
� ÖSSZEFOGLALÁS

A petefészek rosszindulatú daganata a világon a hetedik leg-

gyakrabban diagnosztizált rosszindulatú daganat, mely Ma-

gyarországon a nõk körében több halálesetet okoz, mint az

összes többi nemi szervi daganat. A petefészekrákos betegek 5

éves túlélési aránya, minden erõfeszítés ellenére jelenleg is

csupán 45%. Az epidemiológiai adatok ismeretében nyilván-

való, hogy a petefészek rosszindulatú daganatainak korai felis-

merése és megfelelõ ellátása rendkívüli fontossággal bír. Az

elmúlt évtizedekben az eredmények jelentõs javulásának vol-

tunk tanúi. Az adnextumorok diagnosztikájában használt kép-

alkotó eljárások, tumormarkerek, dignitás elõrejelzõ model-

lek, döntéstámogató rendszerek sokat segítenek a mindennapi

gyakorlatban. Jelentõs lépés volt a specializált szakemberek

képzése, amely ma Magyarországon a nõgyógyászati daganat-

sebészet szakvizsga keretében valósul meg. A petefészekrák

multimodális kezelést igényel, melyben a sebészeti ellátás

mellett kiemelkedõ szerep jut a kemoterápiának. A 90-es éve-

kig a citosztatikus terápia fejlõdése, ezt követõen a biológiai

kezelés hozott számottevõ javulást a petefészekrák túlélésben.

A túlélési mutatók javítása a jövõben elsõsorban hatékonyabb

szûrõmódszerek bevezetésétõl és újabb célzott-, valamint im-

munterápiás lehetõségektõl várható. Aktuálisan az ellátás opti-

malizálásával, a rendelkezésre álló elvek és kezelési módsze-

rek hatékony alkalmazásával javíthatjuk betegeink túlélési

esélyét. A közlemény ebben kíván segítséget nyújtani.

Kulcsszavak: adnextumor, petefészekrák, daganatsebészet,

kemoterápia

� SUMMARY

Ovarian cancer is the seventh most common malignant tumor

diagnosed among women and causes more cancer related

death in Hungary than all the other malignant tumors of female

genital origin. Although survival data has been improved

significantly in the last decades the five-year overall survival

(OS) of ovarian cancer is still just around 45 percent. The early

diagnosis and the well-organized health care system is crucial

for the successful treatment of ovarian cancer. Improving

imaging modalities, tumor markers and adnexal mass risk

prediction models has a great benefit in the clinical practice.

Special knowledge of gynecological oncology is extremely

important. After many countries Hungary has also introduced

a subspecialty training. Ovarian cancer needs multi modal

treatment. Besides surgery chemotherapy has an extraordinary

importance. Until the nineties the improving cytotoxic later the

introduction of biological therapy improved the survival data

significantly. In the future of development of effective

screening method, newer targeted and immune therapy could

bring further improvement. In the present, optimization of the

health care system, the application of the current knowledge

and techniques, and the education of the health care providers

could give benefit for the patients. The current paper aims to

give an overview of the topic.

Keywords: adnexal mass, ovarian cancer, gynaecological

cancer surgery, chemotherapy

� BEVEZETÉS

A petefészekrák a világon a hetedik leggyakrabban diagnoszti-

zált rosszindulatú daganat, mely Magyarországon a nõk köré-

ben több halálesetet okoz, mint az összes többi nemi szervi da-

ganat. A petefészekrák (OC) túlélése az elmúlt évtizedekben

sokat javult, azonban továbbra sem lehetünk elégedettek az el-

ért eredményekkel. Az 5 éves túlélési arány jelenleg is csupán

45%. A javulás a jelentõsen megváltozott szemléletnek (fejlõ-

dõ diagnosztika, rizikóbecslés, ellátás szervezés, optimális

mûtét fogalmának megváltozása), a javuló mûtéti technikának,

valamint a szisztémás kezelés fejlõdésének köszönhetõ.

A kezelés klasszikusan a daganat mûtéti eltávolításán, majd ki-

egészítõ kemoterápián alapszik. Fontos pont az „optimális mû-
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tét”, mint fogalom értelmezésének változása az idõk folyamán.

Az optimális mûtét a visszamaradt, reziduális daganat méreté-

vel határozható meg. Ez a 80-as években 2 cm, a 90-es évek-

ben 1 cm volt, napjainkban makroszkóposan tumormentes, R0

resectiót tekintünk optimális mûtétnek. A túlélés a reziduális

daganat méretével arányosan változik. Kimutatható, hogy

amennyiben a reziduális daganat mérete nagyobb, mint 1,5 cm,

úgy nincs túlélési elõny, a visszamaradt teljes tumor térfogatá-

tól függetlenül (1).

A mûtéttel szemben támasztott magasabb elvárás miatt az el-

múlt évtizedekben jelentõsen javult a nõgyógyászati daganat-

sebészek képzettsége. Ma már elvárás, hogy a nõgyógyász da-

ganatsebész biztonsággal operáljon a teljes hasüregben, reke-

szen, beleken és húgyutakon végzett mûtétekben is jártassága

legyen. A fejlõdés következtében nagyobb arányban sikerül

megfelelõ szintû tumorcsökkentést elérni.

