felső parajuguláris nyirokcsomókban. Onko-team határozat alapján 2016. 

szeptember DE KK Sebészeti Intézetben thyreoidectomia, centrális nyaki dissectio (CND), 

kétoldali módosított radikális nyaki dissectio (MRND) történt. Szövettani vizsgálat mindkét 

pajzsmirigy lebenyben papilláris microcarcinomat igazolt, a kivett nyirokcsomókban 

metastasis nem igazolódott. Sebe suppuralt, így az adjuvans irradiációs kezelést halasztották. 

Endokrinológiai gondozás keretében
131

I kezelést javasolt OTT.  

 

Eredmények: Betegünk jelenleg panaszmentes, 
131

I kezelés megkezdésére vár. Sebei jó 

kozmetikai eredménnyel gyógyultak, megtartott fonáció, jó beszédparaméterek mellett.  

 

Következetések: A papilláris microcacinoma incidineciája világszerte nagymértékben nő. Az 

esetek egy részében occult formában jelentkezik. Multidiszciplináris beteg gondozás 

szükséges a kettős tumorok kezeléséhez a jó prognózis eléréséhez. 

 

35 év alatti 

 

 

 



25 
 

A SEBÉSZETI ONKOLÓGIA KORSZERŰ SZEMLÉLETE A HEPATOCELLULARIS 

CARCINOMA KEZELÉSÉBEN 

Kupcsulik Péter, Fekete Krisztina, Hahn Oszkár, Szijártó Attila, Ónody Péter 

 Semmelweis Egyetem I.sz. Sebészeti Klinika, Budapest 

 

Bevezetés: A primaer májrák kezelésének sebészi lehetőségei és az onkológia szemlélete 

között jelentős ellentét feszül. Az európai onkológusok többnyire, a hazaiak kizárólagosan a 

barcelonai kritériumok (BCLC) szerint ítélik meg az operabilitast. Az elmúlt évtized 

kitágította a sebészi kezelés javallatait. Nemzetközi tanulmányok mellett saját eredményeink 

is ezt támasztják alá. 

 

Módszerek:1996-2016 között 205 májresectiot végeztünk hepatocellulariscarcinoma (HCC) 

miatt. A resecalt esetek kétharmada a BCLC staging szerint a konzervatívan kezelendő 

csoportba tartozott. 88 esetben a resectiotarteriahepatica és portalisembolisatio előzte meg. A 

műtétre a maradék májtérfogat (FLR) megfelelő növekedését követően került sor.  

 

Eredmények: A cirrhoticus máj átlagos regeneratios képessége (6-8 hét) a normál máj 44.8%-

val szemben 22.9 % körüli ugyan, de az esetek többségében elegendő a kicsiny FLR miatt 

primaerenirresecabilis esetek operabilitasának eléréséhez. Anyagunkban a BCLC 0-A 

stadiummedian túlélése azonos a nemzetközi adatokkal: 55 hónap. A BCLC szerint nem 

operálható esetek általunk végzett műtéteit követő túlélés (28 vs 16 hónap) significansan jobb 

mint a barcelonai rendszer által ajánlott konzervatív kezelésé. 

 

Következtetések: A HCC operabilitásának megítélése szemléletváltozást igényel. A 

konzervatív BCLC kritériumrendszerrel szemben a korszerű sebészi felfogás érvényesítése 

indokolt. 

 

 

 

SZEMÉLYRESZABOTT PREOPERATÍV TÁPLÁLÁSTERÁPIA AZ 

ONKOSEBÉSZETBEN 

Lukovich Péter, Török Éva, Hahn Oszkár, Szijártó Attila, Szűcs Ákos, Ónodi Péter, Vass 

Tamás, Ferreira Gábor, Pekli Damján, Kokas Bálint, Kupcsulik Péter, Harsányi László 

Semmelweis Egyetem, I.sz. Sebészeti Klinika, Budapest 

 

Bevezetés: A neoadjuváns onkológiai kezelés egyre több tumor esetében nyer teret a kezelési 

stratégiában. Alkalmazásával a tumor mérete csökkenthető és a mikrometastasisok 

eliminálhatók, aminek eredményeképpen a betegek túlélése javul. Ugyanakkor a betegek 30-

70%-ánál a teljes protokoll a betegek általános állapota miatt nem kivitelezhető.  

Beteganyag és módszer: A Semmelweis Egyetem I.sz. Sebészeti Klinikán, 2010-2016 között 

163 gastroenterológiai szervrendszert érintő tumoros beteg testösszetétel mérésének 

eredményeit értékeltük ki. Vizsgálatainkat Bodystat Quadscan 4000 Bio Impedancia Analyzer 

készülékkel, éhgyomorra végeztük. 
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Eredmények: A 12 betegnek (7,36%) a Body Mass Index (BMI)-je. 20 alatt volt, mindenkinek 

a Fat Free Mass Index (FFMI)-je alacsony volt, azonban ezzel együtt is 6 betegnek volt magas 

a Body Fat Mass Index (BFMI)-e. 40 betegnek (24,53%) volt normál tartományban a BMI-je, 

ennek ellenére 15 betegnek alacsony volt a FFMI-je. A 15 betegből 12-nek ezzel egyidejűleg 

magas volt a BFMI-je. 17 betegnek volt magas a BFMI normál BMI és FFMI mellett. 111 

beteg (68%) BMI indexe volt a normál tartomány felett. Ezek közül 1-nek volt alacsony a 

FFMI-je. 5 beteg volt, akinek a minimálisan emelkedett BMI-je ellenére normál tartományban 

volt a BFMI-je. A betegek 86,5%-nak volt magas a zsírtömege, 17,1%-nak alacsony a 

zsírmentes testtömege. A vizsgált személyek mindössze 6,7%-nak nem volt kórosnak 

tekinthető a testösszetétele. 

Következtetés: A táplálás szerepe mára egyértelműen bizonyított: csökkenti a postoperativ 

szövődmények és így a mortalitás esélyét. Testösszetétel vizsgálatokkal igazolódott, hogy 

tumoros betegek 93,3%-ánál a zsír-izom arány szorul módosításra, melynek kulcsfontosságú 

mozzanata az elegendő mennyiségű, megfelelő összetételű fehérjék, aminosavak biztosítása.     

 

 

A PRIMER SZISZTÉMÁS THERÁPIA SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSA EMLŐ 

DAGANATOS BETEGEINK KEZELÉSÉBEN 

Mán Eszter
1
, Bor Mihály

1
, Faludi Sándor

1
, Bursics Attila

1
, Mészáros Edina 

2
 

1
Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet- Onkosebészeti Osztály, 

2
Uzsoki Utcai Kórház, 

Onkoradiológiai Osztály, Budapest 
 

Bevezetés: A kemotherápia, hormontherápia és a biológiai kezelés mind fontos elemei az emlő 

daganatok kezelésének. A szisztémás therápia alapjául szolgál a lokálisan előrehaladott és a 

metastatizáló emlő tumorok kezelésének is. Lokálisan előrehaladott, priméreninoperábilis 

emlő daganatok (stage IIIA-C) és gyulladásos tumorok esetén neoadjuváns kezelés hatására 

kivitelezhetővé válik a radikális mastectomia, míg priméren operábilis T3N0-1M0 

daganatoknál a primér szisztémás kezelés hatására tumor regresszió érhető el, így 

emlőmegtartásos műtét végezhető.  

 

Anyag és módszer: Az Uzsoki Utcai Kórház Sebészet– Onkosebészeti Osztályán az elmúlt 6 

évben jelentősen változott a primer szisztémás therápia (PST) szerepe az emlődaganatok 

kezelésében. Míg 2011-ben 3 esetben történt PST, addig ez a szám 2013-ban 15, 2016-ra 38-

ranőtt. A vizsgált időszakban PST-n átesett betegeink adatait hasonlítottuk össze. Vizsgáltuk a 

kezelés indikációit, beleértve a primér tumor stádiumokat, corebiopsiás eredményeket illetve 

a daganatok immunhisztokémiai profilját. Összesítettük az onkológiai kezelések protokollját, 

illetve a neoadjuváns kezelések alatt létrejött tumor válaszokat (kontroll képalkotók, clip 

jelölés, regressio foka). Végül elemeztük a kezelést követően elvégzett sebészeti 

beavatkozásokat és a végleges szövettani eredmények alapján a kezelésre adott választ.  

 

Eredmények: A vizsgálat periódusban 2011-ben 3 esetben (1,1%), 2013-ban 15 (5,4%), 2016-

ban 38 esetben (14,2%) részesültek emlő tumoros betegeink PST-ben. Minden esetben 
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Kórházunk onko-teamje döntött a kezelés indikációjáról. Három ciklust követően képalkotó 

vizsgálatokkal ellenőriztük a kezelésre adott választ. Regressio esetén a primer tumort klippel 

jelöltük a későbbi lokalizáció megkönnyítésére, majd folytattuk a kezelést. Progressio esetén a 

betegek sebészeti ellátásban részesültek (2013-ban 2, 2016-ban 5 esetben). 2011-ben PST 

után mindhárom esetben emlő megtartó műtét történt. 2013-ban 10 betegünknél lehetővé vált 

a quadrantectomia elvégzése. 2016-ban PST hatására 26 esetben emlőmegtartó műtétet 

végeztünk, 7 esetben kényszerültünk mastectomiára.  

 

Következtetések: Napjainkban számos tanulmány igazolta a primer szisztémás kezelés 

előnyeit: előrehaladott daganatoknál növelheti a reszakábilitási arányt, illetve megnövelheti az 

emlőmegtartó műtétek számát elsődlegesen operábilis daganatok esetében. Azonban a kezelés 

indikációjának felállítása mindig egyénre szabottan kell, hogy történjen, szigorú 

feltételrendszernek megfelelően, multidiszciplináris onko-team döntése alapján.  

 

 

A HÓNALJI BLOCKDISSECTIO LÉTJOGOSULTSÁGA AZ EMLŐRÁK SEBÉSZETI 

KEZELÉSÉBEN ÁTTÉTES HÓNALJI NYIROKCSOMÓK ESETÉN 

Maráz Róbert
1,2

, Ambrózay Éva
3
, Sikorszki László

1
, Cserni Gábor

4
 

1
Bács-Kiskun Megyei Kórház Általános Sebészeti Osztály,

 2
Onkoradiológia, Kecskemét, 

3
MaMMa Klinika, Budapest, 

4
Bács-Kiskun Megyei Kórház, Patológia, Kecskemét 

 

Bevezetés: Az őrszemnyirokcsomó-biopszia (SLNB) bevezetésével a hónalji nyirokcsomó 

blockdissectiók (ABD) száma jelentősen csökkent, de számos esetben még elvégzendő ez a 

beavatkozás.  

 

Betegek és módszer: 2003. január és 2015. december között közel 700 emlőrákos beteget 

operáltunk, akiknél ABD-t végeztünk. Minden betegnél fizikális vizsgálat, mammographia, 

emlő ultrahang, axilláris UH, FNAC vagy hengerbiopszia történt. Amennyiben a hónalji UH 

metastasis lehetőségét vetette fel, UH vezérelt axillaris FNAC történt. A betegeket két fő 

csoportba osztottuk. A csoport: a hónalj a műtét előtt klinikailag negatív volt, és ABD azért 

történt, mert az őrszemnyirokcsomó áttétesnek bizonyult a patológiai vizsgálatkor. B csoport: 

a műtét előtti kivizsgálás során a hónalji FNAC igazolt nyirokcsomó áttétet, és ezért történt 

ABD.  

 

Eredmények: Összehasonlítottuk a két csoport főbb jellemzőit. Az A csoport tette ki a betegek 

közel két harmadát. Az A csoportban a betegek tumor mérete szignifikánsan kisebb volt, mint 

a B csoportban lévőknek, és ezzel összefüggésben jelentősen nagyobb volt az emlőmegtartó 

műtétek aránya is. Az érinvázió jelenléte szignifikánsan alacsonyabb volt az A csoportban. A 

B csoportban szignifikánsan magasabb arányban fordultak elő grade III-as tumorok.  A 

legfontosabb végpontja vizsgálatunknak a hónalji nyirokcsomó érintettség mértéke volt, és azt 

tapasztaltuk, hogy az A csoportban lényegesen ritkábban fordult elő masszív hónalji 

érintettség (>3 áttétes nyirokcsomó), mint a B csoportban. Egyre több vizsgálat fő témája az, 

hogy hónalji nyirokcsomó áttét esetén mikor és kiknél hagyható el az ABD. Felmerülhet a 

kérdés, hogy ha nem kell ABD-t végezni azoknál a betegeknél, akiknek 1 vagy 2 



28 
 

makrometasztázisa van az SLN-ben, akkor miért kell azoknál a betegeknél, akiknek akár csak 

1 műtét előtt hónalji UH-val és FNAC-vel igazolt makrometasztázisa van. A válasz az, hogy 

ha a hónalji nyirokcsomó érintettséget az FNAC igazolja, akkor lényegesen nagyobb 

arányban fordul elő masszív (>3 áttétes nyirokcsomó) érintettség, mint ha a cN0 csoportban 

azonosítanak SLN áttétet. Vizsgálati eredményeink alapján háromszor nagyobb volt a masszív 

hónalji nyirokcsomó érintettség (pN2-pN3) aránya a B csoportban. 

 

Következtetések: Klinikailag nyirokcsomó negatív emlőrákos betegeknél, pozitív SLN mellett 

az ABD során a többi nyirokcsomó érintettség aránya szignifikánsan alacsonyabb, mint a 

klinikailag nyirokcsomó pozitív eseteknél, ezért az utóbbiaknál az ABD elvégzése továbbra is 

indokolt. 

