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A FORDiTÓ BEVEZETŐJE Vass László d1'. Kórbonc tan- kór

szöve tta11-cy tolog iai Osztály, Flór Ferenc Pest Megvei Kór

ház, Kistarcsa 

A tanulmán y ige n fon tos o lvasmán y mind en nőgyógyász és 

onko lógus szá mára, de általános tanul sága i mes sze túlmutat

nak a szerv avagy a szakterülete k látszó lagos specifikusságá n. 

Valaha, az elmú lt száz adban a kórbo ncnok , mint mindenek 

ismerője, pont az „i" bet( ín. halottv izsgá latot követően, leg

jobb tud ása és lelkiismerete sze rint nyilatkozo tt a beteg múlt

já ról. Ez je lentett e a beteg ségek megi smerésének legfo nto

sabb módját . Napja inkra a mintavéte li technik ák, illetve a di

ag nosztika i móds ze rek fejlődésével lehetőségünk nyí lott arra, 

hogy kicsiny mintából , szoros interdiszc iplinári s együttmű

ködés se l pontosa n és gyo rsan ny ilatko zzunk a beteg jelenéről. 

Ez szá mos esetben már a jövőbeni tenniv alókat, a keze lési 

lépéseket is meghatáro zza. Jel en dolgo zatban foglalt törekvé s 

cé lja - ami messze át lépi az orvostudományon belül az onko

lógia vagy diagn osz tiku s daga natpatol óg ia területét és érte

lemszerűen túlmu tat a dolgoz atban tag lalt petefé sze krák ta

nulsága in is-, hogy min él pontosa bban határozza meg a beteg 

jövőjét, nemc sak a betegség lefolyásá nak, végső kimen ete lé

nek irányá ban, hanem kezelhetőségét, daga nate llenes terá

piára adott várható válaszát il letően is. 

Mi ndeze n sajátosságo k, ha bonyo lult, az em beri sze rveze tben 

ak tuáli san lejátszódó folyama tok eredményeként is (lásd indi

vidualizá lható ke zelés fontossága!), de a daganat kiala

kulásakor többé ke vésbé meghatáro zottak. A XX. sz . - meg

ítélésem szer int - egyi k leg nagyobb forradalm a Watso11 és 

Crick felfedezése (lásd moleku láris biológia fontossága nap

ja inkban!) , a má sik az informáci óá ramlá s minőségi fej l ődése. 

Ez utóbbi eddi g egymástól távo l eső sza kterületek évtizedek 

kutat ómunkája a lapj án felha lmozo tt ismereteit egyes ítve 
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használja fel köv etkeztetések levonására. em a kom mun iká

ció időben és térben tön énö felgyors ulá sa a fonto s, ham;rn a.:, 

hogy „emberi agyak prod uktumán ak", a ter mékeny gondola

toknak helye s, össz hang ra törekvő, cé lirányos egy ütt alkal

mazás a vezesse n eredmé nyhez. 

A fordításban közölt do lgozatban az orvostudomány jövőbe 

látó képességé nek mód szere i, az elérhető meghökkentő ered

mények jó l láthatók. Élvez hetjük a sz intetizá ló agyú, szé les 

látókörű szakembe r bámu latos gondolkodá sát, mi köz ben min

den beke zdésében arra figyelmezte t, hogy eredményesség 

ezen az úton csak standardizált, sza bályozo tt, okos együtt

működésben érhető el. 

BEVEZETÉS Kétség aligha férhet ahhoz, hogy az utóbbi 20 esz

tendőben az petefé szekrákban szenvedő asszo nyok keze lése, a 

betegség lefo lyása a fontos eredm ények isme retében egy re 

énhetőbbé vált. Mindez azonba n sajno s alig vá ltozta tott ezen 

betegek hossz ú távú tú lélési lehetőségei n. Enn ek rész ben oka , 

hogy nem jól érték eljük a progno sztikai fakto rok együtt ha

tását az petefészekrákos betegekben , így a keze lés i lehetősé

gek kivála sz tása sem megfelelő. Jó llehet vita tárgyá t képe zhe 

ti, még is magam hiszek abb an, hogy megfel e lő mennyiségű 

ind irekt bizonyítékunk gyűlt már össze azt alátámasz tand ó, 

hogy az opti mális kezelés a petefészekrák lefo lyását megvál

toztatja, így hosszabb túlélést is eredményez. Fent ieket szá

mos rákr egiszte r adataira a lapozott tanu lmány, és olya n ese t

tanu lmán y is bizonyí tja , melyek sze rint a petefészek rák kó r

jó slata az utób bi éve kben folyamat osan javul. Alapozom véle

ménye met azo n bizonyítékokra is, me lyeket a jó eredményt 

elérő multid iszc ipliná lis nőgyógyászati, onko lóg iai intézetek

ben közö ltek. Mind ehhez füzhetők még a platina alapú kom

binált kemoterápiáró l közöl t adatok ( 1-4) . A prognoszti kai 

faktoroknak a betegség kimenetelére gyakorolt hatását azé n 

nem itélhettük meg megfelelően, mert nem he lyesen cso por

tosított és randomi zált tanulmányok készü ltek. Ez a nem meg

fe lelő betegc sopo rios ításból fakad , ami nem összehasonlít ható 

iroda lmi közlemén yekhez veze tett , va lamint ahho z, hogy 

helytelenül é11elmeztük a kezelés eredményeit is. Fenti prob

lémák fel ismerése nyomán az utóbbi 10 évben szá mos erőfe

sz ítés történt arra , hogy az új és objek tívebb prognosz tika i 

faktor ok mel lett, azo k l egmegfelel őbbjeit mul tiva riáns elem-
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zés be vonva nag yob b pontosságga l köve tkez tet hess ünk a be- másuti ezt már meg is tettük , de értékelhetőségük és hát rá-

tegség lefo lyására. Néhány részlettől elte kint ve azonban, még nyaik em lítése m indenképpen szü kséges nek látszik. 

így is mess ze vagyu nk attó l a céltól, hogy a petefé sze krákban 

szenvedő betegek keze lését a lehetséges kiújulá s kockázatá

nak ismeretébe n, illetve a várható kezelési eredmén y figye

lembe véte léve l egyénre sza bva határozz uk meg . 

STÁDIUM A FIGO-s tád ium általában jó l össz hangban van a 

betegség kimenetelével és jele nleg a keze lés tervezés ének alap

ját képezi (2. 1áb/ázat) (5). Minden egyes stád iumban ugyanak

kor a tú lélésben jelentős különb ségek mutathatók ki, ezé rt az 

KLINIKOPATOLÓG IAI PROGNOSZTIKAI FAKTOROK Lehetséges egyes stádiumok alcsoportokba osztása még hasz nosabb és 

prognosztikai faktorok nagy szá ma kerü lt köz lésre a koráb bi

akban és ezek jól tükr özik a petefé szekrák biológiáját és 

keze lésre adott vá laszá t. A z adatokat az /. tábláza tban össze

geztük. Gyako rlat ban ezek azok a tényezők, amel yekne k a lap

ján a keze lés eldönthető és rand o mizá lt klini ka i tanulmá

nyokon belül a betegeket különböző csopo rtokba oszt hatj uk. 

