
� ÖSSZEFOGLALÁS

A petefészekrák a második leggyakoribb nõgyógyászati daga-

natos megbetegedés, mely a rosszindulatú nõgyógyászati da-

ganatok közül ma is vezetõ haláloknak számít. Elsõdleges ellá-

tását a citoreduktív mûtét jelenti, melynek során elért

tumorredukció mértéke befolyásolja a betegek túlélését.

Kutatásunk során célunk volt preoperatív laborparaméterek

prognosztikai értékének vizsgálata petefészekrákos betegek

primer tumorredukciós mûtétének kimenetelére vonatkozóan.

Retrospektív módon 96 petefészekrákos beteg preoperatív la-

borparamétereit vizsgáltuk, akik 2006–2009 között a malignus

petefészek-daganatuk eltávolítását célzó primer citoreduktív

mûtéten estek át. A betegeket két csoportra osztottuk aszerint,

hogy a mûtét során sikerült-e a komplett tumorredukció vagy

maradt-e vissza 1 cm-nél nagyobb reziduum. Továbbá adato-

kat gyûjtöttünk a betegek túlélésére vonatkozóan. A két beteg-

csoport adatainak összehasonlítására független mintás t-pró-

bát, illetve Mann–Whitney U tesztet, a laborparaméterek és

túlélés közötti összefüggések vizsgálatára Spearman korrelá-

ciós számítást végeztünk. A komplett tumorredukció elérését

potenciálisan elõre jelzõ tényezõk független prediktív értékét

bináris logisztikus regressziós modell segítségével vizsgáltuk.

A próbák során a p<0,05 értéket tekintettük szignifikánsnak.

A komplett tumorredukciós csoportban (n=47) a betegek élet-

kora, trombocitaszáma, neutrofil-limfocita aránya (NLR) és

trombocita-limfocita aránya (PLR) szignifikánsan alacso-

nyabb, a progressziómentes és teljes túlélés szignifikánsan ma-

gasabb volt, mint az inkomplett tumorredukciós csoportban

(n=49). A PLR és a túlélési értékek között szignifikáns, köze-

pesen erõs negatív korreláció áll fenn, míg NLR esetén szigni-

fikáns, gyenge a korreláció. A bináris logisztikus regressziós

modell alapján az életkor és a PLR bírt független, szignifikáns

prediktív értékkel a komplett tumorredukció elõrejelzésére

nézve.

Megállapíthatjuk, hogy míg vizsgálati csoportunkban az emel-

kedett NLR és PLR is rosszabb túlélési értékekkel társultak,

addig a tumorredukciós mûtét sikerességének elõrejelzésében

csak az életkor és PLR értékeknek volt szignifikáns prognosz-

tikai szerepe.

Kulcsszavak: neutrofil-limfocita arány, trombocita-limfocita

arány, petefészekrák

� SUMMARY

Ovarian cancer is the second most common gynecologic

malignancy and it is the most common cause of gynecological

cancer-associated death. Its primary care is cytoreductive

surgery, and the degree of cytoreduction correlates with the

survival of the patients.

Our aim was to investigate the prognostic value of

preoperative laboratory parameters for the outcome of primary

cytoreductive surgery in patients with ovarian cancer.

Retrospectively, we examined the preoperative laboratory

parameters of 96 ovarian cancer patients who underwent

primary cytoreductive surgery between 2006 and 2009.

Patients were divided into two groups according to whether the

complete cytoreduction was achieved during surgery or if it
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was incomplete (with >1cm residual tumor). In addition, we

collected data on patient survival. An independent t-test and

Mann-Whitney U test were used to compare the data of the two

patient groups. For correlation between laboratory parameters

and survival, a Spearman correlation calculation was

performed. The independent predictive value of potential

predictors of complete cytoreduction was evaluated using a

binary logistic regression model. P<0.05 was considered as

significant during the tests.

In the complete cyreduction group (n=47), the age,

thrombocyte count, neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), and

platelet-lymphocyte ratio (PLR) were significantly lower,

progression-free and overall survival was significantly higher

than in incomplete cytoreduction group (n=49). There is a

significant, moderately strong negative correlation between

PLR and survival values, while there is a significant, poor

correlation between NLR and survival. Based on the binary

logistic regression model, age and PLR had an independent,

significant prognostic value for predicting complete

cytoreduction.

We can state that while in our study group the increased NLR

and PLR were associated with worse survival values, only the

age and PLR values ??had a significant prognostic role in

predicting the success of cytoreductive surgery.

