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A FORDiTó ELŐSZAVA Koiss Róber t d1:, Szülészeti és Nőgyó
gyászati Osztá ly. Fővárosi Szent Is tván Kórház. Budap est 

A nőgyógyászati kóri smézések egy ik, még a mai napig nem 

mego ldott kérdése a függelé k-k ép letek termé sze tének meg ha
tározása. A kérdés két okbó l is időszerű. Az egyik ok , hogy a 

jóindulatú elváltozáso k egy része keze lés nélkül is meggy ó

gy ul, így a feleslege s műtétek egy része elkerü lhető. A másik 

sze mpont , amely talán fontosabb, a rosszi ndulatú petef észe k 

folyama tok időben történő kiszürése. A korai stádiumba n felfe
deze tt petefész ekrák gyógy ulás i esé lye jó, a halálozási arány 

azonban a betegség előrehaladásával hatvá nyozo ttan növ ek

szik. A korábban rendszerese n alkalma zott kór ismézési eljá rá

sok közül több vesz ített jelentőségébő l (pl. tömlő szúrcsa
po lás). Más módszerek tetjedte k el szűrővizsgá latként a tech
nikai fejlődésnek köszönhetően (UH, CA 125). A szürés ado tt 

ese tben nagy gya korlatot , költséges nyomonköve tést igényel

het (szí nes Dopp ler). Bármely ik vizsgálóel járá st is nézz ük, 

önmagukban nem nyúj tanak megfelelő biztonságot a rossz in

du latú folya matok kiszürésé re. Éppen ezé rt, más területen már 
széles körben alkalma zott sta tisztikai rendszerektől várható 
talá n a pete fésze k elvá ltozások tö kéletes szü rése . A mat emati

kai e lvekre épülő és össze tett kérdése k megol dására képes 
eljárás nak van létjo gos ultsága a petefészek folyamatok kiérté

kelésében , hiszen nagyo n sok tényező (daganat nagysága, a da
ganat ára mlási mut atói , a beteg hormonális á llapota ... ) együ t-
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tes feldolgozása sz ükséges . Timmerman és 111/sai szá mítógé pes 

modell seg ítségé t használják fel a többtényezős pete fészek el
változások megíté lésé ben, és segítségéve l rossz indul atúság i 
esély becs lésé re is képesek. Ahhoz azonba n, hogy a szá mítógé

pes e lemzés szo kványos vizsgá lattá nője ki magá t a petefésze k 
elváltozáso k kiszü rése terén, még sok előretekintő tanu lmány
nak kell elkész üln ie. 

BEVEZn És Folyamatos a vita a tartósa n fennálló függe lék- kép
letek jelle gének megít élése tekintetében. Manap ság ez azért is 

fontos, mert egy re nagyob b az érdeklődés a pete fészek daga na
tok kon zervatív keze lésé t, a „csa k meg figye lés" lehetőségeit 

i lletően és a legkiseb b sebésze ti beava tkozás tekintetében. 

A függe lék-kép letek természetéről csak szöve ttani vizsgá lat 
seg ítségéve l bizo nyoso dhatunk meg, így je lenleg a hagyomá

nyos eljárá s, amellye l a végső kórism ét is felállítjuk , a feltáró 

hasmetszés . A műtéti feltárá s során a sebész vára tlanul a pete
fésze k rosszindulatú elvá ltozásával sze mbes ülhet. Ilyen ese

tekben sajnos el őfordulhat, hogy a mütő orvos dagan atgyó
gyászati járatlan ságá nak vagy a helyi kór ház onkológ iai isme

reteinek hiányosság a miatt az előreha l adott petefésze krákos 

nők nem a megfelelően kitetjeszte tt mütétben részesül nek 

( 1-2). Az elégte len elsőd l eges sebészeti bea vatko zás egy rész t a 
pete fésze krák alulstádiumo zásá t eredm ényez i, másrészt a be
teg túlélési esélyé t rontj a, m ive l a vissza maradt rosszindulatú 

daga nat menn yiség a petefészek rák egyik legfo nto sabb kórje l
ző tényezője (2-5). Rendkí vül fonto s a gyanús függe lék-képle

tü betegek időben történő, a daganatos betegség mütét előtti , 

alatti és utáni keze lés ben já rtas daga natsebész hez való kü l

dése, mert ezáltal csökkenthető a petefésze krák halá lozás i 

aránya, ame ly ma még a női nemi szervek daga natai közül a 
legmaga sabb . Ez a magyará za ta annak, hogy a rosszin dulatú 
folyamatok kimutat ására szo lgáló eljárás érzékenysége (sze n

zitivitás) a rosszindu latúság megí télésében sokkal fontosa bb, 
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mint ma ga az eljárás formája. Ugyanak kor a specificitást sem 

sza bad figye lmen kívül hag yni. 

A rossz indulatú ság műtét előtti kizá rása azért is fontos , mert a 

sebésze ti mód sze rek fejlődésének köszönhetően ma már 

has tükr özésse l is mego ldhat ó a jó indulatú függe lék képletek 

keze lése, e ltávo lítása . Ez az eljá rás, amit ,,egy napo s sebésze t

nek" nevez nek, csö kkenti a sebészi megterhelést és a kór házi 

ápol ási napok szá mát (6-9). Az ún. működési töm lők (funkcio 

nális ciszták) ese tén bárm ilye n sebészeti beavatko zás szü k

ségtele n, és csak szövődményt, feles leges an yag i kiadást ere d

ményezhet , va lami nt a fogamzó képesség lehet séges e lveszté

séve l já rhat. Ezé rt alapvető fontosságú egy olyan ponto s mód

sze r kifejl esz tése, ame ly műtét nélkül , nagy biztonságga l 

különbsége t tud tenn i a jó és rossz indulat ú függe lék-ké pletek 

közö tt. 

SZÚRCSAPOLÁS (CISZTA PUNKCIÓ) Ez az egy kor szé les körben 

a lkalmazo tt e ljárás manapság csak nagyo n ritkán kerül előtér

be , szá mtalan ok nak köszönhetően. Először is a keze lési jel en

tősége nagyo n korlátozo tt, mi ve l a müködé si tömlők beav at

kozás né lkül is eltűnnek, a többi elvá ltozás pedig általában mű

téte t köve te l. Ezt mutat ja az a felmérés is, am elybe n 88 olyan 

egy rekeszes tömlőjű beteg nél, akinél szúrc sapolá st végez tek, 

30%-ban a szúrás t követően mütétre került sor ( 10). Egy má

sik, 204 beteget ma gában fogla ló tanulm ányban , akikn él a szú

rás eredm énye ként j ó indul atú tömlőt kóri sméz tek , 65%-ba n 

3 hónapon belül kiúju lt az elvá ltozás ( 11 ) . Másodszor , a csa po

lás so rán nye rt folyadék sejtv izsgá latának rosszi ndulatúságo t 

jelző érzékenysége csak 30 , 33 és 40%-os vol t három külön bö

ző tanulm ány fe lmérése alapján ( 11- 13). A legnagyob b hátrá

nya az e ljárásnak az a me gfigye lés, mi sze rint , ha a rosszi ndu

latú pete fésze k daga natból vett folyadé k a has hártyára kerül , a 

be tegség kórlefol yása, már az I stádiumú ese tekben is, nagy

mértékben romli k ( I 4- 15). 

