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A rákkutatás gyors fej lődése, a daganat ok keletkezéséve l 
összefüggő geneti ka i és más mo lekuláris elvá ltozások fe lis
merése , va lamint azok a megfigye lése k, misze rint ezek a 
moleku lár is eltérése k a betegség kimenetele, a keze lés hatá
sosság a stb . szempo ntjábó l meghatározók , adták az alapjá t 
ennek a tudományos rendezvé nynek. Mivel a genet ikai rend
ellenessége k kapcso latban állnak a rák ki fej lődésével, és mi
vel a j elenleg i eljá rásokka l ezek a gén elvá ltozások (mutáci
ók) azonosíthatóak, az Európai Nőgyógyászati Onko lógiai 
Társaság (Europ ean Society of Gynaeco log ica l Onco logy , 
ESGO) Kórjóslati Tényező Bizottsága (Progno stic Facto r 
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Co mmitt ee) úgy érez te, ho gy időszerű a pet efész kek 
laph ámrákjának kórjósla ti tényezőit áttek inte ni. Azt remé l
tük , hogy a ta lálkozó megállapításai befolyássa l lesznek a 
petefészekrák keze lésé re. A cé lkitüzések a következők vo l
tak : 1. mely mole kulári s genetik ai vagy más új kórjós lati té
nyezők jel entősek a betegség kimenetele, a keze lésre való 
vá lasz megjós lásába n, azért , hogy a feles leges keze lés elke
rülhető legye n? 2. mely tényezők függ etlenek statisztikai 
alapon , és melyeknek nincs klinikai je l entőségük? 3. létezik
e olyan kórjóslati tényező egy üttes, amely hasznos lehet az 
alacsony- és magas- koc káza tú betegek felismerésében ? 4. 
mindent összevetve , a kórjó sla ti tényezők milyen sze repet 
j átszanak a petefésze k laphámrák keze lésébe n? A terv két 
részből állt : 1. az egyes vagy egy csoportba tartozó kórjóslat i 
tényezők iroda lmának összefog lalása dolgo zatok formájá
ban , és 2. egy tudományos rendezvé ny összehívása , amel y
nek során szakértők egységes álláspontot alakíta nak ki, és 
egyetértő véleményeket foga lmaznak meg. 

A résztvevők egy vagy több tudományo s közleményt írtak, 
amelyek egy vagy több kórjós lati tényezőve l foglalkoztak. Az 
összefoglalókat klinikai és gya korlati szempontok szerint cso
portosították , valamint asze rint, hogy hagyományos vagy új 
kórjóslati tényezőket tárgya lnak. Né hány hagyományos kór
jó slat i tényező a genetikai vizsgálatok fejlődése következtében 
új megv ilágításba került . A dolgoza tokat a CME Journal of 
Gyneco logic Onco logy című lapban közöltük. 

Az elmondottakon kívül az egyik legfőbb célkitűzés annak ta
nulmán yozása volt, hogy a megfelelő adatokat hogyan lehet 
megsze rezni, és a rendelkezésre álló adatok statisztikai feldol
gozásá nál milyen szempontok mérvadók. Annak ellenére, 
hogy a kórjóslati tényezők statisztikai értéke lésének módszerei 
a legfont osab bak, ezeket az orvostudom ány hosszú ideig fi
gye lmen kívül hagyta . Ebből következően fontosnak tűnt a té
makört statisztikai szempontból is megközelíteni, megvizsgálva 
a statisztikai módszere k előnyeit , valami nt összefüggésüket a 

petefészekrá kka 1. 

A kórjóslati tényezőket csoportosítottuk. Minde gyik csoport
nak egy vezetője volt, aki a közreműködőkkel való megbeszé
lést követően megvizsgá lta a témakörhöz kapcsolódó kórjóslati 
tényezőket, és összefoglalta a véleményeket. Az egyetértő 

(konszenzus) megállapításokat a résztvevők dolgozták ki a tu
dományos rendezvény során, amely Budap esten került meg
rendezésre az Európai Nőgyógyászati Onko lógiai Társaság 11. 
Nemzetközi Kongresszusáva l (ESGO 11) összekapcso lva, 
1999. május 7-én. 

Szeretném k.ífejezni köszönetemet a szerzőknek felbecsü lhe
tetlen közreműködésükért, valamint azért , hogy elfogadták 
meghívásoma t. Bízvás t reméljük, hogy hasznos adatokat bizto
sítunk azok számá ra , akik a petefészekr ákkal foglalkoznak ab
ban a reményben, hogy előrelépéseket érhessenek el e szörnyű 
betegség elleni küzdelemben. 
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A petefészek laphámrák kórjóslati 
tényezői: statisztikai szempontok 

HARRY 8. BURKE, M.D. , DONALD E. HENSON, M.D. 

Department of Medici ne, New York Medical College, New 
York National Cancer lnstitute, US Public Health Service, 
Bethesda, Ma,yland 

Kórjóslati tényezők biztosítják azt az adatot, amely álta l egy 
betegség kimenetele megjós olható. Ezen képességük függ a 
bennük rejlő előrejelző lehetőségtől, az adott betegség hez kap
cso lódó más kórjóslat i tényezőktől és a statisztikai eljárástó l, 
amely egység be rendezi a kórjós lati tényezőket, és amellye l 
vizsgá ljuk azok előrejelző értékét. Egy, előrejelzést vizsgáló 
szám ítási módszer egy vagy több előrej elző tényezőből áll, 
amelyek rendszerezetten kapcso lódnak egymáshoz és a kime
netelhez. Több módszer is kínálkozik a kórj ós lati tényezők 
rendszerezésére. Az egyik megköze lítésbe n a statisztikai mód
szer a kórjóslati tényezőkre irányul, egy matematikai képletet 

eredményezve. 

Meg kell említeni , hogy egy kórjóslati tényező előrejelző ereje 
egy statisztika i megközelítésben mindi g függ az alkalma zott 
statisztikai módszertől, amellye l a tényező előrejelző képessé 
gét próbáljuk meghatáro zni , és attó l, hogy egyidej űleg milyen 
más tényezőket vizsgá lunk a módszerre l. Mivel egy adott szá
mítási módszer nem feltétlenü l hatásos a tényezők erej ének 
felfogásában , és mive l nem mindi g szerepel minden fontos té
nyező a módszerben , bárm ely megállapítás egy tényező előre
jelző erejét illetően magában kell fog lalja a magyarázatát an
nak, hogy miért az adott statisztikai módszert válasz tottuk , és 
miért vá lasztottuk azokat a tényezőket, amelyeket a statiszti
kai módszerbe még belevontun.k. 

Az e lsődleges leíró módszerek a rák tényezőinek kiértéke lé
sénél a következők: halmazo k, stád iumok, mut atók , mint fi
nom végpont-modellek , vagy mint a Kaplan-M eyer féle mód
szer. A főbb következtető módszere k a tényezők összeka p
csolására: dönté si fák és regressz iós módszerek , pl. logiszti
ka, az arányos kockáza t és különböző mesterséges idegháló

zatok (art eficia l neural network s). 

A halma zok a finom változóknak kizárólagosan egymás ra vo
natkoztatott rendkívü l alapos szétválasztásának eredménye i. A 
változó értékek összekapcso lásai mindi g ha lmazok, és minden 
beteghez egy halmaz tartozik , amely megfe lel az betegben elő
forduló vá ltozó értékek csoportosításá nak . A halmazmodellnek 
különleges példája a petefésze krák TNM -beosztása. Az elsőd

leges dagana t helye (Tla , Tlb , Tl c, T2a, T2b , T2c, T3a, T3b, 
T3c), nyirokc somó érintettség (NO, N l ) és áttétek jelenléte 
(M0, M 1) 36 halmazt képez . 
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A stádium-modell egyes ha lmazokn ak töb bszö rös ha lmazzá 

történö össze kapcso lása. A cso portos ításnak az a fe ltételezés az 

a lapja, hogy a kivá lasztott tényezők betegség stád iumának mu

ta tói, és a halmazo k összekapcso lásáva l a betegség lefo lyásá

nak va lós á llapo tát (stádium át) határoz hatjuk meg . 

Az mutatók (iJ1dexe k) számszerű eredményeket társítanak hal

mazokkal vagy halmazcso portokka l. Az eredményeket meghatá

rozo tt tartomá nyo kbaJ1 e lemzik, s miJ1den tartományhoz egy be

tegség stád iumot (súlyosság i fokot) soro!J1ak. A halmazok cso

portos ításába n a mutatók bizonyos ruga lm asságo t biztos ítanak, 

ame ly azonban az előreje lző pontosság gye ngüléséhez veze thet. 

Bám 1ely halmaz, halmazcso port, stádium vagy eredmény össze

hasonlítható a be tegség kimenete léve l, más halmazo kkal, ba l

mazcso portokkal, stádiumo kkal vagy eredményekkel egy adott 

időszakasz végé n, az időszakasz j ól megfog ható pontja in, vagy 

egy ese ménysor időtartamán keresztü l. Az ilyen módszerek a 

szám ításo k során állandóan ellenőrzi k a kérdéses ese teket, és ha 

azo k nem megfelelők, azo nlla l kizárják. A leggyakra bbaJ1 alkal

mazo tt ilyen je llegü számítás a Ka plan-M eier-féle módsze r. 

A „dö ntés-fák" (decision trees) fe losz tj ák a kórjós lat i tényező

ket ann ak érdeké ben, hogy azok előrejelző értékét a legjo bban 

kifejezzé k. A legá lta lánosa bban hasz nált ilye n módsze r a 

CART (C lass ifica tion and Regress ion Trees ). 

Egyvá ltozós reg ressz iós módsze rek általában nem haszná Urn

tó k an11ak megí té lésé re, hogy egy vá ltozó előrejelző tényező-e 

vagy se m. Ezek a mó dsze rek nem alka lmazhatók egy tényező 

előrejelző képességé nek á llítására, mive l egy tényezőt csak 

más, isme rt tényezők környeze tében !ebet e lemezn i. Egyes 

vá ltozók csak akko r előrejelzők, ha ők más tényezőkkel kö l

csön hatás ban vannak, p l. mo lekuláris ge netik a i tényezőkkel. 

A log isztik a i regressz ió egy meghatározott időben történő ket

tős esemé ny halmozó dó valószínűsége. Ez a módsze r hasznos 

olya n kérdése k vizsgá latára, am elyek kétféle kime nete lle l ren

de lkez nek, ilyen pl. a kiúj ulás vagy túl élés. H átrán ya az, hogy 

csa k egy időszakaszt fog át, és nem tudj a megha tározni , ho gy 

az esemény azo n be lül mik or tö rtént. 