Ezen klinik opatológiai faktorok közé tart oz ik: a FIGO- stádi

um, a grade, szöv ettani a ltípu s, az első sebész i beavatko zás 

után visszamaradt dagan at, valamint néh ány, a betegg el össze

függő jellemző, pl. az á lta láno s állapot és az é letkor . Je len 

köz lem ény céljait meg haladná fent iek részletes e lemzése , 

/. táhlicm. Epithelialis petefészekrákok kórjóslati tényezői 

Klinikai és kórszövcltani faktorok Kezeléssel összcfiiggő jellemzők 

FI GO-stádium A petefészekrák kezelésével 

Tokáttörés foglalkozó onkológiai centrumok 

Szisós öss7enövés Multidiszciplináris csoponok 

Grade Cisplatinra alapozott kezelés 

S7öveti altípus Paclitaxcl-Cisplatin kezelés 

Maradvány daganat mérete 

Hasvi7 

Általános állapot 

Életkor 

Szérumalbuminszint 

Molekuláris genetikai jellemzők 

HER-2-1 cu 

P53 

BCU 

NM23 

Mennyiségi kórszövcltani tényezők BRCA 1 

Ploidia. DNS-index 

M itosis-indcx 

Hámkomponcns aránya 

Magfclszin átlagos mérete 

Fcllli standard dcviatiója 

Prolifcratiós jellemzők 

S-fázis 

PCNA 

Ki67 

Timidilát-szintctáz 

Daganatjellcmzó'k 

CAl25 

CA54/61 

LDII 

CPK-BB 

CSF-1 
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Gyógyszer-rezisztencia markerek 

GSTp i 

MRP 

LRP 

MDRI 

ERCC 

LAMINI 

CATHEPSIN D 

Egyéb 

Hcat shock protein 

Tctrancctin 

Clonalis jelleg 

Hormonreceptorok 

rele vánsabb prognosz tika i informác ió lehet. Számos tanu l

mán y megerősíti a jele nlegi FI GO-beo sz tás prognoszt ikai ér

tékét , bá r arra is történt uta lás , hogy az 18- IC, illetve 118- 1 IC 

a lcsoport ok lényegébe n összevon hatók. A Na1ional Surv ey of 
Ovarian Cancer azt ta lálta, hogy az 5 éves túlélé si é rtékek 

fenti alcsopo rtok között szignifi kánsan nem különbö ztek (6). 

A Nalional Sur vey azt is megerősítette, hogy a Il l. stádi umnak 

a lcso portokra osz tása fontos, mive l az 5 éves túlélés 39% -os 

vo lt a IIIA , 25% -os a 1118 és 17%-os a 11 IC csopo rtban (5). A 

betegek többsége a IIIC csoportba tarto z ik (78%), a 1118 cso

portba a betege k 16%- a, míg a IIIA-ba 6%-a került. Partridge 

és munkatársai (7) á lta l közö lt tanu lmányba n a diagnó zis fel

á llításakor a betegek át lagos é letkora a IIIA csoportba n 40 év 

vo lt, a 1118-ben 5 1 év és a IIIC- ben 62 év volt. A 11 IA csopo rt

ban átlagos tú lélést nem tudt ak megáll apí tani. a 1118 és IIIC 

csoportban ez 2, 3, illetve 1.3 évnek bizo nyult. Jlyen , és ehhez 

haso nló tanu lmán yok megerősít ik a ponto s stádiummeghat á

rozás fonto sságát, valam int az t a tényt , hog y a stádium a be

tegség kimenetelé re nézve fon tosabb in formáció lehet , mint 

az a lka lmazott keze lés mi kéntje. A pontos sebészi stádium

meg határo zás tehát sarokköve marad a kezel ésne k, és seg ít

ségéve l az a lul- és a tú l keze lést elkerü lhetjük. 

2. táblá:at. FIGO-stádiumok szerinti 5 éves túlélés 

FI GO-stádium 

a 

b 

e 
11 

b 

111 

b 

FIGO (5) 

72 

62.5 

57.4 

52.5 

37.5 

37.5 

10.8 

IV 4.6 

Betegek száma: 4892 

Szerző 

5 éves túléló'k (%) 

Ng11_re11 et al. (6) 

88.9 

92 

85 

82 

57 

67 

56 

51 

23,8 

39 

25 

17 

11,6 

5156 

/-logebe,g et al. (4) 

80 

87,4 

80 

76 

63 

66 

63 
62 
17.5 

50 

13 

15 

17 

332 

A VISSZAMARADT DAGANAT NAGYSÁGA A ma radvány daganat

tömeg fonto s prognoszt ikai tényező, jó l bizo nyított összefüg-

13 
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3. 1áblá:a1. Átlagos túlélés e lőrehaladott petefészekrák eseteiben az első műtét után visszamaradt legnagyobb daganat átmérője szerint 

Szerző Átlagos túlélési idő (hónap) a maradvány daganat legnagyobb átmérőjének (cm) megfelelően 
0 < 0,5 < 1 < 2 > 1 > 2 

Högberg el al. (4) 

L1111d e1 al. (8) 

Makar el al. (9) 

Hacker el al. ( 10) 
Delgado el al. ( 11) 

Eisenkup el al. ( 12) 

*nincsen adat 

37.8 
NR* 

NR* 

37 

23.2 

40 

26 

gés van a magmaradt daga nat mérete és a beteg ség kimenete le 

között (3. táblázat). Bár néhányan igazolták , hogy azon bete

gek , ak ik sebészi leg jól eltávolít ható da ganatta l rende lkeznek, 

egy jobb kórjós latú alcsoportot képeznek , és ezért a hosszabb 

túlélé sük nem a sebész i eltávolítás mértékével függ össze, sa

ját elképze lésem sze rint elegendő bizo nyítékkal rendelkezünk 

a sebészi eltávolítás mértékének prognoszt ikai fakto rként va ló 

értéke léséhez. A visszama radt daga nat men nyisége egy ike 

azon kevés kórjós lati tényezőknek, amelye t a keze lést végző 

csopo rt követni és ell enőrizni tud. A rendel kezésünkre álló 

adatok arra utal nak, hogy az elsődleges, maximáli s e ltávo lí

tásra törekvő se bész i beavatk ozás meghatározó az álta lános 

túlé lést, a kemoterápiára adott választ és a beteg életm i nősé

gét illetően is. 