A mûtétet követõ kemoterápiára kezdetben alkilálószereket al-

kalmaztak szerény eredményekkel. A 80-as években beveze-

tett platina bázisú kezelések jóval hatékonyabbnak bizonyul-

tak, melyet a 90-es években a taxán származékokkal történõ

kiegészítés tovább javított. A nem egészen egy évtizede beve-

zetett bevacizumab terápia további kismértékû javulást hozott

elsõsorban a reziduummal operált betegek körében. Az elmúlt

években a poli ADP ribóz-polimeráz (PARP) enzimgátlók (2)

bevezetése hozta a legfrissebb sikereket.

� ETIOLÓGIA

A petefészekrák (OC) oka ismeretlen, azonban több kockázati

tényezõt ismerünk. A szülésszám, a hormonális fogamzásgát-

lás és az OC kockázatának fordított összefüggése mutatható ki.

Egyes menstruációs és hormonális tényezõk, így a korai

menarche és a késõi menopauza növelheti a petefészekrák elõ-

fordulásának a kockázatát. A posztmenopauzális hormonpótló

terápia alkalmazása szintén növeli a serosus és az endometrio-

id OC esélyét. A szoptatás, terhesség minden formája, így a ve-

télés is, és bizonyos a mûtétek, mint például a méheltávolítás

és a petevezeték lekötés gyenge védõhatást fejthetnek ki az OC

viszonylatában. A primer petefészekrák bizonyos eseteiben

feltételezhetõ a petevezeték, mint elsõdleges oki tényezõ.

A meddõség hozzájárulhat az OC kockázatához a nem szült

nõk körében. Az alkohollal és a dohányzással nincs kimutatha-

tó jelentõs kapcsolat. Az egyéb nõgyógyászati állapotokhoz és

eljárásokhoz kapcsolódó OC kockázatok, például a kismeden-

cei gyulladásos betegségek és a policisztás petefészek szind-

róma kevésbé egyértelmûek. Az OC kockázata nõ a testtömeg

index értékével, de fordított összefüggést mutat a fizikai akti-

vitással. Az OC erõs kapcsolatot mutat a családi kórelõz-

ménnyel (petefészekrák, vastagbélrák és méhtestrák) és egyes

genetikai mutációkkal. Az OC az esetek 10%-a családi halmo-

zódást mutat. A genetikai mutációk közül a legjelentõsebbek a

BRCA1, BRCA2 mutáció és a Lynch-szindróma (NNPCC

vagy Hereditary Nonpolyposis Colorectalis Cancer). Az örök-

lött BRCA1 mutáció az OC kialakulásának az esélyét

50–60%-kal növeli. A BRCA2 mutáció pedig az OC kockáza-

tát 10–30%-kal emeli (3). Az örökletes petefészekrákos nõk-

nél a betegség általában 10 évvel korábban alakul ki, mint a

nem örökletes formában szenvedõ nõk esetében.

A Lynch-szindróma egyben a petefészek örökletes epithelialis

rákjának második leggyakoribb oka, melyet csak a herediter

emlõ- és petefészekrák elõz meg a gyakorisági sorban, és

8–12%-os élettartam-kockázatot jelent (4). Említést érdemel

még a Peutz–Jeghers-szindróma, amely szintén emeli az epi-

thelialis rákok, közöttük az OC kockázatát (5), valamint a

DICER1 szindróma, amely fokozott kockázatot jelent a pete-

fészek Sertoli–Leydig-daganatok tekintetében (6). Az endo-

metrioid és a clear cell típusú OC összefüggést mutat az

endometriosissal (7). Az OC hátterének számos okát azonban

még nem sikerült azonosítani. További kutatásra van szükség e

halálos betegség etiológiájának jobb megértéséhez (8).

� EPIDEMIOLÓGIA

A petefészekrák a világon a nõk körében a hetedik leggyakrab-

ban diagnosztizált ráktípus, és a fejlett országokban évente

több halálesetet okoz, mint a nõi reproduktív rendszer bármely

más rákos megbetegedése (9). Magyarországon a petefészek-

rák a nõket érintõ rosszindulatú daganatok elõfordulását te-

kintve az 5–6. helyen áll. Leggyakrabban (>80%) posztmeno-

pauzában, 50 éves életkor felett diagnosztizálják, az incidencia

csúcs 65 éves kor tájékán és III. stádiumban van. Morbiditási

arány 1500/év, mortalitási arány 650–700/év, és az 5 éves túl-

élés: 45% (10). Ha azonban a betegséget sikerülne korai, FIGO

I. stádiumban felfedezni, ez az arány akár 94% is lehetne (11,

12). Tehát korai felismeréssel a betegek túlélési esélye jelentõ-

sen nõne. Régiótól függetlenül, Magyarországot is beleértve

az esetek 70–75%-ban elõrehaladott, 25–30%-ban korai álla-

potban kerülnek felfedezésre.

� STÁDIUMBEOSZTÁS

A rosszindulatú petefészek-daganatok beosztása, ún. kliniko-

patológiai stádium alapján történik. Két stádiumbeosztást

használunk. Az egyik a TNM (Union for International Cancer

Control, UICC) beosztás, a másik a FIGO (The International

Federation of Gynecology and Obstetrics) által javasolt beosz-

tás. A legutóbbi FIGO stádiummódosítás 2014-ben történt

(13) (1. táblázat).

� A PETEFÉSZEKRÁKOK SZÖVETTANI TÍPUS SZERINTI

FELOSZTÁSA

A petefészekrákok szövettani típus szerinti felosztása nem

egységes. A vezetõ szervezetek kismértékben eltérõen sorol-

ják be a petefészek-daganatokat. A WHO klasszifikáció pato-

lógiai szemszögbõl a legrészletesebb és legmegfelelõbb.

