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� ÖSSZEFOGLALÁS

A nõgyógyászati daganatok képalkotó vizsgálatára számos le-
hetõség létezik, és a tudomány fejlõdésével a diagnosztikai
eszközök tárháza folyamatosan bõvül, azonban jelenleg nincs
olyan vizsgálati technika, amely egymagában minden igényt
kielégítene. A vizsgálati mód megválasztásában több tényezõ
is szerepet játszik, úgymint a daganat kiindulási helye és szö-
vettani típusa, a betegség stádiuma, illetve a beteg állapota.
A legalapvetõbb kérdés az, hogy optimális idõhatáron belül a
szükséges vizsgálati eszköz rendelkezésre áll-e, és amennyi-
ben nem, akkor milyen alternatív megoldások jönnek szóba.
Jelen közleményünkben a nõgyógyászati onkológiában rutin-
szerûen használt képalkotó eljárások tulajdonságait, használati
lehetõségeit foglaljuk össze, valamint áttekintjük a legújabb,
ígéretesnek tûnõ vizsgálati technikákat is. Közleményünk má-
sodik részében pedig azt fogjuk összefoglalni, hogy az eltérõ
nõgyógyászati tumorok vizsgálata során mikor, mely képalko-
tó eljárások használhatóak eredményesen, illetve javasoltak.

Kulcsszavak: képalkotó vizsgálat, diagnózis, nõgyógyászati
daganatok, utánkövetés

� SUMMARY

The aim of the authors is to review the characteristics of the
different imaging methods used in the management of
gynecologic tumors. The number of diagnostic tools is
increasing, however there is no single technique that fulfills all
the requierments. In the field of gynecologic oncology, the role
of imaging studies can be various, such as primary staging,
assessment of the prognosis, treatment planning, monitoring of
response to therapy and follow-up. In the first part of our
article we discuss what the strengthnesses and weaknesses of
the different imaging modalities are and when each should be
applied. In a second part, we are going to present the diagnostic

work-up of the different gynecologic tumors based on the
literature.
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RÖVIDÍTÉSEK

CT computed tomography
MR magnetic resonance
FIGO International Federation of Obstetrics and Gynecology
NCCN National Cancer Comprehensive Network
2D 2 dimension
3D 3 dimension
DWI-MR diffusion weighted imaging - magnetic resonance
DCE-MR dynamic contrast enhanced - magnetic resonance
CE-T1-FS contrast enhanced- axial T1- fat suppression
T2-w T2 weighted
PET positron emission tomography
PET/CT positron emission tomography/computed tomography
PET/MR positron emission tomography/magnectic resonance
ADC apparent diffusion coefficient
18F-FDG 2-[18F] fluoro-2-deoxi-D-glükóz
99mTc technécium-99
SPECT single photon emission computed tomography
SPECT/CT single photon emission computed tomography/computed

tomography
maxTD maximum tumor diameter
ADCmean mean apparent diffusion coefficient
TLG total lesion glycolysis
MTV metabolic tumor volume
SUVmax maximum standardized uptake value

� BEVEZETÉS

A nõgyógyászati daganatok stádiummeghatározása a FIGO
klasszifikációja szerint történik. A FIGO-féle stádiummegha-
tározás döntõen a beteg fizikális vizsgálatán alapszik, és elmé-
letileg nem veszi igénybe a modern képalkotó eljárásokat, így
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olyan hátrányos helyzetû régiókban is használható, ahol nincs
CT- vagy MR-készülék. Ugyanakkor gyengesége, hogy csu-
pán a beteg fizikális vizsgálatán alapuló stádiummeghatározás
során nagy a tévesen megítélt, alá- vagy fölébecsült stádiumok
aránya (1, 2). Márpedig a pontos stádiummeghatározás alapve-
tõ feltétele a megfelelõ kezelési terv felállításának. Természe-
tesen a fejlett országokban rutinszerûen használják a különféle
képalkotó módszereket, és az NCCN ajánlások is javasolják
ezek használatát (3).

A primer stádiummeghatározáson kívûl egyéb célokból is
szükséges lehet a képalkotó vizsgálatok használata. A különfé-
le technikák alkalmazásával megítélhetõ a nyirokcsomóstátusz
és a várható prognózis, megtervezhetõ a sugárterápia, vizsgál-
ható a kezelésre adott válasz és a betegek utánkövetésében is
fontos szerepet játszanak a képalkotók.

� ULTRAHANGVIZSGÁLAT

A legkézenfekvõbb képalkotó módszer az ultrahangvizsgálat.
Gyorsaságán kívül további nagy elõnye, hogy veszélytelen és
nincs kontraindikációja. A 2D technikán kívûl a 3D technika is
egyre nagyobb teret hódít a tumordiagnosztikában. A nõgyó-
gyászati tumorok vizsgálata transvaginalis, transabdominalis
és akár transrectalis úton is elvégezhetõ (1, 4). A transrectalis
vizsgálat különösen a vérzékeny, fragilis cervicalis carcinoma
esetén lehet elõnyös, mert ezen a módon elkerülhetõ a daganat
megsértése és az ebbõl származó vérzés. Ultrahangvizsgálattal
jól vizsgálhatók az endometrium és a méhnyak elváltozásai,
valamint az adnexalis terimék, illetve tumoros folyamatok ese-
tén a szomszédos szervek és a nyirokcsomók érintettsége.
Összességében elmondható, hogy gyakorlott vizsgáló által az
ultrahanggal a kismedencei daganatok lokális kiterjedtsége na-
gyon jól megítélhetõ és az MRI-vel összevethetõ pontosságú
eredmény nyerhetõ (4, 5).

A daganatok erezettsége szintén vizsgálható 2D és 3D color
vagy power Doppler-technikával, de a nõgyógyászati tumorok
vizsgálatában vagy utánkövetésében ennek alkalmazhatósága
és hasznossága nem egyértelmû (6).

Viszonylag új típusa az ultrahangvizsgálatoknak az elaszto-
gráfia, melyet a nõgyógyászati onkológiában az emlõtumorok
vizsgálatára már rutinszerûen alkalmaznak. A kismedencei da-
ganatok diagnosztikájában még nem terjedt el használata, de
számos kutatás eredménye azt mutatja, hogy segítségével job-
ban elkülöníthetõk a benignus és malignus folyamatok, ponto-
sabban megítélhetõ a daganatok lokális kiterjedtsége, és adott
esetben a kezelésre adott válasz is nyomon követhetõ (7-9).

A nõgyógyászati daganatok utánkövetése nincs standardizál-
va. A tünetmentes betegek 6–12 havonta elvégzett kontroll CT
vagy MR vizsgálata nem növeli a túlélést. Az ultrahangvizsgá-
lattal és szükség szerint tumormarker-méréssel kiegészített kli-
nikai vizsgálat egy költséghatékony módja lehetne a tünetmen-
tes betegek utánkövetésének (10).

Az ultrahang további felhasználási lehetõségei közé tartozik a
célzott szövettani mintavétel. Ennek során freehand módszer-
rel vagy automata mintavételi eszközzel, transvaginalis vagy

transabdominalis úton core-biopsiát, vagy aspirációs citológiai
vizsgálatot lehet végezni. Ez a technika kiváltja a CT-vezérelt
mintavételeket. Recidíva gyanúja és ismeretlen eredetû kisme-
dencei tumor, illetve irrezekábilisnak imponáló tumor, vagy
inoperábilis beteg esetén neoadjuváns kezelés céljából
végezhetõ eljárás (4).