 

 

SZINKRON MÁJÁTTÉTTEL SZÖVŐDÖTT PRIMER KOLOREKTÁLIS KARCINOMA 

ELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA AZ ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZETBEN 

Mersich Tamás, Mészáros Péter, Dubóczki Zsolt, Sztipits Tamás 

Országos Onkológiai Intézet Daganatsebészeti Centrum Viscerális Sebészeti Osztály, 

Budapest 

Az előrehaladott kolorektális karcinoma komoly népegészségügyi problémát jelent a világ 

legtöbb országában. A felfedezés pillanatában jelen levő vagy nagyon hamar megjelenő 

májáttétek (szinkron áttétek) jelentősen rosszabb prognózissal társulnak. Az elmúlt húsz 

évben jelentős multidisciplináris előrelépés történt mind a kolorektális karcinoma célzott 

szisztémás kezelésében, mind a májmetasztázisok sebészete és ablációja terén. 

Az elmúlt 10 év adatai alapján joggal merül fel az igény, hogy újra és újra átgondoljuk az 

előrehaladott kolorektális rák kezelési stratégiáját a nemzetközi ajánlások és a saját 

tapasztalatok tükrében. A sebészi kuratív célú (R0) reszekció továbbra is a kezelés 

középpontjában áll, ugyanakkor a lokális kontroll, és/vagy a hosszú távú daganatmentesség 

érdekében a sebészi tevékenység elemei és a terápiás algoritmusban elfoglalt helye és ideje is 

változhat. Jelenlegi onkológiai sebészeti irányelvek mind a „hagyományos”, mind a 

„szinkron” mind a „máj először” megközelítést megengedhetőnek tartják, szisztémás 

kemoterápiás kontroll mellett, és ez a terápia „egyénre szabását” is jelenti egyúttal.  

Az Országos Onkológiai Intézetben 2014. január és 2016. decembere között összesen 275 

májreszekciót végeztünk kolorektális eredetű májáttét miatt, és közel 800 primer kolorektális 

karcinoma kuratív célú műtétjét végeztük el. Szinkron áttéttel szövődött esetekben akkor 

operáljuk a primer tumort a terápia első lépéseként, ha az olyan komplikációval fenyeget, 

mely a célzott szisztémás kezelés hatékonyságát, sikerességét veszélyezteti. Minden más 

esetben célzott kemo-biológiai kezelést követően döntünk a sebészeti tevékenység 

mikéntjéről. Ez jelentheti a primer tumor eltávolítását (inkább colon esetében), vagy szinkron 

műtétet, esetleg „liver first” megközelítést (nehezebb májreszekció esetén, vagy ha a primer 

tumor egyéb ellátást is kíván). 
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Az elmúlt 3 évben 11 beteget operáltunk liver-first megközelítéssel, és 4 beteget vittünk 

szinkron műtétre, a többi szinkron májmetasztázissal bíró beteget a ”hagyományos” 

sorrendben operáltuk. Szisztémás kezelésben 2 beteg kivételével (akik ezt elutasították) az 

összes beteg részesült.  Több olyan betegről tudunk beszámolni, akinek a műtétje (akár 

mindkét annak mindkét szakasza) minimálisan invazív módon zajlott. 

Ellátási taktikánk megfelel a nemzetközi ajánlásokban rögzített onkológiai sebészeti 

irányelveknek és eredményeink alapján úgy véljük, hogy az előrehaladott kolorektális rák 

eredményes sebészi kezelési taktikája során meghatározóbbnak tűnik a szisztémás kezelésre 

adott válasz és az emelletti R0 reszekció, mint a sebészi beavatkozások sorrendje vagy 

mikéntje. A minimálisan invazív technikák –bár kevés adat áll még rendelkezésre- 

alkalmazhatónak különösen jó alternatívának bizonyulhatnak a nyitott műtétek mellett.   

 

 

LAPAROSCOPOS ÉS NYITOTT RECTUM MŰTÉTEK EREDMÉNYEINEK  

ÖSSZEHASONLÍTÁSA A MINŐSÉGI MUTATÓK TÜKRÉBEN  

Mészáros Péter, Dubóczki Zsolt, Sztipits Tamás, Mersich Tamás 

Országos Onkológiai Intézet Daganatsebészeti Központ, Budapest 

 

Bevezető: A laparoscopos colorectalis műtétek mára széles körben elfogadottak. A rectum 

tumorok ellátásában a COLOR II vizsgálat igazolta, hogy a laparosocopos rectum műtétek 

rövid-, és hosszútávú eredményei megegyeznek a nyitott technikával végzett rectum műtétek 

eredményeivel. Előadásomban az Országos Onkológiai Intézetben végzett laparoscopos és 

nyitott technikával végzett rectum sebészet eredményeit szeretném ismertetni a minőségi 

mutatók tükrében.  

Módszer: 2013.01.01. és 2016.12.31. között az Országos Onkológiai Intézet Daganatsebészeti 

Centrumában 394 rosszindulatú végbéldaganat (adenocarcinoma) miatt került sor kuratív 

műtétre. 171 laparoscopos és 223 nyitott rectum műtétet végeztünk.  A tumorok záróizomtól 

való távolsága minden esetben 15 cm alatt volt a beválogatott esetekben. Ezen műtéteink 

retrospektív analízisét végeztük el a következő szempontok szerint. Az onkológiai radikalitást 

és biztonságosságot az eltávolított nyirokcsomók számával, a TME patológiai minőségével, a 

CRM-mel, a distalis resectios sík tumortól mért távolságával, resectios sík érintettségével, 

tumor perforációs rátával jellemeztük. Összehasonlítottuk a műtéti idő alakulását, a 

konverziós-, és reoperációs rátát.  A posztoperatív szövődményeket a Clavien-Dindo skálán 

osztályoztuk, a posztoperatív időszakban az ápolási napok számát vizsgáltuk. 

Eredmények: Onkológiai radikalitás, biztonságosság tekintetében valamint a konverziós 

arányt, reoperációs rátát, szövődmény arányt is figyelembe véve eredményeink 

összemérhetőek a nemzetközi irodalomban közölt adatokkal. 

Következtetés: A laparoscopos technika megfelelő onkológiai radikalitást és biztonságos 

műtéti alternatívát nyújt a rectum sebészetben.  A betegek hosszú távú utánkövetése 
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szükséges a valós túlélési adatok és a lokális recidiva arányok alakulásának meghatározását 

illetően.   

 

 

LAPAROSZKÓPOS TECHNIKA ALKALMAZÁSA MALIGNUS LÉP FOLYAMATOK 

ESETÉN 

Nyilas Áron, Lázár György 

SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged  

Háttér, célkitűzés: A nem trauma miatti, elektív splenectomia két messze leggyakoribb 

indikációs köre az autoimmun haematologiai betegségek és a malignus lép folyamatok. Míg a 

laparoszkópos módszer autoimmun haematologiai betegségek (elsősorban ITP) esetén történő 

alkalmazása a laparoszkópia elterjedésének első hullámaival bevezetésre került, addig 

malignus lépelváltozások esetén a kezdeti óvatosság volt a jellemző. Ennek megfelelően 

klinikánkon is, bár 2000 óta végzünk rutinszerűen laparoszkópos splenectomiát (LS), az első 

malignus indikációval végzett műtét 2009-ben a 34. LS-ként történt. Munkánk során célul 

tűztük ki, hogy megvizsgáljuk a malignus alapbetegség miatt végzett LS-ek eredményeit, 

hatékonyságát, biztonságosságát az egyéb indikációs körrel végzett LS-ekkel összehasonlítva. 

Betegek, módszer: 2009. január 1. és 2017. január 1. között klinikánkon összesen 48 LS 

történt. 17 malignus indikációval végzett LS mellet ebben az időszakban, tehát már a learning 

curve letelte, a módszer standardizálását követően egyéb indikációval 31 LS-t végeztünk. A 

két indikációs kört hasonlítottuk össze a retrospektiv módszerrel gyűjtött adatokat 

statisztikailag elemezve. Vizsgáltuk a műtéti időt, a perioperativ morbiditást, mortalitást, az 

eltávolított lépek nagyságát, a hospitalizáció hosszát. 

Eredmények: Perioperativ mortalitás nem volt. A betegek szignifikánsan idősebbek (55,4 

vs.42,6 év) voltak, az átlagos műtéti idő (112,5 vs. 104,5 perc) szignifikánsan hosszabb és az 

eltávolított specimen tömege szignifikánsan nagyobb (811,07 vs. 372,43 g) volt malignus 

indikációval végzett műtétek esetén. Azonban sem a hospitalizáció (5,14 vs 4,57 nap), sem a 

perioperativ morbiditás tekintetében nem volt szignifikáns különbség a két csoportban. 

Következtetések: Vizsgálatunk alátámasztja, hogy a laparoszkópos lépeltávolítás irodalmi 

adatoknak megfelelően a malignus lépelváltozások esetén is biztonságos, és számos előnnyel 

járó módszer. 

 

 

A LAPAROSZKÓPOS MŰTÉTI TECHNIKA BIZTONSÁGOS A TÁPCSATORNA 

GASTROINTESTINALIS STROMALIS TUMORAINAK SEBÉSZETÉBEN 

Oláh Gergely, Mersich Tamás, Mészáros Péter, Dubóczki Zsolt, Sztipits Tamás, Tihanyi 

Hanna 

Országos Onkológiai Intézet - Hasi Sebészeti Osztály, Budapest 

Bevezetés: A gastrointestinalis stromalis tumorok ritka mesenchymalis neoplasmák, melyek 

az esetek 50-72%-ában a gyomrot érintik, de a gastrointestinalis traktus bármely részén 
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kialakulhatnak. Legfontosabb és legspecifikusabb kórjelzőjük az immunhisztokémiával 

kimutatott CD117 (KIT) pozitivitás. Terápiájukban első helyen szerepel a sebészi reszekció, a 

radikálisan nem operálható esetekben a tumor progrediációját jelentősen gátló tirozinkináz 

inhibitor imatinib-mezilát (Glivec). Retrospektív vizsgálatunk célja az volt, hogy releváns 

hazai adatokkal szolgálva alátámasszuk a minimál invazív sebészi technika hatékonyságát és 

biztonságosságát a felső tápcsatorna GIST tumorainak sebészetében. 

Módszer: 2012. január és 2015 októbere között az Országos Onkológiai Intézetben GIST 

tumor miatt kuratív céllal műtött betegek körében végeztünk retrospektív vizsgálatot. A 

műtétekre laparoszkópos (LP) illetve nyitott technikával (NYM) került sor, a betegeket ez 

alapján két csoportba sorolva vizsgáltuk több perioperatív jellemzőt,  többek között a műtéti 

idő hosszát, a szövődmények számát illetve súlyosságát, intraoperatív vérvesztést, kórházban 

töltött idő hosszát, a tumor hisztológiai jellemzőit, majd a két csoport adatait összehasonlítva 

értékeltük adatainkat. 

Eredmények: Saját adataink elemzése alapján megerősíthetjük a nemzetközi eredményeket, 

miszerint a laparoszkópos technikával végzett műtéteknél nem volt tapasztalható több 

szövődmény a nyitott műtétekkel összehasonlítva (p=0,17), ugyanakkor kevesebb volt a 

kórházban töltött napok száma. 

A műtéti időt szignifikánsan rövidebbnek találtuk a laparoszkópos csoportnál (89,4+-11,5 vs. 

131,3+-17,6), ugyanakkor  ebbe a csoportba kisebb tumorok kerültek (41,1mm vs. 69,7mm). 

A legnagyobb laparoszkóppal eltávolított daganat 10,5 cm-es volt. A vizsgált idő alatt 

(utánkövetési idő mediánja=575 nap) nem történt daganatos kiújulás. 

Következtetés: A laparoszkópos műtéti technika nem jelent onkológai kompromisszumot a 

radikalitás tekintetében, így megfelelően  gyakorlott team  mellett  biztonsággal végezhetőek 

a műtétek minimálisan invazív módon is. Intézetünkben ezt a megközelítést a 2cm-nél 

nagyobb méretű tumorok esetén is alkalmazhatónak tartjuk. 

 

 

A NYELŐCSŐ- ÉS A GYOMOR ROSSZINDULATÚ DAGANATAINAK MINIMÁLISAN 

INVAZÍV SEBÉSZETI KEZELÉSE  

Oláh Tibor 

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Általános-, Mellkas- és Érsebészeti Osztály, 

Kaposvár 

Rosszindulatú nyelőcső daganat miatt végzett torakoszkópos nyelőcső mobilizálásról elsőként 

Sir Alfred Cuschieri számolt be 1992-ben. Munkacsoportunk a Szegedi Sebészeti Klinikán 

1993 és 1996 között 7 torakoszkópos nyelőcső mobilizálást végzett. Ezeknél a műtéteknél a 

tápcsatorna folytonosságát hagyományosan laparotómiából készített gyomorcső 

használatával, nyaki oesophago-gasztrosztomiával állítottuk helyre. 

A sebészeti technika és a műszerpark jelentős fejlődésének köszönhetően az elmúlt évtized 

folyamán már lehetségessé vált a nyelőcső- és a gyomor daganatainak teljes egészében 

minimálisan invazív módon végzett műtéti ellátása. 
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A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban 2014-től 10 betegnél végeztünk nyelőcső 

karcinóma miatt teljességgel minimális invazív úton nyelőcső rezekciót és pótlást. Alsó 

harmadi nyelőcső tumor miatt 4 esetben végeztünk laparoszkópos gyomorcsövesítést és 

jejunokath behelyezést követően torakoszkópos nyelőcső mobilizálást és Ivor Lewis szerinti 

mellkasi gépi oesophago-gasztrosztoma készítést. Hat betegnél középső harmadi nyelőcső 

daganat miatt McKeown szerinti teljes torakoszkópos nyelőcső mobilizálást, majd a beteg 

fordítását követően laparoszkópos gyomor csövesítést és jejunokath behelyezést végeztünk, a 

preparátumot a nyaki metszésből távolítottuk el és a tápcsatorna folytonosságát nyaki 

anasztomózissal állítottuk helyre.  