Az arányos kockáza ti módsze rek (pro port ional hazards) közü l 

megemlítendő a Weibull , az expone nciá lis és a Cox-fé le mód

sze r, ame ly a leggya krabban haszná latos . Mindháro m módsze r 

megá llapítja , hogy egy beteg kockázata arányos a többi beteg 

kockázatáva l, és mi nden beteg koc káza tának foka a viszo nyla

gos kockázatta l függ öss ze. A Cox- modell nem alkalmas ta

paszta lati tú lé lés i gör bék kész ítésé re. 

Mo lekuláris gene tika i tényezők pl. p53, c-e rbB-2, pRb, egy ös

szetett rendsze rt a lkotnak, nem vonalsze rüen, hanem egymássa l 

kölcsö nh atásba n hatnak. A kü lönböző tényezők egy össze tett 

rendszer tagja iként történő vizsgá lata meghatározó fontosságú 

ahhoz, hogy a rendsze rrel pontos előrejelzést adhass unk. Ilyen 
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össze tett rendszerek vizsgá latára az ú11. meste rséges ideghá ló

zatok (artefic ial neura l netwo rks) a lka lmasa k. Eze k egye temes 

becslők; köz ülük leg inká bb a háromrétegű hálózat haszná latos, 

ame ly egy bemene ti, egy ún. rejt ett és egy kime neti rétegből áll 

(a beteg vá ltozó i a beme neti réteg be soro landók). 

ÖSSZEFOGLÓ MEGÁLLAPÍTÁS Szá mos sta tiszt ika i e lj árás létez ik , 

ame llye l a kórjós lati tényezők össze függés be hozhatók a be

tegség kimenete léve l vagy a vizsgá lni kívánt ha tás vona tkozá

sában. A kó rjós lat i tényezők hasznosságát és ismételhetőségét 

azo nban először rendsze res tanu lmányo kban kell megá llapíta

ni . Az orv osi terü lettől függően szü kség lehe t egy vagy több 

modellre is. Azo k a kórjós lat i rend sze rek, amelyek hasz nosak 

a sebészet számára, a sej tmérgező gyógyszeres keze lés te rén 

már nem biztos, hogy megfelelőek, így min den terü let meg 

kell, hogy ta lá lj a saját szá mítás i módsze rét. 

Kórtani és szövettani 
kórj óslati tényezők 

HAROLD FOX, M.D.1
, MICHAEL WELLS, M.D.2 

Department of Pathological Sciences1, The University of 
Manchester, Mancheste1; Department of Pathology, 
University of Sheffield Medical Schoo/, Shejjield 

1. Döntő fontosságú a megkü lönböz tetés az egyértelműen 

rossz indul atú petefésze k laph ám rákok (invaz ív daga nato k) és 

az ún. határese t-rossz indu latúság úak vagy határeset i (bor der

line) daga natok közö tt. Az utóbbi egy j ól körvo nalazott daga

nat csoport, amelynek kórisméj e saj átságos szöve ttan i le leten 

a lapszik. Ennek e llenére klinik ai-kórszöve ttani összefüggések

ben csak a savós és a nyákos határeseti daganatokat határoz ták 

meg . A határese ti daga natok kór isméj e azo n a lapsz ik, hogy a 

daganatsej tek a daga nat alapállományába (sto mába) nem tör

nek be, a ráksejt ek az elsődleges petefésze krákn ak csak a hám

szöve ti részébe n láthatók, a kötőszöveti a lapállomá nyban nem. 

A meghatározás n incs kapcso latban azza l, hogy a daga nat túl

terje d-e a petefész k en vagy nem . M ind en I és 11 stád iumú ha

tárese ti dagana t kedvező kimenetelű, de a lll stádiumú ak is jó 

kórjós latúa k. A határese t-rossz indu latú daga nato k egye düli 

rossz kórj óslatú a lcsoportja a nyákos daga natokna k az a cso

p ortj a, me lyben a szöve ttanilag batá reset-rossz indu latúságot 

mut ató daga natok a hashártya pseudom ixó májáva l társulna k. 

Ezeke t a daga nato kat egyé bként az alacso ny rosszi ndu latúságú 

gyo mor- és mirigyrákka l hozzá k össze függésbe. 

2. A hámeredetű petefészek daga natok szövetta 11i formáit, min t 

kórjóslati tényezőt tek inteni elővigyázatosságot igénye l, teki nt

ve, hogy az egyes formák megá llap ítása nagymé rtékben függ a 

szöve ttanásztól, és hogy jelentős kü lönbségek lehetnek az egyes 
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kórboncnokok le letei közö tt. A szövetta ni forma egyelőre nem 
bizonyított, hogy kórjós lati tényező lenne petefészek rák eseté

ben . A savós és az endometrioid formák például stádiumr ól-stá
diumr a egyforma kórjósla tta l bírnak. Korai stádiumú nyáko s rá

kok ugya no lyan kó rjóslatúak, mint korai stádiumú savós daga
natok, viszont egyesek állítása i szerint IIl és 1V stádium ú nyákos 

rákok szokatla nul rossz kórjós latta l rendelkeznek, ame lynek le

hetséges oka a ciszplatinnal szembeni ellenállás. A világos sejtes 

rákokró l annyira ellentmon dó vélemé nyek léteznek, hogy egyé r

telmű következ tetés nem vonható le ennek a szöve ttani képnek 
a kórjós lati je lentőségéről. Az átmeneti sejt es rákka l kapcsolatos 
vélemények hason ló módon nem egységesek. 

3. A petefészekrák érettségé nek, differenc iáltságának (grade) kór
jós lati értéke széles körben elfogadott , különösen a betegség ko

rai stádiumáb an. Hiányzik azonban a dagana tok érettségé t egysé

gese n megítélő és á lta lánosan elfogadott rendszer. Jelenleg hasz

nálatosak közü l a Brod er-féle beosztás terj edt el, amely a sejtm ag 
kóros eltéréseire (nuk leár is atípia), a daganat szerkezet i felépíté

sének változásaira (arch itectura l grade) épül, a két szempontot 
együttesen veszi figyelembe . A használatos módszerek mind

egy ikében sok az egyé ni megítélés, és jelentős kü lönbségek van

nak az egyes vizsgá lók leletei között is, de még ugyanazon vizs
gáló több alkalomma l történő meghatározása i sem mindig fedik 

egymás t. Az is kérdéses, hogy e módsze rek alkalmazhatók-e a 
petefészekrá k mindegyik fajt áj ára . Többfé le kísérlet született egy 

egységes osztá lyozás i rendszer kidolgozására, ame ly magában 
foglalná a szerkezeti és a mag elváltozáso kat és az osztódáso k 
számát is. Többe k szerint azonban ez félrevezető lehet, és minden 

egyes szövettani formára kü !ön osztá lyozási rendszert kellene al

kalmazn i. Az elmondottak alapj án a daganat differenciáltság nem 

tekinthető egy függet len kórjós lati tényezőnek. Ennek ellenére 

azt mondh atjuk , hogy az érettség két végén álló daganatok, jó l 
differenc iált és differenciá latlan, kórjóslata lényegesen különbö

zik, az előbbieké jó , az utóbbiaké nagyon rossz. A határeset i da
ganatok differenc iáltságának kórjós lati értéke cseké ly. 

4. Me1111yiség i sej tmé rés vizsgá latok (quantit ativ morphomehy) 
petefészekrák esetében is tárgyszerűek, ismételt vizsgá latoknál 

is azonos adatokat biztos ítanak, és o lyan eltérésekre is felhívják 
a figye lmet, ame lyet a mikrosz kópos vizsgá ló elnézhet. A kü lön

böző tanulm ányok különböző mennyiségi tényezőket vizsgá l
tak , de a legtöbb szerint a sejtma g terület (nuclear area) , sejtmag 

térfogat (nuclear vo lume) és a legkise bb sejtmag átmérő (short
est nuclear axis) önálló , független és jelentős kórjós lati tényező. 

Nin cs azonban egységes álláspont arró l, hogy ezek közül melyik 
a legfonto sabb . Az osztódási mutató (mitotikus index) , a hám 

térfogatszáza léka (vo lume percentage of epithelium) és más 
menny iség i tényezők kórjós lati értékének jelentőségéről a véle

mények ellentmondó k. Az osztódási mutató , a hám térfogatszá 
za léka határeset i daganatokban hasznosnak tűnnek, de ezt kiter

jedtebb tanu lmányokka l azonba n még alá kell támasztan i. 

5. A legtöbb tanulmány sze rint a petefészekráknak egy lénye

ges, függe tlen kórj ós lati tényezője a DNS-p loidia, melye t 
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Á 1/ásfoglalás a petefészek laphámrák kórjós/a ti ré11yezö iröl 

áram lási (flow) vagy leképező (image) sejm1érésse l (cytometiy) 

vizsgá lnak. Azoknak a betegeknek, ak iknek daganata aneu 

ploid, sokkal rosszabb a kórjóslata , mint azoké, akik dip loid 
daganatt a l rendelkeznek. Ez a megá llapít ás a korai és előreha

ladott ese tekre egya ránt vonatko zik. A DNS mérés viszo nylag 

könnyű, olcsó, ponto s és gyo rs e ljárás, de buktatóktól se m 

mentes , és ezé rt csa k megfelelő körültekinté ssel végezhető. A 
határese ti daganatok esetében a DNS vizsgá lat j elentősége el
lentmond ó, egyes tanulm ányokban kifeje zett kórjóslati értékű, 

máso k sze rint viszon t nem . Ezt az ellentmond ást csak további 

tanu lmányok oldhatják fel. 

6. Elméleti leg a sejtbu rj ánzás i (prol iferác iós) mutat óknak, 

mint pl. osz tódás i index, az S-szaka szba n lévő sej tek aránya , 
me lyet ára mlási sejtmérésse l határozunk meg, vagy a sejtbur 
j ánzás i antigének (proliferating ce ll nucl ear antige n, PCNA, 

Ki-67) a petefészekrák eseté ben is kórjós lati értékűeknek ke l
lene lenni ük. Az osz tódás i inde x azonban eddig nem bizonyu lt 

jelentősnek a petefésze krákok területé n, hason lóan az immun
festésse l vizsgálha tó PCNA kifejeződés sem. A Ki-67 po zitív 

sej tek menny isége változó petefésze k.rákok esetében, és egyes 
tanulmányo k szerint ezek maga s aránya rossz kórjós latra utal. 