� COMPUTERTOMOGRAPHIA

A CT vizsgálat a legelterjedtebben használt képalkotó mód-
szer mind a primer stádiummeghatározás, mind az utánköve-
téses vizsgálatok során (3). A vizsgálati idõ még teljestest-le-
képezés esetén is maximum néhány percet vesz igénybe, szem-
ben az MR vizsgálattal, amely esetén egy hasi vagy kismeden-
cei vizsgálat is jóval hosszabb ideig, régiónként 20–30 percig
tart. Optimális képminõség nyerése céljából jódtartalmú kont-
rasztanyagot kapnak a betegek, azonban jóddal szembeni al-
lergia és jelentõsen beszûkült vesefunkció esetén kontraindi-
kált a kontrasztanyag alkalmazása.

A vizsgálat éles anatómiai ábrázolást ad a szervekrõl, de a
lágyszöveteken belüli differenciálóképessége alacsony, nem
ad eléggé kontrasztos képet az ép–tumoros szövethatárról, és
használatával olykor nehézségekbe ütközhet a mûtétet vagy
sugárkezelést követõ hegesedés elkülönítése egy esetleges ki-
újulástól. További hátránya a CT vizsgálatnak, hogy ionizáló
sugárzással jár. Az ismételt CT vizsgálatok jelentõsen növelik
az új daganatok kialakulásának kockázatát, emiatt fiatal bete-
geknél, vagy sorozatos utánkövetéses vizsgálatok során lehe-
tõleg MR, DWI-MR, PET/MR vizsgálat, esetleg alacsony
dózisú CT, vagy régióra célzott CT vizsgálat végzése javasolt
(11).

� MÁGNESES REZONANCIA VIZSGÁLAT

A CT vizsgálattal szemben az MR vizsgálat felbontóképessége
a lágy szöveteken belül nagyon jó, emiatt a kismedencei daga-
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1. ábra. Cervixcarcinoma (kereszt). a) T2-w sagittalis kép, b) CE-T1-FS
sagittalis kép, a tumor a kontrasztanyagot kevéssé halmozza, a cervix
mellsõ ajkát megvastagítja (a tumort a képeken a nyílhegyek jelölik), c)
diffúziósúlyozott mérés (b-érték: 800 s/mm2), d) ADC-érték:
0,72–0,81�10-3 mm2/s. A mûtét is igazolta a FIGO IB/1. stádiumot (dr.

Kalina Ildikó felvétele)



natok lokális kiterjedtségének megítélésére a legjobban alkal-
mazható, elsõként ajánlott képalkotó vizsgálat. A nõgyógyá-
szati tumor diagnosztikában általában a T2 súlyozott és a kont-
rasztanyagos felvételek használatosak (1a, 2a, 3a ábra). A ga-
dolíniummal szembeni ismert allergia abszolút, a jelentõsen
beszûkült vesefunkció a vizsgálat relatív kontraindikációját
képezi. Fémimplantátumok, protézisek, pacemaker viselése
esetén a natív MR vizsgálat sem végezhetõ el. Mivel nem jár

ionizáló sugárzással, kontrasztanyag nélkül a várandósság
alatt végezhetõ MR vizsgálat.

A benignus és malignus folyamatok jobb elkülönítésében se-
gíthetnek az újabb, úgynevezett funkcionális képalkotó vizs-
gálatok. Ezek közé tartozik a diffúziósúlyozott (DWI-MR /
diffusion weighted imaging MR) vizsgálat és a dinamikus MR
(DCE-MR / dynamic contrast enhanced MR) (3).

A diffúziós MR vizsgálat a víz diffúziós mozgásán alapszik,
így ebben az esetben nincs szükség kontrasztanyagra. Ismert,
hogy a sejtdús elváltozásokban a vízmolekulák diffúziós ké-
pessége alacsony (12). A kötött vízmolekulák miatt a diffúzió-
súlyozott MR-képeken a rosszindulatú daganatok általában
magas jelintenzitású elváltozásként jelennek meg (1c, 2c, 3c

ábra). A vizsgálat során mérésre kerül a becsült diffúziós koef-
ficiens értéke is (apparent diffusion coefficient / ADC) és errõl
egy ún. ADC térkép készül, melyen a tumoros szövetek a be-
szûkült diffúzió miatt sötét területként jelennek meg (1d, 2d,

3d ábra). A technika jellegébõl adódik, hogy a viszkózus – ke-
ratint, vért, mucint tartalmazó – benignus léziók (pl. haema-
tometra, endometrioma, teratoma), fibrosis vagy akár tuber-
culosis okozta elváltozások fals pozitív eredményt adhatnak.
Ugyanakkor jól differenciált tumorok, malignus cysticus da-
ganatok vagy necrosis esetén fals negatív lehet a lelet (12).

Dinamikus MR vizsgálat során a kontrasztanyag szövetekben
való megjelenesét, eloszlását vizsgáljuk az idõ függvényében,
ami a különféle patológiás folyamatok során jellegzetes dina-
mikát mutat (1b, 2b, 3b ábra).

� POZITRONEMISSZIÓS TOMOGRAPHIA

A pozitronemissziós tomographia (PET) vizsgálat egy funkci-
onális képalkotó eljárás, mely a sejtek anyagcsere állapotáról
ad információt radioaktív nyomjelzõ vegyületek felhasználá-
sával. A leggyakrabban használat radiofarmakon a 2-[18F]-
fluoro-2-deoxi-D-glükóz (18F-FDG), ami egy metabolikusan
stabil cukoranalóg. A fokozott glükolitikus aktivitású sejtek-
ben felhalmozódik, majd lebomlás nélkül, a vesén keresztül
választódik ki, mely nem képes a nyomjelzõ molekulát reab-
szorbálni. Magas vércukorszint eseten a kompetetív gátlás mi-
att romlik a radiofarmakon sejtekbe történõ felvétele, ezért
ilyenkor, a fals negatív eredmény elkerülése céljából a vizsgá-
lat halasztása javasolt. Ennek elkerülése érdekében tanácsos,
hogy a vizsgálatra legalább 6 órás éhezést követõen, éhgyo-
morral kerüljön sor. Cukorbetegek vagy szteroid kezelésben
részesülõ betegek esetén a vizsgálatra nagyobb körültekintés-
sel érdemes felkészülni.

A magas metabolikus aktivitású szövetekben, így a rosszindu-
latú daganatokban is, a FDG felhalmozódik. A lelet kiértékelé-
sekor azonban figyelembe kell venni, hogy fiziológiás FDG-
halmozást mutathat számos szerv és szövet, úgymint az agy, a
myocardium, a vázizomzat, a máj és a lép, a csontvelõ, a bél-
traktus, a vese, az ureterek és a hólyag, a herék, az endomet-
rium (ösztrogén glikogénszintézist növelõ hatása), illetve fals
pozitív lehet a vizsgálati eredmény gyulladt szövetekben vagy
gyógyulási folyamatok helyén (pl. mûtét vagy irradiatio után
3-6 hónapig). Ezzel szemben cisztikus, mucinózus és nekro-
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2. ábra. Cervixcarcinoma (kereszt). a) T2-w sagittalis kép, b) CE-T1-FS
sagittalis kép, a tumor a hüvely falra borult, de azt nem infiltrálta (a tumort
a képeken a nyílhegyek jelölik), c) diffúziósúlyozott mérés (b-érték: 800
s/mm2), d) ADC-érték: 0,99�10-3 mm2/s. A mûtét is igazolta a FIGO IB/2.
stádiumot (dr. Kalina Ildikó felvétele)

3. ábra. Endometriumcarcinoma (kereszt), mely a méh izomzatának keve-
sebb, mint 50%-át szûri be. a) T2-w sagittalis kép, b) CE-T1-FS sagittalis
kép (a tumort a képeken a nyílhegyek jelölik), c) diffúziósúlyozott mérés
(b-érték: 800 s / mm2), d) ADC-érték: 0,56�10-3 mm2/s. A mûtét is igazol-
ta a FIGO I/A stádiumot (dr. Kalina Ildikó felvétele)



tikus léziók, illetve metabolikusan kevésbé aktív, jól differen-
ciált daganatok fals negatív képet adhatnak (13).

