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A KÉZIRATOK ELKÜLDÉSE  A kéziratok teljes anyagát ábrákkal, táblázatokkal együtt, 
oldalszámozva, egy példányban és lemezen vagy elektronikus formában (e-posta) a fő szer-
kesz tő címére (Prof. Dr. Rigó János Jr., Semmelweis Egyetem, I. Sz. Szülészeti és Nőgyó-
gyá sza ti Klinika, 1088 Budapest, Baross u. 27.; e-posta: rigo.janos@noi1.sote.hu) kérjük 
küldeni a kísérő levéllel együtt. 

KÍSÉRÔ LEVÉL  A kísérő levél tartalmazza a szerzők nevét, a közlemény címét és a le ve-
le ző szerző adatait (név, munkahely, postacím, telefon, e-posta). A kí sé rő levél aláírásával a 
levelező szerző kijelenti, hogy a kézirat közlését a társ szer zők a kéziratban foglaltak szerint 
jóváhagyták, a szerzőséget vállalják, továbbá, hogy a „személyes közlésbe” (personal 
communication) az idézett szerző belegyezett, a köszönetnyilvánításban feltüntetett szemé-
lyek, szervezetek stb. arról tudnak, és nevük feltüntetéséhez hozzájárulnak. 

KÉZIRATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK  A kézirat formája feleljen 
meg az International Committe of Medical Journal Editors (ICMJE) által megfogalmazott 
– Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (Ann Intern 
Med 1988;108:258–265, N Eng J Med 1991;324:424–428) – előírásoknak.

CÍMOLDAL  A címoldal tartalmazza a közlemény címét, a szerzők teljes nevét, a szer zők 
munkahelyét (az osztály vagy az intézet vezetőjének nevét nem kell külön megadni) és a 
levelező szerző elérhetőségét: munkahely, postacím, telefon, e-posta cím. Ha a közlemény 
valamilyen formában máshol már megjelent, arról a címoldalon nyilatkozni kell.  

ÖSSZEFOGLALÁS  Az eredeti közleményekhez mellékelni kell egy magyar nyelvű 
összefoglalót és 3–10 kulcsszót. A kulcsszavak le he tő leg az Index Medicus Medical 
Subjects Headingsben megadottaknak feleljenek meg. A továbbképző közleményekhez, 
különösen sorozatoknál, ez nem szükséges.   

A KÖZLEMÉNY TARTALMI RÉSZE  Az eredeti közleményeket hagyományos módon: 
bevezetés, anyag és módszer (vagy betegek és vizsgáló módszerek/kezelések stb.), ered-
mények, megbeszélés, irodalom, kell tagolni. Esetismertetésnél a közleményt bevezetés, 
esetismertetés, megbeszélés, valamint irodalom részekre bontsuk. Minden más esetben 
a közlemény felépítését a szerzők választják meg. Az irodalmi hivatkozások jegyzéke 
(„Irodalom”) azonban mindig a közlemény végére kerüljön.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS  A megbeszélés után, az Irodalom rész elé írjuk. Formája 
nincs meghatározva. Köszönet csak annak mondható, aki abba beleegyezett.

IRODALOM  Az irodalmi hivatkozásokat az ICMJE előírásait követve írjuk. Az Irodalom 
részben csak a közleményben tárgyalt, említett irodalmi adatokat soroljuk fel, kivéve az 
összefoglaló közleményeket, amelyeknél „További irodalmi hivatkozások” alcím alatt 
nem idézett közlemények is felsorolhatók. Az irodalomjegyzékben minden nyomtatásban 
megjelent vagy megjelenő – már elfogadott – hivatkozást felsorolunk, a még el nem foga-
dott közleményeket és a személyes közléseket azonban nem. Az irodalmat a szövegben 
zárójelbe tett arab számokkal idézzük a hivatkozás elő for du lá sá nak sorrendjében és nem 
ábécé szerint. A szövegben a szerzők nevét dőlt betű vel írjuk, ilyenkor a hivatkozási szám 
a szerző neve után jön. Ha a szerző neve nem szerepel a mondatban, a hivatkozási számot 
a mondat vagy a vonatkozó rész végére írjuk. A hivatkozási számot csak akkor kell a 
pont után tenni, ha az irodalmi hivatkozás az egész bekezdésre vonatkozik. Az irodalmi 
adatokat az Irodalom részben az idézés sorrendjében és nem ábécébesorolásban írjuk az 
alábbiak szerint:

FOLYÓIRAT ÉS KÜLÖNSZÁM  Négy szerzőig lehetőleg minden nevet soroljunk fel, öt vagy 
több szerző esetén csak az első hármat, utána „és mtsai”, idegen nyelvű közleményeknél 
„et al.” következi. A folyóiratok adatainak jelölésénél az első szám a folyóirat megjelené-
sének az évét, a második a kötetszámot, a harmadik pedig a „tól–ig” oldalszámokat jelöli; 
ezeket egymáshoz zárva – szóköz nélkül – írjuk. Az egyszavas folyóiratok nevét teljesen ki 
kell írni, egyébként a folyóiratok nemzetközileg elfogadott, az Index Medicusban megadott 
rövidítéseit alkalmazzuk. A rövidítések jegyzékét az Index Medicus minden év januári szá-
mában közli, de ez a világhálón (http://www.nlm.nih.gov) is megtalálható. A folyóiratok 
neveinek rövidítése után pontot nem teszünk. 
IDEGEN NYELVŰ FOLYÓIRATOK 
Monaghan JM. The role of surgery in the management of granulosa cell tumours of the ovary. 
CME J Gynecol Oncol 1996;1:116–23.
Webb MJ, Symmonds RE. Site of recurrence of cervical cancer after radical hysterectomy. Am J 
Obstet Gynecol 1980;138:813–9.
Creasman WT, Morrow CP, Bundy BN, et al. Surgical pathologic spread patterns of endometrial 
cancer. Cancer 1987;60:2035–9. 
Medeiros LR, Fachel JM, Garry R, Stein AT. Laparoscopy versus laparotomy in benign ovarian 
tumors. Cochrane Database Syst Rev 2005;3:CD004751.

A FOLYÓIRAT HONLAPJÁRÓL IDÉZETT KÖZLEMÉNYEK
Special Editorial. HPV vaccine:not immune to controversy. Doi:10.1016/j.ijgo.2008.01.009

HAZAI FOLYÓIRATOK 
Gáti I, Török M. Fülöp V, et al. Az elsődleges petefészek-elégtelenség. Orv Hetil 2001;6:234–45.
Magrina JF. Bélsebészeti elemek a nőgyógyászati onkológiában. Magy Nőorv L 1995;58 
(suppl2):55–63.  

NINCS SZERZŐ
Cancer in South Africa [editorial] S Afr Med J 1994;84:15.

HIVATKOZÁS ÖSSZEFOGLALÁSRA (ABSTRACT) ÉS SZERKESZTŐI LEVELEKRE (LEVÉL A SZER

KESZ TŐ HÖZ)
De Chatel R, Sótonyi P. The role of DNA testing. [Abstract] Lancet 2002;112:33. 
Pál A. Vaginal infections. [Letter to the editor] Nature 2003;333:5.

TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG VAGY SZERVEZET, MINT SZERZŐ 
EORTC Gynaecological Group. Taxol in ovarian canacer: phase III study. Eur J Gynaecol Oncol 
2001;89:56–78.

European Academy of Gynaecological Cancer, EAGC. Treatment guidelines for endometrial 
cancer. CME J Gynec Oncol 2004;2:199–223.
MEGJELENÉS ALATT ÁLLÓ, MÁR ELFOGADOTT KÖZLEMÉNYEK

A szerzőket, a címet és a folyóiratot a fentiek szerint írjuk, de a hivatkozás végére „meg-
jelenés alatt”, idegen nyelvű folyóiratokban „in press” megjelölést kell tenni. Ha a megje-
lenés éve már ismert, azt is kiírjuk. 
Eckhardt S. Current trends in breast cancer chemotherapy. Eur J Cancer 2004 (in press).
Artner A, Szalay K. Az ultrahang szerepe a méhtestrák kiterjedésének megállapításában. Nőgyógy 
Onkol 2007 (megjelenés alatt).

KÖNYV ÉS KÖNYVFEJEZETEK  Az ICMJE a könyvekre és a könyvfejezetekre való hivat-
kozást is szabályozza.  
KÖNYVEK
László J, Gaál M. Nőgyógyászati patológia. 2. kiadás. Budapest: Medicina Könyvkiadó; 1976. 
(Ha az oldalszámot is jelöljük: 1976:33–53.)
Bősze P. Endometrial cancer. 1st ed. Paris: Elsevier; 2003.

KÖNYVFEJEZETEK
Bősze P. A petefészekrák kezelése. In: Gáti I., szerk. A szülészet és nőgyógyászat időszerű kérdé-
sei. 2. kiadás. Budapest: OTKI; 1980. (Ha az oldalszámot is megadjuk: 1980:45–67.)
Allen H. Surgical elements in gynecologic oncology. In: Allen H, Höckel M, Hacker N., editors.* 
Gynecologic Surgery. 2nd ed. Budapest:** Primed-X Press; 2004:22–43.
* Az editors helyett eds. rövidítés is alkalmazható.
** Néha az ország megjelölésére is szükség lehet, pl. Oxford, England.

TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK KIADÁSAI
Kimura J, Shibasaki H., editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of 
the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15–19; Kyoto, 
Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996. 

SZABADALOM
Larsen CE, Trip R, Johnson CR, inventors; Novoste Corporation, assignee. Methods for proce-
dures related to the electrophysiology of the heart. US patent 5,529,067. 1995 Jun 25.

ÉRTEKEZÉS
Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization [dissertation]. St. 
Louis (MO): Washington Univ.; 1995. 
SZÓTÁR
Stedman’s medical dictionary. 26th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1995. Apraxia; p. 119–20. 

ELEKTRONIKUS SZAKLAP  Egyre gyakrabban hivatkozunk elektronikus szaklapokra. Ezek 
írás módja messze menően nem egységes a különböző folyóiratokban. 
Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 
Jan-Mar [cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens]. Available from: URL: http://www.cdc.gov/ncidod/
EID/eid.htm.
Megjegyzés: Az elektronikus szaklapok idézésénél mindig adjuk meg az elektronikus forrás for-
máját (type of medium) – például: serial online, computer program, CD-ROM, monograph online 
stb. –, a honlapi megjelenésének időpontját (ha lehetséges), továbbá, hogy hol található az idézett 
irodalom, ezt az URL (uniform resorce locator) betűszóval jelezzük, és azt az időpontot, amikor 
megnéztük a közleményt, összefoglalót stb.
Tóth A. [...] CANCER [monograph online] 1997;79:3–23. Available from URL: http:// www.
interscience.wiley.com/cancer [accessed Dec 1, 1998].
Magyarul ez a hivatkozási forma egységesen még nem fogalmazódott meg. Az „Available 
from” helyett nyugodtan írhatjuk, hogy „megtalálható” (Megtalálható: az URL: http:// www.
interscience.wiley.com/cancer), az „accessed” helyett pedig, hogy „a letöltés ideje” (a letöltés 
ideje: 1998. dec. 1.). Az honlapi közleményre hivatkozást akkor is meg kell tartani, ha időközben 
a nyomtatott változat is megjelent.

TÁBLÁZATOK  A szövegben a táblázatok számozását megjelenésük sorrendjében, zárójel-
be tett arab számokkal írjuk dőlt betűvel (1. táblázat). A táblázatokat, a táblázat felett meg-
számozva külön oldalon vagy a dolgozat végén kérjük. A számozás után a táblázat címe 
következik. A táblázat alá rövid magyarázó szöveg írható. Ide írjuk megfelelő jelöléssel a 
táblázatban előforduló rövidítések magyarázatát is. Más szerzőktől átvett táblázatok csak 
az eredeti szerzők vagy a szerzői jog tulajdonosának engedélyével idézhetők.
ÁBRÁK  Mindig az eredeti ábrákat, fényképeket kell beküldeni, lehetőleg elektronikus 
formában lemezen vagy villanypostán. A szövegben az ábrák számozását megjelenésük 
sorrendjében, zárójelbe tett arab számokkal írjuk dőlt betűvel (2. ábra). Az ábrák számo-
zása és iránya egyértelmű legyen. Az ábraaláírások egyértelműek legyenek, ebben az ábrán 
használt jelzések magyarázatát is adjuk meg. Más szerzőktől vett ábrák csak az eredeti 
szerzők vagy a szerzői jog tulajdonosának engedélyével idézhetők. A beküldött ábrákat 
csak a szerzők külön kérésére küldjük vissza.
MÉRTÉKEGYSÉG  A hosszméretet, magasságot, súlyt és térfogatot méterrendsze-
rű egységekben (méter, kilogramm, liter vagy ezek tizedes egységei) adjuk meg. 
A hő mér sék let jelölésére Celsius-fokot (°C) használunk, a vérnyomást higanymilli-
méterben (Hgmm) fejezzük ki. A vérkép, vérkémiai vizsgálatok eredményeit mé ter-
rend sze rű SI-egységekben adjuk meg. 
RÖVIDÍTÉSEK  A rövidítéseket lehetőleg kerüljük, legfeljebb csak az általánosan elfo-
gadottakat alkalmazzuk. A rövidítéseket a szövegben először jelentésük teljes kiírása után 
zárójelben adjuk meg, és csak ezután írjuk önállóan.

NYELVI ELKÖTELEZETTSÉG, HELYESÍRÁS   A Nőgyógyászati Onkológia – szakmai 
feladatai mellett – a magyarítást is célul tűzte ki, a magyar orvosi nyelv művelésére köte-
lezte el magát. Következésképpen kérjük a szerzőket, hogy törekedjenek a magyar orvosi 
kifejezések használatára, az idegen kifejezéseket lehetőleg kerüljék. Az orvosi kifejezések 
magyarítása kívánatos. Nem magyar eredetű szavakat az eredeti (a forrásnyelv szerinti) 
formában írják. Magyarosan csak a köznyelvben meghonosodott szakkifejezéseket írjuk. 
Egyazon közleményben következetesen kell alkalmazni a magyaros vagy a klasszikus 
írásmódot.
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NÔGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIA

A Nőgyógyászati Onkológia című folyóiratot a Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társaságának hiva-
talos lapjaként hoztuk létre, azzal a céllal, hogy a nőorvosi daganatgyógyászatnak, mint a szü lé szet-nő-
gyó gyá szat önálló szakmájának hazánkban is tudományos szaklapot teremtsünk. Hasonló folyóiratok 
más országokban és nemzetközi szerkesztésben is már évtizedek óta léteznek, így a Nő gyó gyá szati 
Onkológia megjelentetése hiánypótló volt, a nemzetközi felzárkózást jelentette. Később ez a szaklap a 
Magyar Méhnyakkórtani és Kolposzkópos Társaságnak is a hivatalos tudományos szakfolyóirata lett. 
A tudományos célkitűzések mellett a magyar orvosi nyelv művelése, jobbítása is a lap alapvető feladata.
A nőorvosi daganatgyógyászat (nőgyógyászati onkológia) a női nemi szervek, az emlők és a határte-
rületek daganatos megbetegedéseit, az ezekhez kapcsolódó általános, elméleti és gyakorlati kérdéseket 
foglalja magába. A Nőgyógyászati Onkológia is foglalkozik ezekkel, de tárgyalja a nő gyó gyá sza ti onko-
lógiát, mint szakmát, beleértve a szervezési, a képzési és az anyagi meggondolásokat is. 
A folyóirat eredeti összefoglaló és szerkesztőségi közleményeket, esetismertetéseket és beszámolókat 
közöl. Különös hangsúlyt fektet az elméleti és a gyakorlati képzésre. Orvostörténeti ismereteket ad 
annak tudatában, hogy nincs jelen és jövő a gyökerek ismerete nélkül. Társasági hírek, kritikák, meg-
emlékezések, események ismertetése és más hírmondás a folyóirat szerves részét képezik. Határterületi 
kérdések és betegtájékoztatók szintén a célkitűzések közé tartoznak. 
A felkért közlemények kivételével minden cikket két bíráló véleményez. Ennek alapján a Nő gyó gyá
szati Onkológia is az ún. „bírálóan átnézett” (peer-review) folyóiratok közé tartozik. A bírálók javaslatot 
tesznek módosításokra és a közlemény elfogadására vagy elutasítására, amelyet a szerkesz tő ség messze-
menően figyelembe vesz. A bírálók személyét nem fedjük fel. A közleményekben megfogalmazott 
vélemények, javaslatok nem a szerkesztőség, hanem a szerzők véleményét, állásfoglalását tükrözik.



A Nõgyógyászati onkológia 2019-ben megjelenõ számai
Bõsze professzor szerkesztésében, rendhagyó módon, egy
tárgykörrel foglalkoznak, és a korábbiaktól eltérõen egy kötet-
ben jelennek meg. A folyóirat a szokásosnál vaskosabb, meg-
jelenése, illetve szerkezete könyvszerû. Az egyes közlemé-
nyek nem tartalmaznak összefoglalót, mivel a kötet végén ta-
lálható a tárgykör egységes összegzése. Az összeállítás egy so-
rozat kezdete, melynek célkitûzése a nõgyógyászati daganat-
sebészet szakvizsgához szükséges ismeretek összefoglalása, és
a vizsgára való felkészülés segítése.

A közleményeket Bõsze professzor felkérésére a hazai nõorvo-
si daganatgyógyászat 21 kiemelkedõ mûvelõje írta, vala-
mennyien jelentõs klinikai gyakorlattal rendelkeznek.

A sorozat elsõ kötete a nõgyógyászati daganatgyógyászat
egyik legkedvezõtlenebb kimenetelû daganatformáját, a hám-
eredetû petefészekrák elméleti és gyakorlati kérdéseit tekinti
át.

A képzésszerûen felépített kiadvány elõször a kórkép megha-
tározásával, osztályozásával és a betegség kóreredetével, ki-
alakulásával foglalkozik, majd a kórkép elõfordulási gyakori-
ságáról, a kockázati tényezõkrõl és s szûrõvizsgálatok vala-
mint a megelõzés lehetõségeirõl tájékozódhatunk. Rövid cikk
tárgyalja a hámeredetû petefészekrák és a méhkürt kapcsolatát.
A klinikai és laboratóriumi kórismézés lehetõségeit összefog-
laló közlemény a hastükrözés szerepét is kiemeli. A képalkotó
vizsgálatok jelentõségével két közlemény is foglalkozik.

A hámeredetû petefészekrák gyógyszeres kezelésének áttekin-
tésekor a szokványos kemoterápiák mellett a korszerû, külön-
bözõ molekuláris támadáspontú szerek hatásmódját is megis-
merhetjük.

A megfelelõ mûtéti kezelés alapvetõen meghatározza a petefé-
szekrák kimenetelét. Kiváló cikk foglalja össze a sebészi keze-
lés általános szempontjait, mely meghatározza a mûtét célját,

kitér a mûtét tervezésére, a nyirokcsomó-eltávolítás szerepére
és egyéb mûtéti eljárásokra. A következõ közleményekben a
petefészkek eltávolítása mellett egyéb szervek (méh, méhkürt,
cseplesz, kismedencei nyirokszövet) eltávolításának mûtéti
módját is megismerheti az olvasó. Elõrehaladott petefészekrák
esetén bélsebészeti beavatkozások is szükségessé válhatnak,
sõt adott esetben a felhasban máj-, rekesz-, hasnyálmirigyáttét
kimetszésére is fel kell készülnünk. Ehhez nyújtanak segítsé-
get a különbözõ mûtéttani leírások. A hashártya eltávolítása és
a magas hõmérsékletû kemoterápia együttes alkalmazásának
jelentõségérõl is olvashatunk.

Egy lényegre törõ, összefoglaló közlemény a petefészekrák
sugárkezelésének lehetõségeirõl tájékoztat. Jelenleg tüneti ke-
zelésként, körülírt áttétek, kiújulások esetén jön szóba alkal-
mazása. A jövõben a gyógyszerrel kiegészített sugárkezeléstõl
várható kedvezõ eredmény.

A kiújult petefészekrák kezelése számos kérdést vet fel.
A gyógyszeres kezelés alapelveit meghatározza a beteg plati-
naérzékenysége. Akik érzéketlenek a platinaalapú kemoterápi-
ára, azoknak nem platinaalapú kemoterápia adása tanácsos.
A platinakezelésre válaszoló betegeknek javasolt a platina és
más sejtmérgezõ gyógyszer (pl. paclitaxilt, docetaxelt, lipo-
szomás doxorubicint stb.) együttes adása. A sebészi beavatko-
zás többnyire platinaérzékeny betegeknél, a klinikai kép sú-
lyosbodása esetén (tünetek megjelenése, CA125-szint emelke-
dése stb.) jön szóba. A kiújult petefészekrák kezelésérõl két
közlemény nyújt tájékoztatást.

Sajátos megfontolásokat igényel a hámeredetû petefészekrák
és a várandósság társulása. A kezelés tervezésekor számos
szempontot kell figyelembe venni (várandóssági hetek, a daga-
nat stádiuma, klinikai kép stb.). A várandós beteg kivizsgálá-
sában és kezelésében kíván tanácsot adni egy áttekintõ közle-
mény. Fontos közlemény hívja fel a figyelmet a petefészekrá-
kos betegek genetikai tanácsadásának a jelentõségére, ami a
kezelést, a rokonoknál pedig a megelõzést befolyásolhatja.

A kötet végén részletes összefoglaló emeli ki a közlemények
legfontosabb megállapításait és az úgynevezett fogódzó neve-
zettár segíti egyes kifejezések értelmezését.

Prof. Dr. Rigó János Jr.
fõszerkesztõ
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Az összeállítás a Nõorvosi daganatgyógyászat fejezetei címû
sorozat elsõ része. A sorozat célja a nõorvosi daganatgyógyá-
szat kérdéseinek szakvizsgakönyv szintû áttekintése. Azokat
ismereteket tartalmazza, amelyeket a szakképzett nõorvos da-
ganatgyógyásznak tudnia kell. Egyben a nõorvosi daganat-
gyógyászati szakvizsga tananyaga is. Senki nem nélkülözheti,
aki nõgyógyászati daganatokat kezel.

A sorozat a szakmai célja mellett a magyar nyelvû magyar or-
vosi nyelv megteremtésének is mintája. A magyar orvosi nyel-
vet csak nevezzük magyarnak, ugyanis nem magyar, hanem
keverék: a nevezetek többsége görög–latin (még a középkor-
ból hagyományozódott), az angol pedig egyre több. Ha meg-
nézzük orvosi tankönyveink tárgymutatóit, rögtön szembeöt-
lik, hogy a görög–latin szakkifejezések messze meghaladják a
magyarokat.

A közel félezer éves gyarmati sorsunk megakadályozott ab-
ban, hogy a fejlett nemzetállamokhoz hasonlóan a XVI–XVII.
században anyanyelvûre cseréljük középkori görög–latint,
ezért hagyományozódott ránk a mérhetetlenül sok holtnyelvi
kifejezés. Ezek használatának semmi elõnye, hátránya viszont
annál több. A fejlett nemzetek nemzetközi (angol) és anya-
nyelvi orvosi nyelvet használnak, nekünk viszont itt van szük-
ségtelen harmadiknak, a görög–latin nevezetáradat – sem az
anyanyelvhez, sem a nemzetközi orvosi nyelvhez nem tarto-
zik.

Ezen gondolatok jegyében kíséreltük meg ezt az összeállítást
anyanyelvünkön megírni, a magyar nyelvû orvosi nyelvünk
megteremtésének példájaként. Hálásan köszönöm a közremû-
ködõknek, hogy elfogadták magyarítási törekvéseimet.

Az összeállításban számos új magyar kifejezés van, az általam
javasoltakat *-gal jelöltem. Tudom, hogy ezek olvasása, meg-
értése, használata nehézségeket fog okozni: szótárazni, vissza-
keresni kell. Fogódzónak összeállítottam az új szavak jegyzé-
két, miként a készülõ magyar orvosi értelmezõ szótárban fog-
nak megjelenni. Minden kezdet nehéz. Ám azt is tudom, hogy
a szakanyag alapos tanulmányozása után megszokottá válnak
a magyar nevezetek, és ha használjuk is õket, elõbb-utóbb az
idegen szakkifejezések lesznek szokatlanok. Ezt tapasztalatból
állíthatom.

A sorozat elsõ összeállítása a hámeredetû petefészekrákkal
foglalkozik. Pálfalvi Lászlót kértem szerkesztõtársamnak, és
végtelenül köszönöm, hogy vállalta, tevékenyen részt vett ben-
ne. Szakmai bölcsességét és ismereteit nem nélkülözhetjük.

Köszönöm a szerzõk lelkisimeretes és szakszerû munkáját és
együttmûködését. Sokszerzõs munka csak így valósulhat meg.
Nagyszerû szerzõkkel kerültem szorosabb kapcsolatba, a sor-
somnak hálás vagyok érte.

Végül kérem az olvasót, hogy ne riadjon meg a magyar szak-
szavaktól; bízvást remélem, hogy idõvel szépséget fog találni
bennük – gyönyörû ez a mi nyelvünk. Erkölcsi kötelességünk
is orvosi tudománynyelvünk magyarítása; a magyar nyelv csak
így maradhat versenyképes. Amelyik nyelv nem versenyké-
pes, csak idõ kérdése, hogy mikor tûnik el.

Bõsze Péter
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� BEVEZETÉS

A hámeredetû petefészekrák kifejezés meglepõnek tûnhet, hi-
szen a rák a hámsejtekbõl kiinduló daganat. A nemzetközi szö-
vettani felosztásban mégis szerepel – epithelial ovarian cancer
–, talán azért, mert a petefészek más sejtféleségébõl kiinduló
rosszindulatú daganatokat (csírasejt-, granulosasejt-dagana-
tok) is a petefészekrák fogalomkörébe sorolnak.

Meghatározás. Hámeredetû petefészekráknak a petefészekben
keletkezõ hámsejtrákot nevezzük. Hangsúlyos a petefészek-
ben keletkezõ, mivel kialakulhat a méhkürtbõl vagy a medence
más területének a petefészekbe került hámsejtjeibõl is. A saját
vagy megtapadt hámsejtekbõl keletkezõ petefészekrák megje-
lenésében egyforma, genetikailag azonos; megkülönbözteté-
sük az orvoslás szempontjából sem lényeges.

� KÓREREDET

A petefészek, a méhkürt és a hashártya hámja azonos ébrényi
eredetû, az ébrényi testüreg (coeloma) hámjának burjánzásá-
ból kialakult Müller-csõbõl származik. A Müller-csõbõl eredõ
különféle hámszövet (petevezetõ, méh, hüvely felsõ harmada,
hashártya hámja) klinikailag és biológiailag is közel azonos;
ekként a belõlük keletkezet rákok is. Ezt tükrözi közös eredet-
nevük: Müller-csõi mirigyrákok (adenocarcinomas of
Mullerian origin). Közös származásuk alapján a hámbeli pete-
fészekrákot, méhkürtrákot és hashártyarákot egy csoportba so-
rolják.

A hámeredetû petefészekrákok szöveti szerkezete sokféle (1.
táblázat), eredésük is eltérõ – a részleteket az egyes daganat-
formák leírásánál ismertetjük.

� KLINIKAI MEGNYILVÁNULÁS

Tünetek. Általában enyhék és nem jellegzetesek. A leggyako-
ribbak: hasi felfújódás, teltségérzés már kevés étel fogyasztása
után is. hányinger, hasi feszülés és kellemetlenség érzés, meg-
változott bélmûködés, hátfájdalom, vizelési panaszok, gyen-
geség, fogyás, ez szinte mindig megelõzi a betegség felismeré-
sét.

Hasüregi formái. A petefészekrák elhelyezkedése a hasüreg-
ben változatos.

� Körülírt képlet a kismedencében. Lehet egy- vagy ké-
toldali, kisebb-nagyobb, környezetével nem, kevéssé
vagy szívósan összekapaszkodó, kitöltheti az egész
medencét.

� Szétterjedt a hasban. A petefészekrák jellemzõen ha-
mar ráterjed a hasi szervekre. A szóródás néhány áttét-
tõl a hasüreg csaknem teljes kitöltéséig terjedhet. Ter-
jedése a hasüregi folyadékáramlás irányát követi, ezért
bizonyos helyeken gyakrabban fordulnak elõ áttétek.
Leginkább a csepleszben keletkezik áttét; lehet
egy-több, kisebb-nagyobb különálló góc, de a cseplesz
egészét beszûrõ is, aminek következtében a cseplesz
keskeny, lapos képletté válik – ezt nevezi a nemzetközi
irodalom omental cake-nek (magyarul csepleszbog*).

� Hashártyai. A hashártya felszínén szétszórtan jelenik
meg (hashártyai rákosodás), a petefészkeknek is csak a
felszínén, esetleg nagyon felszínesen beterjedve látha-
tó, de lehetnek a petefészkek szövettanilag is teljesen
épek.

Megjegyzés: Elvben a hashártyai rákosodás nem petefészek-
rák, de attól megkülönböztethetetlen és közös eredetû, ezért
soroljuk közéjük. Nemzetközi elnevezése: primary
peritoneal carcinoma (PPC); magyarul elsõdleges hashár-
tyarák. A betegség ismérvei a Gynecology Oncology Group
meghatározásában:

� a petefészkek szabályos nagyságúak, vagy jóindulatú el-
változás miatt nagyobbak;

� a hasüregi rákosodás kifejezettebb, mint a petefészek fel-
színén lévõ;

� a petefészekben nincs rák, legfeljebb a kéregbe terjed a
felszínrõl, legtöbb 5 � 5 mm2 nagyságig.

Mindegyik formájában lehet hasvíz; kevéstõl sok literig. Ha
sok van, a hasüregi áttétek szinte lebegnek benne. Nyirokcso-
móáttétek is keletkezhetnek mindegyiknél; a medencei és a
fõerek körüli nyirokcsomókban egyaránt.

Meghatározás, osztályozás, kórkialakulás
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2 Debreceni Egyetem Klinikai Központ Patológiai Intézet

A petefészekrák sokféle daganat egy elnevezéssel.



Távoli áttétek. Petefészekráknál távoli áttétnek a hasüregen kí-
vüli, illetõleg a májban, lépben keletkezõ áttéteket nevezzük.
Mellkasban, agyban, csontokban stb. is elõfordulhatnak.

� OSZTÁLYOZÁS, KÓRKIALAKULÁS

A hámeredetû petefészekrákokat hagyományosan szöveti
szerkezetük jellegzetessége alapján csoportosítjuk (lásd lej-
jebb). Nemcsak a szöveti szerkezetük sokféle, hanem a bioló-
giai viselkedésük, genetikai hátterük, kialakulásuk, kórjósla-
tuk és gyógyszerérzékenységük is. Ezt a sokféleséget áthida-
landó, megkülönböztetünk I-es és II-es formájú petefészekrá-
kot.

� I-es formájú petefészekrákok. A petefészkekben alakulnak
ki a petefészek sejtjeibõl, vagy a petefészekbe zárt (inclusion
cyst) egyéb, például méhhámsejtekbõl. Rákelõzõ állapotból,
általában méhnyálkahártyásságból* (endometriosis) képzõd-
nek, összefüggnek a tüszõrepedésekkel, lassan növekednek, a
kezeléssel szemben kevéssé ellenállók. Rendszerint függelék-
képlet formájában mutatkoznak. A méhhámszerû, a világos
sejtes, a nyákos és az alacsonyfokú savós daganatok tartoznak
közéjük. Mindegyiknek van jóindulatú és határeseti formája,
ugyanavval a névvel. Ezeket általában korai állapotban fedez-
zük fel, kõrjóslatuk kedvezõ. Szokványos a BRAF, kRAS,
PTEN, PIK3CA, CTNNB1, ARID1a és a PPP2R1a gén hibá-
ja. A hámeredetû petefészekrákok 25%-a tartozik ide.

� II-es formájú petefészekrákok. Többnyire méhkürt eredetû-
ek, de kialakulhatnak a petefészek-tömlõk falában és a petefé-
szekfelszín sejtjeibõl is. Gyorsan növekednek, szétszóródnak,
és érzékenyek a sejtmérgezõ gyógyszerekre. A magasfokú sa-
vós és a magasfokú méhámszerû petefészekrák, carcino-
sarcoma és az elkülönületlen (undifferenciated) rákok tartoz-
nak ide. Jellegzetesen a daganatgátló gének hibáihoz (BRCA,
PT53 stb.) kötöttek, a PT53 hibája jóformán mindegyikben
elõfordul; a BRCA-hiba ~50%-ban. Rendszerint elõrehaladott
állapotban kórismézzük, általában végzetes daganatok.

Az I-es, II-es formájú csoportosítás, noha sokkal inkább egy-
nemû, mint a szöveti, nem tükrözi az egyes csoportokon belül
elõforduló molekuláris és biológiai sokféleséget. A napi gya-
korlatban nem alkalmazzuk.

� Klinikai szempontból elkülönítünk örökletes és szórványos
petefészekrákot:

� Örökletes az a petefészekrák, amelynek kialakulásában rák-
képzõdésre hajlamosító csírasejtes génhibának is van szerepe
(lásd 82–84. oldal).

� A szórványos* petefészekrák a nem csírasejtes DNS-zavarok-
ból keletkezõ rák.

� Csoportosíthatunk a molekulahibák/génhibák szerint:

A hámeredetû petefészekrákokat a hátterükben álló molekula-
és genetikai eltérések alapján egyszerûen két csoportba sorol-
hatjuk, megkülönböztetve a p53-hibás csoportot azoktól a pe-
tefészekrákoktól, amelyekben nincs p53-hiba (lásd feljebb –
I-es és II-es formájú petefészekrák).

Háromféle jelközvetítési zavar emelhetõ ki:

� MAPK-jelzésközvetítés (MAPK/ERK pathway). Ebben leg-
inkább a kRAS és BRAF gének eltéréseinek van szerepe; az
alacsonyfokú és a magasfokú daganatokban is elõfordul.

� PI3K–AKT–mTOR jelzésközvetítés (PI3K pathway). Ennek
gátlása elõsegíti a rákképzõdést; ez a hámeredetû petefészek-
rákok 30%-ban figyelhetõ meg.

� WNT–b-katenin jelközvetítés (WNT–b-katenin signalling
pathway). Az alacsonyfokú méhhámszerû petefészekrák ki-
alakulásában van jelentõsége.

HR-hiányos állapot. A kétszálas DNS-törés hasonmás átrende-
zõdéses* hibajavításának (homologous recombination repair,
HR) hiányossága a petefészekrákok ~30%-ában fordul elõ,
sok örökletes formában. Legtöbb a BRCA1 és BRCA2 hibájá-
ból adódik, de elõfordul más HR-gének (RAD51c RAD51d,
BRIP1 stb.) eltéréseibõl is (lásd 82–84. oldal). Fõleg a
magasfokú savós petefészekrákok tartoznak közéjük.

Kis (~2%) csoportot alkotnak a párhibajavítás* (mismatch
repair) génjeinek (MSH1, MSH2, MSH6 és PMS2) hibájából
keletkezõ petefészekrákok (Lynch-tünetcsoport).

� Kórkialakulásuk szerint a hámeredetû petefészekrákok há-
rom csoportba osztályozhatók.

� A méhkürt hámsejtjeibõl kialakulók. Kétféle elképze-
lés ismert:

� A leváló ép hámsejtek a tüszõk repedésekor a petefészek-
be kerülnek, kis zártömlõk* (inclusion cysts) keletkez-
nek, amelybõl kóros hámburjánzással jön létre a rák. El-
sõsorban az alacsonyfokú savós petefészekrákok szár-
maznak ilyenekbõl.

� A méhkürtben TP53-hibás sejtek képzõdnek, és ezek zá-
rulnak a petefészekbe (elõsejtszökés*, precursor escape).
A TP53-hibás sejtek leválhatnak a méhkürt korai TP53-
hibás burjánzataiból*(benign-appearing early serous
proliferations [ESPs] with TP53 mutations) vagy a méh-
kürt hámbeli rákjából (STIC, serous tubal in situ
carcinoma). A magasfokú savós petefészekrákok jönnek
így létre.

� A méhnyálkahártyásságból fejlõdõk. Jellegzetesen az
alacsonyfokú méhhámszerû és a világos sejtes petefé-
szekrákok keletkezési formája.

� A Walthardt-hámfészkekkel összefüggõk; feltételez-
hetõen a Brenner-daganatok és a nyákos petefészekrá-
kok kóreredetében van szerepük.

Minden bizonnyal keletkezik petefészekrák a petefészek fel-
színi sejtjeibõl, valamint a kóros méhnyálkahártya sejtjeinek a
méhkürtön át való szóródásával is.

SZÖVETSZERKEZETI OSZTÁLYOZÁS

A petefészekrákok, a méhkürtrákok és az elsõdleges hashár-
tyarákok szövettani osztályozását a WHO (Egészségügyi Vi-
lágszervezet) módosította 2014-ben (1. táblázat) (1). A módo-
sítás célja a szerteágazó szövetszerkezetû hámeredetû petefé-
szekrákok egyszerûbb, a kezelés, a kórismézés és a kórjóslat
szerint is egységesebb csoportosítása – szem elõtt tartva az
alapelvet: minél egyszerûbb valamely csoportosítás, annál
könnyebben használható. Lényegi változtatás a szövetelkülö-
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nülés kétfokozatú (grade 1 és 2; G1, G2) rendszerének alkal-
mazása a korábbi háromfokozatú helyett (G1–3). A G2-es da-
ganatoknál javasolják a p53-immunfestést; magasfokúnak a
pozitívan festõdõ daganatokat véleményezik. A változtatáso-
kat az ismeretek bõvülése, az rákelõzõ elváltozások, a geneti-
kai történések és a kórkialakulás jobb megismerése tette lehe-
tõvé; mindazonáltal még így is sok az átfedés, ellentmondás
(1). A WHO felosztása szövetszerkezeti, nem építi be a génhi-
bákat, fehérjeváltozásokat.

Az új csoportosítás elfogadása és alkalmazása világszerte egy-
ségesíti az adatközlést, elkerülve a félreértéseket, és elõsegíti a
betegség jobb megértését.

� SAVÓS PETEFÉSZEKRÁKOK

A két változata az alacsony- és a magasfokú savós rák lényegi-
leg más; az utóbbi a sokkal gyakoribb (a savósrákok 90%-a). A
harmadik csoportot a hámbeli ráknak tekintett határeseti savós
petefészekrákok alkotják.

Alacsonyfokú és határeseti savós petefészekrák (low-grade
[borderline] serous ovarian cancer). Nagyon valószínû, hogy a
határeseti és az alacsonyfokú savós petefészekrák ugyanazon
kóros átalakulás két formája: az alacsonyfokú a határesetibõl
keletkezik (2). Erre utal az is, hogy a határeseti daganatok át-
tételeinek* (implants) mintegy felében felfedezhetõ az áttéte-

lek alján az alacsonyfokú savós rák. Ennek ellenére a kérdés
nem lezárt. Mindkettõ lényegileg más, mint a magasfokú savós
petefészekrák.

� Szöveti szerkezet

Határeseti savós petefészekrák. A savós mirigydaga-
natok és az alacsonyfokú mirigyrákok köztes képzõd-
ménye: mérsékelt mageltérés, kevés osztódás és a szö-
vetbetörés hiánya jellemzi, noha parányi fészkekben
elõfordulhatnak az alapszövetben is sejttömörülések.
A hámsejtek szabálytalanul rétegzõdnek (1. ábra).

Két formája, a jellegzetes és a mikroszemölcsös*
(micropapillary), különbözõ mértékû sejtburjánzás kö-
vetkezménye.

Megjegyzés. Megállapodás szerint a hámrétegezõdésnek
>10%-ban jelen kell lenni ahhoz, hogy az elváltozást határ-
esetinek véleményezzük. Az esetek negyedében kalciumtes-
tek* (psammomma body) is láthatók.