Keywords: neutrophil-to-lymphocyte ratio, platelet-to-

lymphocyte ratio, ovarian cancer

� BEVEZETÉS

A petefészekrák a második leggyakoribb nõgyógyászati daga-

natos megbetegedés (1), mely a rosszindulatú nõgyógyászati

daganatok közül ma is vezetõ haláloknak számít (2). 2018-ban

várhatóan 295 ezer új beteget diagnosztizálnak világszerte, és

elõreláthatólag 184 ezer beteg haláláért lesz felelõs (3). A ma-

gas halálozás hátterében részben az áll, hogy a betegeket gyak-

ran csak elõrehaladott stádiumban fedezik fel, amikorra már

metasztázisok is kialakulhattak. A betegség korai stádiumban

sokáig tünetmentes, csak elõrehaladott stádiumban okoz tüne-

teket, de ezek akkor sem specifikusak a betegségre. Haspuffa-

dás, emésztési zavarok, hasi diszkomfort, haskörfogat növeke-

dése, fogyás, gyengeség lehetnek a jellemzõ tünetei. Elõreha-

ladott stádiumú tumor a kismedencei szerveket nyomhatja, ez-

által vizelési, székelési ingert, esetleg székrekedést okoz. Ké-

sõbb ascites, cachexia alakulhat ki (1, 3). Az ovarium malignus

tumorainak szövettani szerkezete változatos, lehetnek epithe-

lialis daganatok, melyek különbözõ szövettani típusokba so-

rolhatók (serosus, mucinosus, endometrioid, világos sejtes,

transitionalis sejtes és kevert epithelialis-stromalis daganatok)

továbbá stromális tumorok, egyéb daganatok, valamint más

szervek daganataiból származó metasztázisok is (1, 5).

A Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstetrique

(FIGO) stádiumbeosztás segítségével a daganat kiterjedtsége

alapján a betegek I-IV. fõ stádiumba sorolhatók (1).

A petefészekrák elsõdleges ellátását a primer citoreduktív mû-

tét („debulking”) jelenti, melynek célja az optimális tumor-

redukció elérése, azaz a mûtét során 1 cm-nél kevesebb tumo-

ros szövet maradjon vissza (6). A mûtét során elért tumor-

redukció mértéke befolyásolja a betegek túlélését (7). A mûtéti

ellátást követõen a jelenlegi irányelvek szerint platinabázisú

kemoterápia javasolt, taxán vegyületekkel kombinálva (8).

Amennyiben a beteg állapota indokolja, illetve a tumor kiter-

jedtsége olyan mértékû, mely az optimális tumorredukció kivi-

telezését a primer mûtét során nem tenné lehetõvé, neoadju-

váns kemoterápiát követõ intervallum laparotómia során törté-

nik a tumor eltávolítása (6). Bár számos tanulmány vizsgálta a

primer debulking mûtét és a neoadjuváns kemoterápia + inter-

vallum debulking mûtét progressziómentes túléléssel

(progression-free survival, PFS) és teljes túléléssel (overall

survival, OS) való kapcsolatát, egyértelmû irányelv nem szüle-

tett arra vonatkozóan, hogy pontosan milyen kritériumok ese-

tén származik a betegnek nagyobb elõnye a neoadjuváns ke-

moterápia + intervallum mûtét kezelési formából (9). Külön-

bözõ tanulmányok a primer tumorredukció kivitelezhetõségé-

nek elõrejelzésére vizsgálták preoperatív komputertomográfi-

ás képalkotó vizsgálat valamint rák-antigén (cancer-antigen,

CA)-125 prognosztikai szerepét (7).

Kutatásunk során célunk volt 2006 és 2009 közt a Debreceni

Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nõgyógyászati Klini-

káján végzett primer debulking mûtéten átesett petefészekrá-

kos betegek preoperatív laborleleteinek vizsgálata, és annak

megállapítása, hogy e laborértékek mutatnak-e különbséget,

attól függõen, hogy a mûtét során sikerült a komplett tumor-

redukció elérése, vagy a mûtét kimenetele szuboptimális

(inkomplett) volt. Célunk volt e paraméterek és a PFS valamint

OS közötti kapcsolat vizsgálata. Továbbá vizsgálni kívántuk,

hogy e preoperatív paramétereknek van-e független prognosz-

tikai értéke arra vonatkozóan, hogy a primer mûtét során

sikerül-e a teljes tumorredukció elérése.