SZÉRUM CA 125 SZINT A CA 125 anti gén egy nagy mol ekulájú 

glikopro tein , amelye t a leg több hámeredetű petefészekrák ter

me l, és ame ly monoclonális anti tes tte l (O C 125) kimutathat ó. 

A CA 125 a petefésze krák legnagyo bb érzékenységű dag anat 

jelzője ( 16- 19). Megközelítőleg 80%- ban kimut atható előreha

lado tt pe te fészek rákban (stádium 111), de csak 40-44 %-b an 

kórje l ző az I stádiumban lévő bet ege knél ( I 9-22). Több tanul

mány foglalko zo tt a CA 125 daganatjelzőnek a jó és rossz indu 

latú függe lék-képletek megkülönbö ztetésé ben játs zo tt sze repé

ve l. Né hány szerző kül önbsége t tesz a CA 125 határért ékének 

megállapítá sát ill etően, hogy a vá ltozás kora előtt vagy után 

van-e a beteg. A vá ltozás kora elÖl't lévő asszo nyo k esetébe n 

a vizsgála t speci ficit ása 35 U/ml határ érték mellett alacso ny, 

mi ve l a magasabb értékek (álpozi tív eredmény) gya kran for

duln ak elő pl. a havivérzé s alatt , terhesség ben , valamint j ó in

dul atú folyamatok széles körébe n : petefésze k tömlők ( I 0%), 

endom etriosis (20-30%), máj zsugo rodá s (60- 70%) , hasnyá l

mirigy gyull adás (30%), kismedence i gy ul ladások és Meigs 

szindróm a ( 100%) ese tén ( 16- 17, 19, 23) . Méht estrák (30 %), 
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tüdőrák (30% ), gyo morrák (30 %), hasnyál mirigy rák (50%) és 

májr ák (50%) is gyakra n emelkedett szé rum CA 125 (>35 

U/ml) sz inttel jár együtt ( 19). Ha viszo nt a 65 U/ml hat árérté

ket használjuk , csökke n a vizsgá lat érzékenysége a petefészek

rákra vonatk ozóan (/ . táblázat) . 

/. táblá:at A szérum CA 125 érték szerepe a jó- és rosszindulatú fiiggelék

képletek megkülönböztetésében 

Szerző Esetszám Érzékeny- Specifi- PEÉ NEÉ 
ség citás 

Premenopauza (ha1áré11ék 65 U/ml) 

Matkasia11 és mtsai (24) 66 60 89 49 93 

Gadd11cci és 111/sai (25) 213 50 87 24 96 

Postmenopauza (határérték 35 U/ml) 

Fink/er és mtsai (26) 102 84 92 94 80 

Malkasia11 és mtsai (24) 92 78 97 94 74 

Pats11er és Ma1111 (27) 125 77 8 1 87 68 

Schuller és mtsai (28) 228 72 80 73 79 

Maggi110 és mtsai (22) 290 78 82 78 83 

Pre- és postmenopauza (határérték 50 (vagy 30) U/ml) 

Jacobs és 1111sai (29) 143 67 (8 1) 94 (75) 
Davies és mtsai (30) 124 70 (75) 85 (76) 67 
Ti11g11/stad és 111/sai ( 1) 173 73 94 85 88 

PEÉ pozitív előrejelző érték NEÉ negatív előrejelző érték 

A kiterjesztett hasi mütétek sz intén befolyásolják a CA 125 da

ganatjelző visel kedését , mert a műtét után a betege k 80%- ában 

mege melk ednek a szé rumban mé rt értékek. A legma gasa bb 

értékek a mütét utáni máso dik héten fordulna k el ő, és csa k 

8 hét múl va térnek vissza az eredeti szé rum szintre (3 1 ). Végü l 

a kemoterápiás keze lés is hatássa l van a CA 125 szé rum szint

re. A Docetaxel keze lés ben részes ült pete fészek rákos be tege k

nél is megfigye lték a Ca 125 sz intek válta ko zó emelkedésé t, 

olyan ese tekben is, amik or a daganato s növe kedés nem haladt 

előre. Ez a keze lés mel léhatása ként fel lépő folyadék vissza tar

tásnak köszönhető (32). Eze knél a betegeknél a me llkasi és 

hasü reg i folyadékgyüle m, vizenyő j e len tkezett , amely a keze

lés abbahagyása után eltűnt, és ezze l együ tt a CA 125 sz int is 

vissza tért e redet i értékére. A fentiek a lapján he lyesnek látsz ik 

az a figye lmeztetés , amit a Centoco r által forgalmazo tt CA 125 

meghatározásá ra szo lgáló készlet (Ce ntoco r Ca 125 11 radio im

munoass y kit) haszná lati útmut atásá ban olvashatunk: a CA 125 

meghatározása hasi műtétet követően 2 hónapo n belül és az 

első kemote rápiás keze lés után 3 héten belü l szükségtele n. 

B-MODE ULTRAHANG Az ultrah ang (U H) vizsgá lato knak a jó

és rosszi ndul atúság elkülönít ésére történő kez deti erőfeszítései 

a daganatok alaki különbözőségére irányultak, úgy mint a sö

vénye k, burj ánz ó növedékek meglé te vagy ennek hiánya. 

Kobayashi (33) 196 6-tól 1972- ig 406 petefésze k képle tte l ren 

delkező nőt vizsgá lt meg UH -va l a műtét előtt, és próbá lt kór-
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szöve ttani kó1jóslatot felállítani. Az esetek 72%-ában helyes 
volt a feltételezése , így arra a következtetésre jutott, hogy több 
elváltozás egyidejű megléte ese tén rosszin dulatúság valósz ínü
síthető . Az UH vizsgála tot módszer esen k iértékelő egyik lege l
ső tanulmány a jó indulatú petefés zek daganatokat egyrekeszes 
vagy vékony belső falú, belső növedéket nem tartalmazó több
rekeszes képleteké nt írta le. Rosszindulatú daganat gyanújára 
hívja fel a figyelmet , a többrekeszes, vékony sövényű és be l ső 

növedéket tarta lmazó, vagy többrekeszes és vastag sövényű 
képlet (34). Ennek eredménye ként született az a feltételezés, 
hogy a rosszindulatú petefésze k daganatok jellegzetes alakkal 
rende lkeznek. Az irodalomban több tanulmány is megjele nt, 
ame ly ezt igazolta. Cranberg és mtsai,wk (35) tanulmánya 
különös figyelmet érdeme l. A szerzők a pete fészek képlete
ket szabad szem mel látható jellegzet essége ik alapján osz tották 
fel, úgy, mint egyrekeszes, egyrekeszes-tömö r, többrekeszes, 
többrekeszes -tömör vagy tö-
mör sövényt és/vagy belső nö-