Áttétel* (implant). A határeseti savós petefészekrákok
általában a petefészkekre szorítkoznak, azonban adhat-
nak áttételeket a szervekre, a hashártyára. Keletkezé-
sük vitatott, a valódi áttétektõl mégis elkülönítik. Ma-
gyar nevezetükben (áttétel szemben az áttét szóval) ez
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1. táblázat A hámeredetû petefészekrákok szöveti csoportosítása

Savós petefészekrák

határeseti, alacsonyfokú savós petefészekrák (5%)

magasfokú savós petefészekrák (70–80%)

bordeline, low-grade serous ovarian cancer (LGSOC)

high-grade serous ovarian cancer (HGSOC)

Nyákos petefészekrák (3%)

alacsonyfokú nyákos petefészekrák

magasfokú nyákos petefészekrák

mucinous cancer (MC)

low-grade mucinous ovarian cancer

high-grade mucinous ovarian cancer

Savós-nyákos petefészekrák

határeseti, nem csoportosított, meghatározott fokozatú, áttöréses

Méhhámszerû petefészekrák (10%)

alacsonyfokú méhhámszerû petefészekrák

magasfokú méhámszerû petefészekrák

endometrioid cancer (EC)

low-grade endometrioid ovarian cancer

high-grade endometrioid ovarian cancer

Világos sejtes petefészekrák (10%) clear cell carcinoma (CCC)

Brenner-daganat (1–2%) Brenner tumor

Elkülönületlen rák (1–2%) undifferentiated cancer

Megjegyzések.

� A hámeredetû petefészekrákok szövetszerkezete nagyon sokféle, messze nem egységes. Alapvetõen négy fõcsoport van
(savós, nyákos, méhhámszerû és világos sejtes), a többi módfelett ritka.

� A p53-pozitív magasfokú savós, magasfokú világos sejtes és magasfokú méhámszerû rákokat egybeveszik a magasfokú
rákok, avagy a HGSOC fogalomköreként.

� A savós-nyákos petefészekrák külön csoportba sorolásának jogosságát többen kétségbe vonják; a méhhámszerû petefészekrák
változatának tekintik. Nevük arra utal, hogy savós és nyákos együttes daganatok, amely nem igaz; csupán a méhnyakra
emlékeztetõ szövetszerkezetûek.

� A határeseti rákok a petefészekrákok ~15%-ában fordulnak elõ.

� Gyakorlati jelentõségû, hogy a hámeredetû petefészekrákok zöme (>95%) magasfokú savós petefészekrák.



tükrözõdik. Lehetnek felszínesek (az áttétel nem tõr be
az alapszövetbe) és áttörõk, amikor az alapállomány is
beszûrt. Az áttételek kicsik (<2 cm), felszínesek, kifelé
növekedõk; és a hasüreg bármely részén lehetnek.
A különbözõ formái együttesen is elõfordulhatnak.

Megjegyzések. Határeseti petefészekráknál az épnek látszó
csepleszbõl 5–6 cm-enként javasolt mintát venni a nem lát-
ható áttételek felfedésére.

Elõfordul, hogy az áthelyezett szöveti feldolgozásánál nem
látunk ép szövetet. Ennek oka az áthelyezet felszínes elhe-
lyezkedése és könnyû eltávolíthatósága az oka: az ép szövet-
rõl leválik. Az ilyen elváltozásokat felszínes áthelyezettek-
nek véleményezzük: a szövetbe tõrés valószínûtlen.

A petefészekre szorítkozó és a felszínes áthelyezetek esetei-
ben a kórkimenetel kedvezõ, ötéves túlérés ~98%.; az áttörõ
áttételeknél ~60–70%.

Alacsonyfokú savós petefészekrák. A savós petefé-
szekrákok 10%-a tartozik ide, ~10 évvel fiatalabb kor-
ban (átlag: 55 év) alakul ki, és kedvezobb kórjóslatú
(5 éves túlélés 75%), mint a magasfokú savós petefé-
szekrák (5 éves túlélés 40%). Legtöbbször kétoldali,
többségét III. stádiumban kórismézzük.

Szöveti képet a kifejezett szemölcsös szerkezet jellem-
zi. Gyakori és néha sok a kalciumtest. Immunfestõdés
pozitív: ER, PR, E-kadherint, PAX2, WT1, IGF1, ne-
gatív: TP53, p16 (vagy enyhén pozitív).

� Genetikai jellegzetességek. Jellemzõ a MAPK-jelzésközve-
títés zavara; leginkább a BRAF és a kRAS gének, ritkábban
V600E, NRAS hibái fordulnak elõ. A TP53- és BRCA-hiba ki-
vételes. A BRAF-eltérés lényegesen gyakoribb a határeseti és
azokban a daganatokban, amelyek nem újultak ki, utalva arra,
hogy a BRAF-hiba véd a betegség súlyosbodásától (2). Hason-
lóan kedvezõbb a kórjóslata a kRAS-hibás daganatoknak (2).

� Kóreredet. Feltételezhetõen a petefészekbe zárt hámtömlõk
(zártömlõk*, epithelial inclusion cysts) kóros burjánzásából
keletkeznek. Ezen hámtömlõk többsége a méhkürt hámsejtjei-
bõl alakul: a rojtok hámsejtjei a megrepedt tüszõkbe hullva zá-
ródnak a petefészekbe; az alacsonyfokú (határeseti) savós pe-
tefészekrákok tehát leginkább méhkürt eredetûek (3). Koráb-
ban azt feltételezték, hogy a petefészek felszíni hámja záródik
a megrepedt tüszõkbe – ilyenek a serdülés elõtti kislányok pe-
tefészkeiben fordulnak elõ (4).

Magasfokú savós petefészekrák (high-grade serous ovarian
cancer, HGSOC). A leggyakoribb (75%) hámeredetû petefé-
szekrák. Legtöbbször elõrehaladott állapotban ismerjük fel.
Rendre a petefészek és a méhkört is a daganattömegben fog-
lalt, nehezítve a kiindulás megállapítását. A kevés szülés és ke-
vés hónapos szoptatás, ösztrogénhatás, korai serdülés, elhízás
(BMI) elõsegítik kialakulását.

� Szöveti szerkezete tömör, benne ráksejtes üreges mirigy-
hám-részek láthatók. Jellemzi a teljes p53 immunfestõdés, a
szétszórt p16-festõdés és a nagy KI67-érték. Egyéb pozitív im-
munfestõdési jelzõk: ER, PR, WT1, PAX8, CK7. CA125,
E-kadherin (az esetek zömében); negatív: HER2, kalretinin,
CK20.

Megjegyzés. Az új felosztás a közepesen elkülönült (G2),
szöveti szerkezet szerint nem egyértelmûen besorolható sa-
vós rákokat a p53-festõdés alapján osztályozza: a pozitívan
festõdõk a magasfokú savósrákok csoportjába sorolja (1).

A WHO-felosztástól független, molekulaszerkezet szerinti
osztályoz is ismert, megkülönböztetve négy csoportot
(C1-mesenchymal, C2-immune, C4-differentiated, and
C5-proliferative); klinikai jelentõsége nem tisztázott, a gya-
korlatban nem alkalmazzuk

� Genetikai jellegzetességek. TP53- és BRCA1/2-hiba, gene-
tikai (kromoszómai) egyensúlyozatlanság (másolatszám több-
let, genomkettõzõdés, kromoszómahiány). A WNT-b-katenin
és a PI3K–PTEN jelközvetítés nem sérült.

� Kóreredet. Jelen ismereteink szerint legtöbbször a méhkürt
hámjában kialakuló TP53-hibás sejtekbõl keletkeznek (1).
A TP53-hibás sejtek a méhkürt alsó harmadában, a rojtokban
jelennek meg, anélkül, hogy a hámszövet szerkezete átalakul-
na – immunfestéssel mutathatók ki. Az ilyen jóindulatúnak lát-
szó sejthalmazatokat a nemzetközi irodalomban benign-
appearing early serous proliferations (ESPs) with TP53
mutations nevezik. Magyarul: korai TP53-hibás burjánzatok*.
A TP53 génnek elõfordul aminosav-cserélõ* (missense
mutation) hibája, jellegzetesen a 10-es bázishármasban (a ke-
letkezett fehérje nem mûködik megfelelõen), és záró génhiba*
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(nonsense mutation) csonkolt fehérje (trucated protein) képzõ-
déssel. A TP53-hiba a magasfokú savós petefészekrákok csak-
nem mindegyikében megtalálható, bizonyítva, hogy a daganat
korai TP53-hibás burjánzatok sejtjeibõl indul ki. (1)
A korai TP53-hibás burjánzatok többsége valószínûleg vissza-
fejlõdik – erre azonban nincsenek bizonyító adataink. Belõlük
rák kétféleképpen fejlõdhet:

� A TP53-hibás sejtek leválnak és a petefészken megta-
padva és/vagy a hasüregben szétszóródva alakulnak
rákká (1). Ezt a folyamatot nevezik precursor escape-
nek, magyarul elõsejtszökésnek*.

Alátámasztja ezt az elképzelést az, hogy a kora TP53-hibás
burjánzatok a magasfokú savós rákok többségében elõfor-
dulnak.

� A TP53-hibás sejtek felszaporodásával (clonal
expansion; sejtfelszaporodás*) kialakul a méhkürt sa-
vós hámbeli rákja (STIC, serous tubal in situ
carcinoma), majd a rák (2). A TP53, BRCA1, BRCA2
és a PTEN gén hibáját a hámbeli rákban is kimutatták.

A kétféle kialakulási mód magyarázatot adhat több megvála-
szolatlan kérdésre:

� Hogyan fordulhat elõ sok magasfokú savós petefészek-
rák anélkül, hogy a méhkürtben rákelõzõ állapot lenne.

� Hogyan lehet, hogy az átlagos életkora azoknak az
asszonyoknak, akiknek az eltávolított méhkürtjében
mellékleletként rákelõzõ állapotot találtak, többé-ke-
vésbé azonos a magasfokú savós petefészekrákban
szenvedõ, csírasejtes BRCA-hibát hordozó asszonyo-
kéval.

Megjegyzés. Feltételezik, hogy a TP53-hiba önmagában nem ve-
zet petefészekrák képzõdéséhez, hiszen a Li Fraumeni-betegség-
ben, amelyik a TP53 csírasejtes hibájának a következménye, nem
keletkezik petefészekrák.

Természetesen az is elõfordulhat, hogy ép méhküthámsejtek
zárulnak a petefészekbe kis tömlõk formájában, a TP53-hiba
ezekben alakul ki, és így keletkezik a rák.

A Cancer Genome Atlas adatai szerint a magasfokú savas rá-
koknak csaknem a fele HR- (homologous recombination) hi-
ány következménye: a csírasejtes BRCA1-hiba 9%, BRCA2-
hiba 8%, szórványos BRCA-hiba 3%, a BRCA1 gén némítása
11%, EMSY-fokozódás 8%, PTEN-vesztés 7%, RAD51C-
túlmetilezés 3%, ATM/ATR-hiba 2%, egyéb HR-gének
(RAD51D, BRIP1 stb.) hibája 5% (3)

A nem csírasejtes HR-hiányos daganatokat a nemzetközi iroda-
lomban BRCAness (phenotype of BRCAness) elnevezéssel ille-
tik, mert úgy viselkednek, mint az örökletes BRCA-hibás daga-
natok. Magyar elnevezése BRCAság* lehet. A HR-hiány megha-
tározó a platinaérzéketlenség kialakulásában. Elõfordul más gén-
hiba is (NF1, CDK12 stb.) és a daganatgátló gének gátlása gén-
vesztés miatt, valamint DNS-többlet vagy DNS-csökkenet, elõ-
idézve a sejt genetikai bizonytalanságát. Az ilyen sejtek gyakran
válnak ellenállóvá a gyógyszerekkel szemben, például a CCNE1
többlete miatt.

� NYÁKOS PETEFÉSZEKRÁK

A petefészekben elõforduló nyákos rák lehet elsõdlegesen a
petefészekbõl keletkezõ; többségük áttétes: vastagbél- vagy
hasnyálmirigyrák áttéte (5).

Elsõdleges nyákos petefészekrák. Ritka, a hámeredetû petefé-
szekrákok ~3%-át adja. Leginkább középkorú asszonyokban
keletkezik – átlagosan egy évtizeddel korábban, mint a savós
rákok –, és rendszerint kezdeti állapotban (I. stádium) ismerjük
fel, de elõfordul a hasüregben szétterjedve is. Terpeszkedve
növekvõ nagy (>10 cm) daganat, felszíne rendszerint sima.
Csaknem mindig egyoldali. Metszlapján nyákos üregek és tö-
mött területek is láthatók, nagyon változó formában. Elvétve
társulhat csírasejtdaganattal, Brenner-daganattal és a nyákos
üregek belsõ felületén kialakuló szarkómaszerû növedékekkel.

Megjegyzés. Vegyes szerkezete miatt – a nemzetközi ajánlás sze-
rint – a szövettani feldolgozáshoz több minta szükséges (2 minta
cm-enként). Fagyasztott metszeteknél 2–4 minta elegendõ. A tö-
mött területek vagy az üregek belsõ növedékei a rákos átalakulás
legvalószínûbb helyei – mintákat innen vegyünk.

A nyákos petefészekrák kialakulásának kockázati tényezõi is
különböznek a savós petefészekrákokétól: nem függ össze a
tüszõrepedésekkel, a dohányzás viszont elõsegíti. Családi elõ-
fordulása ritka, az érintetteknél nagyon valószínû, hogy újabb
daganat is keletkezik (6).

A határeseti nyákos petefészekrák szintén változatos nagyságú
nyákos tömlõket tartalmaz, de tömött részek is elõfordulnak.
A nemzetközi irodalomban low malignant potential vagy
atypical proliferative mucinous tumors elnevezéssel is illetik

� Szöveti szerkezete a bélfal szöveti felépítésére emlékeztet:
gyakori a bélhámszerû boholymirigyes* (villoglandular) bur-
jánzás. A sejtek között kehelysejtek láthatók. Jellemzõ a
CK20-, CDX1-, CDX2-festõdés, valamint a PAX8-festõdés,
amely az áttétes nyákos rákoknál ritka. A SATB2-festõdés vi-
szont az áttétes nyákos petefészekrákoknál szokványos, az el-
sõdleges daganatokban egészen kivételes.

� Genetikai jellegzetességek. A CDX1, a CDX2 és a LGALS4
kifejezõdése. A kRAS-hiba (leginkább a 12-es bázishármason)
az esetek ~70%-ában fordul elõ; már a jóindulatú elõalakok-
ban is megfigyelhetõ (a TP53-hiba pedig ~50%-ban van jelen).
A daganatok ~30%-át a HER2-többlet jellemzi, amely ugyan-
csak a MAPK-jelzéspálya zavarához vezet. Nem társul
BRCA-hibával. A Lynch-tünetcsoporthoz tartozóknál a
párhibajavítási gének (mismatch repair genes) eltéréseit látjuk
(lásd 94. oldal).

� Kórkialakulás. Valószínû, hogy jóindulatú elváltozásból,
rákelõzõ állapoton keresztül keletkezik: tömlõs mirigydaganat
– határeseti daganat – rák vonalon. Kezdeti elfajulása a
CDKN2A gén (a p16-ot kódolja) és a MAPK-jelközvetítés
(RAS/MAPK pathway) zavaraival függ össze.

A legtöbb nyákos petefészekrák szöveti szerkezete, hasonló a
Brenner-daganathoz, eltér a Müller-csõ származékok jellegze-
tességeitõl, ezért felvetették, hogy ezek a petefészekbe zárt
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tömlõkbõl vagy a Walthard-sejtfészkekbõl eredetnek (lásd
Brenner-daganat) (7).

Áttétes nyákos petefészekrák. Ezek két csoportba sorolhatók:

Gyomor-bélrendszeri és hasnyálmirigyrák-áttét.
Ellentétben az elsõdleges változattal, ezek az áttétes
nyákos petefészekrákok általában kétoldaliak, <10 cm,
felszínük egyenetlen, göbös. Szövetszerkezetükben a
bélfalszerû elsõdleges nyákos petefészek-daganatok
jó, határeseti és rosszindulatú változatainak szöveti jel-
legzetességei fordulhatnak elõ; megkülönböztetésük
az elsõdleges nyákos petefészekráktól sokszor rendkí-
vül nehéz. Kivált a vastagbélrák áttéte lehet megté-
vesztõ, mert nincsenek bélrákra utaló tünetek, és a
CA125-értékek emelkedettek lehetnek. Többnyire fia-
talabbaknál fordul elõ. Áttétes daganatra utal a felszíni
ráksejtek jelenléte, ér-nyirokér beszûrõdés (LVI) és az
alapállományi beszûrõdéses növekedés.

Gond az is, hogy számos molekulajelzõjük azonos az
elsõdleges nyákos petefészekrákéval; a kRAS-hiba
szintén gyakori, utalva arra, hogy a gyomor-bélrend-
szeri nyákos daganatok kialakulásában is MAPK-
jelzésközvetítés zavarának van szerepe. Jellegzetes a
BRAF-hiba, amely az elsõdleges nyákos petefészek-
ráknál kivételes, a HER2-többlet pedig fordítva. Rit-
kán a Lynch-tünetcsoport része, máskor enyhén rossz-
indulatú (low malignant potential) daganat. A gyomor-
rákból származó Krukenberg-daganat felismerése
egyszerû: szövetfelépítése jellegzetes.

Méhnyakrákáttét. Nyákos áttétes petefészekrák ke-
letkezhet a méhnyakrákból is, HPV-vel társult és nem
társult formában egyaránt. Szövetszerkezetükben szo-
kásosan keverednek a méhnyakszerû és a bélfalszerû
elsõdleges nyákos petefészekrák szöveti elemei. Elõ-
fordult ilyen áttét olyan esetekben is, amikor a méh-
nyakban csupán hámbeli mirigyrákot (AIS, adeno-
carcinoma in situ) lehetett kimutatni. A méhnyakból
származó áttét elkülönítése az elsõdleges nyákos pete-
fészekráktól egyszerû p16-immunfestéssel és HPV-
meghatározással.

� SAVÓS-NYÁKOS PETEFÉSZEKRÁK (SEROMUCINOUS
OVARIAN CANCER)

Általában egy vagy több kis tömlõt tartalmazó, ~10 cm nagy-
ságú daganatok, vékonyabb, vastagabb tömlõfallal, az üreg
felé szöveti felrakódásokkal. A tömlõtartalom lehet véres, sa-
vós, nyákos és nyákos-gennyes fertõzõdés következtében.
20–40%-ban kétoldaliak, és sokszor (30–70%) társulnak méh-
nyálkahártyássággal (8). A határeseti rákok fiataloknál, 35–45
éves nõknél keletkeznek.

Leginkább határeseti daganatok, áttöréses savós-nyákos rák
egészen kivételes. Többségük felismeréskor a petefészekre
korlátozódik (I. stádium), kórjóslatuk kitûnõ. Hashártyai nyá-
kosodás, szemben a nyákos petefészekrákkal, nem fordul elõ,

áthelyezet azonban keletkezet, és a nyirokcsomókban is lehet
áttét.

� Szöveti szerkezet. Szöveti felépítésük a méhnyakrákra em-
lékeztet; faágszerûen elágazódó szemölcsös szerkezetûek;
gyomor-bélrendszeri szerkezet, kehelysejtek, Paneth-sejtek
nem láthatók. Jellegzetes a hámborítás: többféle (legalább ket-
tõ) sejtbõl állnak; ezek: máhnyaki mirigysejtek, csillószõrös
sejtek, méhnyálkahártyasejtek, de eozinofil sejtek és laphám-
sejtek is elõfordulhatnak. Mikroáttörés (<5 mm) elõfordulhat
(2. ábra).

Immunfestõdés pozitív: CK7, PAX8, ER, negatív: WT1,
CK20, CDX2. A savós petefészekrák szokásosan festõdik
WT1-gyel; ez a legfontosabb megkülönböztetõ immunfestõ-
dés (9).

� Genetikai jellegzetességek. Leggyakoribb az ARID1a gén-
hiba.

Megjegyzés. A méhnyálkahártyássággal kapcsolt petefészekrá-
kok (savós-nyákos, világos sejtes, méhhámszerû) többségében
kimutatható az ARID1a gén hibája az ARID1a (más néven
BAF250) fehérje hiányállapotával. ARID1a fehérje (AT-rich
interactive domain-containing protein 1A) helikáz és ATPáz tu-
lajdonságú enzim, a kromatint alakító SWI–SNF család tagja. A
génátírás szabályozásában vesz részt a kromatin szerkezeti alakí-
tásával.
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2. ábra Savós-nyákos petefészekrák. CA125-festés pozitív



� MÉHHÁMSZERÛ PETEFÉSZEKRÁK (ENDOMETRIOID
OVARIAN CANCER)

Köztük is megkülönböztetünk alacsony- és magasfokú válto-
zatot. A petefészekrákok ~10%-a méhhámszerû rák; 95%-ban
alacsonyfokúak. Általában ~50 éves korban, ~10 cm-es me-
dencei képlet formájában fordul elõ; a szétszórt daganat jóval
ritkább. Felszíne rendszerint sima. Leginkább tömött–tömlõs
szerkezetûek; a tömlõkben bevérzésekkel, szemölcsös növe-
dékekkel. Igen ritkán teljesen tömör felépítésû is lehet. Egy-
harmaduk kétoldali – ezek valószínûleg közös eredetûek:
mindegyiket a kRAS-hiba jellemzi.

Egyidejû, hasonló szerkezetû méhüregi rák 10–30%-ban talál-
ható. Felvetõdik a kérdés, hogy a petefészek méhámszerû rákja
a méhnyálkahártyarák áttéte, avagy két önálló daganat; a fordí-
tott (a méhnyálkahártyarák az áttét) nem valószínû. Egyezmé-
nyesen a stádiumozásnál két daganatként soroljuk, annak elle-
nére, hogy kóreredetük valószínûleg összefügg.

Alacsonyfokú és határeseti méhhámszerû rák (low-grade,
borderlien endometrioid ovarian cancer)

� Szöveti szerkezet. A méhnyálkahártya-mirigyrákkal azonos
megjelenésû: az egymásba folyó rákosan átalakult mirigyek
szitaszerû képet adnak. Elõfordul laphámirányú átalakulás és
méhnyálkahártyásság (endometriosis) is. Gyakran nehéz a
szövetbe törés megítélése a kötoszövet hiánya miatt. Az 5
mm-nél nagyobb elváltozást nem véleményezzük határeseti
méhámszerû ráknak.

� Genetikai jellegzetességek

� A kRAS- és PTEN-hiba, a PI3KCA túlkifejezõdése*, az ER-
(ösztrogénjelfogó) és PR- (progeszteronjelfogó) kifejezõdés,
mikroismétlet-ingatagság* gyakori eltérés.

� WNT–b-katenin jelpálya zavara az alacsonyfokú méhhámsze-
rû petefészekrák több folyamatában is fokozza a rákképzõ-
dést. A zavar a b-katenint kódoló gén (CTNNB1 gén) hibájá-
ból keletkezik. A PI3K-val végbemenõ jelközvetítés gátlása
fokozza WNT–b-katenin jelpálya zavarát.

� A TP53- és BRCA-hiba kivételes.

Megjegyzés. A TCGA (The Cancer Genome Atlas) Research
Network a méhnyálkahártyarákot négy molekuláris kórjósla-
ti csoportra osztotta:

� Ultramutated (POLE mutated). Rendkívül sok a génhiba,
és DNS-polimeráz-e is hibás, ezért nevezik polimeráz-e-
hibás csoportnak is. Bármilyen fokú (grade) lehet. A honi
irodalomban POLe-hibás* csoport lehet az elnevezése.

� Hypermutated (MSI, microsattelite instability). Szintén
sok a génhiba. Jellemzõ mikroismétlet-ingatagság, ezért
nevezik MSI-csoportnak*, amelyet a hazai irodalomban
is alkalmazhatunk. Bármilyen fokú (grade) lehet.

� Copy-number low. Alacsonyfokú méhhámrák, kevés gén-
hiba, és a DNS-részek másolatainak eltérései (többlet,
kevesblet) is ritkák. Magyar neve: kevés másolateltérési
csoport*.

� Copy-number high (serous-like). Általában savós
méhhámrák kevés génhibával, de a DNS-részek másolati
eltérései gyakoriak, és hibás a TP53. Magyarul: sok
másolateltérési csoport*,

Ezt a csoportosítást a méhhámszerû petefészekrákoknál is
felállítható, utalva ismét a genetikai sokféleségre. A legtöbb
(~60%) a kevés másolateltérési csoportba tartozik, ezek az
alacsonyfokú méhhámszerû petefészekrákok. Sok másolat-
eltérési csoport: 17% (savósszerû rákok), MSI-csoport: 19%
és a POLe-hibás* csoport: 3% (10). Az MSI-csoportba tarto-
zók kórjóslata egyöntetûen jó.

� Kórkialakulás. Egyre több adat utal arra, hogy méhhártyás-
ságból keletkezik. Nem tisztázott, hogy miként alakul át a mé-
hen kívüli méhhámsejt petefészekrák-sejté. Megfigyeltek kó-
ros méhhámsejteket (atypical endometriosis), és gondolták,
hogy ezek lehetnek a rákelõzõ állapotok. Az utóbbi évek meg-
figyelései inkább arra utalnak, hogy a hormon- és az immun-
szabályozásnak nemcsak a betegség kialakulásában, hanem rá-
kos átalakulásában, génhibák létrejöttében is van szerepe.
A méhen kívüli méhhámsejtekben sokszor fordul elõ a
méhámszerû és a világos sejtes rákok kialakulásában résztve-
võ génhiba, mint PTEN, ARID1a, KRAS és PPP2R1A hibája;
néhány, általában a többgócú szigetekben, halmazokat
(colonality) is képez. Ezeket a nemzetközi irodalom precursor
metastasisnak nevezi, magyarul: rákelõzõ áttét*; ebbõl indul
ki a rákosodás. Ezt az elméletet alátámasztja az is, hogy egyi-
dejûleg méhnyálkahártyarák és petefészeki méhhámszerû rák
is kialakulhat, utalva a két szervben elhelyezkedõ daganat kö-
zös sejtes eredetére. A PIK3CA túlkifejezõdése, a HNF1b

átírásfaktor többlete és az a sejtkivüli állomány egyik fehérjé-
jét kódóló VCAN fokozott mûködése szintén elõfordul méh-
hámszigetek egy részének hámsejtjeiben.

Ismert, hogy a méhnyálkarátyásság kis százalékában alakul ki
rák, utalva arra, hogy a nyálkahártyaszigetek hámja többféle;
rák csak azokból keletkezik, amelyekben a fenti gének hibái
elõállnak. Valószínû, hogy az ARID1a és a vele társult PRKC1
mûködésének zavara a rákkialakulás indító eseménya. A méh-
hámszerû petefészekrákok 5%-a örökletes, a Lynch-tünet-
csoport része.

Magasfokú méhhámszerû rák

� Szöveti szerkezet. Hasonló a magasfokú savós petefészek-
rákokéhoz: egynemû, a magátalakulás különbözõ formáit mu-
tató sejtekbõl áll, a mirigyes átalakulás csekély. A magasfokú
savós petefészekrákoktól sokszor csak immunfestéssel
(WT1-negativitás) különíthetõ el. A BRCA1-hibával össze-
függõnél jellemzõ a T-sejtes beszûrõdés és a sok osztódó alak.

� Genetikai jellegzetességek. A méhnyálkahártyássággal
összefüggõ eltérések (ARID1a, PIK3CA hibáj) hiányoznak.
A TP53-hiba jellemzi.

� Kórkialakulás. A vizsgálatok arra utalnak, hogy a méhnyál-
kahártya rákelõzõ elváltozásainak sejtjei a méhkürtön át a pe-
tefészekre sodródnak, és alakulnak rákká – ezt nevezi a nem-
zetközi irodalom precursor escape elméletnek, magyarul
elõsejtszökés*.
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� VILÁGOS SEJTES PETEFÉSZEKRÁK (CLEAR CELL
CARCINOMA)

A hámeredetû petefészekrákok 5–10%-a, 20–40%-uk méh-
nyálkahártyássággal társul; 10–15%-uk örökletes, többnyire a
Lynch-tünetcsoport része. Elõfordulása népcsoport függõ, a
japánoknál például 20–25%-a a petefészekrákoknak; valószí-
nûleg, mert gyakori a méhnyálkahártyásság. Szokásosan me-
dencei képlet formájában jelentkezik, többségét kezdeti
állapotban kórismézzük. Többnyire tömör, tömlõs daganat.

� Szöveti szerkezet (3. ábra).
Elkülönítésében hasznos az AMACR-, a napszin-A- és a
HNF1b-immunfestés; kivált az AMACR, napszin-A jellegze-
tes, a HNF1b-val más daganatok is festõdhetnek.

HNF1b (hepatocyte nuclear factor-1beta) átírásfehérje, meghatá-
rozó a vese, a nemi szervek, a hasnyálmirigy és a máj fejlõdésé-
ben. Lényeges szerepe van a glukózanyagcserében. Fokozott ki-
fejezõdése elõsegíti a ráksejtek túlélését, csökkenti a gyógysze-
rekkel szembeni érzékenységet.

� Genetikai jellegzetességek. A két legjelentõsebb genetikai
letérés a PIK3CA gén túlmûködést okozó elváltozása és az
ARID1a gén hibája, gyakran együttesen fordulnak elõ. Gyako-
ri még a PIK3R1, a PTEN, az ARID1b és a SMARKa4 génhi-
ba; ezek is a PI3K-jelzésközvetítés zavarához vezetnek. Sajá-
tos, hogy a kRAS és fõleg a BRAF gének hibája jóformán nem
fordul elõ. A másolatszám-változás nem jelentõs, kromoszó-
matöbblet (20q13.2, 8q és 17q) azonban elõfordul. Kialakulá-
sában szerepe van a helyi stressz- és gyulladásállapotnak: erõ-

södik a HNF1b tevékenysége, fokozva a DNS metilezését, a
STAT3- és NFkB-jelzésközvetítést: IL6 és IL8 képzõdésével
gátolt immunállapot jön létre. Az immungátoltságot növeli a
PD1, TIM3 és LAG3 fokozott kifejezõdése (11). Néhány vilá-
gos sejtes rákban a párhibajavítási gének eltérése (Lynch-tü-
netcsoport), mikroismétlet-ingatagságot okozva szintén im-
mungátoltsághoz vezet.

� Kórkialakulás. Hasonló az alacsonyfokú méhhámszerû rák-
hoz: a méhnyálkahártyásságból keletkezik, többé-kevésbé
azonosan (lásd feljebb). A kétféle daganat mégis más, szerke-
zetében és viselkedésében is.

A világos sejtes rák kialakulásának két formáját ismerjük: a
tömlõs és a nem tömlõs módot (12).

� A tömlõs formában a méhnyálkahártyás tömlõkben keletkezõ
kóros hámsejtek alakulnak világos sejtes rákká.

� A nem tömlõs átalakulás kezdeti lépése a kötõszövet burján-
zása a méhnyálkahártya-szigetekben; és ez mirigyes kötõszö-
vet-daganat (adenofibroma) keletkezéséhez vezet. A világos
sejtes rák a mirigyes kötõszövet-daganat kóros átalakulásából
alakul ki lépcsõzetesen: jóindulatú mirigyes kötõszövet-daga-
nat – kóros mirigyes kötõszövet-daganat – világos sejtes rák.

Ennek alapján kétféle világos sejtes rák van: az egyiknek miri-
gyes kötõszöveti alapja van, a másiknak nincs; az utóbbi a
gyakoribb.
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3. ábra Világos sejtes rák. Széles, glikogéngazdag, ezért világos plazmájú sejtekbõl áll (nagyítás). Szemölcsös szerkezetûek. A CA125 és a
WT1-(Wilms’ tumour-1 protein) immunfestés pozitív



� BRENNER-DAGANAT (BRENNER TUMOR)

Rendkívül ritka (1%) hámeredetû petefészekrák. Jóindulatú,
határeseti és rosszindulatú formája is ismert; az utóbbi kivéte-
les: az összes Brenner-daganat <5%-a.

� Szöveti szerkezet. Kétféle szövetbõl: hámsejtfészkekbõl és
azokat körülvevõ kötõszövetbõl álló daganat (4. ábra).
� Immunológiai jellemzõk: erõs GATA3-pozitívítás, továbbá
CK7- és p63-pozitivítás és negatív PAX8-, PAX2- és SALL4-
festõdés. A PAX8 és a PAX2 a Mûller-csõ származékainak
immunjelzõje, a SALL4 a csírasejtdaganatoké, a GATA3, a
CK7 és a p63 pedig a húgyhólyagdaganatoké. A Walthard-
hámsejtfészek sejtjenek immunfestõdése azonos, utalva a ket-
tõ kapcsolatára.

� Kóreredet. A hagyományos nézetet, miszerint a Brenner-
daganat a petefészek felszíni hámjából keletkezik szövet átala-
kulással, megkérdõjelezték. Jelenlegi elképzelés szerint a
méhkürt kötõszövetében vagy a méhkürt körüli kötõszövetben
lévõ, Walthard-hámsejtfészeknek nevezett sajátos hámsejtcso-
portokból származnak. A Brenner-daganat és a Walthard-
hámsejtfészek szövetszerkezete és immunfestése is nagyon ha-
sonló (13). Alátámasztja a Walthard-hámsejtfészki eredetet az
is, hogy a Brenner-daganatok eseteiben szokásosan fellelhetõk

a Walthard-hámsejtfészkek a méhkürt körüli kötõszövetben
(13).

� ELKÜLÖNÜLETLEN PETEFÉSZEKRÁK

Olyan szerkezetû hámeredetû petefészekrák, amelyik nem so-
rolható a fentiek valamelyikébe (5. ábra).

Szerfelett ritkák és sokfélék; egységesség sem szövetszerkeze-
tileg, sem genetikailag nem állapítható meg. Különbözõ sajá-
tos és kevert szövetszerkezetû daganatokat is magában foglal.
Általában nagyon rosszindúlatúak. Részletezésük messzire
vezetne.

� STÁDIUMBEOSZTÁS

FIGO-OSZTÁLYOZÁS

A FIGO módosította az osztályozást 2014-ben (2., 3. táblázat).
A hámeredetû petefészekrákok, a hashártyarákok és a méh-
kürtrákok – közös eredetük alapján – egyetlen besorolásba ke-
rült, amelyben – ha lehet – az eredethelyet is jelöljük. Lénye-
ges továbbá, hogy az osztályozás az összes petefészek-daga-
natra vonatkozik a hámeredetû, a csírasejtes, az alapszöveti
stb. petefészekrákokra is kiterjed.

Nõgyógyászati Onkológia 2019; 24:24:5–15 13

Meghatározás, osztályozás, kórkialakulás

4. ábra Brenner-daganat. A hámsejtfészkek változó nagyságúak. A hám-
sejtek a húgyutak hámjára emlékeztetõ átmeneti sejtek: többnyire kerek,
világos sejtek. A sejtfészkek tömlõssé válhatnak. CA125-immunfestés po-
zitív

5. ábra Elkülönületlen hámeredetû petefészekrák. Szerkezetük szabályta-
lan, nem hasonlít egyetlen más hámeredetû petefészekrák szerkezetére
sem
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2. táblázat A petefészek-, a méhkürt- és a hashártyarák FIGO-stádiumai

FIGO-
stádium

Meghatározás

I. Az elváltozás a petefészekre vagy a méhkürtre
(egyik/mindkettõ) szorítkozik; nyirokcsomó-, távoli
áttét nincs. A hashártyaráknál nem lehet elsõ stádiu-
mot meghatározni.

IA A folyamat csak az egyik petefészekben/méhkürt-
ben fejlõdik ki, a felszínen nincsenek rákos felrakó-
dások, a daganattok ép, rákos sejteket tartalmazó
hasvíz/mosófolyadék nincs.

IB A folyamat mindkét petefészekre/méhkürtre kiter-
jed, a felszínen nincsenek rákos felrakódások, a da-
ganattok ép, rajta növedékek nincsenek, rákos sejte-
ket tartalmazó hasvíz/mosófolyadék nincs.

IC IA vagy IB stádiumú daganat, amelynél:
IC1 A daganat megreped a mûtét alatt,
IC2 A daganat már a mûtét elõtt megrepedt, avagy a
felszínen daganatos növedékek vannak,
IC3 Ráksejtek a hasvízben/hasi mosófolyadékban.

II. A daganat egy vagy mindkét petefészket/méhkürtöt
érinti és a kismedencére is ráterjed, avagy elsõdleges
hashártyarák (szívós összenövések, bennük ráksej-
tekkel az I. stádiumú daganatot II. stádiumra emeli)

IIA A folyamat ráterjed a méhkürtökre és/vagy a méhre
és/vagy a petefészekre (közvetlen terjedés és/vagy
áttét).

IIB A folyamat más kismedencei szerveket is érint (köz-
vetlen terjedés és/vagy áttét).

III. A daganat egy vagy mindkét petefészket/méhkürtöt
érinti vagy elsõdleges hashártyarák, hasüregi
és/vagy a hashártya mögötti nyirokcsomókba terjed,
illetve a daganat a medencében helyezkedik el, de
szövettanilag igazolhatóan ráterjed a vékonybélre
és/vagy csepleszre. Felszínes májáttét III. stádium-
nak felel meg.

IIIA1 Csak a nyirokcsomóban van (sejt- vagy szövettani-
lag igazolt áttét)

IIIA1(i) Nyirokcsomóáttét � 10 mm.
IIIA1(ii) Nyirokcsomóáttét > 10 mm.

IIIA2 Hasüregi hashártyán rákfelrakódások, nyirokcso-
móáttéttel vagy anélkül.

IIIB Látható, � 2 cm-es hashártyai áttétek, nyirokcsomó-
áttéttel vagy a nélkül. (A máj és lép felszínén lévõ át-
tétek is idetartoznak; a szervállományban nincs
áttét.)

IIIC Látható, > 2 cm-es hashártyai áttétek, nyirokcsomó-
áttéttel vagy a nélkül. (A máj és a lép felszínén lévõ
áttétek is idetartoznak; a szervállományban nincs
áttét.)

IV. Távoli – hashártyán kívüli – áttét.

IVA Mellkasi izzadmány, benne ráksejtek (sejtvizsgálat).

IVB Májállományban áttét és áttét a hasüregen kívüli
szervekben, beleértve az ágyéki és a hasüregen kívü-
li nyirokcsomókat, a köldökáttétet és a belek falán
áthatoló ráknövekedést.

3. táblázat TNM- (tumor, node, metastasis) besorolás

Elsõdleges daganat (primary tumor, pT)

pTX Elsõdleges daganat nem kereshetõ; nincs róla
adat.

pT0 Nincs elsõdleges daganat.

pT1a
(FIGO IA)

Daganat csak az egyik petefészekben van, a
tok megtartott, felszínen nincs daganatos nö-
vekedés, hasvízben/hasi mosófolyadékban
nincsenek ráksejtek.

pT1b
(FIGO IB)

Daganat mindkét petefészekben van, a tok
megtartott, felszínen nincs daganatos növeke-
dés, hasvízben/hasi mosófolyadékban nincse-
nek ráksejtek

pT1c
(FIGO IC)

Daganat csak az egyik vagy mindkét petefé-
szekben van, és valamelyik a következõk kö-
zül:

pT1c1
(FIGO IC1)

A daganat az eltávolításkor megreped.

pT1c2
(FIGO IC2)

A daganat a mûtét elõtt megrepedt, avagy a
felszínen daganatos növekedés van.

pT1c3
(FIGO IC3)

Ráksejtek vannak a hasvízben/hasi mosófo-
lyadékban.

pT2a
(FIGO IIA)

A daganat ráterjed a méhre, egyik vagy mind-
két méhkürtre; avagy áttétet ad bennük.

pT2b
(FIGO IIB)

Ráterjedés vagy áttét egyéb medencei szer-
veknél.

pT3a
(FIGO IIIA2)

Mikroszkopikus áttét a medencén kívüli (a
medenceszél feletti) hashártyában; attól füg-
getlenül, hogy társul-e nyirokcsomóáttéttel.

pT3b
(FIGO IIIB)

Látható áttét a medencén kívüli (a medence-
szél feletti) hashártyában, attól függetlenül,
hogy társul-e nyirokcsomóáttéttel.

pT3c
(FIGO IIIC)

A máj vagy a lép tokján áttét látható (az alapál-
lomány ép); attól függetlenül, hogy társul-e
nyirokcsomóáttéttel.

