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ÖSSZEFOGLALÁS A szerzők 1993- 1997 közö tt 52 hámeredetű 

petefésze kráko s betege t keze ltek osztályuko n. Műtétet köve

tően több-g yógy sze res daganatelle nes kezelést (kombinált ke

mote ráp iát) a lkalmaztak. A betegek utánk öve tése alall, UH 
vizsgá latok mell ett folyama tos daganatjelző meghatározást vé

gez tek. Leghasznosabbnak a CA 125 és TPA együ ttes a lkalma
zása bizonyult. Ezek változásai a klinikai tünetek j e lentkezésé

nél jóval korábban je lezték a folyamat e lőrehaladását, illetve a 
kiújulá sá t. 

Kul csszavak hámeredetű petefés zekrák, utánköveté s, daganat
jelzők 

ABSTRACT Th e authors treated 52 patients with epithelial ova

rian cance r between 1993 and 1997 . Co mbin ation chemot he
rapy was g iven after surgery . ln the postoperative monitor ing, 
tum our marker leve ls were cont inuously measu red, with si

mu ltaneous ultrasonic exami nation . Co mbin ed measurements 

of CA 125 and TPA prove d to be highly useful ; increases in 

their se rum leve ls ind icate d progre ssion or recutTence signi fi
cant ly earlier than the ev idence of any clinica l symp tom s. 
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BEVEZETÉS A nőgyógyászati daganatos megbetegedések kö
zött a pete fészek rákokat a viszo nylag a lacso ny előfordulás 

mellett a magas halálozási arány j e llemzi. Ennek fő oka az, 
hogy az es etek 60- 70% -át előrehal adott állapo tba n ismerik 

fel. Gyakoriság uk világs zert e nő, így ma már a rossz indu latú 
nőgyógyászati daganatok l /4-ét a hámere detü petefés zekrá
kok adják. 
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Rejtett vol tuk miatt nem csak a korai felisme rés, hane m a ke
zelés hatékonyságá nak megíté lése és a kiújulások korai fe lis

merése is nehéz . Az elsőd leges kezelést (m inél telj esebb daga

nate ltávo lítás kiegész ítve több -gyógys zeres daganatel lenes ke

zeléssel) követően a rendszeresen elvég zett kétkez i v izsgá lat 
és has i UH nem alkalmas a betegség előreha ladásának illetve 

kiújul ásának i dőben történő j e lzésé re ( I ). Ezek néha teljesen 
váratlanu l lépnek fel, s mivel tiinetszegények, többn yire rejtve 

maradnak, így a beteg legtöbb szö r már csak tapinth ató daga 
nallal j e lentkez ik. 

Az orvost udomá ny fejlettségének valame nnyi szintjén a ross z

indulatú betegségek gyógy íthatósága döntően a korai fe lisme
réstől és a rendelkezésre á lló kezelés i lehetőségek hatékony al

kalmazásá tó l függ . Az utóbbi két évtizedben eze n a terü leten is 

j elentős előrelépések következtek be . Ez a korszerű képalk otó 

eljárások (UH , CT, MR! stb.) e lterj edése mellett a keringő da
ganatjelzők (DJ) mind szé lese bb körű alkalmazásá nak köszön
hető (2) . 

A biokémiai j e lzők hatéko nysága nem utolsó sorban attó l is 

függ, hogy azok mind nagyob b ponto sságu k (specific itásuk) és 
érzékenység ük mell ett a legjobba n társí tva legye nek alkalmaz

hatók, és a kap ott eredm énye ket valósa n értéke ljük . A daganat

jelzőkkel szembe ni fő elvárásunk az, hogy az egyéb kórismé

zés i eljárá sokná l korábban j e lezzék a daganatos növeke dést. 

ANYAG ÉS MÓDSZER A Za la Megye i Kórház Szülésze ti és 

Nőgyógyászati Osztá lyán 1993 és 1997 között 52 hámeredetű 
petefés zekrákot ismertünk föl és kezeltünk . A fe ltéte lezett kór

isme fe lállításában a nőgyógyászat i vizsgá lat me llett a képal 
kotó eljárásokra (UH , CT, MRI), hasví z sejtvi zsgálatok ra és ki
egészítő vizsgá latként daganatjel ző meghatáro zásokra támas z

kodtunk. Tizennégy ese tben a daganat az 1-11 stád iumban ke-
1iilt fe lisme résre , míg a mütéti lelet a lapján 38-a t sorolhattunk 
a III-IV stádiumb a (1. ábra). A kezelt hámeredetű petefé szek 

rákok szövetta ni megos zlása a következő volt: 33 savós , 6 nyá

kos, 9 endometrioid és 4 világossejt es (2. ábra). 

