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Vastagbél- és végbélrák
 A vastagbél-, végbélrák a colon és a rectum

nyálkahártyájából kiinduló rosszindulatú daganat 

(adenocarcinoma). 

 A colorectalis rákok (továbbiakban CRC, colon carcinoma

CC, rectum carcinoma RC) kétharmada a rectumon és a 

sigmán jelentkezik.



Epidemiológia

 Évente 800 000 új megbetegedést diagnosztizálnak a fejlett

országokban, ami az összes felismert tumor 15 %-a. 

 A vastagbélrák miatti halálozás az egész világon növekszik.

 1963-ban 16,1; 1970-ben 22,6; 1980-ban 33,0 és 1992-ben 

43,5/100.000 lakos

 Egyenlő arányban fordul elő férfiakon és nőkön, a végbélrák 

férfiakon gyakoribb (1,7:1). Az életkorral a CRC kockázata nő, 

az előfordulás a 60-80 éves korban a legmagasabb.



Epidemiológia
 A Nemzeti Rákregiszter évente mintegy 9.000 új 

kolorektális rákesetet tart nyilván, az éves halálozás 

kb. 4000 fő





A CRC kialakulásában szerepet 

játszó tényezők

 adenoma

 polyposis, („Familiar adenomatous polyposis – FAP), 

 gyulladásos bélbetegégek (UC)

 emlőrák, méh- és petefészekrák után előfordulási esélye 

fokozott

 a családi halmozódás bizonyított („hereditary nonpolyposis

colorectal cancer” – HNPCC)



A CRC kialakulásában szerepet 

játszó tényezők
 rostszegény-, 

 fehérjében dús-, 

 finomított szénhidrátokat tartalmazó étrend, 

 a táplálék magasabb zsírtartalma, a fizikai aktivitás, sport 

hiánya megháromszorozza a vastagbélrák esélyét (a 

végbélrákra vonatkozóan ilyen összefüggést nem találtak), 

 alkoholisták, dohányosok körében magasabb a gyakoriság.



Genetikai tényezők
 Két magas penetranciájú kórforma:

 familiaris adenomatois polyposis coli (FAP)

 autoszomális domináns módon öröklődik

 penetranciája közel 100% 

 A betegségre jellemző több száz polypusból kialakult rák a 

sporadikus formára jellemző 6.,7. évtized helyett már a 4. 

évtizedben jelentkezik. 



Genetikai tényezők

 herediter nem polyposus vastagbélrák (HNPCC)

 összes vastagbélrák 2%-át képezi, jellemzően korai 

megjelenéssel

 autoszomális domináns



Tünetek

 a has fokozatos, néha alig észrevehető puffadása

 a székelési habitus változása

 a székrekedés és hasmenés váltakozó előfordulása 

olyan egyénen, aki addig rendszeresen ürített székletet

 Progrediáló passagezavar



Tünetek
 bizonytalan hasi fájdalmak

 rossz közérzet, émelygés

 véres széklet

 gyengeség

 fogyás

 étvágytalanság

 sárgaság



Tünetek
 Előrehaladott tumorok: szövődményt – vérzés, ileus, perforatio

- okozhatnak. 

 A jobb colonfél tömeges, gyakran jelentős méretű tumorai 

ritkán okoznak passage zavart, ugyanakkor ezek a 

karfiolszerűen burjánzó, törékeny szerkezetű tumorok gyakran 

véreznek. Nem ritka, hogy a beteg anaemia miatt kerül 

kivizsgálásra, és így észlelik jobb colonfél tumorát. 

 A bal colonfélen – elsősorban a sigmán – gyakoriak a kisebb, 

zsugorító, sztenotizáló („gyűrű”) tumorok, melyek fokozódó 

passage zavart okoznak és a vastagbél ileus leggyakoribb okai.



Tünetek
Végbéldaganat - korai tünet: véres széklet – haematochesia

Aranyér jelenléte esetén is kötelező a rectális digitalis

vizsgálat és a rectoscopia! 

Nagyobb tumor: tenesmus, inkomplett székürítés érzete.



Diagnosztika
 A kezdeti stádiumban levő CC felismerése csak a szűrés 

során elvégzett endoszkopiától várható. 

 A korai tumorok nem adnak tapintási leletet. Rectális

digitális vizsgálat kötelező. A rectum tumorainak 35 %-a 

ujjal elérhető. 



Laboratóriumi vizsgálatok
 Specifikus értékű vizsgálat nincs. A vér mikro 

mennyiségének kimutatása a székletben alapvető és 

szűrésre is alkalmas eljárás, aminek több, korszerű 

módszere terjedt el. A CEA a diagnosztikában nem 

használható, viszont a tumor miatt műtött betegek 

követésében igen.



Endoszkópia
 Sigmoidoscopia: az anustól 45-60 cm -ig vizsgálható 

a nyálkahártya.

 Colonoscopia: flexibilis endoszkóppal a vastagbél 

teljes hosszában vizsgálható. Ez a vizsgálat ma a CRC 

privilegizált és sorrendben, jelentőségben egyaránt 

elsőrendű vizsgáló eljárása.