/. ábra A petefészek daganatok Granberg és 1111sai (35) által meghatározo11 
klasszikus alaki beosztása 

Daganat típusa Összes Rosszindulatúsági ar{111y 
eset Esetszám (%) 

• Egyrekeszes tömlő 296 0.3 

~ Egyrekeszes- 203 4 2 
tömör képlet 

• Többrekeszes tömlő 229 38 17 , Többrekeszes- 209 153 73 
tömör képlet 

0 Tömör képlet 80 32 40 

vedéket tartalmazó vagy nem 2. 1áblá:11t A daganat üregességének pozitív kórjelző szerepe a jó- és rosszindulatú fiiggelék-képletek megkülönböz-
tartalma zó képletet (/. ábra). 
Ebben a visszatek i ntő tanul
mányba n a kórboncnok álwl 
egyszerűnek és egyre keszes

nek véleményezett 296 pe-te
fészek tömlő közül csak egy 
esetben igazolt a szöve ttan 
rossz indulatúságot (0.3%). A 
bizarrabb szerkezetű képletek 
esetében a rosszindulatú ság 
valószínfisége arányosan emel-

tetésében 

Szerző 

Meire és 111/sai (34) 
Granberg és 1111sai (35) 
Granberg és 111/sai (36) 
Valentin és 1111sai (37) 

Deland és 1111.rni (38) 
li en11a1111 és 111/sai (39) 
L11x111a11 és 1111sai (40) 

Népesség 

Minden korosztály 
Minden korosztály 
Minden korosztály 
Minden korosztály 

Minden korosztály 
Minden korosztály 
Postmenopauza 

Esetszám Rosszin-
dulatúsági 
arány(%) 

69 26 
101 22 
180 22 
149 19 

60 23 
241 21 
102 28 

PEÉ (%) 

EE TT Tömör 

5 59 
1 38 39 
2 37 12 
6 18 58 
Egyrekeszes Összeten 

3 59 
2 24 
6 39 

kedett a képlet alakbeli elvál- PEÉ pozitív előrejelző érték EE egyrekeszes (+egyrekeszes-tömör) TT többrekeszes (+többrekeszes-tömör) 
tozásának súlyosságáv al. Ez a 
tanulmány nem az UH által 
leírt morfológiai sajáto sságon 

alapu lt, mégis azt mutatja, hogy, ha a daganatoknak alakbeli 
sajáto sságuk alapján történő osztályozása nem egysze rfi, a 
tévesen negatív eredmények számának emelkedése elkerü lhe
tetlen. Rákos elváltozás t azo nban kis százalékban akkor is el
néznénk, ha minden kép letet, kivéve az egyrekeszes egysze rü 
tömlőt, rosszindulatúnak tartanánk (2. táblázat). 

AZ ALAKBELI ELTÉRÉS ALAPJÁN FELÁLLiTon PONTRENDSZER 

A fentiekben vázolt, a petefésze k képletek külleme alapján tör
ténő egysze rü osztá lyozás korláta i miatt pontrendszere ket dol
gozta k ki. l lyen a Sasso11e és mtsa i ( 41) által javasol t és széles 
körben alkalma zott pontrendszer. Ebben a felosztás ban a töm
lő belső falszerkezetét, falvastagságát , a be l ső sövény vastag
ságát és echogeni tását vették figyelembe. A felosz tás a későb
biekben többféle képpen módosu lt, a súlyozott mutatók marad
tak, míg a korábbia kban használ t, de szignifikán s különbségge l 
nem rendelkező mutatók (falvastagság) kikerültek. Egy újabb 
szempo ntot is belevon tak, amelyet árnyéko lásnak neveztek e l. 
A fogalom alatt azt értik, hogy hangárnyék j elentkezik minden 
UH nyalábot el nyelő kép let mögött. Az árnyékol ás, mint új 
szempo nt segítségéve l a jóindulatú tömlős teratomák téves po-
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3. ráblá:at A morfológiai pontrendszer szerepe a jó- és rosszindulatú fiigge
lék-képletek megkiilönboztetésében 

Szerző Esetszám Rosszindulatú- Érzékeny-Specifi-
sági arány(%) ség (%) citás (%) 

Fi11kler és 1111.rni (26) 102 36 62 95 
Be11acerraf és 111/sai (43) 100 30 80 87 
Sasso11e és 1111.wi (41) 143 9 100 83 
Ti111or-Trirsch és 1111Sai (44) 82 14 94 87 
Lerner és 1111sai ( 42) 312 ±10 97 77 
DePries/ és 1111Sai (45) 213 20 89 73 
Franclli és 1111sai (46) 129 29 84 84 
Ro111a11 és 1111.wi (47) 226 19 88 87 

zitív eseteinek számát csök kenteni lehetett. Ennek alapján vár
ható volt a j ó- és rossz indulatú képletek egymás tól való ered
ményesebb elkülöní tése, és a rendszer összességében leegy
szerűsödött ( 42). 

Az (1j pontrendszer (3. tábláza t) csökkentheti a tévesen poz itív 
eredményeke t, de valószínüleg kissé növeli a tévesen negatív 
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eredm énye k szá mát. Ezt látszi k iga- 4. ráblá=ar Színes doppler vizsgálattal véráramlást mutató függelék-képletek aránya 

zo lni az a me g figye lés, amel ye t 

olyan nők kör ében végze tt szűrő 

vizsgála tok so rán tettek, akik csalá d

jába n pete fészek rák fordult elő ( 48) . 

Azo kná l a nőknél, akikn él a pe te fé

sze k képlet tartósa n megmarad t, a 

morfológ iai pontr endsze r a lkalma zá

sával sz ignifikán san csö kkent ugya n 

a tévese n pozití v eredm ények szá ma 

(53-ró l 6-ra), de a felismert kora i stá

diumú pe tefészek rák száma is csö k

kent. Ha a szerzők a függe lék képle

teket csak az egyszerű tömlő meg lé

te vagy hián yá ra alapozva osz tá lyoz-

Szerző Esetszám Rosszindulatú- Véráramlás kimutatható (%) 

Tekay és Jouppila (50) 
Timor-Tritsc/1 és mrsai (44) 
Cho11 és 1111sai (5 1) 
Prö111peler és 111/sai (52) 
Valemi11 és 1111sai (37) 
W11 és 111/sai (53) 
Za11el/a és 111/sai (54) 
S1ei11 és 111rsai (55) 
Tai/or és 111/sai (56) 
Ti111111er111a11 és 111/sai ( 49) 

PEÉ pozitív előrejelző érték 

ták vo lna, a tévese n po z itív ere dm é-

nye ket mé g így is lényegese n (54-rő l 10-re) csö kkenth ették 

vo lna anélkü l, hogy megvá ltozo tt volna a korai petefé sze krá

kok felismerésé nek aránya. 