Ugyanezen időszakban 9 betegnél végeztünk gyomor karcinóma miatt laparoszkópos totál 

gasztrektómiát. A rekonstrukciót minden esetben Roux kacs és körkörös varrógép 

segítségével végeztük, utolsó 6 esetben ORVIL eszköz és varrógép használatával. 

Szerény kezdeti tapasztalataink alapján egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a nyelőcső- és a 

gyomor rosszindulatú daganatai (kezdetben természetesen válogatott beteganyagon) 

biztonságosan eltávolíthatóak és pótolhatóak minimálisan invazív úton. A műtétek 

radikalitása azonos a nyitott műtétekével, viszont a betegek számára biztosítják a minimálisan 

invazív beavatkozások ismert előnyeit. 

Hazánkban már több munkacsoport megkezdte a fenti műtétek végzését, de a módszer 

elterjedtsége és elfogadottsága messze nem nevezhető teljesnek, ugyanakkor meg kell 

említenünk, hogy az elmúlt évek irodalmában számos, akár ezres nagyságrendű beteg sikeres 

műtétéről beszámoló közlemény ajánlja a nyelőcső- és a gyomor rosszindulatú daganatainak 

minimálisan invazív sebészeti kezelését. 

 

 

THYMOMÁK MIATT VÉGZETT MŰTÉTEK GYAKORISÁGA ÉS EREDMÉNYEI 

KLINIKÁNKON 

Ottlakán Aurél, Géczi Tibor, Pécsy Balázs, Németh Tibor, Borda Bernadett, Tóth Illés János, 

Kovács Viktor, Maráz Anikó, Tiszlavisz László, Lázár György, Furák József 

SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged 

 

Bevezetés: A thymoma műtéti kezelés az utóbbi években a VATS módszer elterjedésével 

némileg megváltozott. Munkánkban a Klinikánkon thymoma miatt végzett műtétek 

gyakoriságát és eredményeit foglaljuk össze.   

 

Módszer: Az SZTE Sebészeti Klinikán 1996-2016 között 160 műtét történt mediastinum 

tumor miatt. Ebből az elülső mediastinumban lévő elváltozások miatt 112 (70%), a 

középsőben 30 (18,75%), a hátsóban 18 (11,25%) történt műtét. Szövettanilag igazolt 

thymoma miatt 25 beteget operáltunk, 28 alkalommal történt reszekció. A műtétek 

sternotomiából, thoracotomiából, illetve minimálisan invazív VATS (video-assisted thoracic 

surgery) módszerrel történtek. Vizsgáltuk a nemek arányát (ffi:13/nő:12), az átlag életkort 

(55,68 év), hogy hány thymoma társult MG-szal, a thymomák WHO besorolás szerinti 
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előfordulását, a Masaoka szerinti felosztást, a műtéti típusokat, a postoperatív napok számát, 

az 5 éves túlélést, valamint a reszekciós rátát.   

 

Eredmények: A 25 betegnél 28 műtét történt, 2 alkalommal recidíva miatt re-operatio 

(7,14%), egy esetben inoperábilis viszonyok miatt első lépésben csak mintavétel történt, majd 

ezt követően onkológiai kezelés után történt meg a reszekció. Perioperatív mortalitás nem 

fordult elő. Myasthenia gravis 4 esetben fordult elő (4/25; 16%). A thymomák WHO 

besorolása alapján A típust 1 (3,57%), B1-et 4 (14,28%), B2-t 3 (10,71%), B3-at 3 (10,71%), 

AB-t 6 (21,42%), C-t 8 (28,57%) esetben távolítottunk el. 3 esetben (10,71%) ú.n 

neuroendokrin thymus tumort (NETT) távolítottunk el.  A thymomák között a Masaoka 

besorolás szerint a következő megoszlást láttuk: Masaoka I: 8 eset (28,57%), IIa: 5 eset 

(17,85%), IIb: 4 eset (14,28%), III: 3 eset (10,71%), IVa: 7 eset (25%), IVb: 1 eset (3,57%). A 

műtéti típusokon belül VATS thymectomia 8 esetben (28,57%), median sternotomia 9 esetben 

(32,14%), partialis felső median sternotomia 7 esetben (26,92%), postero-lateralis 

thoracotomia 1 esetben (3,84%), VATS kezdés utáni antero-lateralis konverzió 1 esetben 

(3,84%), illetve recidíva miatt re-sternotomia szintén 2 esetben (7,14%) történt. A 

posztoperatív napok átlaga 7,35 nap volt. Az 5 éves túlélés 88,1% volt. A resectiós ráta 

vizsgálatánál a következőket találtuk: R0: 18 esetben (18/28; 64,28%), R1: 6 esetben (6/28; 

21,42%), illetve R2: 3 esetben (3/28; 11,53%) történt. VATS thymectomiák esetében 100%-

ban (8/8 műtét) R0 reszekció történt.  

 

Következtetés: Vizsgálati anyagunkban a thymoma a mediastinalis tumorok 15,62%-a volt. A 

thymomák eltávolítására nyitott és minimálisan invazív (VATS) módszer egyaránt 

biztonsággal alkalmazható. A túlélés komplex onkológai kezelést követően igen jó 

eredményű.  

 

 

PREDIKTÍV FAKTOROK COLORECTALIS MÁJMETASZTÁZISOK MIATT VÉGZETT 

MŰTÉTEK SORÁN: AZ R1 RESZEKCIÓ MÁR NEM JELENT HÁTRÁNYT? 

Palkovics András
1
, Kalmár Nagy Károly

1
, Horváth Örs Péter

1
, Vereczkei András

1
, Fincsur 

András
2
, Papp András

1 

1
PTE KK Sebészeti Klinika, 

2
PTE KK Pathologiai Intézet 

 

Bevezetés: Colorectalis tumorok reszekábilis májmetasztázisainál(CLM) a műtéti eltávolítás 

az egyetlen potenciálisan kuratív mód, melynél fontos a minél kevesebb ép parenchima 

eltávolítása. 

 

Beteg és módszer: PTE KK Sebészeti Klinikán 2005 és 2015 között CLM reszekción átesett 

betegek túlélést befolyásoló faktorainak értékelése, különös tekintettel a radikalitásra. 

 

Eredmények: A vizsgált időszakban 319 főnél (196 férfi, 123 nő, átlagéletkor 60,03 és 58,63 

év) 380 esetben képezett műtéti indikációt CLM diagnózisa. 72 betegnél a primer tumor a 

jobb colon-felet, 114 főnél a bal colon-felet, 133 esetben a rectumot érintette. 106 betegnél a 

CRC diagnózisakor ismert volt a szinkron májmetasztázis, míg 213 főnél metakron alakult ki. 
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Előbbi csoportnak szignifikánsan (p=0,001) alacsonyabb volt a primer tumor felfedezésétől a 

halálig várható élettartama (61,51±6,7 vs. 79,8±4,2 hó). 58 betegnél 1 szegment reszekció, 80 

főnél 2 vagy több szegment, 127 esetben nem-anatómiai reszekció (akár 5-6 metasztázis 

reszekció), míg 30 esetbe hepatolobectomia történt.  

Legfontosabb eredményünk, hogy nem találtunk szignifikáns különbséget az R0 és R1 

csoportok között, sem a primer tumor felfedezésétől a halálig eltelt idő (p=0,370, 83,16±4,9 

vs. 73,89±7,3 hó), sem pedig az első metasztázis műtéttől a halálig eltelt idő (p=0,490, 

58,14±4,1 vs. 51,51±5,7 hó) esetében. Az R0 és R2 csoportok között szignifikáns különbség 

van mind a primer tumor felfedezésétől a halálig (p=0,002), mind az első metasztázis műtéttől 

a halálig (p<0,002) eltelt idő között. Az R1 és R2 reszekciók viszonylatában szintén 

szignifikáns különbség van (p=0,037) az első metasztázis műtéttől a halálig eltelt idő 

tekintetében. 

 

Következtetések: A modern kemoterapeutikumok érájában egyre nagyobb létjogosultsága van 

a májparenchima spóroló technikáknak, mely lehetővé teszi, hogy a későbbiekben ismételt 

reszekciókat tudjunk végezni. Irodalmi adatok és a saját beteganyag elemzése alapján 

megdőlni látszik az a dogma, miszerint CLM sebészeti kezelésében a túlélés szempontjából 

csak az R0 reszekció az elfogadható megoldás. Úgy tűnik a R1 reszekciók a modern 

sebésztechnikai eszközök (UH-os vágó-koaguláló készülékek, spray daitermia) és 

kemoterapeutikumok mellett nem jelentenek szignifikáns túlélésbeli hátrányt. 

 

 

A TRANSZANÁLIS MEGKÖZELÍTÉS ELŐNYE A MÉLY REKTUM DAGANATOK 

MŰTÉTEINÉL 

Papp Géza, Bursics Attila 

Uzsoki Utcai Kórház, Sebészeti-Onkosebészeti Osztály, Budapest 

 

A laparoszkópos rektum sebészet ma már igazoltan alternatívája a hagyományos műtéti 

technikának. Ugyanakkor továbbra is problémát jelent a kismedence mélyének vizualizálása, 

a megfelelő distalis rezekciós sík biztosítása, a rektumcsonk egyetlen varrógéppel történő 

lezárása és ezáltal a biztonságos anasztomózis készítése. A laparoszkópos és a transzanális 

megközelítés kombinációjaként jött létre a Transanal Total Mesorectal Excision (TaTME), 

mely technikával a világon eddig körülbelül 500 műtétet végeztek. A TaTME a mély rektum 

tumorok sebészetének fenti problémáira kínál megoldást. A transzanális rektum csonk képzés 

biztonságos rezekciós sík kialakítást tesz lehetővé, megoldja disztális csonk zárásának 

problémáját, kiváló látási viszonyokat garantál pont a felülről legnehezebben megközelíthető 

területen, így a kismedencei idegfonatok megkímélésében is eredmény várható tőle.  

Esetbemutatásunk egy neoadjuváns kezelést követően jelentősen zsugorodott méretű, az anus 

nyílástól 5 cm magasságban azonosított tumor eltávolításának menetét írja le. Tudomásunk 

szerint Magyarországon korábban hasonló műtétet még nem közöltek. 
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KONTRAINDIKÁLT-E A T4-ES COLORECTALIS DAGANATOK LAPAROSCOPOS 

RESECTIOJA? A NAGYKANIZSAI GYAKORLAT 

Parti Krisztina, Simon Éva, Bálint István Bence, Orbán Lajos 

Kanizsai Dorottya Kórház, Általános Sebészet, Nagykanizsa 

 

Bevezetés: A vastagbél benignus és malignus betegségeinek sebészi kezelésében világszerte, 

így hazánkban is laparoscopos technika térhódítása figyelhető meg. A klinikák és megyei 

kórházak után a városi kórházak sebészetein is egyre több helyen alkalmazzák a laparoscopos 

technikát colorectalis betegségek kezelésében. 

 

Anyag és módszer: Osztályunkon 2016-ban kezdtük el a laparoscopos vastagbélsebészetet, 76 

vastagbélműtétből 28-at (37%) végeztünk laparoscoppal. Előadásunkban az első év 

tapasztalatai alapján elemezzük a laparoscopos műtétek indikációját előrehaladott colorectalis 

daganatok esetén. A benignus elváltozások miatt végzettlaparoscopos és nyitott resectiok 

aránya közel azonos volt, míg malignus betegség miatt végzett műtéteket 70%-ban nyitottan, 

30 %-banlaparoscoposan végeztük. A műtéti technika megválasztása a CT képalapján 

meghatározott tumorstádium, a beteg állapota, ill. a sebész laproscopos műtétekben való 

jártassága alapján történt.  T3-as stádiumú tumor miatt 34 esetben végeztünk műtétet, ebből 

10-et laparoscoposan, T4-es tumor miatt 8 esetben végeztünk műtétet, melyből 3-at végeztünk 

laparoscoppal. 

 

Következtetés: A műtétek célja az R0 resectio, melyre mindkét technika alkalmas lehet, 

azonbanlaparoscopos műtéteknél fontos a megfelelő betegszelekció. Amennyiben nincs távoli 

metastasis a T4a daganatok és a könnyű T4b daganatok esetén alaparoscoposexploratiot és 

tumor nagyság függvényében a laparoscoposen-blockresectiot választjuk, míg a T4b stádium 

nehezebb eseteiben a nyitott műtét mellett döntünk. 

 

35 év alatti beküldő. 

 

 

 

A RECTUM TUMOROK SEBÉSZETI ELLÁTÁSA A MÓDOSÍTOTT NEOADJUVÁNS 

KEZELÉS TÜKRÉBEN 

Paszt Attila, Vas Márton, Ábrahám Szabolcs, Simonka Zsolt, Maráz Anikó, Lázár György  

SZTE ÁOK, Sebészeti Klinika, Szeged 

 

Bevezetés: Napjainkban az előrehaladott T3-T4 stádiumú, valamint a sphincter közeli rectum 

tumorok gold standard terápiás eljárása a neoadjuváns radio-kemoterápia, és az azt követő 

sebészi ellátás. 