Más tanu lmányok ezt nem erősítették meg . Az S-szakaszban 

lévő sejt ek mennyi ségé nek kórjós lat i értékét vizsgá ló tanu lmá
nyok hasonlóa n ellentmondáso sak. Ebben a vonatkozásba n is 
továb bi vizsgálato kra van szük ség . 

7. Ne m világos tová bbá, hogy az AgNOR (ko lloid ezüstte l fes

tett nukl eáris szervező területek) értéke k menn yire tükrözik a 
daganat DNS menny iségét (plo iditását) vagy a sejtburj ánzás i 

mutatókat , valószínű, hogy mindkettővel összefüggésbe hoz

hatók . Az AgNOR é11ékek kórjóslati jelentőségét a vizsgála tok 
nem erősítették meg. 

8. Több petefésze krák rendelkez ik sztero id recep torokka l, és 
egyes tanulm ányok szerint a recep tor-po zitív daga natok kór

j ós lata jobb, mint azoké , melyek ben nincse nek sztero id rece p

torok. Más tanu lmányok ellentétes eredményekke l zárul tak, 

ezé rt annak tekintetében , hogy a recep torok j elenléte a kórjós
latot milyen irányba n változtatja meg, sz intén nem született 

még egyetértés. 

9. A daganatok érképződését (ang ioge nez is) vizsgá ló tanulmá

nyok , melyek , pl. a hajs zá lerek számát (microvesse l counts) 
határozták meg, sem vezette k egységes eredm ényhez. Az ér

képződés se m bizonyu lt önálló, függe tlen , egyértelmű kórjó s
lat i tényezőnek. 

ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁS Egyé rtelmü, hogy a határeseti 

dagan atokat el kell választa ni a valódi, környe zetüket beszürő 

(invazív) ráktó l. Ennek van a legnagyo bb kórjóslatij elentősége. 

Egyébként a hámeredetű petefészekrákok csak egy-két olyan 
szöve ttani jellemzővel rende lkeznek , ame lyek függet len kórjó s

lati értékke l bírnak. A daganatok differenciá ltsága egy ilyen 
szövet tani tényező, de a j elenleg alka lmazott mód szerekben túl 
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sok a nem tárgyszerű, egyé ni megítélés, és nem feltétlenül érvé 
nyesek az összes daganatcsoportra. Jelenleg csak a sejtm érésse l 
meghatározo tt DNS tartalom és a sej tmagok mennyiségi mérési 
adatai azok a szöve ttani jellemzők, amelyeknek a petefészekrák 
tekintetében kórjóslati értékük van, de a vizsgá ló módszerek 
egységes ítése és pontos ítása ezen a területen is szükséges . 

Sebészeti kórjóslati tényezők 

WILLIAM T. CREASMAN, M.D. 

Department of Obstetrics and Gynecology, Medica/ University 
of South Caro/ina, Charleston, South Carolina 

BEVEZETÉS Bármely rákfajt a esetén az összes ismert kórjóslati 
tényező közül a daganat térfoga ta kulcsfontosság ú a túlélés 
szempontjábó l. A rákok stádiu mbeosz tása az az eljárás, amely 
legjo bban azonosítja a dagana t térfoga tot. A túlélés egye nes 
össze függés ben van a stádiumm al. Petefészekrá koknál a sebé
szet nek különleges helye van. Más rákok esetében a sebészi 
beava tkozás célj a a daganat telj es eltávo lítása daganatmentes 
sebszélekke l, ezé rt áttétes, nem petefészek eredetű rákoknál a 
sebészet szerepe nagyo n korlátozott . A petefészek ráknál a se
bész i beavatk ozás lega lább két okból indokolt: 1. a betegség 
va lódi kiterjedésének megí télésére, 2. az összes látható daga
nat eltávo lítására. Ahh oz, hogy egye tértésre ju ssunk és mind 
két cé lt megva lós ítsuk, szá mos kérdést kell megvá laszo lnunk. 

KI VÉGEZZE AZ ELSŐ HASMŰTÉTET? A nőgyógyász onkológus ál
talában j obban ítéli meg a betegség k iterjedését, mint egy szü
lész-nőgyógyász általános sebész seg ítségéve l, vagy egymagá
ban. Számos beteg esetén bebizonyoso dott , hogy, amikor nem 
nőgyógyász onkológus végez te a műtétet, a stádium megá lla
pít ás nem volt töké letes . Az ismételt műtét során kiderü lt, hogy 
1 stádium helyett III stádiumú betegség ben szenvedett a beteg . 
A stádium pontos ismerete pedig alapvetően fontos, mert nagy
mértékben meghatározza a keze lést. A felmérése k azt is igazo l
ták, hogy a nőgyógyász onkológus sokkal többször képes a da
ganat megfelelő eltávo lítására, amely egymagába n meghatározó 
a tú lélés szempontjá ból. 

MEGÁLLAPÍTÁS Minden petefésze krákban szenvedő betegnek 
hasznára vá lna, ha nőgyógyász onko lógus végez né az első has
műtétet, mivel ő az a személy, aki legjobban ismeri a betegség 
terje désének útját , a betegség természetét, és rendelkezik meg
felelő daga nat-sebészeti gyakorlattal. 

KÍVÁNATOS CÉL-E A MEGFELELŐ DAGANATELTÁVOLÍTÁS? Az el
múlt 30 évbe n számos adat j elent meg arró l, hogy a tú lélés nem 
csak az elsődleges daganat térfoga tának, hanem az első hasmű

tét után visszamaradó dagana t mennyiségének függvénye is. 

82 

A daganatmaradvány nagysága különöse n a UIC és IV stádiu
mokban befolyásolja nagy mértékben a túlélést. A visszamara dt 
daganat mennyisége szerint a daganat eltávo lítást általában 
megfelelőnek (opt imális) és nem megfelelőnek (szu b-opti
mális) nevezzük, de ezeke n belül további alcso portokat is elkü
lönítenek. Pl. megfelelően műtött betegeknél, am ikor tehát a 
megmaradt legnagyobb daganat átmérője kicsi, a kórjóslat 
függ attól, hogy hány ilyen daganatos csomócska maradt . Vagy 
olyan betegeknél, akiknél szabad szemmel látható daganat nem 
marad , j obb a túlélés, mint azoknál, akikné l daganat marad, 
még akkor is, ha az nagyon kicsi. 

A megmaradt daganat mennyisége egy lényeges kórjóslati té
nyező tehát, így felmerül a kérdés, hogy ez mennyire függ a se
bész járt asságától vagy a daganat b iológiájátó l, illetve mind
kettőtől. Az irodalom áttekintése azt mutatja, hogy azokna k a 
műtéteknek az aránya III és IV stádium ú esetek ben, melyek so
rán a daganatot úgy lehetett eltávolítani, hogy I cm-nél na
gyobb nem maradt vissza, 2,9 és 87% közö tt vá ltoz ik. Ez egy
értelműen utal a sebész j ártasságának megha tározó szerepére. 
Egy nemrég megje lent tanu lmány szerint 163, 111-IV stádiumú 
petefésze krákos esetben 85%-ba n lehetett a dagana tot úgy e l
távolítani, hogy látható daganat nem maradt. Azoknál, akiknél 
ezt meg lehetett valósítani, az átlagos túlélés 62 hóna p volt, 
mely 52%-os S-éves túlélést je lent. 

A megfelelő dagana teltávolítás érdekében végze tt túlzottan ki
terjesztett sebészet szerepé t több kutató is elemezte. A leggya
koribb eljárás a részleges vastagbél eltávolítás volt. Tanulmá
nyozták a lépel távo lítás , va lamint a hashártya rekeszről való 
leválasztásának szerepé t is. Úgy tűnik, hogy ezek a módsze rek 
csak akkor előnyösek, ha látható daganat a műtét végé n nem 
marad. Ha ez nem érhető el, akko r a túlélés nem jav ul, és a szö

vődmények lényegese n sú lyosabbak. 

Új abban egyre többen tanulmányozzák az ún. köztes daganat
eltávolítás (köztes hasműtét) szerepét. A köztes daganateltávo
lítás a sejtmérgező gyógysze res keze lés második, harmadik 
szakaszá t követő hasműtét, ame ly után a gyógysze rek adását 
folytatj uk. Egy előretekintő, véletlenszerűen csoportos ított ta
nulm ányban ezt az eljárást kedvező eredménnyel alkalmaz ták. 

A módsze r j elen leg is kivizsgá lás alatt áll, a GOG fo lytat egy 
kiterjeszte tt tanulm ányt , és elképzelhető, hogy a jövőben ez a 
beavatkozás fontos segítséget fog j elenteni a petefészekrák 
kórjóslatának javításába n. 

A medencei és a paraaortikus nyirokcso mó-eltávolí tás továbbra 
is vitatott. Adatok igazo lj ák, hogy a petefésze krák e nyirokcso
mókba ad áttéteket, és ennek gyakorisága növeksz ik a daganat
térfogattal arányosan. Az, hogy a nyirokcsomó eltávo lítás csak 
kór ismézés i vagy egyben kezelési célzatú is, még nem dőlt el. 
Néhány kutatás a nyirokcsomó eltávolítás j ótékony hatását írj a 
le a túlélésre. A tú lélés IHC stádiumb an lévő betegekné l jo bb, ha 
az áttétek csak a nyirokcso mókra korlátozódnak, és kedvezőtle

nebb, ha a terjedés hasüregen belüli. Úgy tűnik, hogy a nyirok-
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csomó eltávolítás szerepe lényeges, különösen korai stádiumú 
betegség esetén a kórjós lat megíté lésére, a daganat kiterjedésé
nek megá llap ítása céljából. Nyirokcso mó eltávo lítás nélkül azok 
a betegek , akiknek nyirokcsomó áttéteik vannak , felfedezetlenül 
maradnána k, elkerülve ezáltal a legmegfelelőbb kezelést. 

MEGÁLLAPÍTÁS Minde nt el kell követni ahhoz, hogy a petefé
szek rákb an szenvedő beteg daganatát teljesen eltávolítsuk, lát
ható daganat ne maradjon vissza . Minél kevesebb az elsőd le

ges műtét utáni dagana t maradvá ny, annál jobb a kórjós lat. Na
gyon kiterjeszte tt sebésze t csak olyan betegek nél j avaso lt, akik 
ezáltal klinikailag telj esen daganatmentessé tehetők, vagy is 
észrevehető daganatuk nem marad. Köztes daganateltávo lítás, 
ame ly még tudományos alátámasztásra vár, egy új, ígéretes el
j árás lehet a jövőben. A nyirokcsomó eltávolítás lényeges nek 
tűnik, elsősorban korai stádiumokban , a valódi sebészeti stádium 
meg ítélésének elősegítésében. Szerepe előrehaladott stádiu 
mokban még meghatározásra vár. A sebészet i cél megva lósítása 
érdekébe n célszerű az első hasműtét elvégzésébe a nőgyógyász 
onko lógus ! bevo1mi. 