Nõgyógyász-onkológus szemszögébõl az alábbi klasszifikáció

megfelelõ és célravezetõ:

I. Invazív epithelialis petefészek-daganatok

II. Borderline epithelialis petefészek-daganatok

III. Csírasejtes petefészek-daganatok

IV. Sex cord stromalis daganatok

V. Primer peritonealis carcinoma

VI. Petevezeték carcinoma

VII. Brenner, vagy átmeneti sejtes daganatok

VIII. Egyéb daganatok

60 Nõgyógyászati Onkológia 2018; 23:59–66

Krascsenits Géza



Nõgyógyászati Onkológia 2018; 23:59–66 61

A petefészek rosszindulatú daganatainak ellátása

1. táblázat. A 2014 FIGO petefészek, petevezeték, és hashártya daganatok stádiumrendszere és TNM megfelelõsége

Stádium I. Daganat a petefészekre és a petevezetékre korlátozódik

T1-N0-M0

IA daganat egyoldali petefészket (ép tok) vagy petevezetéket érint; a petefészek vagy a petevezeték felszínére nem terjed;

daganatsejtek nincsenek az ascitesben vagy a hasi mosófolyadékban (hashártya)

T1a-N0-M0

IB daganat mindkét petefészket (ép tok) vagy petevezetéket érinti; a petefészek vagy a petevezeték felszínére nem terjed;

daganatsejtek nincsenek az ascitesben vagy a hasi mosófolyadékban (hashártya)

T1b-N0-M0

IC daganat egyik vagy mindkét petefészket, vagy petevezetéket érinti, az alábbiak bármelyikével:

IC1 daganat tokja a mûtét kapcsán megreped

T1c1-N0-M0

IC2 a daganat tokja a mûtét elõtt megreped vagy a daganat a petefészek vagy a petevezeték felszínére terjed

T1c2-N0-M0

IC3 daganatsejtek vannak az ascitesben vagy a hasi mosófolyadékban (hashártya)

T1c3-N0-M0

Stádium II. Daganat medencei kiterjedéssel (medencebemenet alatt) érinti az egyik vagy mindkét petefészket vagy

petevezetéket, vagy elsõdleges hashártyarák

T2-N0-M0

IIA méh és/vagy petevezeték és/vagy petefészek terjedés és/vagy implantáció

T2a-N0-M0

IIB medencei egyéb szervre terjedés

T2b-N0-M0

Stádium III. Daganat érinti egyik vagy mindkét petefészket vagy petevezetéket, vagy elsõdleges hashártyarák, amely citoló-

giával vagy szövettannal igazolt kismedencén túl terjed a hashártyára és/vagy retroperitonealis nyirokcsomó-áttétképzõdés

T1/T2-N1-M0

IIIA1 pozitív retroperitonealis nyirokcsomó (citológiával, vagy szövettannal igazolt):

IIIA1(i) Áttét legnagyobb átmérõje legfeljebb 10 mm

IIIA1(ii) Áttét legnagyobb átmérõje nagyobb, mint 10 mm

IIIA2 mikroszkópikus extrapelvikus (medencebemenet felett) hashártya érintettség és/vagy pozitív retroperitonealis

nyirokcsomó

T3a2-N0/N1-M0

IIIB makroszkópos hashártya áttét a medencén túl, legnagyobb átmérõje legfeljebb 2 cm és/vagy pozitív retroperitonealis

nyirokcsomó

T3b-N0/N1-M0

IIIC makroszkópos hashártya áttét legnagyobb átmérõje nagyobb, mint 2 cm és/vagy pozitív retroperitonealis nyirokcsomó

(daganat ráterjed a máj és lép felszínére parenchymás szervi érintettség nélkül)

T3c-N0/N1-M0

Stádium IV. Távoli áttét a hashártya kivételével

IVA mellhártya-folyadékgyülem pozitív citológia

IVB parenchymás szervi áttét és/vagy áttét a hasüregen kívüli szervben (beleértve az inguinalis nyirokcsomót és a hasüregen

kívüli nyirokcsomót)

Bármilyen T, bármilyen N, M1



I. Invazív epithelialis petefészek-daganatok. Az összes

adnextumor 2/3-a, a rosszindulatú petefészek-daganatok kb.

90%-a epithelialis eredetû adenocarcinoma, ezt hívjuk klasszi-

kus értelemben petefészekráknak. Petefészekrák daganatbio-

lógiájára jellemzõ a tumor gyors sejtosztódása, a sejtszám akár

havonta megduplázódhat.

Az epithelialis petefészek-daganatok típusai:

� serosus (55%), melynek két altípusa van:

� Low-grade serosus carcinoma, melynek különleges je-

lentõségét az adja, hogy hashártya-disszemináció nélkül

is a nyirokcsomóáttét elofordulása eléri a 10%-ot (14),

� High-grade serosus carcinoma,

� endometrioid (17%),

� mucinosus (13%),

� világossejtes (8%),

� kevert (5%),

� differenciálatlan (2%).

II. Borderline petefészek-daganatok. A petefészek-adeno-

carcinomák 10–20%-át teszik ki. Jellemzõ az alacsony malig-

nitási potenciál és a fiatalabb életkorban való elõfordulás. Az

esetek 75%-ban FIGO I. stádiumban kerülnek felismerésre.

