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A modem orvosru domán ynak elsősorban az a célja, hogy a 

betegséget még a kialakulása el őtt meg tudja előzn i , vagy a 

betegség korai stádiumába n tudja keze lni. Hatványozot tan 

igaz ez a rosszindulatú daganatos megbetegedésekre. A pete

fészek rosszindulatú dagana taira jellemző, hogy tünetmente

se n fejlődnek ki. Mire a tünetek megjelennek és a beteg orvos i 

e llátásra kerül , a betegség rend szer int késői stádiumban van, s 

így a túlél és i esé lyek igen rosszak. Magyaror szágon éve nte 

mintegy 600 asszony hal meg petefészekrákban. Ha a 

betegséget korai stádiumba n tudnánk k iszűrni , ez a szá m a 

felére csökkenne. A petefészekrákkal kapcso latban még két 

fontos tényező ismert. Előfordulását tekint ve a 60 év fe lett i 

népe sség ben a leggyakoribb, illetve az esete k egy részében 

csa ládokban halmo zotta n fordu l elő. A fentiek mellett le kell 

szögez nünk , hogy a petefészek rák a te ljes női népességhez 

viszonyítva viszony lag ritkán előforduló meg betegedés. 

Ahhoz, hog y e betegségre megfelelő szűrési eljárást tudjunk 

kidolgozni, a szűrések álta láno s követelményeinek eleget kell 

tennünk. A módszer legyen érzéken y, specifikus , egyszerue n 

alkalmazható , minimális mellékhatásokkal , illetve szövőd

ménnyel járjon , és nem uto lsó sor ban az egyén és/vagy a tár

sada lom számára az ára elfogadható legyen (cost-benefít!). A 

petefé szek rák vonatk ozásá ban két módsze r jön szá mításba: a 

daganatjelzők és az ultrahangvizsgá latok. A daganatje l zők 
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(tumormarkerek) közül legmegb ízhatóbbnak a Ca 125-

meghatáro zás bizonyult. Az ult rahangv izsgá latok közül pedig 

legjo bb eredményeket nyújtják a sz ínkódolt hLivelyi ultra

hangvizsgálatok. A világ gazdag, fejlett egé szség ügy i ku ltúrá

val rendelkező országaiban is viták folynak arról, hogy a 

lakosság mely rétege it szűrjék, mivel abban egyö nterú a 

vélemény, hogy a lakosság egészé nek szűrése fe les leges és 

megfizet hetet len. A szűrésre a postmenopausában l évő nők 

csoportja jö n szó ba, s ott is eset leg csak a fokozott kockázat ·ú 

csopo 1i kiválasztása és sz(írése szük séges . A fokozott kock

ázatú csoport tagja it alkotják azok, ak ikné l a csa ládban 

közve tlen, egyeneságban előfordult petefészek rákos meg

betegedé s, és akik emésztőszervi daganato s megbetegedé sben 

sze nvedte k. A következő kérdés, hogy mi lye n móds zerrel 

történjen a szűrés, és a mód sze reket milyen so rrendben alkal

mazzuk, illetve e módszerek alkalmazását tegyük -e függővé 

egy más eredményeitől. A költ sége kkel kapc solatba n 

sze retném még elmondani, hogy egy Ca 125-vi zsg álat köze l 

4000 Ft, a hüvel y i ultrahangviz sgá lat ára pedig 5- 6000 Ft. 

Az alábbi közlemény igen rész letesen és a laposa n tárgya lja a 

fenti meggondolá soka t , és igyeksz ik javaso lni több 

lehetőséget egy költ séga rányo s szú rés i program megter

vezéséhez, amelynél feles leges sebész i beava tkozáso k nélkül 

lehet ne ideá lisan korán felismerni. s így gyógyítani a pete

fészek rosszi ndul atú daganatos megbetegedését. 

Ö SSZEFOGLALÁ S A petefészek rák rando mizált szűrőv i zs

gálata igen kö ltséges, mive l a megbetege dés viszo nylag ritka 

és a végleges kóri smézéséhe z hasi mLÍtét szükséges , amely 

komoly kocká zattal j ár és drága. Ha azo nban a szííréssel 

csökkent jük a betegség okozta halálozást , akkor alka lmazása 

a lakosság körében indoko lt. Fontos. hogy a szűrési módszer 

költsége és a halálo zás i arány csökkentésé nek eredm énye 

arányos legyen. Egy randomizá lt vizsgá latban hatásos szíírés i 

terv meghatározásához mikroszimulációs modellt kell a lka!-
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mazni, számba véve az 50-8 0 éves nők szurese során a 
megóv ott életéveket és az ezen évekre eső költséget. Az aláb
bi szűrési protoko llokat értékeltük: 

HUV hüvelyi ultrahangvizsgálat évente, mint első vonalbeli 
szűrés; 

E több módszeres vizsgá lat, amely az emelkedett Ca 

125-értéken alapul: amennyiben a Ca 125-é rték 30 
U/ml felett van, hüvelyi ultrahangvi zsgá lat évente, 
második vona lbeli szűrésként; 

screening strategy to be tested in a randomized contro lled 
trial , a microstimu lation model is used to estimate the years of 
life saved and the costs per years of life saved attr ibutab le to 

various screening protocol s when they are used to screen 
women between the ages 50 and 80. The analyses are not 
intended to encourage ova rian cancer screening outside the 
context of a random ized contro lled trial , or to replace a ran
domized cont rolled trial as a mean s of demonstrat ing screen
ing efficacy. The following screening protocols are evaluated: 

D több módszeres vizsgá lat, amely a kétsze res re TVS Transvag inal sonograph y used annually as a first-line 
emelkedett Ca 125-értéken alapul: hüvelyi ultra- screen. 

ED 

s 

hangvizsgá lat évente , második vona lbeli szűrésként, 

amennyiben a Ca 125-érték elérte a 15 U/ml-t és az 
előző szűréshez viszonyítva duplájára emelkedett ; 
több módszeres vizsgálat, ame ly az emelkedett , illetve 
megkétszereződött Ca l 25-ét1éken alapul: hüvelyi 
ultrahangviz sgálat éve nte, második vona lbeli 
szí írésként, akár az E, akár a D pontban leírtak 
ese tében; 
l épcsőzetes vizsgálat: hüvelyi ultrahangvi zsgálat 3 
évenként , emellett az ED pontba n leírtak évente az 
ultrahangvi zsgálatok között i években. 

A hatásos terveket úgy lehet meghatározni, ha olyan grafikont 

kész ítünk, ahol azy tengelyen a költség/megóvott életévek , az 
x tengelyen a megóvot1 életévek/e set adatait ábrázo ljuk. Azok 
a hatékony tervek , amelyek alacsonyabb áron ugyanan nyi 
vagy több megóvot t életé vet eredményeznek. Az olyan több 
módszeres vizsgá lat, amely el ső vonalbeli szűrésként egy 
vagy több daganatjelzőt használ, és figyelembe veszi e 
daganatjelzők időbeli változása it is, költséga rányos és alka
lmazható egy randomi zált vizsgá latban. A lépcsőzetes vizs

gá lat bizonyos feltételek esetén megfelelően jó , és kompro
missz umot jelent a kivá ló érzékenységű hüve lyi ultra
hangvizsgá lat és a több módszeres szíírések között. Ez azért 
fontos , mert hüvelyi ultrahangvi zsgálat alkalm azásával 10- 14 

műtétenként igazolható egy daganat. A több módszeres szűrés 
viszont csak akkor használható, amikor a daganat már a 
betegség kezdetén meghatáro zható menny iségíí Ca 125-öt ter
mel. 

