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ÖSSZEFOGLALÓ  A petefészekrák kórismézésében a CA125 
szérum da ga nat jel zô a legszélesebb körben használt jelzô fe-
hér je mind az elkü lö ní tô kórismézést, mind a betegek köve-
tését tekintve. Szûrôvizsgálatra azonban ez sem használható, 
mivel érzékenysége és fajlagossága nem kellôen nagy. Ennek 
meg fe le lô en a kutatások célja olyan biomarkerek keresése, 
amelyek – akár a már ismert daga nat jel zôk kel együtt – alkal-
masak lehetnek a petefészekrák korai felismerésére vagy akár 
népességi szû ré sé re is. Utóbbi egyelôre még várat magára, 
de az elkü lö ní tô kórismézésében több da ga nat jel zô használ-
hatóságát is vizsgálták. Az újabb kutatások során az emberi 
mellékhere szövetében azonosított HE4-fehérje emelkedett 
szintjeit észlelték a petefészekrákos betegek szérumában. 
A klinikai vizsgálatok igazolták, hogy a HE4 szintjének mé-
résével, együtt a CA125 meghatározásával, hatékonyabb és 
pontosabb mûtét elôtti kórismézés lehetséges a petefészek-
elváltozások vizsgálatakor, illetve a da ga nat jel zô alkalmas a 
betegek követésére és a kezelés hatékonyságának megítélé-
sére is. Az idô köz ben kifejlesztett, a HE4 és CA125 értékei 
alapján mû kö dô algoritmus (Risk of Ovarian Malignancy 
Algorithm – ROMA) segítségével a betegek a petefészekrák 
szempontjából kis és nagy kockázatú csoportba sorolhatók. 
Ez le he tô sé get ad arra, hogy a tényleges mûtéti ellátást olyan 
intézetben végezzék, ahol a személyi és tárgyi feltételek biz-
tosan rendelkezésre állnak a petefészekrákos betegek meg fe-
le lô kezeléséhez. Számos tanulmányban bizonyították, hogy 
a petefészekrákban szenvedô betegek gyógyulási esélyei sok-
kal jobbak, ha az elsôdleges ellátást nôgyógyászati onkológiai 
központban végzik. 

Kulcsszavak: HE4, CA125, petefészekrák, kórismézés, Risk 
of Ovarian Malignancy Algorithm 

BEVEZETÉS  A nôgyógyászati rákbetegségek közül a petefészek-
rákban szenvedôknél a legnagyobb a halálozási arány. A bete-
gek gyógyulási esélye leginkább attól függ, hogy a betegséget 
milyen stádiumban fedezik fel. Sajnos egyelôre nem állnak 
rendelkezésünkre olyan módszerek, amelyek le he tô sé get ad-
nának a kezdeti petefészekrák kórismézésére. Emiatt a beteg-
séget általában elôrehaladott állapotában ismerik fel, amikor a 
gyógyulási esély kicsi. A petefészekrákos betegek 5 éves túl-
élése – stádiumtól függetlenül – kevesebb mint 50%. A rossz-
indulatú petefészek-daganatok kórismézésében a CA125 a 
legszélesebb körben használt daganatjelzô, ennek érzékeny-
sége azonban alacsony: értéke a kezdeti petefészekrákoknál 
sokszor még az élettani tartományban van. Emellett számos, 
gyakran elôforduló kórképben (pl. endometriosis) a CA125 
szérumszintje emelkedett, így a fajlagossága sem megfelelô 
ahhoz, hogy a korai kórismézésben használható legyen. 
Elsôsorban a petefészekrák miatt kezelt betegek követésére, 
illetve a kezelés hatékonyságának megítélésére használható 
(1–2). Számos tanulmányban bizonyították, hogy a rosszindu-
latú petefészek-daganatban szenvedô betegek gyógyulási esé-
lyei sokkal jobbak, ha már az elsôdleges sejtcsökkentô mû té tet, 
illetve a stádium megállapítását is olyan központban végzik, 
ahol a kiterjesztett mûtétekben jártas nôgyógyászok dolgoznak 
(3–6). Ahhoz, hogy a betegek ilyen intézetekbe kerüljenek, 
már a mûtét elôtti kivizsgálásnál, a petefészekrák való szí nû-
sé ge szerint meghatározott kockázati csoportokba kellene ôket 
sorolni. Sajnos erre a CA125 szintjének meghatározása – ön-
magában – nem alkalmas (2). A nemrégiben bevezetett HE4-
daganatjelzôvel végzett együttes vizsgálatok érzékenysége és 
a fajlagossága azonban jóval nagyobb, ezért ajánlják a kétféle 
módszer együttes alkalmazását a petefészek-daganatok vizsgá-
latakor az ún. ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) 
koc ká zat meg ha tá ro zás céljából.