Ml A SZEREPE A MÁSODIK BETEKINTŐ HASMŰTÉTNEK? A második 
betekintő hasműtét (seco nd-look laparotomy) eredeti sze repe a 
petefészek rák eseté ben a betegség, egy bizonyos ideig folyta
tott gyógysze res keze lés utáni helyze tének megá llapítása . Ez, 
megfelelően kivite lezett műtéttel el is érhető. A későbbi vizs
gá latok azt mutatt ák, hogy a másod ik betekintő hasműtét során 
ész lelt daganat eltávo lítása j aví thatja a túlélést. A témáva l kap
csolatos köz lemények arra utalnak , hogy a túlé lés csak olyan 
esete kben j avu l, amikor a második betekintő hasműtét során 
teljes mértékben sike rül eltávo lítan i a dagana tot. Ez sajn os 
csak a betegek kis hányadánál érhető el. Jelenleg úgy gondol
juk, hogy a második betekintő basműtét szerepe meglehetősen 

korlátozott, kivéve , ha meghatározott klini kai vizsgála t része. 

MEGÁLLAPÍTÁS A második betekintő hasműtét gyako rlati alkal
mazása nem aján lott. 

Kórjóslati tényezők elenyésző 
mennyiségű daganat maradvány 
esetén 

LOUIS DUBEAU, M.D. 

Department of Pathology, USD/Norris Comprehensive Cancer 
Center, USD School of Medici ne, Los Angeles, California 

BEVEZETÉS Elenyésző mennyiségű visszan1aradt daganat esetén 
alka lmazható kórjós lati tényezők használatát több tanulmány tá
masztja alá, jó llehet, a legtöbb munka egyetlen kutatócsoporttól 
szárm azik:, és je len adatok még nem indoko lják gyakorlati beve-
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zetését a betegek kezelésében. További tesztek szükségesek még, 
és tervezett klinikai tanulmányokban is vizsgálni kell értéküket. 

SZÜKSÉGES-E A VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK TOVÁBBFEJLESZTÉSE ANNAK 

ÉRDEKÉBEN, HOGY A DAGANATPUSZTÍTÓ GYÓGYSZERES KEZELÉS 

UTÁN MÉG VISSZAMARADT ELENYÉSZŐ MENNYISÉGŰ DAGANATOT 

KI TUDJUK MUTATNI? Előrehaladott petefészekrá kos betegek
nél platina-a lapú gyógyszeres keze lést követően 55- 71 %-ban 
találtak klinikailag nem megá llapíth ató daga natot a második 
betekintő hasműtét során . A vissza maradt dagana t a betegek 
többségébe n mikrosz kopiku s nagyságú volt. 

MEGÁLLAPÍTÁS A j elenlegi, nem-sebésze ti eljárások nem meg
fe lelőek a gyógyszeres keze lés után még megmaradt, elenyé
sző mennyiségű dagana t kimutatásá ra. 

Ml A MÁSODIK BETEKINTŐ HASMUTET SZEREPE? Számo s tanul 
mány fog lalkozik a második betekintő hasműtét eredménye i
nek: kórjóslat i értékéve l. Ezek a tanulmányok arra utalnak, 
hogy a második betekintő hasműtét végzése a mindennap i gya
korlatban nem indoko lt. Sok ilyen tanulm ányt azonban nem a 
j elenleg megkívánt vizsgá ló előírások szer int végeztek, és to
vábbra is hiányzik egy előretekintő, a betegeket véletlensze
rűen csoportos ító tanulmány, amely a platina keze lés utáni , kli
nikaila g negatív betegekke l fogla lkozik. Ennek ellenére, az a 
tény, hogy a dagana t az ese tek 24-54%-ában azokban a bete
gekben is kiújul , akikn él a másod ik betekintő hasmüté tnél nem 
tudtak maradék dagana tot igazo lni, arra utal, hogy ez a műtéti 

beava tkozás sem elég érzékeny a nem látható megmaradt da

ganatsejt ek kimutat ására. 

MEGÁLLAPÍTÁS A másod ik betekintő hasműtét pontos jelentő

sége még nem világos, tekintve, hogy nem állnak rendelkezés
re széleskörű klinik ai tanulm ányok. Annyi azonban megá lla
píthat ó, hogy ez a műtét a mikroszkópos nagyságú maradék
daganatok kimutatására nem a legmegfelelőbb. 

ALKALMASAK LEHETNEK-E A MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI VIZSGÁLÓ 

MÓDSZEREK AZ ELENYÉSZŐ MENNYISÉGŰ MARADVÁNY-DAGANA

TOK KIMUTATÁSÁBAN? Úgy tűn ik, hogy ez a megköze lítés kü
lönösen alka lmas a petefészekrá k kim utatására, figye lembe 
véve a betegség terjedés i módj át , azt, hogy általában nem ter
j ed túl a medencén, illetv e a hasüregen. Ezáltal, ellentétben 
másfajta rákokka l, figye lmünk kizárólag egy zárt üregre kell, 
hogy összpon tosu ljon. 

MEGÁLLAPÍTÁS Mo leku láris bio lógia i módszerek alka lmazása 
visszamarad t petefésze krák sejtek kimut atásá ra előnyös lehet. 

MELYIK LENNE AZ ESZMÉNYI MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI TESZT? A 
molekulári s genetik ai elvá ltozáso k kimutatására szo lgá ló bio
lógiai vizsgá ló mód szerek, bár rendkí vül érzékenyek, nem 
mindi g használhatók, mert ugyanazok, a rák kialaku lásáva l 
kapcso latos gén mutációk ninc senek mindegy ik petefészekrák 
ban j elen, és ezért nem je llegze tesek erre a betegség re. A leg-
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nagyo bb kihívás lenne olyan molekulár is jelző azonos ítása, 
amelyik az élő ráksejtekben jel en van, de nem található meg a 
gyógyszeres keze lés után még nagy számban megmaradt el
pusztult dagana tsejtekben, sejt maradványo kban. Úgy tűni k, 
hogy a telomeráz enzim működésének vizsgá lata rendelkez ik a 
legtöbb feltétellel egy ideál is módszerhez , mivel magas érzé 
kenységge l kimutathat ó, a hasüregben csak a rákos sejt ekben 
található, csaknem 100%-ban van je len petefészekrákokban , és 
az életképtelen ráksejtekből hiányz ik. Egy nemrég közö lt ta
nulmány szerint e módszer érzékenyebbnek bizonyult a hasi 
mosófo lyadék sejttani vizsgálatáná l is. 

MEGÁLLAPÍTÁS A telomeráz enzim működésének mérése pete
fésze krákos betege k hasi mosófo lyadékából a ráksejtek kimu
tatásának egy érzékeny módszere. 

MILYEN ADATOK ÁLLNAK RENDELKEZÉSÜNKRE A TELOMERÁZ 

VIZSGÁLATÁVAL A KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYSZERES KEZELÉS UTÁN 

MÉG MEGMARADT, ELENYÉSZŐ MENNYISÉGŰ DAGANAT KIMU

TATÁSÁVAL KAPCSOLATBAN? Egy nemrég indult és jelen leg is 
tartó, több intézet ben folyó tanulmányban 26 beteg második 
betekintő hasműtéte során nyert has i mosófolyadékában ta
láltak mérhető te lome ráz-akt ivitást. Kilenc betegné l (34%) a 
műtét negat ív eredménnye l zárult. Az utánköve tés folyamat
ban va n, és még nem ismer t, hogy ez a betegcso port magas 
kocká zatú-e a későbbi kiújul ás tek intetében . Ezek az ered
mények arra utalnak, hogy a telomeráz vizsgá lata a betege k 
egy lényeges hányadánál l ehetővé teszi a szemme l nem lát
ható maradvány-daganatok kimutatását olyan ese tekben is, 
amikor a másod ik betekintő hasműtéttel azokat nem sikerül 
fe lfedezn i. 

ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁS Jelenleg még mindig a második 
betekintő hasműtét a lega lkalmasabb eljárás a keze lt petefé
szekrákos betegekben megmaradt , elenyésző mennyiségű da
ganat kimut atására. Az ilyen mütétek érzéke nysége azonban 
nem a l egmegfelelőbb, így új megköze lítések kidolgozása 
szüksége s. A dagana t molekuláris biológ ia fejlődésének j obb 
megértés én alapuló e ljárások , mint pl. a telomeráz működés 
mérése has i mosófolyadékban , ígéretesek, de további kutat áso
kat igényelnek. 

Immunológiai kórjóslati tényezők 

GEORGE D. WILBANKS, M.D. 

Department of Obstetrics and Gynecology, Rush
Presbyterian-St. Luke's Medica/ Center, Chicago, 1/linois 

ban áll. A molekul áris biológia és a gene tika fejlődésével új is

meretek kerültek előtérbe, de még ezeknél is több új kérdés 

merült fe l a rák és a beteg immunrendszere közötti összefüg

géssel kapcso latban. Az az elképzelés, amely szerint a rák egy

fajta idegen test, amelyet az immunrendszer kilök, naivnak bi

zonyult. Kutatások sokasága fogla lkozott ezen kapcso lat szá

mos vonatkozásáva l, mint pl. ellenanyagok , gének, citokinek 

stb. Még mindig távo l állunk az immunrendsze r (sejtes és sa

vós egyaránt) és a daganat közötti kapc solat megértésétől, 

ezért nem valószínű, hogy egy saj átságos immunvá lasz kórjós
lati tényezőként szolgáljon. 

Kisebb tanulmányok biztató eredmé nyekke l szolgá ltak az 

interleukin-6 (IL-6) és a makrofág-colonia-serkentő tényező 

(MCSF- 1) tekintetében. A hasvíz je lenlétét szintén összefüg

gésbe hozták a kórjóslatta l. A petefészekrákka l kapcsolatban 

sok más citokin, kemok in és növekedési tényező szerepe is fel

merü lt. Vizsgálatok folynak a makrofágok , T-limfoc iták, NK

sejtek és újabban a dendritik us sej tek szerepét illetően. Lehet, 
hogy a felsoro ltak közül valamelyik, vagy több együtt használ

ható klinikai kórjós lati tényező lesz. Egy gyorsan fej lődő terü

let az ún. hősokk-fehérjék (HSP) kérdése. Ezek közü l a 
HSP27, HSP60, HSP70 és a HSP90 kapcso latban állnak a pe

tefészekrá kkal is. Jelenleg a legtöbb adat a hősokk-fehérjék és 

az emlőrák vonatkozásában ismert. 