Kulcsszavak petefé szekrák- szíírés, hüvelyi ultrahangv izs
gálat , Ca 125, költséga rány 

ABSTRA CT A randomized controlled trial of ovarian cancer 
screening is an expe nsive unde11aking, because ovarian cancer 
is rare and definitíve diagno sis requires abdomina l surgery 
wh ich has significant risks and costs. Ifthe protocol used ina 

randomi zed controlled trial is shown to reduce mortality , it is 
likely to be adopte d for use in the genera l population. lt is 
therefore important that the protocol used be cost-effect ive as 
well as effect ive in reducing mo11ality. To identify an efficient 
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Multimodal strategy based on elevat ion of CA 125: 

transvaginal sonography used annually as a second
line screen only is CA 125 is elevated to 30 U/ml. 
Multimodal strategy based 011 doubl ing of CA 125: 
transvag inal sonography used annually as a second

line screen only ifCA 125 is elevated to 15 U/ml and 
doubled since the last screen. 
Multimod al strategy based on either elevat ion or dou
bling of CA 125: transvaginal sonograph y used annu
aly as a second-line screen if CA 125 either is elevat
ed (as in E) or has doub led since the last screen (as in 

D). 
Staggered: Annua l screening such that transvag inal 
sonograph y is used every 3 years (as in transvag inal 
sonography) and a multimod al strategy (as in ED) is 

used annually between the transvagi nal sonograph 
screens. 

Efficient strategies are identi fied by plott ing each strategy 

where Y=cost/YLS and X=YLS/case. The effic ient strategie s 
are those for which no other strategy exist which yields the 
same (or more) YLS/case at lower cost. A multimoda l strate

gy using one or more tumor markers as a first- line screen and 
incorporating change over time in the marker(s) is likely to be 
cost-effective and suitable for testing in a random ized con
trolled trial. A staggered strategy performs relatively well 
under some cond itions and might represent a compromi se 

between annua l transvaginal sonography, which has excel lent 
sensitivity but results in 10- 14 surgeries per cancer detected , 
and a multimoda l strategy which is inheren tly limited by the 

proporti on of tumors thai emit CA 125 at detectable leve ls 
early in the natural history of the disease. 

Key words ovar ian cancer screening , transvag inal sonogra
phy, CA 125, cost-effect iveness 

BEV EZETÉ S A petefé szekrák sz(íréséve l a megbet egedés 
halálozási aránya csökkenthető. Az ötéves tú lélési arány a 
petefészekre korlátozódó esetekben 85%, a távo li áttéteket 
adó esetekben 18% , a dagana toknak azonban csak 25%-a 
kerül a korai stádiumb an felfedezésre ( 1 ). A petefészek rák 
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fe lismerésére a nagy érzékenység(í hüvelyi u ltrahangv izsgá lat 

(HUV) és számo s potenciáli san érzékeny daganatje l ző (Ca 

125, OVX I és M-CSF) használható. A HUV-ról 100%-os 

érzékeny séget is leírtak (2- 3), de 10-20 has i műtét elvégzése 

szükséges egy rosszindulatú folyamat felfedezéséhe z (4). 

Szí nes ultrahangos áram lásméré s növeli a HUV spec ificitását 

(5) . A szero lógiai tesztek - kü lönösen a Ca 125 tumo r antigé n 

- sz intén nag y érdeklődést és vitát váltottak ki a tudományos 

iroda lomban. 35 U/ml vag y magasabb Ca 125-éiték tap intható 

fi.iggelékképlet mellett 8 1 %-os érzékeny séget és 84%-os 

spec ificitást jelent (6) , de az érzékeny ség a korai stád iumok

ban csak 50%-osnak bizo nyu lt (7). A Ca 125-v izsg álat 

érzékeny ségének és spec ificitásának fokozására több mód

szert dolgoztak ki , így a több tényezős szűrést (8-9), az 

emelkedett érték alacsonyab b küszöbé t ( 10- 12), soroza t 

meghatározá sokba n mért eme lkede tt Ca 125-szinte t ( 13). 

Emelkedett Ca 125-érték 5 év ig fokozot t koc kázati tényezőt 

jelent , a megbetegedés a legtöbb esetben egy éve n belü l je len

tkezik ( 14). 

Egy jó szGrőprogramnak egészségügyi haszna döntőbb, mint 

egé szségüg yi kockáza ta és pénzügyi kö ltsége. A költséghatá

sosság megállapításához a szGrés i programról három 

vonatkozá sban ke ll adatokat értéke lni , úgy mint a megóvott 

életévek (MÉÉ ), a kö ltségek és az életminőség. A szGrés 

hatá sa a MÉÉ-re függ a szű rőmódszer érzékenységétől és az 

előrejelző értékétő l (predikt ive value), az álpozit ív sebésze ti 

esetek halálozá s i kockázatától és a korai esetek jobb gyó

gyí thatóságátó l, szemben a késői stádiumokka l. Skates és 

Singer ( 15) postmenopausában lévő asszonyokná l mikroszi

muláció s mode ll segít ségével becsü lték meg az éves szűrés 

hatásosságát , a po zitiv itás jelzője a 35 U/m l Ca 125-

küszöbérték volt. Köz lemé nyük sze rint e módszerre l szűrt 

lako sságban 3,4 életévet lehe t megme nteni petefészek rákos 

betegenké nt. 

Egybeha ngzó vélemény, hogy a fokozottan veszé lyeztetett 

asszo nyokat, ak ikné l nem jö n szóba megelőző petefésze k

eltávol ítás, feltétlen szűrn i kell éve nte hüvelyi ultrahang-, Ca 

125- és bimanualis vizsgá lattal ( 16-18). Az Amerikai Klinikai 

Onkológiai Társaság (ASCO) meghatározása szer int fokozott 

kockázatúak azok, ak iknek a csa ládj ában egy dom ináns, a rák 

kialaku lására hajl amosí tó gé nmut ác ió valószínűsíthető. A 

Nemzeti Egészség Intéze t (N IH) ( 16) vélemé nye sze rint a 

szűrést lehetővé kell tenni azok részé re, akiknél az első fokú 

rokonságba n petefészekrákos megbetege dés fordult elő. A 

szűrés je len leg nem aj án lott az egész lakosság körében, mive l 

hatásossága random izá lt kontro llvizsgálatba n nem igazolt , és 

az álpozit ív ese tek maguk után vonják a sebészet i műtéteket a 

maguk kockáza táva l. Mivel a petefésze krák az esete k 90%

ában olyan nőknél fordu l elő, akiknél nincs csa ládi terheltség 

( 19), és a pe tef észe krák megbe tege dé si és halálozási 

arányszáma i az életkorra l eme lkedi k - 70-74 év közöt t éri el 
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A petefés=ekrák s=iírővi=sgálatai11ak költség hatékonyság i l'izsgála ta 

maximumát - , a ha lálozás i mutatók csökke ntésé re post

menopausában lévő asszo nyok csopo rtjában ke ll 

meghatározn i egy ellenőrzött random izált szűrővizsgá l atot. A 

gazd aságo sság miatt a vizsgálat nak mi nd fokozott spec i

ficitásúnak , mind nagy érzékenységűnek kell lennie. Mive l a 

betegség ritka , a 10%-os pozití v pred iktív érték (P PÉ) 

elérésé hez a specificitásnak el kell érnie a 99 ,7%-ot. 