A legtö bb pontrendsze r vi sszatekintő tanulmán yok alapján 

kész ült ané lkül , hogy azo k megbízha tóságát előretekintő tanul

mányokka l igazo lták vo lna , és az érté khatá rokat is döntően 

visszatekintő tanulmán yo k a lapján vá laszto tták. Enn ek kö

szönhetően, ha egy pontre ndsze rt különböző betegcsoporto k

ban a lka lma zu nk , á lta lában siralm as eredményeke t kapunk 

(49) . Az a lakbeli e lté rés a lapján felállított pontrendszerek hát

ránya az is, hogy néhány meg hatá rozó meg ítélése szubjek tív, 
és ezé rt ismételten ne hezen vizsgá lható , továbbá , hogy az e ljá 

rás nagy tapa sz ta latot igé nyel, és gya kran so ká ig tart . 

SZINES DOPPLER ULTRAHANG Ha a hüve lyi UH e ljárás t, a sz ínes 

Doppler vizsgá latot (CD I) va lamint a Doppler áram lás méré st 

egyesí tjük , lehetőség van atn , hog y a daga na tok vérátára mlásá t 

és az ére lvá ltozáso ka t megje lenít sük (4. táblázat ). Ily módo n 

a vizs gá lt daga na t rész nek megfelelően álla ndóan vá ltozó sz í

neket látunk, ame lyek ér-újd on képződés köve tkez ményei (57) . 

A néhány mil liméte rnél nagyob b rosszi nd ulatú daga nato k nö

vekedéséhez új erek képződésére van szükség, amelye ket 

az ál ta luk terme lt „érképző tényezők (ang ioge nesis faktorok)" 

seg ítségé ve l a normá l szöv etet tápláló erekből képez nek 

(58-60). Ennek e red ménye kép pen az újonnan képzet t e rek so

kaságáva l talál koz unk , amelyek válto zó érátmérővel, nem 

megfelelő érfal sze rkeze ttel , a rtio -a rte riás hurokkal és e rek 

között i összeka pcso láso kkal (s hunt) rendelkez nek. Néhán y te

rületen a kis erek közö tti ös sze köttet ése k és az é rfal simai zo m

za tának hiánya miatt a vé rátá raml ás gyo rs, el lenállása pedig 

alac sony. A daga nat más terül e te in az érfalak gye nge ség e, va

lamint az e rek megsza kad ása miat t a na gy molekul as úlyú 

anyago k szöve t közötti té rbe j utása ként emelkedik az onko

tikus nyo más, melynek követ kezté ben az áram lás lelass ul (6 1 ). 

A dagana ton belül i szerke ze tvá ltozáso k jó l me gál lap íthatók 

C D I-vel, azá ltal , hogy az é rel vá ltozásokat va lamin t az ad ott te

rül ete n fellépő ér-újdonképződést jó kimutatja. Az é rlüktetés 

vál tozásait kimutató Doppler j e lek ele mzéséve l igazo lhat ó, 
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sági arány(%) 
PEÉ (%) EÉ (%) Jóindulatú Rosszindulatú 

72 18 44 82 29 94 
115 14 79 100 17 100 
108 23 59 100 42 100 
83 49 83 98 53 87 

149 19 88 96 20 94 
4 10 25 35 96 43 98 

80 4 1 66 100 52 100 
161 29 87 98 30 94 
51 18 79 100 21 100 

191 27 73 100 33 100 

NEÉ negatív előrejelző érték 

hogy az újonnan képződött ereknek megfelelően működésbel i 

vált ozáso k vannak. A véráramlá s sza bá lyozásána k hiánya és az 

erek közötti rende llenes össze köttetések várhatóan gyo rs ára m

lás t e red ményez nek magas dia stole s értékke l, magas áramlási 

csúccsa l és az áram lási index (PI) va lami nt az e llenállási ind ex 

(R I) csök kenésével. Eze n meg figye lése k ismer etében számo s 

tanulmányt közö ltek, amelyek az t nézték , hogy a Doppl er vizs

gálato k mennyi re hasznos ítható k a jó és rosszind ulatú pe tefé

sze k képlete k el különítésében (5-6 . tábláza1). Né hány jó indu

latú daganat (pl. me llékvese adeno ma) szi ntén rende lkez ik erős 

ér-újraképző tu lajd onságga l, annak elle nére , hogy eze k a daga

natok soha nem vá lnak rosszin du latú vá. Hason lóképpen, mi c

roinv as io is előfordu l az ér-újdonképződést megelőzően (60). 

Sőt m i több , az ér-újdonképződés lényeges részét képez i a 

tüszőrepedés előtt álló tüsző táplál ásá nak , valamint az azt kö

vető sárgatest fennmaradá snak. A rend sze res, normál c iklu s 

so rán a növekvő méhnyá lka hártya is rendelkez ik ér-újd onkép-

ző hatássa l. 

Az ára mlási sebe sség görbéjéből szá rma zó mut ató k lehetővé 

te sz ik a várára mlás e llená llásá nak mérésé t. Gos hi11g és m1sai 

(72) eze k ismeretében meg határoz ták az ára mlás i ind exet (PI) , 

míg Planiol és Pourcelot (73) az e llená llás i index ( RI) foga l

mát veze tte be. Am iko r a D null a az RI mindig 1, és a P I érté

ke ~ I. Előnyük ezen ind exeknek , hogy a beesési szögtől 

függe t lenek, nem úgy, mint az ára mlás i sebe sség . A nna k érde

kében, hogy va lós áram lási sebességet mé1jünk a Doppl er e lv 

alapján, a beesés i szöge t 0°-ban kel l beá llítan i kézi szabá lyo

záss al vagy a gé pen lévő sza bá lyozó gomb seg ítségéve l. Azon

ban ez csak nagyátmérőjű erek (a rte ria uter ina) vizsgála ta kor 

lehetséges . A pete fészke n bel üli erek aprók és tekervé nyesek . 

Az áram lási sebe sség mérése sem eze n kicsi erekben, se m a tö

mör és teke rvénye s újonnan képződött erekbe n nem lehet sé

ges, mert a beesés i szöge t nem lehet megfelelően beáll ítani. 

A mási k l ehetőség a legnagyo bb (maxim ál is) áramlá si sebe s

ség mérése. Az adott pillanatban nyert legnagyo bb sebe sség 

csak az á llomány va lam ely ik részébő l szá rma zó leggyorsa bb 

áramlá st igazo lja . Hab ár a maximá lis ára mlási sebesség méré-
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A: ultrahang és a s:á111í1ógépes modell s:erepe afiiggelék-képle1ek Jó és ross:i11d11/a11í ,,oftának 111íi1é1 elöui l'G!ós:í111ísí1ésébe11 

5. táblá:at A pulzációs index (PI) jelentősége a jó- és rosszindulatú függelék-képletek elkülönítésében ban sze repe ltek a tanulmá nyokba n az 

ivarérett korú és a posz tenopauzá ban 

lévő be tege k, 2. különböző ará nyban 

sze repelt a petefésze krák, 3. kül önbö

ző UI-I kész ülékeket és módszere ket 

alka lmaztak, 4. különböző igyekeze tü 

és tapasz talatú vo lt a vizsgá ló. 