Régóta ismert, hogy a dagana tok szövetta ni metszetébe n, a da

gana t melletti kötőszövetben fehérvé rsejt beszűrődés látható. 
Ma már tudjuk, hogy ez egy nagyo n összetett fehérvérsejt né

pesség, amelyben az immunrendszer különböző elemei talá l

hatók változó arányban. Az az elgondolás, miszerint a fehér

vérsejt beszűrődés mértéke egymagában kórjós lati jelentőségü, 

gyermekded . Új vizsgáló módszerekre van szükség, ame lyek

kel azonosíthatjuk az egyes fehérvérsejtek et, és, hogy ezek mi

lyen immunválaszt képviselnek. Ezeknek , elképzelhető, hogy 

majd előrejelző értékük lesz. 

Az immunr endszer valame ly fontos tagjának működését sza

bályozó gén hibáj a, illetve ennek felder ítése sz intén kórjós

lati tényezőként szolgá lhat a későbbiekben. A kutatásnak ez az 
iránya elsősorban a keze lés vonatkozásában ígéretes. A leg

főbb jelö ltek e téren a BRCA I és BRCA2, p53 , OVCA I és 
OVCA2. 

MEGÁLLAPITAS Az immunológiai tényezők nagy csoportján 

belül kell, hogy létezzen egy vagy több olyan terü let, ame ly a 

petefész ekrák kórjóslatához kapcso lódik . Jelen leg több, elkü

lönült tanulmány utal valamely immunösszetevővel való ösz

szefüggésre. Szükség van azo nban egy olyan tényezőre, 

ame lynek a petefés zekrákkal való szoros össze függését más 
tanulmányok is igazo lják , klinikai vizsgá latolmak vethető alá . 

BEVEZETÉS Az immunrendszer és a rák közötti kapcsolat már Jelen pillanatban egye tlen immunológ iai tényező sem alkal-
régóta a tudományo s kutatások érdeklődésének középpo ntjá- mas erre . 
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Szérum jelzők, mint kórjóslati 
tényezők 

GORDON J.S. RUSTIN, M.D. 

Department of Medical Oncology, Mount Vernon and 
Watford Hospital, NHS Trust, Northwood, Middlesex 

BEVEZETÉS Nincsenek olyan tanulmányok, ame lyekben a pete
fészekrák keze lésének a daganatjelzők alapján történt módosí
tásáró l számoltak vo lna be, ezért nem állíthatjuk, hogy a da
ganatjelzők meg határozzák a keze lést, arról azonban lehet 
gondolkodni, hogy miként befol yáso lják a betegség kimene
telét. 

JÓ- ÉS ROSSZINDULATÚ FÜGGELÉK-KÉPLET ELKÜLÖNÍTÉSE A szé
rum CA 125 szinten, az életkoron és az ultrahan gos vizsgá la
ton alapu ló rosszindu latúság i index kockázat meghatározó ér
téke a szak iroda lomban elfogadott. Ennek használata meghatá
rozhatná a sebészeti beavatkozás fajtáját, és hogy nőgyógyász, 
nőgyógyász onko lógus vagy sebész műtse-e a beteget. 

A SZÉRUM JELZŐK MŰTÉT ELŐTTI ÉRTÉKELÉSE A szérum j elzők 

műtét előtti meghatározásának klinikai j elentőségét illetően az 
adatok ellentmondóak , azé rt alkalmazás uk a sebészi beavatko
zás formáj ának eldöntésé re nem j avaso lt. Az egy ik tanulmány 
szer int I stádiumban lévő betegekné l 65 U/ml feletti CA 125 
szint rossz kórjó slatot jelent. Ez további bizonyítást igényel, 
egy olyan betegcso porton vizsgá lva, akiknél a stádium megha
tározás megfelelően megtö rténik. Csak így dönthető majd el, 
hogy szük séges-e ezeknek a betege knek kiegészítő gyógysze 
res keze lést adni. 

A SEBÉSZETI BEAVATKOZÁST KÖVETŐ, GYÓGYSZERES KEZELÉS 

ELŐTTI ÉRTÉKEK A műtét után, de még a kiegészítő gyógysze res 
keze lés megkezdése előtt megmért értékek is nagyon ellent
mondó eredm ényeket mutattak. Ezért a szérum jelzők alapján 
nem dönth etünk a kiegészítő keze lés formájá ról és az adandó 
gyógysze rek me1myiségé t illetően. 

A SZÉRUM JELZŐK ÉRTÉKE SEJTMÉRGEZŐ GYÓGYSZERES KEZELÉS 

ALATT Mind a szérum CA 125 érték, mind a CA 125 felezési 
idő számos tanul mányban jó előrejelzőnek bizonyult. A máso
dik szakasz gyógysze res kezelés utáni , 70 U/ml-nél magasabb 
CA 125 érték látsz ik a legjo bb kórjóslati tényezőnek. Megbíz
hatósága azonban nem elegendő a keze lés módos ításához. 
Ugyanabbó l a szérum mintából meghatározott CA 125 értékek 
eltérést mutathatnak asze rint, hogy a meghatározás milyen 
módszerrel történ ik, ezért helyesebb, ha nem az egy adott érté
ket, hanem az élettani érték felső határá nak többszörösét vagy 
a beteg CA 125 értékeiben bekövetkező vá ltozáso kat vizs
gá ljuk. 
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A BETEGSÉG LEFOLYÁSÁNAK KÖVETÉSE Több közlemény szerint 
a petefészekr ák keze lésének hatékonysága ellenőrizhető a CA 
125 szintek meghatározásáva l, ha ponto san meghatározzuk, 
hogy milyen CA 125 érték vá ltozások j elentenek hatékony és 
melyek elégte len kezelést. Ez a módszer ugyanann yira meg
bízható, mint a klinikai ellenőrzés vagy a sorozato s képa lkotó 
vizsgá latokka l történő követés. A CA 125 értékek mérésé t jó l 
beilleszthetjük egy adott beteg keze lésének felügye letébe, és 
ennek alapján dönthetünk , hogy folytatjuk- e a kezelést vagy 
nem, illetve váltunk más gyógysze rek adására. 

DAGANAT JELZŐK HASZNÁLATA AZ UTÁNKÖVETÉSBEN A daganat 
kiújul ása a daganatjelzőkkel a klinikai megnyi lvánulás és a 
képalkotó vizsgálat okkal történő kimutathatóság előtt hóna
pokka l jelezhető. A j elenleg is folyamatba n lévő MRC/EORTC 
CA 125 utánkö vetéses vizsgá lattó l várjuk a választ arra , hogy 
a daganatjelzőknek ez a hónapokka l korább i előrejelzése men
nyiben befol yásolja a betegség kimen etelét. Több kutató elfo
gadja azt a tényt, hogy kiújuló petefésze krák gyanúja eseté n az 
élettan i tartományban lévő CA 125 szintjének megkétszerező

dése elégséges indikáció ahhoz, hogy a kiújulás miatti keze lést 
elkezdjük. 

Kromoszóma rendellenességek, 
mint kórjóslati tényezők 

RJCHARD E. BULLER, M.D. 

Division of Gynecologic Oncology, The University of Iowa 
Hospitals and Clinics, Iowa City, Iowa 

BEVEZETÉS Már az 1900-as évekbe n fe lmerült a kérdés, hogy 
kromoszóma rendellenességek kulcsszerepet játs zhatnak-e a 
rák kialakulásában. Módszertan i újítások egész sora vette kez
detét az egyre kisebb kromo szóma-t erületek vizsgálatát lehető
vé téve. A rák kifej lődésében sze repet játszó gén hibák (mutá
ciók) azonosítása egyre inkább előtérbe került . Lega lább 5 gén 
elváltozása szükséges egy ép sejt rossz indul atú sejtté történő 

átalaku lásához. Ezek a meghibásodott gének négy géncso port
ból származnak, úgy mint 1. daganat- gátló gének (tumo r sup
pressor genes), 2. onkogé nek, 3. terveze tt sej tpusztulás (apop
tosis) gének , és 4 . mutator gének. 

A petefésze krákok 50%-ában figyelhetők meg kü lönböző ki
egyensúlyoza tlan kromoszóma rendell enessége k, elsősorban 
törések (de léciók), átfordul ás (inverziók) és kettőződések. 

Ezek a rend ellenességek szétszó rva he lyez kednek e l a 
geno mban, ,,megkím élve" a 4- , 13-, 14-, 18- és 20-as krom o
szómákat. Összefüggés t a kromoszóma rende llenessége k -
aneuploid ia kivételéve l - és a tú lélés között nem sikerült iga
zolni. 
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A kromoszóma vizsgá latok további korláta it petefészekrák 
ban mutatják az ún . ,,microsa tellites" PCR (polymerase chain 
reac tion) vagy southern blottin g vizsgá latok. A mikro satel
liták piciny DNS szakaszo k, amelyek sokszorosa n i smétlődve 

helyezkednek el a kromoszómákon (repe tit ive sequences of 
the DN A). Szám uk változó, ezé rt csak azok a kromoszóma 
helyek je lentenek támpontot genetikai vizsgá latok sze mpont
j ábó l, ahol ugya nannak a szemé lynek az ivarsejtj eiben a kro 
moszóma pár mindegyiké n megtalá lhatók, a dagana t sejt ek
ből szá rmazó kromoszóma párnak azonban csak egy ikén. Ezt 
a je lenséget nevezz ük a heterozigótaság elvesz tésé nek (loss 
of heterozygos ity, LOH ). A LOH j e lenség seg ítségéve l körül
írt elvá ltozásokat fedez tek fel a 13-as és 18-as kromo szómák 
hossz ú karj án a pe tefészek ráko k 27-6 1 %-ába n. Ezek ben az 
ese tekben a krom oszómák hagyo mányos vizsgá latáva l (kar i
ot ipizá lás) sze rkeze ti eltérést nem lehetett látni. A LOH vizs
gá lat tehát egy mélyebb betekint ést tesz lehetővé a DNS- be a 
kórjós lati tényezők kérdésé ben. Több kutat ó laboratórium is 
igazol ta, hogy lényeges különb ség van a LOH előfordu lását 

illetően a határese ti , a j ól differ enciált és a diff erenciálatlan 
petefészekráko k DN S-ének egyes meghatározo tt he lye in. 
Előreha ladott stádiumb an sok kromos zómán és kit e1jedten 
megfigyelhető a LOH j elenség. Nagyo n kora i, 1 stádiumú rá 
kok ese tén a betegsége t okozó gén rende llenesség kis száma 
miatt azok jobban felismerhetők. A LOH seg ítségéve l s ikerül t 
néhány olyan helyet meghatároz ni , amelyek a tú lélés szem
pontjá ból hátrányosna k b izonyu ltak, eze k azo nban sokvá lto
zós számí tásoknál már nem bizonyultak függe tlen kórjós lati 
tényezőknek. 