Egy random izá lt kontrolállt vizsgá lat a petefészekrák-szűrés 

hatéko nyságá nak vizsgá latára költséges vá llalkozás, mivel a 

petefészekrák ritka megbetegedés , és a biztos kórismézéshez 

has i műtét szü ksége s, ame ly kocká zatos , szövődményektől 

nem mentes és drága. Az irodalomban aján lott szűrőmód

szerek magukba fogla lj ák a hüvely i ultrah angv izsgálatot (20), 

a szér um Ca 125-sz intjének meg határozá sát a 35 U/ml feletti 

poz itív érté kke l ( 15), a hüve lyi ultra hangv izsgá latot, mint 

második vona lbe li szGrést, ame nnyibe n a Ca 125 szintje 

meg haladja a 30 U/m l-t (8), és a Ca 125-meghatározást (>35 

U/ml) egy üttesen a hüvely i ultra hang- és bimanual is vizs

gálatta l (2 1 ). Ez utó bb i módszert azon nők szűrésére aján lj ák, 

akik nek a csalá djában petefészekrákos megbetegedés ford ult 

e lő (22). Hatékonyságát j elenleg egy 74 OOO, 60- 74 éves nőre 

kiterjedő randomizá lt v izsgá latban tanulmá nyozzák (21). 

Nagy- Britann iában az emlőrákszCírő közpo ntokka l együtt

működve vizsgá lták a random izált petefészekrák-s zíírés meg

va lósít hatóságát a hatékony ság tük rében. Első vona lbeli 

szűrésként hüve lyi ultrahangv izgá latot - alkalmaz tak 3 éve n

ként (23). A 3 éves időközöket azé rt vá lasztották, mer t ez 

megegyez ik az ang liai mammográfiá s sz(írés időpontjaiva l. 

Ha egy randomizá lt ellenőrzött petefészekrák-szűrővi zsgálat

ta l a halálozás csökkenthető, ezu tán már csak a kö lt

ségtényező érdekes. A szűrés hatá sána k elemzését az 

egészségügy i költsége kre , amely magába fog lalja a kezelést, a 

vizsgá latok árát és az álpoz it ív esetek gyakor iságát, mo

de llezni ke ll (15). Az elvégze tt vizsgálatok ere dménye it fel

használva és felbecsülve hatásá t a kezelés megvá ltozott kö lt

sége ire, amely a kora i stádi um ban történő felismerésből 

köve tke zik, a petefészekrák-szűrésnek va lószínű hatásosságát 

és költségvo nzatát különböző módo kon számí tottuk ki (24) . A 

betegség kora i stádi umának köszönhető keze lési kö ltség

csö kken ést a Kap lan- Me ier minta át lag és a SEE R-M edica re 

kapcsol t file (25) adatai alapján becsü ltük meg. A szűrővizs

gálat hatása az életm i nőségre legtöbb esetbe n ismeret len , és 

az eddig i értékelés i adatokba nem került be. 

Je len m unkában összegezz ük azo kat a pete fésze krák 

szűrővizsgálatáról megjele nt és megbeszé lt eredm ényeke t, 

amel yek kü lönöse n lényegese k a hatékony szűrési módszer 

meghatározásáho z. Ezen kívül a szűrési terv nek egy költ 

ség hatékonyság becs lését nyújtjuk , ame lyet eddi g még nem 

vizsgá ltak, de ame ly méltó kellő meg fonto lásra. A hangsúly 

egy mikro szimulác iós mode ll hasz nálatá n van, amell yel a 
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ha sonló szűrés i mód sze rek kö ltséghatá sa vizsgá lható . A mo

de llt mag át másho l írtuk le (24). Célu nk az vo lt, hogy 

meg határo zz unk eg y hat ásos petefészekrák-szűrő módszert 

eg y randomi zá lt ellenőrzött vizsgálat számára , és nem vo lt 

szá ndékun k egy ran domi zá lt vizsgá laton kívü l ösz tön öz ni a 

pe tef ész ekr ák szűrését, illet ve pótoln i egy random izá lt vizs 

gá latta l a hathat ós szűrést. 

BETEGEK ÉS MÓDSZER 

szórása az idők folyam án á llandó , és hogy a rákos, illetve 

jó ind ulat ú megbeteg edésbe n szenvedő asszo nyo kná l hü vely i 

u ltrahangvi zsgá latt a l adnexkép let látható. Az rossz indu latú 

daganato s asszo nyok 50% -ában a képlet már látható a 

beteg ség I. stád ium ában, mí g a mara dék 50 % -b an a 

fel fedezhetőség 6 hónapot is késhet. A j óindu latú bete gség ben 

szenvedő assz onyok 5%-ában a Ca 125-sz int feltételezhetően 

úgy vise lkedik , minth a petefé sz ekr ákoso k volnának . A pet e

fé szek rákos assz on yok 95 %-áb an a bet egség 1. stádi umátó l 

FOG ALMI VÁZ : HATÉKONY SÁG ÉS KÖ LTSÉG Eg y sz(írővizsgá l ati kezdődően a Ca 125-sz int az a lapértéktől feltételezhetően 

ter v akko r hatá sos, ha nin cs más mód szer, am ely kise bb köl t

ségge l haso nló eredmén yt adna. Kö ltséghat ásos, ha a kapott 

egészség ügy i er edm ény megé ri a be fektet ett költséget . Az 

a lábbi e lemzés a haté konyságo t a vizsgá lt lakossági csoport

ba n ész le lt daga natos ese tek be n a me góv ott é letévek (M ÉÉ) 

tükrében határoz ta meg . A kö ltség eket - amelyben benne 

fog la ltatik az á lpoz ití v esete k szűrése és se bész i e llátása is -

ameri ka i do llárb an, az 1990-e s árfolya mon számo ltuk. A tisz

ta keze lés i kö ltség megtakarítás az ese tek kor áb bi fe lis

meréséből adódi k. M ind a köl tsége kben, mind a haszo nba n 

5% ráhagyás van. A m ikrogaz dasági e lmélet sze rint va nn ak 

olyan hatéko ny megköze lítése k, ame lye k szerint a megóv ott 

é letéve nké nt i á rnöve kedés együ tt já r az esete nkénti megóvott 

é letévek számáva l. Min de n olya n módszer, ame lynek M ÉÉ-re 

vonatkozó költsége a latta van annak, ame lyet a társadalom 

kíván fize tni egy é letévé n , költséga rányos nak minősíthető. A 

legha tásosabb módsze rnek, ame ly hatásos és gaz daságos, j ó 

esé lye van egy ellenőrzött vizsgá latban történő alka lmazásra. 