Szerző Esetszám Rossz- Határ
érték (PI) 

8011rne és 111/sai (62) 20 
Fleischer és 1111sai (63) 43 
Tekay és Jouppi/a (50) 72 
Weiner és mtsai (64) 53 
Fleischer és mtsai (65) 96 
/-/amper és 1111sai (66) 31 
Ti111or-Tri1sc/1 és 111/sai (44) 115 
Kawai és mtsai (67) 109 
Prömpeler és mtsai (52) 83 
Za11e11a és 1111.rni (54) 80 
Steinés mtsai (55) 161 
Tailor és 1111sai (56) 51 
Ti111mer111a11 és 1111.sai ( 49) 191 

PEÉ pozitív e lőrejelző érték NEÉ 

indulatúsági 
arány(%) 

40 
26 
18 
32 
27 
19 
14 
37 
49 
41 
28 
18 
27 

1 
0.62 
1.25 
0.7 
1 
1 
0,9 
1.15 

negatív előrejelző érték 

Érzé
kenység 

87 
100 
100 
94 
89 
67 
87 
70 
82 
97 
67 
89 
75 

Spec. 
(%) 

92 
83 
30 
97 
91 
76 
97 
88 
77 
87 
66 
62 
61 

PEÉ 
(%) 

87 
73 
32 
94 
80 
40 
87 
78 

84 
46 
24 
4 1 

NEÉ 
(%) 

92 
100 
100 
97 
95 
90 
97 
84 

98 
83 
94 
87 

A manapság hasz nált U I-I kész ülékek 

sok kal érzéke nyebbe k az a lacso ny 

ára mlási sebességre, mint amelyeket 

még az első tanu lmányo k kész ítése 

idejé n haszná ltak. Ezért a korá bban 

a lkalm azot t berendezések á ltal mért 

se besség ér1ékek va lószín üleg az 

újonnan képződött ereknél gyorsa bb 

sebességge l bíró ere k terü letéről szá r

mazta k. 
6. táblá:at Az ellenállási index (El) jelentősége a jó- és rosszindulatú függelék-képletek elkülönítésében 

Szerző Esetszám Rossz- Határ- Érzé-
indulatúsági érték (PI) kcnység 

arány( %) 

K111jak és mtsai (68) 680 8 0.4 96. 4 
/·Ima és 111/sai (69) 63 43 0,72 93 
Tekay és ./011ppila(50) 72 15 0,5 46 
/-/amper és 1111sai (66) 31 19 0,5 33 
Schneider és 1111sai (70) 55 29 0,8 94 
Timor-Tritsc/1 és 1111sai (44) 82 14 0,46 94 
Bivml ey és 1111sai (71) 33 36 0,6 67 
Chou és 1111sai (5 1) 108 23 0.5 88 
Prümpeler és 111/sui (52) 83 49 0.5 85 
W11 és mtsai (53) 410 25 0.4 68 
Za11e11a és mtsai (54) 80 41 0.56 85 
S1ei11 és 1111.rni (55) 161 28 0,4 24 
Tailor és 111/sai (56) 51 18 0.6 89 
Ti111111er111a11 és mtsai ( 49) 191 27 0.62 72 

PEÉ pozitív e lőrejelző érték NEÉ negatív előrejelző é11ék 

se is beesési szög függő, még is a nőgyógyászati Dopp ler tanul

mányo kban gya kran al ka lmazzák (74- 75). Feltétele, hogy a 

vizsgá lat so rán a megfelelő szöget beá llítsuk , amelye t akkor 

érünk el, ha ha llhatóa n és lá thatóa n a je l a legjo bb . Ezt tekin

te tbe véve tudjuk az ado tt terü leten az opt imális beesési szöge t 
meg határoz ni. 

A sz ínes Dop pler vizsgá lat úgy tünt, hogy a pe te fésze k képle

tek e lkü lönítésé nek egy ígére tes e ljárása (62, 67). A későbbi 

tapaszta lato k azo nban kétsége ket vetette k fel a petefésze k da

ga nalok jó és rossz indula tú volt ának e lkülönítésé t illetően . 

Emialt a szí nes Dopp ler vizsgá lat nem va lósz ínü, hogy bevo

nul a vá lasz tha tó szürővi zsgá latok so rába (37, 50). 

Az 5. és 6. 1áblázatbó l tisztán kiderül, hogy nincs egységes 

határértéke a PI és RI mutatóknak, és nem is valósz ínü , hogy 

a jövőben egy ségesíte ni fogják . Sőt, a közölt érzéke nységi és 

fajl agos mut atók tú lságosa n e llentmo ndóa k. Az utóbbi hiá

nyosságo t rész ben a következők okoz ták: 1. különböző arány -
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Spec. PEÉ 
(%) (%) 

99, 8 98, 2 
53 59 
89 42 
80 29 
56 47 
99 94 
81 67 
92 85 
77 
97 90 
91 87 
90 50 
55 26 
65 43 

NEÉ 
(%) 

99. 7 
90 
90 
83 
96 
99 
81 
94 

90 
90 
73 
95 
87 

A menopauza sz intén nagy jelentő

séggel bír e tekintetben, am ióta kide

rült, hogy a ivarérett korú nőknél a 

havi c iklus sorá n mi lyen dráma i áta la

ku láso n megy keresz tül a petefésze k 

vére llátása (77 -78). Az élettan i érkép

ződés, ame ly a tüszőrepedés körül j e

lent kezik, gya kran sokkal kifejeze t

tebb, min t a daga natos folyamatok
ban. Ez a megfigye lés csö kkenti a 

Doppler e ljá rás kórismézési értékét a 

pete fésze k dagan atok megí télésébe n, 

főleg az ivaré rett kor ban lévő nőknél 

(79). Azo nban idá ig egyet len o lyan 

e lőretek intő tanulmá nyt se m közö l

tek, amelyben a C DI a lka lmazha tósá

gá t, a Dopp ler ind exe ket, a koráb ban 

emlí tett morfológ iai pontrendsze rt a most em lítésre kerü lő 

rossz indulatúsági kockáza t ind ex muta tó ival haso nlítottá k 
volna össze (29) . 