SZÖVETI SZERKEZET ÉS ÉRETTSÉG A kórboncnok alapozó sze re

pe nemcs ak abban ny ilvánu l meg, hog y korrekt diagnó zist, 

szövettani a ltípust és érettséget (grade) határo zzon meg , ha

nem abban is, hogy a borderline petefészek-daganato t megkü

lönbö ztesse az annak megfelelő ross za bb indul atú, invasiv tár

sától. A patológiai megítélé s ugyanakkor az azt meg határozó 

tényezők részbe n sz ubjektív vo lta alapjá n erős eltérést mutat 

mind különböző pato lógusok ugy ana zon daganatról adott vé

leménye , mind ugya nazon daganatr ól ugya nazon patológu s 

álta l különböző időben adott véle mények vonatkozá sába n 

( 13 ). Bár széles körben a WHO-klassz ifikációt használják, azon 

belül nincsen álta lánosa n elfoga dott grad ing rend sze r, annak 

ellenére, hogy szá mo s tanulmány azt mutatta , hogy az éret tség 

valószínűleg fontosabb kórjó s lati szempo ntbó l, mint a szövet

tani a ltípu s (4. táblázat) . A jó l diffe renciált (grade 1) petefé

sze k-daganatban szenvedő beteg eknek lényegese n jobb a gyó 

gy ulási esé lyük , mint azok nak, akik kevéssé differ enciált da

ganattal bírnak , teljesen függet lenül a stádi umtól. A grading 

külön öse n jelentős az 1. stádiumú petefésze krákok esetében, 

aho l bizo nyítottnak tekinthető, hogy gra de 1- 11 daganat os be

tegeknek o lya n jó a kórjó slatuk is, hogy még adjuván s kemo

terápi a se m javasolt. Érdeke s, hogy nem ze ti rák regiszter ada

tai a lapján a grade I d ifferenciáltságú, de Il l. stád iumú petefé

sze krákok 50% -os 3 éves túlélést mut attak kizáró lag se bészet i 

beavatko zást követően, és ez lényegese n nem kü lönbözött 

azoktól a betegektől , akik fent ihez kemote rápiába n is része-

24 

11.3 

41 

48 24 

18 6 
45 16 

sültek (6). Itt azonban azt is em lítenünk ke ll, hog y a kezelések 

nem random izáltan történtek, ezért lehetséges, hog y ezen cso

po rtban borde rline petefészek-daganatok is szerepeltek. Azt is 

meg kell említ enünk , hogy szá mo s olyan tanulmány is van, 

ame ly a gra din get nem ta lálta független kórjóslati tényezőnek, 

rámu tat va a grading rends zer erősen sz ubjek t ív voltának prob

lémájára. Telje sen nyi lvánvaló, hogy egy általánosan elfoga

dott obje ktív és megbízh ató grading rendsze rt kell kifej lesz

teni, ami val ószínű leg morfo metri kus an alízise n vagy ílow ci

tometr iás ploidia meghatározáso n alapu lhat majd ( 13). 

A borderline petefés zek-daganatoknak kivá ló a kórjóslatuk , az 

5 éves túlé lés 80-90% közé es ik. Az 1. stádiumú fiatal betegek 

esetében a tú lélés még jobb. A borderline petefészek -dagana

tok és invasiv megfelel őjük kö zöt ti túlélé si különb ség azon

ban nem mindi g párhuzamos, kü lönösen a nem se rosus daga

natok ese tén. Tükröződik ez abban , hogy különböző tanulm á

nyok border line daganatoka t az össze s mucin osus petefé sze k

daga natok 17- 50% -ában talá ltak. Haso nló adat, hogy előre

haladott petefészekrákos , hossza n tú lé l ő betegek utólagos kór

szövetta ni vizsgá lata azt mutatta , hogy az invasivnak minő

sített daga natok nak legalább 40%-a csupán border line daga

nat volt . Petefé szek- da ganato s betegek túlé lés i értéké nek kü

lönbségei rész ben azt tükrö zhetik, hogy borderl ine daganato

kat invas iv daganatok közé so rolnak , míg má sutt az értékelés

bő l azokat te ljesen kizárj ák. Mind ez aláhúzza a nőgyógyász

kórszövetta nász go ndo s értékelésének fontosságát. 

4. 1áblá:a1. A szöveti altípus és túlélés összefüggése 

Szövettan és differenciáltság 

Serosus 

Mucinosus 

Endomctrioid 

Világos sejtes 

Dedifferenciált 

Grade 

Jól differenciált 

Közepesen differenciált 

Kevéssé differenciált 

5 éves túlélés(%) 

20- 35 
40-60 

40- 60 

35- 50 
15- 20 

70-80 

30--45 

5-25 
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BETEGJELLEMZÖK Végül a beteg jellemzői, pl. é letkor, álta- lálta, hogy a Cisplat in-kem oteráp ia és a FIGO -stád ium vo ltak 

János állapot és esetleg még a faj is öss zefügg het a tú lé lésse l. 

Az á lta lános állapot megít élése so k sz ubjektí v e lemet hordoz, 

ennek elle nére szá mos tanulm ány kó rjós lati tényezőként ér

tékel i, miv el á ltalában jó á ltalános állapo tban (ECOG 0-2 

vagy Karnofsky 70%) a betegek nagyo bb va lószínűséggel rea

gál nak a kezelésre, és lényegesen keve sebb a kóro s mellék

hatá s, követke zésképp so kkal jobb a keze lés eredm énye is. Az 

életkor számos ta nulm ány követ keztetés eiben függe t len kór

jó slati tényező; a fiatalabb betegek korábbi stádiumú beteg

ségbe n sze nvednek , és a kór kimenete le is jobb nak tűnik. 69 

évnél idősebb betegek gyógyu lás i lehetőségei lényegese n 

ros sza bbak még akkor is, ha azt az eredeti stádium, marad

ványdaga nat -mcnny iség , álta lános állapot sze rint ele mzi k. A 

COC 1anu/111ányok szerint ez a jele nség a kemote rápia dózisá

nak és cik lusa inak e lté réseivel látszólag nem függ össze. Afri

kai származású amerikai asszonyok beteg sége szig nifik ánsan 

rossza bb kimenetelű függetlenül a kezeléstől vagy a stád ium

tól. Ennek okai nem ismertek. 

MU LTIVA RIÁCIÓS MOD ELLEK A való ság ban a kezelé sre adott 

vá lasz és a túlélés egymásra ható , dc mégis független , a be

teggel és a beteg ségge l összefüggő tényezők álta l befo lyáso lt. 

Ige n jelentős heterogenit ás van a tú lélés lehetőségeit illetően 

még egy látszó lag homogén népesség esetében is, mint p l. a 

ll l. stádiumú petefészekrákos betegek között . Ebből követ

kezi k, hogy a betegség kimenete le független lehet a kísérlete 

se n meghatározo tt kezeléstől. Jelentős erőfeszítések történ tek 

arra , hogy progno szt ikai ,,a lcso po1tokat" talá ljanak ezen hete

rogén csopo rton belül , megk ülönbö ztetve a relatív job b esé ly

lyc l bíró betegeket azo któl, akiknek igen rossz a kórjóslatuk. 

Töb b kuta tócsopo 1t tett kísérletet mu ltiva riációs mod elle k ki

fejlesztésére. amelyek előre megm on danák a szá mos faktor 

közül azo kat , melyek egymástól függetlenül érvénye sülnek . 