A borderline petefészek-daganatok típusai:

� serosus,

� endometrioid,

� mucinosus,

� világossejtes,

� Brenner- vagy átmeneti sejtes.

III. Csírasejtes vagy germinális daganatok amíg az összes

adnextumor kb. 15–20%-a, addig a rosszindulatú petefészek-

daganatok kb. 3–5%-át teszik ki.

A csírasejtes ovariumtumorok típusai:

� dysgerminoma,

� yolk sac tumor,

� embryonalis carcinoma,

� choriocarcinoma (nem terhességi),

� éretlen teratoma, polyembryoma,

� másodlagos- és kevert tumorok.

Elõfordulását tekintve nagytöbbsége benignus teratoma. Jel-

lemzõ, hogy a dysgerminománál, más ovariumtumorokkal el-

lentétben, korábban alakul ki a lymphaticus szórás, mint

peritonealis disszemináció, ezért ebben az esetben a lymph-

adenectomia (LAD) elvégzése kiemelt jelentõségû!

IV. Sex cord stromalis tumorok a petefészek-daganatok kb.

5%-át teszik ki.

Hormontermelõ daganatok, típusai:

� granulosa sejtes (fiatalkori-, idõskori típus),

� thecoma,

� fibroma,

� Sertoli-, Leydig-, Sertoli–Leydig-tumorok,

� gynandroblastoma,

� nem besorolható.

Ellátásuk elsõdlegesen sebészi, fertilitás megõrzés esetén egy-

oldali adnexectomia (USO) elegendõ lehet. A cseplesz-

eltávolítás (ROM) és LAD megfontolandó.

V. Primer peritonealis carcinoma. Szövettani szempontból

serosus epithelialis ovariumcarcinoma. Daganatbiológiája

megegyezik a petefészekrákkal. A diagnózis feltétele, hogy a

daganat csak a petefészek felszínét érintheti, a corticalis érin-

tettség legfeljebb 5�5 mm (25 mm
2
) lehet. Primer peritonealis

carcinománál azonos terápiás elvek érvényesek, mint OC ese-

tén.

VI. Petevezeték-carcinoma. Szövettanilag megegyezik a

serosus epithelialis ovariumcarcinomával. A petevezetékbõl

kiinduló serosus tubaris intraepithelialis carcinoma (STIC)

egyértelmû prekurzora a leggyakoribb és talán legagresszí-

vebb high grade serosus petefészekráknak (15). A peteveze-

ték-carcinománál azonos terápiás elvek érvényesek, mint OC

esetén.

VII. Brenner- (átmeneti sejtes) daganatok. A petefészek-

daganatok 1–2%-a Brenner-tumor, és több mint 95%-a jóindu-

latú. A petefészek felszíni epithelialis stomájából indulnak ki.

Solid szerkezeti felépítést mutatnak. Több mint 90%-ban egy-

oldali elõfordulással bírnak. Sokszor csak a méretüknél fogva

okoznak tünetet. Ritkán adnak áttétet. A sebészeti resectio

gyakran gyógyító érvényû.

Brenner-daganatok típusai:

� borderline Brenner-tumor/atípusos proliferatív Brenner-

tumor,

� malignus Brenner tumor,

� kevert epithelialis borderline tumor.

VIII. Egyéb petefészek-daganatok. Ide soroljuk az egyéb

szervi kiindulással rendelkezõ metasztatikus tumorokat, és a

recidív petefészektumorokat. A petefészekbe áttétet adó tumo-

rok ellátását a primer daganat ellátása határozza meg.

� AZ ADNEXTUMOR ELLÁTÁSI FOLYAMATA

Az adnexumok területén észlelt térfoglaló folyamat (adnex-

tumor) esetében a komplex diagnosztika elengedhetetlen.

A kivizsgálás része kell, hogy legyen a nõgyógyászati bimanu-

ális vizsgálat (BV), hasi ultrahang- (TAS), hüvelyi ultrahang-

(TVS) vizsgálat, tumormarkerek (pl. CA125, HE4, ROMA in-

dex) (16), RMI index (risk of malignancy index) (17, 18),

IOTA ADNEX model, IOTA SIMPLE RULES, IOTA LR2

risk model (19-22), valamint szükség szerint ki kell egészíteni,

AFP-, HCG-, LDH-, inhibin-B-, CEA-, CA19-9-, CT-, MR- és

endoszkópos vizsgálatokkal. Eldöntendõ kérdés az elváltozás

benignus vagy malignus volta. A TVS az adnextumor karakte-

rizálásában, az MR a kismedencei viszonyok megítélésében, a

CT a hasi terjedés megítélésében tud többet (2. táblázat).

Amennyiben petefészekbõl kiinduló térfoglaló folyamat felté-

telezhetõ, abban az esetben lehetõség szerint elsõdlegesen se-

bészi ellátásra kell törekedni. Másodlagos vagy áttétes

adnextumor ellátását a primer tumor ellátási elvei, a daganat
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biológiája határozza meg. Az elsõ és legfontosabb döntés,

hogy a mûtét szükséges-e, illetve célszerû-e. Ha mûtét mellett

döntünk, abban az esetben állítsunk fel mûtéti tervet. A hasûri

feltárást végezhetjük laparoszkóppal (LSK) vagy nyitott hasi

mûtéttel. Amennyiben a malignitás lehetõsége felmerül, abban

az esetben a beteg megfelelõ mûtéti elõkészítése elengedhetet-

len. A mûtéti elõkészítés része az esetleges bélresectio miatt a

bélelõkészítés. Amennyiben a bélresectio árán sikerül optimá-

lis mûtétet végezni, akkor szignifikánsan javul a túlélés (24).