ROSSZINDULATÚSÁG! KOCKÁZAT INDEX (RISK OF MALIGNANCY 

INDEX, RMI) Annak érdekébe n, hogy növe ljük a szérum CA 

125 értékek meg határozásá nak megb ízhatóságá t a j ó és rossz

indu latú petefésze k képletek e lkülönítésé t illetően , a CA 125 
vizsgá latokat, a daga nat a laki sajátosságát és a beteg 

meno pauza állapotá t összegezve egy un. rosszi ndulatúság i 

koc kázat indexe t (RMI ) hatá roz tak meg (29). Egy viss zatek in

tő tanulm ányba n, ahol hasi UI-I vizsgála tot végezlek, a köve t

kező ese tekben gyana kodtak rosszi ndul a túságra: 1. többreke

szes ciszta, 2. egyé rte lmü homogé n terület, 3. egyé rtelm ü áttét , 

4. hasv íz kimutathatósága, 5. kéto ldali e lvá ltozás . A felá llított 

UI-I pontrendsze r (U) a lapján O ponto t kapo tt, akiné l egy ik j e

lenség sem állt fenn , 1 pontot, ha egy je lenség , míg 3 ponto t 

abban az ese tben adtak , ha a fent említett elváltozáso k közül 2 

vagy annál több fordu lt elő. A menopauza á llapo tra épült (M) 
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Timmerman D és munkatársai 

pontrendszerbe n I vagy 3 pontot ad tak, attó l függően, hogy a 

vá ltozás kora előtt vagy után volt -e a be teg . A következő 

egye nlete t á llít ottak fel: 

RM I = U x M x szé rum CA 125 

ahol az „U" az UH pontot, a „M" a menop auza á llapot pontját 

j e len ti. 

A leg nagyob b előnye enne k a nagyo n egyszerű és meg bízhat ó 

e ljá rásnak (7. táblázat), hogy könnye n alkal111azható 111ég a ke

vésbé sza koso dott osz tályokon is, h isz ne111 igé nyli, hogy sok 

daganatjelzőt határozz unk meg, és nin cs szükség nagy j ártas

ságra sem a sz ínes Dop pler UH területén. 

7. 1áblá~a1 A rosszindulatúsági kockázat index szerepe a jó- és rosszindulatú 

függelék-képletek elkülönítésében 

Szerző Eset- Ha túr- Érzé- Specifi- PEÉ 
szám érték kenység cit{,s (%) 

Jacohs és 1111sai (29) 143 100 85 88 
200 85 97 

Davies és 1111sai (30) 124 100 85 87 71 
200 89 87 75 

Tí11g11/swd és mtsai ( 1) 173 100 79 92 82 
200 71 96 89 

Ti111111er111a11 és mtsai ( 49) 173 100 84 82 65 
200 67 91 75 

PEÉ pozitív e lőrejelző érték 

A VÁRHATÓ ROSSZINDULATÚSÁG! ESÉLY ARANYA A LEHETSÉGES 

MODELLEKBEN Az te ljese n egyértelmű , hogy nin cs olya n pont

rendszer vagy egye tlen Doppl er 111utató , am ely fe lve nné a ve r

senyt egy j ól képze tt ultrah angos orvos sze 111é lyes 111eg ítélésé

ve l, hisze n az előbbiek nagy on 111ereve k, és ne111 fogla lják 111a

gukb an a beteg egész klinik ai képé t (80). A függe lék -ké ple tek 

term észe tének 111egál lapí tásá ban je lenleg az elj árás az, hogy 

meg próbáljuk összegyűjten i az egyé nre vonatkozó adatok at, 

a111elyből 111eg becs üljük az adott képlet rossz indul atúság ra va

ló haj lamát. Ezt a gondolkodás t seg íti elő 111ind a logisz tikus 

reg ressz iós e le111ezés ( log istic regress ion ana lys is) (49, 8 1), 

111ind a meste rséges ideg há lózato k (neural networks) (82) . 

TÖBBVÁLTOZÓS LOGISZTIKUS REGRESSZIÓ ANALIZIS A több vál

tozós log isz tikus reg ressz iós e le111zés (111ultiva riate log ist ic 

reg- ress ion ana lys is) egy statisz tikai 111ódsze r, a111e lyben a kü

lönböző vizsg á lt jel lemzők köz ül, azo k kül önvá lasztásáva l 

vagy egy beo lvasz tásáva l, kivá lasz tha tjuk azo kat, amelye k kap

cso latba hoz hatók a betegség ki111eneteléve l, je len ese tben pl. 

azzal, hogy a vizsgá lt függelé k-képlet rossz indulatú- e . Tailor 
és 111/sai (8 1) a 111ódsze r seg ítségéve l szá 111ították ki a pe tefé

sze k ké pletek rossz inclulatú ság i esé lyé t 67 be teg ese tébe n. Az 

összegyűjtő-fe ldolgozó e lemzés sorá n 10 kül önböző sze111pon

tot vettek figye lembe: 1. é letkor, 2. leg nagyo bb claganatátmérő, 

3. dagana t té rfoga t, 4. többr ekeszes vagy tömör képlet. 5. be l-

144 

ső nö vedék j ele nléte, 6. ec hoge nit ás, 7. leg nagyo bb ára mlási 

sebesség, 8. TA MXV 9. PI és 10. Rl, de csa k 3 vo lt köz ülü k ér

elemb en kó1j ós ló a rosszi ndulatúság tekin tetében. Tanu l111á

nyukb an az éle tkor , a belső növe dék 111eg léte és a TAM XV vo lt 

kórjelző. A vég leges feldol gozás eredm ényeképpe n 52 ese tben 

jóindulatú , 3 ese tben borcler line és 12 eset ben va lódi pe te

fészek rákot talá ltak . A több vá ltozós logisz tiku s reg ressziós 

e lemzés modelljé t 50 be teg és 17 ta lá lomra kivá laszto tt teszt

cso port vizsgá lata a lapjá n dolgoztá k ki. A legjob b sze nz it ivitá

si é rték 93%, a legjo bb spec ific itási ped ig 90% vo lt. 

Tanul111ányunkb an 173 függe lék da ga natos beteg anyagá t dol

goz tunk fel. 3 1 mutatót vál asz tottu nk be az e le111zés be , de csak 

4-e t őriztünk 111eg belőlük: 1. a bel ső növe dék j elen léte, 2 . a 

Doppl e r szí nskála érték, 3. a 111enopa uza á llapo t és 4 . a CA 125 

sz int (49 ). Összességé ben a legjo bb eredmény, a111it e lértün k, 

96%-os sze nzit ivitási és 87%-os spec ificitás i ará ny volt. Ne m 

ta láltunk sz ign ifikáns kül önbséget a Dop pler v izsgála t mutató i 

és a Lem er és mtsai (42) á lta l ja vasol t ala ki (111orfo lóg ia i) pont

rendsze r mut a tó i közö tt. A többvá ltozós log isz tiku s reg ressziós 

e lemzés haszná latáva l a petefésze k dagana tok többsége ha táro

zo ttan besoro lható a jó vagy rossz indu latú cso por tba . Ezt mu 

tatja a 2. ábra, ah ol a töb bvá ltozós log isz tikus regressziós 

elemzés kapcsán nye rt rossz inclulatú ság i esé lyt haso nl ítottuk 

össze a szé rum CA 125 szi ntt e l és az RM I értéke ive l. Kiderült, 

hogy a több változós log isz t iku s regressz iós e lemzés, j ó l meg

vá lasz tot t jellemzők mellett a da ganat típusának megha tározá

sáb an elég j ó eredm énnye l a lka lmaz ható. A betáplá lt sze 111-

pun tuk li:s a végső szövettani vizsgá lati erecl111ény köz ött egye 

nes arán y á llíth ató fel. Az e lemzés né l hasz nált log isz tik us reg

ressz iós modellben a kivá lasz tott sze mp ontoka t X t-től X11-ig 

j elöljük, és súlyosság uk alapjá n 13 1 -től 1311- ig te1jedő koe ffici

ensse l szo rozzuk , maj d a végé n az értékeket össz eadj uk . Az 

egészből a 130 változó t levo nj uk , és az így kapott végere dm ényt 

(Z érték ) a lka lmazzu k a log isz tikus e lemzés ben I / ( 1 +c-1
) . 