Néhány tanul mányt o lvashatunk a nem-véletlenszerű X kro
moszóma semlegesüléséről (non-random X chromosome inac
tivat ion), ame ly a petefésze krák kialakulására hajlamos íthat. 
Úgy tűnik, hogy ez egy új formája az örökletes petefésze krá
koknak. A nem-véletlenszerű X kromoszóma semlegesü lés 
azonba n nincs hatássa l a túlélésre. Mind enesetre további vizs
gá latokra van szükség, mielőtt megá llapíthatnánk , hogy a 
Lyon-fe ltevésnek ez a sú lyos megsé r1ése milyen klinikai kö
vetkezményekke l jár. 

MEGÁLLAPÍTÁS Az elfogadott és általánosan alkalmazott sej t
genetikai vizsgá ló módsze rek, a ploidia kivéte léve l, nem elég 
érzékenyek ahho z, hogy olyan adatoka t szo lgá ltassanak, ame
lyek kórjóslati tényezőként használh atók. Korábbi adatok azt 
suga llják, hogy a LOH elemzés hasznos lehet kórjós lati ténye
zők felismerésében; a LOH a 17-es kromoszóma hosszú kar
ján , p l. gya krabb an fordul elő előrehaladott stádiumokban , és 
befolyáso lja a tú lélést. A valódi és határe seti petefésze krákok 
nál megfigye lt LOH különb ségek, jóll ehet ismételten kimutat
hatók, klinik ailag azonban még nem hasznos íthatók. Ennek ta
nulmányozásához nagyszá mú dagana t v izsgá lata, valamint 
több 100 PCR elemzés szükséges daganato nként. Ezek a vizs
gálatok elvégezhetők friss daganat mintákbó l, de régi anyag 
miJ1tákat is vizsgálhatunk seg ítségükkel. Nőknél a feltételezett 
különbség a testi (autoszomák) és az X kromo szóma génjeinek 
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kifejeződésében alapot szo lgá ltathat egy ígéretes, új módsze r
hez, amely a jövőben seg ítségünkre lehet a betegség kialaku lá

sának és kórjós latának megítélésébe n. 

Molekuláris biológiai jelzők, 
mint kórjóslati tényezők 

ROBERT C. BAST, M.D. 

Division of Medicine, MD . Anderson Cancer Center, 
Houston, Texas 

BEVEZETÉS A legtöbb kutató úgy gondolja, hogy a petefészek
rákok többsége azokbó l a hámsej tekből származ ik, ame lyek a 
petefészek felszíné t fedik , vagy a petefészkek kérgébe zárt kis 
tömlők (cortical inclusion cysts) bel ső felsz ínét bélelik. Né
hány hámeredetű petefés zekrák azonban keletkezhet a másod 
lagos Müller-rend szer szár mazékaib ól, mint pl. rete ovari i, a 
petefészek melletti Müller-cső marad ványok, endosa lping io
sis és endom etriosis. A petefészekrá kok több, mmt 90%-a 
klónképző, azaz egye tlen, sok gén-hi bát tartalmazó és rossz in
dulatúvá alakult sej tből keletkezik. A petefészek ráko k külön
böző része iben kimutatható az onkogé nek, a daganat-gátló gé
nek és a DNS- t helyreállító enzimek (DNA repair enzymes) 
elváltozása i. Eltérések azoknak a géneknek ki fejeződésében is 
megfigyelhetők, amely nek term éke i irányítják a sejtburjá n
zást, a terveze tt sej tpusztulást, a sej tfelszíni tapadá st és az át

tétek képződését. 

MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. Je lenleg a mol ekuláris kó rjós lati j elzőket 

nem használják a betegek kezelésének módo sítására , bár né
hányat összefüggésbe hoztak a betegség kimenete léve l. Kór
jó slati jelentőségüket illetően mindegy ik jelzőről ellentmon
dásos eredmények szü lette k. Ennek okai: viszonylag kevés 
vizsgá lati alany, különböző módsze rek és vegysze rek hasz
nálata, az egyes j elzőkkel já ró egyéb mo lekuláris vá ltozáso k 
figye lmen kívül hagyása, a mole kulári s jelzők és a klinikai 
kórtani kórjóslat i tényezők összefüggésé nek elégtelen vizs
gá lata. 

2. Sejtburj ánzás i jelzők (mark ers of proliferat ion) rende lkez
hetnek kórjóslati jelentőséggel. Többen szorga lmazzá k a MIB-
1 további vizsgá lását a Ki-67 ant igénnek, mint a petefésze krák 
önálló, független, kórj óslati tényezőjének kimutat ására. További 
tanulm ányok szükségese k az alkal mazott különböző módsze
rek miatt i eltérő adatok tisztázására. 

3. A j elenleg leggyakor ibb molekuláris hiba petefészekrá kok 
eseté n a p53 gén elváltozása és fokozo tt kifejeződése (ex
pressz iója). Ez előrehaladott stádiumokb an sokka l gyakoribb 
(40-60%), mint kora i stád iumban (15%). Né hány közlemény 
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szerint 111-IV stádiumú betegségben a p53 fokozott kifejező

dése esetén akár I 0-20%-kal csök kenhet az ötéves tú lélés. Az 

immun festés és a gén-hiba elemzése k össze hasonlítása azt mu

tatja, hogy az immunhi sztokémia alulbecsüli a gén elváltozá

sok gya kori ságát, és fokozott gén kifejeződés az ép p53 gént 

tartalmazó sejtekben is előfordulhat. 

4. Más dagana t-gátló géne k között az Rb gén helyének elvesz

tése (LOH) gyak ran (30-69%- ban) társul nem-örökletes pete

fészekrá kkal, jólle het, a müködő Rb fehérje általában kimutat

ható. Csökken t Rb gén kifejeződés, mint rossz kimenetelre utaló 

kórjóslati tényező l stádiumú betegségb en, tová bbi kutatást 

igénye l. 

5. Az petefészek rákok 9-32% -ában megfigyelhető a c-e rbB- 2 

(HER-2/neu) fokozo tt kifejeződése. Egyes források szerint a 

HER-2/neu fokozott kifejeződése esetén a platina-al apú 

gyógysze res keze lésben részesülő betegek túlélé se csökken t. 

Egységes ített módszerek szükségesek a HER-2/neu gén által 

kódo lt p 185 fehérje daganatszövetben történő kimut atására . 

Továb bi , sok és egységes ített elvek alapján kezelt betege t 

magában fog laló tanulm ányra van még szükség, amelyben a 

HER-2/neu megha tározás a legmegfelelőbb módszerekke l 

történik. A keringő p 105 mennyiségé nek mérése ígéretes, 

rossz-kó 1jós latú jelző lehet pe tefészek rákban , ennek bizo

nyítására azonban még megerős ítő vizsgá latokra van szük

ség. A p 105 a p 185 fehérj ének a sejt en kívüli része ( ex trace l

lular doma in). 

6. A ras gén hibáj a gyako ribb a nyáko s és a határeseti, mint a 

savós petefészekrá kokban. Az összes petefészekrák 30%-á ban 

figyelhető meg a myc gén fokozott ki fejeződése. A ras gén el

térésének és a myc fokozott kifejeződésének, egyedü li vagy 

együttes kórjóslati j e lentősége a petefészekrákban további ku

tatásokat érdemel. 

7. Sok egyéb lehetséges molekuláris kórjóslati jelző és ezek 

vizsgá latának módszerei, mint pl. a genon vá ltozások (com

parative genomic hybridi zat ion és LOH) , gén ki fejeződés min

ták (array módsze r), DNS-k ijavító enzimek (mismatch repair 

enzymes), sejtpu sztulás-szabá lyozók (apoptosis gének, bcl-2 , 

bax) , tapadási molekulák (integrins , cadherins, tetranectin, 

CD44), proteázok (uPA, MMP-2, MMP-9) , áttétképződést 

gátló gének (nm23) és a hősokk-fehérjék (HSP27, HSP60) to

vábbi kutatásokat igényelnek. 

8. Több mo leku láris jelző együ ttes jelentőségét nagyszámú, 

egységes eljárások szerint keze lt betegek adata i alapján végze tt 

vizsgá latok kell , hogy meghatáro zzák. Fagya sztott, gyógysze

res kezelés előtt nyert daganats zöve t minták szükségese k a 

többes gén kifejeződések, génkifejeződési minták és új mole

kulár is jelzők tanulmányozásá hoz, amely formal inos tartósítás 

esetén rendkívül nehéz. 
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Állásfoglalás a p etefészek laphámrák kó,jóslati tényezőiről 

Örökletes petefészek laphámrák 

ANDREW BERCHUCK, M.D. 

Department of Obstetrics and Gyneco/ogy, Division of 
Gynecologic Oncology, Duke University Medica/ Center, 
Durham, North Carolina 

BEVEZETÉS A hámeredetű petefésze krák 10%-a örökletes, és a 
legtöbb esetért a BRCAI és BRCA2 gének hibái felelnek. A 
BRCA l gén az esetek 2/3-ában, míg a BRCA2 a fennmaradó 
l /3-ért felelős. A BRCA I gén elválto zást hordozó inál a beteg
ség korábban fej lődik ki, mint a nem hordozóknál , de a vi
szonylagos kockázat nem eme lkedik lényegesen 40 éves korig. 
Több csopo rt próbált különbséget tenni az örökletes és a nem
örökletes petefészekrák kórjóslata közö tt. 