 

Módszer: A neoadjuváns onkológiai kezelést korábban 50,4 Gy összdózisú sugárterápia és 5-

fluoro-uracil és leucovorin intravénás adása alkotta. Az új protokoll során a betegek 

capecitabint szednek a változatlan összdózisú sugárkezelés mellé. 
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Klinikánkon a 2012.09.29-2016.05.20 közötti T3-T4 stádiumú rectum tumoros betegek eltérő 

onkológiai kezelésének a sebészi eredményekre kifejtett hatását vizsgáltuk (n=94). 87 beteg 

adatait elemeztük, 7 eset technikai inoperabilitása mellett. Az onkológiai kezelés effektivitását 

leginkább a tumor regressziós grádus (TRG1 [komplett regresszió]  TRG5 [progresszió]) 

jellemezte. Vizsgáltuk az elvégzett műtétek típusát, a kivitelezés módját, valamint az 

eltávolításra került regionális nyirokcsomók számát és a resectios szélek távolságát.  

 

Eredmények: A két csoportot összehasonlítva, a per os alkalmazott (1-es csoport; n=44) 

neoadjuváns kemoterápiás kezelés következtében komplett regressziót 13 alkalommal (29,5 

%), míg intravénásan alkalmazott (2-es csoport; n=43) kezelésnél 4 (9,3 %) esetben 

észleltünk. 

A sebészi technikákat összehasonlítva, a laparoszkóposan asszisztált műtétek során 

szignifikánsan nőtt a sphincter megtartásos műtétek aránya a nyitott műtétekhez viszonyítva 

(78 % vs. 27,1 %). 

Továbbá a laparoszkópos műtétek során 14,2 %-kal nőtt az eltávolított regionális 

nyirokcsomók száma. 

  

Konklúzió: Az onkológiai kezelési protokoll módosításának következtében szignifikánsan nőtt 

a komplett tumor regresszióval járó esetek száma. A laparoszkópos műtéti technika számos 

előnnyel jár a korábbi nyitott műtéti eljáráshoz képest, amelyet a reszekciós műtétek 

arányának szignifikáns növekedése, és az eltávolításra került regionális nyirokcsomók 

számának növekedése is alátámaszt. 

 

 

FIX TÉRFOGATÚ IMPLANTÁTUM ÉS ULTRAPRO®-HÁLÓVAL VÉGZETT 

AZONNALI, POSTMASTECTOMIAS, EMLŐHELYREÁLLÍTÁS, 102 NŐBETEG 

ESETÉBEN: RETROSPEKTÍV KOHORSZ VIZSGÁLAT 

Pukancsik Dávid
1
, Kelemen Péter

1
, Sávolt Ákos

1
, Újhelyi Mihály

1
, Kovács Eszter

2
,  

Mátrai Zoltán
1
 

1
Országos Onkológiai Intézet, Emlő-, és Lágyrészsebészeti Osztály, Budapest, 

2
Országos 

Onkológiai Intézet, Radiológiai Diagnosztikai Osztály, Budapest 

 

Bevezetés: Az azonnali, postmastectomias, fix térfogatú implantátummal történő 

emlőhelyreállítás során alkalmazott biológiai mátrixok képesek az implantátum részleges 

fedésére, lehetővé téve az emlő külső-alsó pólusának megerősítését, ezáltal csökkentve a bőr 

feszülését, javítva annak vérellátását. Számos ismert előnyük mellett, magas költségvonzatuk 

szignifikáns terhet ró az egészségügyi ellátó rendszerekre, különösen a fejlődő országokban. 

A szerzők az ULTRAPRO
®
-hálót- mint az acellularis dermalis matrix anyagok, egy 

részlegesen felszívódó, szintetikus, költséghatékony alternatíváját- kívánják elsőként 

bemutatni a hazai, illetve a nemzetközi irodalomban.   

 

Betegek és módszer: 2013. január és 2016. január között, 102 beteg esetében, 174 terápiás 

és/vagy rizikócsökkentő, postmastectomiás, azonnali, - fix térfogatú implantátum és a külső-

alsó pólusok ULTRAPRO
®
-hálóval való megerősítéssel végzett - emlőhelyreállító műtétetek 
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kliniko-patológiai adatainak retrospektív feldolgozását végeztük. A kozmetikai érték 5 pontos 

Likert-scale, míg az életminőség nemzetközileg validált, EORTC-QLQ-C30-BR23 kérdőív 

segítségével került felmérésre. A műtétek onkológiai-, műtéttechnikai- és kozmetikai adatait 

statisztikai módszerekkel elemeztük. 

 

Eredmények: A betegek átlag életkora 43 év, az utánkövetési idő 23,4 hónap, a műtéti idő 78 

perc volt. Leggyakrabban areola-sparing mastectomiát végeztünk (68 %). Összesen 32 

(18.3%) szövődményt észleltünk, ebből 12 (6.9%) minor, 20 (11.4%) major komplikációnak 

bizonyult. Az EORTC-QLQ-C30-BR23 kérdőív szelektált paneljeinek median értékei 83 pont 

felett voltak, magas életminőséget jelezve, míg a Likert-scale-re adott átlag 4 pont megfelelő 

esztétikai értéket tükröz. 

 

Következtetések: Az ULTRAPRO
®
 -háló az azonnali, postmastectomias, fix térfogatú 

implantátummal történő emlőhelyreállítás során - megfelelő betegszelekció esetén - 

biztonságosan és eredményesen alkalmazható, mely egy potenciális, költséghatékony 

alternatívája lehet, a magas költségű biológiai mátrixok anyagoknak. 

 

 

AZONNALI, POSZTMASZTEKTÓMIÁS, EMLŐREKONSTRUKCIÓKKAL SZERZETT 

TAPASZTALATOK: 100 ESET KLINIKÓPATOLÓGIAI UTÁNKÖVETÉSE ÉS A 

KOZMETIKAI EREDMÉNYEK FELMÉRÉSE 

Pukancsik Dávid
1
, Vitus Nándor

2
, Kelemen Péter

1
, Sávolt Ákos

1
, Újhelyi Mihály

1
,  

Kovács Eszter
3
, Zaka Zoltán

4
, Kásler Miklós

5
, Mátrai Zoltán

1
 

1 
Országos Onkológiai Intézet, Emlő-, és Lágyrészsebészeti Osztály, Budapest, 

2
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 

3 
Országos Onkológiai Intézet, 

Radiológiai Diagnosztikai Osztály, Budapest, 
4
Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás 

Osztály, Budapest, 
5
Országos Onkológiai Intézet, Budapest 

 

Bevezetés: Az azonnali emlőhelyreállító műtétek - biztosítva az onkológiai radikalitást és a 

megfelelő kozmetikai értéket - nem késleltetik az adjuváns kezeléseket, lehetővé teszik a 

képalkotó kontrollt, hosszabb műtéti időt igényelve.   

 

Célkitűzés: Hazai beteganyagon először, az azonnali, posztmasztektómiás emlőhelyreállító 

műtétek eredményeinek felmérése és összehasonlítása a nemzetközi irodalom adataival.  

Anyag és módszer: 2011. május és 2014. szeptember között, 100 betegen végzett 121 terápiás 

és kockázatcsökkentő profilaktikus, posztmasztektómiás, azonnali emlőhelyreállító műtét 

klinikopatológiai adatainak retrospektív feldolgozását végeztük. A műtétek onkológiai-, 

műtéttechnikai- és kozmetikai adatait statisztikai módszerekkel elemeztük.  

 

Eredmények: A betegek átlag életkora 42,6 év, az utánkövetési idő 29,4 hónap, a műtéti idő 

132 perc volt. Leggyakrabban bőrtakarékos masztektómiát végeztünk (64%). Az 

emlőhelyreállítás 70%-ban submuscularis szöveti expanderrel történt. Korai posztoperatív 

szövődményt 18 esetben, lokoregionális kiújulást egy betegnél észleltünk. Az adjuvans 

kezelések megkezdésének átlagideje 4,8 hét volt. A kozmetikai végeredménnyel a betegek 



38 
 

89%-a volt elégedett. 

 

Következtetések: Az azonnali emlőhelyreállítás technikái biztonságosan és eredményesen 

végezhetőek, megfelelve a nemzetközi irodalom eredményeinek.   

 

 

MUSCULUS LATISSIMUS DORSI MUSCULOCUTAN LEBENY ALKALMAZÁSA AZ 

EMLŐ ONKOLPLASZTIKAI SEBÉSZETÉBEN 

Rusz Zoltán
1
, Faludi Sándor

1
, Bursics Attila

1
, Landher László

2
, Patyánik Mihály

2
, Salamon 

Ferenc
3
, Nagy Zsolt

3
, Egyed Zsófia

4
  

1
Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-Onkosebészeti Osztály, Budapest, 

2
Onkoradiológiai Osztály, 

3
Patológiai Osztály, 

4
Központi Röntgen Diagnosztika, Budapest 

 

Bevezetés, célkitűzések: Az emlő rosszindulatú daganatának kezelése XX. század második 

felében jelentős változáson ment keresztül, amelynek eredményeként a szervmegtartó műtétek 

száma nőtt. További fejlődést jelentett az onkoplasztikai módszerek térnyerése, amelyek a 

daganat onkológiailag megfelelő eltávolítása mellett fontos hangsúlyt fektetnek az emlő 

esztétikai megjelenésére, nagyban hozzájárulva a betegek életminőségének javításához.    

Vizsgálataink a Musculus Latissimus Dorsi (MLD.) Musculocutan (MC.) lebeny  alkalmazása 

az emlő primer részleges helyreállításával nyert tapasztalatokra irányultak, amelyek alapján 

meghatározzuk a módszer szerepét emlő onkoplasztikai sebészetében. 

 

Beteganyag, módszer: 2000. január-2006. novembere és 2014. szeptember-2016. májusa 

között összesen 36 alkalommal végeztünk MLD.MC. lebeny transzpozíciót onkológiai 

emlőmegtartó műtét során. Olyan esetekben alkalmaztuk, amikor a daganat épben történő 

kimetszése után az állomány várható defektusa akkora volt, hogy az emlő formáját és/vagy 

méretét más módszerrel megőrizni nem tudtuk volna. A daganatok 14 esetben a külső-felső 

negyedben, 9 esetben a felső negyedek határán, 4 esetben a külső negyedek határán, 3 esetben 

a külső-alsó negyedben, 2 esetben a belső-felső negyedben és 1 esetben a belső alsó 

negyedben helyezkedtek el. Négy betegnél areola sparing szubkután masztektómia során 

alkalmaztuk a lebenytechnikát. 

 

Eredmények: Major szövődmény egy esetben, a lebenyből származó vénás vérzés volt, amely 

urgens feltárást igényel. Minor szövődmény 7 alkalommal a donor területen kialakult háti 

savógyülem volt. Többgócú elváltozás és kiterjedt DCIS két esetben indokolta az elő teljes 

eltávolítását második lépésben, de a lebenyt megtartottuk.  Közeli excíziós szél miatt szintén 

két betegnél végeztünk ismételt kimetszést. Minden beteg posztoperatív sugárkezelése, 

kemoterápiája időben kivitelezhető volt, a lebenyek károsodást nem szenvedtek, lebenyt nem 

veszítettünk el.  

 

Következtetések: Tapasztalataink szerint a módszer előnye, hogy a lebeny stabil jó 

keringéséből adódóan biztonságos technika, egy lépcsőben tudjuk pótolni az emlő 

állományának hiányát úgy, hogy a szerv méretét és formáját is megtartjuk.  A további 

onkológiai kezelések kivitelezésében nem képez akadályt, az onkoradiológiai utánkövetés 
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biztonsággal elvégezhető. Hátránya, hogy hosszabb és kiterjesztettebb a műtét, hosszabb a 

gyógyulási idő, a háton heg marad vissza, az emlőbőrtől eltérő lehet a lebenybőr színe és 

textúrája. 

A fentiek alapján mondhatjuk, hogy az MLD. MC. lebeny transzpozíció az emlő 

onkoplasztikai sebészetében alkalmazható, biztonságos módszer.  

 

 

KORÁBBI AXILLÁRIS MŰTÉTET KÖVETŐ ŐRSZEMNYIROKCSOMÓ BIOPSZIA 

EMLŐRÁKBAN 

Sávolt Ákos
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, Cserni Gábor
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Kelemen Péter
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, Újhelyi Mihály
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,  Mátrai Zoltán
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1
Emlő- és Lágyrészsebészeti Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest 

2
Patológiai 

Osztály, Sebészeti Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét 
3
SZTE ÁOK, Sebészeti 

Klinika, Szeged 

 

Az őrszemnyirokcsomó biopszia (SLNB) a korai emlőrákos betegek rutin staging eljárása. A 

recidív emlőrákok vagy BRCA pozitivitás miatt végzett beavatkozások esetén, ha a beteg 

korábban emlőmegtartó műtéten és axilláris staging-en (blokkdisszekció vagy SLNB) esett át 

és az ismételt műtét előtt végzett vizsgálatok klinikailag negatív axilláris staging-et igazoltak, 

akkor felmerül az reSLNB elvégezhetősége. A korábbi ajánlásokkal szemben egyre több 

sikeresen ismételt őrszemnyirokcsomó műtétről számol be az irodalom. 