Környéki nyirokcsomók (regional lymph nodes, pN)

pNX A környéki nyirokcsomók nem kereshetõk;
nincs róla adat.

pN0 Nincs áttét a környéki nyirokcsomókban.

pN0(i+) Különálló ráksejtek a környéki nyirokcso-
mókban (� 0,2 mm).

pN1a
(FIGO IIIA1i)

Piciny áttétek (> 0,2 mm – � 10 mm) a környé-
ki nyirokcsomókban.

pN1b
(FIGO IIIA1ii)

Nagyobb áttétek (> 10 mm) a környéki nyirok-
csomókban.

Távoli áttét (distant metastases, pM)

pM0 Nincs távoli áttét.

pM1a
(FIGO IVA)

Mellkasi folyadék ráksejtekkel.

pM1b
(FIGO IVB)

Áttét a máj vagy lép alapállományában, bél-
üregbe terjedõ áttét és/vagy a hasüregen kívül
áttét, beleértve a hasüregen kívüli és az ágyéki
nyirokcsomókat.
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� GYAKORISÁG
A petefészekrák a negyedik leggyakoribb nõgyógyászati
rosszindulatú betegség (emlõ, méhnyak és méhtest után követ-
kezik), a nõk összes rosszindulatú daganatos betegsége miatti
halálozások közül a kilencedik (4,4%; harmadik az emlõrák és
a méhnyakrák után) (1). 85–90%-ban hámeredetû. Átlagosan
63 éves korban ismerik fel, a halálozáskori átlagéletkor pedig
70 év. Az életkor szerinti elõfordulást az 1. táblázat mutatja.
A SEER-adattár (Survaillence, Epidemiology and End Results
Program) alapján 2011–2015 között, 100 000 fõre vonatkoz-
tatva 11,6 az új esetek és 7,2 a petefészekrák miatti halálozás
az Egyesült Állomokban (2). Magyarországon évente ~1200
új eset fordul elõ, és ~600 nõ hal meg petefészekrák miatt.

Az ötéves túlélés lényegesen eltér a stádiumok szerint: I–II.
stádiumban 70–90%, III–IV. stádiumban <30%.

A hámeredetû petefészekrák BRCA1- és BRCA2-hiba eseté-
ben fiatalabb életkorban jelenhet meg, akárcsak a Lynch-
(HNPPC, herediter nonpolyposis colorectal cancer) tünetcso-
porthoz kötötten elõforduló petefészekrák (összes petefészek-
rák 1%-a) (3).

� KOCKÁZATI TÉNYEZÕK
A petefészekrák kialakulását számos tényezõ befolyásolja.
A legjelentõsebb kockázati tényezõk: az életkor, a korai serdü-
lés, késõi vérzéselmaradás, a gyermektelenség, a meddõség, a
változókori hormonkezelés, a soktömlõs petefészek, a méh-
nyálkahártyásság* (endometriosis), továbbá genetikai és kör-
nyezeti tényezõk.

Életkor. Az életkor elõrehaladásával a petefészekrák elõfordu-
lása is gyakoribb lesz, 50 éves kor alatt 2%-kal, 50 éves kor fe-
lett évente 11%-kal (4).

Korai serdülés, kései változókor. A korai elsõ havivérzés és
késõi utolsó miatt több petesejt érik és reped meg, ezáltal a pe-
tefészek felszíne többször károsodik, ez pedig elõsegítheti a
petefészekrák kialakulását. Az EPIC tanulmány statisztikailag
meghatározó eltérést talált az 52 éves kor után, illetve a 45 éves
kor elõtt bekövetkezett vérzéselmaradás és a petefészekrák ve-
szélye között; ez utóbbi növelte a kockázatot. Minden peteéré-
sekkel eltöltött év 2–7%-kal emelheti a petefészekrák kialaku-
lásának valószínûségét (4).

Szülések, vetélések. Ismert, hogy a petefészekrák kockázatát a
várandósságok csökkentik. Az EPIC tanulmány 300 000 nõre
kiterjedõ vizsgálatában lényegi különbséget talált a szült és a
nem szült nõk között: már egyetlen szülés is csökkenti a pete-
fészekrák kialakulását, minden további várandósság 8%-kal.
35 éves kor feletti szülés szintén fokozhatja a védettséget a pe-
tefészekrákkal szemben, a terhességmegszakítás és a vetélés
azonban nem befolyásolja (4). Legalább 12 hónapi szoptatás is
meghatározóan mérsékli az elõfordulását, szoptatással töltött
évek 10%-kal; minden egyes gyermek hosszas szoptatása, hat-
havonként 14%-kal mérsékli a petefészekrák elõfordulást (5).

Meddõség. A meddõség kockázatnövelõ tényezõ. A meddõség
kezelésében alkalmazott petesejtérlelés és -kilökõdés fokozása
nem feltétlenül tûnik veszélyeztetõnek. Del Pup és munkatár-
sai (6) elemzése szerint nincs különbség a mesterséges megter-
mékenyítésben részt vevõk és nem részt vevõk között a petefé-
szekrák kialakulásának gyakoriságában.
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1. táblázat A hámeredetû petefészekrák életkor szerinti elosz-
lása (3)

20 éves kor alatt 1,3%

20–34 4%

35–44 6,8%

45–54 18,1%

55–64 24,6%

75–84 15,3%

84 éves kor felett 7,7%



Változókori hormonkezelés. Az irodalmi adatok szerint a vál-
tozókori hormonkezelés valamelyest növeli a petefészekrák
kialakulásának kockázatát (a becsült kockázat: 1,24; 5 éves
használatnál 1,02, 6–10 éves használatnál 1,13 és több mint 10
éves használatnál 1,21) (7). Népességi tanulmányok alapján:
öt évig hormont szedõ 1700 nõnél eggyel több petefészekrák
alakul ki (8).

Soktömlõs petefészek. Az irodalomban megoszlanak a véle-
mények: egyes elemzések kockázatnövelõ tényezõként említik
(OR 2.52) (9), míg mások ellenkezõ következtésre jutottak
(10,11).

Méhnyálkahártyásság* (endometriosis). A méhnyálkahártyás-
ság a hámeredetû petefészek-daganat világos sejtes, méhhám-
szerû* (endometrioid) és az alacsonyfokú savós szövettani for-
máival van összefüggésben, a magasfokú és a nyákos formák-
kal nem (12). A méhnyálkahártyássággal keveredõ világos sej-
tes rákot általában korábbi stádiumban ismerjük fel, mint a
nem keveredõket. Ritkább a nyirokcsomóáttét, jobbak az élet-
kilátások, ezért a méhnyálkahártyásság jelenlétét kórjóslati té-
nyezõnek is tekintik (13). A méhnyálkahártyásság rosszindu-
latú átalakulását 2,5%-ra becsülik (4).

Genetikai tényezõk. A hámeredetû petefészekrákok kialakulá-
sában örökletes genetikai tényezõk is van szerepük: a BRCA1
gén hibája az életkori kockázatot (fiataloknál 1,3%)
35–46%-ra, a BRCA2 gén hibája 13–23%-ra emeli. A BRIP1,
RAD51C, RAD51D, PALB2 és a BARD1 génhiba is fokozza a
petefészekrák kialakulását (14). A BRIP1 5,8%-os, a RAD51C
5,2%-os, a RAD51D (hibajavító gének [Lynch-tünetcsoport])
12%-os életkori kockázatot jelenthetnek (15).

Környezeti tényezõk. Népességi tanulmányok alapján a 18
éves kor feletti, legalább 10 éven keresztüli dohányzás (napi
�10 szál cigaretta) valamelyest fokozza a nyákos petefészek-
rák elõfordulását, összevetve a nem dohányzókkal (16).

A hintõporban található talkum, amely alkalmanként akár
szennyezett lehet a rákkeltõ azbeszttel, szintén növeli a hám-
eredetû, elsõsorban a nem nyákos petefészekrákok képzõdését
(17). Hasonlóan fokozza a hámeredetû petefészekrák elõfor-
dulását az elhízás (40 feletti testtömegérték, BMI) (4).

� SZÛRÉS
A korai petefészekrákban szenvedõknél alig fordulnak elõ tü-
netek, és azok sem jellemzõk a betegségre, ezért a daganatok
többségét elõrehaladt, rossz korjóslatú állapotban ismerjük fel.
A szûrésre, a kezdõdõ petefészekrák felismerésére tehát igen
nagy szükség van. Jelenleg azonban nincs a petefészekráknak
fajlagos szûrési módszere. Az USPSTF (U.S. Preventive
Services Task Force) állásfoglalása szerint a rosszindulatú pe-
tefészek-daganatok halálozási arányát nem csökkenti az éven-
kénti ultrahang- és CA125-vizsgálat, ellenben növeli a felesle-
ges sebészi beavatkozásokat (18). Az ACOG (American Coll-
ege of Obstetricians and Gynecologist) és az SGO (Society of
Gynecologic Oncologist) csak a nagy kockázatú nõknél
(BRCA1-, BRCA2-hiba, Lynch-tünetcsoport) javasolja a

rendszeres hüvelyi ultrahangvizsgálatot és CA125 antigén
meghatározását (19).

A CA125 antigén (MUC16) a coeloma hámsejtjeibõl származó
képletek (petefészek, petevezeték, hashártya, gyomor, bél stb.)
felszínén termelõdõ, különbözõ cukorfehérjék (glikoproteinek)
keveréke. Élettani szérumszintje: <35 U/ml. Ezeknek a képletek-
nek az elváltozásaiban (rákos átalakulás, gyulladás stb.) nagyobb
mennyiségben képzõdik.

A CA125 szintje a korai petefészekrák 50–90%-ban emelke-
dett – érzékenysége elsõ stádiumban 50%-os, a másodikban
90%-os –, azonban számos más betegséghez társultan is emel-
kedett (méhnyálkahártyásság, méhizomdaganat, májzsugor,
kismedencei gyulladás, méhtest-, tüdõ-, hasnyálmirigy- és em-
lõdaganat), vagyis a fajlagossága kicsi (<40%), ezért nem ja-
vasolt az átlagos kockázatú népesség szûrésére (20).

A másik leginkább tanulmányozott daganatjelzõ a HE4.

A HE4-et (human epididymis protein 4) a mellékhere szöveté-
ben határozták meg elõször, a hímivarsejtek érését elõsegítõ
proteázokat gátló molekulaként. A HE4 fehérje számos sejtfo-
lyamatban (sejtburjánzás, sejtelkülönülés) vesz részt; a részle-
tek nem ismertek pontosan. Szerepe van a rákosodásban: fo-
kozza a ráksejtek tapadását, vándorlását és burjánzását.

HE4 kiválasztása fokozódik a savós, a méhhámszerû és a vilá-
gos sejtes petefészekráknál, a nyáktermelõknél nem.
A CA125-höz hasonló érzékenységû az egészséges és a petefé-
szekrákos esetek elkülönítésében, de szûrésre nem vált be.

A korai stádiumú petefészekrákban a CA125, HE4, CEA és
VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule 1) együttes alkal-
mazása volt a legmegfelelõbb: érzékenység 86%, fajlagosság
98% (21).

A petefészekrák késõi stádiumban való felismerése miatt szá-
mos együttes vizsgálati és becslési módszert (összetett elemzé-
si rendszereket) fejlesztettek ki (RMI, IOTA, ROMA stb. [lásd
23–24. oldal]). Ezek sokszor kellõ érzékenységûek, és képe-
sek a rosszindulatúság eldöntésére, elõsegítve a felesleges be-
avatkozások és a velük járó szövõdmények elkerülését. Szû-
résre nem alkalmazhatók.

� MEGELÕZÉS LEHETÕSÉGEI
A petefészekrák megelõzésében szerepelhet a hormonális fo-
gamzásgátlás, a szülés, a kétoldali petefészek- és peteveze-
ték-eltávolítás, a szoptatás, az aszpirin, a kalcium és a
D-vitamin is.

Hormonális fogamzásgátlás. A petefészekrák kialakulását
csökkentõ hatása régóta ismert. A 45 népességi tanulmányt
elemzõ adatok szerint a petefészekrák elõfordulása a fogam-
zásgátlót használók és nem használók között lényegileg külön-
bözik: 10 éves hormonális fogamzásgátlás a petefészekrák elõ-
fordulását 70 évesnél fiatalabbaknál 1,2/100 nõ arányról
0,8/100 nõ arányra csökkentette, a halálozás pedig 0,7-rõl
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0,5-re csökkent (22). Minden ötévnyi használat átlagosan
28%-kal mérsékli a kockázatot; 35 éves kor alatt 34%-kal, 35
éves kor felett 14%-kal (23).

Méheltávolítás, függelékmûtétek. A kétoldali petefészek- és
petevezeték-eltávolítás a nagy kockázatú esetekben (BRCA1-,
BRCA2-hiba, Lynch- tünetcsoport) javasolt. A BRCA-hibát
hordozóknál a kétoldali függelékeltávolítás 80%-kal csökkenti
a petefészekrák elõfordulását. Lynch-tünetcsoportnál a méh
eltávolítása is szükséges.

Az átlagnépességben a kétoldali függelékeltávolítás elõnyeit
(némileg csökkenti a petefészekrák elõfordulását, de petefé-
szekéhez hasonló [ovarian-like, hashártyai] daganatok elõfor-
dulását nem) és hátrányait (korai változókor) egyedileg kell
megfontolni.

A petevezetékek lekötése, a méheltávolítás és a kétoldali pete-
vezeték-eltávolítás is mérsékli a rosszindulatú petefészek-da-
ganat kialakulását. A méh eltávolításával a kockázat 34%-kal
csökken, a petevezetékek kétoldali lekötésével szintén
34%-kal. A méh jóindulatú elváltozása miatt végzendõ mûté-
teknél, az SGO (Society of Gynecology Oncology) ajánlása
alapján, kétoldali petevezeték-eltávolítás javasolt (24).

Aszpirin. Védõhatása nem bizonyított: azoknál a nõknél me-
rült fel, akik kisadagban (150 mg) szedték 5 évnél hosszabb
ideig (25). További vizsgálatok szükségesek.

Fokozott kalciumbevitel. Kockázatcsökkentõ szerepe szintén
felvetõdött. Hatásmódja pontosan nem ismert, feltételezhetõen
az emelkedõ kalciumszint csökkenti a parathormon képzõdé-
sét, ezért csökken a máj- és a csontsejtek IGF1 (insulin-like
growth factor 1) termelése. Az IGF1 mérsékli a sejtosztódást,
gátolja a sejtvégzetet, és mivel a rosszindulatú átalakulás
összefügg az IGF1 jelfogó fokozott megjelenésével, az IGF1
gátlása a sejtosztódás fékezésével hátráltathatja a petefészek-
rák kialakulását is (26).

D-vitamin. Szerepe a petefészekrák megelõzésében is felvetõ-
dött. A sejtosztódáson és a sejtek anyagcseréjén keresztül gá-
tolhatja a daganat kialakulását (27).

� ÖSSZEGZÉS
A rosszindulatú petefészek-daganat kialakulást számos ténye-
zõ befolyásolja. Kockázatnövelõként szerepelhet a korai ser-
dülés és a késõi vérzéselmaradás, a gyermektelenség, a válto-
zókori hormonkezelés, a méhnyálkahártyásság, továbbá gene-
tikai (BRCA1-, BRCA2-hiba, Lynch-tünetcsoport) és környe-
zeti (dohányzás) okok.

A petefészekrákot jórészt elõrehaladott stádiumban ismerjük
fel, ezáltal az életkilátások rosszak. A szûrése tehát nagyon is
kívánatos, de a jelenlegi szûrési módszerek az átlagos kocká-
zatú nõknél nem csökkentették a petefészekrák miatti halálo-
zást, viszont fokozták a felesleges beavatkozásokat, és lelkileg
is megterhelõk voltak, ezért az átlagos kockázatú nõk szûrése

nem javasolt. A nagykockázatú népesség szûrési lehetõségeit a
84. oldalon részletezzük.

A petefészekrák kialakulását mérsékli a tüszõrepedések kikap-
csolása (hormonális fogamzásgátlás, több szülés, tartós szop-
tatás), a petevezetékek lekötése/eltávolítása és a méheltávolí-
tás. Az aszpirin és kalcium szerepe még tisztázásra vár. A
nagykockázatú nõknél a függelékeltávolítás az egyetlen iga-
zán hatásos megelõzési módszer.
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� BEVEZETÉS
A petefészek hámeredetû rákja, az ötödik helyen áll a nõ-
gyógyászati daganatos betegségek között, azonban a halálozás
tekintetében az emlõrák után a második. Klinikai jelentõsége
ellenére a petefészekrák kialakulásának folyamata nem tisztá-
zott. A daganat eredete szempontjából fontos megismernünk a
petefészekrák szövettani besorolását.

� KÓREREDET
A petefészek hám eredetû daganatai biológiailag vegyes cso-
portot alkotnak. Két nagy formára oszthatók fel. Az elsõ cso-
portba a méhhámszerû* (endometriod), a nyákos, a világos
sejtes, valamint az alacsonyfokú savós rákok kerültek. A má-
sodik csoportba pedig a magasfokú savós petefészekrákok
(high-grade serosus ovarian cancer; HGSC). Az elsõ csoportot
alkotó formákat korai stádiumban fedezzük fel, és jobb kórjós-
latúak, mint a második csoportba tartozók. Az utóbbiakra jel-
lemzõ, hogy késõi stádiumban (III–IV. stádium) kórismézzük,
hasvíz kíséri, és a betegség lefolyása kedvezõtlen.

Ez a csoportosítás megfelelõ az eredet szempontjából is. Két
elképzelés létezik. Az egyik elmélet szerint a rák a petefészek
hámsejtjeibõl indul ki, míg a másik a daganatos sejteket a pete-
vezetõ hámsejtjeibõl eredezteti. Az elsõ elméletet a petefészek
hámsejtjeibõl kiinduló peteérési folyamat során keletkezõ
gyulladásos ágensek és az ekkor felszabaduló jelzõmolekulák
vizsgálata támasztja alá. A másodikat, amely a nem petefészek
eredetet hangsúlyozza, a petevezetõ hámsejtjeibõl kiinduló,
rákelõtti állapotban lévõ sejtek petefészek felszínén való meg-
jelenésével, a genetikai eredettel és kísérletes állatvizsgálatok-
kal bizonyítják. A két elmélet az eredet tekintetében nem zárja
ki egymást. A peteérés valóban a petefészek hámsejtjeibõl
indul ki?

Az elsõ csoportba tartózó daganatoknál elfogadható az elsõ el-
képzelés, miszerint a rák a petefészek felszíni hámsejtjeibõl
keletkezik, hiszen a méhnyálkahártyásság* (endometriosis)
leggyakrabban a petefészek állományát érinti. A nyákot (mu-
cin) termelõ hámsejtek is a petefészek felszínén helyezkednek
el. Ezzel szemben a petefészekrákok többségét kitevõ, magas-

fokú savós petefészekrák kiindulása a petevezetõ rojtos végén
lévõ hámsejtjeibõl eredeztethetõ. Kutatások szerint a peteve-
zetõ végén lévõ hámsejtek savós hámbeli rákja (serous tubal
intraepithelial carcinoma; STIC) terjed közvetlenül a petefé-
szek felszínére, majd ott megtapadva alakul át valódi rákká.
Ezt a szemléletet igazolták a génhibát (BRCA1/2) hordozó
nõktõl – megelõzés céljából elvégzett petevezetõ-eltávolítás-
sal – nyert minták szövettani vizsgálatai. Kiderült, hogy az el-
távolított petefészkekben, függelékekben talált rejtett rákok
59%-a a kürtben, 24%-a a petefészekben, 11%-a a kürtben és a
petefészekben, 5%-a a hashártyán volt kimutatható (1).

Fontos hangsúlyozni, hogy ez az elmélet igaz a génhibát hor-
dozóknál megelõzési célból elvégzett kétoldali petevezetõ-el-
távolítások eseteiben, az elõrehaladott magasfokú savós pete-
fészekrákos esetek egy részénél a végleges szövettani feldol-
gozás azonban nem igazolta a méhkürtrojtok daganatos elfaju-
lását. A kettõsség feloldására több kutatás is indult. Kiderült,
hogy a méhkürtben lévõ sejtek alaktanilag ugyan nem mutat-
nak rosszindulatúságot, de a TP53 gén hibáját ugyanúgy hor-
dozzák, mint a STIC-sejtek. Ezek a sejtek korai TP53-hibás
burjánzatok* (premalignant serous proliferations; ESPs), és
alkalmasak arra, hogy a hasüregbe „megszökve”, a hashár-
tyán, a petefészek hámján megtelepedve rákká alakuljanak (2).

� PETEVEZETÕ–PETEFÉSZEK KAPCSOLAT
Tekintettel arra, hogy a petefészek hámeredetû daganatai kö-
zül a HGSC eseteinél lehetõség van a betegség kialakulásának
megelõzésére, ezért számtalan közleményt jelent meg a meg-
elõzési céllal végzet kétoldali petevezetõ-eltávolítás hasznáról
és veszélyérõl.

A kétoldali petevezetõ és/vagy függelék megelõzési célú eltá-
volításának jelentõségét az adja, hogy a petefészekrák szûrésé-
re irányuló vizsgálatok évtizedek óta többnyire reménytelen
törekvések. A kétoldali kürt-/függelék eltávolítás jelentõségé-
re a hibás BRCA-t hordozók klinikai vizsgálatai világítottak
rá. A petefészekrák élethosszra számított kockázata
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BRCA1-hibát hordozóknál 20 és 46% között, BRCA2-hiba
esetén 10 és 27 % között van (3). A BRCA-hibát hordozó nõk-
nél a kétoldali függelékeltávolítás 80%-kal csökkenti a petefé-
szekrák elõfordulási valószínûségét (4, 5).

Ezek egyértelmûen bizonyítják, hogy a BRCA gén hibáit hor-
dozóknál a gyermekvállalási szándék lezárása utáni, megelõ-
zési célú kétoldali petevezetõ/függelék eltávolítás hasznos: je-
lentõsen mérsékeli a petefészekrák kialakulását.

Fontos kérdés továbbá, hogy a szokványosan elõforduló pete-
fészekrákok megelõzésében szintén hasznos-e a kétoldali kürt-
eltávolítás. Ez a kérdés akkor merül fel, ha más nõgyógyászati
eltérés (tünetet okozó méhizomdaganat, méhfali méhnyálka-
hártyásság* [adenomyosis], a méhnyak súlyos rákelõzõ elvál-
tozása) vagy meddõvé tétel miatt végzünk mûtétet. A vizsgála-
tok az ilyen esetek 4–17%-ában fedeztek fel rejtett peteveze-
tõ-daganatot (6, 7). Ennek alapján a méheltávolítás alkalmával
elvégzett kétoldali petevezetõ-eltávolítás hasznos lehet a pete-
fészekrák kialakulási veszélyének csökkentésére.

A másik kérdés a mûvi meddõvé tétel mûtéti módszerével kap-
csolatos. Klinikai vizsgálatok igazolták, hogy mûvi meddõvé-
telnél a kétoldali petevezetõ folytonosságának megszakításán
alapuló mûtét is csökkenti a petefészekrák kialakulási kocká-
zatát. Ezzel bizonyítva az elsõ elméletet, miszerint az elsõ cso-
portba tartózó petefészekrákok (méhhámszerû és a világos sej-
tes rák) a petefészek felszínén megtapadt kürtnyálkahártya-
sejtekbõl indulnak ki. Ennek alapján a kürt lekötése helyett a
kürt teljes eltávolítása javasolt: hatásosabban védene a petefé-
szekrákkal szemben.

A teljes méhkürt-eltávolítás ellen szóló egyik érv az, hogy a
petefészek vérellátása romlik, idõ elõtti változókort idézve elõ.
A klinikai kutatások, a kis esetszám ellenére, ezt nem igazolták
(8). A másik ellenérvként a hosszabb mûtéti idõt és a vérzés
veszélyét említik. Brit-Kolumbiában, 43 931 nõ bevonásával,
a mûtéti biztonság szempontjából hasonlították össze a két el-
járást. Kiderült, hogy a kürteltávolítás, összevetve a kürt lekö-
tésével, átlagosan 10,2 perccel hosszabbította meg a mûtétet; a
kórházi tartózkodási idõt és a vérátömlesztési igényt azonban
nem befolyásolta (9).

� ÖSSZEFOGLALÁS
Az irodalmi adatokat áttekintve elmondhatjuk, hogy több adat-
ra, nagyobb esetszámú vizsgálatra lenne szükség a szokványos
petefészekrák megelõzése céljából elvégzett kétoldali kürtel-
távolítás jelentõségének megítélésre. Az eddigi tapasztalatok
biztatóak: a kétoldali kürteltávolítás a hámeredetû petefészek-
rák megelõzésének elfogadható módszere, mivel a beavatko-
zás szövõdményei csekélyek, nem növeli meg jelentõsen a mû-
téti idõt, viszont a jelentõsége nagy, mert akár 50%-kal is
csökkenti a petefészekrák elõfordulási valószínûségét.
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� BEVEZETÉS
A nõgyógyászati daganatos betegek ellátása alapjaiban válto-
zott az elmúlt évtizedekben. Az új szûrési és kórismézési lehe-
tõségek következtében több a kezdeti állapotban felismert eset,
és csökkent a halálozás. Az összetett elemzési rendszerek lehe-
tõvé teszik a daganatos elváltozások biztosabb felismerését, és
gyakran segítenek a stádium meghatározásában, megteremtve
a célzott kezelés lehetõségét. Az új szûrési módszerek azonban
nem tökéletesek, megfelelõ alkalmazásukhoz a szakorvos ta-
pasztalata is szükséges; csak így használhatók eredményesen
(lásd 17–18. oldal).

A hámeredetû petefészekrák kórjóslata még mindig rossz. En-
nek több oka van:

� Nincs széles körû, szakmailag elfogadott, bizonyítéko-
kon alapuló petefészekszûrési rendszer, ezért a petefé-
szekrákot legtöbbször elõrehaladt stádiumban ismerjük
fel. Végeznek ugyan „szûrésnek” nevezett vizsgálatokat
– a nõgyógyászok és a társszakmák is –, de ezek leg-
többször feleslegesek: a felismert daganatok száma nem
lett több.
� A megfelelõ szemlélettel jól alkalmazható kórismézési

lehetõségek ellenére sok a téves értelmezés, valamint a
szakmai elveket nem követõ mûtét.
� A nem megterhelõ kórismézési módszerekre (például

hastükrözés) nem gondolunk, vagy alkalmazásuk nem
célirányos. Sok esetben még mindig a has megnyitása-
kor derül ki, hogy eltávolítható-e a daganat.
� A felhasi mûtétek alkalmazása nélkül nem érhetõ el a

teljes sejtcsökkentés, és nem javíthatunk túlélési ered-
ményeinken.
� Az ellátás eredményességét csökkenti a daganatgyógy-

ászati éberség és a megfelelõ sebészeti jártasság hiánya.

� KÓRISMÉZÉS
A vizsgálatok célja nemcsak a daganat felismerése és rosszin-
dulatúságának igazolása vagy elvetése, hanem a stádiumbecs-
lés és a kezelés tervezése is.

Kórelõzmény. Mint minden kórisme felállításakor, itt is a sze-
mélyes kórelõzménnyel kell kezdeni a kivizsgálást, amely a
gondolkodásunkat alapjaiban irányíthatja. A panaszok mellett
lényeges a daganatos háttér tisztázása: volt-e nemi szervi, em-
lõ-, gyomor- vagy vastagbéldaganata, kapott-e besugárzást,
fordult-e elõ a családban daganatos betegség stb.

Tünetek. A petefészekrák klinikai tünetei általánosak, nem jel-
lemzõek a daganatra, döntõen elõrehaladott stádiumban vál-
nak egyértelmûvé. Külsõ testi változások (haspuffadás,
haskörfogat-növekedés, fulladás, hasi és kismedencei nyomási
tünetek, mélyvénás rögösödés) is csak késõn jelentkeznek.

A beteg vizsgálata. A méhnyak- és méhtestrákokkal ellentét-
ben, a petefészekrákoknál a nõgyógyászati vizsgálat jelentõsé-
ge csökkent az elmúlt évtizedekben, mivel nem alkalmas a fo-
lyamat viselkedésének becslésére és a stádiummeghatározásra
sem. A mûtéti tervezést segítheti a végbél vizsgálata, de ez
csak vastagbéltükrözéssel együtt megfelelõ. Tapintható köl-
dökáttét (Mary Joseph nõvér csomó [Sister Mary Joseph
Nodule]), köldök körüli visszértágulat, sárgaság és a hasvíz
megjelenése felhasi, mellkasi érintettségre utal. Elkülönítõ kó-
rismézési szempontból fontos a hüvely–végbél vizsgálat; a
méh körüli kötõszövet beszûrtségérõl tájékoztat. Ezek segítsé-
gével lehetséges az eltérõ viselkedésû és terjedésû kismeden-
cei daganatok (hólyag-, méh-, végbél-, függelékdaganat) elkü-
lönítése.

Laboratóriumi vizsgálatok. Petefészek-daganatos betegek la-
boratóriumai vizsgálatai a beteg általános állapotának, vala-
mint a daganat jelenlétének és jó- vagy rosszindulatúságának
megítélésében segíthetnek.

Általános vizsgálatok:

� minõségi és mennyiségi vérkép,
� májmûködés: GOT, GPT, AP, direkt és indirekt biliru-

bin, LDH,
� vesemûködés: kreatinin, húgysav, GFR,

Molnár Balázs
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� véralvadási vizsgálatok: PI, TI, APTI, D-dimer, LMWH
mellett Xa faktor szintje,
� vérionok meghatározása.

A mennyiségi vérképben az élettani tartomány felsõ határához
közeli vagy azt meghaladó vérlemezkeszám és a vashiányos
vérszegénység lehet figyelemfelkeltõ.

Daganatjelzõk:

� CA125, HE4. A petefészek hámeredetû rákjának nincs
jellegzetes daganatjelzõje, ennek ellenére szokásosan
elvégezzük a CA125 és a HE4 (lásd 17–18. oldal) meg-
határozását. Haszna elsõdlegesen a függelékképletek jó-
vagy rosszindulatú folyamatainak elkülönítésében lehet.
Ha emelkedett a kiindulási szintjük, jól alkalmazhatók a
kezelés hatásosságának mérésére, illetve a kiújulás elõ-
rejelzésére.

A CA125 (carbohydrate 125) a coeloma hámjából kialakuló szö-
vetekben termelõdõ cukorfehérje, így a vérszintje nemcsak daga-
natos betegségekben emelkedik. A savós rákok 93%-ában, a vilá-
gos sejtes daganatok 50%-ában, a méhhámszerû (endometrioid)
daganatoknak pedig a 100%-ában emelkedik a szintje, a nyákos
petefészekrákoknál viszont nincs lényeges változás a CA125 szé-
rumszintjében. Élettani határai sem egységesek (változókor elõtt
<65 U/ml, utána 35 U/ml (1) – jóllehet sokan a változókor elõtti
nõknél is a 35 U/l értéket tekintik az élettani érték felsõ határá-
nak).

A HE4 (human epididymis protein 4) a mellékhere alsó csatornái-
ban termelõdõ szerin-proteáz; a hímivarsejtek érését segíti. Jobb
kórjóslati jelzõ, és a jóindulatú petefészek-folyamatok elkülöní-
tésében is pontosabb, mint a CA125 egyedüli mérése (fajlagossá-
ga 93% szemben a CA125 78%-ával). Mivel a vesék választják
ki, a szérumszintje emelkedhet a csökkent vesemûködésûekben
is. Elõnye, hogy nem függ a havivérzés idõszakától (tüszõérés-,
sárgatestszakasz), és a hormonális fogamzásgátlás sem befolyá-
solja (2–4).

A CA125 és HE4 együttes meghatározása lényegesen
növeli a kórismézési értéküket.

� AFP, hCG. Csírasejtes daganatok elkülönítésére alkal-
mazható válogatott esetekben,

Összetett elemzési rendszerek. Több mutató rendszerbe foglalt
alkalmazása a függelékképletek jó- vagy rosszindulatú termé-
szetének valószínûsítésére olyan betegeknél, akiknél mûtétet
terveznek. Segítségével azt lehet eldönteni, hogy szükséges-e
a beteget daganatközpontba utalni. Szokásosan kétfélét (RMI
és ROMA) használunk.

RMI1-érték (risk of malignancy index, rosszindulatúság-kocká-
zati mutató*). Ennél a vizsgálatnál a CA125-meghatározás ered-
ményét, a változókor-állapotot és az ultrahangvizsgálati leletet
pontozzuk; a végsõ pontszám a három érték szorzatából adódik –
200 pont felett pozitív (5). A módszer ultrahangvizsgálatban jár-
tas szakembert igényel.

Megjegyzés: Kidolgozták az RMI2-értékrendszert is. Ez ab-
ban tér el, hogy a változókor utáni pontszám és a �3 UH-
pontszám értéke 4 a 3 helyett (6). A 200 pontos határértéken
nem változott.

ROMA (risk of malignancy algorithm). A CA125, HE4 és a vál-
tozókor-állapot alapján számolható (regressziós elemzéssel). En-
nél a vizsgálatnál az emberi tényezõbõl adódó különbség elha-
nyagolható, és kisebb a vizsgálatok közötti szórás .

A számítás módszere kétlépcsõs: elõször az elõrejelzési mutatót
(PI), majd ennek alapján a rosszindulatúság valószínûségét (PP).

A két pontrendszer érzékenységében pontosabb a ROMA (66
vs. 86%), de a fajlagosság azonos (75%) (7). A ROMA mód-
szer napi alkalmazása független az ultrahangos lehetõség-
tõl/jártasságtól, nem daganatgyógyászati központban is azono-
san alkalmazható, megfelelõ döntést hozva a további ellátás-
ról.

Vannak a napi gyakorlatunkban kevésbé elterjedt rendszerek
is:

OVA1-teszt (In Vitro Diagnostic Multivariate Index Assay) (7).
Öt daganatjelzõ fehérje (proteomic biomarkers) szérum-szintjé-
nek mérésével végzik. Ezek: CA125, b2-mikroglobulin,
apolipoprotein-A1, transztiretin és transzferrin (az elsõ kettõ
emelkedik, a másik három csökken a petefészekrákos betegek-
ben). OvaCalc számítogépes módszerrel számolják. A pontérték
határai: 0 és 10. A változókor elõtt 5,0 pont felett, változó kor
után 4,4 pont felett tekinthetõ pozitívnak. Érzékenysége 96%, de
fajlagossága csak 35% (7). Olyan 18 év feletti nõknek ajánlják,
akiknek 5 éven belül nem volt daganatos betegségük, függelék-
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Az RMI-érték kiszámítása:

Változókor-állapot
(M)

elõtti állapot = 1 pont

utáni állapot = 3 pont – RMI2-nél = 4 pont

Ultrahangjelek
(UH)

több rekeszûség van = 1 pont; nincs = 0 pont
tömött rész van = 1 pont; nincs = 0 pont
kétoldaliság van = 1 pont; nincs = 0 pont
hasvíz van = 1 pont; nincs = 0 pont
áttét van = 1 pont; nincs = 0 pont

Ha az 5 jel pontszáma 0, UH = 0
1, UH = 1
2–5, UH = 3

RMI2-nél, ha a pontszám 2–5, UH = 4

A CA125 koncentrációját U/ml egységben adjuk meg.

Az RMI-érték a három pontszám szorzata: M � UH � CA125

Példa: M = 3, UH = 1, CA125 = 100 U/ml, RMI = 300

PI (predictive index, elõrejelzési mutató):
változókor elõtt PI =
-12,0 + 2,38 � LN(HE4) + 0,0626 � LN(CA125)

változókor után PI =
-8,09 + 1,04 � LN(HE4) + 0,732 � LN(CA125)

Ezek ismeretében a PP (predictive probability, elõrejelzési va-
lószínûség]) %-ban adható meg.

ROMA% = expPI/ (1 + expPI) �100

Pozitívnak tekintjük a kockázatbecslést, ha változókor elõtti ér-
ték 13,3%, változókor utáni 27,7% felett van.



képletük van, amelyet mûteni kell. A tesztet az FDA 2009-ben
engedélyezte, de széles körben nem terjedt el, mert sajátos labo-
ratóriumi igényû és drága.

Képalkotó vizsgálatok. A klinikai kórismézés meghatározó ré-
sze. Fontos ismételten hangsúlyozni, hogy a megfelelõ kóris-
me felállítása a társszakmáknak a daganatok felismerésében
jártas szakembereivel való együttmûködéssel lehetséges. Az
ultrahangvizsgálat – a hasi és a hüvelyi egyaránt – azonnal fel-
veti a daganat gyanúját, és kiválóan alkalmazható a függelék-
képletek jó- vagy rosszindulatú voltának megítélésében
(IOTA, lásd 27. oldal). A CT-t és MR-vizsgálatot fõként má-
sodik lépésben alkalmazunk. A CT-t gyakrabban választják, és
könnyebben hozzáférhetõ, de az áramlásgátlásos MR ponto-
sabb, különösen a mûthetõség szempontjából meghatározó he-
lyek daganatos beszûrtségének megállapításában (1. táblázat).
A képalkotó vizsgálatok (lásd 27–34. oldal) döntõ szerepe
nem a kórisme felállításban, hanem a stádium pontosításában
és a mûthetõség megítélésében van (8).

Mintavétel. A nõgyógyászati vizsgálat alkalmával a hüvelyen
keresztül vagy ultrahanggal vezérelve a hasfalon át lehetõség
van sejtminták, szövetminták vételére is. Ezt a módszert az el-

sõdlegesen nem mûthetõ, elõrehaladt stádiumú vagy rossz
állános állapotú betegeknél alkalmazzuk. Célja, hogy elhanya-
golható megterheléssel szövettanilag is igazoljuk a betegséget,
és elkezdhessük a gyógyszeres kezelést. A Douglas-üreget ki-
töltõ daganatból való mintavételnél a vizsgáló kéz védelme, il-
letve a méh hátsó falának követése segít elkerülni a belek, erek
sérülését. A mélyen fekvõ képleteket ultrahanggal vezérelve
szúrjuk meg. Mindegyiknél hengeres szövetmintát (core
biopsy) veszünk sajátos eszközzel (1. ábra); nemcsak a bizto-
sabb kórmegállapítás miatt, hanem mert nagy ellenállást kell a
tûvel áttörni, és erre a vékonytû kevésbé megfelelõ. Gyakorlati
tanács, hogy a zárszerkezet elsütését követõen 90�-kal fordít-
suk el az eszközt, mert a kihúzásnál így nyerhetünk értékelhetõ
mintát.

� HASTÜKRÖZÉS
A petefészekrák klinikai megítélésének egyre inkább megke-
rülhetetlen módszere a kórmegállapító hastükrözés (LSC
[laparoscopy]), amely forradalmi változáson ment keresztül.
Jelentõségét a 2. ábrával szemléltetem.

Elsõdleges hastükrözés. Lehetõvé teszi:

� a bizonytalan képlet szövettani tisztázását,
� a jelen idejû, valós stádium meghatározását,
� a döntést az elsõdleges (PDS [primary debulking

surgery]) vagy kemoterápia közbeni (IDS [interval
debulking surgery]) sejtcsökkentõ mûtét végzésérõl,
avagy az esetleg teljes kemoterápia adásáról.

Ha az elsõdleges hastükrözésnél lehetõséget látunk a daganat
teljes eltávolítására, azt azonnal el is végezhetjük.

Másodlagos, harmadlagos hastükrözés. Elõnyei:

� A stádium/mûthetõség pontos megállapítása 3–4 kemo-
terápiás kezelés után, és döntés a mûtétrõl (IDS) vagy a
gyógyszeres kezelés folytatásáról.
� A kiújult daganat korai felismerése.
� A gyógyszeres vagy a mûtéti kezelés eldöntése kiújult

daganatoknál.
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1. táblázat A CT és MR pontossága %-ban a mûthetõség
szempontjából meghatározó helyek daganatos beszûrtségének
megállapításában

CT MR

Nem eltávolítható távoli áttét 73,4 (64–80) 97,9 (93–99)

Patkóbél, gyomor, béltörzsi
verõér (truncus coeliacus)
érintettsége

93,6 97,6

Kiterjedt rákosodás 80,1 (72–86) 85,7 (90–98)

Nagyér érintettsége 94,7 (88–98) 98,9 (94–100)

1. ábra Hengeres szövetminta vételi eszköz

2. ábra Rekeszi hashártyát, illetõleg Glisson-tokot érintõ
daganat, a máj állományába nem terjedt be – nem jelent mûtéti
ellenjavallatot!