Elvileg ezek a multivariációs sta tisztikai modellek egy lénye

gesen pon tosabb jós latot ad nána k, mint a szu bjektí v klinikai 

megíté lés vagy a hagyományos prognoszt ikai algo ritmu sok 

(5. táblá:::at). M ível e ltérőek a vé lemények abban a tek intet

ben, hogy mel y faktorok valóban a függet lenek, a megbízható 

és á lta lánosan a lkalma zható prognosztikai index meghatáro

zására irányuló törekvések erősen behatároltak. Voerst és 

munkatársai (20) 38 dolgozat mctaanalízisénck eredmé nye it 

taglalták: 66 keze lési csopo rt vo lt, 3000 betegben. A dolg ozat 

cé lja az vo lt, hogy az előreha ladott petefészekrákban a kór

jós lati tényezőket értéke ljék. A következő progn oszt ikai fak

torokat találták a legfontosabbnak, amel yek önmagukban is 

fele lőssé tehetők a jo bb tú lé lésért: C isplatinra alapozott kemo

terápia, az első műtét után vissz amaradt daganat legnagyobb 

átmérője kevesebb, mint 2 cm. FIGO- stádium 11- 111 és jó 

á lta láno s á llapot. Multi va riáeiós ana lízis nyo mán ugyanakk or 

csak a C isp latin- keze lés és a residualis daganatmen nyiség tíínt 

független tényezőnek. Hasonló metaanalí z is, ami 7000 beteg 

adatait foglalta össze előrehaladott petefésze krákban , azt ta-
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a betegség kimenetelének szem pontjából a kizáró lagos füg

getlen változók (2 1 ). A ku tató k egy csoportja a következő 

prognos zt ikai alcsopo rtok a lapján próbált betege ke t cso por 

tokba soro lni: grade , álta láno s á llapot , stád ium , visszamaradt 

dagan at nagysá ga és az ase ites je lenlét e vagy hiánya . Fent iek 

a lapján olyan progno szti kai modellt ja vasolta k, mell ye l a túl

é lés tükrében a betege ket jó, köze pes és rossz kórjós latú cso

po,tba oszt hatják. Van Ho11weli11ger és munkatár sai ( 17) meg

lehetősen jó prognos ztiku s indexet á llap ítottak meg, amely a 

c isp latin kombiná lt kemote rápia melletti életk ilátásokat jósol

j a meg. Kombin áltá k a Karnof sky által ános á llapotot (Kar

nofs ky-é,t ék), a FIGO-stád ium ot, a maradvány dagana t mére

tét , a Brodcr s grade-c t és a has víz je lenlétét vagy hián yá t. Egy 

olyan prognos ztikai indexe t á llapí tott ak meg, me lynek a lapján 

a betegeket 6 alc soport ba lehetett soro lni. A legjobb csoport ba 

a be tegek 10%-a taiio zo tt, 4 éves túlélé sük 75% volt, a leg

rossz abb csoportba sz intén 10% tarto zott, 4 éven belül mind

egy ikük életét vesz te tte . Lund és 1111111katársai (25) ugyane zen 

mutat óka t S kovaríácíó s prognosz tikai indexbe (PIS) fog la lták 

260 ho lland bete g vizsgálata alapján. Ezt az utá n 300 dán be

teg ben meg ismételték (25). A PIS ho lland betegek 10% -ái a 

kis, illetve fokozott kockázat ú csopo rtba soro lta, 3 éve n belü li 

tú lélés i rátát 80 és 8%-na k meghatáro zva . A dán adat ok gya

korlati lag azo nos eredmé nyt adta k. Egy egyszerűbb, két kova 

ráció s indexet is meg vizsgá ltak, eb ben csak a daganatmarad

vány mérete és a beteg á ltalános á llapota került érté kelésre. 

Azt ta lálták , hog y a két kovariác iós prog noszt ika i index (Pl2) 

a lapján a dán betege k 33. illetve 26% -a vo lt oszt á lyoz hat ó, a 

3 éves túlélés szerint csekély, illet ve fokozo tt kocká zat ú cso

po1tba 67%, illetve 13% került. Arra a következ tetésre jut ot

tak. hogy bár a Pl 2 predi ktív értéke gye ngé bb vo lt a Pl S-nél , 

úgy tűni k, hogy á ltaláno s használatra egyszerűségénél fogva 

mégi s alkalma sa bb. Kaern (28) progno sz tikai indexében a da

ganat ploidi a vo lt a meghatározó kó1jós lati tényező, egyéb 

független vá ltozók mellett . Így meg határozott egy cse kély 

riz ikójú a lcsopo 1tot 90%-os S éves tú lélésse l, közti csopo rto t 

20%-os S éves túl élésse l. és egy „hig h risk ." cso porto t , akik 

mindegyike megh alt 12 hónap on belül. Számos más munka

cso port is fejles ztett ki prognosztikai mode lleket (5. táblázat). 

Bár ezek mindegyike igen j ó prediktí v é1tékct látsz ik muta tni, 

klinika i használ hatóságukat nag y, prospektí v tanu lmányo kban 

kell elle-nőrizni. Az irodalomba n szá mo s má s terü leten is ta

lálkoz hatunk haso nló töre kvése kke l, vagyis hogy valószínűsé

gi modelleket dol gozza nak ki a beteg sége k kó1jós latát meg

határo zandó. amelyek jól beváltak pl. a lymphomák, he reda

ganatok ese tébe n vagy az intenz ív betegellá tásban. Brait111an 

és Da vido/{(29) az utóbbi időben összefog lalták és össze ha

so nlították a különböző va l ószínűségi mode llek j ellemző it, 

e lőnyeiket és kor látaikat , s a rra jutottak , hog y a valósz ínííség i 

mode llek mennyiség ileg és meglehetős po ntosságga l teszik 

meg hatá rozhatóvá a beteg ség kimenete lét. Az egyes beteg 

akt uális és re lat ív tú lé lés i esé lyéne k meghatáro zása az összes 
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5.táblá:at. Sokváltozós prognosztikai modellek előreha ladott petefészekrákban 

Független változók Anse/1 Voerst Bri11kl111is Frasci lund L1111d Marsoni Wwwick Kaern 
et al. (22) et al. (20) el al. (23) et al. (24) el al. (25) el al. (25) et al. (26) et al. (27) et al. (28) 

Stádium • • • • 
Grade * 
Átlagos sejt felszín • 
Ploidia • 
Szövettani típus • 
Maradvány daganat * • • • • 
Ascites 

Általános állapot • • • 
Albumin • 
CAl25 • 
Platinatcrápia • 
Életkor • • 
Kezelésre adot1 válasz • 
Multivariációs modell RPA LRR F3MS PIS 012 

Túlélési ráták (%) 10- 61% 0- 71% 7- 75% 8-80% 13- 67% 7- 62% 5- 30% 0-90% 

függe tlen prog nosz tikai faktor bevo násáva l vonzó, látvá nyos 

kísé rlet a gyógy ítás ban és mindenképpen egy re nagyobb fi

gye lmet érde mel. 