 

Három magyarországi vezető emlősebészeti osztályon: az Országos Onkológiai Intézetben, a 

Szegedi Orvostudományi Egyetem Sebészeti Klinikáján valamint a kecskeméti Megyei 

Kórház Sebészeti Osztályán 2013.08. és 2016.10. közötti három évben összesen 160 betegnél 

történt recidív emlőtumor vagy BRCA pozitivitás mellett végzett őrszemnyirokcsomó 

biopszia, 106 esetben (66%) sikeres volt a szentinel meghatározás, 54 betegnél (33%) 

sikertelen volt az ismételt biopszia. Nyolcvan (80) betegnél történt korábban 

őrszemnyirokcsomó biopszia, a további 80 esetben pedig részleges vagy teljes axilláris 

blokkdisszekció. Két esetben a korábbi műtét melanoma miatt történt, egyik esetben SLNB, 

másik esetben pedig axilláris blockdissectió. Tizenöt (15) betegnél a második műtét BRCA 

pozitivitás miatt végzett prophylacticus mastectomia miatt történt. 

 

Az SLNB-n átesett betegeknél a sikeres ismételt meghatározás 77,5%-os volt (62/80beteg), 

míg az axilláris blokkdisszekción átesett betegeknél 55% (44/80beteg). Huszonnégy (24) 

betegnél mutatott a szcintigráfia aberráns nyirokelvezetést, amely leggyakrabban a 

blockdisseectiók után fordult elő (16/80, 20%), míg SLNB után kevesebb volt az előfordulási 

arány (8/80, 10%). Összesen 14 betegnél detektáltunk ellenoldali axilláris őrszem-

nyirokcsomót, 2 esetben azonos oldali szentinellel, 6 esetben parasternális elvezetéssel együtt. 

Míg 6 esetben csak ellenoldali nyirokcsomó ábrázolódott. Összesen 12 betegnél ábrázolódott 

parasternális elvezetés, de ebből kizárólag parasternális elvezetést csak 4 esetben észleltünk. 

Ha izotóppal nem sikerült őrszemnyirokcsomót meghatározni, minden betegnél kékfestékes 

jelölés történt, de csak 9 esetben (9/160, 5,6%) találtunk festékkel megjelölt nyirokcsomót. 
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Amennyiben a korábbi műtét során SLNB történt, úgy a sikertelen meghatározás után minden 

esetben blokkdisszekciót végeztünk, ha a betegnél teljes nyirokcsomó-eltávolítás történt, a 

régió szoros obszervációja mellett döntöttünk. A sikeresen elvégzett ismételt 

őrszemnyirokcsomó biopszia során 9 esetben (9/106, 8,5%) tartalmazott az eltávolított 

nyirokcsomó metasztázist, ebből 6 esetben mikrometasztázis (<2mm, >0,2mm)  vagy izolált 

tumorsejt (<0,2mm) méretben.  

 

Jelenleg még kevés a tapasztalat az ilyen esetekről, de a szerzők véleménye szerint mindkét 

esetben megkísérelhető a beavatkozás. Minden esetben szükséges limfoszcintigráfiás felvétel 

készítése, hogy feltérképezzük a korábbi műtét után kialakult nyirokelfolyást. Sikertelen 

esetben axilláris blokkdisszekció szükséges korábbi SLNB után kialakult recidív invazív 

daganatok esetén. 

 

 

AZ AXILIAOPTIMÁLIS KEZELÉSEPOZITÍV ÖRSZEMNYIROKCSOMÓ ESETÉN 

KORAI INVAZÍV EMLŐRÁKBAN (SEBÉSZET VAGY SUGÁRKEZELÉS) AZ 

OTOASOR VIZSGÁLAT 8 ÉVES UTÁNKÖVETÉSI EREDMÉNYEI 

Sávolt Ákos
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, Péley Gábor
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, Polgár Csaba
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, Udvarhelyi Nóra
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, 

Rubovszky Gábor
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, Kovács Eszter
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, Győrffy Balázs
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, Mátrai Zoltán
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1
Országos Onkológiai Intézet, Budapest, Emlő- és Lágyrészsebészeti Osztály  

2
Department of General Surgery, Norfolk and Norwich University Hospital, Norwich, UK 

3
MTA TTK Momentum Cancer Biomarker Res. Group, Magyar Tudományos Akadémia, 

Budapest 

  

Bevezetés: Az Országos Onkológiai Intézet Emlősebészeti Osztálya a komplettáló axilláris 

blokkdisszekció elhagyhatóságának témájában kezdett előretekintő, randomizált, kétkarú 

összehasonlító klinikai vizsgálatot. Az OTOASOR vizsgálat (Optimal Treatment of The 

Axilla – Surgery or Radiotherapy) célja korai emlőrákos esetekben, pozitív hónalji őrszem 

nyirokcsomó státusz esetén az axilla két különböző kezelési lehetőségének, a hagyományos 

axillaris lymphadenectomiának és a régió további műtét nélküli célzott besugárzásának 

hosszútávú eredményeinek összehasonlítása volt.  

Betegek és módszerek: A tanulmányba korai stádiumú primer, invazív emlőrákos nőbetegek 

kerültek besorolásra, akiknél a tumor 3 cm-nél kisebb volt és a műtét előtt nem volt klinikai 

gyanújel axilláris nyirokcsomó propagációra. A betegek a műtét előtt két karra lettek 

randomizálva, vagy hagyományos komplettáló axilláris blokkdisszekció (A kar – 

hagyományos kezeléses kar) vagy hónalji nyirokcsomóbesugárzás (B kar – vizsgálati kar) 

történt. Az őrszemnyirokcsomó-biopszia izotóp segítségével történt, a kékfesték használata 

opcionális volt. Az eltávolított őrszemnyirokcsomók végleges szövettani vizsgálata 0,5 mm-es 

szinteken Hematoxin-eozin festéssel történtek. A vizsgálati karon a komplettáló sebészeti 

beavatkozás elmaradt és a betegek 50Gy (2Gy/nap) irradiációban részesültek további axillaris 

műtét helyett. A műtét utáni adjuváns kezelés és a betegek utánkövetése az aktuális intézeti 

protokollnak megfelelően történtek. A vizsgálatba 2002. augusztus és 2009. június között 
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összesen 2109 korai emlőrákban szenvedő beteg került besorolásra, a komplettáló axillaris 

blokkdisszekció karra 1054 beteg, míg a sugárterápiás karra 1052 beteg került. A 2 követéses 

karon a betegek egyenletesen oszlottak el a legjelentősebb prognosztikai faktorokat tekintetbe 

véve. Az őrszemnyirokcsomó-biopszia 2073 betegnél volt sikeres (98,4%) és ezek közül 526 

betegnél lett pozitív az őrszemnyirokcsomó (25,4%). Ötvenkét beteg került kizárásra a 

vizsgálatokból különböző okok miatt. A fennmaradó 474 beteg közül a hagyományos 

komplettáló axilláris lymphadenectomia karra 244 beteg (A kar), míg a sugárterápiás karra 

230 beteg (B kar) került besorolásra.  

Eredmények: A medián utánkövetési idő 97 hónap, közel 8 év (Q1-Q3 80-120). Az elsődleges 

végpontként meghatározott hónalji kiújulás 2% volt az A karon, míg 1,7% volt a vizsgálati B 

karon, összesen 9 hónalji kiújulást észleltünk a két karon. Ugyancsak nem találtunk 

szignifikáns különbséget sem a betegek teljes túlélésében (OS: 77,9% vs. 84,8%, P=0,060), 

sem pedig a betegség-mentes túlélésében (DFS: 72,1% vs. 77,4%, P=0,51). Az eredményeink 

azt mutatják, hogy a hónalji sugárkezelés nem jár rosszabb onkológiai eredménnyel, mint a 

régió ismételt műtétje, a komplettáló hónalji blokkdisszekció. 

Következtetés: A hosszútávú utánkövetési idő után észlelt vizsgált eredményeink a felvetett 

hipotézisünk helyességét tűnnek alátámasztani, miszerint az axilláris blokkdisszekció a 

regionális sugárkezeléshez képest nem javítja az őrszemnyirokcsomó pozitív betegek 

regionális kontrollját és a betegek teljes túlélési mutatóit. Ezáltal a régió besugárzása további 

műtét nélkül alternatív kezelési mód lehet válogatott betegeknél pozitív őrszemnyirokcsomó 

esetén. 

 

 

ONKOLÓGIAI ELVEK ÉRVÉNYESÜLÉSE A LAPAROSZKÓPOS ÉS NYITOTT 

RECTUM SEBÉSZETBEN 

Sikorszki László
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, Bezsilla János
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, Svébis Mihály
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, Pap-Szekeres József
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, Szabadkai Gábor
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Venczel László
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1
Bács-Kiskun Megyei Kórház, Sebészeti Osztály, Kecskemét, 

2
BAZ. Megyei Kórház, Sebészeti 

Osztály, Miskolc 

Bevezetés: A rectum tumorok sebészetében a laparoszkópos megoldás került előtérbe, 

bizonyos esetekben a nyitott műtétet is végezzük. A laparoszkópos megoldás a beteg számára 

kedvezőbb. Alapszabály, hogy akármilyen úton végezzük a műtétet a jelenleg érvényben lévő 

onkológiai elveket a műtét során be kell tartanunk. Tekintve, hogy a rectum tumorok korrekt 

sebészete nem könnyű feladat, végzése mindenképpen centrumokba való. Ennek 

szükségességét számos irodalmi példa is mutatja. 

Anyag és módszer: 100 nyitott és 100 laparoszkópos rectum és rectosigmoidealis tumor 

műtétének összehasonlításán és ezen felül egy adott időszakban végzett kemoirradiált rectum 

tumoros beteganyag nyitott és laparoszkópos műtéteinek az összehasonlításán keresztül 

elemezzük a két módszert. Videó prezentáción keresztül mutatjuk be a laparoszkópos műtét 

onkológiai szempontból fontos lépéseit. 
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Eredmények: Amennyiben elvégezzük a TME-t és a centrális érlekötést a bal flexura 

mobilizálását, illetve a kivizsgálásnak megfelelően az esetlegesen szükséges neoadjuváns 

kemoirradiációt, úgy az onkológiai eredmények nem különböznek a két módszernél. A 

laparoszkópiából származó előnyök a beteg javát szolgálják. 

Konklúzió: Nagyon fontos a rectum tumorainak sebészeténél a korrekt kivizsgálás és kezelési 

stratégia. Amennyiben műtétre kerül sor az onkosebészeti centrumokban történjen, a sebészi 

bevatkozásnak az érvényben lévő onkológiai elveknek megfelelően kell történnie, a specimen 

pathológiai minősítése nem maradhat el. 

 

 

MRI ALAPJÁN MÉRT TUMORTÉRFOGAT MEGHATÁROZÁS SZEREPE AZ 

EMLŐRÁKOK SEBÉSZI KEZELÉSÉBEN 
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SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged 
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Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, Szeged, 

3
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Szeged, 

4
Affidea Magyarország, Szeged 

 

Bevezetés: Az emlőrák modern sebészi kezelésének igénye szükségessé teszi olyan képalkotó 

és rekonstrukciós módszerek alkalmazását, melyek birtokában biztonságosabban dönthetünk 

az emlőmegtartó műtét elvégezhetőségéről, az axillaris nyirokcsomó műtét kiterjesztéséről. 

 

Célkitűzés, betegek és módszer: Retrospektív elemzésünkbeaz SZTE Sebészeti Klinikán 2012-

2015. között emlőműtétre kerülő betegeken végzett MRI vizsgálatok alapján a 3D Slicer 

rekonstrukciós programmal mért tumortérfogat, illetve a tumor/emlő térfogatarány szerepét 

vizsgáltuk az emlődaganatok sebészi kezelésében.A vizsgálat első felében 63 beteg MRI 

sorozatai alapján mért tumortérfogatok és a hónalji nyirokcsomóáttétek megjelenése között 

kerestük az összefüggést. Vizsgáltuk a tumor/emlőtérfogatarányok és az emlőmegtartása 

illetve eltávolítása, valamint az emlőmegtartó műtétek esetén a pozitív resectiosfelszínek (R1 

resectio) gyakorisága közötti korrelációt. A vizsgálat második részében 20 neoadjuváns 

onkológiai kezelést kapott beteg esetében a terápia előtti és utáni MRI vizsgálat alapján mért 

tumortérfogat-csökkenés és a szövettani regresszió között kerestünk összefüggést. A 

statisztikai analízishez kétmintás t-próbát és egyszempontos varianciaanalízist alkalmaztunk.  

 

Eredmények: A tumortérfogatnövekedése összefüggést mutatott az őrszemnyirokcsomó 

(p=0,017) illetve a hónalji nyirokcsomó áttétképződéssel (p=0,001). A tumor/emlő 

térfogatarány növekedése és a mastectomia valószínűsége (p=0,061), valamint az 

emlőmegtartó műtétek esetébena resectios felszínek érintettsége (R1 resectio) (p=0,07) bár 

pozitív tendenciát mutatott, de nem igazolt egyértelmű korrelációt. A neoadjuváns onkológiai 

kezelés után mért tumortérfogat-csökkenés és a szövettani vizsgálat során meghatározott 

tumorregresszió közötti kapcsolatnem bizonyult szignifikánsnak (p=0,442).  
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Következtetések: Az MRI alapján rekonstruált tumortérfogat pontosabb képet ad a sebész 

számára a műtéti tervezésben, a daganat valós kiterjedésének és a tumor tömegének 

meghatározásában. A tumor térfogatának növekedése összefüggést mutat mind a sentinel, 

mind az axillaris nyirokcsomó áttétképződés gyakoriságának növekedésével. A tumor/emlő 

térfogatarányon túl az emlőeltávolítás gyakoriságát, valamint emlőmegtartó műtétek esetén 

észlelt R1 resectiok közötti összefüggést további tényezők is befolyásolják, úgymint a daganat 

lokalizációja, emlőbimbóhoz való helyzete, melyek ismerete a módszer további 

finomításátteszik szükségessé. A neoadjuváns kezelés után mért tumortérfogat-csökkenés 

prognosztikai értéke további bizonyítást igényel, a daganatok biológiai viselkedésével jelen 

formájában nem mutat összefüggést. 