Colonoscopia
 vizualizálja a colorectum teljes nyálkahártya felszínét; 

diagnosztikus találati biztonsága 95 % feletti 

 biopsziavétel révén hisztológiai eredményhez juttat

 terápiás lehetőséget nyújt, segítségével a vastagbél 

nyálkahártya számos elváltozása definitíve

eltávolítható

 66-90%-kal csökkenti a CRC gyakoriságát

 Zauber AG, Winawer SJ, O'Brien MJ, et al. Colonoscopic polypectomy and long-

term prevention of colorectal-cancer deaths. N Engl J Med 2012; 366(8): 687–696.



Lehetséges komplikációk
 súlyos komplikáció masszív vérzés 

vagy perforáció

 Szedációval ill. a beavatkozással 

összefüggésben –

cardiopulmonalis komplikációk

 Előkészítés kapcsán

 Levy et al: Complications of 

diagnostic colonoscopy, upper

endoscopy, and enteroscopy. Best 

Pract Res Clin Gastroenterol. 2016 

Oct;30(5):705-718



Egyéb diagnosztikus 

beavatkozások
 hasi UH, hasi CT

 rectum daganat esetén rectalis UH és kismedencei CT, 

vagy MR

 mellkas rtg, esetleg mellkas CT 

 rutin laboratóriumi vizsgálatok: vérkép, májfunkciók, 

vesefunkciók, összfehérje, ionok, alvadási faktorok, 

tumormarkerek

 histologia



Képalkotók
 Hasi sonografia (UH): 1. „kokárda” jel a colonon

 2. metasztázisok (elsősorban máj, nyirokcsomó) kiszűrése

 3. szabad hasűri folyadék (ascites) kimutatása

 CT: falmegvastagodás kimutatása, daganatos, (vagy

gyulladásos) conglomeratumok kiterjedésének,

környezethez való viszonyának, a szomszédos szervek

érintettségének a vizsgálata, a nyirokcsomó-,

májmetasztázisok kimutatása. A „staging”

nélkülözhetetlen módszere.



Röntgenvizsgálatok
 Akut tünetek esetén álló natív hasi felvétel

Ilyenek: a vastagbelek gázteltsége, a lumen dystensioja, a 

folyadéknívók jelenléte, elhelyezkedése, lokalizációja, és végül a 

szabad hasűri levegő kimutatása. 

Irrigoscopia : ma is informatív, diagnosztikus értékű, magas 

találati biztonságú eljárás. Kettős kontraszt (bárium és levegő 

feltöltés) vizsgálat, ami a vastagbélről pontos morfológiai képet 

ad. Érzékenysége: az egy cm-nél nagyobb daganatok, adenomák

felismerésére alkalmas.



Ép colon



Staging



TNM beosztás



Prognózis

 Dukes A - 5  éves  túlélése  85%

 Dukes B - 75%

 Dukes C, D – 10%.

Rex DK et al.: American College of Gastroenterology guidelines for colorectal 

cancer screening 2009. Am J Gastroenterol 2009;104(3):739–750



Áttétképzés
 Az  esetek  felében  a  primer  tumor  környezetében  és  

mesentericus nyirokcsomóláncban áttétek képződnek 

(Dukes C1, C2, D stadium III). 

 Leggyakrabban  távoli  áttétek  a  májban  és  tüdőben  

keletkeznek,  de  hematogén szórás egyéb  szervekben  

(csont,  vese,  mellékvese,  agy)  is  előfordulhat  (Dukes

D,  stadium IV). 



Áttétképzés
 Colontumor: 

 (1.) Lymphogen: mesocolon, mesenterium, retroperitoneum

 (2.) Haematogen: elsősorban máj (a tumor észlelésekor 20%, 

később 50%)

 Rectumtumor:

 (1.) Lymphogen: felső harmad kraniál felé - a. mesent. sup. 

mentén, kp. harmad: kranial és lateral felé - a. mesent. sup. és 

mesorectum, alsó harmad: kraniál, lateral és inguinal felé

 (2.) Haematogen: vena portae – máj és tovább a tüdőbe, alsó 

harmad vena cava inf. – tüdő



Adenoma-karcinóma szekvencia



Polip endoszkópos képe



Colorectalis rák



Vastagbéldaganat



Vastagbéldaganat



Szövettani jellemzők
 95% adenocarcinoma – a leggyakoribb mucinosus

carcinoma, a legrosszabb prognózisú az adenosquamosus

carcinoma

 vastagbél  carcinoid , kissejtes  carcinoma

 Ritka mesenchymális tumorok



Szűrés
 többségük a bélnyálkahártya jóindulatú mirigyes polipjaiból 

indul ki

 rosszindulatúvá válásuk időben elhúzódó folyamat;

 a kifejlődőben lévő rák sokáig a bélfalra szorítkozik, és bár 

hosszú ideig tünetmentes marad, gyakran szakaszosan vérzik



Szűrés
 a rektális digitális vizsgálat, amely csak a végbélgyűrűtől 

számított 7-10 cm távolságon belül elhelyezkedő polipok és 

daganatok észlelésére képes

 vastagbélszűrésre önmagában alkalmatlan

 A daganatoknak mintegy a fele a végbélben, a vizsgáló ujj 

számára elérhető távolságban helyezkedik el, kívánatos, hogy 

ez a vizsgálóeljárás a klinikai vizsgálat elengedhetetlen része 

legyen.