A hastükrözés elsõdleges vagy ismételt bevonása a kezelés ter-
vezésébe nem terheli meg a beteget, illeszthetõ a beteg állapo-
tához, és nem késlelteti a kezelést (10, 11).

Felvetõdhet az örök kérdés, hogy egyenértékû-e a hastükrözés
a has megnyitásával a daganat kiterjedtségének megítélésében.
Több felmérése szerint a két eljárás alapvetõen azonos értékû
(11). Mégis vannak olyan, nehezen látótérbe hozható terüle-
tek, melyeknél a nyílt mûtét pontosabb, például a rekesz hátsó
felszíne, a felsõ bélfodri verõér és a májkapu területe. Kérdé-
ses esetekben olyan 6–8 cm-es, felsõ-közép vonali hasmeg-
nyitás segíthet, amelyen keresztül áttapintható a felhas. Így el-
lenõrizhetõ a kérdéses rekeszi felszín, a Winslow-nyíláson ke-
resztül a cseplesztömlõ és a nagyerek területe, lehetõvé téve a
további teendõk eldöntését (10–13).

Az eredményes hastükrözés végzésének gyakorlati megfonto-
lásai:
� Mûtét elõtti szempontok
� A betegeket úgy készítsük elõ a hastükrözéshez, hogy

adott esetben azonnal elvégezhessük a kiterjesztett mû-
tétet.
� Mûtét elõtti ultrahangvizsgálattal tervezzük meg a beha-

tolási pontokat, hogy elkerüljük a szövõdményeket.
� Nagy mennyiségû hasvizet célszerû a mûtét elõtti napon

szakaszosan lebocsátani, heparinvédelemben (LMWH).

Így átlagosan 8 Hgmm hasüregi nyomás elegendõ a be-
avatkozás közben.

� A beteg tájékoztatása terjedjen ki a jól ismert kockázato-
kon és szövõdményeken túl arra is, hogy a mûtétnél sor
kerülhet a vastag- és vékonybélszakaszok, a lép, a re-
kesz és a májlebeny eltávolítására, vendégnyílás készí-
tésére, valamint a hólyag, a húgyvezeték kimetszésére
és helyreállításra.
� Gondoskodni kell a mûtét alatti fagyasztásos szövettani

vizsgálat lehetõségérõl, hogy a hiánya ne legyen akadá-
lya az azonnali kiterjesztett mûtétnek.
� Célszerû a lélekgyógyász (onkopszichológus) bevonása

a döntéshozatalba. Részben a beteg lelki támogatása
szempontjából, másrészt azért is, mert a beteg együtt-
mûködési állapotának ismerete segíti az orvost a mûtét
tervezésében. Tudnunk kell, hogy a beteg a mûtét utáni
testképét hogyan tudja elfogadni. A megváltozott testál-
lapot nem elfogadása a kiterjesztett mûtét egyik feltéte-
les ellenjavallata.

� Mûtét alatti lépések
� Törekedni kell arra, hogy a behatolások mind a közép-

vonalban legyenek (egyvonalas behatolás), mert ezt a
részt a kiterjesztett mûtétnél kimetsszük a köldökkel
együtt.
� Az 5 mm-es eszközöket részesítsük elõnyben.
� Használjunk 30–45 fokos, lehetõség szerint hajlékony

fényforrást a jobb látás érdekében.
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3. ábra A kórmegállapító hastükrözés gyakorlati alkalmazásának irányelvei. LSC: hastükrözés (laparoscopy) PDS: elsõdleges mûtét (primer debulking
surgery) IDS: köztes mûtét (intervallum debulking surgery) CCR: teljes sejtcsökkentés (complet cytoreductio)



� A beteg mûtét alatti forgatásával javítható a kérdéses te-
rület megítélése.
� Bizonytalan eredetû kismedencei képlet eltávolításakor

használjunk hasüregi zsákot a rosszindulatú daganatsej-
tek szóródásának megakadályozására.
� Hasi mosófolyadék vétele mindig szükséges.

A szúrcsatornai (port site) áttét kérdése. Messzemenõen túl-
hangsúlyozott. Ezek eltávolításra kerülenk a has megnyitása-
kor, ha a beteg mûthetõ – ezért jelentõs a középvonalbeli beha-
tolás. Ha a beteg nem mûthetõ, a szövettanilag igazolt petefé-
szekrákos betegnél késés nélkül (a hastükrözést követõ 2 héten
belül) elkezdhetõ vagy folytatható a kemoterápia, amely el-
pusztítja a szúrcsatornai ráksejteket is.

A ki és a hol kérdésköre. Ha az elváltozás rákgyanús, a nõorvo-
si daganatgyógyászati központ daganatsebésze végezze a has-
tükrözést és a kiterjesztett mûtétet is. Az õ tudása, ismerete és
tapasztalata meghatározó.

Ha jóindulatúnak gondolt elváltozás miatt végzett hastükrö-
zésnél vagy más mûtétnél (epehólyag-eltávolítás, sérvmûtét)
véletlenül derül fény a petefészekrákra, a következõket kell
szem elõtt tartani:

� Alapelvárás a szövetminták vétele a szokásos helyekrõl:
mellsõ-hátsó méháthajlás, bal és jobb vastagbél melletti
árok, rekeszi hashártya, májfelszín, vékonybélgyök,
nagy és kis cseplesz.
� Kerülni kell a tömlõlebocsátást, a képlet megnyitását.
� Lényeges a videofelvétel, ha lehetséges – ez része a be-

teg leleteinek, segít a gyors és célzott döntésben, és elõ-
nyös a beteg tájékoztatásában, továbbá jogi védelmet is
nyújthat vitatott kérdésekben.

A kórmegállapító hastükrözés gyakorlati alkalmazásának
irányelvei. A 3. ábra a saját gyakorlatunk elveit mutatja, tük-
rözve az LSC szerepét a beteg állapotának felmérésében és
késlekedés nélküli ellátásban.

� ÖSSZEGZÉS
A petefészek hámeredetû rákjának kórismézése összetett fo-
lyamat, egyre kifinomultabb, de nem mindig megfelelõ pon-
tosságú. Mégis törekednünk kell a betegség korai felismerésé-
re, szövettani azonosítására, a stádiumhoz illesztett kezelésre,

a túl- és alulkezelés elkerülésére. Ezért szükséges a megfelelõ-
en tervezett és kivitelezett klinikai vizsgálat, melynek módsze-
rei egymást kiegészítve teszik lehetõvé a betegség gyors és
pontos megállapítását.
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� BEVEZETÉS
A képalkotó vizsgálatok, így az ultrahangvizsgálat is, már ki-
fejlesztésüket követõen fontos részét képezték a betegségek,
köztük a nõgyógyászati daganatos kórképek vizsgálatának (1)
és a kezelési terv kidolgozásának.

Az ultrahangvizsgálatnál is érdemes figyelembe venni a beteg-
ség terjedésének, elõfordulásának adatait. A hámeredetû pete-
fészek-daganatok stádium és életkor szerinti megoszlása na-
gyon változatos. Általában mégis elmondható, hogy az elõre-
haladott stádium az idõsebb, a kezdeti betegség a fiatalabb
nõknél fordul elõ (2). A petefészekrákok fõleg a 60 év feletti
korosztályt érintik, míg a csírasejtes és ivarlécdaganatok legin-
kább a fiatalabb korosztályt sújtják (3). Ezek az adatok, noha
nem alaktani mutatók, mégis tájékoztatók, felhasználhatók a
véleményezésben.

Az a tény, hogy valamely petefészek-folyamat jó vagy rosszin-
dulatú-e, jelentõsen befolyásolja a kezelési tervet (4) és a beteg
túlélését. Az elõrehaladott betegség felismerése szintén fontos
a túlélés és a kezelés szempontjából is; a beteg mielõbb érkez-
zen meg a daganatsebész nõgyógyászhoz.

� FÜGGELÉKKÉPLET
A petefészek-daganatot leggyakrabban egy- vagy kétoldali
függelékképlet formájában fedezzük fel. Az ultrahangvizsgá-
latnak ezek jó- vagy rosszindulatú voltának megkülönbözteté-
sében van jelentõsége, nem pedig a szöveti eredetük meghatá-
rozásában (5). Az elmúlt évtizedekben számos folyamatszámí-
tást dolgoztak ki erre a célra:

� Sassone és munkatársai (6) hüvelyi ultrahangvizsgálat-
tal különítették el a jó- és rosszindulatú elváltozásokat.
A képletek falvastagságát, a sövények számát, a hangár-
nyékoltságot, valamint a szemölcsös növedékek méretét
osztályozták és pontozták. Minél nagyobb pontszám
adódik össze egy képlet vizsgálatánál, annál nagyobb a
rosszindulatúság valószínûsége. A daganat méretét nem
vették figyelembe, mert nem befolyásolta a módszer ér-
zékenységét. Módszerükkel 143 betegnél 83%-os fajla-

gossággal és 100%-os érzékenységgel különítették el a
jóindulatú daganatot a rosszindulatútól; a pozitív elõre-
jelzõ érték 37, a negatív 100% volt.
� Az RMI1-számítás (Risk of Malignancy Index) Ian Ja-

cobs és mtsai (7) nevéhez fûzõdik. Nem tisztán ultra-
hang-eltéréseket figyeltek meg a jó- és rosszindulatúság
megkülönböztetésére (lásd 23. oldal).

� Több hasonló számítás is napvilágot látott (RMI2, RMI3
stb.), melyek más-más változókat alkalmaztak.

A sok folyamatszámítási módszer és az ultrahangos képi neve-
zetek egységességének a hiánya végül az International
Ovarian Tumor Analysis (IOTA) életre hívásához vezetett.
Ebben egyszerû, alapvetõ képi kórismézési meghatározásokat
bevezetve értékelték a kismedencei képleteket (1. táblázat), el-
döntendõ, hogy azok jó- vagy rosszindulatúak (9, 10). A mód-
szer helyességét elõretekintõ vizsgálatsorozatban bizonyítot-
ták (11).

Az International Ovarian Tumour Analysis (IOTA) szabályai:

� M-szabályok (rosszindulatú elváltozásra utaló jellegzetes-
ségek; M-jellegzetességek):
� szabálytalan szerkezetû tömött daganat,
� legalább négy szemölcsös növedék (1. ábra),
� hasvíz (2. ábra),
� szabálytalan többosztatú tömött részeket tartalmazó da-

ganat, melynek legnagyobb átmérõje legalább 100 mm,
� nagy sûrûségû színtartalom színkódolt keringésvizsgá-

latnál.
� B-szabályok (jóindulatú elváltozásra utaló jellegzetességek;

B-jellegzetességek):
� egyosztatú tömlõ,
� amennyiben tömött rész fordul elõ, annak legnagyobb

átmérõje nem nagyobb 7 mm-nél,
� hangárnyék jelenléte,
� sima felszínû többosztatú daganat. amelynek átmérõje

nem nagyobb 100 mm-nél,
� nincs számottevõ keringés színkódolt keringésvizsgálat-

tal.
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� Egyszerû szabályok
� Elsõ szabály. Amennyiben egy vagy több M-jellegze-

tesség van jelen és B-jellegzetesség nem található, a da-
ganatot rosszindulatúnak ítéljük.
� Második szabály. Amennyiben egy vagy több B-jelleg-

zetesség van jelen és nincs M-jellegzetesség, a dagana-
tot jóindulatúnak ítéljük.
� Harmadik szabály. Amennyiben M- és B-tulajdonságok

is elõfordulnak, a vizsgálat bizonytalanul értékelhetõ;
második vonalbeli képalkotó vizsgálat javasolt.

A tárgyban nagyon sok közlemény jelent meg, ezeket egybe-
vetéssel (metaanalízis) elemezték (12). 47 cikkben összesen 19
674 függelékképlet értékelése szerepelt, közülük 13 953
(70,9%) jó-, 5721 (29,1%) rosszindulatú volt.

Az egyszerû ultrahang-értékelési szabályokat (simple rules)
alkalmazó módszerrel 93%-os érzékenység és 80%-os fajla-
gosság érhetõ el; az alacsonyabb fajlagossági érték a sok hami-
san pozitív lelet elõfordulásának a következménye – ebben a
vizsgálati módszerben ugyanis bizonytalanul értékelhetõ lele-
tek alapján is rosszindulatúságot véleményeztek. Az IOTA-
módszert hatékonyabbnak találták, mint a már több mint négy
különbözõ alcsoportra bõvült RMI-ket (12).

Az IOTA vizsgálati módszer hatékonysága egyszerûségében
és egységességében rejlik: a különbözõ vizsgálók értékelései
összehasonlíthatók, és az ultrahangos értékelési módokban ke-
vésbé jártasak is könnyen eligazodnak.

Ha a nem képzett vizsgáló M- és B-jellegzetességeket is lát (bi-
zonytalanul értékelhetõ vizsgálat), szakértõ ultrahangos bevo-
nása szükséges – az ultrahangos szakember ugyanis számos al-
kalommal képes volt ilyen esetben is a megfelelõ döntésre.

� ÖSSZEGZÉS
Összességében kijelenthetõ hogy az ultrahangvizsgálat kellõ
gyakorlat birtokában képes elkülöníteni a rosszindulatú hám-
eredetû petefészek-daganatokat a jóindulatú petefészek-elvál-
tozásoktól. A gyakorlatban talán ez az egyik legfontosabb adat
a betegek kezelése szempontjából.
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1. táblázat Az International Ovarian Tumour Analysis (IOTA)
alapmeghatározásai

Képlet: egyosztatú, tömött egyosztatú, többosztatú,
tömött többosztatú, tömött.

Tartalom: echomentes, echoszegény, egynemû, közepesen
echogén, bevérzéses vagy kevert.

Szerkezet: tömött anyag, szemölcsös szerkezet vagy fali
egyenetlenség (jelenléte és mérete).

Tömött
összetevõ:

olyan echogenitású képlet mely szövet benyomá-
sát kelti. A kásadaganat (dermoid) fehér tömött
képlete nem tömött szövet, miként a véralvadék
és a nyákos szövet sem.

Fal: a 3 mm-nél nagyobb kiemelkedés a szemölcsös
növedék; ha a kinövés kisebb, mint 3 mm, fali
egyenetlenségnek mondjuk.

Szabályta-
lanság:

lehet szabálytalan a belsõ fal vagy egy tömött
képlet körvonala.

Hasvíz: olyan kóros mennyiségû szabad folyadék, mely
a kismedence fölé ér.

Erezettség
pontozása:

nincs erezettség = 1, csekély erezettség = 2,
közepes erezettség = 3, teljes erezettség = 4

Színkódolt
áramlás
vizsgálat

nincs áramlás = 1, csekély áramlás = 2,
közepes áramlás = 3, erõs áramlás = 4

1. ábra Rosszindulatú petefészek-daganat belfelszinén szemölcsös növe-
dékekkel. A növedékek nagyobbak 3 mm-nél. Bal oldalán egy nagyobb tö-
mött szövet is látható.

2. ábra Szabad hasi folyadékban lebegõ petefészekrák. Felritkult, vize-
nyõs szövet képezi. Az egész petefészket magában foglalja
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� BEVEZETÉS
A hámeredetû petefészekrákos betegek ellátásában a képalko-
tó vizsgálatoknak többféle feladata is van. Jelentõsek a beteg-
ség kórismézésében, a kiterjedtség és a daganat eltávolítható-
ságának megállapításában, a kezelés hatásának megítélésében
és a betegek követésében.

� A PETEFÉSZEK DAGANATOK ELKÜLÖNÍTÕ
KÓRISMÉJE

A petefészkek területén észlelt daganatnál törekedni kell arra,
hogy megbecsüljük a rosszindulatúság valószínûségét, mert ez
nagyban meghatározza a kezelési tervet. Gyanús elváltozásnál
több tényezõt is figyelembe kell venni a mûtéti terv felállításá-
nál: a beteg korát, általános állapotát és a gyermekvállalási
szándékát.

A kockázatbecslésben az ultrahangvizsgálattal észlelt szerke-
zeti jegyek és a daganatjelzõk értékei irányítanak. Az esetek
20–25%-ában azonban az ultrahangvizsgálattal látott kép nem
egyértelmû, vagy az elváltozás túlér az ultrahangvizsgálat lá-
tómezején, avagy a beteg vizsgálata alkati okokból nehezített
(2, 3). Ekkor a kismedencei MR-felvétel adhat pontosabb ké-
pet a daganatról. A rosszindulatúság gyanúját az ultrahang- és
az MR-képeken egyaránt a kevert, tömör-tömlõs szerkezet, a
vastag sövények és a belsõ növedékek jelenléte veti fel (4). Az
MR-nél a különféle anyagok eltérõ idõ alatt térnek vissza az
alapállapotukba, ezért megítélhetõ még a víz-, a zsír-, a kolla-
gén-, a vér-, a kalcium-, a melanin- vagy a fehérjetartalom is;
ezek az adatok az elváltozások szövettani szerkezetére enged-
nek következtetni (5). A szerkezet még inkább valószínûsíthe-
tõ gadolínium használatával, valamint a mûködési képalkotó
módszerek segítségével.

A fiatal betegeteknél gyakrabban elõforduló határeseti
(borderline) daganatok megkülönböztetése képalkotó vizsgá-
latokkal nem megbízható. Ezek a daganatok szintén tömör ré-
szeket tartalmazó sövényes, tömlõs szerkezetûek, ezért ezek
alapján a korai stádiumú hámeredetû daganatoktól nem lehet
egyértelmûen elkülöníteni (6), és a daganatjelzõk vizsgálata
sem igazít útba.

Az ESUR (European Society of Urogenital Radiology) ajánlá-
sa szerint az ultrahangvizsgálattal egyértelmûen nem tisztáz-
ható elváltozásokat a szokványos T1-, T2-súlyozott felvételek
mellett, a mûködési MR-módszerrel (dinamikus MR, diffúzió-
súlyozott MR) is javasolt vizsgálni. Erre külön kórismézési fo-
lyamatvizsgálatot dolgoztak ki (7).

Elõretekintõ, sokközpontú vizsgálatban egyszerûsített, ötpontos
osztályozási rendszer, az úgynevezett ADNEX-MR számítás
alapján tanulmányozták, hogy mennyire lehet a jó- és a rosszin-
dulatú petefészek-daganatokat elkülöníteni (3). A módszer
94,9%-os érzékenységgel és 97,5%-os fajlagossággal ismerte fel
a rosszindulatú daganatokat. A vizsgálók közötti egyezõség szin-
tén nagy volt. A határeseti daganatok elkülönítésére nem volt
megfelelõ, ehhez a mûködési MR alkalmazása szükséges.
A rendszer további finomítását tervezik a daganatjelzõk és más
képalkotó modalitások bevonásával (7, 8).

A PET–CT az ultrahangvizsgálattal biztonsággal nem azono-
sítható függelékképletek megítélésére nem kifejezetten aján-
lott, mivel a termékeny életszakaszban a szabályos petefész-
kek és a jóindulatú terimék is halmoznak, lehetnek álpozitívak,
a tömlõs vagy elhalt részeket tartalmazó képletek pedig
álnegatívak (7, 9, 10).

A PET–MR az anatómiai részleteket ugyan finomabban tudja
ábrázolni, mint a PET–CT, a távoli áttétek leképezésében
azonban nem hatékonyabb. Tekintetbe véve a jelentõs vizsgá-
lati költséget és a nehéz hozzáférhetõséget, használatát a min-
dennapi klinikai gyakorlatba egyelõre nem érdemes beépíteni
(9).

� A RÁK STÁDIUMÁNAK MEGHATÁROZÁSA ÉS
ELTÁVOLÍTHATÓSÁGÁNAK FELMÉRÉSE

Az elõrehaladott petefészekrák jellegzetes jele a hashártya
érintettsége és a hasvíz (1. ábra). Ilyenkor az alapkérdés:
mennyire kiterjedt, eltávolítható-e a daganat? Ennek eldönté-
sére a leghatékonyabb képalkotó vizsgálati módszer a mell-
kast, hasat és kismedencét is leképezõ CT (11, 12). Számos ta-
nulmányt végeztek annak eldöntésére, hogy a CT-leleteken
mely eltérések tekinthetõek az eltávolíthatóság jelzõjének.
Korábban a májkapu, a jobb rekeszkupola vagy a kiterjedt bél-
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érintettség jelentette az eltávolíthatóság határát. Az utóbbi
egy-két évtizedben kialakult kiterjesztettebb sebészeti beavat-
kozások túllépték a korábbi határokat; jelenleg nincs olyan
egységesen elfogadott képalkotói feltételrendszer, melynek al-
kalmazásával kiválaszthatók lennének azok a betegek, akiknél
eredményes mûtét nem kivitelezhetõ (12, 13).

� A HÁMEREDETÛ PETEFÉSZEKRÁKOK ÁTTÉTEINEK
JELLEGZETES CT-JELEI

Hasvíz. Jelenléte a rosszindulatúság gyanúját erõsíti. Hashár-
tyai érintettségre hívja fel a figyelmet, kiváltképpen, ha a
felhasban is megfigyelhetõ (2. ábra).

Hashártya. Az áttétek szabálytalan kontraszthalmozás, vasta-
godás, csomócskák, felrakódások formájában látszanak.
A mikrokalcifikációt a savós mirigyrákoknál a psammoma-
testek jelzik. A körülírt folyadékgyülemek nyákos felrakódá-
sokra utalnak (12).

Cseplesz. Beszûrõ felrakodások vagy csomócskák jelenhetnek
meg (3. ábra), amelyek egybeolvadásával kialakul az úgyne-
vezett csepleszsüti* (omental cake) (4. ábra). A folyamat rá-
terjedhet a haránt vastagbélre.

Máj. Jellegzetesek a májkörüli összenövések (5. ábra). A máj
felszíni érintettsége csipkézetté teszi a máj körvonalát.
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1. ábra CT-felvétel. Kétoldali savós tömlõs mirigyrák (nyilak jelölik)

2. ábra CT-felvétel. Folyadékgyülem a máj körül (nyíllal jelölve)

3. ábra Áttét a nagycsepleszben. a :
CT-felvétel, b: mûtéti lelet (nyíllal
jelölve)

4. ábra CT-felvétel, csepleszsüti*

5. ábra CT-felvétel. Máj körüli összenövések (a nyíl csipkézettséget mu-
tat)



Az áttétek leginkább a máj alatt a máj-vesetasakban (hepato-
renalis recessus, Morrison-tasak), a máj felett pedig a jobb ol-
dali rekeszfelszínen fordulnak elõ. Áttét a máj állományában
szinte sosem észlelhetõ (6a, b, c ábra), de a betegség elõreha-
ladtával a máj körüli felrakódások beterjedhetnek a máj állo-
mányába. Fontos a sarlóalakú májszalag (ligamentum falci-
forme hepatis), az epehólyagágy és a májkapu körüli terület

felmérése, ugyanis e képletek érintettsége általában gátolja a
megfelelõ mûtét elvégzését (12).

Bél. A vékonybél-érintettséget a CT-vizsgálat gyakran alábe-
csüli, mert a szétszórt áttétek szokásosan finom daganatos fel-
rakódás formájában vannak jelen (12). Az esetek egy részében
jól kivehetõ csomócskák, bélfalvastagodás vagy bélfalba terje-
dés észlelhetõ (7a, b ábra).

Lép. Tok alatti és lépkapui áttét egyaránt elõfordul; fontos tisz-
tázni a lépállomány érintettségét.

Bélfodor. A szabad hasi folyadék áramlási irányából követke-
zik, hogy a vékonybélfodor leggyakrabban a csípõbél végsõ
szakaszán érintett. Szintén jellegzetes a felsõ bélfodri verõ- és
visszér körül észlelhetõ kiterjedt beszûrtség vagy kerekded da-
ganatfelrakódások jelenléte. Nagyfokú beszûrtség a bélfodor-
gyök merevségét okozza, amelyre a vékonybélkacsok össze-
húzódottsága hívhatja fel a figyelmet (12).

Nyirokcsomók. A petefészkek nyirokelvezetésének megfele-
lõen áttéteket elõször a fõerek (aorta, vena cava) körüli nyirok-
csomókban érdemes keresni (8. ábra), de a kismedencei és rit-
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6. ábra a) CT-felvétel. Petefészek-mirigydaganat. b). Kontrasztos
CT-felvétel verõeres szakaszban. Májzsugorodás talaján kialakult májsej-
tes rák (nyíl); nem májáttét látható. A CT a 6a ábrán látható petefészek-da-
ganat miatt történt. A májdaganat szóródó kismedencei folyamat gyanúját
keltheti, de a petefészekrákra nem jellemzõ a májállományi áttét. Szövetta-
nilag a petefészek-daganat tömlõs mirigyrák volt. Az elsõdleges májdaga-
natot verõeres kemoembolizációval kezelték. c) CT-felvétel visszeres sza-
kaszban. A májsejtes rák jellemzõen nem ábrázolódik az alap és a vissz-
eres szakaszban (16)

a

b

c

7. ábra a) CT-felvétel. Kétoldali petefészekrák. b) A kétoldali petefészket
és szigmabelet magában foglaló rákos növedék. A szigmabél kitapadt a
daganattömeghez (nyilak jelölik)

a

b



kán a lágyéki nyirokcsomókban is kialakulhat áttét. Távolabbi
nyirokcsomók, mint a vese feletti, a májkapui, a béltörzs*
(truncus coeliacus) körüli és szív–rekesz (cardiophrenicus)
nyirokcsomók területén észlelt áttétek sokszor kizárják a meg-
felelõ mûtét elvégzésének lehetõségét (12).

Szalagok. A máj–nyombél és a máj–gyomor szalagok, vala-
mint a kiscseplesz környékén ábrázolódó áttétek a terület sok-
rétûsége miatt gyakran megnehezítik a daganat eltávolítását
(12).

Rekesz. A hasüregi folyadék áramlási irányának megfelelõen
jellegzetes a jobb rekeszkupola érintettsége. Megnyilvánulhat
halmozó csomócskák vagy kiterjedt megvastagodás formájá-
ban. Homloksíkban vizsgálva látható legjobban, hogy a rekesz
körvonal egyenetlen.

Mellhártya, tüdõk. Gyakori jelenség az egy vagy kétoldali
mellûri folyadékgyülem, társulva a mellhártya daganatos meg-
vastagodásával. Ezek a jelek általában az elsõdleges eltávolít-
hatóság ellen szólnak. A tüdõállomány érintettsége a hámere-
detû petefészekrákoknál ritka – az áttétes tüdõdaganatra jel-
lemzõ az adott tüdõlebenyt ellátó érképlet csúcsán ábrázolódó
kerek árnyék (15).

Agy. A nõgyógyászati rákok ritkán adnak áttétet az agyba. Az
agyi áttétekre jellegzetesek a fehér- és a szürkeállomány hatá-
rán elhelyezkedõ képletek, melyek a kontrasztanyagot változó
mértékben halmozzák, függõen a vér–agy gát károsodásától
(9. ábra) (15).

Összegzés. A CT-felvételen gyakran nem láthatók a 10 mm-
nél kisebb felrakódások, ezért a daganat szétszóródásának
gyanújakor hasznos lehet elõször hastükrözéssel felmérni a da-
ganat kiterjedtségét (lásd 24. oldal).

A képalkotó vizsgálatoknak nem az a szerepe, hogy meghatá-
rozzák, mely daganatokat lehet eltávolítani, hanem az, hogy
felhívják a klinikusok figyelmét azokra az áttétekre, amelyek
megnehezíthetik a mûtétet (12). A kezelési terv felállítása kü-
lönbözõ szakorvosok együttes döntésén kell, hogy alapuljon.

� A KEZELÉS HATÉKONYSÁGÁNAK FELMÉRÉSE
A kemoterápia hatásának megítélésében a daganatjelzõk soro-
zatos vizsgálatán kívül a bizonyos idõközönként elvégzett
képalkotó vizsgálatok segítenek. Lényegesek részben azért,
mert a daganatgócok méretbeli változásai a képalkotó vizsgá-
latokkal megbízhatóan megállapíthatók, másrészt így a külön-
bözõ központok kezelési eredményei egymással pontosabban
összevethetõk.

A WHO 2000-ben tette közzé a RECIST (Response
Evaulation Criteria in Solid Tumors) elnevezésû módszertani
ajánlását, 2009-ben frissítette. Jelenleg a kezelés hatásának
mérésére a RECIST 1.1 ajánlást alkalmazzuk (17). Ebben
meghatározták többek között, hogy milyen idõközönként,
mely eltéréseket (target lesions) vizsgáljuk, mely nyirokcso-
mók számítanak kórosnak, mi tekinthetõ részleges (PR –
partial response) vagy teljes válasznak (CR – complete
response), illetve változatlan állapotnak (SD – stable disease)
és elõrehaladó betegségnek (PD – progressive disease).

Bizonyos esetekben – hashártyai szóródás, 1 cm-nél kisebb át-
tétek, daganathalmazok – a kezelés hatásának megítélése a
RECIST módszerrel nehézségekbe ütközhet. Jelenleg a
RECIST-értékelést CT-nél és az MR-nél alkalmazzuk, de ta-
nulmányozzák a módszernek a PET–CT-ben való hasznosítha-
tóságát is. A mûködési MR a kezelésre adott válasz felmérésé-
ben szintén ígéretes (12, 15).

� UTÁNKÖVETÉS
A nõgyógyászati rosszindulatú daganatos betegek utánköve-
tési módszereirõl és ütemezésérõl kevés a bizonyíték (15).
A petefészekrákos betegek követésére elsõsorban a daganat-
jelzõk vizsgálata alkalmas. A tünetmentes betegeknél a 3–6
havonta végzett ellenõrzõ képalkotó vizsgálatokkal nem fe-
dezhetõk fel a kiújulások hamarabb (19). Panasz esetén vagy a
daganatjelzõk emelkedõ szérumszintjekor szokásosan CT-t
végzünk. MR-t vagy PET–CT-t csak akkor, ha a CT negatív
(10).

A CT-felvételeken a kiújulás változatos formában jelentkez-
het: hasvíz, hashártyai szóródás, csomócskák és szervi áttétek.
A kisméretû kiújulások, valamint a hashártyákon és a belek
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8. ábra CT-felvétel. Gyanús aorta melletti nyirokcsomó (nyíl)

9. ábra CT-felvétel. Petefészekrák agyi áttéte



felszínén elõforduló felrakódások CT-vel, a lágyrészeken be-
lüli rossz felbontóképessége miatt, nehezen ismerhetõk fel.
Tovább nehezíthetik a kórismézést a sebészeti beavatkozás kö-
vetkeztében kialakult torzult anatómiai viszonyok, valamint a
gyógyulással járó hegesedések. A távoli áttétek azonban álta-
lában jól felismerhetõk.

Az MR – kiváltképpen a mûködési MR – a helyi kiújulásokat
és a hashártyai felszínek érintettségét jobban kimutatja, mert a
lágyszöveteken belüli felbontóképessége jobb.

Jelenleg több tanulmány is folyik azzal kapcsolatban, hogy a
mûködéses képalkotó vizsgálatokkal mért mutatók – például a
becsült áramoltatásos együttható* (apparent diffusion
coefficients, ADC map) – miként lennének eredményesen fel-
használhatók a kiújulások kimutatásában. Ennek a törekvés-
nek azonban csak akkor lenne igazán értelme, ha annak keze-
lésmódosító hatása lenne (például gyógyszeres kezelés helyett
újabb mûtét).

A kiújulások képalkotó vizsgálatában jelenleg a PET–CT-
vizsgálat a leghatékonyabb, mivel a teljes test ábrázolásán túl a
sejtek anyagcsere-tevékenységérõl is tájékoztat. A vizsgálat
hatékonyságának azonban itt is vannak korlátai. Bizonyos
szervek élettani állapotban is halmoznak. A vizsgálat felbontó-
képessége 5–7 mm-ig terjed, tehát az apróbb felrakódások ez-
zel a módszerrel sem ábrázolódnak. A mûtétet követõ szöveti
folyamatok szintén téves eredményre vezethetnek, ezért mûté-
tet követõen 3–6 hónapig nem érdemes PET–CT-t végezni
(18, 9).

� ÖSSZEGZÉS
A képalkotó vizsgálatok a daganatos betegek ellátásában min-
dig jelentõs szerepet töltöttek be. Az utóbbi évtizedekben az
újabb módszerek megjelenésével egyre részletesebb és ponto-
sabb adatokhoz jutnak a klinikusok a daganatos betegek
állapotával kapcsolatban.

A petefészekrák kezdeti kivizsgálásában az ultrahangvizsgálat
alapvetõnek tekinthetõ, a betegek további ellátásánál azonban
az MR, a CT és a PET–CT a leglényegesebb. A kismedencei
MR elsõsorban az ultrahangvizsgálattal bizonytalanul meg-
ítélhetõ petefészekképletek kórismézésére javasolt. Amennyi-
ben a rosszindulatúság nagyon valószínû, a mellkasi, hasi és
kismedencei CT elvégzése a szokványos: a daganat kiterjedt-
ségérõl és eltávolíthatóságáról adhat felvilágosítást.

Tudni kell azonban, hogy a CT-vel a finom hashártyai szóró-
dás, illetve a belek felszínes érintettsége legtöbbször nehezen
állapítható meg. Ezért a szétszóródott petefészekrák gyanúja-
kor a hastükrözés segíthet az eltávolíthatóság megítélésében.

A kezelés hatékonyságának megítélésére – a daganatjelzõk
mellett – a képalkotó vizsgálatokat is igénybe vesszük. Lénye-
ges a követett képletek pontos mérése, a RECIST 1.1-rendszer
szempontjai szerint. Egyre szélesebb körben tanulmányozzák
a mûködési vizsgálatok – mûködéses MR, áromoltatás-
súlyozott* MR, PET–CT – hatékonyságát a daganatos betegek
kezelésének ellenõrzésére.

Nem tisztázott, hogy a hámeredetû petefészekrák miatt kezelt
betegek utánkövetésben milyen sûrûn szükséges képalkotó
vizsgálatokat végezni. Panasz vagy a daganatjelzõk emelkedõ
szintje esetében legtöbbször CT-t végzünk, de ha az negatív, a
hatékonyabb PET–CT is elvégezhetõ.
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� BEVEZETÉS
A hámeredetû petefészekrákokat szokványosan sejtmérgezõ
szerekkel kezeljük.

Történelmi visszatekintés. A nõgyógyászati daganatok sejt-
mérgezõ gyógyszeres kezelése több mint 60 éve került be a kli-
nikai gyakorlatba, és több, egymástól többé-kevésbé jól elha-
tárolható korszak különböztethetõ meg:

� egy gyógyszeres kemoterápia,
� több gyógyszeres kemoterápia ciszplatin alkalmazása

nélkül,
� ciszplatin alapú összetett kezelések bevezetése,
� taxonok bevezetése.

Az egy gyógyszeres kezelést alkilezõ vegyületekkel (thiotepa,
chlorambucil, melphalan, ciklofoszfamid) a 60-as évek végéig
alkalmazták. A késõbb felfedezett kemoterápiás szereket, fõ-
leg a hexametilmelamint, eredményesen használták petefé-
szekrákos betegek kezelésére. Az 1970-es évektõl kezdve je-
lentek meg az antraciklinek, elõször a daunorubicint és a
doxorubicint (Adriamycin) alkalmazták; legnagyobb veszé-
lyük a szívkárosító hatás volt. Késõbb forgalmazták a
polietilén-glikol bevonatú liposzómás doxorubicint, a Doxylt
(Caelyx). Megfelelõ daganatpusztító hatást 20%-ban sikerült
elérni, enyhe mellékhatások mellett – szívkárosodást egyálta-
lán nem okozott. Az epirubicin a glükuronsavhoz kötõdik,
ezért jóval enyhébbek a mellékhatásai, fõleg a szívkárosítás.

Az egyedileg már hasznosnak és alkalmasnak bizonyult külön-
bözõ hatásmódú szereket a 70-es évek kezdetétõl egyre inkább
egymással társítva adagolták abban a reményben, hogy
daganatgátló hatásukban segítik egymást, és hogy mérgezõ
mellékhatásaik az egyes gyógyszerek kisebb mennyisége mi-
att mérséklõdnek. Az együttes kezelések elõnyeit az idõ iga-
zolta.

A petefészekrákos betegek gyógyszeres kezelésében döntõ
volt a ciszplatin megjelenése. Sokkal hatásosabb volt az elõ-
zõknél, önmagában és más vegyületekkel együtt is. A 70-es

évek végétõl a ciszplatin volt a leggyakrabban alkalmazott
gyógyszer a petefészekrákos betegek kezelésében. Többféle
szerrel társították: ciszplatin–ciklofoszfamid (CP), doxoru-
bicin–ciszplatin (AP), epirubicin–ciszplatin (EP), ciklofoszfa-
mid és AP (CAP), (ciklofoszfamid és EP = CEP) és a CAP–
hexametilmelamin (CHAP). Ezek 59–88%-ban voltak hatáso-
sak. Több mint egy évtizeden át a petefészekrákos betegek ke-
zelése valamelyik platinavegyület és alkiláló szer együttadá-
sán alapult. A legtöbb intézet a ciszplatin–ciklofoszfamid (CP)
kezeléssel kezdett.

A következõ 25 évben a ciszplatin és taxol párost alkalmazták;
a „hatásossági arány” a 70-es évek egy gyógyszeres kezelésé-
vel elért 20%-ról 73%-ra nõtt. Ennél is fontosabb, hogy az átla-
gos túlélési arány az utóbbi 20 évben jelentõsen javult. Kétség-
telen, hogy ebben a mûtéti kezelés tökéletesedésének is jelen-
tõs a szerepe, a jelenség hátterében mégis elsõsorban az erõ-
sebb daganatgátló és ugyanakkor enyhébb mellékhatással járó
korszerû gyógyszeres kezelés áll. A platinatartalmú szerek az
elõrehaladott stádiumú petefészekrákos betegeknél 60%-ban
hatásosak, akkor is, ha a ciszplatint a kevésbé károsító carbo-
platinnal helyettesítik.

A petefészekrák gyógyszeres kezelésében egyre nagyobb sze-
rep jutott a taxonoknak. A taxolt elõször önmagában adták.
Már a legelsõ kezeléseknél megfigyelték, hogy esetenként
igen súlyos allergiás folyamat (kezelést igénylõ vérnyomás-
esés, légzési elégtelenség, kiterjedt bõrkiütés) jelentkezik. Ki-
derült, hogy ennek oka a gyógyszer vivõanyaga által keltett
hisztaminfelszabadulás. A kezelés elõtt alkalmazott antihiszta-
min, szteroid és szerotoninantagonista gyógyszerek adásával
az allergiás válasz kivédhetõ.

A taxolt csakhamar más gyógyszerekkel társították: kezdetben
ciszplatinnal, késõbb carboplatinnal. A kétféle kezelés egyfor-
mán volt hatásos, az utóbbinál a mellékhatások enyhébbek
voltak, ezért leginkább a taxol–carboplatin kezelés terjedt el.

Napjaink kezelési gyakorlatát a platina és a taxonok kulcsszere-
pének felismerése alapozta meg (1). Az amerikai Nõgyógyászati
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Onkológiai Csoport (Gynecologic Oncology Group, GOG)
taxol–ciszplatin kezeléssel végzett vizsgálata (GOG111) áttörést
hozott a petefészekrákos betegek ellátásában (2). A GOG111 be-
választásos vizsgálatban hasonlította össze a hagyományos
ciklofoszfamid–ciszplatin kezelést a taxol–ciszplatin hatékony-
ságával. Ez a vizsgálat igazolta elõször, hogy a paclitaxel–
ciszplatin kezeléssel eredményesebben pusztítható a daganat (a
betegek 70%-a lett daganatmentes), és hosszabb a kiújulásmentes
túlélés (átlag 13 hónap). A szokásos vérképzõszervi mellékhatá-
sokon kívül a kezelést leginkább a vesekárosodás akadályozta,
ezért vetõdött fel a vesét kevésbé károsító carboplatin adása a
ciszplatin helyett. A GOG158 (3) vizsgálat bizonyította, hogy a
paclitaxel–carboplatin ugyanolyan hatékony, mint paclitaxel–
ciszplatin, de kevesebb a mellékhatása. További elõnye a rövi-
debb kezelési idõ (24, illetve 3 óra). A könyvtárnyira duzzadt iro-
dalom (60 klinikai vizsgálat, 15 500 eset) metaelemzése szerint a
platina önmagában (halálozási HR: 1,16) vagy a platina–nem
taxon társítás (HR: 1,28) kevésbé hatásos, mint a taxan–platina
társítás (4).