 

 

TRANSANAL MINIMALLY INVASIVE SURGERY (TAMIS) HELYE A 

VÉGBÉLSEBÉSZETBEN OSZTÁLYUNKON. KEZDETI TAPASZTALATOK. 

Svastics Imre, Dede Kristóf, Besznyák István, Papp Géza, Bursics Attila 

Uzsoki Utcai Kórház, Sebészeti- Onkosebészeti Osztály, Budapest 

 

Bevezetés: A rectalisadenomák, válogatott betegeknél rectalisadeocarcinomák eltávolítására 

több mint 30 éve dolgozta ki Buess a  TEM technikát (TransanalEndoscopicMicrosurgery). 

Drága eszközparkja és bonyolult technikája miatt széles körben nem tudott elterjedni. 2010-

ben Atallah és munkatársai által eredetileg leírt, single port technikát alkalmazó, 

hagyományos laparoscopos eszközparkot használó Transanalis Minimálisan Invazív Sebészet 

(TAMIS) alkalmas volt arra, hogy széles körben elterjedjen. Magyarországon a finanszírozás 

változásával további térnyerése várható. A hagyományos transanalisexcisiohoz képest jobb 

feltárást ad, magasabb arányban lehet elérni R0 resectios szélt, ennek megfelelően 

alacsonyabb a kiújulás valószínűsége, ugyanakkor a TEM-hez képest könnyebb elsajátítani.    

 

Beteg és módszer:  2016. január 1. és december 31. között első 8  betegünknél TAMIS 

technikával végzett excisiot elemeztük retrospektív módon. 

 

Eredményeink:  TAMIS alkalmazásával válogatott esetekben elkerülhető volt a 

rectumresectioja; jó funkcionális eredmények mellett kevésbé invazív, kevésbé megterhelő 

műtétet választva lerövidült a kórházi bennfekvés.  

 

Következtetések: A TAMIS technika gyorsan terjedő, végbéldaganatok lokális eltávolításán 

túl széles körben alkalmazható sebészeti módszer. A jó korai eredmények után a 

végbélsebészetben általánossá válásához további tapasztalatgyűjtés szükséges.  
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LAPAROSCOPOS GYOMORRÁK SEBÉSZET 

Szabadkai Gábor, Füstös László, Sikorszki László 

Bács-Kiskun Megyei Kórház Általános Sebészeti Osztály, Kecskemét 

 

Bevezetés: Napjainkban a gyomorrák sebészetében a sebészeti preferenciák világszerte nagy 

variabilitást mutatnak. Bár a legtöbb sebész a komplex onkoterápia eszköztárán belül 

felhasználja a neoadjuváns kezelést, a minimálisan invazív operatív technika még nem 

mindenhol elfogadott. Leginkább az ázsiai sebészek preferálják a minimál invazív sebészetet.  

 

Anyag és módszer: Osztályunkon az elmúlt fél évben 4 alkalommal végeztünk gyomorrák 

miatt laparoszkóppal asszisztált total gastrectomiát, és egy alkalommal laparoszkópos 

subtotalis reszekciót. Inoperábilis esetekben pedig laparoszkópos GEA-t. A Roux-y 

anasztomózist Orvil körkörös varrógéppel készítettük el. Nasojejunalis szondát csak 

tehermentesítésre használtunk 3 napig. Műtét utáni 6. napon nyelési rtg történt, ezt követően a 

betegeket per os tápláltuk, műtét utáni 8. napon otthonába bocsájtottuk.  Előadásunkban video 

prezentáción keresztül mutatjuk a be a műtét lépéseit, beleértve a nyirokcsomó disszekciót is. 

 

Eredmények: Gyomorrák miatt végzett 5  laparoszkópos műtét műtéti ideje 150-230 perc 

között volt. Intraoperatív szövődményünk nem volt. Posztoperatív időszak zavartalanul telt. 

Varrat elégtelenség, sebszövődmény nem volt. Végleges szövettan 3 esetben: T3N1, egy 

esetben T2N0, és egy esetben T4N2 volt. Műtét után a betegek onkológiai kezelésben és 

gondozásban részesültek.   

 

Konklúzió: A laparoszkópos megoldás az irodalmi adatok alapján kevesebb vérvesztéssel jár, 

kisebb a posztoperatív fájdalom, a bélmotilitás gyorsabban visszatér, rövidebb a kórházi 

ápolás és a posztoperatív morbiditás alacsonyabb. Ezt igazolták saját igen szerény 

tapasztalataink is. A nyitott műtéthez képest nincs különbség a nyirokcsomó disszekcióban, a 

reszekciós szélekben, a halálozásban, a hosszú távú eredményekben, tehát onkológiailag 

biztonságos. Ennek megfelelően centrumokban, tapasztalt sebész kezében az eljárás 

mindenképpen a beteg javát szolgálhatja, így a nyitott műtétnek méltó alternatívája lehet. 

Tekintve, hogy a hosszú távú túlélés tekintetében az irodalmi adatok is hiányosak, további 

randomizált kontrollált vizsgálatokra lenne szükség.  

 

  

TÜDŐRÁK RIZIKÓ FELMÉRÉSE MOBILAPPLIKÁCIÓVAL 

Szántó Zalán, Benkő István, Jakab László, Szalai Gábor, Vereczkei András  

Pécsi Tudományegyetem KK Sebészeti Klinika, Mellkassebészeti Osztály 

 

Bevezetés: A tüdőrák betegség korai diagnózisa alapvető fontosságú, azonban jelenleg az első 

diagnózis idejében már 75%-ban előrehaladott, nem operálható esetekkel találkozunk. A 

magas rizikójú populáció körében végzett alacsony dózisú CT szűréssel javítható a korai 

diagnózis, azonban a tünetmentes rizikócsoport szelektálása és első vizsgálatának komplex 

feladata nehezíti a szűrőprogramok kivitelezését. A személyes kommunikációt legkönnyebben 



45 
 

szolgáló mobiltelefonok és tabletek gyors adatelemzést és rögzítést képesek elvégezni, és 

lehetővé teszik a felhasználók földrajzi lokalizációját GPS koordináták segítségével. 

Vizsgálatunk célja az volt, hogy kipróbáljuk a mobil eszközök által nyújtott lehetőségeket a 

tüdőrák betegség szempontjából magas rizikójú betegek szelektálására, illetve a csoporttal 

való közvetlen kapcsolatra.  

Anyag és módszer: Ingyenesen letölthető internetes tüdőrák rizikó felmérő programot hoztunk 

létre Android és iOS platformú eszközökre (LungScreen). Az applikáció Bach-protokol 

alapján, a megadott demográfiai adatok, dohányzási szokások, környezeti károsító hatások 

alapján számítja és megjeleníti a kérdőívet kitöltő individuális rizikóját. Magas rizikó esetén a 

kitöltőt a GPS koordináták alapján az adatbázisban szereplő tüdőszűrő központba irányítja 

további kivizsgálás érdekében. Anonim módon rögzítjük a kitöltések adatait, a kérdőívre adott 

válaszokat, melyeket statisztikai módszerekkel dolgozunk fel.  

Eredmények: 6 hónap alatt 53 615 tesztkitöltést regisztráltunk, ami GPS koordinátákra 

vetíthetően 598 669 adatot jelent. A kitöltők életkora 8-84 év volt (átlag: 36,44 év). Magas 

rizikót 3450, közepes rizikót 5874 esetben mértünk. A tesztkitöltők 54 %-a aktív dohányos 

(28910), átlagos dohányzással töltött évek száma 17,01 év. 23%-ban családi érintettségről 

számoltak be, 9%-ban azbeszt károsodásról (4794). A kitöltéseket 19%-ban Magyarországon 

kívül, 28 további országból regisztráltuk. A program elindítása után három hónappal 

operáltunk először olyan beteget, akit az applikáció indított el a kivizsgáláson.  

Következtetések: Mobil eszköz segítségével végzett tüdőrák rizikó felmérés ingyenes, gyors és 

hatékony lehetőséget jelent a magas rizikójú populáció kiválasztására, lokalizációjára és az 

első irányadás megadására. A beteg kiválasztás megkönnyítésével hatékony segítség lehet 

tüdőrák szűrővizsgálatok kezdeményezésekor. Azonnali személyes adatfeldolgozás és 

feedback mellett individuális segítséget adhat a beteg szűrőközpontba való irányításával, 

melynek mindennapi gyakorlatban való alkalmazhatóságát vizsgáljuk. 

 

 

NAGYON FIATAL (<35 ÉV) ÉS FIATAL EMLŐRÁKOS BETEGEK 

KLINIKOPATOLÓGIAI ADATAINAK HOSSZÚTÁVÚ, ÖSSZEHASONLÍTÓ 

VIZSGÁLATA 

RETROSPEKTÍV TANULMÁNY 300-300 PÁCIENS UTÁNKÖVETÉSÉBŐL 

Szollár András
1
, Udvarhelyi Nóra

2
, Bidlek Mária

3
, Rubovszky Gábor

4
, Zaka Zoltán

5
, Sávolt 

Ákos
1
, Oláh Edit

6
, Kásler Miklós, Mátrai Zoltán

1
 

1
Emlő és Lágyrészsebészeti Osztály, 

2
Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum, 

3
Radiológiai Diagnosztikai Osztály, 

4
"B" Belgyógyászati-Onkológiai és Klinikai 

Farmakológiai Osztály, 
5
Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ, Budapest  

 

Az emlőrák a nők leggyakoribb rosszindulatú megbetegedése, az emlőrák egyre fiatalabb 

korban jelenik meg, számos tudományos, onkológiai, klinikai és szociális kérdést felvetve:  
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- A fiatal korban jelentkező emlőrákok kiváltó okai, kockázati tényezői, kiemelt fontossággal 

bír a családi halmozódás, illetve a genetikai háttér szerepe. 

- A fiatalkori denz emlő diagnosztikus nehézségei, a mágneses rezonancia vizsgálat 

diagnosztikus értéke illetve az utánkövetésben betöltött szerepe, az aspirációs citológiai 

vizsgálatok értéke, az emlőmegtartás vagy a teljes mirigyeltávolítás kérdése, ennek 

rekonstrukciós sebészeti kérdései  

- A hormonális aktivítás szerepe, rosszabb betegségmentes és teljes túlélés, terhesség és 

szoptatás során diagnosztizált daganatok speciális szempontjai. Az agresszívebb biológiai 

viselkedés, az előrehaladottabb stádiumban történő észlelés.  

Az Országos Onkológiai Intézetben 2000.01.01-2015.01.01. között kivizsgált, 

multidiszciplinárisan kezelt és onkológiailag követett 300, nagyon fiatal magas rizikójú 35 év 

alatti életkorban diagnosztizált emlőrákos beteg után követését végeztük el.  Emellett –

kontroll csoportként - 2000.01.01.-2015.01.01. között szintén Intéztünkben kezelt és követett 

300, 35-től 45 éves korig diagnosztizált és kezelt emlőrákos beteg követési adatait dolgoztuk 

fel. A prospektív vizsgálatnál - mindkét csoportnál - az Emlő és Lágyrészsebészeti Osztály 

adatbázisát vettük alapul.    

A klinikai feldolgozás beteganyag paraméterei: családi és egyéni anamnézis, menstruációk 

ideje, terhességek, ill. szülések száma, szoptatás időtartama, fogamzásgátlás, diagnosztikus 

képalkotás, aspirációs citológiai vizsgálat, illetve vastagtűs henger biopszia eredményei, 

TNM, neoadjuvans szisztémás kezelések, műtét típusa, száma, patológiai paraméterek, 

alkalmazott adjuvans szisztémás és lokoregionális kezelések, emlőrekonstrukciós műtétek, 

teljes és betegségmentes túlélés. 

A két csoport között szignifikáns különbséget találtuk a teljes túlélés, a betegségmentes 

túlélés tekintetében a fiatal korcsoport hátrányára. Az adatbázis kliniko-pathológiai 

eredményeinek leíró és összehasonlító statisztikai vizsgálat eredményeit kívánjuk ismertetni. 

 

 

MALIGNUS MÁJDAGANATOK MIATT VÉGZETT LAPAROSZKÓPOS ÉS NYITOTT 

MINOR MÁJRESZEKCIÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Sztipits Tamás
1
, Mészáros Péter

1
, Dubóczki Zsolt

1
, Oláh Gergely

1
, Moser Asher

2
, Mersich 

Tamás
1
 

1
Országos Onkológiai Intézet, Daganatsebészeti Centrum, Hasi Sebészeti Részleg, Budapest 

2
Semmelweis Egyetem, ÁOK, VI. évfolyam, Budapest 

 

A laparoszkópos technika a máj malignus daganatinak sebészetében is egyre szélesebb körben 

elfogadott eljárás. A minimál invazív technika jól ismert előnyei mellett több nemzetközi 

tanulmány alapján a laparoszkópia nem jelent onkológiai kompromisszumot. Célunk az 

Intézetünkben malignus szövettanú gócos májelváltozás miatt végzett hagyományos és 

laparoszkópos minor májreszekciók összehasonlítása volt.  
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Az Osztályunkon 2013.01.01. és 2016.11.25. között végzett minor májreszekciók adatait 

vizsgáltuk. Minor reszekciónak a 2 vagy kevesebb szegmentumot érintő műtétet tekintettük. 