Nemzetközi adatok alapján a bélresectio aránya meghaladja a

10%-ot. Fontos, hogy az LSK mellett legyen meg a nyitott mû-

tét végzésének a lehetõsége. Napjainkban alapvetõ elvárás a

nemzetközileg elfogadott bizonyítékokon alapuló irányelvek

(Evidence-Based Medicine) mentén kivizsgálni és kezelni a

betegeket (Clinical Guidelines) (25). Nõgyógyászati Onkoló-

giában meghatározó szervezetek közé tartozik a European

Society of Gynaecological Oncology (ESGO), a European

Society for Medical Oncology (ESMO), a National

Comprehensive Cancer Network (NCCN), és a Gynecologic

Oncology Group (GOG).

A mûtét célja:

� stádium pontos megállapítása (hasûri feltárás) és megfelelõ

dokumentálása,

� peritoneum felszínérõl anyagminta nyerés citológiai vizsgá-

latra (ascites, vagy hasûri mosófolyadék),

� anyagminta nyerése szövettani vizsgálatra,

� lehetõség szerint maximális tumorcsökkentés.

Az elõrehaladott petefészekrák (FIGO Stage III-IV.) mûtét

eredményessége az operatõr képessége szerint változik. Jelen-

tõsen javul a túlélés, ha nõgyógyászati daganatsebész operálja

a betegeket. A túlélési elõny már az elsõ évben kimutatható.

Egy kumulatív túlélés-analízisben azt találták, hogy nõgyó-

gyász-onkológus estén 60%, általános nõgyógyász estén 50%,

sebész esetén 40% a túlélés az elsõ évben. A legrosszabb túl-

élést sebész beavatkozása után láthatunk, aminek hátterében a

megfelelõ szemlélet hiánya állhat (26, 27). A 2 cm-nél na-

gyobb reziduális tumor esetén már az elsõ mûtét utáni évben

jelentõs eltérés látható a teljes túlélésben. A 2 cm-nél kisebb

reziduális daganat esetén 90%, míg ennél nagyobb visszama-

radt daganat estén 80%. Az ötéves túlélési arány 54% a

tumormentesre operált esetekben, 15% amennyiben legfeljebb

2 cm-es és 6% azoknál a betegeknél, akiknél ennél nagyobb

reziduális daganat maradt. A betegek 5 éves túlélési aránya a

FIGO Stage I–II. petefészekrák esetében 86% volt, amikor a

mûtétet nõgyógyász- onkológus és 70%, ha a mûtétet általános

nõgyógyász végezte. Azoknál a betegeknél, akiknek FIGO

III–IV. betegsége volt, az 5 éves túlélési arány 21% vs. 13%-

nak adódott a nõgyógyász-onkológus elõnyére (28).

PETEFÉSZEK-DAGANATOK MÛTÉTI ELLÁTÁSA

A mûtét célja, hogy makroszkóposan tumormentes, ún. R0

resectiót érjünk el. Fontos a szükséges és elégséges radikalitás.

Ahhoz, hogy ezt elérjük, alsó, középsõ, felsõmedián

laparotomiát kell végezni. A mûtét kiterjesztése a teljes hasi

méheltávolítás (TAH), kétoldali adnexectomia (BSO),

csepleszresectio (ROM), bármilyen eltávolítható területen el-

helyezkedõ tumor eltávolítása, kismedencei és paraaortikus

lymphadenectomia (LAD), peritonectomia, bélresectio és

felhasi mûtét (29). LAD korai stádium esetén staging céljából

ajánlott, a túlélésben úgy tûnik, nem jelent elõnyt, elõrehala-

dott stádium esetén csak a megnagyobbodott, áttétes nyirok-

csomók eltávolítása jelenthet elõnyt (30, 31). Törekedni kell

az épben (ép tok) való eltávolításra. A korai (IA) stádium ese-

tén stádiummódosító tényezõ a daganat tokjának mûtét közben

történt sérülése. Mucinosus daganat esetén az appendix tüzetes

megtekintése, áttapintása és tumorgyanú esetén az append-

ectomia elvégzése kötelezõ része a beavatkozásnak. Fontos a

megfelelõ feltárás (exploráció). Pfannenstiel-metszés nem al-

kalmas a szükséges mûtét elvégzéséhez, ebbõl a feltárásból

hasûri feltárás, és a mûtét kiterjesztése sem lehetséges!

Pfannenstiel-metszés csak a minden valószínûség szerint

benignus adnexképlet esetén megengedett. Általánosságban

elmondható, hogy a nõgyógyászati mûtéti palettán a

Pfannenstiel-metszés indikációs területe szûkül, az LSK egyre

inkább átveszi a szerepét.

LSK indikációi:

� korai folyamat esetén a hasûr áttekintése, definitív ellátás,

� elõrehaladott folyamat esetén a hasûr áttekintése, biopsia,

amikor csak szövettani anyagvétel kivitelezhetõ,

� kézzel asszisztált LSK-nál segíthet a taktilis inger.