Szűrés
 a rejtett bélvérzés kimutatása székletmintában a szervezett, 

népegészségügyi méretű vastagbélszűrés bizonyítottan hatásos 

módja: epidemiológiai vizsgálatok bizonyítékot szolgáltattak 

arra, hogy a székletbeli rejtett vér kimutatását alkalmazva

 az 50 és 70 év közötti férfiak és nők kétévenkénti 

szűrővizsgálata mintegy egy-ötödével képes csökkenteni a 

vastagbélrák okozta halálozást a céllakosságban



Szűrés
 Ajánlott szűrési intervallum: az átlagos kockázatúaknál 2 

évente 

 2 lépcsős: rejtett székletvér immunkémiai kimutatása 

FOBT + teljes colonoscopia (sz. e. polipectomia-val) 

 Célcsoport: 50-70 éves nők és férfiak



Szűrés speciális betegcsoportokban

Fokozott a kockázat a következő esetekben:

 egyéni vagy családi kórtörténetben szereplő előrehaladott 

adenomák vagy CRC-k

 Személyes anamnézisben szereplő IBD vagy polyposis

syndroma



CRC a családi anamnézisben
 Akiknek egy első fokú rokonánál 60 éves kor előtt vagy két

első fokú rokonánál bármely életkorban CRC vagy

előrehaladott adenóma diagnózisát állították fel, a

kolonoszkópiás szűrést 40 éves korban tanácsos elkezdeni,

vagy 10 évvel hamarabb, mint ahány éves a legfiatalabb

korban érintett családtag volt a diagnózis felállításakor

(amelyik korábbi a kettő közül). Ebben a populációban a

kolonoszkópiás szűrést 5 évente szükséges ismételni.

Rex DK et al.: American College of Gastroenterology guidelines for colorectal 

cancer screening 2009. Am J Gastroenterol 2009;104(3):739–750



Gyulladásos bélbetegség
 CRC élethosszra számított incidenciája 5% 

 A colorectális rákszűrés a betegség kezdete után 8-10 

évvel indokolt

 A klinikai remisszió stádiumában

 Ismétlés 1-3 évente

Kim ER, Chang DK. Colorectal cancer in inflammatory bowel disease: the

risk, pathogenesis, prevention and diagnosis. World J Gastroen¬terol

2014;20(29):9872–9881



Herediter nonpolipózis kolorektális

karcinóma

 CRC eseteinek 2−4%-a

 CRC élethosszra számított kockázata 75−80%

 a prevalencia kb. 1/440 személy

 Első szűrés 20 évesen – ezt követően évente 75 éves korig

Jasperson KW, Tuohy TM, Neklason DW, Burt RW. Hereditary and familial

colon cancer. Gastroenterology 2010;138(6):2044–2058



Familiáris adenomatózus polipózis

 egyidejűleg 100 vagy annál több előrehaladott adenóma

mutatható ki

 Autoszomális domináns, a prevalencia 3/100 000 

 Első sigmoidoscopia 10 éves korban – adenoma esetén évente 

colonoscopia

 Genetikai mutáció igazolódásakor évente kontroll

 Negatív genetika esetén, évente 24 éves korig, kétévente 34 

éves korig, háromévente 44 éves korig, majd ezt követően 3−5 

évente

 Guidance on gastrointestinal surveillance for hereditary non-polyposis colorectal

cancer, familial adenomatous polypolis, juvenile polyposis, and Peutz-Jeghers

syn¬drome. Gut 2002;51(suppl 5):V21–V27



Kezelés
 A CRC diagnózisa műtéti indikációt jelent.

 T+ és N+  kezelési séma: műtét + adjuváns therápia (ChT

és/vagy RT). 

 generalizált – T+ N+ M+ – stádiumban a kezelést 

mindenképpen szisztémás therápiával – ChT – kezdjük és 

a műtét legfeljebb palliációként jön szóba, azaz: ChT + 

palliativ műtét, RT, fájdalomkezelés



Műtét utáni gondozás
 A posztoperativ gondozás, utánkövetés célja a recidívák és 

metasztázisok korai felfedezése

 a második tumor felismerése (colon, mamma, uterus), 

 a beteg lelki és medicinális gondozása,

 sztóma terápia

 a kontroll legfontosabb eszköze a CEA vizsgálat

 további vizsgálatok: colonoscopia, UH, CT és mellkas rtg. 

 a betegek ellenőrzése rendszeres időközönként – posztop. első 

két évben 3-6 havonta – végzett laboratóriumi, hasi UH és 

mellkas rtg. vizsgálatokkal indokolt



Gondozás - megelőzés
 Életmódbeli ajánlások



Ép colon



Adenomatózus polyp



Nyeles polyp



Familiaris adenomatosus polyposis



Köszönöm figyelmüket!