� JELENLEGI SZOKÁSOS KEZELÉSI MÓDSZEREK
A hámeredetû petefészekrákos betegek elsõdleges gyógysze-
res kezelése a paclitaxel–carboplatin együttes, melyet bizo-
nyos esetekben érképzõdést gátlóval egészítünk ki (5). A pac-
litaxel (175 mg/m2) és a carboplatin (AUC 5) együttest három-
hetenként adjuk, 3–6 alkalommal.

A betegeket a gyógyszeres kezelésrõl megfelelõen felvilágosít-
juk, a részletekrõl együttesen döntünk. A kezelésbe való bele-
egyezésüket a beleegyezõ nyilatkozat aláírásával jelzik. A keze-
lést megelõzõen kötelezõ felmérni a kezelendõ beteg általános ál-
lapotát, többnyire a Karnofsky-skála alapján – csak az 50–100
pont közötti értékkel bíró betegek kezelhetõk. Lényeges még a
vérkép ismerete, valamint a máj- és vesemûködés laboratóriumi
vizsgálata, melyeket mindegyik alaklommal elvégzünk. A keze-
lés javallatát a szövettani leletre és a megfelelõen megállapított
stádiumra alapozzuk:

Az stIa/b-G1 esetekben kedvezõ a kórlefolyás, akkor is, ha a
mûtétet nem követi kemoterápia; 80%-ot meghaladó ötéves
kiújulásmentes túlélés várható.

Az stIa/b-G2/3 esetén javasolt a kiegészítõ kezelés (6, 7). Öt
platinaalapú kezeléssel végzett, elõretekintõ, nagy klinikai
vizsgálat Cochrane-metaelemzése (1277 beteg) azt mutatta,
hogy a korai stádiumú petefészekrákban szenvedõ betegeknél
a gyógyszeres kezelés alkalmazás elõnyösebb (HR: általános
túlélés 0,71; daganatmentes túlélés 0,67), mint a csak megfi-
gyelés (6). A túlélési elõny a kiterjesztett követési idõtartam-
ban (10 év) is megmaradt, de csak a nagykockázatú betegség-
ben szenvedõknél, a kiskockázatúaknál nem volt számottevõ
különbség.

Megjegyzés: A mûtétet követõ, kiegészítõ gyógyszeres kezeléstõl
való eltekintés legalább olyan súlyú döntés, mint annak javallata.
Éppen ezért a klinikai gyakorlatban célszerû a második szövetta-
ni szakvélemény kikérése, a mûtéti leírás gondos áttekintése, ér-
tekezés a mûtétet végzõ orvossal, a daganatjelzõk mûtét elõtti és
utáni értékeinek elemzése. Mindezek figyelembe vételével szü-
lethet döntés a több társszakmai képviselõibõl álló szakbizottság
véleménye alapján arról, hogy a korai stádiumú betegeknek ad-
junk-e kiegészítõ gyógyszeres kezelést vagy sem.

A korai stádiumú betegeknek általában három kiegészítõ keze-
lést adunk, mindig egyedileg mérlegelve; az elõrehaladott be-
tegségben szenvedõknek hatot.

A kemoterápia hatékonysága szorosan összefügg a mûtéti sejt-
csökkentés mértékével. Minél több a visszamaradt daganat,
annál kevésbé hatásos a gyógyszer. A legkedvezõbbek a túl-
élési eredmények azoknál, akiknek a daganatát sikerült telje-
sen eltávolítani.

Mellékhatások

A hatásos gyógyszeres kezeléshez ma még óhatatlanul hozzátar-
toznak a sejtmérgezésbõl adódó szövõdmények. A nõgyógyásza-
ti gyakorlatban alkalmazott daganatellenes szerek között ugyanis
kevés az olyan, amelynek hatása a ráksejt és az ép sejt közötti bio-
kémiai különbségen alapszik.

A mellékhatások a szervek, szervrendszerek ártalmából keletkez-
nek. Leggyakrabban a vérképzõrendszer károsodik. Amennyiben
a fehérvérsejtszám és/vagy a vérlemezkeszám csökkent, keve-
sebb gyógyszert adunk. Jelentõs csökkenésnél GMCSF (granu-
locyta–macrophag kolóniaserkentõ faktor), GCSF (granulocyta-
kolónia-serkentõ faktor) adása szükséges.

A mellékhatások súlyosságát a WHO pontrendszere szerint érté-
keljük (l. táblázat). Lényeges, hogy kezeléstõl várható egyes mel-
lékhatásokat a beteg jól tudja elviselni.

A paclitaxel–carboplatin kezelés mellékhatásai: vérképzõszer-
vi károsodás, túlérzékenységi válasz, idegártalom, szívmûkö-
dés-lassulás, kopaszodás, hasmenés, hányinger, hányás, nyál-
kahártya-gyulladás, átmeneti szérumtranszamináz-emelkedés,
körömlemez-leválás

A MÁSODLAGOS KEZELÉS GYÓGYSZEREI
Ezeket szokásosan akkor adjuk (önmagukban vagy kiegészí-
tésként), ha a paclitaxel–carboplatin kezelés nem megfelelõen
hatásos. A legfontosabbak a liposzómás doxorubicin (Doxyl,
Caelyx�), a topoizomeráz-1-bénító Topotecan (Hycamtin�).

� A KEZELÉS HATÉKONYSÁGÁNAK MEGÍTÉLÉSE
A gyógyszeres kezelés hatékonyságát szokásosan a betegek ál-
lapotának (tünetek, erõnlét stb.) változásából állapíthatjuk
meg. Ez a legfontosabb ismérve.

Ha a kezelés megkezdésekor van mérhetõ daganat, a daganat
nagyságának változását képalkotó eljárásokkal állapíthatjuk
meg a legpontosabban; általában ultrahangvizsgálatot vég-
zünk. Szükség esetén CT, mellkasi röntgen és MR is szóba jön
(lásd 33. oldal).

A megfelelõen mûtött betegeknél – nem maradt vissza látható
daganat – a daganatjelzõk (CA125, HE4) vizsgálata alkalmaz-
ható, ha a mûtét elõtt a szérumszintjük magas volt. Célszerû a
gyógyszeres kezelés megkezdésekor is meghatározni a CA125
és/vagy HE4 szérumszintjét. Ha a valamelyik szint emelkedik
a kezelés alatt, a kezelés hatástalan (platina-ellenálló beteg-
ség), más gyógyszereket kell adni.

36 Nõgyógyászati Onkológia 2019; 24:35–39

Szánthó András , Révész János



� A HATÉKONYSÁG FOKOZÁSA
Noha a szokványos kezeléssel (mûtét és kemoterápia) a beteg
~80%-a daganatmentessé tehetõ, a betegek 40%-ának a daga-
nata két éven belül kiújul; rendszerint végzetes kimenetellel.
A kiújulásokat többféleképpen igyekeztek kivédeni: adagolás-
sûrítéssel*, mennyiségnöveléssel*, hasüregi kezeléssel és ki-
egészítõ sejtmérgezõ gyógyszerek, más társítások adásával
(5).

Adagolássûrítés* (dose density). A gyógyszerek beadott
mennyisége azonos a szokványos kezelésekével, de az egyes
kezeléseket több részletben adjuk, például a háromhetenként
adandó mennyiséget három részre osztva, hetenként. Ennek
következtében a hatóanyag vérszintje nem emelkedik túl ma-
gasra (kisebb a csúcsérték), kisebb ingadozásokkal tovább ma-
rad a még hatékony szinten. Remélték, hogy ez a kezelés haté-
konyabb, kevesebb és enyhébb a mellékhatás. A módszert a
nemrég befejezõdött MITO7 vizsgálattal tanulmányozták,

meghatározó különbséget a túlélésben nem figyeltek meg, a
mellékhatások azonban enyhébbek voltak a heti adagolású ke-
zeléskor. A megerõsítõ adatok még hiányoznak, ezért ez a ke-
zelési módszer még kísérletes kezelési lehetõségként jön szó-
ba, nem tekinthetõ szokványos kezelésnek (7).

Mennyiségnövelés*. Összehasonlították a saját õssejttel támo-
gatott nagymennyiségû kemoterápia hatékonyságát a szokvá-
nyos kezeléssel elért eredményekkel; különbséget nem állapí-
tottak meg (8).

Külön megítélésû a JGOG 3016 vizsgálat. Ennek a tervezése
az adagolássûrítési mód tapasztalatain alapszik. Lényege: na-
gyobb mennyiségû gyógyszert adunk a szokásos ütemezésben,
ügyelve, hogy a mellékhatások ne fokozódjanak (9).

A JGOG 3016 elõretekintõ, véletlenbeválasztásos kétkarú vizs-
gálatba a korábban kemoterápiát nem kapott stII–IV. hámeredetû
petefészekrákos betegeket vontak be. Egyik csoportjuk a szokvá-
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1. táblázat A daganatelleni gyógyszeres kezelés mellékhatásainak megítélése (WHO ajánlása)

Mellékhatások Súlyossági fokozatok (G0–4 [grade])

0 1 2 3 4

Vérképzõszervi

Hemoglobin (g/100 ml) >11,0 9,5–10,9 8,0–9,4 6,5–7,9 <6,5

Fehérvérsejtszám (1000/mm3) > 4,0 3,0–3,9 2,0–2,9 0,5–0,9 <0,5

Vérlemezkeszám (1000/mm3) > 100 75–99 50–74 25–49 <25

Gyomor-bélrendszeri

Hányinger, hányás nincs hányinger átmeneti kezelést igénylõ csillapíthatatlan

Hasmenés nincs átmeneti >két nap kezelést igénylõ véres, kiszáradás

Májkárosodás

Bilirubin (mmol/l) <1,25�N* 1,26–2,5�N 2,6–5�N 5,1–10�N >10�N

SGOT/SGPT <1,25�N* 1,26–2,5�N 2,6–5�N 5,1–10�N >10�N

Alkalikus foszfatáz <1,25�N* 1,26–2,5�N 2,6–5�N 5,1–10�N >10�N

Vesekárosodás

Szérumkreatinin <1,25�N* 1,26–2,5�N 2,6–5�N 5,1–10�´N >10�N

Fehérjevizelés nincs + ++ +++ ++++

Vérvizelés nincs mikroszkópos látható véralvadék elzáró ív

Hajhullás nincs elenyészõ foltokban teljes,
de visszanõ

végleges
hajhullás

Ritmuszavar nincs 110/min szinuszos szapo-
ra szívverés

többgócú PVC kamrai PVC

N*: a normál laborérték felsõ határa; PVC: premature ventricular contraction



nyos paclitaxel–carboplatin kezelést kapta, a másikban a
carboplatint AUC 6 mennyiségben 3 hetente, a paclitaxelt pedig
80 mg/m2 adagban hetente adták, vagyis kezelési szakaszonként
(3 hét) három alkalommal. Ezzel a paclitaxel szakaszonkénti
mennyisége 175 mg/m2-rõl 240 mg/m2-re növekedett. Az utóbbi
a kiújulásmentes túlélést 17,2 hónapról 28 hónapra növelte (9).
A teljes túlélési idõ is hosszabb volt (58,7 szemben az 51,1 hó-
nappal). Az alcsoportok elemzése azonban azt mutatta, hogy a
kezelés csak azoknál a betegeknél elõnyösebb, akiknél az elsõd-
leges mûtét után 1 cm-nél nagyobb daganat maradt a hasban.
Nem volt különbség a világos sejtes és a nyákos daganatok eseté-
ben. A mellékhatások kifejezettebbek voltak, többször kellet
megszakítani vagy késleltetni a kezelést, elsõsorban vérképzési
zavarok miatt.

Társítás más sejtmérgezõ gyógyszerekkel. Számos vizsgálat
tárgya volt a harmadik sejtmérgezõ szerrel (liposzómás
doxorubicin, gemcitabin, epirubicin, topotecan) kiegészített
szokásos paclitaxel–carboplatin kezelés hatásosságának tanul-
mányozása; egyetlen szerzõ sem számolt be elõnyösebb hatás-
ról (10). A molekulacélzó* szerekkel való társítás azonban
ígéretesnek látszik (lásd 40–44. oldal).

Hasüregi kezelés. A petefészekrákot a hashártyai szóródás jel-
lemzi, ezért kísérelték meg a hasüregi kezelést, amelynél a ha-
tóanyag közvetlenül kapcsolódik a ráksejthez. Ez elvileg fo-
kozhatja a hatékonyságot. Az 1 cm-nél kisebb maradékdaga-
natok esetében jön szóba; az 1 cm-nél nagyobbaknál nem érde-
mes alkalmazni, mert a hatóanyag csak néhány milliméternyi-
re hatol be a szövetekbe. Legtöbbször ciszplatint adunk (75
mg/m2), de adható carboplatin (100 mg/m2) is.

A kezelés adható hascsapoláskor: a hasvízet szúrcsappal enged-
jük le, a szúrcsatornán, vékony szondán keresztül bejutatható a
gyógyszer a hasüregbe. Tervezett kezeléskor a mûtét végén a has-
falba ültetjük az adagolót a hozzátartozó hasüregi szondával.

A szokványos kezelések legsúlyosabb mellékhatásai a vér-
rendszeri károsodások. A hasüregi kezeléstõl ezek mérséklõ-
dését is várták. A vonatkozó tanulmányok a halálozás
20–25%-os csökkenésérõl számoltak be elõrehaladott petefé-
szekrákos betegeknél az általános és a daganatmentes túlélést
is meghosszabbította (11, 13). A szövõdmények – elsõsorban a
módszerrel összefüggõk, például a hasüregi csöveknél kelet-
kezõ fertõzések – továbbá: idegkárosodás (55%), hányinger és
hányás (51%), vesekárosodás (39%) azonban súlyosak voltak,
ezért a kezelés nem terjedt el (12). Az Egyesült Államokban,
válogatott estekben mégis alkalmazzák.

A hashártyán keresztül felszívódó gyógyszereken alapuló ke-
zelés bíztató formája a mûtét alatti kezelés, melyet gyakran hõ-
kezeléssel társítanak (HIPEC, lásd 62. oldal) (6).

Köztes gyógyszeres kezelés. Még ma is elõfordul, hogy a da-
ganatot csak részben sikerül eltávolítani, vagy csak nyitják,
zárják a hasat. A beteg három kemoterápiát kap, és ha a daga-
nat részben (nagyritkán teljesen) visszafejlõdik, második mû-
téttel eltávolítják a daganatot, és ismét három kemoterápiát ad-
nak.

Az elsõ jelentõs vizsgálatban 670 olyan IIIC vagy IV. stádiumú,
hámeredetû petefészekrákos, elsõdlegesen mûtött betegek vettek

részt, akiknél csak 41,6%-ban sikerült a látható daganatokat eltá-
volítani (10). Akiknél maradt daganat, azt 3 kemoterápia után el-
távolították, és ismét adtak 3 kemoterápiát. A mûtéti szövõdmé-
nyek lényegesen gyakoribbak voltak a kétszer mûtötteknél, a ki-
újulások arányában és túlélésben azonban nem volt különbség a
szokványosan kezelt betegekhez viszonyítva.

Ez a kezelés a múltban volt gyakori, amikor még nem a szak-
képzett nõgyógyászati daganatsebészek mûtötték a betegeket,
és a kórismézésnek nem volt része a daganat kiterjedtségének,
a mûthetõség megítélése.

Mûtét elõtti gyógyszeres kezelés. Az elsõdleges kezelés legne-
hezebb kérdése azon betegek ellátása, akiknél a teherbíró ké-
pességük vagy a daganat kiterjedése nem teszi lehetõvé a daga-
nat teljes eltávolítását. Ezekben az esetekben jelenthet megol-
dást a mûtétet megelõzõ (neoadjuváns) részleges gyógyszeres
kezelés, melyet a köztes mûtét (interval laparotomy) követ, ki-
egészítve a kemoterápia hátralévõ részével. A kérdés: Kinél al-
kalmazzuk ezt a kezelést? Jobbak-e a túlélési esélyek, ha a
gyógyszert adjuk elõször, és nem veszélyeztetjük a beteget a
rendkívül kiterjesztett mûtéttel.

A CHORUS vizsgálatba 550 petefészekrákos beteget vontak be,
véletlenszerû beválasztással. Az egyik csoportban elsõdlegesen
megmûtötték a betegeket, és utána adtak hat platinaalapú gyógy-
szeres kezelést. A másik csoportban 3 kemoterápiát adtak elõ-
ször, ezt követte a mûtét, és ismét 3 gyógyszeres kezelés. A túl-
élésben nem volt meghatározó különbség a kétféle kezelési forma
között.

Az elmúlt évek adatai megerõsítik a mûtétet megelõzõ gyógy-
szere kezelés helyét az elõrehaladott hámeredetû petefészekrá-
kos beteg ellátásában. A rossz általános állapotú betegeknél (a
kiterjesztett mûtétet nem vagy nehezen viselnék) és azoknál ja-
vasolt, akiknek a daganata a mûtéttel valószínûleg nem távolít-
ható el teljesen. A mûtét elõtti gyógyszeres kezeléshez minden
betegnél szövettanilag kell igazolni a rosszindulatú daganatot.

� ÖSSZEGZÉS
Az elõrehaladott hámeredetû petefészekrákos betegeknél a
mûtétet követõ gyógyszeres kezelés 80%-ban hatásos. de a be-
tegség gyakran kiújul, sokszor gyógyszerérzéketlenné válik,
ezért a betegek rendszerint nem élnek sokáig. Szokásosan
ciszplatint vagy carboplatint és taxánokat adunk elsõdlegesen,
de ha nem elég hatásos, kiegészíthetjük más daganatellenes
szerekkel is (például topotecan, gemcitabin, liposzómás doxo-
rubicin).

A paclitaxel-carboplatin kezelés eredményessége javítható a
IIIB, IIIC és IV. stádiumú hámeredetû petefészek- peteveze-
ték- vagy elsõdleges hashártyarák eseteiben érképzõdést gátló
szer (bevacizumab) alkalmazásával. A klinikai vizsgálatok
eredményei szerint a hashártyán keresztül felszívódó gyógy-
szer, valamint a gyógyszeradagolás változtatása is hatéko-
nyabbá teheti a kezelést. Más célzott kezelések, elsõsorban a
PARP-gátlók is elõtérbe kerültek (lásd 42. oldal).

Az elsõdleges kezeléseknél arra is kell gondolni, hogy az ered-
ményesen kezelt betegek jelentõs részében kiújul a daganat, és
ismételt gyógyszeres kezelés szükséges.
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A kezelés meghatározása a több szakterület képviselõjébõl
összeállított daganatkezelési csoport feladata. Õk döntenek a
mûtét javallatáról, mérlegelve a kiterjesztést; a gyógyszerek
kiválasztásáról, adagolásuk ütemezésérõl stb. Lényeges a be-
tegek folyamatos ellenõrzése: a helyes gyógyszerválasztás, a
gyógyszerelés idõbelisége, a kezelés minõsége. A kiegészítõ
kezelések megítélése folyamatos mérlegelést igényel, és csak a
helyes döntések sorozata vezethet a hosszabb idõtartamú mi-
nõségi életévekhez.

A kezelésekben fontos szemléletbeli változás történt két szem-
pontból is:

� Eddig az elsõdleges mûtét eredményessége volt elõtér-
ben. Napjainkban az elsõdleges ellátás eredményessége
a cél, miszerint a legjobb életminõség mellett a daganat-
mentesség biztosítása a legfontosabb az elsõdleges mû-
tét és gyógyszeres kezelés vagy mûtét elõtti gyógyszeres
kezelést követõ mûtéttel. Ez a kulcsdöntés az elõrehala-
dott petefészekrákos betegek kezelésnél.
� Ma már elfogadott, sõt elõírásszerû, hogy az elõrehala-

dott petefészekrákban szenvedõ beteget szakképzett nõ-
orvosi daganatgyógyásznak kell kezelni.
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� BEVEZETÉS
A petefészekrákok szokványos kemoterápiáját egyre inkább a
molekuláris támadáspontú (molekulacélzó*) szerekkel egészí-
tik ki; többnyire még kísérletes kezelések formájában. Ezeket
a gyógyszereket három csoportba sorolhatjuk:

� érújdoképzõdést gátlók,
� DNS-hibajavítást gátlók,
� immunkezelések.

� - ÉRÚJDONKÉPZÕDEST GÁTLÓ (ANTIANGIOGEN)
GYÓGYSZEREK

Az érképzõdésnek fontos szerepe van a petefészekrák növeke-
désében, az áttétképzésében és a daganat okozta hasvíz kiala-

kulásában. Az érképzõ molekulák, a VEGF, FGF, PDGF és az
angioprotein fokozott képzõdése a rákburjánzás velejárója,
rossz kórjóslati jel (1); közülük a VEGF–VGFR jelvitel ger-
jesztõdése a legfontosabb. A VEGF biológiai tevékenységé-
nek semlegesítése csökkenti a daganatos érképzõdést, gátolja a
daganat új ereinek kialakulását, és ezáltal a rákos folyamat nö-
vekedését. Az új erek keletkezését akadályozó gyógyszerek
döntõen két félek: VEGF-ellenanyagok és tirozin-kinázt gát-
lók.
A leglényegesebbeket az 1. táblázatban foglaltuk össze.

VEGF-ellenanyag (bevacizumab). A bevacizumab a VEGF-
hez kapcsolódó ellenanyag, amely gátolja a VEGF kötõdését a
jelfogóhoz. Hatékonyságát a petefészekrákok kezelésében
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1. táblázat Érképzõdést gátló gyógyszerek és hatásmódjuk

GYÓGYSZER CÉLPONT HATÁSMÓD

Bevecizumab
(iv. kezelés)

VEGFa VEGFa-ellenanyag

Aflibercept
(iv. kezelés)

VEGFa,b, PIGF a VEGFR1 és 2 sejten kívüli gomolyt és az IgG1 Fc-töredékét tartalmazó
csapdafehérje (Fc-kapcsolt fehérje*); VEGF- és PlGF-csapdaként mûködik.
Keringõ jelfogóként kötik a VEGF-et, megakadályozva, hogy azok a valódi
jelfogóhoz kapcsolódva serkentsék az érképzõdést.

Trebananib
(iv. kezelés)

angioprotein-1, angioprotein-2
(ANG1, 2)

ANG1,2-t kötõ Fc-peptid (peptibody), gátolja az ANG-nek a TIE2 jelfogó-
hoz kötõdését, ezáltal az érképzõdést.

Cediranib
(tabletta)

VEGFR1–3 tirozin-kináz-gátló

ATP-vel versengve kapcsolódik tirozin-kinázhoz, megakadályozva az ATP
kötõdését (az enzim mûködését).

Pazopanib
(tabletta)

VEGFR1–3, cKIT, PDGFR több célpontú, kis molekulatömegû jelfogói tirozin-kináz-gátló

Nintedanib
(tabletta)

VEGFR, FGFR, PDGFR több célpontú, kis molekulatömegû jelfogói tirozin-kináz-gátló

FGFR: fibroblast growth factor receptor, PDGFR platelet-derived growth factor receptor, VEGF: vascular endothelial growth factor,
VEGFR: vascular endothelial growth factor receptor



négy, nagy harmadik szakasz vizsgálat eredménye alapján
mérhetjük fel:

Az elsõ két, a GOG-218 és ICON-7 vizsgálatban egyrészt a szok-
ványos carboplatin–paclitaxel kezelést egészítették ki bevacizu-
mabbal, másrészt egyedül bevacizumabot adtak fenntartó keze-
lésként, vizsgálva, hogy növeli-e a túlélést.

� A GOG-218 véletlenbeválasztásos vizsgálat háromkarú volt:
1. szokványos carboplatin–paclitaxel, 2. szokványos carbo-
platin–paclitaxel + bevacizumab, 3 bevacizumab (15 mg/ttkg)
12 hónapig. A bevacizumab meghosszabbította a daganatmen-
tes túlélést (PFS, progression free survival), az általános túl-
élésben azonban nem volt meghatározó különbség (2).

� Az ICON-7 vizsgálatban a szabványos kemoterápiás kezelés
túlélési eredményeit hasonlították össze a paclitaxel–car-
boplatin + bevacizumab kezeléssel. A bevacizumabot 7,5
mg/ttkg mennyiségben adták 12 hónapig. A vizsgálat elsõdle-
ges végpontja a PFS, a másodlagos a válaszadási arány, a biz-
tonságosság, a teljes túlélés és az életminõség meghatározása
volt. A bevacizumab meghatározóan növelte a PFS-t. Az al-
csoportok elemzése szerint a paclitaxel–carboplatin–bevaci-
zumab kezelés a nagy kockázatú betegeknél (nem eltávolítha-
tó daganat, 1 cm-nél nagyobb maradékdaganat, FIGO IV stá-
dium) hosszabbítja meg a PFS-t (16 és 10,5 hónap), és a teljes
túlélést is (39,3 és 34,5 hónap) (3). Bélátfúródást nem észlel-
tek; a bevacizumab a gyakoribb a vérnyomás-emelkedések
kivételével, nem fokozta a mellékhatásokat.

Ezek alapján az EMA engedélyezte a paclitaxel–carbo-
platin–bevacizumab kezelést a petefészekrákos betegek elsõd-
leges kezelésére.

A másik két nagy vizsgálatban a kiújult petefészekrákos betegek
bevacizumabbal végzett kezelésének hatékonyságát elemezték.

� Az OCEANS sokközpontú, véletlenbeválasztásos, III. szaka-
szú, álgyógyszeres, kettõs vakvizsgálatban platinaérzékeny
kiújult daganatos betegeket háromféleképpen kezeltek: egyik
csoportban álgyógyszert, a másikban gemcitabin–carbopla-
tint, a harmadikban bevacizumabot adtak, amíg a daganat nem
kezdet növekedni. A bevacizumabkaron a PFS-értéke na-
gyobb volt, mint az álgyógyszercsoportban (12,4 és 8,4 hó-
nap). A bevacizumabbal kezelteknél a daganat mérhetõ
visszafejlõdési aránya (objective response rate) (78,5 és
57,4%) és idõtartama (10,4 és 7,4 hónap) is nagyobb volt.
A teljes túlélésben azonban nem volt érdemi különbség (33,6
és 32,9 hónap) (4).

� Az AURELIA III. szakasz vizsgálatba platinaérzéketlen ki-
újult petefészekrákos betegeket vontak be. Liposzómás doxo-
rubicin–paclitaxel vagy topotekánkezelés mellett alkalmaztak
bevacizumabot (10 mg/ttkg 2 hetente vagy 15 mg/ttkg 3 heten-
te) a daganat növekedéséig vagy az elviselhetetlen mellékha-
tásig, avagy ha a beteg visszavonta a beleegyezését. A bevaci-
zumab hozzáadásával három hónappal meghosszabbodott a
PFS, és érdemben nagyobb volt a válaszarány (11,8 és 27,3%),
az általános túlélést azonban nem hosszabbította meg számot-
tevõen (5, 6).

Tirozin-kináz-gátlók (TKI-k [tyrosine kinase inhibitors]). Az
érképzésben részt vevõ legtöbb molekula tirozin-kináz (példá-
ul VEGFR, PDGFR). A tirozin-kináz gátlása az érképzõdés
akadályozásának hatékony formája, különösen azoknál a bete-
geknél, akiknél bevacizumab hatástalanná vált.

A pazopanib (Votrient) szájon át alkalmazható, sok támadás-
pontú tirozin-kináz-gátló (TKI), amely gátolja a VEGFR1–3-t,
a PDGFRa-b-t és az õssejtfaktor-jelfogót (cKIT).

� Egy második szakaszú nyílt vizsgálatban az egyedüli pazo-
panibkezelés hatását vizsgálták olyan kis daganattömegû ki-
újult petefészekrákban szenvedõ betegeknél, akiknél a
CA125-értékek emelkedtek, és az elsõdleges rákjuk platina-
érzékeny volt (7). A pazopanibot (800 mg naponta egyszer) a
daganat növekedéséig vagy a súlyos mellékhatásig adták. A
daganat változását képalkotó vizsgálattál állapították meg; a
válaszarány18% volt (8).

� Az OVAR-16 harmadik szakaszú, véletlenbeválasztásos vizs-
gálatba olyan FIGO II–IV. stádiumú petefészekrákos betege-
ket vontak be, akik megmûtöttek és legalább öt platina–taxol
kezelést kaptak. Fenntartó kezelésként pazopanibot (800 mg
naponta) vagy álgyógyszert adtak legfeljebb 24 hónapig.
A pazopanib, összevetve az álgyógyszerrel, meghosszabbítot-
ta a PFS-t (17,9 és 12,3 hónap), de az általános túlélést nem
(9).

� A MITO-11 vizsgálatban azt figyelték meg, hogy a platina-
érzéketlen, illetõleg platina-ellenálló petefészekrákos bete-
geknél a paclitaxel–pazopanib kezelés érdemben növelte a
PFS-t (10).

A nintedanib (Ofev) hármas tirozin-kináz-gátló: az FGFR-t, a
PDGFR-t és a VEGFR-t akadályozza; az erek növekedését és
formálódását gátolja. Magyarországon az ismeretlen eredetû
tüdõ-kötõszövetesedés kezelésére engedélyezett készítmény.
A nintedanib – ellentétben más érképzésgátlókkal – nem kés-
lelteti a sebgyógyulást. Az agy-, szív- és érzavarok viszont
gyakoribbak, ezért az agy-, szív- és érbetegségben szenvedõk-
nek óvatosan kell adni.

� Az AGO-OVAR-12 vizsgálatban a carboplatin–paclitaxellel
kezelt petefészekrákos betegek fenntartó kezelésére adtak
nintedanibot. Hatására jelentõsen meghosszabbodott PFS
(27,1 és 20,8 hónap), különösen – ellentétben a bevacizu-
mabbal – a kicsiny maradékdaganatos betegeknél. A bevaci-
zumab ezeknél a betegeknél nem hatékony. A nintedanib az
életminõséget érdemben nem rontotta, csak a gyomor–bél
rendszeri mellékhatások jelentkeztek gyakrabban (11).

A cediranib a VEGFR hatékony gátlója.

� Az ICIN-6 vizsgálatban kiújult platinaérzékeny petefészek-
rákban szenvedõ betegeknek adtak cediranib fenntartó keze-
lést a platinaalapú kemoterápiát követõen. A PFS-t a
bevacizumabhoz (GOG-0213 és OCEANS vizsgálat) hason-
lóan növelte, de a mellékhatások súlyosabbak voltak (12).

Összegzés. Az érújdonképzõdést gátló ellenanyagok és a tiro-
zin-kináz-gátlók alkalmazásával a platinaérzékeny és a pla-
tinaérzéketlen/-ellenálló petefészekrákos nõknél meghosszab-
bítható a daganatmentes túlélés, az általános azonban nem, és
jelentõs mellékhatásokkal is számolni kell.

� DNS-HIBA JAVÍTÁSÁT GÁTLÓ GYÓGYSZEREK
Ezek a gyógyszerek az egyik DNS-helyreállítási útvonalon hi-
bás ráksejtekben gátolnak másik javítási lehetõséget, elõidéz-
ve sejthalált (cancerspecific synthetic lethality), vagyis a
DNS-javításhiányos sejteket célozzák meg. Legismertebb cso-
portjuk a PARP-gátlók, de más sejtszakaszt befolyásoló szerek
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is idesorolhatók (13, 14). Ezek kis molekulák: a nikotinamid
csoportjuk a PARP fehérjék NAD+ kötõhelyéhez kapcsolódik,
gátolva a PARP tevékenységét.

PARP-gátlók (poly[ADP-ribose] polymerase inhibitors)

Az emberi sejtekbõl idáig 18 féle PARP-ot azonosítottak, legjob-
ban a PARP1 és PARP2 fehérjét ismerjük. Mindegyiknek van:

� Kovászgomolya* (catalytic domain), amelyik NAD+ (nikotin-
amid-adenin dinukleotid) segítségével ADP-ribózokat kap-
csol a célfehérje glutamát, lizin vagy aszpartát aminosavaihoz,
létrehozva egyenes vagy elágazódó ADP-ribóz-láncot. Ezt a
folyamatot nevezik PARylationnak (PARiláció).

� DNS-kötõ mintázata, amellyel – sejtmagi jelzés szerint – kap-
csolódik a DNS-hez.

� A saját szerkezetet átalakító gomoly (self-PARylation
domain) (13).

A PARP fehérjék érzékelik a DNS károsodását (egyszálú DNS-
törés, kétszálú DNS-törés, DNS-keresztkapcsolódás, a felcsava-
rodás kialakulása, a kettõzõdési villa elakadása), fellazítják a
kromatint az alaphisztonok PARilaciójával, és kapcsolódnak a
szabaddá váló DNS-hez. A DNS-hez kötõdve szerkezetük átala-
kul (autoPARiláció), aminek következtében a végrehajtó egysé-
gük tevékenysége ötszázszorosára fokozódva PARilálja a célfe-
hérjéket. A PARiláció lényegében a célfehérjék átmeneti (RNS-
képzõdést követõ) módosítása, amelyet az ADP-ribóz lebontását
végezõ PAR-glükohidroláz állít vissza. A PARilációnak fontos
szerepe van a DNS javításában, mivel minden nagyobb DNS-ja-
vító folyamatot meghatározó fehérjéje tartalmaz PAR-kötõ min-
tázatot (13).

A PARP-gátlók akadályozzák a PARP enzimek tevékenyégét,
gátolva a PARilációs jelátvitelt, valamint a PARP sajátszerke-
zeti átalakítását, az autoPARilációt, aminek következtében a
DNS-hez kapcsolódott, mintegy lebénított PARP, csapdába
esik (PARP-trapping). Ez megakadályozza a DNS kijavítását,
elzárja a DNS-kettõzõdési villát, amely összeesik, és kétszálú
DNS-töréshez vezet.

A PARP fehérjék szerepét és hatásmódját élénken kutatják.
A PARP-gátlók fejlesztése még jóval azelõtt kezdõdött, hogy
ezeket jól ismerték volna. Elõször az egyik DNS-javító folyamat-
ban (hasonmás átrendezõdés*, homologous recombination) hibás
daganatos betegek kezelésére alkalmazták, az összeadódó sejtha-
lál* (synthetic lethality) elmélete alapján.

Az összeadódó sejthalál azt jelenti, hogy két gén, illetõleg a gén
által kódolt fehérje együttes hiánya sejthalálhoz vezet, míg ha
csak az egyik vagy másik gén mûködése hibás, a sejt nem pusztul
el. A fehérjék hiányos mûködésnek számos oka lehet: génhiba,
epigenetikai eltérések, a fehérje tevékenységét gátló szerek stb.

A BRCA1 és BRCA2 gén két – egymással rokonságban nem
álló – különbözõ fehérjét kódol; ezeknek lényeges szerepük
van a DNS-hiba kijavításában. Hiányos mûködésük daganat-
képzõdéshez vezet. A BRCA-hiányos daganatok érzékenyek a
PARP-gátló kezelésre.

Megjegyzés. A BRCA1 és BRCA2 hibáinak vizsgálatát a Myriad
cég szabadalmi oltalom (US5747282 és US5837492) alá helyezte
az Egyesült Államokban, ezért csak õk végezték a BRCA gének
vizsgálatát, de eredményeiket nem osztották meg a tudományos
közösséggel. Ez vezetett a híres, több évig elhúzódott perhez
(Association for Molecular Pathology versus Myriad Genetics).

Végül 2013-ban az USA legfelsõbb bírósága azt a messzemenõ
következményekkel járó döntést hozta, hogy a genetikai ismere-
tek szabadalmaztatása nem lehetséges, mert az nem fejlesztés, hi-
szen a természet hozta létre (15).

A magasfokú savós petefészekrákok 8–13%-ban fordul elõ
örökletes (csirasejtes) és ~18%-ban nem örökletes BRCA-hiba
(16). Ezekben, valamint a magasfokú méhhámszerû* (endo-
metroid) petefészekrákoknál a BRCA-vizsgálat szokványos
kell, hogy legyen. Ha a hasonmás átrendezõdés* hibája kimu-
tatható, a PARP-gátló kezeléstõl jó eredmények várhatók.

� Olaparib. 2014-ben hagyta jóvá az FDA a csírasejtes
BRCA-hibás petefészekrákok önálló kezelésére, három
vagy több különbözõ kemoterápiát követõen. Negyedik
kezelésként a válaszarány 34%, a PFS 6,7 hónap volt
(17).

� Rucaparib. 2016-ban fogadta be az FDA az örökletes és
nem örökletes BRCA-hibás petefészekrákban szenve-
dõk harmadik vonalbeli egykészítményes kezeléseként.
Platinaérzékeny betegségben a válaszarány 66%, plati-
naérzéketlen daganatoknál 25% volt, a platinaellenálló
esetekben azonban hatástalan volt (18, 19).

� Niraparib. 2017-ben engedélyezte az FDA a platina-
érzékeny, magasfokú savós vagy méhhámszerû petefé-
szekrákok fenntartó kezelésére, függetlenül a BRCA ál-
lapotától (20).

Jelenleg több mint 100 klinikai vizsgálat van folyamatban,
amelyekben elemzik a PARP-gátlók hatását különbözõ daga-
natokban.

Vannak olyan BRCA-pozitív betegek, akiknél a PARP-gátlók
nem hatnak, de a PARP-gátlóra érzékeny betegeknél is elke-
rülhetetlenül kialakul a PARP-gátlókkal szembeni ellenállás
(21). Ennek leginkább két oka lehet:

� A hasonmás átrendezõdési hiba helyreállítása. Ez lehet a leg-
gyakoribb ok. A csírasejtes BRCA-hiba okozta hasonmás át-
rendezõdési zavart a daganatban kialakult újabb BRCA-hiba
képes kijavítani, aminek következtében a sejt ellenállóvá válik
a PARP-gátlóval szemben.

� A kettõzõdési villa rögzítése – ennek hátterében miRNS által
irányított folyamat áll.

Miután a daganatokban a PARP-gátló kezelésnél elkerülhetet-
len a kezeléssel szembeni érzéketlenség kialakulása, észszerû
együtt adni más gyógyszerekkel, mint antimetablitok (fluor-
uracil), nukleozidanalógok (gemcitabin), mikrotubulus-gátlók
(paclitaxel), immunellenõrzõ pontot gátlók. Ezek ugyan nem
fokozzák a PARP-gátlók hatását, de más támadásponton hatva
azokat kiegészítik (13).

BRCA-pozitív betegeknél a PARP-gátlók a kemoterápia (és a
sugárkezelés) érzékenyítésre is használhatók (21).

Vizsgálatok folynak a PARP-gátlók és a HSP90 (heat shock
protein 90) gátlóinak (onalespib) együttes adásával is (22).
A HSP90 a BRCA1 dajkafehérjéje: a szerkezetét rögzíti.
A HSP90 hiánya a BRCA1 elégtelen mûködéséhez vezet
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(BRCAness [BRCAság*]). Az elõvizsgálatok azt mutatták,
hogy az érképzésgátló kezelés az oxigénhiány révén a BRCA1
elégtelen mûködéséhez vezetve BRCAságot eredményezhet,
ezért az érképzésgátló és a PARP-gátló együttes kezelés egy-
más hatékonyságát is fokozhatja. Folyamatban vannak 1., 2. és
3. szakasz vizsgálatok a niraparib–bevacizumab, olaparib–ce-
diranib stb. kezelésekkel is.

PARP-gátlók mérséklik a daganatsejteken a PDL1 kifejezõdé-
sét, elõsegítve az immunsejtek daganatokba vándorlását (24).
Ezt vizsgálják a niraparib–pembrolizumab, olaparib–durva-
lumab, niraparib–atezolizumab együttesek adásával.

� IMMUNKEZELESEK
A daganatot jellemzõ 10 tulajdonságból az egyik, hogy a daga-
nat képes elbújni az immunrendszer elõl (25). Az immunrend-
szer feladata, hogy a szervezet szerkezeti és mûködési egysé-
gét megõrizve a káros képzõdményeket eltávolítsa. A dagana-
tok, bár a szervezet saját sejtjeibõl indulnak ki, immungénné
válhatnak. Ennek egyik oka a daganatok másik fõ tulajdonsá-
ga, a genetikai bizonytalanság, amely génhibák halmozódásá-
hoz vezet. A hibák a daganatsejt fehérjéinek szerkezeti torzu-
lását létrehozva immunválaszt válthatnak ki. A daganat azon-
ban számos módon megakadályozhatja a szervezet daganatel-
lenes immunválaszát.