PET során teljestest-leképezés történik, azonban a vizsgálat az
anatómiai viszonyokról nem ad elegendõ információt (5b

ábra). A szervek érintettségének pontos megítélése céljából
CT vagy MR vizsgálattal egészíthetõ ki a PET vizsgálat (14).
A hibrid PET/CT vagy PET/MR vizsgálatok ötvözik a morfo-
lógiai és funkcionális képalkotás elõnyeit. A PET/CT klinikai
alkalmazása rutinszerûnek számít Magyarországon (4a-b, 5a,

6. ábra), de PET/MR vizsgálat egyelõre csak a Kaposvári
Egyetem PET Centrumában végezhetõ.

A nõgyógyászati onkológiában PET vizsgálat többnyire a nyi-
rokcsomó érintettség és az extrapelvicus terjedés megítélése
céljából történik. Ebben a tekintetben érzékenysége jobb, mint
az MR vagy a CT vizsgálaté, de nem 100%, ugyanis az 1 cm
alatti felbontása gyenge. Általában elmondható, hogy korai
stádiumú tumorok esetén a PET nem hatékony, mert észrevét-
len maradhat a daganat vagy a micrometastasist tartalmazó
nyirokcsomó (13). A szenzitivitás azonban a stádium elõreha-
ladtával javul. Szintén PET vizsgálat javasolt bizonytalan MR-
vagy CT-lelet esetén, illetve recidíva gyanúja esetén, amikor
az emelkedõ tumormarker ellenére negatív a CT- vagy az MR-
lelet. Mindezeken felül a PET/CT a sugárkezelés precízebb
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4a ábra: Fúziós PET-CT kép, azaz a PET-kamerával készült „izotópos”
kép és az együlésben készült natív CT-kép egymásra van vetítve, fuzionál-
va. Transzverzális metszet a kismedencérõl. Malignus cervixfolyamat lát-
ható rajta (nyíllal megjelölt piros folt középen). Körülötte a normál szöve-
tek, izmok lilás színûek. Ez azt jelzi, hogy ott „csak” normál szintû az
FDG-felvétel, így néznek ki a „normál” metabolikus aktivitású szövetek.
Kivéve a góc elõtt levõ nagyobb sárgáspirosas „folt”, ami nem más, mint a
húgyhólyag, pontosabban a benne levõ vizelet. De ez fiziológiás, ugyanis
az FDG jól kiválasztódik a vesében a vizelettel. Ebbõl viszont az is követ-
kezik, hogy ezzel a módszerrel a vese és a húgyhólyag daganatai nem iga-
zán vizsgálhatók, mert az amúgy is intenzíven dúsító vizelet elfedheti az
esetleges malignitást (dr. Szabó Péter felvétele)

4b ábra. Ugyanaz a beteg, ugyanúgy fúziós PET-CT kép, csak sagittalis
metszetben. Jól látszik a tumor craniocaudalis kiterjedése. Itt is megfigyel-
hetõ a tumor elõtt, az aktív vizeletet tartalmazó hólyag (dr. Szabó Péter fel-

vétele)

5a ábra. PET/CT fúziós transzverzális metszet. Szintén malignus cervix-
folyamat (középsõ piros folt). A két szélsõ piros folt metastaticus
parailiacalis nyirokcsomóknak felel meg (dr. Szabó Péter felvétele)

5b ábra. Ez a 5a képen szereplõ beteg teljestest-felvétele, de ez csak a PET
információkat tartalmazza (ún. MIP kép = maximum intensity projection).
Ez egy 3D-ben megforgatható felvétel egyébként, melyen lényegében az
összes PET információ rajta van, azonban itt CT nincs. Tájékozódásra na-
gyon jó, azonnal látható a daganat kiterjedése, a metastasisok elhelyezke-
dése, megoszlása. A fiziológiás vese és húgyhólyag, valamint agyi aktivi-
táson kívül jól láthatók az áttétes nyirokcsomók a hasban és a kismedencé-
ben, valamint egy helyen még a mellkasban (mediastinumban) is (dr. Sza-

bó Péter felvétele)



megtervezésére is jól használható. A besugárzási mezõ kijelö-
lése során a belek, vagy aktív csontvelõt tartalmazó területek
kikerülhetõek, ezáltal csökkenthetõ a sugártoxicitás. Ugyan-
akkor a FDG-halmozást mutató léziókra és nyirokcsomókra
nagyobb dózisú besugárzás adható, ami hatékonyabbá teszi a
kezelést (15).

PET vizsgálat Magyarországon a nõgyógyászati daganatok
közül csak emlõ- és méhnyakrák esetén finanszírozott társada-
lombiztosítási alapon. A vizsgálat elõtt kérelem benyújtása
szükséges a PET Várólista Bizottsághoz.

� LYMPHOSCINTIGRAPHIA

A képalkotó diagnosztikában a nyirokcsomók érintettségének
gyanúját a legrövidebb átmérõjükkel legalább 1 cm-es nagysá-
gú, kerekded nyirokcsomók keltik fel. A micrometastasisokat
tartalmazó, normál méretû nyirokcsomók többnyire nem ke-
rülnek diagnosztizálásra. Így egyrészt diagnosztikus, másrészt
terápiás okból vulva-, cervix- és endometriumcarcinoma ese-
tén a regionális nyirokcsomók eltávolítása a mûtét részét képe-
zi. Azonban korai stádiumú elváltozások esetén a nyirokcsomó
érintettség aránylag ritka és a radikálisan elvégzett rutin
lymphadenectomiák szükségtelenül növelhetik a mûtéti szö-
võdmények elõfordulását (pl. ér-, ideg-, uretersérülés, vérzés,
elhúzódó mûtét és gyógyulás, lymphoedema). A „túlkezelés”
vs. „aluldiagnosztizálás” dilemmáját az õrszem (sentinel)
nyirokcsomók szövettani vizsgálata oldhatja meg.

Lymphoscintigraphia és kék-festés segítségével meghatároz-
ható az õrszem nyirokcsomók elhelyezkedése. Az eljárás során
egy 99mTc-alapú nyomjelzõ vegyületet a lézió köré kell fecs-
kendezni, majd a mûtétet megelõzõen gamma-kamerás (planá-
ris vagy SPECT, SPECT/CT) vizsgálattal le kell írni a sentinel
nyirokcsomók pontos helyét (16). A mûtét alatt gamma-detek-
tor alkalmazásával az izotópot halmozó nyirokcsomók felke-
reshetõk, eltávolíthatók és intraoperatív fagyasztásos vizsgá-
latra küldhetõk. A vizsgálat opcionálisan kék-festékes (meti-
lén-kék, izoszulfán-kék) jelöléssel egészíthetõ ki, melynek so-
rán az õrszem nyirokcsomók 10–15 perc elteltével megfestõd-
nek. Amennyiben az intraoperatív szövettani gyorsvizsgálat
negatív eredményt ad, a radikális lymphadenectomiát nem

szükséges elvégezni. Azonban, ha a végleges szövettani ered-
mény mégis nyirokcsomó-érintettséget igazol, kiegészítõ
lymphadenectomia végzendõ.

Az õrszem nyirokcsomók vizsgálata a szeméremtest- és méh-
nyakdaganatok esetén széles körben elterjedt, standard eljárás-
nak számít. Endometriumcarcinoma esetén is egyre több he-
lyen elvégzik, de a módszer még nincs standardizálva, mert
még nem alakult ki egyetértés a nyomjelzõ molekula beadásá-
nak helyérõl, módjáról (17).