ELEMZŐ M EGKÖZELÍTÉS: MODELLEZÉS ÉS SZIMULÁCIÓ Egy 

valószínűségi m ikrosz imulációs szám ítógépes mode ll seg ít

ségéve l kívá ntuk fe lbecsü lni az M ÉÉ -t és költsége it a kü lön

böző szűrési mó dsze rek szeri nt. A mo dellbe n egym illió 50 

éves nőnek egy képze lt cso portját vizsgá ltu k az 1990-e s év 

ada ta i szer int i át lagos petefésze krák kockáza ta a lapjá n. A 

szűrés vége a 80 éves é letko r, az e lemzés azo nb an a 80. év 

utá ni é letsza kaszra is kiterje d . Az asszo nyo kat há rom t ípu sba 

so ro ltuk : 1. egészséges nők, 2. nők, akiknek j óindulatú pete

fésze k-betegsége, és 3. akikn ek rossz indulatú daga nata va n. 

Fe ltét elezt ük , hogy a keze lés hiányá ban a rákos betegsé gbe n 

szenvedő asszo nyo kban a betegség nek fokozatosa n he ly i, 

környé ki, majd távo li áttéte ket adó form ái fej lődnek ki , 

va lamin t azt, hogy a rossz indu latú daga nat a jó indul atú 

betegségtő l függe tlenül fordul elő. 

Nin cs o lya n ada t, amelynek a lapj án köve tkeztet he tünk a jó in

dul atú és rossz indul atú betegsége k ka pcso latára és a betegség 

előrehaladásának mérté kére . A modellh ez szük ség es egy éb 

fe lté tel ezés ek iroda lm i köz lem é nye k ada ta in a lapulnak. 

Eze ket más ho l már rész lete ztük (2 4), itt c sa k tömö ren 

összegezz ük. A Ca 125 át lagé rt ékének és szó rásá nak 

meg határozása minde n nőben rand om mi ntá k a lapjá n történt . 

Fe ltéte lez tük , hogy egészséges nőkben az átlagé rté k és annak 
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expon enc iá lisa n növeks zik a bete gség előreha ladásával. A 

petefé szekr ákos nőket ra ndomi zált an cso port o s ítottuk a 

beteg ség ész le léséné l lévő életk or és stá d ium sze rint. Az 1. 

stád ium időtartama a lapján határozt uk meg a betegség pro 

g ressz iój ának mérték ét. A modell Ska te és S inger ( 15) 

munk ásságá n a lapsz ik, kiegészí tve hü ve lyi ultraha ng- és Ca 

125-v izsgá latta l. A modell magába n fog la lja tová bbá a Ca 

125- le let poz iti vi tásá nak m ás kr itériu m ok sze ri nti 

megh atározásá t is, és hogy ennek mil ye n hátása van a 

ha lá lozásra, a j óind ulatú daga nato k előfordul ására. Vizsgá ltuk 

tová bbá a klinikusok idegen kedését az ismé telt diag noszt ikus 

vizsgá latoktó l a töb bszöri magas Ca 125-szintet mutató esetek 

miatt, va lam int a költség haté konyság e lemzését. 

A szűrési pro toko ll egy feltéte lezett népességet vizsgá lt, 

amelyben minde n asszo ny e lvá lla lta a részvéte lt valamenny i 

szűrésben, k ivéve, ha j ó- vagy rosszindu latú petefésze k-meg

betegedés miatt petefészke iket eltávolították. Amen nyiben a 

részvéte l a szűrővizsgálatban kora i stádiumú női rákmeg

betege dés kórismézéséhez vezet , a rendsze r a kór isme időpont

jára vonatkozó új é letkor- és stá diumértéket ad. Az é letkor- és 

stádi umspecifikus túlélés i gö rbét és a kezelési költség görbé t 

a szá mítógép táblázatban táro lja , így a megóvott tú lé lés i 

éve kre és a megtakarí tott keze lési költségre lehet köve tkezte t

ni minden ese tben, ha egy kora i kór ismézés el őfordu l. A mo

de ll ki szá m ítja az e redm ényeket , és mega dja az összes 

megóvot t tú lé lés i évet és az összes megta kar íto tt keze lési kö lt

ség et úgy, hogy az 1990- es kö ltsége k sze rinti 0- 5%-ot nem 

vesz i figye lemb e. A mo dell megbecsü li az egyéni szűrések és 

a szGrő progra m érzé kenységét, spec ificitásá t és a poz itív 

predi ktí v é11éket, va lam int az I. stá diu mban ész lelt rákm eg

betegedése k száza lékát. 

A mod ellt fel lehe t hasz ná lni 3 egye düli módoza tú és 3 többes 

módo zatú szűrési terv - am ely magáb a fog la lj a a hüve lyi 

ult rah angvi zsgá lat ot és/vagy a Ca 125 -m egha tározás t - hatá 

sának é rté ke lésére. Az eredm ényeke t más köz lemény ben 

közö ltük (24). 

A v izsgá latok te lj esítményje ll emzőit az 1. 1áblázatba11 

össz eg eztük. A több es módsze r magába fogla lja a Ca 125 

me ghatáro zásá t - poz itívna k ta rtva a 35 U/m l küszöbé rték 

fö lött i, illetv e az előző vizsgá latho z viszony ított kétszeres 
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A p etefésze krák sziírővizsgálarai11ak költség hatéko11ysági vizsg álata 

I. táblázat . A korai eredmények összefoglalása 

Szűrési terv Szűréssel észlelt esetek(%) 
szűréssel 

Szűréssel észlelt esetek(%) 
L stádiumban 

MÉÉ/eset Műtétek száma/ 
petefészekrák 

Költség/MÉÉ 

CA 125 évente 
>35 U/ml 55% 
> 35 U/ml vagy kétszeres 64% 
HUV évente 75% 

HUV CA 125-töl függően 
>35 U/ml vagy kétszeres 
kétévente 
évente 
6 havonta 

HUV hüvelyi ultrahang vizsgálat 

43% 
62% 
73% 

37% 
53% 
66% 

37% 
51% 
69% 

emelkedé st mu tató értékeket - és az ezt követő hüv ely i ultra

hangv izsgá latot azokban az esetekben, mikor a Ca 125 érté ke 

pozitívnak bizon yu lt. Ez a megkö ze lítés hatá sos nak tűnik, 

mivel ninc s más olyan mode ll, amely meg óv több életéve t az 

éve khez viszo nyított alacso nyabb áro n. A számításo k szerint a 

módsze rt éve nte használva , a kö ltségekre és az egészségügyi 

hatá sra is vo natkoztatott , 1990-es árak szerinti 5% levonása 

után minden megóvott életév 50 000 amer ikai do llárba ker ül. 