� MÓDSZER

A Debreceni Egyetem Regionális Kutatásetikai Bizottságának

engedélyének birtokában a Debreceni Egyetem Klinikai Köz-

pont Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikán 2006 és 2009 kö-

zött megjelent olyan petefészekrákos betegek klinikai adatait

vizsgáltuk retrospektív módon, akik ezen idõszak alatt a

malignus petefészek-daganatuk eltávolítását célzó primer mû-

téten estek át. Beválogatási kritérium volt továbbá, hogy a be-

tegek komplett preoperatív vérképvizsgálatának eredménye

illetve a túlélésre vonatkozó adataik a betegdokumentációs

rendszerben elérhetõek legyenek.

A betegeket két csoportra osztottuk aszerint, hogy a primer

citoreduktív mûtét során sikerült-e a komplett tumorredukció

vagy maradt-e vissza 1 cm-nél nagyobb reziduum. A két be-

tegcsoportban egyaránt a következõ preoperatív paramétere-

ket vizsgáltuk: kor, testtömeg-index (BMI), neutrofil-limfo-

cita arány (NLR = neutrofil granulociták abszolút száma/ab-

szolút limfocitaszám), trombocita-limfocita arány (PLR =

trombocitaszám/abszolút limfocitaszám), trombocitaszám

(THR), átlagos trombocita-térfogat (MPV), trombocita-

eloszlási szélesség (PDW); valamint adatokat gyûjtöttünk a

betegek progressziómentes (PFS), valamint teljes túlélésére

(OS) vonatkozóan.
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A statisztikai számításokat Graphpad Prism és SPSS 22.0

programokkal készítettük. A normalitás vizsgálatára a

Kolmogorov–Smirnov- és a Shapiro–Wilk-teszteket használ-

tuk. A két betegcsoport – sikeres komplett tumorredukció vs.

inkomplett – adatainak összehasonlítására normál-eloszlás

esetén független mintás t-próbát, nem-normál eloszlás esetén a

nem-parametrikus Mann–Whitney U tesztet használtuk. A la-

borparaméterek és a PFS valamint OS közötti összefüggések

vizsgálatára nem-parametrikus Spearman korrelációs számí-

tást végeztünk. Majd pedig bináris logisztikus regressziós mo-

dell (módszer: Backward) segítségével megvizsgáltuk a komp-

lett tumorredukció elérését potenciálisan elõre jelzõ tényezõk

független prediktív értékét. A próbák során a p<0,05 értéket

tekintettük szignifikánsnak.

� EREDMÉNYEK

Kutatásunk során ovariumcarcinomában szenvedõ nõbetegek

adatait dolgoztuk fel. A kutatásban részt vevõ betegek klinikai

adatait az 1. táblázat tartalmazza. A vizsgált idõszakban 96 be-

tegnél történt a kritériumoknak megfelelõ mûtét, melyek közül

47 esetben sikerült a teljes tumorredukciót (komplett) elérni,

míg 49 esetben a kimenetel szuboptimális (inkomplett tumor-

redukció) volt. A tumorok szövettani típusait tekintve a

serosus (nkomplett = 33; ninkomplett = 36) és mucinosus epithelialis

ovariumcarcinoma (nkomplett = 9; ninkomplett = 5) dominált, de

egyéb szövettani típusok is elõfordultak a vizsgálati csoport-

ban (nkomplett = 5; ninkomplett = 8).

A vizsgált paraméterek közül Kolmogorov–Smirnov- és a

Shapiro–Wilk-tesztek alapján a betegek életkora valamint

BMI értékük normális eloszlást mutatott, míg NLR, PLR,

THR, MPV, PDW, PFS és OS eltért a normális eloszlástól.

A két betegcsoport – sikeres komplett tumorredukció vs.

inkomplett – összehasonlítására az életkor és BMI értékek ese-

tében független mintás t-próbát, NLR, PLR, THR, MPV,
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1. ábra. A preoperatív trombocita-limfocita arány (PLR) és neutrofil-limfocita arány (NLR) összehasonlítása Mann-Whitney U tesztet alkalmazva a

komplett és inkomplett tumorredukciós mûtéten átesett betegek között. Mind a PLR és NLR tekintetében szignifikáns különbség mérhetõ a két csoport

között.