Mat ematik a ilag : y = 1 /( 1 +c-z) 

Z = 131 X 1 + ... + 1311 X11 - 130 

Az Y érték 0 és I közé es ik, és ezt haszná lj uk a P (függelék

képle t = M I x 1, ... , x11), meg határozására , ami egy függe lék-da

gan at rossz inclulatú ságá na k va lószí nü sége az X 1 és X11 közé 

eső érték re vonatko zó an. Tö bbf éle módsze r létez ik ar ra, pl. a 

legnagyobb valószínűség becs lés, hogy a lehető legpo ntosab

ban határozz uk meg a 131- 1311 koe ffic ienseket és 130 tenge ly

metsze t értéké t. 

MESTERSÉGES IDEGHALÓZAT (ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 

(ANNS) A mesterséges ideg hálóza tok (A NN) neuron ok nak ne

veze tt egységekből felépülő olya n há lóza tok, amelye k sz inap

tiku s kapc solata ikon keresz tül cse ré lnek számszerű in fon11áci

ók at. Legegyszerűbb ese tbe n egy egy ne uronos ANN is meg

testesí theti a log isz tikus mode llt. A neuronok a bejövő ingerek 

(be mene tek) súlyozo tt összegé t képz ik, ebből levo nn ak egy bi

zo nyos gá tlássz intet (vagy küszö bértéket), majd az így kapo tt 

szám értéket egy telítődési „karak teriszt ikán" veze tik át (más 
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log (RMll 

Eshetőség 

l. ábra A szérum CA 125 és az RM 1 (rosszindulatúsági 

kockázati index) megoszlása a jó- (világos oszlop) és a 

rossz-indulatú (sötét oszlop) függelék-képlettel rendelkező 

bete-geknél, összehasonlítva a logisztikai regressziós mod

ell alapján kiszámított rosszindulatúság valószínűségével. 

A logaritmikus ábrák Timmemw11 és mtsai (49) adatai 

alapján készültek. 

néve n aktivációs függvé nybe he lyettesítik), 

amely mega dja a neuron ge tjesz tettségé t (vagy 

kim enetét). Az AN N-ek ese tében a neuronok ki

menő értékei nem felté tlenül foghatóak fel va ló

színűségekként, hanem pusz tán olya n infor máci

ós értékek, amelye k a következő ne uron inger ü

letét adják . Hatékonya n há lózatba össze ka pcso l

va a neuronokat, hatéko ny adatfe ldolgozó szer

kezete t kap un k, amely k i szűri és összeka pcso lja 

a bemenő neuronoknak átadott , vonat kozó infor

mác ió kat. Csa k az ANN kimene ti sz intj e hasz

nálható egy adot t függe lék-daga nat rossz indula

túságának, ,,P" (függelék-kép let = M I x 1 , ... , x
11

) , 

bec slésére , a há lóz a t bemeneti adatainak megfe

le lően. Akti vációs függvé nynek a sz igmoid (lo

gisz tikus) függvé nyt vá lasz tva éppen a fent le írt 

logiszt iku s reg ressz iós modell matematika i meg

tes tes ülésé t kapjuk. Így, mivel egy neuron a lo

gisztikus reg ressz iós mode ll megv alósulása le

het , az ANN pedig ilye n neuro nok össze kapcso

lásáva l ke let keze tt , az AN a logiszt iku s reg

ressziós elemzés általá nos ításá nak tekinthető. 

Azonba n az AN -ben a tulaj don ság- té r so kkal 

bonyo lult abb , és nem lineáris természetű. 

A mes te rséges int e llige nc ia sze mp ontjábó l a 

meste rséges ideg hálóz at egy párhuzamosa n e l

oszt ott processzor, melynek természe tes tulaj

donsága a kísérleti tud ás tárol ása és későbbi fel

hasz nálás ra va ló rendel kezés re bocsá tása . Ez 

emlékezte t az agyra két sze mpontb ó l is: 1. a tu

dás t a há lóza t tanulás útján sze rz i; 2 . a neurono k 

közö tti kapcso latok erőssége (az ún. sz inapt ikus 

súlyfakto rok ) táro lják az adato kat. 

Az A -ek fő vonzóere j e á lta lános ító képessé

gükb en rejlik , mely lehetővé tes zi, hogy elfogad

ható kim enetet adjon olyan bemenetekre is ame

lye kke l a taní tás alatt ne m talá lkozo tt. A tanítás 

ala tt a neurá lis háló zat példákból tanu l. Ez ha

so nló, mint a gye rmekek nél, aki k úgy ta nuljá k 

meg a különböző á llatok meg kü lönböz tetését , 

hogy élő á llatokat , vagy azok képét néz ik. Ké

sőbb képesek lesz nek a ha lak közü l a lazac ki

válasz tásá ra , még akko r is, ha addig nem láttak 

laza cot. 
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Az a mód, ahogy az ANN-ben a neuronok fölépülnek, a lapve

tően kapcsolódik a há lóza t tan ítására haszná lt tanulási algor it

musokhoz (sza bályo khoz) . Az ideg hálózatokban a tanulás i a l

go ritmu s a tanulá si folyamatban használ t e ljárás. Ez az a lgorit
mus módosítja a hálózat sz inapt ikus súlyai t rendeze tt mód on a 

kívánt terveze tt célok elérésé re. A tanul ási sza bályok sze m

pontjából a hálóza tok két csoportra osztha tóak: felügyel t és 

felügye let né lküli hálózatokra. A felügye let nélkül i, más néven 

önszervező hálóza tok képesek egy bementi tulajd onságha lmaz 
(pl. alkati változó k) különá lló rész halma zokra vagy osztá lyok
ra osz tásá ra a rész halma zok előzetes ismerete nélk ül. Tehát a 

há lózat határo zza meg, mit tekint kli lönbözőnek, ill. haso nló

nak (85). Másfelől a felügyelt hálózatok egy külső tanárt igé

nye lnek, ak i meg határo zza, mi lye n tulajdo nságcs op ortok tar

toznak ugya nazo n osz tályokba. A hálózat súlytényezőinek és 
így a hálózat vise lkedésé nek beál lítása (pl. a back-propag ation 

algor itmu ssa l) kívülről szo lgálta tott megfelelő mint ákon ala

pul. Ál talában a kezdeti súlyo kat véletlenszerűen állítják be . 
Tan ítás alatt a beadott m inták alapján a szi naptiku s súlyok 

iterá lva mind addi g módo sulnak , amíg a sokszo ros (300-350) 

iterác iók után finom-h ango lt súlyo k oly módon állí tódnak be , 
hogy az ANN a maximál is szá mú taní tó mintát osztályozza 

helyesen. Ekkor a sú lyoka t befagyasztják, és a hálóza t alka l

mazha tó új, vagy addig ismeretle n minták azonosítására. 