TANULMÁNYOZÁS ALATT ÁLLÓ KÓRJÓSLAT! LEHETŐSÉGEK Egy re 

több új és ta lán objekt ívebb kórjós lati tényező ker ült az utób

bi időben meghatározás ra, amelyek biológia ilag mega lapozott

nak tűnnek, és úgy látsz ik, hogy je lentős kórjós lati értékük 
van. Az ideá lis prog nosztikai fakto rra l sze mb eni kívánalmak a 

következők : legye n b io lóg iailag mega lapo zott, nagy pontos 

ság ban előrejelző, könnye n i smételhető, menn yiség ileg és ob 

j ekt íven meg hatá rozható, szé les körben hasz nálható, á lta lá

nosan elfoga dh ató és o lcsó. Nagyo n kevés kórjós lati tényező 

létez ik, az újak köz ül ta lán egy ik sem , ame ly eze n kívánal

maknak meg fele lne. Az irodalom ige n sok új kórjós lat i té-

nyezőrő l számo l be, és pillanatnyilag meglehetősen zavaró, 

,,előzetes" tanu lmányo kkal, relatív a lacso ny betegszá mma l, 

amelyek aligha engedik meg, hogy megfelelő köve tke zte

téseket vonj unk le. Tová bbi prog nos ztiku s kri tériumok, ame

lye knek meg kell fele lni: az alka lmazo tt mó dszerekn ek a meg

bízhatósága és reproduk á lhatósága, a biológia i tesztek op t i

mális határért ék einek prospe ktíven meg határozott megá l

lapítá sa , és hogy a vizsgá lt kó rjós lati tényezőnek jól kiszá mít

ható, füg getlen prognoszt ikai értéke legye n. Az újabb prog

nosz t ikai faktorok zömét haso nlóa n rész letes el lenőrzésnek 

nem vete tték alá, ez kl inikai a lka lmazásu knak is határt szab. 

Je len tanulm ány határait meg haladn á kritikusa n érté kelni az 

összes új prog noszti kai fakto rt, még is összefog lalnám az iro

dalom alapján a daga natp loidiára és a CA 125 értékre vonat

kozó ismereteke t, és megp róbá lom rész letes en értéke lni a 

mos t vizsgá lat a latt á lló néhány új prognosz t ikai faktort. 

hogy nem lehet tudn i, hogy köz ülük lesz-e és me lyik lesz DAGANATPLOID IA Mint egy 10 évve l ezelőtt egy olya n flow 

hasz nálható a klinikai gya korla tban (/. 1áb/áza1) . Ez össze függ 

rész ben azza l, hogy hiányoz nak a kutatók szá mára az egysé 

ges iránye lvek, hogy hogya n kell összeá llítani egy új prog

noszti kai faktor ra vonatkozó tanulm ányt, és hiányoz nak azok 

a krit ériumok a do lgozatokat bírálók és azokat o lvasó orvoso k 

szá mára is, amelyek ebben a témakö rben he lyes értéke lést 

tennének lehetővé. McGuire (30 ) egy szerkesztőségi köz le

ménybe n, mely az emlőrák prog nosz t ikai faktora ira vonat

kozi k, és amelyre a pete fésze krák iroda lmában is szá mos he

lyen utalnak, j avaslatsort állitott össze a pro gnosz tikai fak

toro k ki fejlesz tésé re. Azt ajá nlja, hogy először egy előzetes 

tanulm ánynak kel l kész ülnie, amely megha tározz a a lehet

séges új kótjós lat i tényezőt. Ezt követően egy hipotéz ist ke ll 

felá llítani, ame lyet egy nagy ese tszámo t tarta lmazó, pontosa n 

kö rvo nalazott tanulm ánnya l kell igazo lni. A petefésze krák iro

dalm ában - haso nlóan az em lőrák irodalmáh oz - tele vagy unk 
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c ito metri ás tec hnik át fejlesztett ünk ki, amely paraffinba ágya

zot t daga natszöve tcn is a lkalmas vo lt a DNS-tartalom méré

sére . Ez ny itott utat egy kit erje dtebb, a daga natplo idiána k 

prog nosz tikai jelentőségére vonatkozó vizsgá lódásra (3 1 ). 

Kezdetbe n az t igazo ltuk, hogy a petefészek rákok álta lában 

aneuploidok, és hogy szoros összefüggés van a stád ium és a 

D S-menn yiség közö tt o ly módon, hogy a korább i stádiumú 

daga natok diplo idnak tűnnek, míg az előreha ladottabb daga

natok álta lában aneup loido k vo ltak. Az előrehaladott stádiu

mú rákok között 27% -ot képvise ltek a d iplo id daga natok, m íg 

73% -uk aneup loid volt. A diploid dagana tta l bíró betege k 

szignifi kánsan hossza bb ideig éltek, át lagos tú lélésük 260 hét 

volt , mint azo k, akiknek aneuploid vo lt a daga natuk, á lta lános 

túlélésük csupán 54 hétnek mutatkozo tt . Mult ivariációs ana

líz is azt is bizonyította , hogy a daga natplo idia függe tlen, és a 

legfo ntosa bb mutató a túlélés megjós lásá ra . Az 1. és 11 stádi u-
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mú pete fészekrákos betege k kisebb csoportjá nak haso nló 

e lemzése során azt igazo ltuk , hogy a dip loid daga nattal bí rók 

átlagos túlé lése 80 hónap vo lt, míg az ane uplo id daga nato k 

eseté n ez 50 hó napnak bizony ult (32). Tanulmányu nkban azt 

is fe lvetettük , hogy a diploid daga natok más képpen reagá lnak 

ke moterápiára , m int az aneup loid daganato k. Az idő, am i e l

te lt a ke ze lés kudarc á ig vagy a beteg ség progred iálásának 

ke zdetéig , a diplo id dag anatos betegek között hasonló vo lt, 

függetl enül attó l, hogy csak ch lorambuc il-kezelé st vagy p lati

ná va l kombiná lt keze lést kaptak . Ezzel elle ntétben az aneu

ploid daganatos betegek körében a kombinált kemo terápia 

lényegese n hossza bb idő után vezetett a kezelés clégtele n

ségéhcz , illetve a betegség kiújul ásá hoz. min t a chlorambucil

kezelés. Az össze függés a ploid ia és a kezelés re adot t válasz 

ho ssza között, va lamint a kezelés ennek alapján történő meg

választása természetesen még további tanu lmányoka t igénye l. 

Számos egyéb ta nulm ány is napvilágot látott, amely a ploid ia 

és a kórj ós lat összefüggésé t érték elte és legtöbb , bá r érte lem

szerűen nem az össz es, megerősítette a ploid ia , D S-index 

prognoszt ika i értékét mind korai, min d előreha l adott stádiumú 

petefé szekrákos betegek között, sőt még a borde rline pete

fé sze k-dagan ato k eseté ben is (6. táblá za t). Egy re több bi zo 

ny ítékunk va n a rra , hogy a lapvető mo leku lári s ge neti kai kü

lönbségek va nnak a dip lo id és az aneuplo id daga natok kö

zö tt. Péld ául a P53 mu tác iót mutat ó petefé sze k-daganat ok 

gya ko rlat ilag mindig ane uplo idok, am i va lószíntíleg azza l 

függ össze , hogy a P53- nak sze repe van a ge nom integ ritásá

nak fen nta rtásá ban (45). Co lorccta lis daganat sejt- vonala kbó l 

Prognos:tikai faktoro k petej"es:e krákba11 

szárma zó ada tok is arra utalnak , hogy az ane uploid itás min

den esetben chromoso malis insta bilitást tükröz. Fe ltételezték , 

hogy ez egy mutác ió követke zmé nye, ami egy, a chromoso

maszegregáe iót szabá lyozó gé nt ér int (46). Ezze l e llentétben 

azo n sejtvo na lak, ame lye k D S-kijav ítá s hibáj ábó l szá rm az

nak, m icro satel lita insta bilitás t mutatnak, és köze l di ploid ge 

not ípu suk van (47). Ilye n és ehhez haso nló tanulmányo k röv id 

időn belül meg magya rázhatják a d iplo id és ane uploid daga na

tok közö tti bio lógiai vise lked és kü lönbsége it és valószínűleg 

pontosabb és megbíz hatóbb eszközöket fognak kez ünkbe adni 

a petefés ze k-daga nato k vise lkedé séne k meg íté lésére 

A nyilvánval ó ké rdés, hog y a daga natplo idiát e l lehet-e fogad

ni, mint indepcn dens , min den kr itér iumn ak megfelelő prog

nosz tika i fakto rt, és így helye legye n a klinikum ban, még nyi

tott. A legtöbb, ha nem is az összes McG uire-kr itér iumot , amit 

ko rábban e lemezt ünk , minde neset re te ljesít i (30). A legtöbb 

ilye n tanu lmány azo nba n visszatekintő jel legű vo lt és tlow c i

tometr iás ana lízist haszná lt pa raffi nba ágya zott szövet eken, 

olyan betegek esetében , akik nek bet egség kifej lete ismert vo lt. 