Az egyik a végrehajtó T-sejtek tevékennyé válásának akadá-
lyozása a nyirokcsomókban, valamint a daganatban a T-sejtek
daganatsejteket pusztító tevékenységének a leállítása a
CTLA4–B7, és a PD1–PDL1 és PDL2 közös jelvitelen keresz-
tül. Jelenleg a klinikai gyakorlatban már alkalmazzuk az im-
munellenõrzõ pontra ható ellenanyagokat más kiindulású da-
ganatok, például melanoma, nem kissejtes tüdõrák, veserák
esetében.

A T-sejtek a felszínükön megjelenítik a PD1 jelfogót, ehhez
kötõdik a daganatsejtek felszínén jelenlévõ PDL1 fehérje, és
gátolja a T-sejtek daganatpusztító hatását. Míg a petefészek-
rákban a daganatbeszûrõ T-sejtek (TIL) jelenléte jobb kórlefo-
lyásra utal, addig a fokozott PDL1 kifejezõdés a daganatsejte-
ken immungátolt mikrokörnyezetet, rosszabb kórjóslatot je-
lent. Mindezek alapján számos klinikai vizsgálat folyik petefé-
szekrákos betegeknél az immunellenõrzõ pontot gátlók (im-
mun checkpoint inhibitorok = ICI) hatásosságának vizsgálatá-
ra (25).

� Nivolumab (PD1-ellenanyag). Második szakasz vizsgá-
latban nézték a hatékonyságát a platinaérzéketlen pete-
fészekrákos betegeknél. A legjobb teljes válasz 15%-os
volt, két beteg daganata teljesen visszafejlõdött. A daga-
nat megkisebbedését a betegek 45%-ában észlelték, az
átlagos PFS 3,5 hónap volt. A betegek 30–40%-nál je-
lentkeztek 3–4. fokú mellékhatások (26).
� Avelumab (PDL1-ellenanyag). Elsõ szakasz vizsgálat-

ban adták 75 kiújult vagy platinaérzéketlen daganatos
betegnek. Közülük 23 beteg volt két hónapnál tovább
követhetõ: 17,4%-nál részleges választ, 47,8%-nál vál-

tozatlan betegséget írtak le. Az átlagos PFS 11,9 hét volt
(27).

� Pembrolizumab (PDL1-ellenanyag). Elsõ szakasz vizs-
gálatban adták 26, más kezelésekre nem válaszolt kiújult
petefészekrákos betegnek. Egynél a daganat teljesen
visszafejlõdött, kettõnél részlegesen, 6 esetben pedig
változatlan maradt a betegség. A válaszarány 11,5% volt
(14).

� A pembrolizumab és niraparib együttest 60 platina-
érzéketlen betegben vizsgálták. A válaszarány 45% volt
a BRCA-hibás daganatoknál, és 25% platinaérzétlenség
esetében (14).

Vizsgálatok folynak a megelõzõ és kezelési daganatellenes ol-
tások alkalmazásával is, továbbá adaptív T-sejt-kezeléssel
(CAR-T); ezek a napi klinikai gyakorlattól még messze állnak,
eredmények a jövõben várhatóak (28).

� ÖSSZEFOGLALÁS
A petefészekrákok kezelése ma is a daganatgyógyászok egyik
legnehezebb feladata, bár az utóbbi évtizedben jelentõsen ja-
vultak a kezelési lehetõségek. Az elmúlt években az érképzõ-
dést gátló bevacizumab és a PARP-gátló kezelések a
szokványos ellátás részévé váltak.

A BRCA gének vizsgálatának szabadalmaztathatóságakor fel-
vetõdtek olyan jogi, erkölcsi kérdések is, amelyek az egész or-
vostudományra hatással vannak.

Várhatóan az immunkezelés, elsõsorban a PD1- és a PDL1-
gátló szerek hoznak a közeljövõben új lehetõségeket.

A molekulárisan igen összetett petefészekráknak remélhetõen
több támadáspontját ismerhetjük meg az új nemzedékes bázis-
vizsgálókkal és az új molekuláris biológiai módszerekkel, va-
lamint a kezelések hatékonyságát mutató kórjóslati jelzõk
megismerésével.

A kiújuló petefészekrák ma még nem gyógyítható, de a bete-
gek élete sok évvel meghosszabbítható. Lényeges a betegek
testi-lelki helyreállításának, társadalomlélektani beilleszkedé-
sének a támogatása, különösen a fiatal nõknél, akik a betegsé-
gük miatt gyakran család és gyermek nélkül maradnak, és oly-
kor a továbbtanulásuk is félbeszakad. Jól látható, milyen
összetett, nemcsak orvosi, hanem társadalmi feladat is az ilyen
betegek kezelése, és társadalmi szerepük megõrzése.
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� BEVEZETÉS
A petefészekrák elsõdleges ellátási formája a daganat kiirtása
és az azt követõ összetett, platinaalapú kemoterápia. A mûtéti
kezelés célja a szemmel látható daganattömeg teljes eltávolítá-
sa, ami megfelelõ mûtét elõtti kivizsgálást, valamint sebészeti
tudást igényel. A mûtéti kezelés általános elemei közé soroljuk
a méheltávolítást, a méhfüggelékek eltávolítását, a féregnyúl-
vány eltávolítását, a kismedencei és aorta körüli nyirokcsomók
eltávolítását és a nagycseplesz teljes elválasztását a gyomor
nagygörbületétõl. Ezenkívül a teljes daganateltávolítás elérése
céljából fel kell készülnünk bélmûtétre, a rekeszizmot borító
hashártya eltávolítására, és/vagy a rekeszizom teljes vastagsá-
gú kimetszésére, lépeltávolításra, a hasnyálmirigyfarok kimet-
szésére, a máj érintett részeinek eltávolítására és egyes estek-
ben mellüregi tükrözésre.

� MÛTÉT KÖRÜLI TEENDÕK
A mûtét elõtt minden esetben rendelkezésre kell állnia (mell-
kasi, hasi, kismedencei) képalkotó vizsgálatnak, jellemzõen
CT- vagy ultrahangleletnek és a daganatjelzõk (CA125, lehe-
tõség szerint HE4 is) eredményeinek. A megfelelõen kivizs-
gált beteget be kell mutatni több szakterületet magában foglaló
daganatgyógyászati bizottságnak, ahol döntenek a beteg keze-
lésérõl.

Bélrendszeri megfontolások. Amennyiben feltételezzük a vas-
tagbél kismedencei szakaszának érintettségét, érdemes vastag-
béltükrözést is végeztetni.

Nagyobb összefoglaló vizsgálatok szerint a gyomorszonda al-
kalmazásának nincs elõnye, így szokványosan nem vezetjük
le, de ha mégis sor kerül rá, az altatás felfüggesztésekor el kell
távolítani. A beteget sem a mûtét elõtt, sem utána nem kell
éheztetni, még bélmûtét után sem. Számos meggyõzõ adat bi-
zonyítja a mûtét után 24 órán belül elkezdett folyadék- és táp-
lálékbevitel elõnyét: hamarabb tér vissza a bélmûködés, rövi-
debb a kórházi tartózkodás. Hátránya nincs: nem gátolja a seb-
gyógyulást; bélsebzésekét sem (1). A mûtétet követõ bélhûdés
megelõzésére a székletlazító szereken és a rágógumin kívül
más nem jön szóba (2).

Gyógyszeres elõkészítés. A vérszegény beteget még a terve-
zett mûtét elõtt kezelni kell (elsõsorban vénás vaspótlással) a
mûtét utáni szövõdmények megelõzése és a végzetes kimene-
tel elkerülése végett.

Minden mûtétre kerülõ betegnek kis molekulatömegû heparint
adunk a mélyvénás vérrögképzõdés megelõzésére. A fertõzé-
sek kivédésére antibiotikumként cefalosporin javasolt, ame-
lyet egy alkalommal, 60 perccel a bõrmetszés elõtt, vénásan
kell beadni.

Hólyagcsapolás. A katétert a mûtõasztalon helyezzük be, és 24
órán belül eltávolítjuk, ha nem történt áthatoló hólyagsérülés.
Az áthatoló sérülést, ha kisebb 1 cm-nél, nem szükséges el-
varrni, elegendõ az állandó katéter 5 – 7 napig. Az 1 cm-nél na-
gyobb sérülést egy vagy két rétegben, felszívódó fonállal, to-
vafutó öltéssel látjuk el; a hólyagkatétert ez esetben is
hosszabb ideig tartjuk bent. Ha a hólyagsérülés gyanúja mûté-
tet követõen merül fel, kiegészítõ vizsgálatokkal (hólyagtük-
rözés, ultrahang, kiválasztásos CT) döntjük el a teendõket.

A beteg mozgatása. Egységes álláspont: a betegnek 24 órán
belül talpra kell állítania (2).

� A MÛTÉT CÉLJA
Korai stádiumban a mûtét célja a daganat eltávolítása, kiegé-
szítve olyan mûtéti lépésekkel, amelyek a megfelelõ stádium-
ba soroláshoz szükségesek. Elõrehaladt daganatoknál a mûtét
célja a teljes daganatmentesség elérése, vagy ha az nem kivite-
lezhetõ, akkor a daganat méretének minél nagyobb arányú
csökkentése.

Teljes daganateltávolítás.

Teljes daganateltávolításról akkor beszélünk, ha a mûtétet köve-
tõen nem marad szabad szemmel látható daganat (jelölése R0).

A teljes daganateltávolítás növeli a betegek túlélését, csökken-
ti a tüneteket (így az életminõség is javul), ez a legfontosabb
független kórjóslati tényezõ.

A sebészi kezelés általános szempontjai
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A daganat teljes eltávolításának három akadálya lehet:

� A beteg nem mûthetõ, mert nem viselné el a mûtét kiter-
jesztését általános állapota vagy egyéb betegségei miatt.
� A daganat nem eltávolítható: olyan helyen van áttét,

amelynek eltávolítása a beteg életével összeegyeztethe-
tetlen. Ezek a következõk: a bélfodorgyök jelentõs be-
szûrtsége; a vékonybél nagyarányú beszûrtsége, mivel a
kóros rész eltávolításával a bél rövidebb maradna, mint
1,5 méter; a patkóbél/gyomor/hasnyálmirigyfej kiterjedt
érintettsége, vagy a béltörzsi verõér, a máj verõereinek,
a bal oldali gyomorverõér érintettsége (3).
� A sebészi elégtelenség (a sebész nincs a teljes daganatel-

távolítás kivitelezéséhez szükséges tudás birtokában).

A teljes daganateltávolítás megvalósítása az elõrehaladt pete-
fészekrákos betegeknél, ha a mûtétet daganatgyógyászati köz-
pontban végzik, ~30–40% (5, 6). Éppen ezért, amennyiben
nem sürgõsségi mûtétrõl van szó, a beteget nõorvosi daganat-
gyógyászati központba kell utalni, ahol képzett daganatsebé-
szek végzik a mûtétet.

Daganatcsökkentõ mûtét. A daganattömeg csökkentésével a
kemoterápia hatékonyabb lesz, és az immunrendszer mûködé-
sét gátló fehérjék daganat általi termelése is csökken. A túlélés
fordítottan arányos a maradék daganat méretével (4).

Megjegyzés: Korábban azt a mûtétet, amely után a maradék daga-
nat kisebb mint 1 cm, optimális daganateltávolításnak neveztük.
Az ilyen esetekben az túlélés valamivel hosszabb lehet, de ez nem
számottevõ; messze elmarad a teljes daganateltávolítással elérhe-
tõtõl. Ha a maradék daganat 1 cm-nél nagyobb nem optimális da-
ganateltávolításról beszéltünk. Ha az optimális daganateltávolí-
tás nem kivitelezhetõ, a teljes túlélésben nem lesz változás, de a
mûtéti a szövõdmények gyakoribbak. Ez az elnevezésrendszer
már túlhaladott.

� A MÛTÉT TERVEZÉSE
Annak eldöntése, hogy elõször a mûtétet végezzük el, vagy a
mûtétet megelõzõ kemoterápiát adjunk a betegnek, egyes ese-
tekben nehézségek elé állíthat. Számos kórjóslati rendszer szü-
letett a teljes daganateltávolítás kivitelezhetõségének elõrejel-
zésére, és a felesleges hasi mûtétek számának csökkentésére,
melyek közül a leggyakrabban használt Fagotti-pontrendszert
ismertetem (7).

A munkacsoport a daganat kiterjedtségének felmérésére kóris-
mézési hastükrözést végzett, és a látott képet tényszerûen pon-
tozta: 0–2 pontig értékelték a különbözõ elváltozásokat, a 2
pont a súlyosabb eltérés volt. Értékelték a hashártyai daganat-
szóródást, a rekeszkupola, a bélfodor, a cseplesz, a belek, a
gyomor és a máj érintettségét. Nyolc pont felett a teljes daga-
nateltávolítás esélye csekély.

Vizsgálatukban a hastükrözéssel végzett feltérképezés alapján
90%-ban tudtak teljes daganateltávolítást elérni. A hastükrö-
zés negatív elõrejelzõ értéke (a teljes daganateltávolítás nem
lehetséges) 100% volt, míg a klinikai-képalkotó vizsgálatoké
73%. Ez a vizsgálat is felhívja a figyelmünket a hastükrözés
szerepére a petefészekrákos betegek ellátásánál. Meggyõzõ bi-

zonyítékok ugyan nincsenek arra vonatkozóan, hogy a hastük-
rözéses mûtét a daganateltávolítás teljes eltávolítására alkal-
mas lenne, de a mûtét kivitelezhetõségének megítélésére meg-
bízhatóbb a képalkotó vizsgálatoknál (lásd 24. oldal).

A teljes daganateltávolítás esélyét csökkenti a mûtét elõtti
rossz tápláltsági állapot (szérumalbumin <30 g/l), idõskor
(�75 év), gyenge általános állapot (ASA �3) és a IV. stádiumú
daganat.

Kérdéses esetekben a mûtét alatt szövettani véleményt kell
kérni a rosszindulatúság eldöntésére. Ha a fagyasztott metszet
vizsgálata nem lehetséges vagy a vélemény bizonytalan, a két-
üléses mûtéti megoldás az elfogadható választás.

Ha a petefészek-daganat rosszindulatú volta a mûtét után derül
ki, célszerû második ülésben daganatgyógyászati szempontból
kiegészíteni a mûtétet (4).

� A NYIROKCSOMÓ-ELTÁVOLÍTÁS SZEREPE
Számos visszatekintõ vizsgálat szerint a kiterjesztett nyirok-
csomó-eltávolítás meghosszabbítja a petefészekrákos betegek
életét. 2017-ben született meg az elsõ követéses vizsgálat az
elõrehaladott petefészekrákos betegeknél végzett kiterjesztett
nyirokcsomó-eltávolításról (8). A vizsgálatban 650 résztvevõt
véletlenszerûen csoportokba osztottak. Azok közül, akik elõ-
rehaladt petefészekrákban szenvedtek és a daganatukat telje-
sen eltávolították, 323-nál teljes kismedencei és aorta környéki
nyirokcsomó-eltávolítást is végeztek, 324-nél pedig nem.
A nyirokcsomó-eltávolításon átesettek csoportjában a mûtéti
idõ átlagosan 1 órával hosszabb volt, és jelentõsen több volt a
vérvesztés. Ezek a betegek több alkalommal részesültek vérát-
ömlesztésben, és a mûtét utáni fertõzések is gyakoribbak vol-
tak. A túlélésben (teljes és kiújulásmentes túlélés) azonban
nem volt különbség a két csoport között. Ennek alapján a szer-
zõk nem javasolják az elõrehaladt petefészekrákos esetekben a
teljes kismedencei és a fõerek körüli nyirokcsomó-eltávolítást.
A látható vagy a képalkotó vizsgálatokkal nagyobbnak vélt,
feltételezhetõen áttétes nyirokcsomókat azonban ki kell venni
a teljes daganateltávolítás elérése céljából.

Korai stádiumban (�IIB) a teljes kismedencei (csípõerek kör-
nyéki és medencefali), valamint a vesevéna alatti, aorta kör-
nyéki nyirokcsomók eltávolítását azonban el kell végezni a be-
teg megfelelõ stádiumba sorolására. Különösen fontos ez azért
is, mert az I-es stádiumú petefészekrákos betegek közel egy-
harmadában lehet nyirokcsomóáttét, így ezek már a III-as stá-
diumba sorolódnak, annak kiegészítõ kezelési következmé-
nyeivel. A véletlenszerû nyirokcsomó-mintavétel, avagy csu-
pán a daganattal azonos oldali nyirokcsomó-eltávolítás nem
megfelelõ, mert az esetek több mint 10%-ában áttét marad
vissza (9).

� EGYÉB MÛTÉTI ELJÁRÁSOK
Elõrehaladt daganatok a hashártyára szóródnak, ezért a teljes
daganateltávolítás rendszerint csak több szervet érintõ mûtét-
tel érhetõ el.

Lampé Rudolf
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Feltárás, mintavétel. Minden esetben hosszanti, középvonali
hasmetszésbõl tárunk fel. A hasûri folyadék mintavétele rög-
tön a mûtét elején történjen a hasvízbõl, ha ez nincs, 200 ml
élettani sóoldattal öblítjük át a hasüreget, és ezt használjuk
mintavételre. Szintén a mûtét elején kell áttekinteni a kisme-
dencei szerveket: a vékony- és vastagbelet, a bélfodrot, a fé-
regnyúlványt, a gyomrot, a májat, az epehólyagot, a lépet, a
csepleszt, a rekeszizom hasüregi felszínét és a teljes fali has-
hártya felszínét. A hashártya mögötti szerveket (vesék, has-
nyálmirigy és nyirokcsomók) át kell tapintani.

Ha nem látható daganatos szóródás a hasüregben, mintát kell
venni szövettanra a kismedencei, a vastagbélkörnyéki és a re-
keszkupolai hashártyából.

Cseplesz. A gyomor alatti teljes csepleszeltávolítás a mûtét ré-
sze, még akkor is, ha nem sikerül a teljes daganateltávolítást el-
érni, mivel csökkenti a visszamaradt daganattömeget és a
hasvízképzõdést. A daganatos cseplesz esetén is a mintavétel
helyett a teljes eltávolítást válasszuk, mert kevesebb vérvesz-
téssel jár, és a kivitelezése is biztonságosabb.

Féregnyúlvány. Szokványos eltávolítása kérdéses, nyákterme-
lõ rákoknál azonban indokolt. A mérlegeléshez tudnunk kell,
hogy a korai stádiumú betegségekben általában nem érintett a
féregnyúlvány, valamint azt, hogy az épnek látszó féregnyúl-
ványok az esetek 10%-ában áttétet tartalmaznak.

Méh- és függelékeltávolítás. A méh és függelékeinek eltávolí-
tására a kiterjesztett petefészek-eltávolítás a javasolt. Lénye-
ge: hashártya alatti méheltávolítást végzünk úgy, hogy a méhet
egyben távolítjuk el a függelékekkel, a teljes kismedencei has-
hártyával, és szükség esetén az érintett vastagbélszakasszal
(módosított hátsó exenteratio). Ezzel a módszerrel a medencei
daganat csaknem mindig eltávolítható, ugyanis a petefészek-
rák a hashártyán csak igen ritkán tör át, terjed a hashártya alatti
területre. Mivel ez kiterjesztett mûtét, és súlyos szövõdményei
is lehetnek, csak akkor végezzük, ha a daganat teljes eltávolítá-
sa megvalósítható.

Az I–II. stádiumú esetekben a daganat mûtét alatti szóródását
meg kell akadályozni. Zárt petefészek-daganat megnyílását
kerülni kell, mivel a daganatbennék kifolyása miatt az IA stá-
diumból IC lesz, és ezért kemoterápiát is kell adni; egyébként
nem adnánk.

Lép. A lép vizsgálatára külön figyelmet érdemes fordítani, mi-
vel nehezebben hozzáférhetõ szerv, nem kerül azonnal a se-
bész látóterébe, viszont érintettsége 20% körüli. A tumoros
felrakódás majdnem mindig a lépkapuban van, de szinte kizá-
rólag elõrehaladott esetben találkozunk vele. A lép izolált átté-
te irodalmi ritkaság.

Rekesz. A rekeszizom máj feletti érintettsége kifejezetten
gyakran társul az elõrehaladott petefészekrákhoz, akár 40%-
ban. Ennek eltávolításában a mûtõ orvosnak járatosnak kell
lennie. Nehezen elfogadható, hogy a teljes daganateltávolítás
azért nem történt meg, mert a rekeszkupola daganatosan be-
szûrt maradt (10).

� ÖSSZEGZÉS
A hámeredetû petefészekrák elsõdleges ellátása a korai és az
elõrehaladt stádiumban is mûtéti. Az alapvetõ mûtéti elemek a

méheltávolítás, kétoldali függelék eltávolításával, teljes csep-
leszeltávolítás, kismedencei és aorta környéki nyirokcsomók
eltávolítása a korai stádiumú esetekeben, valamint hasüregi
kenetvétel. A mûtét célja a teljes daganatmentesség, vagyis,
hogy nem maradjon szemmel látható daganat a mûtét végére.
Ez jelentõsen megnöveli a beteg teljes és kiújulásmentes túl-
élését is. A teljes daganateltávolítás eléréséhez több szervet
érintõ sebészeti eljárások is szükségesek, többek között felhasi
sebészet, bélmûtétek, rekeszkupolai hashártya eltávolítása,
lépeltávolítás.

Mûtét elõtt és alatt is többször döntéshelyzetbe kerülhet a se-
bész. A döntés célja a teljes daganateltávolítás kivitelezhetõsé-
gének megítélése, vagyis elkerülni a felesleges mûtéteket és
azok szövõdményeit, vagy kiterjeszteni a mûtétet, vállalva a
súlyos szövõdmények veszélyét. Ennek mérlegelése tájéko-
zottságot, gyakorlatot és higgadtságot feltételez, ezért az ilyen
mûtétet csak a nõgyógyászati daganatsebészetben jártas, a fen-
ti beavatkozások elvégzéséhez szükséges tudás birtokában
lévõ orvos végezze, lehetõleg olyan daganatgyógyászati köz-
pontban, ahol a jelentõs szövõdményveszéllyel járó mûtétek
mûtét utáni észlelésére és a szövõdmények elhárítására is meg-
felelõ személyzet és felszerelés áll rendelkezésre.

IRODALOM
1. Minig L, Biffi R, Zanagnolo V, et al. Reduction of postoperative
complication rate with the use of early oral feeding in gynecologic
oncologic patients undergoing a major surgery: a randomized controlled
trial. Ann Surg Oncol 2009;16:3101–3110.

2. Nelson G, Altman AD, Nick A, et al. Guidelines for pre- and
intra-operative care in gynecologic/oncology surgery: Enhanced
Recovery After Surgery (ERAS®) Society recommendations—Part I.
Gynecol Oncol 2016;140:313–22.

3. Querleu D, Planchamp F, Chiva L, et al. 2017 European Society of
Gynaecological Oncology (ESGO) Guidelines for Ovarian Cancer
Surgery. Int J Gyn Canc 2017;27:1534–42.

4. Elattar A, Bryant A, Winter-Roach BA, et al. Optimal primary
surgical treatment for advanced epithelial ovarian cancer. Cochrane
Database Syst Rev 2011;10:CD007565.

5. Nick AM, Coleman RL, Ramirez PT, et al. A framework for a
personalized surgical approach to ovarian cancer. Nat Rev Clin Oncol
2015;12:239–45.

6. du Bois A, Reuss A, Pujade-Lauraine E, et al. Role of surgical
outcome as prognostic factor in advanced epithelial ovarian cancer: a
combined exploratory analysis of 3 prospectively randomized phase 3
multicenter trials: by the Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische
Onkologie Studiengruppe Ovarialkarzinom (AGO-OVAR) and the
Groupe d’Investigateurs Nationaux Pour les Etudes des Cancers de
l’Ovaire (GINECO). Cancer 2009;11:1234–44.

7. Fagotti A, Ferrandina G, Fanfani F, et al. A laparoscopy based score to
predict surgical outcome in patients with advanced ovarian carcinoma: a
pilot study. Ann Surg Oncol 2006;13:1156–61.

8. Harter P, Sehouli J, Lorusso D, et al. LION: lymphadenectomy in
ovarian neoplasms—a prospective randomized AGO study group led
gynecologic cancer intergroup trial. J Clin Oncol 2017;35:abstr5500.

9. Fotopoulou C, Herzog TJ. Fast Facts: Ovarian Cancer. Karger; 2017.

10. Aletti GD, Dowdy SC, Podratz KC, et al. Surgical treatment of
diaphragm disease correlates with improved survival in optimally
debulked advanced stage ovarian cancer. Gynecol Oncol 2006;100:283–7.

A sebészi kezelés általános szempontjai

Nõgyógyászati Onkológia 2019; 24:45–47 47



� BEVEZETÉS
Jól ismert, hogy a petefészekrákokat több mint 70%-ban elõre-
haladott állapotban ismerjük fel, amikor a daganat már túlter-
jedt a petefészek határain. A kismedence tekintetében ez elsõ-
sorban az itt lévõ hashártyával borított szerveket és a medence
hashártyaborítását érinti. Jellemzõen a Douglas-üreg hashár-
tyaborítása lehet daganatos, átterjedve a végbél elülsõ falának
hashártyájára, adott esetben egészen a szigmabélre terjedõen.
A másik jellemzõ terjedési felszín a húgyhólyag hashártyabo-
rítása. A méh és a függelékek eltávolításánál az érintett hashár-
tyafelszíneket egészben, egyben érdemes eltávolítani. Ha a
végbél felsõbb szakasza, illetve a szigmabél is érintett, ezek
hashártyaborítását gyakran csak az adott bélszakasszal együtt
lehetséges eltávolítani; ennek tárgyalása nem része a fejezet-
nek, utalok az ezzel foglalkozó részre.

� A MÉH ÉS FÜGGELÉKEINEK ELTÁVOLÍTÁSA
A méh és függelékei eltávolításakor elsõ lépésként a méh sar-
kánál felhelyezünk két erõs eszközt, amellyel a méhet elõemel-
ve és mozgatva végig segíthetjük a kismedencei mûtétet.

A hashártya mögötti tér megnyitása, az itt futó érképletek és a
húgyvezeték azonosítása elengedhetetlen része a mûtét kezdeti
szakaszának. A legjellemzõbb megnyitási forma a görgeteg
méhszalag (ligamentum rotundum/teres uteri) átvágásával
kezdõdik, majd a hashártyát felfelé, a petefészektartó szalag-
gal (ligamentum infundibulopelvicum, ligamentum suspenso-
rium ovarii) párhuzamosan, de attól oldalt vágjuk át (1. ábra).

Miután megnyitottuk a hashártya mögötti teret, tompán halad-
va azonosíthatjuk a húgyvezetéket. Ez a petefészektartó szalag
mögött fut a medencefali hashártya szélsõ oldalához rögzülve
(2. ábra).

Ezután a hashártya lemezének a szalag alatti átlyukasztásával
lehetõvé válik a petefészektartó szalag biztonságos ellátása és
haránt irányú lekötése (3. ábra).

Lintner Balázs
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1. ábra A hashártya mögötti terület feltárása. 1. A hashártya alatti meden-
cefali képletek – a hashártya megnyitásával kerül látótérbe. 2. A méh a
függelékekkel. 3. A petefészektartó szalag, amely gyakorlatilag a pete-
fészekerek hashártyát elõemelõ redõzete. Jobbra a medencefalnál lévõ
eszköz a görgeteg szalag fali csonkját tartja.

2. ábra A hashártya alatti képletek azonosítása, 1. külsõ csípõverõér, 2.
húgyvezeték
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Ha valamelyik daganatos petefészek a nagyságánál fogva za-
varja a további kismedencei mûtétet, akkor érdemes a méh fe-
lõl, a petefészekszalagnak és a petevezetõnek megfelelõen, tel-
jes egészében eltávolítani a függeléket.

Tovább haladva, ha a medencefali hashártya is daganatos, a
húgyvezetéket ezen a szakaszon felszabadítjuk, így könnyen
tudjuk a fali hashártyát a függelékkel együtt leválasztani. Ez-
után a függeléket szabadítjuk fel a méh faláig, átvágva a has-
hártya lemezét, egészen a hashártya alatti erek méhbe belépé-
séig.

Kétoldali ellátást követõen a mellsõ, a méhrõl a hólyag felé
hajló hashártya megnyitása, és a hólyag méhnyakról és a hü-
vely felsõ szakaszáról történõ letolása a következõ lépés (4.
ábra).

Amennyiben a hólyag hashártyáján is daganatos felrakódás
látszik, akkor ezt a hashártyarészt is a többivel együtt érdemes
eltávolítani. Ilyenkor oldalt, a görgeteg méhszalag átvágásától
indulunk a hashártya lehámozásával; gyakran az ép határ a
mellsõ hasfali hashártyájánál húzódik. A húgyhólyagról a has-
hártya csaknem mindig a hólyag falának sérülése nélkül lehá-
mozható, amennyiben a hólyag mégis megnyílna, akkor azt

egy rétegben varratokkal egyesítjük. Ebben az esetben a hó-
lyag lehámozása után tudjuk azt letolni a méhnyakról és a hü-
velyrõl. Ha a hólyagot borító hashártya nem érintett, akkor a
hólyagot tompa eszközzel megemelve (ezzel elõsegítve a he-
lyes megnyitási vonal megtalálását) a hashártyaredõt átvágjuk,
és tompán, a „habos” rétegben haladva toljuk le a hólyagot a
méhrõl és a hüvely felsõ szakaszáról. Fontos, hogy a hashár-
tyát a méhhez ne túl közel hasítsuk meg („a hólyagsérülés ve-
szélyét elkerülendõ”), mert ilyenkor – gyakran rossz rétegben
haladva – a méhnyak állományába jutunk, és vérzés lesz a
következménye.
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3. ábra A petefészektartó szalag lekötése, 1. a petefészektartó szalag, 2.
külsõ csípõverõér, 3. jobb oldali petefészek

4. ábra Hólyag–méh hashártyaáthajlás megnyitása, 1. húgyhólyag, 2. méh

5. ábra A méhverõér ellátása, 1. méhtest, 2. méhnyak.

6. ábra Az oldalsó méhnyakszalag ellátása, 1. méhtest, 2. méhnyak
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Ezt követõen a széles méhszalag alatt futó erek (köztük a méh-
verõereké is) vagy a méh körüli kötõszövet ellátása következ-
het. Elsõ lépésben a méhnyakra csaknem merõleges irányban
helyezünk fel fogót vagy egyéb vágó-vérzéscsillapító eszközt
(5. ábra), majd a méhnyakhoz közel, azzal párhuzamosan ha-
ladunk a boltozatok felé (6. ábra).

A méh körüli kötõszövet kiterjedtebb eltávolítása általában
nem szükséges, a daganat nagyon ritkán terjed bele. Ha a
Douglas-üregi hashártya is érintett, a hashártya hátsó lemezét
átvágjuk (7. ábra), és úgy helyezzük fel a lefogókat.

A hüvelyboltozatot elérve, a méhnyak alatt, a hüvelybõl ~10
mm-t eltávolítva helyezünk fel haránt lefogókat (8. ábra).

Ha a Douglas-üregben lévõ hashártya eltávolítása is cél, akkor
ajánlatos a mellsõ hüvelyfalat, majd ezt követõen a hátsó hü-

velyfalat égetõ eszközzel megnyitni, és a hüvely mögötti térbe
jutva elkezdeni leválasztani a Douglas-üregi hashártyát a vég-
bélrõl, a végbél falán felfelé haladva. Ha a végbél felsõbb sza-
kaszán a hashártya már nem távolítható el, vagy a végbél falá-
nak egy részét is érinti a daganat, ennek a bélszakasznak az el-
távolításával együtt érdemes egy tömbben kivenni a belsõ
nemi szerveket. A hüvelycsonkot zárjuk tovafutó vagy meg-
szakított öltésekkel.

� A CSEPLESZ ELTÁVOLÍTÁSA
A cseplesz az egyik leggyakoribb helye az áttétek kialakulásá-
nak a petefészek rosszindulatú daganatainál. A felhasban a
hashártya lefutása sajátosan alakul, a májról a hashártya-
kettõzet a gyomor kisgörbületéhez tart, majd a mellsõ és annak
hátsó falán fut, végül a nagygörbület mentén ismét egyesülve
alkotja a nagycsepleszt. Ez a hasüregben elhelyezkedõ zsíros
kötényszerû kettõs hashártya, amely a gyomor nagygörbületét
köti össze a haránt vastagbél csepleszkötelékével (tenia
omentalis), majd onnan a vékonybelek elõtt húzódik le, vissza-
fordulva újra felszáll (így ezen a szakaszon tulajdonképpen
négy lemezbõl áll) a gyomor nagygörbületének közelébe, itt
összenõ a vastagbél saját hashártyafelszínével, illetve annak
hashártyakettõzetével (mesocolon), és azzal együtt tapad a
hátsó hasfalon. Ezt nevezzük nagycseplesznek, omentum
majusnak, míg a gyomor kisgörbülete és a máj között húzódó
gyomor-máji szalagot (lig. gastrohepaticus) kiscseplesznek,
omentum minusnak. Gyakori tévhit, hogy a nagycseplesz a ha-
rántvastagbél alatti rész, és sokszor csak ezt távolítják el, ami
nem elegendõ, ha petefészekráknál csepleszeltávolítást vég-
zünk.

Az áttétes cseplesz gyakran megvastagszik, akár 2–3 cm-re is,
keménnyé válik, ezt az angolszász irodalom omental cake-nek
is nevezi, magyarul csepleszsüti*. A cseplesz eltávolítását a
haránt vastagbélrõl való leválasztással kezdjük (9. ábra).
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7. ábra A hashártya hátsó lemezének a megnyitása 1. méhtest, 2. méhnyak,
3. hashártyalemez, 4. petefészkek

8. ábra A hüvely lefogása a méhnyak alatt, 1. méhnyak, 2. hüvely
9. ábra A cseplesz leválasztása a harántvastagbélrõl 1. cseplesz, 2. haránt-
vastagbél
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Ezután a gyomor hátsó felszíne mögötti és a hashártyakettõzet,
illetve hasnyálmirigy elõtti teret, a cseplesztömlõt (bursa
omentalis) nyitjuk meg (10. ábra).

Ez történhet az elõbb leírt sorrendben, de van, aki a gyomor
nagygörbülete és a harántvastgbél között húzódó nagy-
csepleszt emeli redõbe, és innen nyitja meg a cseplesztömlõt.
A vastagbél hashártyakettõzetére ügyelni kell, ennek sérülése
a harántvastagbél egy szakaszának elhalását is okozhatja.
A hashártyakettõzet és a cseplesz hátsó falát a tömlõ megnyitá-
sát követõen tompán szétválasztjuk, így a cseplesz elhúzható-
vá válik, és a gyomor nagygörbülete felõl kell csonkolni. Itt a
gyomor nagygörbületének alsó szélétõl tartott távolságot az át-
tétek terjedése szabja meg. Ha áttét nem látszik, megõrizhetjük
a nagygörbület mentén, a gyomor falának szélétõl 1–1,5 cm-re
futó nagyárkádot (ebben fut a jobb és bal oldali gyomor-
csepleszi verõér (arteria gastroepiploica dextra és sinistra) (11.
ábra).

Ha látszik daganatos beszûrõdés, a gyomor nagygörbülete
mentén is vezethetjük a leválasztási síkot. A gyomor nagygör-
bületének bal felé tekintõ részérõl a hashártyakettõzetbe nõtt
bele a lép, a kettõ közötti szalagot, gyomor-lép szalagnak

(ligamentum gastrolienale) nevezzük. Ebben a szalagban fut-
nak a kis gyomorverõérnek (arteria gastrica breves) nevezett
kisebb erek, amelyek a lépverõérbõl erednek. Ha a daganat rá-
terjed a lépkapura is, a lépet felszabadítjuk, és eltávolítjuk a
lépkapuban futó erek lekötését követõen.
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10. ábra A cseplesztömlõ megnyitása, 1. gyomor hátsó fala, 2. cseplesz. 3. harántvastagbél bélfodra, 4. hasnyálmirigy

11. ábra A cseplesz eltávolítása utáni helyzet, 1. a gyomor nagygörbülete,
2. a harántvastagbél bélfodra, 3. harántvastagbél
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� HASI FELTÁRÁS
A hasat hosszanti metszésbõl nyitjuk meg. A feltáróeszköz
(Balfour-keretet) behelyezése után a kerek méhszalag (liga-
mentum rotundum) medencefali átvágásával láthatóvá tesszük
a hashártya mögötti teret, mindkét oldalon. A fali hashártyát a
fel és leszálló vastagbél külsõ oldala mentén felfelé, a petefé-
szektartó szalagtól (ligamentum suspensorium ovarii) oldalt,
és lefelé is meghasítjuk, megemelve ezzel a vastagbelet. Két
kisebb és egy nagyobb hasi kendõ segítségével – a jól ellazított
betegben – a feltáróeszköz középsõ kanalával kellõen meg-
emelhetjük és eltarthatjuk a beleket. Ezzel „értékes segítõke-
zeket” felszabadítva jól áttekinthetõvé tesszük a kismedencét.

� MEDENCEI NYIROKTERÜLET
A kismedencei nyirokterület oldalsó határa a horpaszizom
(musculus psoas). Az izom és a csípõerek között ollóval merõ-
legesen lefelé hatolva nyílást készítünk a medencefalidegig*
(nervus obturatorius), megkímélve a nemi-combi ideget*
(nervus genitofemoralis). A nyílásba mutató ujjal hatolva, le-
felé és felfelé irányuló mozdulattal, a szöveti rétegben levá-
lasztjuk a csípõereket a medencefalról és a medencefenéktõl a
fõerek (vena cava inferior [alsó fõgyûjtõér] és aorta) oszlásáig.
A csípõerek alatt megnyitjuk a hólyag melletti teret* (spatium
paravesicalis). Ez akkor sikerülhet könnyen, ha egyik kezünk-
kel a hólyagot kellõen az ellenoldalra húzzuk. A belsõ
csípõerek és a húgyvezeték között szintén ollóval indított,
majd ujjal tágított nyílásból feltárjuk a végbél melletti teret*
(spatium pararectalis). Ezek érmentes területek, feltárásuk vér-
zés nélkül végezhetõ néhány perc alatt. Ezt követõen tisztán át-
tekinthetõvé válik a kismedence falán futó ér-, nyirok- és
ideghálózat.

Következõ lépésként a külsõ csípõverõeret (areteria iliaca
externa) elválasztjuk a külsõ csípõvisszértõl (vena iliaca
externa) az alsó gyomorgödri visszér* (vena epigastrica infe-
rior) szájadzásáig, amely a nyirokterület alsó határa (1. ábra).

Ekkor könnyen eltávolíthatóvá válik a Rosenmüller-nyirok-
csomó.

A medencefalereket (arteria és vena obturatoria) és medence-
falideget (nervus obturatorius) azonosítjuk a csípõvisszér alatt.

Megjegyzés. A medencefalerek eltávolítását petefészekráknál
végzett kismedencei nyirokszövet-eltávolításkor nem tartjuk
szükségesnek, ellentétben a méhnyakráknál végzett mûtéttel.

A medencefalárok (fossa obturatoria) nyirokszövetét, amely
elválasztva a külsõ csípõvisszértõl, azzal párhuzamos henger-
ként jelenik meg, ujjal körüljárjuk, és mûszerrel kihúzzuk a
combcsatornából (canalis femoralis). Felfelé pedig a belsõ csí-
põvisszér belsõ oldali nyirokszövetével együtt távolítjuk el.
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Ezután a nyirokszöveteket a külsõ és közös csípõerek külsõ fe-
létõl választjuk el az oszlásig, megkímélve a fali visszérágakat.
A nagyerek belsõ oldalán haladó szövetszétválasztásnál a ke-
resztcsont elõtti (praesacralis) nyirokszövet eltávolítását is lé-
nyegesen visszafogottabban végezzük, mint a méhnyakrák
mûtéténél, megõrizve ezzel az idegképleteket. A leírtak szerint
járunk el az ellenoldalon is.