� FUNKCIONÁLIS BIOMARKEREK

A funkcionális képlakotó vizsgálatokkal együtt megjelentek a
diagnosztikában az ún. funkcionális biomarkerek. Ezek olyan
objektíven mérhetõ mennyiségi paraméterek, amelyek egy
konkrét tumoros folyamat jellegérõl, prognózisáról vagy a rák-
ellenes kezelésre adott válaszáról adhatnak információt.

Diffúziós MR vizsgálat esetében ilyen biomarkernek számít a
maxTD (maximum tumor diameter) vagy az ADCmean (mean
apparent diffusion coefficient), melyek magas, illetve ala-
csony értékei utalhatnak rosszabb prognózisra. 18F-FDG PET
vizsgálat kapcsán az emelkedett TLG (total lesion glycolysis),
MTV (metabolic tumor volume), és SUVmax (standardized
uptake volume) értékek jelentenek kedvezõtlen kimenetelt
(18).

A nõgyógyászati onkológiában egyelõre nincsenek meghatá-
rozva a különbözõ daganatokra jellemzõ SUVmax-értékek, rá-
adásul tumoros és egyéb, nem tumoros folyamatok (pl. gyulla-
dás) SUVmax-értékei átfedésben lehetnek. Emiatt ezek a bio-
markerek leginkább csak a terápiás válasz megítélésére hasz-
nálhatók. Ezzel együtt új prognosztikai faktornak is tekinthe-
tõk, mert a betegségmentes túlélés és a teljes túlélés idejével
összefüggést mutatnak. A klasszikus prognosztikai faktorok-
kal – FIGO stádium, nyirokcsomóstátusz, szövettani típus, dif-
ferenciáltság – való korrelálásuk nem egyértelmû, további
vizsgálatok szükségesek (18).

Említést érdemelnek még a leggyakrabban valamilyen rézizo-
tóppal (pl. 64Cu-ATSM) végzett PET/CT vizsgálatok, melyek
még csak kutatás szintjén, a tumorhypoxiát próbálják kimutat-
ni. A hypoxiás daganatsejtek kemo- és radioterápiával szem-
ben ellenállók. Ez rosszabb prognózist jelent, ugyanakkor az
ilyen daganatot hordozó betegek kezelése a jövõben kiegészít-
hetõ lenne a hypoxiás sejteket támadó új hatóanyagok (N-oxi-
dok, quinonok, fémkomplexek) adásával (19, 20).

Egy másik ígéretes eljárás a gadolíniumizotóp alapú, ún.
68Ga-NODAGA-RGD farmakonnal végzett PET/CT vizsgá-
lat. Ez a nyomjelzõ anyag az emelkedett a5b3- vagy a5b5-in-
tegrin-expressziót mutató tumorokban halmozódik fel. A ma-
gas a5ab3/5-integrin-expresszió összefüggést mutat az érúj-
donképzõdésre és áttétképzõdésre való hajlammal. Ennek je-
lentõsége pedig az, hogy már jelenleg is elõrehaladott vizsgá-
latok zajlanak a cilengitide nevû gyógyszer hatékonyságával
kapcsolatban, ami egy a5ab3/5-integrin-ellenes antitest és a
kemoradioterápiás kezelés kiegészítõjeként lenne használható
(19).
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6. ábra. Ugyancsak transzverzális fúziós PET-CT-kép. Látható, hogy a
kismedence jelentõs részét egy cystosus, de lágyrészeket is tartalmazó
terime tölti ki, ami egy kiterjedt ovariumneoplasmának felel meg (dr. Sza-

bó Péter felvétele)



� MEGBESZÉLÉS

A nõgyógyászati onkológiában a primer stádiummeghatáro-
zásra, a prognózis megítélésére, a kezelés megtervezésére, a
kezelésre adott válasz lemérésére és utánkövetésre használha-
tóak a különféle képalkotó eljárások. Az ultrahangvizsgálatok
jelenlegi fejlettségi szintjével optimális képminõség nyerhetõ
a kismedencei daganatok lokális kiterjedtségének megítélésé-
hez. Az extrapelvicus terjedés és a távoli áttétek megítélésére
elsõsorban a CT, MR és PET vizsgálatok alkalmasak. A primer
stádiummeghatározás és utánkövetés során a CT a leggyakrab-
ban használt képlakotó módszer, azonban a lágyszöveteken
belüli felbontóképessége alacsony, és sugárterheléssel jár.
A lágy szöveteken belüli jó differenciáló képessége miatt a
kismedencei daganatok diagnosztikájában az MR vizsgálat az
elsõként ajánlott képalkotó módszer. A jó- és rosszindulatú fo-
lyamatok vagy a hegesedés és kiújulás differenciáldiagnózisa
céljából funkcionális MR vizsgálatok is végezhetõek, úgymint
diffúzió-súlyozott MR, vagy dinamikus MR. PET vizsgálat
leginkább elõrehaladott stádiumban, valamint bizonytalan
MR/CT lelet esetén alkalmazható, illetve emelkedõ tumor-
markerszint esetén, ha más képalkotókkal a recidíva nem lát-
szik. Kismedencei áttétet adó, de ismeretlen kiindulási helyû
daganatok diagnosztizálása is indikációját képezi a PET vizs-
gálatnak, valamint nagyon jól használható a sugárkezelés meg-
tervezésében is. A képalkotó technikák a nyirokcsomó-érin-
tettség megítélésére csak korlátozott mértékben alkalmasak,
micrometastasis esetén a nyirokcsomó áttétek észrevétlenek
maradhatnak. A szükségtelenül elvégzett radikális lymph-
adenectomiák számát és az ebbõl származó szövõdmények
elõfordulását csökkenti a lymphoscintigraphia és az õrszem
nyirokcsomók szövettani vizsgálata, mely elsõsorban vulva-
és cervixcarcinoma esetén terjedt el a klinikai gyakorlatban, de
néhány helyen már endometriumcarcinoma esetén is elvégzik.
A funkcionális biomarkerek vizsgálatával több információ
nyerhetõ a daganatellenes kezelésre adott válaszról, a prognó-
zisról, illetve a célzott támadáspontú gyógyszeres kezelések
várható hatékonyságáról.
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� ÖSSZEFOGLALÁS

A korai cervicalis carcinomák, illetve a mélyen infiltráló
endometriosis sebészi kezelésében alkalmazott radikális mûté-
ti beavatkozások súlyos, elsõsorban vizeletürítési, székletürí-
tési és szexuális funkciót érintõ szövõdményekkel társulnak.
Ezek elõfordulási gyakoriságának csökkentése céljából több,
idegkímélõ mûtéti technika került kidolgozásra. Az elmúlt tíz
év irodalmi eredményei alapján megállapítható, hogy az ideg-
kímélõ mûtéti technikák alkalmazása az urinalis, colorectalis
és szexuális beidegzés megõrzése által a betegek posztoperatív
életminõsége szempontjából igen kedvezõ eredményû. Az
idegkímélõ beavatkozások gyakorlásának alapvetõ pillére a
kismedencei funkcionális anatómia ismerete. Célunk a kisme-
dencei neuroanatómia és az egyes idegfonatok funkciójának
ismertetése az idegkímélõ mûtéti technikát gyakorló munka-
csoportok tapasztalatai alapján.

Kulcsszavak: kismedencei vegetatív beidegzés, endometriosis,
idegkímélõ mûtéti technika

� SUMMARY

In case of the treatment of early stage cervix carcinomas and
deep infiltrating endometriosis the radical surgical method
leads to severe complications concerning urination, bowel
movement and sexual function. For the purpose to lower the
rate of these complications several nerve sparing surgical
approaches have been introduced. According to the surgical
results of the last ten years’ literature the practice of nerve
sparing technique results in a much better quality of life of
these patients concerning their uninary, colorectal and sexual
function. The basics for the practice of nerve sparing surgeries
is the knowledge of the functional anatomy of the pelvis. The
purpose with this article was to describe the neuroanatomy and
the function of the nerve fibes localized in the female pelvis,
by processing the experience of surgical teams practising
different nerve sparing techniques.