Nag ysz ámú beteg pro spekt ív é rtékelése kívá natos . Valószí

nűleg az is nyilvánva lóvá fog vá lni, hogy a kivá lasztott beteg 

popu lác ió is bizo nyos fok ig befol yáso lta a kü lönböző tan ul

mán yok eredmé nye it, h iszen még a diplo id daga nattal bíró 

betegek között is, bár sz ign ifikánsan különbözött az aneup loid 

daganatok étó l, a túlélé s 20 és 60 hónap között mo zgott. Ha

so nlóan az aneuploid e lőreha l adott pe te fésze k-daga natos 

be tegek túlé lése a különböző sorozatokban 12 és 24 hó nap 

közö ttire adódo tt. Ezen különbségek ne k az oka nem te lje s-

fi.táblá:111. A ploidia kórjóslati jelentősége invasiv petefészekrák eseteiben az összefoglaló közlemények adatai alapjún 

,\tla gos tí1lélés (hónapban) 

Szerzők Betegszám Stádium DiJJloid (% ) Diploid Aneuploid Szignifikancia 

Friedlander et al. (31) 128 111. IV 27 60 15 P=0.001 

Hedley el al. (32) 61 1.11 43 80* 50* P=0.008 

l/ode11lmrg el al. (33) 74 111. IV 20 60 24 P=0,002 

Erba el al. (34) 90 111. IV 25 26 16 s 
Ku/111 el al. (35) 99 111. IV 35 28 12 P=ö.007 

l/111gers el al. (36) 53 1- IV 22 48 18 NS 

Blu111e11/'eld e1 al. (3 7) 84 11 IV 39 48 19 0 =0.001 

Kallio11ie111i el al. (38) 68 111, IV 30 20 12 1'=0.05 

Kallio11ie111i el al. (38) 89 1. 11 50 NR 1'=0.0001 

Klemi el al. (39) 153 1- 1 V 38 NR 18 P=0.0002 

P/isterer el al. ( 40) 184 111, IV 39 23 16 P=0.009 

Kaem el al. (41) 169 111, IV 21 24 14 P=0.008 

Khoo e1 al. (42) 133 111. IV 32 33 12 P=0,001 

Bamah ei el al. (43) 115 1- IV 24 36 ? ' _ J P=0.04 

Jakohsen et al. ( 44) 99 111, IV 47 35 22 P=0,004 

Zanella el al. ( 41) 282 111, IV 20 P=0.008 

NR - Nincs adat 
NS - Statisztikailag nem szignifikáns 
* - S éves túlélés 
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séggel tiszta, de a következő okok lehetségese k: néh ány tanul- mányba n (52 ) is, amelyben azt igazo lták, hogy azo knak a be-

mányban csa k olya n betege ket vá lasztot tak ki, akik alkal- !ege knek halálozás i kockáza ta, akikn ek a pro gnosz tika i vál-

masa k vo ltak klini ka i kísé rletben való értékelés re, kö vet- tozó k sze rinti CA 125 értéke 8 hét mú lva norma lizá lódott , 2,3-

kezés képpen jo bb kórjós latú daga natta l bírtak; a DN S-h isz- szo r nagyo bb vo lt (P = 0,0002) azo khoz viszony ítva, akiknek 

togra m különböző értékelésé n alapul ó hiba; módsze rtanbeli értéke ennél röv idebb idő a latt normali-zá lódott. 

különbözőségek; a lehetséges keze lése kkel összefüggő kü lön

bözőségek. Tová bbm enve a IV. stá diumú petefészc krákban 

szenvedő betege k aránya nem világos a tanulmá nyok töb b

ségé ben és a legtöbb adat arra utal, hogy a IV. stád iumú bete

ge k kórjós lata rendkívü l rossz függet lenül attól, hogy a da

ga nato k dipl o id vagy aneuplo id DNS-ta rta lmúak. A DNS-tar

talo m flow cito metriás analíz ise egy viszo nylag egyszerű 

művelet, mégis a mérendő szöve t gon dos kivá lasz tásá t igény

li, és rend kívü li figye lmet kell ford ítsunk mind en rész letre 

ahhoz, hogy nem értékelhető vagy fé l revezető DN S-hisztog 

ramokat ne kapju nk . A klinikai flow cito metriának a beveze

tésé re vo natkozó iránye lveke t közö lték. Hogy ha ezeket követ

nék, elképzelhető lenne, hogy összehasonlí tásra a lka lmasabb 

ere dményeket kapnán k a kü lönböző i ntézményekből, és a 

vizsgá latok jobban mcgis111éte lhetőkké is válnának (47). Sze-

mé lyes véleményem szerint a daganatploid ia hasznos prog-

E l egendő adat gy(ílt össz e ah hoz, hogy a CA 125 gyo rs nor

malizációját fontos kórjós lat i tényezőként értéke lj ük, de még 

ugya nakkor bizonyítani kell, hogy szükséges-e a keze lés kora i 

megvá ltoz tatása, hogy ha a markerek az e lő írt felezés i időn 

belül nem es nek vissza, illetve hogy egy ilye n keze lési vá l

toz tatás befolyáso lj a-e a betegség kimenete lét. Ez a terület az 

eddig inél nagyo bb figyelme t érdeme l. Meg kell ugyanakko r 

említ eni, hogy a Medical Resource Cou11cil Working Party on 

Cy necological Cancer (53) arró l is beszámo lt, hogy a CA 125 

háro m keze lési c iklust követő abszo lút értéke az egyetlen fon

tos faktor a 12 hónapon be lüli progressz ió megjóslására. En

nek ellenére azt go ndolták, hogy ez nem elég pontos ahhoz, 

hogy egyén re szabott beteg kezelést meghatá rozzon, döntően 

és elsősorban a re latív magas álpozit ív ráta miatt (53). 

noszt ikai értékű, mindenképpe n függet len és obje kt ív kó1jós- GYÓGY SZER- REZISZTEN C IA MARKEREK A gyógysze r-rcziszten-

lati tényező, dc a módszer tovább i tapaszta latgyűjtésre szo rul , cia je lenségéve l mások igen részletekbe menően fog la lko z-

és sajnos meglehetősen drága. nak. Világos, hogy az a l ehetőség, hogy előre megmondjuk, 