A modellszerű megkö zelítés előnye, hog y lehetővé tesz i több 

szűrési mód szer e lem zését is. Korl átja , hogy az eredmények 
csak annyira e lfogadható k, amen nyi re a feltételezések meg

alapozottak. Ha a feltételezések gyako rlati szem pontból meg

alapozottak, az előjelzés igen jó lehet. Fontosnak tartju k, hog y 

a modell értékelé séhez hasonlít suk össze az előrejelzéseket 

o lya n programok és klinik ai vizsgá latok eredményeive l, 

melyek a szakértők megíté lésén , illetve fe ltéte lezésén alap ul

nak és amelyeket nem haszná ltunk fe l a modell létre

hozásához. Ahogy azt az előzőekben leírtuk (24) , prospekt ív 

megerősítést alkalmaztunk úgy, hogy a model lt Jacobs és 
mtsai (9) által közölt 22 OOO postmenopa usába n lévő nő 

szűrés eredménye ivel hasonlírottuk össze. Ezt azért tehettük, 

mert az ebből a szűrővizsgálatból szá rma zó eredményeke t a 

modell létre hozásában nem haszná ltuk fel, így ezek alkal

masak vo ltak a megerősítés céljára. A model l kevesebb 

szűréssel észle lt daganatot és több vizsgá latok közöt ti időszak

ban felfedezett rákot eredményezett , mint ahányat a 22 OOO 

postmenopausában lévő nőnél szűrtek ki az Egyesü lt 

K irályság ban. Ez azt je lenti , hogy a model lben használt 

fe ltéte lezé s, a Ca 125-vizsgá lat tek intetében túl konzervat ív

nak bizon yu lt . 

A modell haszná latának korai eredmé nye i szer int a töb b mód

szeres megközelí tés évente vagy 6 havonta alkalmazva ered

ményesebb , min t az ultrahang- vagy a Ca 125-vizsgálat 

önmagában. Ha a Ca 125-érték kétszer esét hasz náljuk a pozi 

tivitás feltételének, a Ca 125-vizsgálat kórjelzésének hatá -
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1,9 
' ' J,J 

4,4 

1,8 
3,3 
5,1 

15.7 
15,3 
20.6 

5,7 
4,3 
3.8 

S 113.300 
$64.300 

$146.200 

$51.500 
$50.700 
$64.000 

sossága jobb , és a gyako ri szfüé s potenc iálisan költséghatá sos . 

A modell alka lmazhatóságát i l letően a fentiek alapján számos 

kérdés merü l fel arra vonatkozóa n, hogy azok a fe ltéte lezések , 

amelye kre a modellt alapoztuk , menny ire helytá llóak. Ezeket 

az a lább iakban tárgya ljuk. 

FELTÉTELEZÉSEK: EREDMÉNYEK ÉS ELLENŐRZÉSEK A gyakori 

szűrővizsgá lat viszony lag jó te lje sítmé nye a mode llnek a 

betegség hosszával, illetve a betegség el ső stádiumának tar 

tamával kapcso latos feltételezésének tud ható be. Skates és 
Singer ( 15) olyan mód szert alkalmaztak , ame lyben a Ca 125-

te l tö1ténő petefészek rák-sz(írést arra alapozták, hogy keze lés 

nélkü l a betegség 9 hónapig a petefé szk ek re kor láto zódik, 4,5 

hónapig a kismedencére , 12 hónapig a hasban terjed , majd 3 

hónappa l a távol i áttéte k kialaku lása után halálhoz vezet. 

Ezeket a kiv áló kliniku sok véleményén alapuló feltéte

lezéseke t felha sználtuk a mode llben, mivel emp irikus bec s

lések a betegség stád iumainak hosszá ról ninc senek. A 

feltételezése kkel kapc so latban azo nban két sége k támadta k, 

mert a modell kevese bb valódi poz itív és több á lnega t ív ered

ményt adott, mint amennyit Jacobs és mtsai (9) ta láltak. 

A beteg ség el őrehaladási ütemének (progressz iójának ) 

isme rete egy ilyen típusú elemzés ben döntően fontos , me11 ez 

kihatá ssa l van a sz(írő módszer érzéke nységére , és meg 

hatá rozza az optimá lis szűrési időközöket. Külö nös j e len

tősége van a betegség preklinikai stád iuma hosszának és az 

egyes asszonyok között mutatk ozó időtartam-különbségnek. 

A lappa ngá si időszak hoss zát álta lában a szűrési tanulmányok 

eredményeiből következtetik ki. Az em lőrákok lappangási 

ideje - az 1960 . évi Amer ikai Egyesü lt Államokban végze tt 

szűrővizsgálat sze rint - 1, 7 és 3 év közé esik , standa rd deviá 

ció 1,7-1,9 év (26). A petefészekrák növekedés i üteméről 

ugyanakkor csak kevés ismeretünk van . 

M iután sem a betegség egyes stádiumainak hossza, sem az az 

időszak, ame lyet a beteg otthonán kívül tölt, nem ismert , a 
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Urban N és munkatársai 

betegség e l őreha ladásának ütemére , mi a már k iszűrt és a 

szűrések közö tt i időben kialak ult rákos betegekből 

követke ztettünk , fe lhaszná lva Jacobs és mtsai (9) által közö lt, 

22 OOO postmen opausában lévő asszo ny szűrési eredm énye it. 

Mint ahogy az a 2. táblázatban látható, az l. stádiumú meg

bete gedés átlagos i dőtartama 19 hónap, az érzékenységnek ez 

a becs lése megegyez ik a szfüőprogramban leírttal. Bizonyíték 

h iányá ban, tekintettel az 1. stád iumb an lévő petefésze krákos 

bet egek eltérő hosszúság ú betegségé re, feltételez tük , hogy a 

standard de viáció 4,5 hónap, amel y az át lagnak meg köze

lí tően a 25%-a . Az érzéken ységi elemzés ben ennek kétsze

reséve l szá moltunk . 

2. táblázat. Feltételezés a betegség előrehaladásának mértékéről 

A betegségben töltött hónapok átlaga stádiumonként 

FIGO stádium Korábbi feltételezés' Módosított feltételezés' 

9 19 

11 4.5 5 
111 12 12 
IV 3 3 

' Skates és Singer ( 15) 
' Módosított feltételezés, mely összhangban van Jacabs és mtsai (9) megfi
gyeléseivel 

A Ca 125-sz int kétsze resé re történő eme lkedésé nek hasz nála

ta, mint a poz it ivitás kritériuma , igen jó ered ményt ad, de több 

kérdést vet fel az egészséges nők Ca 125-szi ntjének 

fel tételeze tt változásá ról. A Ca 125-é rték megduplázódása a 

pete fészek rákró l akkor nyúj t megfe l e lően spec ifikus és 

érzé keny j elzés t , ha az egészséges nők Ca 125-szin tjé nek 

ingadozása nem jelentős. A 3. táblázatba n látha tók Skates és 
Singer ( 15) eredmén yei, amelyekből mi az egészség es nők Ca 

125-sz intjét állapítottuk meg. E sze rint a Ca 125 át lagé rtéke 

12, a te lj es szórás 85, ame lyből az asszo nyok közö tti szó rás 

80, az egyes vizsgá lat i időpontok közötti, nőkön belüli szó rás 

5. Fe ltevése ink job b a látá masztására az egészséges nők 

értéke it 6 havo nta vizsgá ltuk a Gilda Radner Petefészekrá k 
Szürőprogramban, Los Ange lesben c/1'. Beth Karlan (4) seg ít

ségéve l. Az ő adatai sze rint a Ca 125-értéke k szórásába n a 

nőkön belüli szórás 58%-t, míg a nők közö tti szó rás 42%- t 

tesz ki . 