Az alka lmazott míítéti megoldásokat az / . táblá zatban fog lal

tuk össz e. A szokásos elsődleges kezelés a lapjá t képező has i 
méheltávo lítást, kéto ldali függe lék- és cseples ze ltávo lítást 
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/. ábra. Az 1993- 1997 között felfedezett hámeredetü petefészekrákos bete

gek stádium szerinti megoszlása (n = 52) 
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2. ábra. A kezelt hámeredetű petefészekrákok szövettani megoszlása 
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3. ábra. Petefészekrákos betegeink mütét utáni gyógyszeres kezelése 

C cyclophosphamid V vincristin F 5-fluorouracil A adriamycin 

P cisplatin 

( esetenként féregnyúlvány és/vagy kisme dencei nyirokcsomó 

eltávo lítássa l kiegész ítve) 43 esetben végeztü nk . Harn,in cnyo lc 
esetben daganat szöve t nem maradt vissza, vagy a visszamaradt 
daganat nagysága 2 cm-n él kisebb vo lt. E1mél nagyob b daga 

natszöve t kényszerű visszahagyása kor az elvégze tt műtétet 

„szuboptimáli s" (5 fő) csopo rtba soroltuk . Hat betegné l csa k 
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/. ráblá:m A beteganyag megoszlása mütéti megoldás szerint 

Hasi méheltávolítás + kétoldali függelékeltávolítás 
+ a cseplesz részleges eltávolitása 
(vakbél- és kismedence nyirokcsomó eltávolítás) 

Optimális mütét 
Suboptimális mütél 

- Sejtcsökkentő műtét 

- Kémleléses hasmetszés 
Egyoldali függelékeltávolítás 

43 
38 
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daganat megkisebbítő (cytoreductive) műtét elvégzésé re vo lt 
lehetőség, egy esetben pedig csak hasmetszés töttén t próba lu.met
szésse l. A termékenység megtartá sa cé ljából 2 fiata l betegnél 

IA stádiumb an egyo lda li függe lékeltávo lítást végeztü nk . 

A szöve ttani eredmé ny b ittokáb an daganatjelző meg határozás 

céljá bó l vérvétel történt (CA 125, TPA, CEA, CA 19-9 , illet
ve újabb an CA 72-4) . A daga nat ellenes gyógysze res kezelése

ket 3, illetve 6 hónapo n keresztü l folytattuk . A daganatj e lző 

meghatáro zások folyamatos nyomonkö vetés i sz inten történ
tek. E1mek eredményeit egyé b vizsgá ló eljáráso kéva l összeve t

ve, a keze lést szük ség ese tén módosítottuk . A petefésze krákos 
betegek műtéi utáni gyógysze res keze lését 3. ábránkon fog lal
tuk össze. A korábba n alkalmazo tt három-gyógyszeres (cyclo

phosphamid , cispla tin és adr iamy cin) keze lés helyett újabban 

már (az utolsó tárgyév ben) ethyol véde lmében nagyo bb mcny

nyiség ü cisplatin adására is vállalkozhatun k az adriamycin e l

hagyásáva l. 

A keringő daganatjelzők meghat ározása intézetünkben koráb

ban radio immu noassay-vel , újabban lum ineszce ns immunoa s
say-ve l történik (LIA-mat TPA-M Prolifige n, LIA-ma t CEA , 

LIA-mat CA 19-9, LIA-mat CA 125 11, LIA-mat CA 72-4). 

A daganatjelzők élettani tartomán yának felvétele a nemze tközi 

szabvány nak megfelelően töttént . A daganatjel ző meghat áro
záso kat az el ső félév ben havonta , majd 3 ha vonta , a 3. évtől 

(tün etment esség esetén) félévente végez tük. 

EREDMÉNYEK A CA 125 sz int alaku lásá t tünt ettük fel a 4. ábrán 
azokná l az 1-11 stádiumú betege knél, akik több-gyógyszeres 

keze lésben részes ü ltek. A tattósan alacso ny értékek egyéb tes t
be-nem-hato ló (non-invasive) kórismé zés i eljárásokkal együ tt 

a betegség kedvező kimenetelére utalhattak . 