A HE4 SZEREPE A PETEFÉSZEKRÁK KÓRISMÉZÉSÉBEN  HE4-
(WFGDC2) fehérjét elsôként Kirchoff és munkatársai (7) 
azonosították az emberi mellékhere szövetébôl. Hellström és 
munkatársai (8) antitesteket fejlesztettek ki, amelyek segít-
ségével le he tô vé vált a szérumszintek pontos meghatározása. 
Ezt kö ve tô en bizonyították, hogy petefészekrákos betegeknél 
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a HE4-fehérje emelkedett szérumszintjei észlelhetôk. Elô re-
ha la dott petefészekdaganat esetében a HE4-fehérje nagyobb 
érzékenységgel jelezte a petefészekrákot, mint a CA125 önma-
gában (53,3 illetôleg 46,7%) (8).

Moore és munkatársai (9) újabb biomarker használhatóságát 
vizsgálták a petefészekrák kórismézésében, mind önmaguk-
ban, mind együttesen alkalmazva. A tanulmány célja az volt, 
hogy olyan daganatjelzôt találjanak, amellyel, a CA125-
tel együtt alkalmazva, nagyobb érzékenység és fajlagos-
ság érhetô el, le he tô sé get adva arra, hogy a petefészekrák 
szempontjából nagy kockázatú betegeket a rosszindulatú 
petefészekdaganatok kezelésére szakosodott intézetekbe irá-
nyítsák. Összesen 233 betegnél határozták meg a CA125, az 
SMRP, a CA72-4, az aktivin-A, az inhibin, az osteopontin, 
az EGFR és a HER-2/neu szérumszintjeit. A betegek közül 
67-en szenvedtek petefészekrákban, 166 betegnél pedig jó-
indulatú elváltozást találtak. A vizsgálatukban csak az SMRP 
és a HE4 esetében igazoltak magasabb érzékenységet (43% 
95%-os fajlagosság mellett), mint a CA125 szintjének meg-
határozásakor. A HE4 és a CA125 együttes meghatározásá-
val pedig nagyobb érzékenységet állapítottak meg bármelyik 
másik da ga nat jel zô egyedüli vagy együttes meghatározásához 
képest. Ugyanezen szerzôk a ké sôb biek ben egy elô re te kin tô, 
több központú vizsgálatot folytattak, és egy, a petefészekrák 
valószínûségének (predictive probability – PP) meghatározáp-
sára alkalmas algoritmust (Risk of Ovarian Malignancy Algo -
rithm – ROMA) is kifejlesztettek, amely a betegek változókori 
állapotát, valamint a HE4 és a CA125 szérumszintjeit veszi 
figyelembe. A petefészekrák való szí nû sé gét 352 jóindulatú 
petefészek-elváltozásban és 179 petefészekrákban szen ve dô 
betegnél határozták meg, akiknél a késôb biek ben mû té tet vé-
geztek. A petefészekrák kockázata szempontjából kis és nagy 
kockázati csoportot különítettek el. Az eredmények alapján 
megállapították, hogy az algoritmus használatával, vagyis a 
betegek kockázati csoportokba sorolásával hatékonyabb mûtét 
elôtti kórismézési és betegirányítás lehetséges (9–10). 

Huhtinen és munkatársai (11) bizonyították, hogy a két daga-
nat jel zô együttes használatával – endometriosis jelenléte 
esetén – egyér tel mûb ben értelmezhetôk a CA125 emelkedett 
értékei, amelyek az alacsony fajlagossághoz, illetve a hamisan 
pozitív leletekhez járulnak hozzá. 

A HE4 alkalmazhatóságáról rendkívül jelentôs bizonyíté-
kokat szolgáltatott Nolen és munkatársai (12) tanulmánya. 
A szerzôk 65 különféle biomarker szintjét vizsgálták 281 
jóindulatú elváltozásban és 433 petefészekrákban szenvedô 
betegnél, mind önmagában, mind kettôs, illetve hármas 
csoportokban. A 65 daga nat jel zô közül mindössze 34 eseté-
ben igazolták, hogy je len tôs különbségek vannak a szérum-
szintekben jóindulatú és rosszindulatú elváltozások esetén. 
Az elô re ha la dott stádiumú petefészekrákoknál a HE4 meg-
határozásakor észlelték a legmagasabb érzékenységet, és 
csak a CA125 és a HE4 együttesével tudtak elérni je len tôs 

emelkedést az érzékenységet illetôen, 85%-os fajlagosság 
mellett (74,2% korai stádium, 91,7% elôrehaladott stádium 
esetén) (12). 