Jacobs és mtsai (27) ere dményei sze rint az egészséges nők Ca 

125-é rtékeinek átlaga és a te lj es szó rása: 10 U/m l, SD 8,25. 

Ezek az eredmények össz han gban vannak a Prostata Tüdő 
Colon Ovarium (PLCO) vizsgála t/a/ (28), ame ly sze rint a nők 

0,5%-á ban mérhető 35 U/ml feletti Ca 125-szint. Ezek alapján 

feltétele zése inket átért ékeltük - ahogy a 3. táblázatban látható 

- az át lagé ,té ket 10-nek, a nőkön belüli szó rás t 39-nek , a tel

jes szó rást 68-nak adtuk meg . Előzetes eredm énye ink szerin t 

174 

3. táblázat. Feltételezések az egészséges asszonyok Ca 125 átlagértékeinek 
szórásáról 

Átlag 
A nőkön belül észlelt szórás 
A Ca 125 átlagértékének szórása 
Össz szórás 

Korábbi 
feltételezések 

12' 
5' 

so' 
35'·' 

Módosított 
feltételezések 

10
3 

39' 
29' 

68
3 

' Skates és Singer ( 15) 
' Karla11 és mtsai (4) adatai: eseteken belüli és közötti szórás 49 és 36 
3 
Jacobs és mtsai adatai (7), amely összhangban van a PLCO-vizsgálattal 

(28) 

a Ca 12511 hasz nálata az át lagé rtékeket tekin tve jól egyezett a 

Ca 125-meg határozások kal, a szórásokat tek intve azo nban 

alacsonyabb nak bizonyult. 

Ezen módosí tott szá mítás szerin t meghatározott kétsze

reződött Ca 125-érték mind a vizsgá lat érzékenységét, m ind 

spec ific itásá t tekint ve valódibbnak tűnt, annak ellené re, hogy 

van néhány olyan klinika i körülmé ny, ame ly egyes nőknél a 

magas egyé ni szórás nak köszönhetően ismételt álpozitív ered

ményt adott. Eredet ileg azt téte leztük fel, hogy ha egy nőnél 

két ese tbe n a Ca 125-érté k nagyo bb, mint 35 U/ml, ab ban az 

ese tben nála a pozitivitás fe ltétele a 100 U/ml-re em elkedett 

érték. Átértékc ltük véleményünket egy alacso nyabb poz itív 

küszöbértékről , és egy lépésse l köze lebb kerültünk a poz iti

vitáshoz szükséges magasab b értékek hez mind a magas, mind 

a növekvő álpoz itív Ca 125-é rtékek miatt. Jelen vélemé nyün k 

sze rint a klin ikailag em elkede tt Ca 125-szint feltétele az 5 

U/m l emelkedés minden álpozitív lelet után , egésze n 50-ig 

(példáu l, ha a hatá rértéket 30 U/m l-be n állapí tjuk meg , az első 

á lpozi t ív lelet után a határé rtéket 35-re , a másod ik után 40- re 

stb . emeljü k). Haso nlóan, a Ca 125-érték megdup lázó dását 

vélem ényünk sze rint az alapszi nttel össze függésbe n ke ll 

értelmezni, s ezért a szűrésnél a poz itív Ca 125-érték nek az 

előző szűréshez képest emelkedett nek és kétsze res értékűnek 

kell lenni e. 

A modell szerin t minden egyes rossz indulatú daga nat hüvely i 

ultra hangv izsgá lattal történő felismer éséhez 20 hasműtét 

szüksége s, ha a HU V-ot minden nőben és nemcsa k azokba n 

végezz ük el, akiknek a Ca 125-értéke poz itív. A legújabb 

közlemények felvetik, hogy sz ínes Doppler áram lásvizsgá lat

ta l és/vagy morfol óg iai értékelés i rendszerrel az egy rákos 

ese tre eső műtétek szá mát 8- 14-r e lehe t csökkente ni (5). 

Kombinálva egyéb feltéte lezése inkbe n történő vá ltozásokka l, 

így a betegség progressz iójá nak sebességéve l, a HUV j obb 

te lj esítmén yéhe z vezet , mint ahogy az a 4. táblázatban 

látha tó. 
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A petef észekrák sziirővi:sgálarainak költséghat ékonys ági vizsgálata 

4. 1ábláza1. A hüvelyi ultrahangvizsgálatnak a modell által megadott teljesítményjellemzői 

Korábbi feltételezések Módosított feltételezések 

A végzett vizsgálatok 
Érzékenység 
Specificítás 
PPV 
A műtétek száma észlelt esetenként 

HUV: hüvelyi ultrahangvizsgálat 
TAU: hasi UH, ha HUV nem eredményes vagy lehetetlen 
CFI: színes Doppler-vizsgálat szükség esetén alkalmazva 
PPV: pozitív prediktív érték 

HUV. TAU 
88,4% 
99,3% 
4.8% 
20 

HUV, TAU, CFI 
90,8% 
99,5% 
8.3% 
12 

5. 1ábláza1. Emelkedett (>30 U/ml) Ca 125-értéket követő hüvelyi ultrahangvizsgálatok alkalmazhatósága a stimulációs teszt szerint 

A sziírt nők száma 
Kétéves követés 
A szűrések közötti időben felismert rákok száma 
A szűréssel észlelt rákok száma 
Össz rákok 
Érzékenység 
Egyéves követés 
A szűrések közötti időben felismert rákok száma 
Érzékenység 

' .Jacobs és ml.mi (9) 
' 1 nő nem tért vissza hüvelyi ultrahangvizsgálatra 

.Jacobs és 111/sai adatai' 

22 OOO 

s' 
11 
19 

58% 

22 
85% 

Módosított számításainkat Jacobs és mtsai (9) eredményeit 

felhaszná lva el lenőriztük. E lőzetes és módos ított ered

ményeinket az 5. táblázatban mutatjuk be. Mive l a megvá l

toztatott model I ere dménye i megegyeznek Jacobs és 111/sai (9) 

eredményeíve l, a 22 OOO nő sz(írésí adata iva l, a tová bbi akban 

azok pros pektív megerősítésre nem szo ru lnak. 