Keywords: vegetative innervation, endometriosis, nerve-
sparing surgery

� BEVEZETÉS

A kismedencei radikális sebészeti beavatkozások a korai
cervicalis carcinomák elsõ választandó terápiáját jelentik (1).
A mélyen infiltráló endometriosis operatív kezelésének célki-
tûzése a látható léziók teljes körû eradikálása, mely sok eset-
ben a cervicalis carcinomák mûtéteihez hasonló vagy akár azt
meghaladó radikalitást kíván (2). Mindkét esetben nagyon sok
fiatal nõbeteggel találkozunk, így a sikeres gyógyulás mellett
egyre nagyobb hangsúlyt kap a posztoperatív életminõség kér-
dése. Sajnos a radikális beavatkozások gyakran járnak a vege-
tatív beidegzés sérülésébõl adódóan súlyos urinalis, gastro-
intestinalis és szexuális funkciót érintõ szövõdményekkel
(3-5). Ezek megelõzése, a jobb posztoperatív életminõség biz-
tosítása érdekében idegkímélõ mûtéti technikát elõször cervi-
calis carcinomák kezelése kapcsán alkalmaztak (6).

A mélyen infiltráló endometriosis sebészete az elmúlt évtized-
ben ugrásszerû fejlõdésen ment keresztül. Mivel a betegség di-
agnózisa a tünetek jelentkezésétõl átlagosan 6–11 évet késik,
az operatõr a mûtét során igen gyakran elõrehaladott betegség-
stádiummal szembesül, és a léziók teljeskörû eltávolítása nagy
radikalitású beavatkozást tesz szükségessé (7). Ezért napjaink-
ban több endometriosissal foglalkozó munkacsoport is célul
tûzte ki a kismedencei neuroanatómia, különbözõ mûtéttechni-
kák részletes ismertetését az idegek megõrzése és az idegek
léziójából adódó súlyos posztoperatív szövõdmények megelõ-
zése céljából (4, 8-10). A kismedencei vegetatív beidegzés
anatómiai alapjainak összefoglalásával, illetve a képletek fel-
keresését és izolálását elõsegítõ preparálási technikák ismerte-
tésével kívánunk segítséget nyújtani a radikális mûtétet igény-
lõ fiatal nõbetegek jobb posztoperatív életminõségének bizto-
sításához.

� A KISMEDENCEI VEGETATÍV BEIDEGZÉS STRUKTÚRÁI

A kismedencei szervek vegetatív beidegzését a plexus
hypogastricus superior és inferior látja el. Elõbbi a plexus
aorticus abdominalis folytatásaként a promontorium elõtt száll
le, majd n. hypogastricus dexterre és sinisterre oszlik, és cau-
dal és lateral felé haladva sugárzik bele a plexus hypogastricus
inferiorba (1. ábra). A plexus hypogastricus inferior a meden-
cei zsigerektõl lateralisan helyezkedik el, a rectum, a cervix és
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a fornix vaginae magasságában húzódó sagittalis lemezként
(8).

A kismedencei szerveket ellátó szimpatikus perikarionok a ge-
rincvelõ Th10-L3 szegmentumaiban helyezkednek el, a para-
szimpatikus rostok az S2-4 szegmentumokból erednek.
A szimpatikus rostok a ggl. mesentericum inferiorban és a
plexus aorticus kis dúcaiban, a paraszimpatikus rostok pedig a
plexus hypogastricus inferiorban, illetve a zsigerek falában
kapcsolódnak át (4, 6, 9). A n. hypogastricus dexter és sinister
szimpatikus és szenzoros rostokat tartalmaz, ezek felelõsek a
húgyhólyag detrusor izomzatának relaxációjáért és a m.
sphincter urethrae kontrakciójáért (4, 9). Az S2-4-bõl eredõ
nn. splanchnici az elõzõekkel ellentétes irányban hatnak: a
detrusor kontrakciójával és az urethrasphincter relaxációjával
a hólyagürülésért felelõs paraszimpatikus ingert közvetítik, a

plexus hypogastricus inferiorba csatlakozásuk révén (4, 9). Is-
mert, hogy az abdominalis behatolásból végzett kismedencei
beavatkozások – idegsérülés esetén – elsõsorban a hólyagürü-
lés és a székletürítés zavarához vezetnek, míg a perianalis
behatolásból végzett, idegkíméletre nem törekvõ mûtétek a
sphincterbeidegzések sérülésével vizelet- és székletinkonti-
nenciát okozhatnak (8).

PLEXUS HYPOGASTRICUS SUPERIOR,
N. HYPOGASTRICUS DEXTER ET SINISTER

A plexus hypogastricus superior egy háromszög alakú fonat,
melynek oszlása a Waldeyer-féle praesacralis térben található,
a promontorium magassága alatt, a peritoneum által fedetten
(4, 10) (2. ábra). Ebbõl ered a n. hypogastricus dexter et sinis-
ter, melyek a mesorectum lateralis széle mentén haladnak lefe-
lé egy 8–10 cm-es szakaszon, majd az uretertõl caudalisan és
2–3 cm-re dorsalisan haladnak elõre a kétrétegû visceralis
fasciában és a lig. sacrouterinum lateralis szélébõl lépnek be a
parametrium állományába (4) (3. ábra).

Preparálási technika: Az ureter és az a. iliaca communis ke-
resztezõdésétõl 1–2 cm-re medial felé megnyitva a perito-
neumot, a plexus hypogastricus superior lateralis része látótér-
be hozható (4). A Waldeyer-féle praesacralis tér zsírszöveté-
ben distalis irányban haladó tompa preparálással a hypo-
gastricus idegeket a sacrum lateralis részén, az ureterek lefutá-
sától 5–20 mm-re caudalisan identifikálhatjuk (10, 11). A hy-
pogastricus idegek vizualizációja a jobb oldalon technikailag
könnyebb tekintettel a bal oldalon elhelyezkedõ sigmabélre és
a beleket kísérõ fiziológiás összenövésekre (4).

NN. SPLANCHNICI ÉS A MEDENCEFALI ANATÓMIAI
STRUKTÚRÁK

A foramina sacralia pelvina S2-4-es szegmentumaiból erednek
a paraszimpatikus beidegzést ellátó idegek, melyek a
Douglas-üreg legmélyebb pontjából körülbelül 2–4 cm-re
distalisan és lateralisan helyezkednek el (10, 12). Dorsalisan
erednek a rectalis nn. splanchnici, melyek a sacralis hypo-
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1. ábra.

(1) plexus hypogastricus superior
(2) bifurcatio aortae
(3) a. iliaca communis sinistra
(4) vena cava inferior

2. ábra.

(1) plexus hypogastricus superior
(2) promontorium
(3) az egymás meleltt futó a. et v. sacralis media

3. ábra.

(1) n. hypogastricus dexter



gastricus fasciát átfúrva anasztomizálnak a plexus hypogast-
ricus inferiorral a rectum szintjében; míg a vesicalis nn.
splanchinii ventralisabban erednek, vertikálisabb lefutást mu-
tatnak a sacralis hypogastricus fascia lateralis oldalán haladva,
majd ezek is anasztomizálnak a plexus hypogastricus inferior
vagina, illetve hólyag szintjében elhelyezkedõ részével (8).

Preparálási technika: A medialis pararectalis térbe a lig. latum
uteri hátsó lemezén keresztül juthatunk, majd a retrorectalis
térben laterocaudalis irányban folytatva a preparálást – követ-
ve a sacrum görbületét – a sacralis S2-4 paraszimpatikus
plexusok láthatóvá válnak (10).