Az 5. ábrá n a CA 125 sz int alakul ásá t mutattuk be azo knál a 

111-IV stádiumú petefészekrákoso knál, akikné l az alka lmazott 
keze lést követően kiúj ulást nem ész leltünk. A kezdetben magas 

CA 125 szint a 3. keze lés idejére az élettani sz int körü li értékre 

csök kent , majd tartó san 35 U/1 alatt maradt. 

A gyógysze res keze lésre kezdetben mérsékelten válaszo ló, 
majd kiújul ást mutató ese teket foglaltuk öss ze a 6. ábrán, aho l 
a klinikai tün etekhe z és je lekhe z viszo ny ítva már j óva l ko

rábbi időpontban észlelhető vol t a CA 125 és T PA sz int emel 

ked ése. 
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4. ábra. A CA 125 szint műtét utáni változása 1-11 stádiumú petefészekrákos 
betegeknél több-gyógyszeres kezelés mellett 
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5. ábra. A CA 125 szint alakulása optimális műtét után 111-IV stádiumú be
tegeknél daganat kiújulása nélkül 

Azoknál a betegekné l, akikné l sejtcsökkentö mütétet végez
tünk, vagy is a daganatot nem tudtuk megfelelően eltávolítani, 
a mütétet követően az a lkalmazott gyógysze res kezelés haté
konyságától függően a lakult a CA 125 szérum szintje. Jelentős 

emelkedés a folyamat előreha ladására, illetve a keze lés hatás
talanságára engedett köve tkeztetni, míg a viszonylagos vissza
fej lődést , illetve a megbetegedés átmeneti megá llapodását a tar
tós 100 U/ 1 alatti értékek mellett véleményezhettük (7. ábra). 

MEGBESZÉLÉS Petefésze krákos betegek mütét után i el lenőrzé

sében a klinika i vizsgá lat, a laborató riumi vizsgá latok és a kép
alkotó eljárások mellett a rendszeresen végzett daganatj e l ző 

meghatározások sze repe alapvető j e lentőségű . A vizsgá lt daga
natjelzők közül a CA 125 szint a legérzékenyebb a hám eredetü 
petefésze k rákokra, így a leghasznosabb , és a legkorábban j elzi 
a daganatos növeke dést (3-5). A daganatjelzőkkel szemben a 
korai felismerésbe n támasztott elvá rásokat a klinikai gyakor lat 
elsősorban alacsony érzéke nység ük miatt alátámasztani nem 
tudta. A hatásfok valamelyest j avítható azzal , hogy egyszen e 
több daganatjel zőt is meghatározunk. A megfelelő jelzők kivá
lasztásában még nincs egységes, kiforrott álláspont ( 1-2, 6). 

A szerzők többsége azt javaso lj a, hogy az alkalmaza ndó da
ganatjelző összeállítást az általános növekedési jelzőve l 
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A da,:anarjel:ő 111eglu11áro:ások s:erepe a p ete(és:ekr ákok keze lésében 
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6. ábra. A CA 125 szint alakulása optimális műtét után 111-VI stádiumú be
tegeknél kiújult daganatok esetén 
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7. ábrn. CA 125 szint alakulása ,,szuboptmális'' műtét után 111-VI stádiumú 
betegeknél 

(TPA - szöveti po lipept id antigén) célszerű kiegés z íteni , 
mely viszo nylag maga s érzéke nysége m iatt alacso ny spec ifi
citása ellenére számos szervnél már korán j elzi a daganat nö
vekedését ( 1-2, 6). További előnye, hogy szemben a többi 
daganatjelzőve l , ame lyek menny isége a daganat tömegéve l 
függ össze, a TPA a daganat zaj ló növeke désé t j elzi. Rend
sze res meghatározása révé n már jóval a klinikai tünetek kia
laku lása előtt gondolhatunk a daga nat kiúju lására. A nö
vekvő rossz indu latú daganatok álta lában állandóa n magas, 
legtöbbször emelkedő TPA értékekke l társu lnak. A 120 U/ 1 

feletti érték aktív növekedési folyamatokra hívhatja fel a fi
gye lmet (2). 