ALKALMAZÁS : MÓDSZEREK ÉS EREDMÉNYEIK Az át

értékelt elképze lések beép ítése után a modellt fel hasz nálva, a 

következő sz(írés i protoko llokat értéke ltük: 

H UV HUV-t évenké nt i első vona lbe lí sz (írésre, sz ínes 

Dopp ler áram lásvízsgá latta l, il le tve mo rfo lóg iai 

ind exsze l együtt; 

E Többes sz(írés i módsze r, ame ly az eme lkedett Ca 125-

ED 

s 

Az eredeti modell által Átdolgozott modell által 
létrehozott adatok létrehozott adatok 

22 OOO 22 OOO 

9 7 
8 10 

17 17 
47% 59% 

3 2 
73% 83% 

máso dik vonalbel i sz(írés , amen nyiben a Ca 125 sz int

j e 15 U/ml- re emelked ik, és az előző sz(íréshez képes t 

az értéke megkétszereződi k, azza l a poz it ivitás i 

feltéte llel, hogy a határérté ket minden álpozi tív eset

ben 5 U/ml é,t ékkel többnek hatá roztu k meg. A Ca 

125-sz int hatá rérté kének em elése max imum 50 U/ml 

értékig tör tént; 

Töb bes sz(írés i módsze r, amely aká r a Ca 125-érté k 

mege melkedésé n, akár megd up lázó dásá n alapsz ik: 

HUV évente , mint másodi k vonalbeli sz(írés, ame nn y

iben a Ca 125 é,t éke emelked ik (mi nt az E pon tban) 

vagy megkétszereződ ik az előző sz(íréshez képes t 

(m int a D po ntban); 

Lépcsőzetes sz(írés i módsze r: H UV 3 éve nte és a 

többes módszer (mint az ED pontba n) éve nte a HUV 

értéken a lapsz ik : H UV éve nte , mi nt máso dik vo na lbe- közön . 

D 

li sz(írés , ame nn yiben a Ca 125-sz ínt 30 U/m l fölé 

emelkedett , azza l a pozit ivitás i felté tellel, hogy a ha- A lépcsőzetes sz(írés hatéko nyságát vizsgá ltuk, mive l a lép-

tárértéke t minde n á lpoz itív esetben 5 U/ml érté kkel csőzetes sz(írésjó l a lka lmazható az angliai helyzetbe n, aho l az 

többnek hatá roztuk meg. A Ca 125-sz int ha- tárér té

kének eme lése max imum 50 U/ml érté ~ig tö tt ént; 

Többes sz(írési módszer , amely a Ca 125 értéké nek 

megduplázódásán alapszik: HUV évente, mí nt 

50 év felett i korcso po,tba n a ma mm ográ fiát 3 évenké nt 

végz ik. Ebben a pro toko llban a HUV alka lmazható 3 éves 

i dőközökben ( 1, 4, 7 ... éve k), együtt a többes módsze rbe tar

tozó súí résse l, a közbenső évek ben (2, 3, 5, 6, 8, 9 ... évek) . 
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/. ábra. Hatásosság és és költséghatékonyság a különböző módszerek szerint 

HUV 
HUV24 
HUV36 
E 

hüvelyi ultrahagvizsgálat/színes Doppler 
hüvelyi ultrahagvizsgálat/színes Doppler 24 hónaponként 
hüvelyi ultrahagvizsgálat/színes Doppler 36 hónaponként 
többes módszer: emelkeden 

D többes módszer: megduplázott 
06 
ED 
ED6 

többes módszer: 6 hónapra megduplázódott 
többes módszer: emelkedett, megduplázódott 

s 
S6 

többes módszer: emelkedett/6 hónapra megduplázódott 
lépcsőzetes: hüvelyi ultrahagvizsgálat/Ca I 25 
lépcsőzetes: 6 hónap 

JP Jacobs program 
JCFI Jacobslszínes Doppler 

A szűrési időszakokat a kü lönböző protoko llokhoz számsze

rűen határoztuk meg. A hatá sos módszert grafikon a lapján 

á llapítottuk meg. A grafikony tenge lyén az ár/M ÉÉ és x tenge

lyén az MÉÉ /eset étt ékeit tü ntettük fe l. 

Hatásos módszer az , ame ly MÉÉ /eset tekin tetébe n hasonló 

vagy jobb eredményt ér el a lacso nyab b áron , mint bármely 

más mód sze r. A hatásos módsze reket felhasz nálva olyan 

görbe jö n létre, ame ly MÉÉ /eset értékkel arányosan 

eme lkedik , és amely megnövekedett költségge l jár. Ezen 

m ikrogaz dasági teória szer int a p lusz megóvott évek többe 

kerülnek, mint az első néhány megóvott év. A kö ltség hatás ter

vezések azok , ame lyek kisebb kö ltségge l já rnak a MÉÉ-ke t 

tekintetébe n, mint amennyit - néhány ön kényesen meghatáro

zott összeg (30 OOO dollár) - a társadalom hajlandó fizetn i a 

megóvott életévekért. 

13 vizsgá lat eredményei láthatók az / . ábrán, aho l a 12 

hónaptól eltérő szűrési időközöket külön számma l jelöltük. A 

lépcsőzetes, 6 hónapo s protokollban (S6) a HUV-ot évente , 

első vonalbeli szűrésre haszná ltuk, a Ca 125-meg határo zás t 

pedig a közbenső 6 havonta. Az össze hasonlítás cé ljából a 

Ja cobs és mlsai (9) álta l a lkalmazott és az 5. táblázatban 

bemutatott eredmények is láthatók úgy, ahogyan az t ő 
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haszná lta (az /. ábrán J- vel jelölve) , és úgy is, mi ntha a szí nes 

Doppler-áram lásv izsg álatot és/vagy a morfol óg iai indexet is 

a lkalmaztuk volna annak érdekében, hogy a pozitív pred iktív 

étté ket javítani lehesse n (JCFJ-vel je lölve). 

Az /. ábrán látható, hog y a MÉÉ kö ltsége emelkedik a 

MÉÉ/eset növeke déséve l arányosan , tükrö zve a járuléko s költ

ségek növekedését a megóvott életévek számának növeke

déséve l. A HUV éven te történő végzése hatásos , azo nb an 

megfizethetet lenül kö ltséges , 64 OOO dollár MÉÉ-ként. A töb

bes módsze r hatá sos, ha a Ca 125-érték megkétszereződést a 

poz itivi tás kritér iumába bevesszük , és ez költségarányosnak is 

tűnik: 25 OOO dollár MÉÉ-ként. Ha a társada lom 40 000-42 OOO 

do llárt szán dékozik MÉÉ-ként fizetni, akk or megéri vála sz

tani a 6 hónapos többe s vagy az évenként végzett lépcsőzetes 

módszert, ezekke l 1- 1,3 életévet lehet esetenké nt megó vni az 

éves többes szűrési mó dsze rhez viszonyítva. Ez utóbbi na

gyobb arányba n ismeri fel a rákos betegeket (84% és 80%) , 

azonban az eredményekhez jóva l több sebésze ti beavatkozás 

tartoz ik (8,9 és 2, 7), mint ahogy az a 2. ábrán látható. Annak 

ellenére , hogy több daganat os beteget lehet kiszűrni, a lép

csőzetes módsze r nem ad kedvező stádium megosz lást: a rákos 

esetek 86%-át ismeri fel az 1. stádi umban , míg a ugyanezt a 6 

hónapos többe s sz(írés i módszer 89%-ban. 
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2. ábra. A választott módszerek teljesítménye (rÖl'idítéseket lásd 1. ábránál) 
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3. ábra. Érzékenységi vizsgálat: a betegség időtartama változó (rövidítéseket lásd 1. ábránál) 