PLEXUS HYPOGASTRICUS INFERIOR

A plexus hypogastricus inferior a n. hypogastricus dexter és
sinister szimpatikus, továbbá a nn. splanchnici pelvini para-
szimpatikus rostjainak anasztomózisából képzett, sagittalis
sûrû fonat, amely a vagina dorsolateralis és a rectum antero-
lateralis része között helyezkedik el, a rectalis lateralis szala-
goktól ventralisan és caudalisan (10, 11). Mérete körülbelül
15–20�10–20 mm-es, és keresztezi az a. és v. rectalis media
(11).

Preparálási technika: Idegkímélõ mûtéti technika alkalmazá-
sa esetén a sacroterin szalagok izolálását és az ureterek kipre-
parálását követõen, az uterust az isthmus magasságában ante-
rior irányba billentve a plexus az ureterekkel párhuzamos lefu-
tást mutatva látótérbe hozható (9). Sacrouterin szalag resectio
szükségessége esetén azt peritoneum borításától megszabadít-
va, az ideglefutást az elõzõekben ismertetett módon követve a
lateralis, nervosus állomány intaktsága biztosítható és Trimbos

és munkatársainak ajánlása szerint a medialis, fibrosus állo-
mány mentén a resectio biztonsággal elvégezhetõ (9) (4. ábra).

� TÁJANATÓMIA – AZ ANTERIOR, LATERALIS ÉS
POSTERIOR PARAMETRIUM ANATÓMIÁJA

Napjaink új nómenklatúrája anterior, lateralis és posterior
parametriumot különböztet meg. Az anterior parametrium a
vesicouterin és vesicocervicalis teret jelenti, mely a hólyag le-
preparálását követõen válik láthatóvá. Az ureter mediocrani-
alis és laterocaudalis részre osztja (11). A lateralis paramet-
rium a paravesicalis és pararectalis terek megnyitását követõen
válik láthatóvá. A lig. cardinale tartalmazza az uretertõl crania-
lisan elhelyezkedõ a. uterinát és az azt kísérõ v. uterina super-
ficialist. Az ettõl caudalisan elhelyezkedõ paracervix cranialis
és caudalis részre osztható: elõbbi lymphovascularis, utóbbi
neuralis elemeket tartalmaz, melyek között a határt a v. uterina
profunda képezi (11). A posterior parametrium további három
részre tagolható: cranialis (sacrouterin szalag), caudalis (recto-
vaginalis tér), továbbá lateralis rész (lateralis rectalis szala-
gok). A cranialis részt a cervix–isthmus határa és a sacrum
ventralis felszíne között húzódó sacrouterin szalag alkotja.
Caudalis része a rectovaginalis szalag, mely a hüvely dorsalis
és a rectum anterior falát köti össze, és mélységét tekintve egé-
szen a medencefenékig terjed. Lateralis részét a lateralis
rectalis szalagok adják, melyek a sacrum S2-4 közötti régiójá-
tól és a m. pyriformist és m. obturatort fedõ fasciájától a
rectum visceralis peritoneumáig és az ahhoz csatlakozó meso-
rectumig terjednek (11).

A Douglas legmélyebb pontjától 1–2 cm-re caudalisan helyez-
kednek el a lateralis rectalis szalagokban futó nn. splanchnici,
melyek 3–5 fonatból állnak és a nn. hypogastricikkel anasto-
mosist képezve képezik a plexus hypogastricus inferiort.

A plexus efferens rostjai három fonatba rendezõdnek: a medi-
alis, rectalis fonat az a. v. rectalissal a végbél felé halad, a
cranialis fonat a lig. cardinaléban – a lateralis parametrium
cranialis részében – haladva cervicalis és uterinaris efferen-
tációt biztosítja, az anterior fonat pedig caudalis irányú lefutás-
sal a hüvely és a hólyag, továbbá az anterior parametrium ve-
getatív beidegzéséért felelõs (6, 11).

� ANATÓMIAI MEGFONTOLÁSOK BÉLRESECTIO
SZÜKSÉGESSÉGE ESETÉN

Mindkét oldali ureter biztos identifikálása után, a praesacralis
tér megnyitását követõen szisztematikusan felfelé haladva a
plexus mesentericus inferior felkereshetõ, egészen az a. me-
senterica inferior aortából történõ eredéséig (4, 10). A maga-
sabb régióban elhelyezkedõ szimpatikus idegek vizualizációja
DIE gastrointestinalis lokalizációja esetén nem kerülhetõ el,
hiszen bélresectio szükségessége esetén, az a. és v. mesen-
tericák ellátása elõtt, azok ventralis irányba történõ felszabadí-
tásával és mobilizálásával biztosítható a plexus mesentericus
inferior konzerválása (10).

Distalisabb bélresectio esetén, a belek teljes mobilizációja ér-
dekében a medialis (Okabayashi) és a lateralis (Latzko)
pararectalis tér feltárására van szükség. Az Okabayashi-tér
medialis határa a rectouterin szalag, lateralis határa a meso-
ureter, mely a Latzko-tér mediális határát képezi, lateralis szé-
le pedig az a. iliaca interna. A medialis pararectalis térbe a lig.
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4. ábra.

(1) plexus hypogastricus inferior sinister
(2) lig. sacrouterinum sinister



latum uteri hátsó lemezén keresztül juthatunk (10). Rectum-
resectio esetén a hypogastricus szimpatikus fonatok és az
ureterek vizualizációját követõen a mesorectum mentén az
Okabayashi-tér aljáig lefelé haladva, a plexus hypogastricus
rostjait a sacrouterin és a rectovaginalis szalagoktól leválaszt-
va, a bélresectio a hypogastricus idegek és a sacralis paraszim-
patikus plexusok megõrzése mellett biztonsággal elvégezhetõ.
Fontos, hogy a mesorectum lefogása a rectumhoz közel kell,
hogy történjék a hypogastricus idegek középsõ és disztális ré-
szének, illetve a lehetõ legtöbb paraszimpatikus ideg védelmé-
nek érdekében (10). Az említett anatómiai megfontolásokat fi-
gyelembe véve idegsérülés csupán az eltávolítandó bélszakasz
területén várható, így jelentõs rectalis denervációval nem kell
számolnunk (10).

� ANATÓMIAI MEGFONTOLÁSOK A HÁTSÓ
PARAMETRIUM ÉRINTETTSÉGE ESETÉN

A lateralis és hátsó parametrium, a lig. cardinale, a lig. utero-
sacrale, a lig. rectovaginale, továbbá a lateralis rectalis szala-
gok érintettsége esetén az idegkímélõ technika kulcslépését
képezi a hypogastricus idegek plexus hypogastricussal történõ
anastomosisának identifikálása, mely a rectum anterolateralis
határán, a hátsó parametrium által fedetten keresendõ (10).
A lig. cardinale biztonságos resectiója elõtt az a. hypogastrica
ágainak, különös tekintettel az a. uterina identifikálása is szük-
séges (10). A hátsó parametrium szalagjainak dissectiójához
az ureter lateralis irányú mobilizálása szükséges. A sacrouterin
szalag resectiójának szükségessége esetén a plexus hypo-
gastricus vizualizációját követõen a szalag átvágása a medialis
szakaszon biztonsággal elvégezhetõ (9). Amennyiben a poste-
rior parametrium mélyebb régióját is érinti az endometriosis,
akkor a rectum medialis irányú és az inferior hypogastricus
plexus lateralis irányú mobilizációja által végezhetõ csak el a
léziók biztonságos resectiója (10). A rectalis lateralis szalagok
resectiója esetén figyelmet érdemel, hogy a rectum antero-
lateralis részéhez a sacralis paraszimpatikus rostok igen közel
futnak, így csak ezek, illetve a plexus hypogastricus inferior
rostjainak preparálását és látótérbe hozását követõen, a szala-
gok mediális irányba mozdítása mellett lehet az idegkímélõ
resectiót elvégezni (10). Amennyiben a rectovaginalis spatium
is érintett, annak biztonságos eltávolítsa érdekében a perito-
neum megnyitását követõen tompán laterocaudalis irányban
kell preparálnunk az uterosacralis szalag alatt, majd onnan mé-
lyen lateromedialis irányban haladva kell megkerülnünk az
endometrioticus csomót az ép perirectalis zsírszövetben halad-
va. Ekkor az eltávolításra kerülõ szövet csak a cervixhez és a
rectum anterior falához kapcsolódik, a cervixrõl óvatos intra-
fascialis preparálással leválásztható. Amennyiben hüvelyfali
infiltrációt is észlelünk, a csomó épben történõ eltávolítása
csupán hüvelyfali resectióval lehetséges (10).