A petefészekrák esetén elvégzett mûtét értékelése:

� Optimális mûtét: Látható daganatszövet nem maradt vissza,

R0 resectio. Ez a mûtéti kimenetel biztosítja a leghosszabb

tumormentességet, illetve a legjobb túlélést.

� Szuboptimális mûtét: A daganat egy jelentõs része, de nem

teljes egésze került eltávolításra. Ebben az esetben különö-

sen fontos, annak a leírásra, hogy a primer tumor eltávolítá-

sa megtörtént-e, mekkora a legnagyobb visszamaradt daga-

nat átmérõje, a daganat hány százaléka került eltávolításra, a

hasüreg mely régiójában maradt vissza daganat, és hogy mi

volt az inoperábilitás oka. A szuboptimális mûtét jelentõsé-

gét az adja, hogy javul a kemoterápiára adott válasz.

� Diagnosztikus mûtét: Érdemben tumorcsökkentés nem tör-

ténik, csak szövettani anyagvétel kivitelezhetõ, biopsiát kell

végezni a pontos szövettani meghatározás céljából.

� Palliatív mûtét: A beteg életminõségének javítása céljából

történik, a daganat érdemi megkisebbítése nélkül. Pl. bélel-

záródás esetén anus praeter naturalis.
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A petefészek rosszindulatú daganatainak ellátása

2. táblázat. A rosszindullatú petefészek-daganatok preoperatív

kivizsgálására használt képalkotó módszerek elõrejelzõ értékei

(23)

Statisztikai meghatározás TVS MR PET

Szenzitivitás 92% 83% 58%

Specificitás 59% 84% 78%

Pozitív prediktív érték 23% 40% 26%

Negatív prediktív érték 98% 97% 93%

Diagnosztikus pontosság 63% 83% 76%



Rosszindulatú petefészek-daganat esetén a primer mûtét alap-

elvei a következõk:

� Bármelyik mûtéti megoldást választjuk, azonos elvek men-

tén kell kivitelezni a beavatkozást! Az LSK-val végzett mû-

tét kimenetelét többek közt a Fagotti Laparoscopic Score

(32) alkalmazása segíthet eldönteni. Amennyiben LSK-val

nem lehet megfelelõ mûtétet végezni, abban az esetben nyi-

tott hasi mûtéti konverzióra van szükség. Az intraoperatív

szövettani vizsgálat (fagyasztás) segíthet a mûtéti döntés-

ben.

� A kismedencei mûtét kapcsán szükség lehet a retroperito-

nealis feltárásra, peritoneum infiltráció esetén peritonecto-

mia elvégzése a megfelelõ eljárás. A „tumormassza” eltávo-

lítása egy blokkban, peritoneummal, béllel, válogatott ese-

tekben húgyhólyag-resectióval történik. Amennyiben a pri-

mer mûtét elégtelen, akkor kiegészítõ második mûtét elvég-

zése szükséges. Ennek megítélése képzett daganatsebész,

illetve Onkológiai Bizottság feladata kell, hogy legyen.

� Az ellátás része sok esetben a lymphadenectomia, amely tí-

pusai szerint lehet szisztémás, vagy szelektív (klinikailag

megnagyobbodott nyirokcsomó(k) eltávolítása). Amennyi-

ben szisztémás LAD elvégzése javasolt, abban az esetben

kismedencei és paraaortikus régióra kiterjedõen kell elvé-

gezni. Ha fertilitás megtartó egyoldali adnexectomiát terve-

zünk, akkor diagnosztika céllal staging céljából végezhe-

tünk LAD-ot. Ha elõrehaladott stádiumú ovariumtumor ese-

tében hasi szórás nincs, vagy a LAD elvégzésével tudunk

R0-ra operálni, akkor tumortömeg megkisebbítése céljából

szóba jön, ha a reziduális hasi daganat mérete meghaladja a

2 cm-t, a lymphadenectomia értéke nem bizonyított (33).

A cseplesz eltávolításának (ROM) alapvetõen két típusa van,

infracolicus és infragastricus. Onkológiai szempontból megfe-

lelõ ellátást az infragastricus resectio jelenti. Ez utóbbi ellátás-

nál az infragastricus ér-árkád megkímélése megfontolandó, ja-

vasolható szempont. Amennyiben az infragastricus ér-árkád és

a lép is eltávolításra kerül, abban az esetben a gyomor nagy-

görbületének vérellátása (arteria gastroepiploica dextra et

sinistra) olyan mértékben romlik, hogy a gyomorfal elhalása is

elõfordulhat.

A húgyhólyag falát beszûrõ kismedencei daganat esetén mér-

legelni lehet a hólyagfal részleges kimetszését. A bélkimetszés

abban az esetben jön szóba, ha ezen az áron lehet tumor-

mentességet elérni. A bélresectio kivitelezése a bél folytonos-

ságának megtartásával, anasztomózissal, illetve anus praeter

naturalis képzésével valósítható meg. Az életminõséget is fi-

gyelembe véve törekedni kell az anasztomózisra az anus

praeter naturalis ellenében. Az anus praeter naturalis visszahe-

lyezésének késõbbiekben csak tumormentes állapotban van

létjogosultsága.

A mûtét kimenetelét sok esetben a felhasi rezekábilitás dönti

el. A kismedencei szervek csaknem minden esetben eltávolít-

hatók retroperitonealis behatolásból egy blokkban. A felhasi

áttétek eltávolítása a zsigeri szervekrõl vagy szervekbõl, a por-

ta hepatisról, a mesenteriumgyökrõl gyakrabban kivitelezhe-

tetlen. A rekeszi felszín áttéteinek eltávolítása részleges, vagy

teljes rekeszi peritonectomia útján történhet. A biztonságos ki-

vitelezéséhez ismerni kell a máj mobilizációs technikáját.