1. táblázat. A vizsgálatban résztvevõ betegek klinikai adatai

Komplett tumorredukció

n=47

Inkomplett tumorredukció

n=49

p-érték

Kor [év] 53,84 (13,70) 62,00 (11,25) <0,01*

BMI [kg/m
2
] 25,64 (5,35) 27,09 (5,04) NS

NLR 4,11 (2,93) 5,61 (4,29) <0,05*

PLR 195,50 (85,08) 317,05 (201,91) <0,001*

THR [G/l] 322,67 (111,16) 386,68 (120,86) <0,01*

MPV [fl] 9,22 (1,31) 9,03 (1,28) NS

PDW [fl] 35,70 (19,08) 32,59 (18,50) NS

PFS [hónap] 64,47 (44,06) 16,57 (32,32) <0,001*

OS [hónap] 73,57 (42,99) 31,33 (35,83) <0,001*

Az értékek átlagot (szórást) jelölnek.

BMI = testtömeg-index, NLR = neutrofil-limfocita arány, PLR = trombocita-limfocita arány, THR = trombocitaszám, MPV =

átlagos trombocita-térfogat, PDW = trombocitaeloszlási szélesség, PFS = progressziómentes túlélés, OS = teljes túlélés

*Szignifikáns különbség a komplett vs. inkomplett tumorredukciós mûtéten átesett betegek értékei között, NS = nem szignifikáns

Komplett tumorredukció = a daganateltávolító mûtét során <1 cm tumoros szövet marad vissza.



PDW, PFS és OS értékeknél nem-parametrikus Mann–

Whitney U-tesztet használtuk. Ezek eredménye szerint a sike-

res debulking mûtéten átesett betegek életkora (p<0,01), THR

[U = 702,00; Z = (-2,78); p<0,01], valamint NLR

[U = 669,00; Z=(-2,35); p<0,05] és PLR [U=525,00;

Z = (-3,69); p<0,001] értékei szignifikánsan alacsonyabbak

voltak, mint akiknél nem volt teljes a tumorredukció (1. ábra).

A BMI (p = 0,207), MPV [U = 959,50; Z = (-0,766);

p = 0,444] és PDW [U = 908,50; Z = (-1,164); p = 0,244] érté-

keket tekintve nem volt szignifikáns különbség a két betegcso-

port között, míg mind a progressziómentes [U = 338,50;

Z= (-5,89); p<0,001], mind a teljes túlélés [U = 506,50;

Z= (-4,73); p<0,001] szignifikánsan magasabb volt a sikeres

debulking mûtéten átesett betegcsoport esetén.

A laborparaméterek és a túlélés közötti összefüggések vizsgá-

latára nem-parametrikus Spearman korrelációs számítást vé-

geztünk. Amint az a 2. ábrán látható, ennek eredménye szerint

a PLR és az OS között [Spearman � = (-0,476); p<0,0001] va-

lamint a PLR és a PFS között [Spearman � = (-0,499);

p<0,0001] szignifikáns, jó (közepesen erõs), negatív korrelá-

ció áll fenn. Az NLR esetén az OS-t [Spearman � = (-0,217);

p<0,05] és a PFS-t tekintve [Spearman � = (-0,277); p<0,01]

szignifikáns, gyenge a korreláció.

Végül bináris logisztikus regressziós modell segítségével meg-

vizsgáltuk a komplett tumorredukció elérését potenciálisan

elõre jelzõ tényezõk független prediktív értékét. A statisztikai

modellben a kor, BMI, NLR, PLR, THR, PDW, MPV paramé-

tereket vizsgáltuk. A vizsgált paraméterek közül valamennyit a

felsõ kvartilis értéknél dichotomizáltuk. A Backward modell

utolsó lépése (2. táblázat) csak a független prediktív értékkel

bíró markereket tartalmazza, a nem szignifikáns, illetve függõ

tényezõk kiestek. A 2. táblázatban látható modell alapján kije-

lenthetjük, hogy az általunk vizsgált valamennyi paraméter

közül csak az életkor (OR = 3,60; p<0,05) és a PLR

(OR = 3,97; p<0,05) bírt független, szignifikáns prediktív ér-

tékkel a komplett tumorredukció elõrejelzésére nézve.

� MEGBESZÉLÉS

Kutatások arra engednek következtetni, hogy a veleszületett és

az adaptív immunrendszernek kettõs szerepe van a malignus

daganatok kialakulásában: egyrészt a tradicionális „immuno-

surveillance” (az immunrendszer azon képessége, amellyel

felismeri a nem saját antigéneket, ezen keresztül a szervezet-

ben kifejlõdött kóros, daganatos sejteket, és felveszi ellenük a

harcot), másrészt azonban tumor kialakulását elõsegítõ szerep

(10).