VAN-E KÜLÖNBSÉG A TÚLÉLÉST TEKINTVE A BRCAl ÉS BRCA2-VEL 

ÖSSZEFÜGGŐ PETEFÉSZEKRÁK ÉS A SZÓRVÁNYOS PETEFÉSZEKRÁK 

KÖZÖTT? Mivel a daganatokban előforduló egyes gén elvá lto
zások befo lyásolják a daganat klinik ai képét és a tú lélést, fel
tételezhető, hogy a BRCAJ és BRCA2 génekke l összefüggő 
petefésze krákok is saj átságos klinik ai megny ilván ulásúa k. 
Ezeknek az eseteknek a vizsgá lata azonban nehéz, mert egyet
len intézet sem rendelkezik elegendő betegge l. Jóllehet, a leg
több nőnél a BRCA I elváltozássa l társult petefészekrák savós 
jellegű, és előrehaladott állapotban kerül felismerés re, néhány 
tanulmányban a BRCA I elváltozást hordozó betegek túlélési 
aránya az ellenőrzőcsoportéhoz képest viszonylag kedvezőbb 
volt. Ennek ellenére léteznek olyan tanulm ányok is, ame lyek 
ezt nem támasztj ák alá. A BRCA2-vel összefüggés be hozható 
esetekről kevesebb tanulmány készült . 

A Rubin és munkatár sai által elkészített összefog lalásban több 

amerikai intézet vett részt, és 53 BRCA I hibát hordozóba n ki
alakult petefészekrák klinikai-kórszöve ttani je llegzetessége it 
vizsgá lták. Előrehaladott stádiumú betegségben szenvedő 43 
BRCA I elváltozás t hordozó k túlélését hasonlított ák össze egy 
ellenőrző csoporttal, melyet kor, stádium , differ enciáltság és a 
szövettani forma szerin t is egyezte ttek. Az ötéves túlélés 
BRCAI elváltozást hordozók esetében 77, az ellenőrző cso
portnál pedig 29 hónap volt; a különb ség magasan szignifi
káns. Nemrég számoltak be a Memorial Sloan Kettering Can
cer Center-bői arról, hogy a BRCA I gén ashkenázi -féle elvá l
tozását hordozó petefészekrákos nők túlé lése az ellenőrző cso
porthoz képest sokka l kedvezőbb volt. Hasonló megfigyelés a 
BRCA2 vonatkozásá ban nincs. Más csoportok tanulmányai a 
kedvezőbb kórjós latot nem támasztották alá. Egy svéd népes
ség tanulm ány 2 1 csa ládbó l származó 38 BRCA I elváltozássa l 
társult petefészekrá kos beteg túlélését vizsgálta össze hasonlítva 
a vizsgá lt népességben előforduló szórványos petefés zekrákos 
megbetegedése k túlélés i arányáva l. Az első 2-3 évbe n 
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a BRCAl-gye l összefüggésbe hozható esetekbe n egy kezdet i 
tú lélés i előnyt figye ltek meg, amely azon ban nem állt fenn a 
későbbiek során . Ang liában , a Csa ládi Petefészekrákot Tanul
mányozó Csopo rt szintén vizsgá lta a csa ládon belüli petefé
szekrák tú lélés i arányt. Az egy ik vizsgá lat i cso portnál ( 119 be
teg 62 csa ládból) nem volt kimutatható BRCA I vagy BRCA2 
géne lváltozás , míg a másik csopo rtban ( 15 1 beteg 57 csalá d
ból) igen. A vizsgá lt 5 év alatt a túlélés 2 1 %-os volt a BRCA 1 
és 25%-os a BRCA2 e lvá ltozást hordozó csa ládokn ál, és 19%
os azokná l, ahol nem volt azo nosítható a géneltérés. 

MEGÁLLAPITAS Továbbra is kérdéses, hogy a BRCA 1 és 
BRCA2 gén e lváltozássa l társu lt petefészekrákos betegek tú l
élés i aránya különbözik-e a szórvá nyos petefészekrá knál ta
paszta lható aránytó l. Több tanulm ány szükséges még , amely 
megvi zsgá lná, hogy van-e összefüggés ezen gének elváltozásai 
és a tú lélés között. Valószínű leg, a BRCA géneken előfordu ló 

e lváltozások közü l néhány, de nem az összes kapcso latba hoz
ható a kedvezőbb tú lélés i aránnya l. Ez a lehetséges bioló giai 
különbség magyarázhatja az eltérő iroda lmi eredményeke t. 

MILYEN EGYÉB, KÓRJÓSLAT! JELENTŐSÉGŰ MOLEKULÁRIS ELTÉRÉ

SEK VANNAK BRCAl-2-VEL ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓ PETEFÉ

SZEKRÁKBAN? Úgy tudjuk , hogy a BRCA 1-2 hordozók daganat
fejlődése sok más gén elváltozás j elenlétének függvénye. Több 
kutatócsoport mutatott rá arra, hogy néhány gén elváltozása (pl. 
p53), amely szórvá nyos petefészekrák ban a leggyakorib b gén el
térés, megfigyeU1ető örökletes petefészekrák esetében is. 

MEGÁLLAPÍTÁS Je lenleg nem bizonyított , hogy más gene tikai 
változások befolyáso lják a BRCA 1- és BRCA2-vel összefüg
gésbe hozható petefé szekrák túlé lését. Csa k kevés megfelelő 

esetszámú tanu lmány foglalkozo tt e témakör vizsgá latával, 
ezért tovább i nagyon körültekintő vizsgá latokra van szükség, 
ame lyeket a szórványos petefészekrákná l felismerésre kerülő 
moleku láris genetika i eltérésekre kell alapozn i. 

Daganatpusztító gyógyszeres 
kezeléssel (kemoterápiával) 
kapcsolatos kórjóslati tényezők 

JAN 8. VERMORKEN, M.D . 

Department of Medical Oncology, University Hospital, 
Antwerp, Belgium 

KI RÉSZESÜUÖN DAGANATPUSZTÍTÓ GYÓGYSZERES KEZELÉSBEN? 

A petefésze krák kórisméjének felállításakor a stád ium és a da
ganat érettsége (grade) azok a szempon tok, melyek alapján 
megtervezzük a kezelést. A kora i stádiumú, jó kórjós latú ese-
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tekben (JA, IB, grade 1) a sebészet i bea vatkozást követően nem 
szükséges kiegészítő gyógysze res kezelés. Előrehaladott ese 
tekben (IIB-lV stádium) kedvezőtlen a betegség kimenete le, 
így ilyenko r műtét utáni sejtmérgező gyógyszeres keze lés ja
vaso lt. Nem egyértelmű az, hogy azok a betegek, akik a fent 
em lített csoportokba nem sorolhatók, részes üljenek-e a szok
ványos kiegészítő gyógyszeres keze lésben , és erre a kérdésre 
nem is fogunk add ig választ kap ni, amíg az előretekintő, nagy
esetszá mú, véletlenszerűen csoportos ított tanulmányok ered
ménye i nem állnak rendel kezésünkre . Ezeknek a betegeknek a 
keze lése sokka l inkább elméleti alapoko n nyugsz ik, mint té
nyeken. Azokná l a betegekné l, akik előrehaladott betegség 
cso portjába tartoznak , és ezért gyógysze res keze lést igénye l
nek , nem áll rendelkezés ünkr e olyan kórjós lati tényező, ame ly
nek alapján úgy dönthetnénk , hogy ne az egységes ített szab 
ványkezelést adjuk. Néhány kutató szeri nt kis daganattérfogat 
ese tén az azonnali platina-a lapú kezelés látványos eredménye
ket mutat a hossz ú-távú túl élés tekintetében. Kiúju lás ese tén, 
második-vona l gyógysze rek adása egy lehetőség, de ennek ha
tásossága nagy fokban függ a beteg és a betegség jellemzőitől. 

MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. Alacsony kockázatcsoportba tarto zó bete
gek (megfelelően stádium ozott IA, IB, grade l esete k) nem 
igénye lnek sejtmérgező gyógyszeres keze lést. 2. Magas koc 
kázatcsoportba tarto zó, de kora i betegsé gben szenvedőket 

(IA-18 >grade 1, IC, IIA) a kiegészítő daganatpu sz tító gyógy
szeres kezelés hatékonyságát vizsgá ló klin ikai tanulm ányok ba 
kell bevonni anna k eldöntésé re, hogy szám ukra ez a kezelés 
hasznos vagy nem . 3. Előrehaladott esetekben a gyógys zerek 
adása szükséges, ha ez nem ellenjava llt. 

MILYEN SEJTMÉRGEZŐ GYÓGYSZEREKET ADJUNK ELSŐ-VONAL

BAN ÉS MEDDIG? Az első-vonal gyógyszeres keze lés meg vá
lasztása önmagába n kórjóslati jelentőségű, mivel több adat 
alátámas ztja előnyös hatását a tú lélésre, függe tlenü l más bioló
g iai vá ltozóktó l. Meta-elemzések azt mutatták , hogy a platina
alapú kezelések hatásosabba k az egyéb fajtájú, nem platinum
alapú keze léseknél, és, hogy a több-gyógy sze res (kombiná lt), 
platina-alapú kezelés eredményesebb , mint az egy-gyógysze
res (single-age nt) kezelés. A még nem lezárt ICON -2 tanu l
mány köztes eredménye i is erre utalnak. Két nagy-terjedelmű, 

előretekintő, véletlenszerűen csoporto sított tanulmány adatai 
alapján kiderült, hogy a pacl itaxel/ciszp latin együttes keze lés 
hatásosa bb a ciklofoszfamid/c iszp latin keze lésné l az általános 
túlélé s, a keze lésre adott válasz és kiújul ás-me ntes tú lélés terén 
is (első-szintű bizonyítás) , így ez lett az új, szabványkeze lés . 
Ez a keze lés érdekes módon hatásosabbnak b izonyu lt a megfe
lelően és a nem-megfelelően daganatmentesített betegeknél 
egyará nt. A ciszplatin carbopl atinn al történő helyettes ítése el
fogadható változat , de a legmegfelelőbb mennyiségek még 
nem ismertek . Tekintettel arra , hogy a carboplat in kevésbé ká
rosító , több kutató jogosnak tartja a carbop lat in/pacli taxe l 
együttes haszná latát. Hosszú-távú utánköve téses adatok, ame
lyek leginkább kis daganat-mennyiségü (sma ll-volume) ese 
tekben fontosak , egyelőre nem állnak rendelkezésre. Két na-
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gyobb-ese tszámú , vélet lenszetií cso port os ított vizsgá lat a kis 
daganat-mennyiségű betegcso portnál jo bb eredményeket igazolt 
hasűregen belüli platina alkalma zása után. 