Az ANN egy más ik előnye robos ztussága, szintén hason lóan 

az embe ri agyhoz. A digitális szá mít ógé pek ruga lmatla nok , és 

igen sz igo rú sza bá lyo k sze rint vannak programozva , ezé rt 
egye tlen hib a is végzetes lehet. Ezzel ellentétbe n az ANN-ek 
pár huzamo s szervezésű neuronokb ól állnak. Ez az adath ibákra 

sokkal érzé ket leneb bé tesz i őket. Az A N te lj esí tménye a há
lóza t egészéne k visel kedésé n alapul. Ha egy korlátozo tt szám ú 

neuron meghi básod ik a háló zat te ljesít ménye csa k fokoza tosan 

romlik (83). 

Az agy és az A közöt ti fő különb ségek a neuronok közötti 
kölcsön hatás formá j ába n és se bességébe n, illetve a neurono k 
szá mában rejl enek. Mi vel kémia i sz inapsz isokat haszná lnak , 

az agy neuronjai sok kal lassabban (millimásodpercek alatt) 

tová bbítják az informá ciókat, mint a sz ilíc ium alapú log ikai 
kapuk (amelyek nanom ásod perce k alatt ). Azo nban az emberi 

agy kéreg neuronjain ak becsült szá ma ( 10 milliárd) és a köztük 

levő szi napsz isok szá ma (60 bill ió) (86) messze meghaladják 
az ANN- beli (ame ly eze n egyszerű számo ló sejte k közötti 

nagys zámú kapcsolatból áll) lehetséges „ne uronok " vagy 

,,adatfeld o lgozó egysége k" szá mát. 

Az ANN- eket egy re gya krabban haszná lják különböző alkal

mazások ban, mint pl. jelfeldolgozásra , képelemzésre, minta 

felismerés re, rob otvezé rlésre, pénzügyi árfol yamváltozáso k 
jós lására és pszicho lóg ia folyamatok mode llezésé re (87-88). 
Egy sikeres példa az ANN alka lmazásá ra a mobi lte lefonok 

használatáva l kap csola tos csalások fel fedezése. Egy adott ese t

ben annak eldön tése, hogy a felhaszná ló csa ló-e vagy sem, a 
távbeszélő hasz nálati módj ának elemzésé n (azaz az illető ké-
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szülékkel történő át lagos hívás i időtartam, ill. át lagos napi hí

vásszám statisztikáj án, és eze n stati sztika időbeli változásá n) 

alapul. Az ANN a hasz nálati módokb ól (mint bemeneti adato k
bó l) kiindulva megadj a a felhaszná ló csa ló vo ltának valószínű

ségé t, a tanít ás során megis mert csa lási példák alapj án. 

Az ideghálóza t tervezése, a bemeneti réteg legmegfelelőbb 

csomópontszámának , illetve a rejtett neuronok legmegfelelőbb 

számának kiválasztása nehéz, és próbálkozásos alapon törté

nik, mive l ninc senek ponto san alkalmazható szabá lyo k (90). 
Egy általános sza bá ly, hogy a meglevő mintapéldák (a tanító 

halma z elemeinek) számához képest túl bonyo lult hálózat köny

nye n túltanítható (túlillesztett), és ezé rt rossz álta lánosító ké

pességgel rende lkez ik, nem lesz képes az új , az oktató adatok 
között nem előfordu ló tesztadatok kezelésére. Amennyiben 

viszont a hálózat nem megfelelően bonyol ult, akkor tanulá si 

képessége i rosszak leszne k, és az eredmény az előző esethez 

hason lóan ne m lesz a legjobb . Éppen ezér t alapvetően fontos 

bármely AN képessége inek te ljes kihasználá sára , hogy ele
gendő tanítópéldát adjunk neki . Az A -ekre ne tekin tsünk 

úgy min t varázs dob ozok ra, vagy d ivatos játé kszere kre, han em 
mint összete tt feladatok mego ldására a lka lmas fejlett stat iszti

kai mód szerre . 

Vizsgálataink következtet ése az, hogy az ANN be tanítható 

daga natok rossz indulatúságának j óslásá ra a beteg menopau
zá lis á llapotából, CA 125 szérumszintj éből és a függelék

kép let néhány egyszerű ultrahangos i ndexéből kiind ulva (82). 
Szükséges azonban , hogy a javaso lt ideghá lózati mod elle k ál
talánosíthatóságát új, előretek intő vizsgála tban ellenőrizzük 

miel őtt jav aso lnánk, hogy a mind ennapi gyako rlatban alkalma

zásra ker ülje nek. 
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ADALÉK Artn er Attila d1:, Fővárosi Szent István Kórház, Szülé 
szeti és Nőgyógyászati Osztály, Budapest 

A kismed encei kóros kép letek kapcsá n több kérd ést kell 

megvála szolnunk. E lső annak meg állapí tása, hogy mily en ki

indulá sú a daganat (nőgyógyászati , vérképzőszerv i , lympho-

Felhívás 

ma, bé l-divertiku litis, végbé l vagy sigma daganat stb.), ez t 

követően a daga nat természetéről kell vé leményt a lkoss unk. 

A láto tt kép a lapján arra is vá lla lkozha tunk , hogy megmon d

juk, milyen szerve ket szűrt be a daganat , és a műtét so rán 

mil yen módszere kre lehet szükségün k (ny irokcsomó k ér in

tettsége, cse plesz stb.). Kismedencei daganatok ese tében talán 

a legelfoga dottabb vizsgá ló móds zer a hasi, illetve hüve lyi 

ultrah angvizsgá lat. Más vizsgáló módszere k a szerze ll infor

mác iót azonban még árnyé koltabbá teheti k (kontrasz tanyagos 

MR I vizsgá lat stb .). M indezek a lépése k a beteg sorsát alap

vetően befo lyásoló kérdések , hiszen ezek alapján tudunk javas 

latot ten ni arra vonatko zóa n, hogy a beteg ho l, ese tleg erre 

szakosodo tt intézményben kapja a legmegfelelőbb keze lést. 

Aki ultrahang kórismézésse l foglalkozi k, előbb-utóbb kialakul 

benne egy bel ső, ún. ,,pon trendsze r" a látott képle tek hova

soro lásá t il letően. Ahogy a szöve ttani képértke lése k esetében, 

az ikonog ráfia ezen terü le tére is betörtek az ún. számsze rü 

e lemzés módsze re i, me lyek az egy re bővülő kóris mézés i tárhá

zunk más és más egyé b módszere ive l kapcsolva mind jobba n 

képese k - stat isztika i mode llek seg ítségéve l - megköze líteni 

azt az egyszerűnek hang zó kérd ést, hogy egy kismedence i kép

let j ó, avagy rossz indulatú-e . 
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