A peritonealis áttétek gyakran beszûrik a rekesz izomzatát is,

ilyenkor a rekesz teljes vastagságban történõ resectioja szüksé-

ges. A rekesz sérülése varrattal ellátható, azonban a perito-

nealis felszínrõl a daganatsejtek a pleurára terjedhetnek, így

stádiummódosító tényezõként szerepel. Az áthatoló rekeszsé-

rülését célszerû zárni. Kétoldali ellátatlan, illetve nem megfe-

lelõen ellátott rekeszsérülés „légzésrokkantsághoz” vezethet.

A legnagyobb radikalitással történõ mûtéti megoldást a

„Sugarbaker” technika írja le (34).

Az elégtelen primer mûtét hátránya, hogy terheli a szervezetet,

az immunrendszert, posztoperatív szakban progresszió jelent-

kezik, késõbb kezdhetõ kemoterápia, végsõ soron a prog-

ressziómentes túlélés (progression free survivor, PFS) romlik.

Elõnye a kisebb tumor tömeg, a genetikailag multivariáns sej-

tek kisebb száma, így kisebb az esély a kemorezisztencára, a

PFS javul. Az elõnyök és hátrányok aránya dönti el a kimene-

telt.

NEOADJUVÁNS KEMOTERÁPIA

A mûtétet megelõzõ, úgynevezett neoadjuváns kemoterápia,

és halasztott mûtét (Delayed debulking surgery) is indokolt le-

het, amennyiben nincs reális esély az optimális mûtétre, R0

resectiora, kivéve IV. stádiumban (35), pleuralis disszeminá-

ciónál (36). Egyes tanulmányok azt találták, hogy PFS és a tel-

jes túlélés (overall survivor, OS) is megegyezik a primer mûtét

vs. neoadjuváns kemoterápia és delayed deblulking csoport-

ban, azonban a perioperatív szövõdmények száma ez utóbbi

csoportban kevesebbnek bizonyult (37, 38). Ezért abban az

esetben, ha egyértelmû vagy kicsi az esélye az optimális mûtét

lehetõségének, a neoadjuváns protokollt kell választani.

A neoadjuváns kezelés feltétele a szövettani vagy citológiai

mintavétel. Ha már neoadjuváns protokoll mellett döntünk, ak-

kor a legkevésbé megterhelõ beavatkozással célszerû igazolni

a betegséget. Így elõnyben kell részesíteni az ultrahangvezé-

relt vastagtû biopsiát (CORE biopsia), az LSK útján végzett

szövetmintavételt, vagy akár az ascitespunctio útján nyert

citológiai mintát is a laparotomiával szemben.

A neoadjuváns kemoterápia elõnye a primer mûtéttel szemben

az, hogy az elégtelen mûtét nem terheli a szervezetet, az im-

munrendszert, nincs posztoperatív szak, így korábban kezdhe-

tõ a kemoterápia, végsõ soron a PFS javul. Hátránya a nagy tu-

mor tömeg, amelyben genetikailag multivariáns sejtek nagy

száma található. Ezen sejtek között nagyobb számban fordul-

nak elõ kemorezisztens sejtek, így a recidíva korábban megje-

lenhet, végsõ soron a PFS romlik. Itt is az elõnyök és hátrá-

nyok aránya dönti el a kimenetelt. Mindez a beteg minden

paraméterét figyelembe véve gondos mérlegelést kíván.

FERTILITÁSMEGTARTÓ MÛTÉT

Abban az esetben jön szóba, ha a beteg fertilis korban van, a

gyermekvállalást nem zárta le, és onkológiai szempontból je-

lentõs hátránya nincs (39). Az egyoldali, malignus daganatra

gyanús petefészek-elváltozás esetén unilateralis salpingo-
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oophorectomia (USO) végzése javasolt, lehetõleg intra-

operatív szövettani vizsgálattal (fagyasztás). Amennyiben ma-

lignitás igazolódik, fertilitást megtartó staging mûtét végzen-

dõ, melynek része a peritonealis folyadék, peritoneumbiopsiák

vétele, és a csepleszresectio. Világossejtes petefészekrák és

dysgerminoma esetén a LAD javítja a túlélést! Az ellenoldali

ovarium szövettani vizsgálata vitatott, nem kötelezõ, de fontos

a preoperatív TVS és/vagy MR vizsgálat és a leletek körülte-

kintõ értékelése, valamint a hasüreg intraoperatív megítélése.

Kiemelt jelentõségû a beteg felvilágosítása, és a dokumentá-

ció.

BORDERLINE DAGANATOK ELLÁTÁSA

Az összes serosus petefészek-daganat 10–20%-a borderline

daganat. Elvi megfontolásból malignus folyamatnak kell mi-

nõsíteni, bár rendkívül alacsony malignitási potenciállal ren-

delkeznek. Terjedésére legjellemzõbb a hashártya felületekre

történõ implantáció. Invazív implantátumok jelenléte rossz

prognosztikai markernek tekintendõ. Gyakran található

borderline komponens low grade serosus carcinomák szom-

szédságában, valamint a borderline tumorok low grade

carcinoma formájában is kiújulhatnak, ilyenkor a prognózisa

lényegesen rosszabb.