Három sze nzitivitás i vizsgá latot végezt ünk , hogy meghatároz 

zuk a vá lasztható feltételezé sek közü l a leg ígé retese bb 

megk özel ítést. Az érzéke nység i vizsgá latoka t csak az ered

ményesne k és kö ltség haték o nynak tűnő módsze rekné l 

végezt ük el. Az első érzékenység i vizsgálat az t a lehetőséget 

elemez te, misze rint a betegség 1. stádium ának hossza vá l

tozé konyabb , mint ahogy a referenciaesetek alapján várható: 

ebben az elemzésbe n az 1. stádium hosszá nak sta ndard de viá

c iója 4,5 hónapr ól 9 hónapra eme lked ett. Ezek az ered ménye k 

a 3. ábrán láthatók , amely azt mutatj a, hog y egye tlen mód

sze rt sem lehet j ó l a lka lmaz ni, ha a bete gség progre ssz iójá nak 
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mét1éke nagyo n vá ltozó . Ebb en az esetben a HUV még kife

je ze ttebben el lentétesen hat , mint a többe smódsze rek, 

A má sodik érzé kenység i e lem zés azt a lehetőséget vizsgálta, 

hogy tömegszűrés esetében a szűrés egységára kisebb lehet a 

gazda sági arányok miatt: ebbe n az e lemzés ben a Ca 125-v izs

gá lat és a HUY ára 10 és 40 do llár, sze mbe n a 40 és 150 do l

lárra l. Az eredm ények a 4. ábrán látható k. Valamennyi mód 

szer ebben a forga tókön yvbe n költséghatéko nynak tűnik: 

évenként i HUV 9 MÉÉ -t eredmén yez ese tenként , amely 20 OOO 

do llárba kerül megóvott é letéve nként. 
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5. ábra. Érzékenységi vizsgálat: a Ca 125-öt termelő rákok százalékos megoszlása (rövidi1éseke1 lásd I. ábránál) 

A hanna dik érzé kenység i e lemzés azt a lehetőséget tan ul

mányozta , hogy kevesebb daga nat termel Ca 125-öt : az 

e lem zésbe n az t fe lté te leztük , hogy a daga natok 80%-a és nem 

95%-a ter mel Ca 125-öt. Az eredmén yeke t az 5. ábrán 
mutat j uk be. Ez a lehetőség a H UV al ka lma zható ságá t nem 

befo lyáso lja, jelentősebben befo lyáso lja azo nban a többe s 

szűrési módsze r, kü lö nöse n a 6 hón apos vizsgá lat haté 

konyságát. Ebbe n az e lemzésbe n nem lehetett különbséget 

kimutatni a többes szűréssel kiegés z ített 3 évenkénti HUV

módszer és a 6 hónapo s többe s szűrési módszer kö zött. 

MAGYARÁZATOK : KÖVETKEZTETÉSEK ÉS MEGBE SZ ÉLÉS Egy 

több tényezős támadáspontú móds ze r, mint első vona lbe li 

178 

szűrés - amelybe egy vagy töb b daganatjelző meg határozása 

ta rtoz ik, és magába fog la lja a marker(ek) időben i vá lto zásá t is 

- ha tásos és kö ltséghat ékony, va lamin t a lka lmas egy rando 

mi zá lt ell enőrzött vizsgá latban történő teszte lés re . 

Úgy tűni k, lehetséges 7 vagy 8 életéve t esetenké nt meg 

ment eni 24 OOO-tői 40 OOO dollár MÉÉ költségge l, 1990-es 

do llár árfolyamo n. A több szö rös módszerre l kiegész ített lép

csőzetes HUV mint szűrőmódszer mé ltó tovább i figye lmes 

vizsgá latra , mintho gy bizonyos körülmények között viszony

lag j ó eredmén yeke t ad, és jó kompromi ssz umot teremt a 

HU V (ame ly ki vá ló érzékenységű, azonban fe lfedezett 

rákon ként 10- 14 sebésze ti műtétet igénye l) és a több tényezős 
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módszer (amel ynek eredménye sségé t gáto lja, hogy a dagana

tok egy csoportja a beteg ség kor ai stádiumában nem tenn el 

észl e l hető mennyiségű Ca 125-öt) között. A mode ll e lemzése 

szerint a daganatjelzők kombinált hasz nálatának (Ca 125, 

OVX-1 és az M-CSF ) lehetőségét érdemes tovább vizsgá lni, 

mert eze k a meg növe lik a szérumv izsgá lat , mint el ső vona l

be li szűrés érzékenységét. Az ered mények az t mutatjá k, hog y 

azok a mód sze rek, amelyek kihasz nálják a HUV és a kü lön

böző daganatjel zők kiegészítő hatékonyságát, va lamint azt a 

több let előnyt, amel yet a l épcsőzetesség jelent, lennének a 

megfelelők egy össz lakossági szűrésben. 

Az e l őzőekben bemutatott ered ményeknek több tényező sza b 

határt . Egy részt nem ismert , hog y a beteg ség ko rább i stádi

umban tö11énő felismerése valóban hány életévet ment meg , 

ehhez egy randomizált ellenőrzött vizsgá lat szükséges. A 

modell túlé lési szá mít ása azo n a feltéte lezésen alapu l, hogy a 

beteg ség ag ressz ivitásának változása függet len a betegség 

kórismézéskor meg állapított stá dium átó l: a kóri smézés 

időpontjátó l szám ított túlé lés a SEER adatai (24) a lapj án köz

zé tett stád iumspecifikus tú lélési gö rbén alapszi k. Bár mi 

hisszü k, hogy ez a meg közelíté s jóval visszafogo ttabb MÉÉ 

becs léshez veze t , min t az a gyako rlatban használt megkö ze

lítés, amely a kór ismézés nél megállapított stádiumra alapo zva 

szá molj a a tú lélést, ennek elle nére MÉÉ és a kö ltség/MÉÉ 

kiszámítása nagy kör ültekinté st igénye l. A munka szá ndéka is 

inkább az vo lt, hogy megbecsüljü k a különböző módsze rek 

viszonyí tott te lje sítmé nyét, és nem a petefészekrá k-szűrés 

költ séghaté konyságána k kiszámítása. Másrész t, nem ismert a 

szűrés életminőségre gyakorolt hatása, bármil yen fontos is, 

mivel a szűrésen átesett asszo nyok élet idejük nagy részé ben 

nem állnak orvos i felügyelet a latt . Az él etminőségre gya koro lt 

hatá st a különböző módszerek általában nem tárg yalják . 

Harmadszor, nem tudju k, hogy a jó indul atú petefé szek-daga

nato k keze léséve l valóba n mege l őzzük-e a petef észe krák ki

alaku lását . A random izá lt vizsgá latban alka lmazo tt mód szer 

kivá lasztásakor a laposan figye lembe ke ll venni a betegség 

előrehaladásának ütemét és a jó indu latú petefésze k-daga natok 

lefolyá sát is, hogy azok miképp viszo nyulnak a petefé szekrák 

kialakul ásá hoz. Tanulmán yoz ni ke ll továbbá , hogy a külö n

féle daganatjelzők miképp vise lkedn ek egészség es nőkben, 

jói nd ulatú petefészek -megbet egedések ben és rossz indulatú 

petefészek -daganatos asszo nyok esetébe n. A j e lenleg is folyó 

randomizá lt vizsgá latok és szűrőprogramok közö lt ere d

ményei reményt ke ltő seg ítsége t adnak ebbő l a sze mpontb ó l. 
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