A FÕEREK KÖRÜLI NYIROKTERÜLET

A fõerek körüli nyirokszövet eltávolításhoz biztonságos, szé-
les, a kardnyúlványig (processus xyphoideus) terjedõ feltárás-
ra van szükség. Ennek fontossága akkor értékelhetõ igazán, ha
váratlan vénás vérzést kapunk. Ilyen helyzetben, ha nincs meg-
felelõ feltárás, például a hasi metszés rövidsége miatt, lényege-
sen nagyobb vérveszteségre számíthatunk. A felesleges vér-
veszteséggel esetleg veszélyeztethetjük a mûtét kellõ kiter-
jesztését és eredményességét.

Itt érdemes megemlítenem, hogy nagyobb hirtelen vérzésnél az
elsõ teendõ a vérzés helyének ujjal való elzárása. Ezzel magunk
és a környezetünk megnyugvására a vérzést megszüntetjük. Má-
sodszor, pontosan átgondoljuk, mibõl eredhet a vérzés. Mozdula-
tainkat lelassítjuk és összpontosítjuk. Felkészülünk a vérzés esz-
közös ellátására és esetleges altatási következményeire. Harmad-
szor, a vérzést biztonsággal ellátjuk.

Az aorta és az alsó fõgyûjtõér széles feltárásához szükséges az
oldalsó fali hashártya vastagbél melletti meghasítása csaknem
a máj-, illetõleg a léphajlatig (flexura haepatica és lienalis).
Középen a vakbél és a vékonybélfodor (a felsõ bélfodri vivõér
[arteria mesenterica superior] ágrendszere) alatt nyitjuk meg a
hashártya mögötti területet. A vékonybeleket hasfal elé, illetve
a beteg feje felé emelve szélesen feltárul a fõerek körüli terület
a hasnyálmirigy és a patkóbél alatt látható bal oldali vesevissz-
érig (vena renalis sinistra). A húgyvezetékeket mindkét olda-
lon szélesen elemeljük a mûtéti területtõl.

A bal veseér alatti tér három fõ részre osztható: jobb oldalon az
alsó fõgyûjtõér melletti, az alsó fõgyûjtõér és az aorta közötti,
valamint bal oldalon az aorta melletti területre.

Korai stádiumú petefészek ráknál az elsõ pozitív nyirokcsomó
legvalószínûbb helye sokszor a bal vesevisszér, a bal petefé-
szekvisszér és az aorta alkotta négyszög (2. ábra). A nyirok-
szövet eltávolítását a bal veseér alatt kezdjük lekötések és
elektromos vágóeszköz használatával a nyirokszivárgás, eset-
leges nyirokhasvíz* (chylosus ascites) megelõzésére. Ezt kö-
vetõen az alsó fõgyûjtõértõl jobbra teljes hosszában könnyen
leválasztható a nyirokszövet az egyértelmû anatómiai rétegek-
ben a bal petefészekvisszér ellátásával. Az alsó fõgyûjtõérnek
a jobb vesevéna alatt egyéb ága nincs. Az aorta és az alsó fõ-

gyûjtõér között is lényegében biztonságosan és könnyen vé-
gezhetõ az eltávolítás. Ezt megelõzõen érdemes az alsó bélfod-
ri verõeret felkeresni az aortai eredésénél; a szigmabél feleme-
lésével könnyen felismerhetõ. Az eret megtartjuk, kivéve, ha a
kismedencei kiterjedt petefészekrák miatt szigmacsonkolást is
végzünk. Az ér felkeresése után az aorta melletti nyirokszövet
eltávolítása veszélytelen. Ezt követõen lekötjük és eltávolítjuk
a petefészekereket.

Mindezek után a terület esetleges szivárgó vérzéseit ellátjuk.
Ezek felismerését a hasüreg langyos vízzel történõ öblítése se-
gítheti. Fontos lehet azt az ajánlást követni, hogy a maradékta-
lan nyirokszövet eltávolításakor keletkezõ szivárgó vérzések
megszûnnek a szövetek eltávolításával. Régi igazság az is,
hogy a mûtét akkor halad jól, ha nem csinálunk magunknak fe-
lesleges szövõdményt. Hasonlóan fontos elv, hogy az esetle-
ges szövõdmény ellátására legyen a fejünkben A-B és akár
C-D változat is, de törekedjünk arra, hogy már az A sikeres le-
gyen. Ehhez természetesen hosszú évek tapasztalata, tanító-
mesterünk mozdulatainak felidézése nagy segítséget nyújthat.

A vezetõ irányelv mindig az legyen, hogy a szövõdményt min-
denkor a legnagyobb körültekintéssel, biztonsággal és elõrelá-
tással lássuk el. Tudvalévõ, hogy a szövõdmény ellátásának a
szövõdményei hatványozottak, válságos állapotot okozhatnak,
csakúgy, mint az élet más területein.

Kismedencei és a fõerek körüli nyirokszövet eltávolítása
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2. ábra A fõerek körüli terület képletei: 1. alsó fõgyûjtõér (vena cava
inferior), 2. aorta, 3. jobb közös csípõvisszér vena iliaca communis dext-
ra), 4. bal közös csípõvisszér (arteria iliaca communis sinistra), 5. jobb kö-
zös csípõverõér (arteria iliaca communis dextra), 6. bal közös csípõverõér
(arteria iliaca communis sinistra),, 7. alsó bélfodorverõér (arteria mesen-
terica inferior), 8. bal vesevisszér (vena renalis sinistra), 9. jobb oldali
húgyvezeték, 10. csípõ-horpaszizom (musculus iliopsoas)



� BEVEZETÉS
A gyomor-bélsebészeti elemekre két alapvetõ és egymástól lé-
nyegesen különbözõ helyzetben kerülhet sor:

� a nõgyógyászati mûtétek alatti vagy utáni szövõdmé-
nyek ellátásakor,
� és az elsõdleges, a kiújult vagy az áttétes nõgyógyászati

daganatok tervezett eltávolításakor.

A nõgyógyászati daganatok elsõdleges mûtéti ellátásában va-
lamilyen belet is érintõ sebészeti beavatkozást legtöbbször pe-
tefészekráknál végzünk. Petefészekráknál érvényesül talán a
leginkább, a 90-es évek elején, a magyar nõgyógyászati onko-
lógia, mint különálló szakterület megteremtésének idején
megfogalmazódott mondás: A nõgyógyászati daganatok terje-
dése nem tartja tiszteletben az orvosi szakterületek határait.
Ahhoz, hogy az elõrehaladott, az egész hasüregre terjedõ pete-
fészekrákot megfelelõen lehessen mûteni, irodalmi adatok
alapján a beavatkozások 20-30%-ában valamilyen bélsebésze-
ti beavatkozás is szükséges, ezzel lényegesen javítva a megfe-
lelõen mûtött betegek arányát (1, 2). Már a petefészekrák kiter-
jedt sebészete úttörõjének tekinthetõ Griffith anyagában is a
petefészekrákok miatt végzett beavatkozások 30%-ában vé-
geztek valamilyen bélmûtétet is (3). A magyar daganatgyógy-
ászati központok anyagában ez a szám 20% körül van. A leg-
gyakoribb a sigmabél csonkolása.

� ÁLTALÁNOS MEGFONTOLÁSOK
Alapvetõ kérdés, hogy ki végezze a nõgyógyászati mûtétnél
szükségessé vált „nem nõgyógyászati" beavatkozást. Elõre
nem tervezhetõ beavatkozásnál, erre általában sérüléskor kerül
sor, és a mûtõ nõgyógyász képzettségétõl, valamint a sérülés
mértékétõl függ, hogy mikor válik szükségessé általános se-
bész bevonása a mûtétbe. Más a helyzet elõre tervezhetõ mûté-
tek esetén. A kérdést taglaló közleményekkel egybehangzóan
a szerzõ véleménye is az, hogy a beteg szempontjából szeren-
csésebb, ha ezeket a beavatkozásokat nõorvosi daganatgyógy-
ászati központokban, a bél-, illetve urológiai sebészetben is

képzett nõgyógyász daganatsebész végzi. A mûtét egy-egy
szakaszához alkalomszerûen meghívott általános sebész he-
lyett a bélsebészetben is járatos nõgyógyász daganatsebész je-
lenléte biztosítja a nõgyógyászati daganat helyes kórismézé-
sét, stádiumozását, a mûtéti lelet szerinti kórjóslat felállítását,
és mindezek alapján a lehetséges mûtéti beavatkozások várha-
tó hasznának megítélését. Ezért jött létre számos országban a
nõorvosi daganatgyógyászat, mint különálló szakterület.
Magyarországon a nõgyógyászati daganatsebészek képzése és
szakvizsga biztosítja a központok megfelelõ szakemberekkel
való ellátását.

A másik lehetséges, és a világ számos daganatgyógyászati
központjában alkalmazott megoldás a petefészekrák sebésze-
tére szakosodott csapat létrehozása, amelynek állandó tagja a
petefészekrák sebészetében jártas általános sebész is.

� A BÉLVARRÁS MÓDSZERE
A nõgyógyászati daganatos betegek gyakran fehérjehiányo-
sak, kemoterápiában részesült betegek, továbbá a beavatkozá-
sok egy részét nem bélelõkészített betegnél végezzük.

Magyar tankönyvi ajánlás, hogy bélvarrásnál a mûtõ orvosnak
három szempontra kell figyelnie; ezektõl függ a szövõdmény-
mentes gyógyulás:

� Az egyesítésre váró bélvégek jó vérellátására.
� A megfelelõ elõkészítés és utókezelés, különös tekintet-

tel a bélelõkészítésre és a megfelelõ fehérjepótlásra.
� A bélvarrat tökéletes kivitelezésére.

1. A megfelelõ vérellátás érdekében a mûtõ nõgyógyásznak
ismernie kell a különbözõ bélszakaszok érellátását, és en-
nek alapján kell megterveznie és kialakítania a bélegyesí-
tést.

2. Feltételezhetõ bélmûtét, különösen vastagbélmûtétnél, a
gyógyulás érdekében igen fontos a bélelõkészítés. Rossz-
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indulatúnak tûnõ petefészek-daganatnál minden esetben
ajánlott a mûtét elõtti beöntéses bélelõkészítés és az anti-
biotikumos megelõzés.

Megjegyzés. A bélsebészek egy része ma már eltekint a mechani-
kus bélelõkészítéstõl. Mi az egy napos, ún. gyors elõkészítés hí-
vei vagyunk: a mûtét elõtti napok keserûsó táplálkozás-megszorí-
tással (csak folyadék), a mûtét elõtt pedig beöntés.

A mûtét elõtt egy-két órával adott antibiotikumot minden eset-
ben fontosnak tartjuk. Az idõzítés azért lényeges, mert a bél-
mûtét elõtt adott antibiotikum célja nem a bél csírátlanítása –
ez úgy sem lehetséges –, hanem az, hogy az antibiotikum tö-
ménysége a vérben a bélvarrat elkészítésekor legyen a legna-
gyobb.

A bélvarratok gyógyulása nagymértékben függ a mûtét utáni
fehérjepótlástól. Gyenge általános állapotú, fehérjehiányos da-
ganatos betegek tervezett mûtétekor a „mûtét utáni” fehérje-
pótlást már a mûtét elõtti felkészítési szakban el kell kezdeni.

3. A mûtét kivitelezésben nem csak az orvos rátermettsége
számít. Döntõ szerepe van az alkalmazott varróanyagok-
nak. A korszerû, nem sodort nem vagy lassan felszívódó
varróanyagok használatával lényegesen kevesebb a seb-
gyógyulási zavar. Az új bélvarrógépek nemcsak lerövidí-
tik a mûtét idejét, hanem biztonságosabbá is teszik a be-
avatkozást, csökkentve a korai szövõdmények számát. Kü-
lönösen ajánlott bélvarrógépet használni, ha több bélegye-
sítés is szükséges, vagy ha a bélvarratot nõgyógyász készí-
ti. A klasszikus szabály azonban nõgyógyászati mûtétek
esetén is érvényes: az használjon bélvarrógépet, aki kézi
varrással is biztonságosan tudná egyesíteni a beleket.

Más, régen a sebészek között hosszas viták tárgyát képezett
kérdések, mint a tovafutó vagy csomós öltések használata, az
egy vagy két varratsor alkalmazása, a felszívódó vagy nem fel-
szívódó fonalak elõnyben részesítése, már elveszítették jelen-
tõségüket. A szerzõ gyakorlatában a kézi varrásmódok közül
jól bevált az egyrétegû, tovafutó Schmieden-varrat használata,
lassan felszívódó (PDS) fonallal (4). Tekintettel arra, hogy a
kiterjedt nõgyógyászati mûtéteknek csupán egy részét képezik
az esetleges bélkivágások, jó, ha a nõgyógyász daganatsebész
lehetõség szerint a bélvarrógépeket használja. Alkalmazásukat
csupán az áruk korlátozza.

� PETEFÉSZEKRÁK MÛTÉTJÉNÉL ALKALMAZOTT
BÉLSEBÉSZETI BEAVATKOZÁSOK

Vékonybélcsonkolás. Petefészekrák mûtéteinél aránylag rit-
kán végezzük. A mûtéti helyzettõl függõen bármelyik vékony-
bélszakasz eltávolítása szóba jön. Hosszas szövetszétválasz-
táskor nagyobb a bélsérülések veszélye is. A vékonybél folyto-
nosságát helyreállíthatjuk kézi varrattal, de az általában kiter-
jedt és elhúzódó mûtéteknél jól bevált a gépi oldal az oldalhoz
egyesítés, GIA-féle egyenes varrógép (Linear Cutter Stapler)
használatával.

Daganatos bélelzáródásnál tüneti mûtétként végezhetõ megke-
rülõ vékonybél–vékonybél egyesítés, vagy a csípõbél haránt-
vastagbélbe szájaztatása.

Féregnyúlvány- és jobb oldali vastagbél-eltávolítás
(appendectomy, right hemicolectomy). Elõrehaladott petefé-
szekrák mûtéténél az anatómiai közelség miatt aránylag gyak-
ran végezzük a csípõbél végének és a vakbélnek, esetleg csak a
féregnyúlványnak az eltávolítását. Egyes központokban pete-
fészekrák mûtétekor szokványosan eltávolítják az épnek látszó
féregnyúlványt is. Saját gyakorlatunkban csak a daganatos
vagy a daganathoz kitapadt féregnyúlványt vesszük ki.

A csípõbél és a harántvastagbél összeköttetése varrható kézzel
is, de tapasztalatunk szerint igen elõnyös a már említett oldal
az oldalhoz gépi egyesítés, GIA egyenes bélvarrógépet hasz-
nálva. Néhányszor sikeresen alkalmaztuk a csípõbél–haránt-
vastagbél egyesítésekor az EEA-körvarrógépet (Circular
Stapler) a TA 55 egyenes varrógéppel együtt, oldal a véghez
beszájadzást képezve.

Harántvastagbél-, bal oldali vastagbél-eltávolítás.(transverse
colon resection, left hemycolectomy). Erre a beavatkozásra a
petefészekrák mûtéténél a harántvastagbelet is beszûrõ
csepleszáttét eltávolításánál kerülhet sor. A mûtéti helyzettõl
függõen nem ritka a harántvastagbél és a léphajlat (flexura
lienalis) egyben való eltávolítása a léppel, esetleg a hasnyálmi-
rigyfarokkal együtt. Ilyenkor az egyenes varrógép ismét jó
szolgálatot tesz a hasnyálmirigy lezárására. A vastagbél foly-
tonosságának helyreállítása történhet ismét kézi varrattal, de a
fent részletezett okok miatt a gépi egyesítés ajánlott.

Sigma- és végbélcsonkolás. Az anatómiai közelség miatt a
sejtcsökkentõ mûtéteknél leggyakrabban a sigmabél és a
sigma–végbél átmenet eltávolítását végezzük. Általános ta-
pasztalat, hogy petefészekrák mûtéténél a kismedencében gya-
korlatilag nincs „nem mûthetõ" helyzet. A hashártya mögötti
megközelítés módszerével az igen kiterjedt kismedencei pete-
fészek-daganatok is eltávolíthatók, gyakran a sigma–végbél
átmenettel együtt. (A petefészekrák gyakorlatilag soha nem
terjed a hashártya mögötti térbe.)

Mellsõ sigma–végbél csonkolásnál a bél helyreállítására, a
hasi sebészek tapasztalataival egyezõ módon, gépi egyesítés
javasolt EEA-féle körvarrógéppel (Circular Stapler). A vég-
bélrák miatt végzett mûtétekkel szemben, a petefészekráknál a
gépi egyesítés kényelmesebben végezhetõ, mert a nõi medence
tágabb, és lényegesen több a hely a kismedencében. Az alsó
csonk dohányzacskóvarrata mindig könnyen behelyezhetõ.
A végbélegyesítést gyorsítja a lezáró varrógépek használata
(például a Contour Cutter Stapler). Ilyenkor nincs szükség az
alsó dohányzacskóöltésre, a géppel lezárt alsó csonk varratát
átbökjük a végbélben felvezetett körvarrógép tüskéjével.

Az esetleges tehermentesítõ bélszájaztatás (anus praeternatu-
ralis) felhelyezése mindig egyedi mérlegelést kíván. A döntés
függ a beteg általános állapotától, a bélelõkészítéstõl, a bél-
egyesítés körülményeitõl és számától. Általános sebészeten
gyakran használják a tehermentesítõ csípõbél-kivezetést. Pete-
fészekrák-mûtét után fontos a kemoterápia mihamarabbi el-
kezdése, így a szájadék zárása gyakran csak hónapok múlva, a
kemoterápia után végezhetõ. A kemoterápia alatt fontos a be-
teg megfelelõ táplálása, ehhez minél hosszabb bélrendszerre
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van szükség. Saját gyakorlatunkban így a tehermentesítõ
sigmaszájaztatást részesítjük elõnyben, vagy a harántvastag-
bélnek a hasfal oldalára való kivezetését.

Nehéz hasi körülmények között a legegyszerûbb és legbizton-
ságosabb megoldás az alsó végbélcsonk zárása és a felsõ csonk
Hartman-szerinti hasfalra szájaztatása. Így nincs bélegyesítés
a hasban, csekély a kemoterápiát késleltetõ szövõdmények ve-
szélye.

� ÖSSZEGZÉS
A bélsebészeti elemek az esetek 20-30%-ban kötelezõ részei a
petefészekrák sejtcsökkentõ mûtétének. Tudva azt, hogy a mû-
tét eredményessége milyen nagymértékben befolyásolja a be-
teg gyógyulási esélyét, ma már alapszintû elvárás, hogy ezeket
a mûtéteket olyan nõorvosi daganatgyógyászati központokban

végezzék, ahol a bélmûtét személyi és tárgyi feltételei egy-
aránt adottak.
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� BEVEZETÉS
A petefészekrák túlélésében alapvetõen meghatározó a teljes
daganateltávolítás (1, 2). Különösen igaz ez az elõrehaladott
stádiumban (FIGO III–IV) felismert petefészekrákra, amely az
esetek 2/3-át képviseli. 2010-ben a vancouveri egyeztetésen
született megállapodás óta „optimálisnak” azt a daganateltávo-
lítást tekintjük, amelyikkel eltávolítjuk az összes látható daga-
natot (3). A jelen irányelvek szerint (ESGO 2017) a mûtét célja
a daganat teljes eltávolítása; a részleges daganateltávolítás
szándékával végzett mûtét kerülendõ (4). Ha a daganat teljes
eltávolítása elõreláthatólag nem kivitelezhetõ, kemoterápiával
kezdjük a kezelést (5).

Mivel a kismedencei daganat a méh és függelékeinek a hashár-
tya alatti módszerrel történõ kivételével – szükség esetén ki-
egészítve a medencei hashártya és bélszakasz kivágásával –
gyakorlatilag mindig eltávolítható, a daganatmentessé tétel le-
hetõségét a felhasban lévõ áttétek akadályozhatják. A teljes
daganateltávolítás az alábbi áttéteknél nem lehetséges (4):

� a vékonybélfodor kiterjedt, mély beszûrtsége,
� a vékonybél olyan kiterjedten rákosodott, hogy kivétele

rövidbél-tünetcsoportot okozna,
� a gyomor/patkóbél/hasnyálmirigyfej kiterjedt vagy

mély beszûrtsége,
� a béltörzsi verõér (truncus coeliacus), a bal gyomorverõ-

ér vagy a májverõerek érintettsége.

Az egyéb felhasi szervekre átterjedt daganat teljes eltávolítása
elméletileg lehetséges, de sikere nagyban függ a mûtétet végzõ
sebész jártasságától. A távoli áttétet adó petefészekrák sem te-
kinthetõ feltétlenül mûthetetlennek, ha a hasüregen kívüli átté-
tek eltávolításával daganatmentessé tehetõ a beteg. Az alábbi-
akban azokat a lépéseket vázolom, amelyek hozzájárulnak a
felhasi áttétek teljes kivételéhez.

� A MÛTÉT ELEMEI
A HASÜREG ÁTTEKINTÉSE
A felhasi daganateltávolítás teljes középsõ hasmegnyitásból
lehetséges. A mûtét elsõ lépése a felhas áttekintése a betegség

kiterjedtségének megítélésére: van-e a daganatmentesség el-
érésének fentiekben említett akadálya. Ha a mûtét elején a
nagycsepleszt teljesen (a vastagbél feletti részét is) eltávolít-
juk, kettõs elõnyhöz jutunk: csökken a mûtét alatti folyadék-
veszteség, valamint könnyebb lesz a hozzáférés a felhasi szer-
vekhez. A petefészekrák felhasi áttétei általában a következõ
szervekre terjednek át: rekesz, kiscseplesz, lép, hasnyálmirigy,
májtok alatti terület. A máj alapállományát érintõ áttétek sebé-
szete meghaladja ezen összefoglaló terjedelmét; csak sajátos
tárgyi és személyi feltételeket igénylõ központokban végzen-
dõ.

A gyomor kisgörbülete és a máj között elhelyezkedõ máj–gyo-
mor szalag eltávolítása, ha daganatos, elengedhetetlen. Ehhez
a máj bal lebenyének eltartása szükséges, ami a máj felszaba-
dításával, a máj szalagjainak (kerek és a sarlóalakú májszalag,
valamint a jobb és bal májkoszorúszalag [lig. coronarium
hepatis]) átvágásával érhetõ el. A kiscseplesz elektromos kés-
sel történõ bemetszése után - kiterjedtebb érintettségnél - tom-
pa leválasztás szükséges (a hüvelyk- és mutatóujj közötti nyo-
más alkalmazásával), hogy a kiscseplesz daganatos zsírtömeg-
ét elválasszuk a jobb és bal gyomorverõér által alkotott árkád-
tól (6). Vágó-vérzéscsillapító eszközzel vagy a LigaSureTM
(Covidien) eszközzel így könnyebben távolíthatjuk el a
kiscsepleszt. Ezen erek megkímélése a gyomor késõbbi vérel-
látásának megõrzése szempontjából nagyon fontos, mivel a ki-
terjedten daganatos nagycseplesz kivágásánál megsérülhet a
bal és jobb gyomor-csepleszi verõér* (arteria gastroepiploica
dextra és sinistra) által a nagygörbületen alkotott árkád. Szin-
tén különös figyelmet kell fordítani a terület feltárásakor a bal
májverõér sérülésének elkerülésére. A kiscseplesz eltávolítá-
sával megítélhetõvé válik a cseplesztömlõ felsõ része és a bél-
törzsi verõér, eldönthetõ a mûthetõség, valamint látótérbe ke-
rülnek és eltávolíthatók a terület nyirokcsomói.

A REKESZI ÁTTÉTEK ELTÁVOLÍTÁSA
A rekeszi felszínek érintettsége nagyon gyakori elõrehaladt
petefészekráknál. Tekintettel a hasvíz hasüregen belüli áram-
lására – a felszálló vastagbél mellett jut a felhasba –, elsõsor-
ban kétoldali az érintettség, jobb oldali túlsúllyal, avagy a jobb
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rekeszfél önálló érintettsége. A bal rekeszfél egyedüli áttétével
gyakorlatilag nem találkozunk (7, 8). Az elõrehaladt esetek
akár 40%-ában tömeges rekeszi áttétek fordulnak elõ (9). A re-
keszi érintettségrõl a mûtét elején a felhas (a rekeszi felszínek)
áttapintásával tájékozódhatunk, de amennyiben felrakódáso-
kat tapintunk, mindenképpen szükséges a máj felszabadítása.
A megfelelõ feltárás elengedhetetlen, ehhez a legalkalmasabb
a rögzíthetõ feltárók használata a bordaívek és a felsõ hasfal
megemeléséhez (amennyiben lehetséges, a lírához rögzíthetõ
feltárók használatával).

A máj felszabadítása. Elsõ lépése a sarlóalakú és a kerek máj-
szalag eltávolítása. A szalagot az eltávolításakor közvetlenül a
hasfali tapadásnál vágjuk át LigaSureTM-eszköz segítségével
vagy lefogások között, majd közvetlenül a máj felszínén vá-
lasztjuk le a kerek májszalag májkapuba lépésétõl kezdve,
hogy a benne lévõ áttéteket teljesen eltávolítsuk. Ezzel a májat
részlegesen elmozdíthatóvá tettük, és újabb áttapintással meg-
gyõzõdhetünk a rekeszi érintettségrõl (1. ábra). A sarlóalakú
májszalag a máj felszínén jobbra és balra a koszorúszalagban
(ligamentum coronarium hepatis) folytatódik; ezeket, a máj-
felszíni áthajláshoz közel haladva, dissectorral felszabadítjuk,
majd óvatosan átvágjuk. Ehhez a máj megfelelõ lebenyét tom-
pa nyomással (ujjainkkal) lefelé és közép felé toljuk. Különö-
sen a jobb oldalra kell nagy gondot fordítanunk, hogy a szalag
mögött futó alsó fõgyûjtõér (vena cava inferior) és az ebbe
elölrõl beszájadzó jobb és bal májvéna sérülését elkerüljük. A
koszorúszalagok oldalsó és hátsó irányba haladva a jobb és a
bal oldali háromszögletû májszalagban folytatódnak. A jobb
oldalon ezt átvágva felszabadítjuk a májat a rekeszrõl és a
Gerota-bõnyérõl, ezáltal a jobb lebeny elmozdíthatóvá válik.
A bal oldalon a háromszögletû májszalag rostos nyúlványban
ér véget, melynek átvágásával a máj bal lebenye lesz mozgat-
ható. A fentieknek megfelelõen a betegség kiterjedésétõl füg-
gõen végezhetünk jobb és bal részleges, vagy teljes felszabadí-
tást. Jobb oldalon a koszorúszalag mögött-fölött helyezkedik
el a máj hashártyaborítás nélküli csupasz felszíne (area nuda),
ahol az alsó fõgyûjtõértõl oldalt fut a jobb rekeszideg. A csu-
pasz terület teljes feltárása nem szükséges, és veszélyes is az itt
futó nagyérképletek miatt – a koszorúszalagok átvágásával a

rekeszi áttétekhez egyébként is biztonsággal hozzáférhetünk
(10).

Az áttétek eltávolítása. Az eltávolítás módja az elváltozás ki-
terjedtségétõl függ. Az egészen felszínes felrakódások elpusz-
títhatók például PlasmaJetTM-eszközzel (11). Ez a májtokon
lévõ áttétek kezelésére a legmegfelelõbb, mert a szövetkicsa-
pódás mélysége nagyon jól szabályozható, és a vérzésveszély
elenyészõ (2. ábra). A kiterjedtebb elváltozások eltávolítására
hashártya-leválasztás vagy teljes vastagságú rekeszkivágás
szükséges.

� A rekeszi hashártya leválasztása
A hashártyán – a bordaív alatt – elektromos késsel metszést ej-
tünk, majd több eszközzel (Kocher, ablakos fogó) megragad-
juk a hashártyát, és folyamatos húzás mellett ollóval, elektro-
mos késsel és befogott tamponnal leválasztjuk a rekeszrõl.
Elõsegíti a leválasztást a bordaív felfelé emelése. A nagyobb
ereket elektromos késsel vágjuk át, vagy LigaSureTM eszköz-
zel látjuk el. A hashártya-eltávolításakor a máj jobbra húzása,
fordítása a bolygóideg feszültségének fokozódását okozhatja.

A hashártya-eltávolítás végén taná-
csos a rekesz áthatoló paránysérülése-
inek a kizárására a buborékteszt el-
végzése (10). A rekeszi hashártya el-
távolításával a daganatfelrakódások
az esetek többségében biztonsággal
eltávolíthatók, de amennyiben a re-
kesz izomzatát a daganat mélyen be-
szûri, teljes vastagságú rekeszkivá-
gásra kényszerülünk.

� Teljes vastagságú rekeszkivágás
Teljes vastagságú rekeszkivágás a re-
keszi hashártya, a rekeszizom és a
mellhártya együttes eltávolítása. Ak-
kor végezzük, ha a rákáttét a rekesz
mindegyik rétegét érinti. Amennyi-
ben az elváltozás nem nagy (elõzetes
képalkotó vizsgálat vagy VATS ered-
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2. ábra A májtokról PlasmaJet eszközzel eltávolított áttét. Az áttét helyét
fehér nyíl, az eltávolított áttétet piros nyíl mutatja

1. ábra Áttét a jobb rekeszkupolában (nyíl). A jobb oldali képen kinagyítva.



ménye alapján) lehetõség van húzás alatt alkalmazott
EndoGIA varrógépes kimetszésre, a mellüreg megnyitása nél-
kül (12). Nagyobb elváltozások vagy bizonytalan mellüregi
terjedés esetén a rekesz megnyitásával a mellüregbe hatolunk
(általában ollóval, az elektromos vágóval okozható tüdõsérü-
lés elkerülésére), és a tüdõ látótérbe hozása és eltartása után ki-
metszhetjük az elváltozást az épben elektromos késsel, ez után
pedig a nyílást zárjuk nem felszívódó matrac- vagy nyolcas öl-
tésekkel. A mellüreg teljes zárása elõtt a rekeszizomba do-
hányzacskóöltést helyezünk, bele puha csövecskét teszünk,
amelyet a tüdõk teljes felfújása mellett távolítunk el, illetve a
behelyezett öltést ezzel egyidejûleg csomózzuk meg (3. ábra).

Ezután a sérülések kizárására a rekeszi felszínre folyadékot
öntve ismét többször felfújjuk a tüdõt (buborékteszt) (10).
Meg kell még említeni, hogy a hashártya lenyúzásakor is okoz-
hatunk áthatoló sérülést, különösen, ha vékony a rekesz inas
része. Ilyenkor ugyanúgy járunk el, mint a rekeszkivágáskor,
fokozott gondot fordítva a tüdõ esetleges sérülésének elkerülé-
sére. A mûtét után mellkasröntgen végzése szükséges a lég-
mell kizárására, de a fenti módszerrel légmell nem szokott elõ-
fordulni; szokásosan, a fenti biztonsági intézkedések betartása
mellett, nincs szükség mellkasi csövezésre.

MÁJÁTTÉTEK ELLÁTÁSA
A májfelszíni és a májtok alatti áttétek elektromos kés segítsé-
gével eltávolíthatók, de különös gondot kell fordítani a vérzés-
csillapítás mellett az epecsorgás kizárására is (törlés rányomá-
sával ellenõrizhetjük). A májállomány sebészetének és a máj-
kivágás módszerének ismertetése meghaladja jelen fejezet ke-
reteit, de fontos tudni, hogy ha a májvérzése jelentõs, a májka-
pu ereinek idõleges lezárásával, a Pringle-mûfogással a májál-
lományi vérzés jelentõsen csökkenthetõ. A máj–gyomor sza-
lag átvágása után a hüvelyk- és mutatóujjunkkal a szalagon ej-
tett nyílásba, illetve a Winslow-nyílásba nyúlva alagutat ala-
kíthatunk ki a májkapu mögött, és érfogóval a májkapu képle-
teit idõlegesen lezárhatjuk. A lezárás idõtartama ép májmûkö-
désnél 1 óra lehet. Ha nem ép a máj mûködése, 10 percenkénti
felengedés szükséges a májkárosodás elkerülésére (12).

LÉPELTÁVOLÍTÁS ÉS A HASNYÁLMIRIGYFAROK
KIVÁGÁSA
Az elõrehaladt petefészekrákoknál a lépáttétek gyakorisága
(beleértve a tok érintettségét) az irodalmi adatok szerint

19–52% is lehet (4. ábra) (13). A lép eltávolítása nagyon gyak-
ran elengedhetetlen a daganat teljes eltávolításához, ezért
módszerének ismerete feltétlenül szükséges (14). A másik ok,
amely miatt a beavatkozás ismerete elengedhetetlen az, hogy a
bal felhasban végzett sebészeti beavatkozáskor, különösen
elõrehaladt betegség esetén, a lépen okozott sérülés és az ebbõl
eredõ vérzés sokszor csak lépeltávolítással uralható.

A lép a bal felsõ hasfélben helyezkedik el, domború felszíné-
vel a rekeszhez fekszik, zsigeri felszínével a gyomorral, a vas-
tagbéllel, a bal vesével érintkezik, a lépkapu pedig a hasnyál-
mirigy farkához ér. Fõ ellátó ere a béltörzsi verõérbõl eredõ
lépverõér, amely a hasnyálmirigyfarok felsõ szélén haladva éri
el a lépkaput. A vérelvezetést a lépvisszér végzi. Ezen kívül a
lépet rögzítõ szalagokban számos kisebb ér futhat (például a
rövid gyomorverõerek), ezek ellátása is szükséges.

A lép eltávolítását – mint minden más felhasi mûtétet – teljes
középsõ hasmegnyitásból végezzük. A mûtõorvos a beteg jobb
oldalán vagy a beteg lábai között állva fér hozzá a legjobban a
képletekhez. Miután tapintással meggyõzõdtünk a betegség ki-
terjedtségérõl, és elvégeztük a cseplesz eltávolítását, elválaszt-
juk a lépet a vastagbél léphajlatától és a bal vesétõl. Ha ezután
ellátjuk a gyomor–lép szalagot, benne a gyomor és a lép között
futó erekkel a lép felsõ csúcsáig, csekélyre csökkentjük a vér-
zés lehetõségét. A szalag átvágása történhet lefogásokkal, de
biztonságosan ellátható LigaSureTM eszköz segítségével is.
Ezt követõen a lépet a rekeszrõl le kell választanunk a re-
kesz–lép szalag átvágásával, amely elektromos késsel végez-
hetõ a lép óvatos lefelé-középfelé húzása közben. Innen szin-
tén csak kis erekbõl kaphatunk vérzést, amely elektromos ége-
téssel megszüntethetõ, ha a lép tokján nem okoztunk sérülést.
Ez után a lépet, közép felé húzva, a bal vesetok zsíros szöveté-
tõl hámozzuk ki. A folyamat végén a lépet gyakorlatilag
teljesen mozgathatóvá tettük, csupán a hasnyálmirigyfarokhoz
rögzül a lépkapu nagy ereivel.

A következõkben folytathatjuk a lépeltávolítást mellsõ vagy
hátsó megközelítésbõl is. Az utóbbi esetben a hasnyálmirigy-
farok felismerése sokkal könnyebb, így a sérülés veszélye is
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3. ábra A teljes rekeszkivágással eltávolított áttét helye a rekesz zárása
után

4. ábra Az eltávolított lép a lépkapuban lévõ áttéttel



jóval kisebb. Ha az ereket mell felõl látjuk el, akkor a hashár-
tya bemetszése után a lépkapu ereit a hasnyálmirigyfarok felsõ
széléhez közel megkeressük, és külön lefogások között átvág-
juk, majd aláöltéssel ellátjuk (5. ábra). A hasnyálmirigyfarkat
a lépkaputól elektromos késsel választjuk el, ügyelve arra,
hogy a sérülését elkerüljük.

A hátsó megközelítésbõl a lépet közép felé fordítva a hasnyál-
mirigyfarok és a lépkapu jobban elkülöníthetõ, és elektromos
késsel elválasztható. Mivel a lépkapui erek a lépkapuban a has
felõl érik el a hasnyálmirigyfarok felsõ részét, a hasnyálmirigy
az erekig nagyobb vérzés nélkül leválasztható. Ez után az erek
látótérbe kerülnek, és eltávolíthatók a hasnyálmirigy megsér-
tése nélkül.

A hasnyálmirigyfarok kimetszése. Amennyiben a lépkapuban
a hasnyálmirigy farkát is beszûrõ áttét van, szükség lehet a fa-
rok részleges kivágására is (6. ábra).

Ennek során az lép verõ- és visszere a hasnyálmirigyfarok tete-
jén kereshetõ fel, és külön ellátandó (7. ábra).

A kivágást követõen mindig igyekezzünk felkeresni a
Wirsung-vezetéket, amelyet külön lekötéssel is lássunk el, ha
lehetséges. A hasnyálmirigy egyenes varrógéppel (pl. Ethicon
Linear Stapler) és értár használatával (2,1 mm kapocsmagas-
ság) vágható át. Ennek hiányában egyszálú PDS 2/0-s fonallal,
matracöltések behelyezésével zárhatjuk, majd buktathatjuk a
hasnyálmirigyfarok sebét (8. ábra). A területre mindig külön
szívócsövet tegyünk.
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5. ábra A teljesen felszabadított lép a léperek ellátása elõtt. A csipesz a
hasnyálmirigyfarokra mutat

6. ábra Hasnyálmirigyfarok kimetszése. A csipeszben a daganatosan be-
szûrt részlet

7. ábra A hasnyálmirigyfarok kimetszése. A lépverõér és a lépvisszér le-
kötése a tartóöltések felett, a hasnyálmirigyfarok felsõ szélénél látható

8. ábra A hasnyálmirigyfarok kimetszése: végleges állapot a matracölté-
sekkel való zárás után



� MÛTÉT UTÁNI TEENDÕK
A beteg semmit nem ehet, az orrán át levezetett szondán ke-
resztül tápláljuk – a hasnyálmirigy nyugalomba helyezésére.
Egyes szerzõk a bélmozgás és a szelek megindulása után meg-
engedik a folyadékbevitelt (15). Octreotide (0,1 mg) 8 órán-
ként sc. adható a mûtét utáni elsõ 5 napon, illetve anti-
biotikumvédelemnek a széles hatású cefuroxim–metronidazol
kezelés választandó (iv. legalább 2 napig) (15). A szérum-
amiláz és -lipáz szintjét néhány napig naponta ellenõrizzük, az
étkezés fokozatos bõvítése után is. Emelkedésük esetén étrendi
megszorítás, esetleg teljes koplalás szükséges. A hasnyálmi-
rigyfarokhoz vezetett külön csövön kijövõ bõvebb csorgásnál
a mûtét után naponta ellenõrizzük a váladék amiláz- és
lipázszintjét a szivárgás (sipoly) kizárására. A csõ akkor távo-
lítható el, ha az elvezetett folyadék e két enzimre negatív, vagy
már nincs váladék. A hasnyálmirigyenzimek szivárgása az iro-
dalmi adatok szerint akár 25%-ban is elõfordulhat, de legtöbb-
ször étrendi megszorítással uralható (15, 16). Nagyon fontos a
beteg pneumococcus és meningococcus elleni oltása; a lépeltá-
volítás után ugyanis a heves kimenetelû fertõzések veszélye
nagyon megnõ (17, 18)! A fenti oltások mellett a légúti vírus-
fertõzés elleni (haemophilus-B) oltás is szükséges. A tervezett
lépeltávolítás esetén a mûtét elõtt legalább 2 héttel szükséges
az oltás. Ha ez a lépeltávolítás elõtt nem történt meg, a mûtétet
követõ 14. nap után oltsunk.