Hámeredetű petefés zckrákok kórismézésé ben a CA 125 magas 
érzéke nysége, de alacsony specifitása miatt csak korlátozottan 
alkalmazható. Irodalmi adatokka l megegyezően megállapítha 
tó, hogy a CA 125 legésszerűbb alkalma zás i terü lete a hámere
detü petefészekrákok míítét utáni és gyógysze res keze lésének 
nyomonkövetése. Meghatározott időközönként tö1ténő vizsgá
lata a kezelés hatékonyságána k megíté lésére, a betegség előre

j elzésére és az esetleges kiúju lások korai felismerésére (4., 5., 

6., 7. ábra) is alkalmas ( 1-8). Ta1ió san alacsony CA 125 szint 
a betegség kedvező kimenetelét j elezhet i, amennyiben az egy
idejűleg elvégzett egyéb kórismézési elj árások eredményei is 
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negatívak. Mielőtt a vég leges gyógyu lásra következtethetnénk, 

figye lemb e kell venni azt a tényt is, hogy második betekintő 

hasműtétek során 40-60 %-ban megmara dt daganat észlelhető 

azo n betegek nél, akikn é l a CA 125 35 U/1 alat ti értéke ket mu
tatott ( 1, 8-9). Ezen esetek többségébe n a fe1mmaradó daganat 

1 cm-né l kisebb. De Bruij11 és mtsai (5) magas CA 125 sz int 
ese tén az ese tek 96%-á ban a folyama t fennmaradását ész lelték 

a második betekintő hasműtéteknél , amelyet az esetek 1/3-á ban 
a képalk otó eljá rások nem j elez tek. Geve r és mtsai (4) sze rint 

viszont a klinikai lefo lyás és a CA 125 szint az esetek 90%-ába n 

jó l függ össze . Daganatszöve t vissza maradá sakor a CA 125 sz int 
nem csökke n 35 U/ 1 alá, lassú előrehaladás esetén az értékek 

2-300 U/1 között mozognak , gyors növekedés nél 500 U/1 feletti 

értékek mérhetők. Egyes esetekbe n nem a CA 125, hanem a 
TPA, illetve a CEA emelkedés e je lezheti a klinikai állapot rom

lásá t (4). A műtét után havonként végze tt CA 125 meghatáro zás 

j elzi előre legjobban a túlélés idej ét ( 10). Bár az ivarérett korban 

a lacsony spec ifitása miatt a CA 125 meghatározás jelentősége 
kor látozo tt a műtét e lőtti kórismézésbe n, rossz indu latú petefé
szek dagana t gya núja esetén meghatározása hasznos lehet (7) . 

Az I stád iumú petefésze krákos betegeknél magas mütét előtti 

CA 125 é11ék ese tén hatszoros a kockázata a betegségben történő 

e U1alálozás nak (5) . Tartósan 100 U/1 felett i érték, vagy ha két 

egy mást követő mintavétel 50%-os eme lkedést mutat , a dagana 

tos növeke dés va lószínűségét 90% feletti bizonyosságga l j elzi. 
Különösen a 3. gyógysze res kezelés előtti CA 125 meghatáro zás 

előrejelző értéke jelentős (5, 10). A CA 125 elsősorban a savós 
és differenciá latlan pete fésze k daga natok érzékeny jelzője 

(93%-os az érzéke nység). Nyákos formáknál az alacsonyab b ér
zékenység (58%) miatt kevésbé alkalmazható (5). ltt az utánkö

vetésbe n a CEA, illetve a CA 72-4 meghatározásáva l az érzé

kenység jelentősen növelhető ( 1-2). 

A daganatje lzök szerepé nek értékeléséné l figyelembe kell ve1mi 

az egyéb biokémiai tényezők befo lyáso ló szerepét és a bio ló
g iai szórás t is. Napjainkb an a gazdaságossági tényezők egy re 
nagyo bb hangsúlyt kapnak. Az onkológia i gya kor latban fclme-

1iilö költségek jelentősen csökkenthetők, illetve a rendelkezésre 
álló lehetőségek cé lsze rübb en hasz nálhatók fel a daga natje lzök 
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ésszerű alkalma zása révé n. Figye lemre mé ltó az is, hogy a kór

ismézés i költségek csökkentése mellett műtéti beava tkozásra 

30%- kal ritkábban kerül sor. Jelentősen csökke nthetjük a gyógy 

szerkölt sége ket is ané lkül, hogy a betegek gyógy ítása látná 

a kárát. 

A CA 125 sz int 20 napná l hossz abb felezés i idej e vagy a 3. ke

zelés után i magas , 100 U/1 feletti értéke ese tén az alka lmazott 
keze lést módo sítan i (pl. taxo l) kell. Az előreha l adott esetekben 

gyorsa n emelkedő vagy rendkí vül maga s daganatje lzö értékné l 

a hatásta lan gyógy sze res kezelést viszont fe l ke ll függesz teni, 
hisze n kedvezőtlen mellékJ1atásai révén az életminőséget még 

továb b ronthatja. 
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