A vizsgálat során elemeztük az eltávolított szegmentumok számát, a műtéti időt, a 30 napos 

morbiditást és mortalitást, a posztoperatív transzfúzió szükségességét, valamint az R0 

reszekciók arányát. R0 reszekciónak tekintettük, ha a reszekciós szél 1mm-nél nagyobb volt. 

 

Osztályunkon 2013.01.01. és 2016.11.25. között 114 minor májreszekciót végeztünk 

malignitás miatt, ebből 80 nyitott és 34 laparoszkópos beavatkozás volt. Az életkor és a 

nemek tekintetében a vizsgált betegcsoportok homogének voltak. A nyitott műtéti csoportban 

szignifikánsan több volt a bi-szegmentektómiák aránya (p<0,001). A műtéti időtartam 

(p=0,321) és a perioperatív transzfúzió (p=0,79) tekintetében nem találtunk szignifikáns 

eltérést a hagyományos és a laparoszkópos csoport között. A posztoperatív szövődmények 

aránya nem mutatott szignifikáns különbséget (p=0,54), és a mortalitás is megegyezett 

(p=0,96). Az R0 reszekciók és az átlagos reszekciós távolság tekintetében szintén nem 

mutatkozott szignifikáns eltérés a két csoport között (p=0,131; p=0,827). 

 

Eddigi eredményeink alapján a laparoszkópos technika onkológiai-sebészeti kompromisszum 

nélkül, szignifikáns mértékben csökkentette az ápolási napok számát, azonban a 30 napos 

morbiditás és mortalitás tekintetében nem mutatott egyértelmű előnyöket. 

Az onkológiai egyenrangúság megítélésére a lokális és távoli recidívák aránya, továbbra a 

teljes és daganatmentes túlélési mutatók lehetnek hasznosak, ezen hosszú-távú adatok 

elemzése folyamatban van. 

 

 

COLITIS ULCEROSA ASSZOCIÁLT VASTAGBÉLTUMOROK VIZSGÁLATA 

Tajti János Jr.
1
, Rutka Mariann

2
, Farkas Klaudia

2
, Ábrahám Szabolcs

1
, Simonka Zsolt

1
, Paszt 

Attila
1
, Molnár Tamás

2
, Lázár György

1
 

1
SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged, 

2
 I. sz. Belgyógyászati Klinika, Szeged 

 

Bevezetés, célkitűzés: A colitis ulcerosával (CU) összefüggő colorectalis tumorok előfordulása 

ritka, a vastagbéldaganatok 1-2%-át képezik, melynek hátterében az érintett bélszakasz 

krónikus gyulladása áll. A CU-ban szenvedő betegek 10-15%-ánál szerepel haláloki 

tényezőként. Célunk a klinikánkon CU talaján kialakult colorectalis tumorok kapcsán operált 

betegek klinikai vizsgálata. 

Beteg és módszer: SZTE Sebészeti Klinikán 2003.01.01. és 2016.12.31. között 10 esetben (2 

nő, 8 férfi) végeztünk műtétet CU asszociált colorectalis carcinoma miatt, mely a jelzett 

időszakban CU miatt műtéten átesett betegek (90) 11,1%-át jelenti. Átlagéletkoruk 54,6 év 

volt. Átlagosan 24 év telt el a CU diagnosztizálása és az első műtéti beavatkozás között. 

Tervezetten 7 esetben, míg sürgősséggel 3 betegnél történt műtéti beavatkozás. Műtétet 

követő utánkövetésünk átlagosan 50,5 hónap volt. 

Eredmények: Preoperatívan elvégzett colonoscopia 2 esetben gyulladást, míg 6 betegnél 

rectosigmoidealis, valamint 1-1 esetnél coecum, illetve flexura lienalis magasságban lévő CU 
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asszociált carcinomát véleményezett. A 3 akut esetben stomaképzés, míg a 7 programozott 

műtét során colectomia/proctocolectomia történt. Postoperatív mortalitás nem volt. Szövettani 

eredmény csupán 1 esetben igazolt T1 stádiumot, 9 betegnél magasabb stádium (T2-T4) 

került leírásra. Az esetek felénél igazolódott nyirokcsomó érintettség, valamint távoli áttét 

(máj, tüdő, húgyhólyag, carcinosis peritonei) képződés. Betegeink onkológiai kezelésben 

részesültek. 

Következtetések: A CU asszociált tumorok jelentős része magas stádiumban, áttétképződéssel 

került műtétre. A sporadikus colon carcinomákhoz képest alacsonyabb átlagéletkorban jelent 

meg az előrehaladott betegség. Mindezek tükrében fontos a CU-s populáció rendszeres 

endoszkópos kontrollja és gastroenterológiai gondozása. 

 

 

A LIMFADENEKTÓMIA ÉS KÜLÖNBÖZŐ STÁDIUM-BEOSZTÁSOK 

PROGNOSZTIKAI SZEREPE GYOMORTUMOROKBAN 

Tóth Dezső, Varga Zsolt, Décsei Anikó 

Kenézy Gyula Kórház, Általános Sebészeti Osztály, Debrecen 

 

Bevezetés: A nyirokcsomók tumoros érintettsége az egyik legfontosabb prognosztikai tényező 

gyomortumorok tekintetében. A kiterjesztett limfadenektómia szerepe azonban mindeddig 

nem tisztázott a hosszútávú onkológiai eredményekben. Számos stádiumbeosztás ismert, 

azonban ezek egymással történő összehasonlítása és prognosztikai szerepének meghatározása 

magyar beteganyagon még nem történt meg. 

 

Anyag és módszer: 2005. március 1. és 2010. március 31. között a Kenézy Gyula Kórház 

Általános Sebészeti Osztályán gyomortumor miatt műtétre került 289 beteg közül 101 esetben 

voltak az adatok összehasonlításra alkalmasak. A prospektíven vezetett adatbázis elemzése 

során a betegek teljes túlélését (OS) és betegségmentes túlélési idejét (DFS) vizsgáltuk a 

UICC 6. és 7. kiadása, az eltávolított nyirokcsomók száma (<15 vs. >=15), a pozitív 

nyirokcsomóarány (LNR), a pozitív nyirokcsomók logaritmikus aránya (LODDS)szerint, 

illetve a konvencionális limfadenektómia (D1 vs. D2)viszonylatában. 

 

Eredmények: A 101 beteg 5 éves teljes túlélése (OS) 46,5%, a betegségmentes túlélése (DFS) 

53,7 % volt. A betegségmentes- és a teljes túlélés tekintetében az alábbi stádiumbeosztások 

bizonyultak szignifikánsnak: UICC6, UICC7, LNR és a LODDS. 

 

Következtetések: Az eredmények alapján elmondható, hogy a LODDS beosztás prognosztikai 

szerepe a legkifejezettebb a túlélés tekintetében, de a technikailag könnyebben alkalmazható 

LNR javasolt széleskörű felhasználásra. Mindemellett akonvencionális (D1 vs. D2) 

limfadenektómia típusa nem befolyásolta sem a betegségmentes-, sem a teljes túlélést, ami az 

egyénre szabott limfadenektómia további vizsgálatára hívja fel a figyelmet. 
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A NEM TAPINTHATÓ EMLŐTUMOROK KIMETSZÉSÉNEK TANULÁSI IDŐSZAKA, 

AVAGY A SEBÉSZ, MINT FÜGGETLEN PROGNOSZTIKAI TÉNYEZŐ 

Tóth Dezső 
1
, Varga Zsolt 

1
, Sebő Éva 

2
, Török Miklós 

3
, Kovács Ilona 

3
 

1
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Általános Sebészeti Osztály

, 2
 Kenézy Gyula Kórház 

és Rendelőintézet, Emlőcentrum, 
3
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Pathológiai 

Osztály, Debrecen 

 

Bevezetés: Az emlőrák-szűrő programok széleskörű alkalmazása következtében megnőtt 

a nem tapintható emlőtumorok aránya, melyek az összes eset 25-35%-át teszik ki. Az 

ilyen elváltozások épben történő kimetszéséhez megfelelő lokalizációs módszer mellett a 

megfelelő sebészi jártasság is szükséges. Vizsgálatunk célja az volt, hogy felmérjük a 

sebészi jártasság milyen hatással van a sikeres kimetszésre, illetve milyen tanulási 

időszak szükséges a megfelelő eredmények eléréséhez. 

 

Anyag és módszer: Egy prospektív vizsgálatot végeztünk 2005 januárja és 2011 

decembere között a debreceni Kenézy Gyula Kórházban. A beválasztási kritérium a 

műtét előtt szövettannal igazolt rosszindulatú, nem tapintható emlőtumor volt, melyet 

minden esetben ultrahang vagy sztereotaxiás vezérléssel jelöltek meg drót segítségével. 

Az 1 mm-es vagy annál kisebb sebészi szélt értékeltük pozitívnak, melyek ismételt 

kimetszést tettek szükségessé. Különböző jártasságú sebészek reoperációs aránya mellett 

a tanulási időszak meghatározásában a „nagy-esetszámú” sebészreoperációs arányának 

változását vizsgálatuk. 

 

Eredmények: A vizsgált időszakban 214 beteg közül 23 esetben (10,7%) volt szükséges 

reexcisio. A pozitív szél miatti reoperációs arány a „nagy-esetszámú” sebész esetén a 

teljes periódusban 9,1% (11/121), a szakorvosok tekintetében 10,1% (7/69), míg a 

rezidensek esetén 20% (5/25) volt. A „nagy-esetszámú” sebész reoperációs aránya a 

negyvenedik műtétet követően csökkent 20% alá. A többváltozós analízis során a 

reoperációra nézve a tumor térfogata, a DCIS jelenléte mellett,a sebészi jártasság 

(rezidens kontra „nagy-esetszámú” sebész) és a tanulási időszakbizonyult független 

prognosztikai tényezőnek.  

 

Következtetések: Dróthurkos jelölést követően a pozitív sebészi szél előfordulását, így a 

reexcisio szükségességét a sebészi jártasság és az adott sebész tanulási időszaka 

szignifikánsan befolyásolja. A nem tapintható emlődaganatok dróthurkos jelölése jó 

eredményeket nyújtó eljárás és az ezt követő kimetszés, 40 elvégzett beavatkozást 

követően rendkívül jó eredményekkel alkalmazható. 
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INTRAOPERATÍV ENDOSCOPIA SZEREPE A RECTUM DAGANATOK SEBÉSZI 

KEZELÉSÉBEN A LAPAROSCOPOS VALAMINT NYITOTT MŰTÉTI TECHNIKA 

TÜKRÉBEN 

Tóth Illés
1
, Ábrahám Szabolcs

1
, Paszt Attila

1
, Simonka Zsolt

1
, Molnár Tamás

2
, Lázár 

György
1
 

1
SZTE ÁOK

 
Sebészeti Klinika, Szeged 

2
SZTE 1.sz. Belgyógyászati Klinika, Szeged 

 

Bevezetés, célkitűzések: A colorectalis daganatok sebészetében a laparoscopos technika (LAP) 

megjelenésével az intraoperatív endoscopia (IOE) szerepe is előtérbe került a laparoscopos 

eszközökkel nem tapintható elváltozások lokalizációjában. Célkitűzésünk az volt, hogy 

Klinikánkon 2014 és 2016 között, rectum tumorok miatt végzett műtétek során az IOE 

hogyan befolyásolja a sebészi radikalitást a választott műtéti technika (LAP vs. nyitott (NY)) 

függvényében. 

 

Beteg és módszer: Vizsgálatunkat retrospektív módon végeztük. 2014. január 1. és 2016. 

december 31. között Klinikánkon 380 betegnél történt rectum illetve rectosigmoidealis tumor 

miatt műtét. Kizárásra kerültek az akut-, a palliatív resectiok, a rectum exstirpatiok valamint a 

neoadjuváns onkológiai kezelést követő teljes klinikai/pathológiai regressiot mutató esetek. A 

kiválasztott 165 betegnél (127 LAP, 38 NY (76 vs. 23%)) 39 esetben, a műtétek 24%-ban 

történt IOE (IOE+). Vizsgáltuk a daganattól mért átlagos distalis resectios (DT) és 

circumferentialis távolságot (CFT), az eltávolított nyirokcsomók számát (NYCS), valamint a 

daganattól minimum 20 mm-re, ill. annál közelebb eső distalis resectios távolsággal bíró 

esetek arányát mind a LAP/NY, mind az IOE +/- műtétek tekintetében. 

 

Eredmények: Az DT és CFT szignifikáns különbséget mutat LAP ill. NY csoportok között 

(30.64 vs. 21.29 mm; 21.11 vs. 15.39 mm). A NYCS tekintetében szintén jelentős különbség 

mutatkozik a LAP csoport javára (14.18 vs. 12.39). A minimum 20 mm-es resectios 

távolságot a LAP csoportban az esetek 74%-ban tudtuk eléni, míg NY technikával csak 50 %-

ban. NY+IOE esetében a DT-t 20.78-ról 24 mm-re sikerült növelni a IOE- csoporthoz képest, 

ezzel párhuzamosan emelkedett a minimum 20 mm-es DT aránya is (66.7 vs. 46.9%) . 

 

Következtetések: Vizsgálatunk alapján a LAP technikával egyértelműen előnyösebb 

onkológiai eredményeket érhetünk el a rectum tumorok műtétei során. Noha a DT 

tekintetében egyértelemű, szignifikáns különbségeket csak a NY csoportban tudtunk 

kimutatni az IOE javára, az IOE nem csak a nem tapintható elváltozások lokalizációjában, 

hanem a distalis resectios szél pontos meghatározásában is segítséget nyújt. 