Utóbbi években világossá vált, hogy petefészekrák esetén szá-

mos összefüggés megfigyelhetõ az immunrendszer mûködése

és a betegség klinikai lefolyása között (11). Kimutatták, hogy a

szérumban mért emelkedett interleukin (IL)-6 szint epithelialis

petefészekrák esetén rosszabb prognózissal korrelál (12). Ko-

rábbi tanulmányok megállapították, hogy a betegektõl a keze-

lést megelõzõen gyûjtött vérmintából meghatározott fehérvér-

sejtek számított arányai prognosztikai értékkel rendelkeznek

különbözõ daganatos betegségek esetén. Megfigyelték, hogy
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2. ábra. A Spearman korrelációs számítás eredménye szerint a trombocita-limfocita arány (PLR) és a teljes túlélés (OS), valamint a PLR és a prog-

ressziómentes túlélés (PFS) között szignifikáns, jó (közepesen erõs), negatív korreláció áll fenn. A neutrofil-limfocita arány (NLR) és OS, valamint a

NLR és PFS között szignifikáns, gyenge negatív irányú a korreláció.



petefészekrákos betegek esetén a terápia elõtt vett perifériás

vérmintában mért emelkedett NLR (mely korrelált a CA125

emelkedésével) rosszabb prognózissal mutatott összefüggést

(13-16) – csakúgy, mint más daganattípusok esetén (17-19).

Jelen kutatásunk eredménye szerint a vizsgált betegcsoportban

a primer mûtét elõtt mért magasabb NLR rövidebb PFS-sel és

OS-sel korrelált, mely megfelel a szakirodalomban fellelhetõ

adatoknak. Kutatásunk szerint a preoperatív PLR és a PFS

valamint OS között szignifikáns, negatív irányú korreláció áll

fenn, mely szintén egybevág a szakirodalomban megtalálható

kutatások adataival (16, 20).

Kutatásunk során vizsgáltuk a preoperatív vérmintából meg-

határozott NLR és PLR prognosztikai értékét arra vonatkozó-

an, hogy képes-e elõre jelezni a tumorredukció sikerességét.

Eredményeink szerint az életkor mellett csak a PLR bírt füg-

getlen, szignifikáns prediktív értékkel. Bár az NLR-t tekintve

ugyanez nem volt bizonyítható adott elemszámú vizsgálati

csoportunk esetén, az elvégzett statisztikai számításoknak

megfelelõen feltételezhetõ, hogy több elemet tartalmazó minta

esetén az is független, szignifikáns prediktív értékkel bírhat a

tumorredukció elõrejelzésére nézve.

Tanulmányunk korlátai közé tartozik, hogy a betegek beválo-

gatása a két vizsgálati csoportba nem randomizáltan történt,

valamint az adatgyûjtés retrospektív módon zajlott. Ezek a té-

nyezõk befolyásolhatták a kapott eredményeket.

Eredményeink jelentõsége, hogy a vérképvizsgálat egy egy-

szerûen elvégezhetõ, olcsó eljárás, amely könnyen nyerhetõ a

preoperatív rutin vizsgálatok során egy vérvétel alkalmával,

valamint szükség esetén ismételhetõ. A klasszikus kliniko-

patológiai faktorok, mint a stádium és grádus mellett, a NLR és

a PLR is alkalmas lehet a kórjóslat megállapítására. Emellett a

PLR a jövõben talán segíthet a beteg számára legnagyobb

elõnnyel járó kezelési forma – primer debulking mûtét vagy

neoadjuváns kemoterápia + intervallum laparotomia – kivá-

lasztásában.
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A trombocita-limfocita arány és a neutrofil-limfocita arány prognosztikia jelentõsége ...

2. táblázat. Bináris logisztikus regresszió – Backward-modell

utolsó lépése: életkor, BMI, NLR, PLR, THR, MPV, PDW és

a komplett tumorredukció közötti összefüggés.

Esély-

hányados

(OR)

95%

konfidencia

intervallum

p-érték

életkor >67 év* 3,60 1,24–10,48 <0,05

PLR >351* 3,97 1,04–15,20 <0,05

*felsõ kvartilis értéknél dichotomizált változó

BMI = testtömeg-index, NLR = neutrofil-limfocita arány,

PLR = trombocita-limfocita arány, THR = trombocitaszám,

MPV = átlagos trombocita-térfogat, PDW =

trombocitaeloszlási szélesség