Anterior parametrialis érintettség esetén további tompa prepa-
rálással látótérbe hozható a plexus hypogastricus inferior
distalis része, mely az uretertõl lateralisan és caudalisan he-
lyezkedik el. A vesicouterin szalag teljes átvágása csak ezt kö-
vetõen tekinthetõ biztonságosnak, melyhez az ureter hólyagig
történõ teljes preparálása és szabaddá tétele is szükséges (10).

� ANATÓMIAI MEGFONTOLÁSOK MEDENCEFALI
INFILTRÁCIÓ ESETÉN

A nn. splanchnici, a n. ischiadicus és a n. pudendus infiltráció-
ja esetén a plexus sacralis látótérbe hozása érdekében a peri-
toneumot az uretertõl medialisan, a sacrouterin szalagtól late-
ralisan nyitjuk meg (13). Az Okabayashi-térben laterocaudalis
irányú tompa preparálással, a hypogastricus fascia megnyitá-
sát követõen a m. pyriformis felszínén a plexus sacralis S1
gyök látótérbe hozható, majd további distalis irányú prepará-
lással az S2-3 is kipreparálható (13). Az utóbbiakból kilépõ fi-
nom idegfonatok splanchnicus idegek, melyek kímélete a pa-
raszimpatikus beidegzés megõrzése érdekében kiemelt jelen-
tõségû (13). A distalis irányú preparálás során az a. hypo-
gastrica kisebb ágai és az a. obturatoria feláldozhatók, ugyan-
akkor különös figyelmet kell fordítani a glutealis és pudendalis
érképletek megõrzésére (11, 12). Amennyiben a n. pudendust
is érinti az infiltráció, esetenként a lig. sacrospinosum átvágása
is szükségessé válhat (11, 12).

Nem kétséges, hogy az idegkímélõ technika speciális eszköz-
igénye és az operatõr speciális képzettségének szükségessége
miatt nem lehet általános elvárás a magyar nõgyógyászati osz-
tályokon. Ugyanakkor a fiatal életkorban diagnosztizált cer-
vicalis carcinomák, illetve a mélyen infiltráló endometrio-
sisban szenvedõ fiatal nõbetegek emelkedõ száma miatt, e be-
tegek posztoperatív életminõségének optimalizálása céljából a
kismedencei neuroanatómiát részletesen ismerõ, idegkímélõ
mûtéti technikában jártas, megfelelõ felszereléssel rendelkezõ
centrumokra van szükség.
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� ÖSSZEFOGLALÁS

Az endometriosis a fogamzóképes korban lévõ nõk 10–15%-át
érinti, egy jóindulatú betegség, melyben endometriumszerû
szövet található a méh üregén kívül. Fõbb tünetei a krónikus
kismedencei fájdalom, a fájdalmas közösülés, a fájdalmas
menstruáció és a meddõség. Az endometriosis betegség egyes
tulajdonságai rosszindulatú sajátosságot mutatnak. Ezért vizs-
gálták összefüggését petefészekrák, emlõrák és méhtestrák,
valamint egyéb nem nõgyógyászati daganatok kialakulása kö-
zött. Valódi kapcsolatot azonban csak a petefészekrák bizo-
nyos formái esetében lehet kimutatni.

Kulcsszavak: malignus tumorok, endometriosis

� SUMMARY

Endometriosis affects 10-15% of women in the reproductive
age, it is a benign desease, when endometrial-like tissue is
outside the uterine cavity. It’s leading symptoms are chronic
pelvic pain, dyspareunia, dysmenorrhoea and infertility.
Certain features of endometriosis indicate malign distinctions.
Therefore was the connection between endometriosis and
ovarian-, endometrial-, and breast cancer widely investigated.
Detectable association can only be shown in some
hystologycal forms of ovarian tumor.

Keywords: malignant cancer, endometriosis

Az endometriosis egy jóindulatú nõgyógyászati elváltozás,
melyben endometriumszerû szövet található a méh üregén kí-
vül, elsõsorban a hashártyán vagy a petefészkekben. A fo-
gamzóképes korban lévõ nõk 10–15%-át érinti, vezetõ tünetei
közé tartozik a krónikus kismedencei fájdalom, a dyspareunia,
a dysmenorrhoea és az infertilitás (1). A krónikus kismedencei
fájdalommal vagy meddõsséggel küzdõ, reproduktív korban
lévõ nõk körülbelül 90%-a küzd valamilyen stádiumú endo-
metriosissal (2, 3). A betegek egy része tünetmentes, ezen felül
a betegség súlyossága nem korrelál a tünetek mértékével (4).
Az endometriosis kóreredetét tekintve számos lehetséges teó-
ria létezik, mint a retrográd menstruáció, a coeloma eredetû
sejtek metaplasiája, embrionális sejt maradványok, nyirok- és

vascularis dissemintatio, illetve iatrogén eredet, azonban leg-
valószínûbb, hogy az etiológiája multifaktoriális (5, 6).

Az endometriosisnak klinikailag három megjelenési formája
különíthetõ el. Peritonealis endometriosis esetében az
endometriumszerû szövet a kismedencei hashártyán vagy a pe-
tefészkek felszínén helyezkedik el. Másik formája az ovarialis
endometriosis, mely csokoládé-cysta formájában jelenik meg.
Ha a peritonealis felszín alatt 5 mm-t meghaladó melységben
infiltrál az endometrium-szerû szövet, mélyen infiltráló
endometriosisnak (DIE) nevezzük. Ha az endometriosis utóbb
említett formája zsír- és fibromuscularis szövettel keveredve a
végbél és a hüvely között helyezkedik el, rectovaginalis cso-
móról beszélünk (7). Jóllehet, az endometriosist egy jóindulatú
betegségnek tartjuk, mégis egyes tulajdonságai rosszindulatú
sajátosságot mutatnak. Mint például határokat nem respektáló
növekedési tendencia, fokozott érújdonképzõdés, apoptosissal
degenerálódó sejtek számának csökkenése, illetve a nemcsak
lokális, hanem ritkább esetben az extraperitonealis terjedés.
A malignus léziók tulajdonságaival ellentétben, azonban az
endometriosis nem mutat folyamatos proliferátiós hajlamot,
vagy katabolizmust, és ritkán halálos (8). Fontos kiemelni,
hogy az endometriosis egy gyulladásos folyamattal járó álla-
pot, mely fokozott kockázatot jelenthet rosszindulatú elválto-
zások kialakulásához. Molekuláris vizsgálatok bizonyították,
hogy endometriosisban szenvedõ nõk hasüregi folyadékában
macrophagok, gyulladásos citokinek, mint a TNFa, ILb, IL6
mennyisége emelkedett (9-11). Ezen citokinek szintjének szig-
nifikáns emelkedése volt megfigyelhetõ például epithelialis
petefészektumor sejtkultúrákban is (12).