 

 



51 
 

ANTI-FAKTOR XA AKTIVITÁS MEGHATÁROZÁSA PERIOPERATÍV THROMBOSIS 

PROFILAXIS CÉLJÁBÓL ADOTT KIS MOLEKULASÚLYÚ HEPARIN TERÁPIA 

KÖVETÉSÉBEN, HIPERTERMIÁS INTRAPERITONEALIS KEMOTERÁPIÁVAL 

KOMBINÁLT CITOREDUKTÍV SEBÉSZETI BEAVATKOZÁS (CRS-HIPEC) SORÁN 

Tóth Lajos Barna
1
, Nevelős Judit

2
, Ajzner Éva

2
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, 
1
Általános Sebészet, 

2
Központi Laboratórium, Nyíregyháza 

 

Bevezetés, célkitűzések: A peritoneális metastasist adó tumoros betegek kezelésének hatékony 

alternatívája a hipertermiás intraperitoneális kemoterápiával kombinált citoreduktív sebészeti 

beavatkozás (CRS-HIPEC). Ez a kezelés jelentős perioperatív vénás tromboembólia (VTE) 

rizikóval jár (10%), aminek prevenciójára egyrészt konzervatív módszerek, másrészt LMWH 

profilaxis alkalmazott. Az LMWH farmakokinetikája a hosszú, 6-10 órás, CRS műtétek alatt 

nem karakterizált, és az sem, hogy a teljes intraoperatív időszakban hatékony és biztonságos 

antitrombotikus védelmet biztosít-e. Ezért CRS-HIPEC műtéten áteső betegeknél vizsgáltuk, 

hogy az ajánlás alapján alkalmazott LMWH VTE-profilaxis során milyen peri- és 

intraoperatív anti-faktor Xa (antiXa) aktivitások mérhetők.  

 

Beteg és módszer: Hat CRS-HIPEC kezelésen átesett beteg műtét előtti, alatti (óránként, 

betegenként 5-7 mintavételezéssel) és a posztoperatív időszakban (2. órában, első napon és 

első héten) vett plazma mintáiban mértünk antiXa aktivitást (Berichrom Heparin, Siemens, 

Németország). A CRS-HIPEC betegek antiXa aktivitással mért LMWH kinetikáját 

hasonlítottuk azok várt kinetikájával. Valamennyi beteg a perioperatív VTE profilaxisban 

ajánlott protokoll szerinti LMWH kezelésben részesült. 

 

Eredmények: Valamennyi beteg preoperatív (sc. LMWH adást követő 12. órában) és 

postoperatív mintáiban a vártnak megfelelő LMWH hatást tükröző antiXa aktivitásokat 

mértünk. Bár valamennyi LMWH készítmény antiXa aktivitása a plazmában >12-24 óráig 

kimutatható kell legyen, három CRS-HIPEC kezelt beteg intraoperatív mintáiban (subcutan 

LMWH adást követő 14-21órában) nem volt, míg három másikéban a vártnál alacsonyabb 

antiFXa aktivitás volt detektálható.  

 

Következtetések: A CRS-HIPEC műtétek VTE profilaxisában alkalmazott LMWH antiXa 

aktivitással mért farmakokinetikai paraméterei alapján az általános perioperatív LMWH 

prevenciós protokoll nem nyújt kielégítő intraoperatív FXa gátlást, azaz antitrombotikus 

hatást, ami felveti az intraoperatív VTE profilaxis céljából adott LMWH protokoll 

újragondolásának szükségességét. 
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LEARNING CURVE A CYTOREDUCTIV SEBÉSZET ÉS HYPERTHERMIÁS 

INTRAPERITONEÁLIS CHEMOTHERÁPIA SORÁN (CRS+HIPEC) 

Tóth Lajos Barna, Bartók Róza 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház - Általános Sebészet, 

Nyíregyháza 

 

Bevezetés, célkitűzések: A CRS+HIPEC rutinszerűen használt eljárás különböző eredetű 

peritonealis carcinosis kezelésére. Megfelelő gyakorlat szükséges a komplett cytoredukció 

elérésére, valamint az elfogadható szövődményráta biztosítására. 

 

Beteg és módszer: Osztályunkon 2012. év és 2016. év között 91 esetben végeztünk 

CRS+HIPEC beavatkozást. Vizsgáltuk az első, valamint az utolsó 10 beavatkozáson átesett 

betegnél elért komplett cytoreductio arányát, a kórházi ápolási napot, a műtét idejét,  a 

transzfúziós igényt valamint a perioperatív komplikációkat. 

 

Eredmények: Az első és a második 10-fős csoportot vizsgálva komplett cytoreductio 6 illetve 

9 esetben volt, a kórházi ápolási nap 13,25 nap illetve 11,7 nap, a beavatkozások ideje 6,5 óra 

illetve 5,56 óra, a transzfúziós igény 1,25 E illetve 0,7 E volt. Az első csoportban 1 

pneumonia és 1 vérzés miatti reoperáció, a 2. csoportban sem major sem minor szövődmény 

nem volt. 

 

Következtetések: Irodalmi hivatkozások 50-100 beavatkozásban határozzák meg a learning 

curve-öt CRS és HIPEC kezelés kapcsán. Osztályunkon ezzel a módszerrel kezelt betegek 

perioperatív mutatói nem térnek el az egyéb nagy hasi beavatkozáson átesett betegek 

jellemzőitől.  

 

 

A LAKOSSÁGI EMLŐRÁKSZŰRÉSTŐL VALÓ TÁVOLMARADÁS OKAI 

MAGYARORSZÁGON. 3313 ESET KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATA 

Újhelyi Mihály 
1
, Pukancsik Dávid 

1
, Kelemen Péter 

1
, Sávolt Ákos 

1
, Gődény Mária 

2
, 

Kenessey István 
3
, Mátrai Tamás 

1
, Bak Mihály

4
, Kásler Miklós 

5,
 Mátrai Zoltán 

1
 

1
 Országos Onkológiai Intézet, Emlő és Lágyrészsebészeti Osztály 

2 
Radiológiai Diagnosztikai 

Osztály 
3
 Nemzeti Rákregiszter 

4
Citopatológiai Osztály, 

5
 Országos Onkológiai Intézet, 

Budapest 

 

Bevezetés: Magyarországon a szervezett lakossági mammográfiás szűrés behívásos alapú és 

ingyenesen hozzáférhető, ennek ellenére a hazai részvételi arány nem éri el a 70 %-ot. 
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Vizsgálatunk célja, hogy egy kérdőíves vizsgálattal feltárjuk a szociális, gazdasági és 

iskolázottsági faktorok összefüggésében a távolmaradás okait. A kapott információk 

segítséget nyújthatnak a magyarországi és a hasonlóan alacsony részvételi arányokat 

prezentáló közép-európai országok részvételi arányainak javításában. 

 

Módszer: 2015 és 2016 között névtelenül 15 kérdést tartalmazó strukturált internet alapú és 

nyomtatott kérdőívet töltettünk ki 45 és 65 év közötti nőkkel. A kérdések az iskolázottságra, 

családi állapotra, lakhelyre, szűrésen való részvételi gyakoriságra és a távolmaradás okaira 

irányultak. Minden választ statisztikailag elemeztünk. 

 

Eredmények: Megkérdezettek közül összesen 3,313 nő töltötte ki a kérdőívet. A 

mammográfiás szűréstől való távolmaradás leggyakoribb okaként a munkahelyi hiányzást 

(18.9%) jelölték meg, továbbiakban gyakori okként a félelem a fájdalmas vizsgálattól (18.39 

%) és károsnak tartott mammográfiás vizsgálat (14.94 %) került megnevezésre. A fővárosi, 

illetve városi női lakosság gyakrabban megy el mammográfiás vizsgálatra (P = 0.038, chi-

square) összehasonlítva a falun élőkkel. Vizsgálatunk alapján, a vidéken élő nőknek nagyobb 

nehézséget jelent a szűrőközpontba való utazás a távolság (P = 9.5*10
-17

, chi-square) és az 

ezzel járó anyagi költségek (P = 0.009, chi-square) miatt. 

  

Következtetések: A részvételi arányok növeléséhez elengedhetetlen a megfelelő információ 

biztosítása és oktatás az emlőrák szűrés fontosságáról és elérhetőségéről. Továbbá egy 

szervezett betegirányító rendszer, könnyen elérhető szűréssel kapcsolatos információs 

felületek, szabadnap biztosítása, elérhető távolságban lévő szűrőközpontok kialakítása a 

vidéki lakosság számára és a szűrésre ingyenes tömegközlekedés biztosítása javíthatja a 

mammográfiás szűréseken való részvételt. 

 

 

MI HATÁROZZA MEG AZ EMLŐDAGANATOS NŐBETEGEK HOSSZÚ TÁVÚ 

ÉLETMINŐSÉGÉT? EGY TÖBBDIMENZIÓS KUTATÁS EREDMÉNYEI 

Wittmann Victoria
 1

, Látos Melinda 
1
, Horváth Zoltán

 1
, Simonka Zsolt

 1
, Paszt Attila 

1
, Lázár 

György
 1

, Csabai Márta
 2

  
1
 SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, 

2
 SZTE BTK Pszichológiai Intézet, Szeged 

 

Célkitűzés: Kutatásunk célja az emlődaganatos nőbetegek hosszú távú életminőségét 

meghatározó tényezők feltárása volt. Egy többdimenziós kutatás keretében megvizsgáltuk a 

páciensek műtét előtti és műtét utáni pszichológiai jellemzőit (szorongás, depresszió), 

testképét, fizikai aktivitását, a poszttraumatikus növekedés mértékét. Valamint ezen tényezők 

egymással való kölcsönhatását. 

 

Módszerek: Másfél éves utánkövetéses vizsgálatunkban összesen 63 fő töltötte ki a 

kérdőívcsomagot, mely többek között a Spielberger féle Szorongás Kérdőívet, a Beck 

Depresszió Kérdőívet és a Poszttraumás Növekedés Kérdőívet tartalmazta. Az életminőség 

felméréséhez az emlődaganatos betegekre kifejlesztett életminőség skálát (FACT-B), míg a 
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testkép változásával kapcsolatos stressz mérésére a BreastImpact of TreatmentScale-t (BITS) 

használtuk. 

 

Eredmények: Kutatásunkban a poszttraumás növekedés valamint a depresszió mértéke 

határozta meg leginkább az emlődaganatos nőbetegek életminőségét másfél évvel a műtét 

után. A vonásszorongás jelentősen befolyásolta az életminőséget, a poszttraumás növekedést, 

valamint a testkép változásával járó stressz mértékét. Az állapotszorongás közvetlenül műtét 

után szignifikánsan csökkent, majd másfél évvel a műtét után ismét növekedésnek indult. 

Szignifikáns összefüggéseket találtunk a rendszeres fizikai aktivitás és a pszichológiai 

distressz csökkenése között. A testkép változásával kapcsolatos stressz mértéke másfél évvel 

a műtét után is kihatással volt a páciensek életminőségére. 

 

Konklúzió: Vizsgálatunk az emlődaganatos nőbetegek mind a műtét előtti, mind a műtét utáni 

pszichológiai intervenció fontosságára felhívja a figyelmet. A műtét előtti intervenció 

segítheti a páciens szorongásának, műtéttől való félelmének a csökkentését. A műtét utáni 

pszichológiai intervenció segítheti a pácienst a negatív érzések feldolgozásában, a 

megváltozott testkép elfogadásában és a poszttraumatikus növekedés serkentésében. 

 

 

ÚJ TÁVLATOK A MINIMÁL INVAZÍV MELLKASSEBÉSZETI BEAVATKOZÁSOK 

TERÉN 

Zsoldos Péter, Szántó Dávid, Kollár Dániel, Molnár F. Tamás 

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Sebészeti Osztály, Szent Sebestyén Mellkassebészeti 

Részleg, Győr 

 

Bevezetés: a minimál invazív műtétek egy örökké változó és nagyon fiatal ága a 

mellkassebészetnek, melynek közelmúltja és jelene a VATS beavatkozás térhódításáról 

szólnak. Kialakult az Uniportal beavatkozások tárháza, mellyel egy időben a subxhypoid 

behatolás, valamint a non intubated beavatkozások gyors fejlődése is nyomon követhető.  

Anyag és módszerek: 2015-ben kezdtük el részlegünkön kialakítani a non-intubated (éber) 

VATS beavatkozások protokollját, és végeztünk ilyen beavatkozást. A subxyphoid uniportal 

műtétek lehetőséget adnak kétoldali, szimultán elváltozások egy időben történő ellátására. A 

Pancoast tumorok műtéti megoldásában is kombinált technikát részesítjük előnybe, mely 

szerint VATS lobectomia mellett belső jelölés útján segítjük a nyitott mellkasfali resectio 

elvégzését.  

Eredmények: 3 éber resectio során szövődményt nem észleltünk, a betegek 2 napon belül 

emittálhatóak voltak. 3 esetben végzett kétoldali szimultán subxyphid beavatkozás során a 

PET CT által lokalizált többszörös elváltozások eltávolíthatóak voltak. A felső sulcus 

tumorának hybrid műtéti megoldása kellő radikalitással végezhető el.  
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Megbeszélés: a minimál invazív technika nyújtotta lehetőségek felhasználása a beteg számára 

kisebb megterheléssel, és mérhető előnyökkel járnak. A pontos protokollok kidolgozása, és 

adoptálása szükséges a learning curve alatti szövődmények minimalizálása céljából. A 

technikák biztonságos alkalmazása új lehetőségeket biztosít mind a sebészek mind a betegek 

részére. 