CA 125 A széru111 CA 125 értékek az előrehaladott petefés

zekrák többségében magasa k. A CA 125 vizsgálatának fontos 

sze repe van a daganat keze lés re adott vá laszána k 111egíté 

lésébcn, és a kiújulás fe lisme résében is. A műtét előtti CA 125 

értékek az előreha ladott pctcfészekrák ban szenvedő betege k 

esetében nem kor relálnak a túléléssel, de az é11ék vissza-

esése, illetve a norma lizációjáig eltelt idő keze lést követően 

fontos mutatója a betegség kimenetelének (48 - 53). Yede11a és 

munkatársai (49) azt ta lá lták , hogy ha a CA 125 felezési ideje 

20 napnál rövidebb, akkor az átlago s túlé lés 28 hónap , ha 

hosszabb , mint 20 nap , akkor a túlélés csak 19 hó-nap . Frasci 

(50) relatív kicsiny számú , előrehaladott petcfészckrákban 

szenvedő beteg 80%-os 5 éves túlélésről számolt be azok ese

tében , aki knek CA 125 értéke a kezelést kö-vetően I hónapon 

belü l normali zálódott. Mog enson és munka társ ai (48) 7 hóna

pos átlago s túlélésről számo ltak be, olyan betege kben , akik

nek CA 125 értéke nagyobb volt, m int 100 egység/ml. 1 hó

nappa l a 3. soro zat kemoterápia után. Ezzel e llentétbe n egy 

50%-os 5 éves túlélést állapítottak meg azokná l, akik széru-

111ában a CA 125 érték ugyanekkor 10 egy-ség /ml-rc esett. 

8111/er és 1111111katársai (50) az ideál is CA 125 regressziós ér

téket 7,5 napban határo zták meg, és tanu lmányukban a túlélés 

szempontjából a CA 125 érték exponenciá lis regressziós gör

béje vo lt a legfontosabb kórjós lati tényező. Red111an (51) sze

rint a CA 125 norma lizációjá nak korai értékelé se (2 kemo

teráp iás soro zat után ) pontos prognoszt ikai becs lést tesz lehe-

egy daganat a kemoterápiás kezelés re reagá lni fog vagy korai 

rezisztencia a lakul ki, igen kifejezett prognosztikai jelen

tőségű és ésszerűsítheti a keze lést. agyon messze vagyunk 

attól , hogy a gyógyszer- rezisztenciát bár111ilyen ponto ssági 

fokon is el őre 111eg111ondhassuk. Mégis van nak adatok, ame

lyek arra uta lnak, hogy a P53 mutáció (54), a BCL2 gén (55), 

LRP (56), MR P (57) , P g likoprotein (58), excí ziós rcpair gén 

(59) , C-erB2 (60) és lamininexpre sszió (61) összhangban van 

a kemoterápiára adott válasszal , s így prognoszt ikai fonto ssá

gú lehet. Kü lönösen érdekesek a P53-ra vonatkozó adatok , 

m ive l szá111os tanulmány eredménye arra utal, hogy P53 mutá

ciót mutató daganatok va lószínűbben rezisztensek a platina 

alapú kemote rápiára és érzékenyebbek Paclitaxcl-kczclésre 

(62) . Az emlődaganatok vonatko zásában néhány olyan adat is 

van, hogy a C-crbB2 fokozott expre ssziójáva l bíró daganatok 

valószínűbben reagálnak anthracyc lin-tartalmú kezelésekre 

(63). Ezt még nem sikerült petefés zckrákban bizonyítani. de 

valószí nűleg röv idesen vizsgálati eredményeket olva shatunk 

errő l is, mive l tudott, hogy a pctefészekdaganatok 30%-ában a 

C-er bB2 gén amp lifikációja vagy fokozott exprcssziója jelen 

van. Az is isme ,1, hogy egy metaanalízis olyan eredménn yel 

zárul t, hogy anthracyc lin-tartalmú kész ítménnyel kiegészített 

platina kemote rápia a betegek egy rés zében j obb túlélést ered

ményezett. Nagy a kísértés, hogy arra gondoljunk , valószínű

leg a fokozott C-crbB2 gén expres szió val bíró daganatok cso-

portjá ról lehe t szó. 

tővé. A CA 125 korai no rma lizációjána k függet len prognosz- A tanulm ányok, amelyek eddig megjelentek , kis beteg számra 

tika i értéke megerősítést nye11 újabban a SWOC 8412 tanul- alapozo ttak, és á lta lában csak feltételezésre alka lmasak, rész-
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lete sebb prospe ktív tanulm ányokra ige n nagy sz ükség van, 

nemcsa k az elsődleges daganatban szenvedő betege kben, 

hane m o lyanokba n is, akiknél a daga nat kiúju lása miatt tová b

bi palliatív kezelésről kell döntenünk. 

MOLEKULÁRIS GENETIKAI PROGNOSZT IKAI MARKEREK Egyre 

több adat alapján egy re j obban megisme rjük azokat a mole

kulári s ge netika i eseményeket, melyek az epi thel ialis petefé

sze k-daganatok kialaku lásával és az t követő előreha l adásával 

kapcsolatosak. Össze foglal va a következőkről van szó: növe

kedési faktorok (MCSF, TgHl) növekedé si faktor receptorok 

(ECFR , Her-2 /Neu), sz ignál tran sductiós gének (ras) , gének , 

me lye k a tran sc riptio szabályozásában játszana k sze repel ; me

tastasis suppre ssor géne k ( M-23), valam int a hetero zygo tás 

jelleg elvesz tése vag y allélikus kiegyen súlyo zat lanság igen 

nag y szám ú loc usnak megfele l ő ponton. Méltán gondolhatju k, 

hogy az ovar ia lis ca rcinoge nes is folyamatá nak a megéité se 

során a molekulári s paraméterek alkalmazása sokka l jo bban 

előre látja majd a petefé sze krák biológiai vise lkedését, mint a 

jelenlegi rendelkezé sre á llók. Máris számos közlemény látott 

napvilágot , ame ly egy sor molekulári s marker prognos ztikus 

jelentőségét említi. mint pl. a Her-2/Neu amp lificatio vagy 

fokozott expressio, a P53 mutáció , BRCA I germline mutá

ciók , va lamint számos peptid növekedé si faktor és azok rece p

torának túlprodukci ója. Bár ezen tanulmányok kics iny eset

szá múak és cl lentmondó eredmé nyeket is közö lnek , mégis 

úg y tűnik , hog y egy új objektívebb és racion álisabb meg kö

zelíté s kifejle sztésé nek küs zöbé hez értü nk mind a kórjós lat 

e lőre bec slésében, mind a keze lésre adott vá lasz előzetes meg

íté lésében . Nagyo n fontos, hogy ezek az új kórjós lat i tényezők 

is legal ább olyan fokú kritiku s újraértékeléseke n esse nek át , 

mint a korábbi klinikopatológiai változók, mielőtt szé les kör

ben felhasználná nk őket. Telje sen vi lágos, hog y o lyan infor

mációt kell nyújt sanak , mel y a lapja iban jobbítja a jelenlegi 

prognosztikai faktorok haték onys ágát és nö ve li lehetősége in

ket abban , hog y keze lési dönté seke t vá ltoztassunk meg. A ha

ladás legnagyobb akadálya, hog y nehé z nagy szá mú betegtő l 

szöve ttani blokkokhoz jutni, akiket együttműködő klin ikai 

f'rug11us:1ikai /iikrurok perejés:ekrákba11 

pet efészek- daga nat ok klasszifikációjára és prognosztikai bec

s lésé re vonatk ozó m inden eddigi módsze rünket (64). 