A HE4 szerepét több más szerzô is vizsgálta, és mindegyik 
tanulmányban bizonyították a korábbiak során közölt eredmé-
nyeket, különösen a együttesekkel kapcsolatosakat (13–14).

Anastasi és munkatársai (13) a petefészekrák miatt kezelt be-
tegek követésekor is tanulmányozták a HE4 szintjeit. Megfi-
gyelték, hogy a HE4 szérumszintjének emelkedése átlagosan 
5–8 hónappal elôzi meg a CA125 emelkedését. Ennek haszna 
egyelô re nincs bizonyítva, ugyanis ismeretes, hogy az ismételt 
gyógyszeres kezelés korábbi megkezdése nem javítja a túlélést. 

Moore és munkatársai (15) egy nemrégiben megjelent tanul-
mányban a ROMA- és a képalkotó leletet, valamint a CA125 
értékét magába foglaló ún. malignitási index (Risk of Mag-
lignancy Index – RMI) szerepét tanulmányozták, illetve haá-
sonlították össze 12 amerikai központban. Az érzékenységet 
75%-os fajlagosság mellett határozták meg. A korai stádiu-
mok felismerésében különösen jelentôs különbség mutatko-
zott a ROMA és az RMI érzékenysége között (85,3, illetôleg 
64,5%). Figyelembe véve, hogy ha a kockázatot ROMA 
segítségével határozzuk meg, akkor nem szükséges magas 
szintû képalkotó eljárásokat alkalmazni, és ezek az eredmé-
nyek még inkább je len tôs nek mondhatók a betegek irányítása 
szempontjából (15–17). 

ÖSSZEGZÉS A MINDENNAPI GYAKORLAT SZÁMÁRA  A legújabb 
tanulmányok alapján bizonyították, hogy a HE4 és a CA125 
szintjének meghatározásán alapuló kockázatmeghatározás 
hatékony módszer a petefészek-elváltozások mûtét elôtti vizs-
gálatában.

A kockázati csoportba sorolás segítségével elkülöníthetôk azok 
a betegek (nagy kockázatú csoport), akik nagyobb való szí nû-
ség gel szenvednek petefészekrákban, így a kezelés olyan köz-
pontban javasolható, ahol a legjobb gyógyulási eredmények 
ér he tôk el, megfelelôen kiterjesztett mûtétek elvégzésével. 

Bizonyították továbbá, hogy a HE4 szintjének meghatározása 
olyan esetekben is segíti a petefészekrák kórisméjének felállí-
tását, amelyeknél a CA125 szintje nem lenne emelkedett – ez 
az esetek mintegy 20%-át jelenti. 

A HE4 és a CA125 szintjének együttes meghatározása külö-
nösen korai stádiumú esetekben jár az érzékenység jelentôs 
emelkedésével.

Bizonyították, hogy endometriosis esetén a HE4 szintje nem 
emelkedik, így ezeket a betegeket nem szükséges nô gyó gyá-
sza ti onkológiai központokba irányítani vagy feltétlenül költsé-
ges képalkotó vizsgálatokat végeztetni – pusztán az emelkedett 
CA125-érték miatt.
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Az ígéretes eredmények és a rendelkezésre álló bizonyítékok 
ellenére sem lehet azonban figyelmen kívül hagyni azt, hogy 
a da ga nat jel zôk szintjét – más rosszindulatú elváltozásokhoz 
hasonlóan –, illetve az algoritmus által meghatározott kockáza-
tot csak a beteg részletes kórelôzménye és a már rendelkezésre 
álló vagy még szükségesnek tartott egyéb leletek ismeretében 
lehet értékelni, és nem szabad szûrômódszerként alkalmazni. 
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Füst Milán

A MAGYAROKHOZ (RÉSZLET)

Óh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok

S azt meg kell védened. Hallgass reám. Egy láthatatlan lángolás

Teremté meg e nagy világot s benned az lobog. Mert néked is van lángod:

Szent e nyelv! S több kincsed nincs neked! Óh csodás nyelv a magyar.

Révület fog el, ha rá gondolok is.

Ne hagyd hát, hogy elmerüljön, visszasüllyedjen a ködbe, melybôl származott.”