A kezelések szá mára vo natko zóan az irodalom egységeseb b. 
A legtö bb tanulm ányban 6 szakasz ban adtá k a keze lést , és nem 

igazo lták, hogy tovább i keze lés ja víthatn á a túlélést. Tekintve 
a pac litaxe l érképződést gá tló és a tervezett sejtpu sztulást 

(apoptos is) elősegítő tu lajdonsága it, érdemesnek tűnik egy 
hossza bb-tá vú keze lést nyomo n köv etni . 

MEGÁLLAPÍTÁS A daga natp usztító gyógysze res keze lés fajtája 

mind en petefé sze krákban szenvedő betegnél kórjó slati j elentő

ségg el bír. Előrehaladott esetekbe n az ajánlott pac litaxel/ platina 
kezelések száma 6, míg korai stádiumú betegség ese tén ez még 
nem egyértelmű. Ma még az sem világos , hogy az érbe adott 
vagy a hasüregi keze lés a hatásosab b. 

A DAGANATPUSZTÍTÓ GYÓGYSZERES KEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN 

MILYEN EGYÉB KÓRJÓSLAT! TÉNYEZŐK LÉTEZNEK? Azokka l a kór

jó slati tényezőzőkkel kapcso latban, amelyekről feltéte lezzük , 

hogy képesek előre je lezni az első gyógysze res keze lésre adott 

vá laszt, fontos figye lembe venni , hogy előrejelző képességük 
nem a gyógysze res keze lésse l való kölcsö nhatásban van, hanem 

inkább abb an, hogy sajátságos, a sejtmérgező szerek hatásától 
függet len, biológ iai tu lajdon ságú csoport okat azono síthatnak. 

Például , kedvezőtlen tényezők, mint a műtét utáni daganatm a

rad vány nagysága, rossz álta láno s állapot, előrehaladott stádi
um , köztudottan kihatnak a túlé lésre, de nem azé rt, mert a 

gyógysze rek hatását jellemző kó rjóslati tényezők, hanem azért , 

mert a betegség kimenetelét jel z ik előre. Ez nagy valószínűség

ge l nem érvé nyes azokra a molekuláris rende llenességekre, 
ame lyek kórjó slati jelentőségűek. Míg néhány molekulár is el

változás csupá n a dag anat kedvezőtlen biológ iai tulajdon ságá t 

mutató j elző (pl. ras gén elváltozáso k), mások pozitív vagy ne
gatí v módon befolyá so lják a betegség kimenetelét, anna k alap 
ján , hogy a gyógysze res keze lés hatását elősegítik vagy éppen 

hátráltatják. Szá mos gén t, illetve fehérj ét hoztak már kapcso lat

ba a platina/taxa ne érzéke tlenségge l. Ezek többek között a p53 

elváltozása , emelkedett GS H, p-g likoprotein, LRP és bax. Az 
idevonatko zó iroda lom azo nban ellentmond ásos, valószínű leg 

azért, mert az alkalma zott mód szerek és a pozitív itást meghatá
rozó határértékek ( cut-off points for po sitivity) az egyes tanul
mányokban j e lentősen különbö zte k. E mo lekulári s jelzők 

gyógyszer-érzéke tlenségge l kapcso latos szerepéről még nem 
születtek végső megállapít ások, további tanulmányokra van 

szükség; elsősorban olyanokr a, amelyekben a gyógysze r-érzé 
ketlensége t befo lyáso ló kész ítménye ket is adnak. Csa k így van 

reményünk, hogy megértsük a mo lekulári s tényezők előrejelző 

sze repét a daganatp usztító gyógysze rek hatására vonatko zóan. 

MEGÁLLAPÍTÁS Számos moleku láris jelzőről merült fe l, hogy 
esetlegese n kórjó slati fontosságú , és ezért további vizsgá latokra 

van szüks ég . Ez idei g azonb an egyikről sem bizonyoso dott be, 
hogy függet len kórjó slati jel entősége lenne. 

1999 Nőgyógyászati Onkológia 1- 2. 77- 9 / 

Állásfoglalás a petef észek laphá mrák kórjós/ati 1é11yezőiről 

LÉTEZNEK A MÁSODIK-VONAL GYÓGYSZERES KEZELÉSSEL KAP

CSOLATBAN KÓRJÓSLAT! TÉNYEZŐK? Visszatekintő tanulm á

nyok szerint a kiújul ás időpontjában a betegség megá llapít ásá

tól e ltelt idő, a beteg erede ti á ltaláno s állapota és a dagana t 

érett sége (grade) , előrejelző tényezők a túlélést illetően . Nem 
világos, hogy ezen tényezők a gyógyszeres keze léshez kapcso
lódóknak tekinthetők-e, mive l úgy tűilik, hogy egyszerűen a 

daganatok biol óg iai tu lajd onsága inak jellemzői. A má sodik 
vonal gy ógy szerekre adott vá lasz sokak szerint a platin a-, illet

ve a gyógyszera dagolás -mentes időszakasz hosszá nak függvé

nye. Egyéb bete gség hez kapcso lódó tényezők, mint daganat

térfogat , szöv ettani forma és az átté tek helye, száma sz intén lé
nyeges tényezők. Vizsg álták a második- és a harmad ik-vonal 

gyógysze res keze lés utáni tú lélést is. A gyógyszerek hatását 
előrejelző tényezőkön kívü li kórjós lati j ellemzők, mint p l. álta

lános állapot , a betegség felismerésétől eltelt idő, a szé rum 
haemoglob in színt , eze kben az ese tekben is jelentősek. ftt se m 

tudjuk , hogy eze k menny ire a gyógys zerekkel összefüggő elő
reje lzések, vagy inkább a daganatos betegség természetes lefo

lyásá nak j elző i. A köze lmú ltban szám oltak be egy olaszors zá

gi tanulm ányról, ame lyben azt ta lá lták, hogy azok a betegek, 

akiki1ek a daganata 12 hó nap daganat-me ntes időszak után 
újult ki, és akiknek a daganata az első keze lés so rán te ljesen el

pusztult , hatásos abban vo ltak kezelhetők CA P adásával, mint 
egye düli pac litaxe lle l. 

MEGÁLLAPÍTÁS A betegség és a beteg jellemzők azok a legfon
tosabb tényezők, am elyek a má sodik- és többedik- vo nal 

gyógysze res keze lés kimenete lét meghatáro zzák. A keze lés 

vég leges megvá lasztása nagy mért ékben függ attól, hogy a be
tegség platina -érzékeny vagy platina-közömbös. Ne m egyér
telmű, hogy a sejtmérgező gyógysze res keze lés milyen mérték

ben hatá sos a tú lélésre . 

Kórjóslati tényezők a magas
és alacsony-kockázatú 
petefészekrákok elkülönítésére 

HANS E. GEISLER M.D., JOHN P. GEISLER, M.D. 

Division of Gynecologic Oncology, Department of Obstetrics 
and Gynecology, St. Vincent Hospitals and Health Services, 
Indianapolis, Indiana 

BEVEZETÉS Hagyo mányosan , a petefé sze krákban szenvedő be

tege lrnél kórjós lati tényezőnek tekinthetők a F IGO stádium , a 
szövettani di fferenc iáltság, a szöve ttan i forma és a sejt csö k

kenté s szintje. Ezen jellemzők vá ltozás ai seg ítenek megállapí 
tani, hogy mel yik betegnél alacso ny (FIGO stád ium IA- 18 , 

grade 1, nem világos sej tes rák), illetve magas a kocká za t 
(FIGO stádium LC vagy nagyobb, grade 2-3 és világos sej tes 
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rák) . Gyakran az alacso ny-kockázatú jel lemzőket hordozó be
tegeket nem kezelik sejtmérgező gyógysze rekkel. 

Az alacsony- és magas-kockázat ú betegsége knél 3 új tényező 

beveze tését igazo lja az irodalom. A sebészeti beavatkozást 
végző szakember nőgyógyászat i onkológ iai képzettsége és já r
tassága a petefésze krák sebészetében fontos kórjóslati jelentő

ségü. Ez annak tulajd onítható, hogy a nőgyógyász onko lógus 
sokkal gyakrabban végez megfelelő sebész i stádium meghatá
rozást, alaposabban távo lítja el a daganatot, szükség esetén ki
terjesz tett mütéttel, és, hogy a sej tcsökkentés meghatározó fon
tosságú. Tekintettel arra, hogy a túlélés jelentősen jo bb, ha a 
beteget nőgyógyász onkológus müti, azokat a betegeket, akiket 
nem nőgyógyász onkológus müt, a kedvezőtlen kimenetel vo
natkozásába n nagy kockázatúaknak kell tekinteni . 

Az utóbbi néhány évben határozták meg a DNS-index szerepét 
és a MIB- 1 j elölését, mint kórjóslati jelzőket a hámeredetü pe
tefészek rákokban. A DNS-index tünik a leghasznosabbnak, 
amikor el kell dönteni, hogy adjanak-e kiegészítő gyógyszeres 
keze lést I stádiumú rákban szenvedő betegné l. A MIB- 1-nek 
szé lesebb körben lehet szerepe. A szerzők vizsgálata szer int 
még előrehaladott stádiumb an sem vo lt a betegség végzetes ki
menetelü azokban az esetekben, amikor a MIB- 1 j elölés ala
csonyabb volt 22%-nál. Ebben a vizsgá latban az I A vagy I B 
stádiumú , grade I betegek kivételéve l mindenki kapott kiegé
szítő sejtmérgező kezelést . Ebből következ ik, hogy a M IB- 1 
használható a1rnak megá llapítására is, hogy egy adott betegnél 
magas vagy alacso ny a betegség kiújulásának kockázata. 

MEGÁLLAPÍTÁS A hámeredetü petefészekrák egy veszedelmes 
betegség. Még a korszerü daganatpusztító gyógysze res keze
lésnek is varu1ak mellékhatása i, ami jelentősen befo lyáso lja a 
betegek életének minőségét. Ezért fontos meghatározni egy 
szintet, ame lynél e lég alacsony a kiúju lás kockázat a, és így a 
kiegészítő gyógysze res keze lés nem feltétlenül szükséges. A 
j elenleg j avaso lt fe losztás a következő : 1. az alacsony kocká
zat meghatározó i a FIGO IA-IB stádium, grade 1, diploid szer
kezet, nem világos sejtes szöve ti szerkezet és az alacsony 
MIB- 1 festődési arány, 2. a magas kockázat meghatározói a 
FTGO IC vagy magasa bb stádium, grade 2-3, aneup loid szerke
zet, világos sejtes rák, és a magas MIB- 1 festődési arány. 
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