Az ösztrogén jelenléte, fõleg bizonyos hiperösztrogén állapo-
tok, csökkent aromatázaktivitás és növekedett ösztradiol-
expresszió jelentõsen befolyásolja az ectopiás endometrioticus
szigetek proliferatív aktivitását, illetve a gyulladás által indu-
kált sejtproliferáció nagy kockázatot jelent az atípusos endo-
metriosis kialakulásában (13-15), mely szövettani tulajdonsá-
gait tekintve – mint a nagy hyperchromaticus sejtmag, meg-
növekedett sejtmag–citoplazma arány (16) – sem egyértelmû-
en benignus, sem malignus elváltozásnak tekinthetõ.

Egyes közlemények szerint az atípusos endometriosisból ki-
alakuló endometriosis-asszociált malignus elváltozások
(EAM) egy köztes állapot a rák kialakulása elõtt. Emellett,
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számos genetikai változás, mint az ugyanazon allélok hetero-
zigóta formájának elvesztése (loss of heterozygosity), PTEN
(Phosphatase and tensin homolog), ARID1A (AT-rich inter-
active domain-containing protein 1A), és p53 mutáció megta-
lálható mind az endometriosisban, mind az EAM-ben (17-19).

Az endometriosis asszociált malignus elváltozások körülbelül
80%-a az ovariumban található, míg 20% extragonadalis elhe-
lyezkedésû, mint például belek, rectovaginalis septum, hasfal,
pleura (20).

Az endometriosisban szenvedõ nõk között két-háromszor
gyakrabban fordulnak elõ epithelialis eredetû ovarialias rossz-
indulatú daganatok (3, 21).

A petefészekrák jár a legnagyobb mortalitással a nõgyógyá-
szati daganatos megbetegedések közül. Ennek oka, hogy a be-
tegség aszimptomatikus és korai stádiumban nehezen diag-
nosztizálható. Elõször 1925-ben Sampson és munkatársai ír-
tak a lehetõségrõl, hogy petefészekrák kialakulhat endomet-
riosisból (22).

Molekuláris és hisztopatológiai tulajdonságok alapján a pete-
fészekrákok öt fõ kategóriába csoportosíthatók: high-grade
serosus, endometrioid, világos sejtes, mucinosus és low-grade
serosus carcinomák. A leggyakoribb altípus a high-grade
serosus carcinoma (70%), endometrioid (10%) és a világos
sejtes (10%). Az endometrioid, illetve a világos sejtes car-
cinomák általában korai stádiumú betegségek, jól differenciál-
tak (23). Az endometriosis-asszociált malignus elváltozások
az utóbbi két szövettani alcsoportba tartoznak (24, 25).

Több tanulmány is igazolta, hogy endometrioid és világos sej-
tes carcinomás esetek megközelítõleg felében atípusos
endometriosis lézió is jelen volt a vizsgált személyekben.
Ogawa és munkatársai 127 petefészektumorban szenvedõ be-
teg esetében 37 betegnél diagnosztizáltak endometriosist is:
ezeknél a betegeknél 70%-ban igazolódott világos sejtes
carcinoma (70%), 43%-ban endometrioid carcinoma, 7%-ban
serosus adenocarcinoma, és egyetlen esetben sem igazolódott
mucinosus carcinoma. 33 esetben igazolódott hisztopatoló-
giailag típusos endometriosis, míg 29 esetben atípusos endo-
metriosis volt tapasztalható. (25 esetben mindkettõ jelen volt).
Típusos endometriosisból atípusossá történõ átalakulás 22
esetben volt jelen, míg atípusosból carcinomává történõ átala-
kulás 23 esetben. Egyetlen esetben figyeltek meg típusos
endometriosis–carcinoma átalakulást (26).

Összefoglalva, bizonyos endometriosisban szenvedõ betegek
esetén a hisztopatológiai átalakulás endometriosisból epithe-
lialis petefészektumorrá a következõ lépésekben írható le: (I)
típusos vagy atípusos endometriosis, (II) epithelialis pete-
fészektumor endometriosissal, (III) teljes átalakulás endomet-
rioid carcinomává (hormonális és gyulladásos folyamatok ha-
tására) vagy világos sejtes carcinomává (menstruációk, oxi-
datív stressz hatására kialakult akut gyulladásos folyamatok
hatására) (27).

Endometriosisban és EAM-ben szenvedõ pácienseknél szá-
mos kutatás vizsgálta a kockázati tényezõket. Kobayashi és

mtsai tanulmánya alapján az endometriosisos betegek petefé-
szek-daganatának kialakulásában mind az endometrioma mé-
rete, mint a postmenopausa állapot egymástól független pre-
diktív faktorként szerepelnek (28). Zanetta és mtsai kutatása
szerint kockázati tényezõ jelent EAM kialakulásában a
hiperösztrogén állapot, az obesitas, a méheltávolítás utáni hor-
monpótló kezelés (29). Más kutatások szerint azonban mind a
hormonális fogamzásgátlás, a terhesség, a hysterectomia, a pe-
tevezetõ lekötése csökkenti a petefészek-daganat kialakulásá-
nak kockázatát endometriosisban szenvedõ betegek esetében
(30, 31). Több munkacsoport is leírta, hogy azon petefészek-
rákban szenvedõ betegek, akiknél a rosszindulatú petefészek
folyamattal egyidõben endometriosist is diagnosztizáltak, be-
tegségük jobb prognozisú lett, mint az endometriosis nélküli
ovariumtumoros betegek esetében (27, 32, 33).

Más daganatos megbetegedések gyakoriságát is vizsgáltak
endometriosisban szenvedõ nõk esetében.

Endometriumcarcinoma kialakulásában kockázati tényezõt je-
lent a megnövekedett testtömegindex, a vérben keringõ magas
ösztrogénszint, az ovulációdiszfunkció, melyek közül számos
jelen lehet endometriosisban is (3, 34). Bár nagy összefogó ta-
nulmányok pozitív kapcsolatot véleményeztek az endometrio-
sis és az endometriumcarcinoma között, tekintettel arra, hogy
az endometriosisnak, illetve bizonyos nõgyógyászati rosszin-
dulatú folyamatoknak számos közös kockázati tényezõje van,
további vizsgálatok szükségesek a közös tényezõk kizárása
céljából.

Az emlõdaganat a leggyakrabban elõforduló nõgyógyászati
daganatos megbetegedés. Az endometriosisos betegek eltérõ
hormonális és gyulladásos miliõvel rendelkeznek, mely alapot
adott emlõdaganat elõfordulási gyakoriságának vizsgálatára
ezen betegek esetében. Kimutatták, hogy azoknál az endomet-
riosisos nõknél, akiket korábban meddõség miatt is kezeltek,
nagyobb eséllyel alakul ki jóindulatú emlõdaganat (35).

Mogensen és mtsai kutatásában endometriosis és emlõrák ki-
alakulásának kockázata között nem találtak összefüggést,
azonban azon nõk esetében, akiknél 50 éves kor után fedezték
fel az endometriosist az emlõrák kockázata növekedett (36).

Számos szerzõ vetette fel az endometriosis és egyéb nem nõ-
gyógyászati daganatok, mint melanoma, agy-, pajzsmirigy-,
vesetumor kapcsolatát, azonban további kutatások szüksége-
sek a probléma tisztázására (3).

Összességében elmondható, hogy valódi összefüggést endo-
metriosis és daganatos megbetegedések között csak petefé-
szekrák esetében találtunk. Az endometriosisban szenvedõ
nõk esetében két, háromszor nagyobb az epithelialis petefé-
szek-daganatok kialakulásának esélye, mint a normál populá-
cióban (21). Figyelembe véve az endometriosis fentebb emlí-
tett tulajdonságait, elengedhetetlen a páciens tájékoztatása az
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endometrioid, illetve világos sejtes petefészek-daganatok ki-
alakulásának fokozott kockázatáról.
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