Borderline daganatok esetén hasûri feltárást kell végezni. Az

alap mûtét a TAH + BSO, valamint intraperitonealis citológiai

vizsgálat. Multiplex peritonealis biopsia megfontolandó. Rep-

roduktív korban fertilitásmegtartó mûtét végzése javasolt.

ROM nem javítja a túlélést. LAD klinikailag negatív nyirok-

csomók esetén nem szükséges. Invazív implantátum hiányá-

ban megfigyelés, azok fennállása esetén, az eltávolítását köve-

tõen megfontolandó az adjuváns kemoterápia, bár az eddigi

vizsgálatok alapján nincs elõnye a megfigyeléssel szemben

(40). Nagyon jó a prognózisa, az ötéves túlélés jobb, mint

95%.

INTRAOPERATIVE HYPERTHERMIC INTRAPERITONEAL

CHEMOTHERAPY (HIPEC)

Peritonealis terjedést mutató tumorok esetén alkalmazható

technika. A citoreduktív mûtétet követõen történik az intra-

operatív hyperthermiás intraperitonealis kemoterápia.

A HIPEC kezelés elvi alapja, hogy a lokálisan alkalmazott

citosztatikus készítménnyel a hashártyán magasabb gyógy-

szer-koncentráció érhetõ el, mit a szisztémásnál, valamint a

magas hõmérséklet a hatásfokot tovább növeli. A HIPEC-nél

alkalmazott citosztatikus szerek alapvetõen megegyeznek a

szisztémás kezelésnél használt készítményekkel. A HIPEC ke-

zelés elõnye a válaszarány javulása. A súlyos, jelentõs szövõd-

mények aránya 30%, a posztoperatív mortalitás 3–4% körül

van. Az össztúlélés medián értéke HIPEC esetén 26,7 hónap

volt, míg a kontroll csoportban csak 13,4 hónap volt. A

HIPEC-nek helye van a daganatellátásban. A terápiás elvek

pontosításával kapcsolatban randomizált vizsgálatok jelenleg

zajlanak (41).

RECIDÍV PETEFÉSZEK-DAGANATOK SEBÉSZI KEZELÉSE

Törekedni kell az R0 resectióra. Amennyiben ez nem érhetõ el,

abban az esetben nincs értelme jelentõs szövõdménnyel járó

kockázatos radikális beavatkozásnak. A mûtét elõtt dilemmát

jelent a rezekábilitás lehetõségének eldöntése. Ez azonban sok

esetben csak mûtét közben derül ki. A recidíva mûtétjének

kedvezõ elõrejelzõje lehet, a korábbi optimális mûtét, a késõi

(6 hónapon túli) recidíva, az alacsony tumormarkerszint, és a

kevés ascites. Segítségül hívhatunk több, különbözõ faktorok-

ra épülõ számításos rendszert, amelyek megkönnyítik a dönté-

sünket. Így a Sugarbaker’s Peritoneal Cancer Index (PCI) (42),

a Fagotti Laparoscopic Score, és a Arbeitsgemeinschaft

Gynaekologische Onkologie (AGO) score alkalmazása jön

szóba (43, 44).

� MEGBESZÉLÉS

Az utóbbi évtizedekben forradalmi változások zajlottak le a

kockázatelemzésben, a genomikában, a tumorbiológiában, a

citoreduktív sebészetben, a kemoterápiában és a molekuláris

célzott kezelésekben. A praeoperatív kivizsgálás sarkalatos

eleme az adnextumorok ellátásának. Napjainkban nem hagyat-

kozhatunk az empirikus módszerre. Nincs egy tökéletes mód-

szer, ezért minél több és alkalmasabb vizsgálatot, és elõrejelzõ

módszert vetünk be, annál közelebb visznek a jó döntéshez.

Minden adnextumor esetén el kell végezni bizonyos vizsgála-

tokat. A vizsgálati panel erõsen ajánlott elemei az RMI index,

ROMA index, IOTA ADNEX modell és IOTA SIMPLE

RULES módszer. Az adnextumorok ellátásban két szint hatá-

rozható meg. Az elsõ szintnek az alapszintû operatív készség-

gel és technikai háttérrel rendelkezõ osztályon történõ betegel-

látás tekinthetõ, ami abban az esetben alkalmazható, ha jóindu-

latú adnextumor valószínûsíthetõ. Amennyiben rosszindulatú

adnextumor valószínûsíthetõ, a beteget emelt szintû operatív

háttérrel rendelkezõ osztályon kell ellátni. A beteg sorsa az

elsõ beavatkozás minõségétõl, a hátrahagyott tumor méretétõl

nagymértékben függ. Az operatõr prognosztikus faktorként

szerepel. A rosszindulatú adnextumort olyan centrumban kell

operálni, ahol a megfelelõ sebészi szint rendelkezésre áll, hogy

a szükséges és célszerû radikalitás alkalmazható legyen. Ha a

malignitás elõre nem volt várható, akkor a mûtéthez képzett

sebészt kell hívni, ha ilyen nincs, a mûtétet diagnosztikus szin-

ten abba kell hagyni és a beteget centrumba kell irányítani.

Minden inkomplett mûtétet komplettálni kell! A szövettani bi-

zonyíték birtokában Onkológiai Bizottság (Onkoteam) kell,

hogy döntsön a beteg további sorsáról.
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