KONKLÚZIÓ K Az petefésze krákok at a biológiai viselke dés 

igen szé les spektruma j ellemzi: ez azo n betegektől, akiknek 

kivá ló a kórjós lata, és igen nagy va lós zínííséggel teljesen 

meggyógyu lnak , egészen a gyo rsan előrehaladó rákokig ter

jed , amelyek a gyógy szeres keze léssel sze mben már e leve re

z isztense k vo ltak . vagy gyo rsa n sze rze tt rez isz tenciár ól 

tesz nek ta núb izonyságot, s így igen rossz kimenetel űek . Az a 

kés zség, hogy előre megmo ndjuk a petefé szek rá k lefo lyását . 

nemc sa k arra ad lehetőséget, hogy egysze rííbb keretbe helyez 

zük a válas ztható keze lése ket , hanem értékelhető össze hason

lítás t is lehetővé fog tenni a kü lönböző kezelése k között, s így 

biztos íthatja, hogy a randomi zá lt kontrol lá lt klinik a i kísér

letekben megfelelő betegcsopo rtoka t ala kíts unk ki. Tov ább

menve. a kórjó slat i tényezők értékel hető információ t je len

tenek a beteg s csa ládja számára is, ponto sabb informáci ón 

alap uló döntést téve lehetővé szá mukra , a kezelés toxicit ására. 

illet ve a túlélés va lósz ínííségére vonatkozóan . Ez nemcsak a 

legel ső diagnó zis fe lállításako r fontos. hanem a kiújulá so k 

eseté n is, aho l az él etminőség kü lönös fontosságga l esi k latba . 

Sok klinikopato lógiai vál tozó t ismerünk , ame lye ket jelen leg a 

kórjós lat megítélésében jó l a lkalma zhat unk. Ezek kétség

kívü li é rtékük me llett kifejeze tt bc határo ltságga l is bí rnak, és 

va lószí nííne k tíínik, hogy az új moleku lár is mark erek sokkal 

jobb an érthetővé teszi k mindazokat a meghatáro zó sajátsá

gokat, amel ye k az egyes daganatban felelősek azért. hog y a 

daganat inva siv. meta stasist ad, reagál-e a keze lésre , illetve. 

hogy a klinika i lefo lyása milyen formájú lesz. Bár me ssze va

gyunk még attó l, hog y ezek a módsze rek klin ikailag a lkal

ma zhatóak legye nek, nagy on fonto sak az ilyen tanu lmányok . 

mive l a betegek keze lése csak részben az új gyógyszerek ki

fejlesztésétől függ , részben azonban azon faktorok világo sabb 

megértésétől is, amelyek a rossz indu latúságuk fokának meg

határo zásá ban és a biológiai viselkedésük me ghatá rozásá ban 

fontosa k. 

kí sérlet ekben retro spek tíve vizsgá lnánk és akiknek a keze- JAVASLATOK TOVÁBBI TANULMÁNYOK SZÁMÁRA A PROGNOSZ-

lés re adott vá lasza és a be tegség kimenete le is már ismert. Ez TIKAI FAKTOROK TARÜLETÉN 1. A riz ikócs oportok megh atá -

a helyzet azonban meg fog vá ltozni a Co-operative Croup C/i-

11ical Trials program seg ítségéve l, amelyet az NC I támogat 

anyagilag, s ame ly megsz er vez te. hog y a klinikai tanulmá

nyo kban vizsgá lt asszonyo k dagan at szövetéből sz isztema

tikusan külön min ta készüljön erre a célra is. Ezt az anyagot 

azután elérhetővé teszik a tanulmányokban résztvevőknek. 

minda zoknak , akik a progno szt ikai tanu lmányok fo lytatására 

válla lkoznak (Cynecologic Onco/ogy Croup, D1: Robert Park, 

1234 Mark el Street. S11ite /945. Philad elphia PA 19107). A 

továbbiakban automati zá lt szö vet microdi ssec tiós mód sze r és 

computcr chip technol óg ia fogja lehetővé tenni , hog y számos 

szabályozá s i eseményt és mut ációs ele mzést au tom atiku san 

mérhetővé teg yünk , és valószínűleg meg fogja változ tatni az 
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rozásá ra vonatk ozóa n közös megeg yezés en a lapuló közös is

mér veke t kel l találn i. Különösen fontos , hog y együttes erő

feszítéssel kidolgo zás ra és prospektív módon érték elésre ke

rülj ön egy olyan egyszertí progno szt ikai index. amel y szá mos, 

egymástól függet len prognosztik us vá ltozó t ma gába fog lal. 2. 

Meg kell állapítan i az új körjóslat i töne ti faktorok tanulmá

nyozásá ra és értéke lésé re vonatko zó irányelveket. 3. Ol yan 

esettanulmányok at ke ll részletese n érté kelni, aho l 5 éve n túli 

túléléssel , illetve igen gyo rs progressz ív betegség lefolyá ssa l 

állunk sze mben azé rt, hogy azon lehetsége s prognoszt ika i fak

torokat me ghatároz hassuk, ame lyek ilyen ese tekben a bio ló

giai vise lkedés vagy a kezelésre adott vá lasz különbözőségét 

tükrö zik. Ezen tanulmán yo k a lapján hipotéziseket lehet tc lál-
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lítani , és azo kat egymástól független kut atási eredmények 

alapján megerős íteni. 4. A kórjós lat i tényezők e lem zése alap

já n prognosztikai index kifej lesztése sz ükséges, amely nek 

alapján megítélhető a keze lésre adott vár ható vá lasz, illetve a 

relapsusban levő beteg túlélési esé lye. Ez egy igen fontos te

rület, és eddi g viszo nylag kevesen foglalk oztak vele. 5. Egy

szerű hozzáférhetőség az együttműködő csoportok álta l 

sze rvezett klinikai kísérletekhe z, daga natbankokhoz, hogy 

nagyszá mú o lya n beteg prog noszt ika i faktora is tanu lmá

nyoz ható legye n, ak iknek betegségkimene tele jól isme rt. 6. K! 

kell építe ni a szü kséges infrastruktúrát helybe n azé rt, hogy 

gyo rsa n kiha sz nálhass uk a chip technológia el őnyét, amely 

seg ítségéve l a pet efészekrák új progno sz tikai faktorai vá lnak 

é1tékel hetővé. Prospek tív DN S- és RNS-pr eparációt tenn e ez 

lehetővé nag yszá mú , klinik ai kísérlete kbe vo nt olya n betege k

ből , ak ik betegségé nek kimenetele jó l ismert. 

MEGJEGYZÉS A do lgozat az OVAR IAN CANCER 5-ben 

(szerkesztők : Frank Sharp, Anthony Blac kett , Jonathan Berek 

és Robe ,t Bast) megjel ent angol nyelvű fejezet magyarra 

fordított vá ltozata. Copy right 1998 by Isis Med ica l Mcdia Ltd. 
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