� ÖSSZEFOGLALÁS
A petefészekrákos betegek legerõsebb független kórjóslati té-
nyezõje a mûtéti teljes daganatmentesség. Kivitelezéséhez el-
engedhetetlen a felhasi daganateltávolítás lépéseinek ismerete.
Ez nemcsak a daganat lehetõ legteljesebb eltávolításához járul
hozzá, de az adott tájanatómiai régiók ismerete és a fõbb lépé-
sek követése a késõbbi szövõdmények arányát is lényegesen
csökkenti. A felhasi daganateltávolítás elemei (és általában a
kiterjesztett mûtét) megterhelik a beteget, így a mûtét utáni fo-
kozott észlelés és utógondozás is kiemelt jelentõségû a szö-
võdmények megelõzésében és korai felismerésében. Mivel a
betegek egy része tartósan daganatmentessé tehetõ, nagyon
fontosak a lépeltávolítás utáni oltások az akár évek, évtizedek
múlva is fenyegetõ heves fertõzések elkerülésére.
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� BEVEZETÉS
A daganatot teljesen eltávolító mûtét - hashártya-eltávolítással
és magas hõmérsékletû hasüregi kemoterápiával kiegészítve
(hyperthermic intraperitoneal chemotherapy, HIPEC) – sze-
mélyre szabott sebészi és gyógyszeres kezelés, amelyet világ-
szerte sikeresen alkalmaznak (1). Paul Sugarbaker (2) fejlesz-
tette ki az 1990-es években.

Elvi alapja: Sugarbaker (3) írta le, hogy a daganat eltávolítását
követõ kiújulás oka az eltávolíthatatlan, hasüregben maradt daga-
natsejtek vándorlása és megtapadása. Ezen a sebészi módszerek
nagymérvû fejlõdése sem változtathat. Az 5 éven belüli kiújulá-
sok aránya megközelíti a 60%-ot, még a teljes daganateltávolítás-
sal mûtött betegeknél is (1, 4). Ezért szükséges a HIPEC, mely el-
pusztítja az eltávolíthatatlan vándorló ráksejteket is.

A módszer a különbözõ eredetû hashártyai daganatos betegsé-
gek kezelésére alkalmazható, így petefészekrákban, vastag-
bél–végbél daganatokban, hashártyai kocsánydaganatosság-
ban* (pseudomyxoma peritoneiben), valamint a savósbu-
rok-daganatokban is. Hatásosságának bizonyítása a hashártyai
szóródással járó gyomor- és hasnyálmirigy-daganatokban még
élénk kutatás alatt áll.

Az eljárás lényege a daganat teljes eltávolítása, amelyet a mû-
tét alatti, magas hõmérsékletû hasüregi kemoterápia követ.
Feltétele: minden látható daganat, daganatosan beszûrt szerv
eltávolítása. Ha ez nem sikerül, a hasüregi gyógyszeres kezelés
eredménytelen lesz, mivel az általunk használt kemoterápiás
szerek szövetbe hatolása mindössze néhány milliméter.

A gyakorlatban ez a módszer magában foglalja a fali hashártya
teljes kiirtását, a kis- és nagycseplesz, szükség esetén a lép, a
féregnyúlvány, az epehólyag, a máj Glisson-tokjának, vala-
mint a nõgyógyászati szervek eltávolítását. A bélrendszer da-
ganatos beszûrtségénél gyomor- illetve bélcsonkolás is szük-
séges.

A nemzetközi ajánlások és saját gyakorlatunk alapján is a be-
avatkozás javallata nõgyógyászati kórképeknél a hashártyai
szóródással járó petefészekrák. Elsõdleges mûtétként és ki-

újult daganatoknál is alkalmazható, akár ismételten is. Számos
betegünknél többször is végeztünk daganateltávolító mûtétet,
ismételt HIPEC adásával kiegészítve.

� A HASHÁRTYA SZEREPE
A HIPEC hatékonyságának megértéséhez szükséges a hashár-
tya anatómiájának, valamint a hashártyai daganatos áttétek ki-
alakulásának átfogó ismerete, melynek alapján érthetõvé vá-
lik, hogy ezt a kórképet nem a távoli áttétekhez hasonlóan kell
kezelni. A ráksejtek hashártyafelszíni megtapadásának mole-
kuláris folyamata pontosan meghatározott és leírt (5).

A hashártya az emberi test legnagyobb és legsokrétûbb savós
hártyája, összetett mûködése miatt ma már különálló szervként
kezeljük (6). A hasüregi szervek többségét hashártya borítja,
mely a fali hashártyával együtt bonyolult üregrendszert képez.
Ezekben vándorolnak és tapadnak meg a hasüregi ráksejtek;
elõszeretettel a hashártyatasakokban, a kismedencében, vala-
mint a folyadék felszívódási felületein, például a rekesz alatti
területeken. Ezekre a részekre különös figyelmet kell szentelni
a mûtétnél.

A hashártya szövettanilag lényegében három részre osztható:
az egyrétegû savóshám* (mesothelialis sejtsor), alatt az alap-
hártya található, melyet az alapszövet (submesothelium) kö-
vet. Ebben a rétegben találhatók a hajszálerek, a sejten kívüli
állomány elemei, a nyirokerek és az itt lejátszódó fontos im-
munfolyamatokban részt vevõ macrophagok, hízó- és kötõszö-
veti sejtek is. A savóshámnak is fontos szerepe van a hashár-
tyai környezet állandóságának fenntartásában a hashártyafo-
lyadék termelésével. Egyes sejteken parányi bolyhok is talál-
hatók; ezek nemcsak a felszínt növelik, hanem a hasüregi fo-
lyadék keringését is elõsegítik (5).

Tehát a hashártya elsõ fõ szerepe a hashártyai folyadék továb-
bításának, keringésének biztosítása. A termelt folyadék elõse-
gíti a szervek súrlódásmentes elmozdulását is. A leírt képletek
sajátos tulajdonságaikkal alkotnak elsõdleges védelmi vonalat
a fertõzések és a daganatok ellen. Nem elhanyagolható feladat
a növekedési faktorok termelése sem, amelyeknek a sérülést
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követõ gyors helyreállító folyamatokban van szerepük; daga-
natos környezetben viszont kiváló lehetõséget teremtenek a
ráksejtek terjedésére (7).

A daganatos áttétek kialakulása petefészekráknál is többlép-
csõs folyamat. Az elsõdleges daganatból származó sejtek a
hasüregbe sodródnak, bekerülnek a hashártyai keringésbe, és
annak meghatározott útvonalát követik. Majd valamelyik tá-
voli hashártyafelszínhez kapcsolódva betörnek az alapszövet-
be. Az itt jelenlévõ kötõszöveti elemek és növekedési faktorok
segítségével megkezdõdik a sejtburjánzás. A folyamat legvég-
sõ eleme az érképzõdés. Ez nyilván nem különálló esemény,
hanem általános, így az egész hasüregben lejátszódik, még ak-
kor is, ha csak az egyes területeken van szemmel látható daga-
natos felrakódás (5). Ezek azok az események, amelyek ma-
gyarázzák a daganatos szórás helyi-környéki alakulását kezde-
ti stádiumban, valamint a hasüregi kemoterápia valódi
jogosultságát.

� A BETEG KIVÁLASZTÁSA, KÓRISMÉZÉS
Képalkotó módszerek. A hashártyaáttétek gyakorisága ponto-
san nem meghatározható, mert a képalkotó módszerek (MR,
PET, CT, PET/CT) sokszor nem ismerik fel, és az egységes
kórismézési ismérvek rendszere is hiányos (8). A legponto-
sabb mûtét elõtti állapotfelmérést a képalkotó módszerek kö-
zül a kontrasztanyagos CT-vel lehet elérni; ezzel elméletileg a
hashártyai áttétek, a szarkómásodás* (sarcomatosis), nyirok-
daganatosság* (lymphomatosis) és a kocsánydaganatosság is
elkülöníthetõek (9). A fõbb radiológiai jellemzõk a hasvíz, a
nagycseplesz érintettsége, a bélfodor különféle elváltozásai,
daganatos felrakodások a nyálkahártyákon (szervi, fali hashár-
tyán), valamint a nagycseplesz daganatos megvastagodása
(omental cake, csepleszsüti*) (10).

Hastükrözés. A mûthetõség eldöntéséhez és a hashártyai daga-
natos felrakódások kiterjedésének megítéléséhez jelenleg a
legmegbízhatóbb módszer a hastükrözés. Ezzel a módszerrel
egyértelmûen tisztázni lehet a hashártya érintettségét és a vé-
konybelek beszûrtségének hosszát; ez a mûthetõség eldöntésé-
nek legmeghatározóbb eleme (lásd 24. oldal). Széleskörû al-
kalmazása rendkívül fontos (1, 11).

A betegek kiválasztása. A mûtét meglehetõsen kiterjesztett,
akár 8–10 óráig is tarthat, valamint az alkalmazott kemoterápi-
ás szer hatásai miatt is rendkívül megterhelõ, ezért szigorú ki-
választási feltételrendszert kell alkalmazni:

� A beteg szív és ér, légzési, keringési és anyagcsere-álla-
potának megfelelõnek kell lennie.
� Fontos szempont a 70 évnél fiatalabb életkor, és minden

jelentõsebb társbetegség hiánya.
� A kóros soványság, gyenge általános állapot, hasüregen

kívüli áttét és a vékonybelek teljes beszûrtsége kizáró
tényezõ.

� A MÛTÉT MENETE
A mûtétet a has teljes középsõ megnyitásból és a köldök kimet-
szésével kezdjük. Ha a beteg már átesetett megelõzõ mûté-

ten/mûtéteken, a hasfali heget is kivágjuk, eltávolítva a lehet-
séges hegáttéteket.

A hashártya lefejtése és a daganat eltávolítása. A hashártyát az
elülsõ hasfalról mindkét oldalról egészen a húgyvezetékekig
lefejtjük. A húgyvezetékeket gumihurokra vesszük, majd
megnyitjuk a hashártyát. A hólyagot 200 ml sóoldattal feltölt-
ve a hólyag hashártyaborítékát is leválasztjuk. Mindkét olda-
lon teljes hosszában felszabadítjuk a húgyvezetéket, lekötjük a
petefészekereket (arteria és vena ovarica), a méhereket (arteria
és vena uterina) pedig vágó-vérzéscsillapító* eszközzel átvág-
juk. Ezt követõen a hólyagot letolva átvágjuk a hüvelyt is, és –
a hashártya mögötti terület hashártyaborítását felemelve – ki-
vesszük a méhet a függelékeivel együtt. A Douglas-üreg has-
hártyáját szintén eltávolítjuk.

Amennyiben a szigma és a végbél is daganatos (ez igen gyak-
ran észlelhetõ) a készítményt a végbélen hagyva, a Douglas-
áthajlás alatt elkeskenyítjük végbélfodrot, és varrógéppel át-
vágjuk a végbelet. Középen lekötjük az alsó bélfodri ereket
(arteria és vena mesenterica inferior), csonkoljuk a szigma-
végbél szakaszt, és eltávolítjuk egyben a méhhel, a függelé-
kekkel és a hólyag hashártyaborítékával.

A nagycsepleszt a harántvastagbélrõl felszabadítjuk, és a gyo-
mor nagygörbületi oldalán végighaladva leválasztjuk a gyo-
mor–vastagbél szalaggal (ligamentum gastrocolicum) együtt.
A lépet a hashártyai összenövésekbõl oldjuk, majd a lépereket
(arteria és vena lienalis) a hasnyálmirigyfaroknál átvágjuk, és
a lépet a cseplesszel együtt eltávolítjuk. Tapasztalataink sze-
rint a lép visszahagyása gyakori kiújuláshoz vezet. A bal és
jobb hasféli hashártya teljes eltávolítása után a máj jobb lebe-
nyét szabadítjuk fel, és leválasztjuk a rekeszi hashártyát az
esetlegesen benne lévõ apró áttétekkel együtt. A kerek májsza-
lagot mélyen, a máj állományában vágjuk át, ami a daganatos
érintettség miatt gyakran májszövetkivágást igényel. Eltávolít-
juk a máj alatti hashártyát is. Szükség esetén kivesszük a
fõerek (aorta, vena cava), illetve a csípõerek körüli nyirokcso-
mókat mindkét oldalon.

Szigma-végbél csonkolás esetén a teljes bal oldali vastagbelet
is felszabadítjuk, és a középsõ vastagbélerekre (arteria és vena
colica media) nyakasítva átvágjuk a leszálló vastagbelet, majd
a körvarrógép fejét rögzítjük benne.

Ha a vékonybélfodron maradtak apró daganatos felrakódások,
azokat részben leégetjük, részben eltávolítjuk. A hasüregben
szabad szemmel látható daganat nem maradhat.

Hasüregi kemoterápia. A daganateltávolítást követõen kezd-
jük a magas hõmérsékletû kemoterápiát. Ennek a beavatkozás-
nak nyílt és zárt módja van, Nyíregyházán az utóbbit alkalmaz-
zuk. Négy hasüregi csõ (két befolyó, két kifolyó) és hasüregi
hõmérõk behelyezését követõen átmenetileg zárjuk a has bõrét
(1. ábra). A 42,5 °C-os állandó hõmérsékleten tartott kemote-
rápiás oldat – a kifejezetten erre a célra készült áramoltató
rendszer (2. ábra) segítségével – 60–90 percig folyamatosan
kering.
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A magas hõmérséklet alkalmazása számos elõnnyel jár (12):

� sejtpusztító hatású,
� fokozza a gyógyszer szövetekbe való áramlását,
� növeli a gyógyszer hatékonyságát,
� beindítja a sejtvégzetet* (apoptosis),
� gátolja a fehérjeképzõdést,
� megbontja a sejthártyát és a sejtvázat.

A helyileg, nagy töménységben alkalmazott kemoterápiás szer
lehetõvé teszi a gyógyszerérzéketlen, mikroszkopikus méretû
daganatok és a mûtét alatt a hasüregbe sodort ráksejtek elpusz-
títását is (13).

A mûtét befejezése. A kezelés végén eltávolítjuk a kemoterá-
piás oldatot. Kivesszük a féregnyúlványt, majd a végbélnyílá-
son át felvezetjük a varrógép szárát, és a varrógéppel egyesít-
jük a vég a véghez társítással a végbelet a leszálló vastagbéllel.
A bal oldali vastagbelet az aorta elõtti bõnyéhez rögzítjük. Szí-
vócsövek visszahagyásával fejezzük be a mûtétet.

� AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYEI
A HIPEC alkalmazásával lényegileg hosszabb a betegségmen-
tes és az átlagos túlélés, összevetve a pusztán teljes daganatel-
távolítással kezelt betegekkel. A szövõdmények gyakorisága,
súlyossága egyforma, a betegek életminõsége viszont lényege-
sen jobb (14–16).

Egyes munkacsoportok azt is megállapították, hogy a HIPEC
kezelésben is részesülõ csoport eredményeiben nem volt meg-
határozó különbség a platinaérzékeny és platinaérzéketlen ese-
tek között, míg a szokásos kemoterápia lényegesen kevésbé
hatásos a platinaérzéketlen daganatú betegeknél (15).

Többször hangsúlyoztuk, hogy a megfelelõ eredmények eléré-
séhez az emésztõszervi csonkolások elvégzése is szükséges.
Különösen igaz ez a szigma-végbél szakaszra; ennek eltávolí-
tására az irodalmi adatok szerint az esetek 65%-ában van szük-
ség (17). A betegeket olyan, megfelelõ felkészültségû közpon-

tokban kell mûteni, ahol többek közt az emésztõszervi mûtétek
is biztonsággal elvégezhetõek. Erre a mûtét tervezésénél is
gondolni kell, mivel a bélelõkészítés ilyenkor elengedhetetlen.

� ÖSSZEGZÉS
A fent ismertetett adatok alapján elmondható, hogy a petefé-
szekrák megfelelõ idõben történõ kezelése HIPEC-kel kiegé-
szített daganateltávolító mûtéttel növeli az átlagos túlélést.
A Magyarországon újnak számító módszer elfogadható halá-
lozási és szövõdményi arány mellett jobb életminõséget és
hosszabb betegségmentes éveket kínál; de a végleges gyógy-
ulás is elérhetõ. A betegeket megfelelõ szakmai felkészültségû
központokba kell irányítani, hogy megkapják a helyes
kezelést, elkerülve a felesleges (kórismézési) hasi mûtéteket.

Egyértelmûen látni kell, hogy a megfelelõ eredmények eléré-
séhez nélkülözhetetlen a teljes daganateltávolítás az emésztõ-
szervi csonkolásokkal és a felhasi beavatkozások elvégzésé-
vel. Ez Pfannenstiel-metszésbõl vagy alsó középsõ hasmeg-
nyitásból kivitelezhetetlen.

Tapasztalataink szerint az elõrehaladott stádiumban lévõ pete-
fészekrákos betegek daganattömege a petefészkek területén
kevesebb mint 20%-a a hasüreg összes daganattömegének. Eb-
bõl is látható, hogy függelék- és részleges csepleszeltávolí-
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tással mûtött betegeknél milyen hatalmas daganatszövet ma-
radhat vissza.

Elengedhetetlen a szakterületek közti együttmûködés a kór-
megállapítás kérdéseiben és a hashártyaáttétek kezelési tervé-
nek felállításában is.

Ha gyanú van hashártyaáttétre, elsõdleges cél a hatástalan ke-
moterápiák és sugárkezelések, a sejtcsökkentõ és a részleges
hashártya-eltávolító mûtétek mellõzése. Ezeknek már nincs
létjogosultságuk, és a beteg túlélési esélyeit nagymértékben
rontják (1). Fontos, hogy a teljes daganateltávolítás és a
HIPEC kezelés nem a legvégsõbb megoldásként jön szóba,
amikor már más módszerek hatástalanok. Alkalmazásával meg
kell elõznünk a nyirokáttétek és a gyógyszerre érzéketlen da-
ganatos sejtek kialakulását.
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� BEVEZETÉS
A sugárkezelés alkalmazása nem terjedt el a petefészekrák ke-
zelésében annak ellenére, hogy a daganat az irodalmi adatok
alapján sugárérzékeny. A petefészekrák sajátosan a hashártyán
terjed, elõrehaladott állapotban (az esetek 85%-a) a daganat je-
len van a kismedencében és a hasüregben is. A kismedencei
besugárzás önmagában a daganat terjedésének megállítására
tehát nem elegendõ, ezért a teljes hasi besugárzást vagy közis-
mert nevén „teljes hasi fürdõ”-t alkalmaztak kis sugármennyi-
ségekkel. Takarással a veszélyeztetett szerveket (vesék, vé-
konybél, gyomor, tüdõ) meg lehetett védeni. A látható dagana-
tokat a kis sugármennyiség azonban nem pusztította el. Kétirá-
nyú tervezéssel nagy mezõkben sugaraztak; ennek súlyos he-
veny és késõi mellékhatásai voltak.

A hatékonyabb és jóval kevésbé megterhelõ platinaalapú keze-
lések megjelenésével a sugárkezelés háttérbe szorult. Az új su-
gárkezelési módszerekkel lényegesen kevesebb a mellékhatás,
emiatt ismét felvetõdött a sugárkezelés alkalmazása bizonyos
esetekben (1–5).

� SUGÁRKEZELÉSI LEHETÕSÉGEK
Hasüregi 32P-kezelés. A foszfor-32-izotóp kolloid oldatban, a
hasüregbe adva használható sugárkezelésre. Az ilyen kezelé-
seket az 1930-as években kezdték. Az 1960-as évekre terjedt el
a petefészekrákos betegek tüneti kezelésének részeként (6, 7).

Elõrehaladott betegségekben elsõsorban biztosító kezelésként
használták negatív második betekintõ mûtétet követõen. A ke-
zelés hatásosságát több szerzõ is vizsgálta, megállapítva, hogy
a mellékhatások jelentõsek. A Gynecologic Oncology Group
(GOG) 202 beteg bevonásával alkalmazta; az egyik csoport-
ban adtak 32P-kezelést, a másikban nem. A túlélés és a kiújulá-
sok szerint nem volt különbség a két csoport között, a kezelés-
nek viszont jelentõs mellékhatásai voltak (8, 9).

Korai stádiumú betegeknél is vizsgálták, és megállapították,
hogy nem javítja a betegek életkilátásait, valamint, hogy mel-
lékhatásai gyakoribbak, súlyosabbak, mint a gyógyszereké
(10–12).

Összegezve: ez a kezelési mód történelmi, már nem alkalmaz-
zuk.

Teljes hasi besugárzás („teljes hasi fürdõ”; whole abdominal
radiation [WAR]). Az 1960-as években fejlesztették ki a me-
zõillesztéses teljes hasi besugárzási módszert; az akkori lehe-
tõségekkel a teljes has nem volt egy besugárzási mezõvel le-
fedhetõ. Az egyes mezõkre váltakozva, kétnaponta, napi
2,25–3 Gy sugárzást adtak; összesen 22,5–30 Gy-t 10 hét alatt.
A nyílt mezõs és minden napi kezelések bevezetésével ugyan
gyorsult a kezelés, az eredményesség és a mellékhatások azon-
ban azonosak maradtak (13, 14).

Mûtétet követõ kiegészítõ kezelésére az 1970-es évektõl alkal-
mazták. A sikeresen mûtött (látható daganat nem maradt) bete-
geknél 10 éves betegségmentes túlélést 42–62%-ban értek el.
Elõretekintõ két tanulmány szerint az stIG3, stIIG1,2 és az
stIIIG1 eseteiben alkalmazható, ha nem maradt vissza 2
cm-nél nagyobb daganat. A kezeléseket csak nagyon kevesen
tudták elviselni a súlyos mellékhatások miatt. Korai mellékha-
tások: hasmenés, émelygés, hányás, rossz közérzet és vérkép-
zõ szervi eltérések. A késõi szövõdmények (nem fertõzõ tüdõ-
gyulladás, májkárosodás, bélelzáródás) voltak a jóval súlyo-
sabbak. Ez a kezelés is a kemoterápia elterjedésével szûnt meg
(14–16).

� A SUGÁRKEZELÉS JÖVÕJE
Mentõkezelés (mentõ sugárkezelés, selvage therapy/
radiation). Megmaradó vagy hamar kiújult helyi, környéki
vagy távoli daganatok kezelésére használhatjuk. A célterületre
adott 45–60 Gy besugárzással a daganat 90–100%-ban elpusz-
títható. Ez azért is figyelemre méltó, mert ezek a daganatok ál-
talában nem érzékenyek a szokásos gyógyszerekre.

Térrögzített sugárkezelés* (stereotactic body radiation
therapy, SBRT). Képvezérelt* (imaging guided) erõsségmó-
dosító* (intensity modulated) módszer; a nagy energiájú
fotongyorsítók segítségével vitelezhetõ ki. Alkalmazásával
naponta nagy sugármennyiség adható 2–5 napig, de van egy-
szeri kezelési változata is. Biológiai alapja: hathatós daganat-
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pusztítás nagy mennyiségû, biológiailag hatékony besugárzás-
sal, a gyógyszere érzéketlen sejtek elpusztítása, az immuntevé-
kenység fokozása, a környezõ szövetek kímélése – a korai és
késõi mellékhatások elenyészõk (19–21). Alkalmazható a már
sugárkezelteknél is. Számos vizsgálat igazolta hatásosságát.
Kunos és munkatársai (22–24) 25 petefészekrákos betegnek
adtak napi 8 Gy besugárzást három alkalommal; a betegség-
mentes túlélés 7,8 hónap, a teljes túlélés 20,2 hónap volt.
G3-as mellékhatás csak 3 betegnél alakult ki.

Az SBRT roppant hatékony helyi besugárzási módszer; pete-
fészekráknál körülírt áttétek, kiújulások kezelésére alkalmaz-
ható – hatása a távoli kiújulásra csekély (25, 26).

Erõsségváltoztató sugárkezelés* (intensity modulated
radiation therapy, IMRT) és kis sugármennyiségû „teljes hasi
fürdõ”. Az alakformált sugárkezelés (conformal radiation
therapy) fejlõdésével jutottunk el az IMRT-hez, amellyel a ve-
szélyeztetett szervek sugárterhelése lényegesen csökkent; a
sugármennyiség zöme a daganatra összpontosul. Ezzel a keze-
lési móddal a „teljes hasi fürdõ” súlyos mellékhatások nélkül
vált kivitelezhetõvé. Az OVAR-IMRT vizsgálatban 30 Gy-t
adtak, 1,5 Gy napi mennyiségben. A kiújulásmentes túlélés
27,6 hónap, a teljes túlélés 42,1 hónap volt. A módszer haté-
konyságának további vizsgálata folyamatban van (27–28). Le-
hetséges, hogy ez a kezelés újjáéled.

Együttes sugár- és gyógyszeres kezelés. Lényege: a sugárkeze-
léssel a gyógyszerellenálló ráksejteket pusztítják el, így a ke-
moterápia hatásosabb. A BRCA-hibás petefészek-daganatos
betegeknél a PARP-gátlóval együtt alkalmazott teljes hasi su-
gárkezeléssel jó túlélési eredményeket értek el: elõször 12 be-
teget vizsgáltak, akik Velaparib adásával kiegészített sugárke-
zelést kaptak. Hat betegnél több mint 6 hónapig tartó változat-
lan állapotot értek el (29).

� ÖSSZEGZÉS
A sugárkezelés, mint régi kezelési lehetõség ma is alkalmazha-
tó a petefészekrák kezelésében, elsõsorban tüneti kezelésként,
illetve körülírt áttétek, kiújulások mentõkezeléseként. Bízta-
tók az együttes, gyógyszerrel kiegészített sugárkezelések; szá-
mos vizsgálat van folyamatban. Feltétlenül gondolni kell a su-
gárkezelés alkalmazására a kemoterápiára érzéketlen helyi
kiújulások kezelésénél, mivel jó eredményekrõl számoltak be.
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� BEVEZETÉS
A hámeredetû petefészekrákos betegek 70%-ánál kiújul a da-
ganat a megfelelõ mûtét és kiegészítõ paclitaxel–carboplatin
kezelés ellenére (1); a III–IV. stádiumú esetekben ez az arány
80–85%.

A GYÓGYSZERES KEZELÉS MEGFONTOLÁSAI
Kiújuló daganatnál elõször fel kell mérni, hogy a beteg alkal-
mas-e és hajlandó-e sejtmérgezõ kezelésre. A rossz általános
állapotú betegeket fel kell világosítani, hogy náluk a gyógy-
szeres kezelés hatékonysága kérdéses. A korai tüneti kezelés
minden kiújuló petefészekrákban szenvedõ nõnél szükséges,
mert javíthatja az életminõséget, mérsékelheti a tüneteket, és
meghosszabbíthatja az életet (2).

A kezelési tervet a platinamentes idõszak hosszára alapozzuk,
mivel szoros összefüggést figyeltek meg a kezelésmentes idõ-
szak hossza és a gyógyszerek hatékonysága, a daganat ismételt
kiújulása, valamint a túlélés között. Minél rövidebb ez az idõ-
tartam, annál rosszabb a betegség várható kimenetele.

� Kemoterápiára érzékenynek tekintik a legalább hat hónapos
daganatmentes idõszak után kiújuló betegséget (platina-
érzékeny daganat). Korábban a 6. és 12. hónap között kiújuló
folyamatot részlegesen platinaérzékenynek neveztük.

� Platina-ellenálló, illetve kemoterápiára ellenállónak tartjuk az
utolsó platinakezeléstõl számított hat hónapon belül kiújult
petefészekrákot. Ha a daganat a kezelés alatt növekszik vagy
egy hónapon belül kiújul, platinaérzéketlennek nevezzük (3).

Ennek a két csoportnak az éles kettéválasztásával kapcsolat-
ban egyre többször merülnek fel azonban kétségek. A platina-
mentes idõszak hossza ugyanis függhet a követés gyakoriságá-
tól és az alkalmazott kórismézési eszközök érzékenységétõl is.

Figyelembe kell venni azt is, hogy a különbözõ szövetszerke-
zetû daganatoknak eltérõ a növekedési sebességük és más a
biológiai tulajdonságuk. Ekként a hat hónapnál meghúzott vá-
lasztóvonal nem mindig alkalmas arra, hogy biztosan elkülö-

nítsük azokat, akiknél a platinaalapú kezelés hatásos lesz,
avagy nem lesz hatásos. Bizonyítja ezt az is, hogy a kezelés a
platinaérzékenynek tartott csoportban is csak 47,2–66%-ban
hatékony (4–7), valamint a platina-ellenállók csoportjában is
elõfordul, hogy a daganat visszafejlõdik a kezelésre – fõleg a
BRCA-hibát hordozóknál, de a nem hordozóknál is. A pacli-
taxel–carboplatin és a carboplatin–gemcitabin kezelésre adott
általános válaszarány ebben a csoportban mintegy 29%
(8–10); jobb, mint bármilyen más sejtmérgezõ kezelésnél.
A molekulacélzó kezelések (PARP-gátlók, érújdonképzõdést
gátlók) hatékonysága sincs egyértelmû összhangban a fenti
csoportosítással (11). Mindezek ellenére a hat hónapos daga-
natmentes határérték a kezelés megválasztásának fontos
szempontja (12).

Minden esetben mérlegelni kell az ismételt mûtét lehetõségét,
mivel a kiújult daganat teljes eltávolítása (R0) lényegesen nö-
veli a betegek túlélését. Mûtét elsõsorban azoknál jöhet szóba,
akiknek a daganata hat hónapnál késõbb és nem kiterjedten
újult ki (13); a platinaérzéketlen daganatoknál ritkán javasolt
(14). Természetesen bélelzáródás vagy annak a megelõzését
célzó mûtét elvégzése teljesen más kérdés.

A betegség kiújulását képalkotó vizsgálatokkal és a daganat-
jelzõk rendszeres ellenõrzésével lehet megállapítani. A CA125
meghatározása elsõsorban magasfokú savós petefészekrákok-
nál alkalmazható a kiújulás felismerésére; az alacsonyfokú sa-
vós, a világos sejtes, a méhhámszerû és a nyákos daganatoknál
nem elég tájékoztató, mert ezek a daganatok kevéssé termelik.

A jelenlegi álláspont szerint gyógyszeres kezelést csak a klini-
kai és képalkotói vizsgálatokkal igazolt kiújulásoknál adunk; a
CA125-szint emelkedése önmagában nem indokolja a kezelés
elkezdését.

A gyógyszeres kezelés hatékonyságát, vagyis a daganatnak a
gyógyszerek hatására bekövetkezõ változását (daganatválasz)
nemzetközi ismérvek (RECIST) szerint határozzuk meg.

A kiújult petefészekrák gyógyszeres kezelésének lehetõségei
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� PLATINAÉRZÉKENY BETEGSÉG

A kiújult petefészekrák platinaérzékenységének meghatározásai:

� Bizonyított platina érzékenység: a daganat visszafejlõdése
platinaalapú kezelésre (a vizsgált idõpontban a daganat pla-
tinaérzékeny).

� Feltételezett/várható platinaérzékenység: korábbi platinaala-
pú kemoterápiára visszafejlõdött daganat hat hónapon túli ki-
újulása (tüneti vagy képalkotókkal igazolt).

Ebbe a csoportba tartoznak azok a betegek, akik korábban
nem kaptak platinát, valamint akik a látható daganat eltá-
volítása után részesültek kiegészítõ platinaalapú kezelés-
ben, és nem jelentkeztek daganatra utaló tünetek, illetõleg
képalkotó vizsgálatokkal sem lehetett kimutatni daganatot.

A platinaérzékeny kiújult hámeredetû petefészekrákok nagy
valószínûséggel a másodlagos platinaalapú kezeléssel is pusz-
títhatók. Ezekben az esetekben javasolt a másodlagos mûtét és
a kiegészítõ platinaalapú gyógyszeres kezelés.

A másodlagos mûtét javallatait és szempontjait külön fejezet
tárgyalja (lásd 75. oldal). A magas hõmérsékletû hasüregi ke-
moterápiával kiegészített hashártya-eltávolítás (hyperthermic
intraperitoneal chemotherapy, HIPEC) hatékonyságát a kiújult
petefészekrákoknál nem igazolták. Kiújuló hámeredetû pete-
fészekrákos betegek bevonásával végzett befejezett véletlen
beválasztásos vizsgálat, amely a HIPEC elõnyét igazolná nin-
csen, így ez a kezelés a kiújult petefészekrákos betegeknél to-
vábbra is kísérletinek számít (15).

Mivel a hosszabb platinamentes idõszak után kiújuló rákok ke-
zelése eredményesebb, megkísérelték a platinamentes idõszak
meghosszabbítását más gyógyszerek adásával, de ez nem
nyújtotta meg a betegek életét.

A MITO8 vizsgálatban 215 olyan beteget vizsgáltak, akiknek a
platinaalapú kemoterápiát követõen 6–12 hónappal újult ki a da-
ganata. A vizsgálati karon nem platinaalapú kemoterápiát (lipo-
szómás doxorubicint, topotekánt vagy gemcitabin) adtak a mûtét
után, és csak a kiújulásnál váltottak platinaalapú kezelésre
(carboplatin–paclitaxel, carboplatin– gemcitabin). A másik karon
fordított kezelést alkalmaztak. A platinamentes idõszak hosszabb
volt a vizsgálati karon, az átlagos teljes túlélési arány azonban rö-
videbb (21,8 vs. 24,5 hónap; kockázati arány [HR] 1,38, 95% CI
0,99–1,94), valamint a harmadik kezelést követõ életminõség-
vizsgálat is rosszabb volt azoknál, akik nem platinatartalmú keze-
lést kaptak (16).

Azoknál a betegeknél, akiknek a daganata az elsõdleges plati-
naalapú kezelés után hat hónapig vagy annál hosszabb ideig

nem újul ki, illetve nem halad elõre, nagyobb valószínûséggel
hatékonyak a platinát (carboplatin, ciszplatin) tartalmazó is-
mételt kezelések. Ebben a csoportban az együttes kemoterápiát
részesítik elõnyben az egy hatóanyagossal szemben, mivel az
együttes kezeléssel a betegek 50–60%-ánál pusztítható el a da-
ganat, és vizsgálatok alapján a daganatmentes túlélés (PFS) is
hosszabb (17–19).

A kiújult petefészekrák kezelésére engedélyezett gyógyszerek
Európában: platina, paclitaxel, topotekán, trabektedin és a
liposzómás doxorubicin. Általánosságban kimondható, hogy a
platinaérzékeny betegeknél a platina és egy másik befogadott
készítmény együttes adása a javasolt, mert így 50–60%-os vá-
laszadási arány érhetõ el. Többféle párosítás lehetséges, jelen-
leg még nem tudjuk, hogy melyik a legjobb.

Platinaalapú együttes kezelések lehetnek:

� carboplatin (AUC 5) és paclitaxel (175 mg/m2) háromhetente
(20) (az együttes kezelések között ez az egyetlen, ahol teljes
túlélési elõnyt igazoltak a klinikai vizsgálatban, azonban a be-
választott betegek nagy hányada korábban nem kapott
paclitaxel kezelést, így az eredmények nehezen összevethetõ-
en a többi együttes kezelés hatékonyságát felmérõ vizsgálato-
kéval).

� paclitaxelallergia esetén a docetaxel (75 mg/m2) (21) vagy a
nab-paclitaxel (260 mg/m2) alkalmazható (22)

� carboplatin (AUC 4) és gemcitabin (1000 mg/m2 az 1. és a 8.
napon) (23)

� carboplatin (AUC 5) és liposzómás doxorubicin (30 mg/m2)
négyhetente (24)

� carboplatin (AUC 5) és topotecan (0,75 mg/m2, 1–3 napon)
(25).

Rossz általános állapotú vagy idõs betegeknél az egyedüli platinakezelés
[carboplatin (AUC 5) vagy cisplatin (50–75 mg/m2) javasolható.

Rossz általános állapotú vagy idõs betegeknél az egyedu¨li platinakezelés
[carboplatin (AUC 5) vagy cisplatin (50–75 mg/m2)] javasolható.

Az együttes kezelés kiválasztásánál a beteg kívánsága és az
egyes hatóanyagok mellékhatásainak alapján lehet dönteni.

Például fennmaradó idegbántalomnál vagy szívpana-
szokban szenvedõ nõknél, vagy azok számára, akik ki-
fejezik, hogy nem kívánnak hajvesztéssel járó kezelést,
a paclitaxel helyett a gemcitabint vagy liposzómás
doxorubicint lehet alkalmazni. Távolabb élõ betegek-
nél a carboplatin–liposzómás doxorubicin kezelés le-
het az elõnyösebb, mivel ezt négyhetente kell beadni.

Az ASCO 2018 kongresszusán bemutatott adatok is megerõsí-
tették, hogy azoknál a kiújult, platinaérzékeny csoportba tarto-
zó petefészekrákos betegeknél, akiknél korábban nem alkal-
maztak bevacizumabot, az érújdonképzõdést gátló szer és a
platinaalapú együttes kezelések jelentõsen meghosszabbítják a
daganatmentes túlélési idõt (26). Azoknál a nõknél, akiknél a
daganat súlyos tüneteket okoz és érújdonképzõdést gátló szer
adható, a bevacizumabot platinaalapú kezeléssel társítva, majd
fenntartó kezelésként alkalmazva engedélyezték a hámeredetû
petefészekrákos betegek kezelésére.
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RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors). A daganat-
válasz nemzetközi szabványos megítélési módja. Alapja: kisebbedik,
változatlan marad vagy növekszik a daganat. Ehhez legalább egy kép-
alkotó vizsgálattal mérhetõ daganatnak kell lennie. A daganatválasz-
nak négy formája van:

� teljes válasz (complete response, CR) (daganat képalkotó
vizsgálattal sem mutatható ki,

� részeleges válasz (partial response, PR),
� elõrehaladó betegség (progressive disease PD),
� változatlan betegség (stable disease, SD).



Az OCEANS vizsgálatban részt vevõ kiújult petefészekrákos be-
tegeknél a platina–paclitaxel/gemcitabin kezeléssel együtt, majd
fenntartó kezelésként adott bevacizumab jelentõsen növelte a da-
ganatmentes túlélést, de a betegek mégsem éltek hosszabban. Ez
részben azzal volt magyarázható, hogy az álgyógyszert kapó be-
tegek 43,9%-a késõbb bevacizumabot kapott (27). A bevacizu-
mab–paclitaxel/karboplatin kezelésnél a GOG213 vizsgálatban
daganatmentes túlélés a platina–paclitaxel kezelés kiegészítése-
ként öt, a platina–gemcitabin kiegészítéseként négy hónappal
volt hosszabb (26).

Az AGO csoport (Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische
Onkologie) összehasonlította a carboplatin–gemcitabin–bevaci-
zumab és a liposzómás doxorubicin–platina–bavacizumab keze-
lést. Az utóbbival kezelt betegek elõrehaladás-mentes túlélése
hosszabb volt (13,3 szemben a 11,7 hónappal, p = 0,0128), az
életminõségüket jobbnak vélték, noha a mellékhatásokban nem
volt különbség (28). Ennek alapján a kiújult hámeredetû petefé-
szekrákos betegeket a liposzómás doxorubicin–platina–bava-
cizumab + fenntartó bevacizumab adásával kezeljük. A lipo-
szómás doxorubicin–platina–bavacizumab azonban hazánkban
nem befogadott kezelés, ezért alkalmazásához OGyI engedélyt
kell kérni.

A DNS-károsodás a sejtosztódás velejárója, de az egészséges
sejtek ezeket a hibákat ki tudják javítani. A poli(ADP-ribóz)
polimeráz- (PARP) 1, 2 és 3 enzimek az egyszálú DNS-törések
kijavításában fontosak. Abban az esetben, ha a sejtben a
DNS-javító mûködési rendszer károsodik vagy túlterhelõdik,
például DNS-károsító kemoterápia (alkilálószerek, topo-
izomeráz-gátlók) alkalmazása miatt, a PARP-gátlás a kétszálú
DNS-törések felszaporodásához vezet, amely végül a sejt ha-
lálát okozza (29). A petefészekrákos betegeknél a PARP-
gátlók (mint a niraparib, olaparib, rucaparib) meghosszabbít-
ják a daganatmentes túlélést, még az emlõrákra hajlamosító
BRCA daganatgátló gén hibáját nem hordozó nõknél is. Leg-
hatásosabbak azonban csírasejtes BRCA génhiba esetén, mér-
sékeltebbek az egyéb egyszálú DNS-törések helyreállítását
csökkentõ más génhibáknál (30, 31).

A kulcsfontosságú Study 19 vizsgálatban platinaérzékeny kiúju-
ló petefészekrák miatt platinatartalmú kemoterápiában részesült
betegeknél olaparib fenntartó kezelést alkalmaztak. Az olaparib a
betegség elõrehaladásáig eltelt idõt (PFS) az álgyógyszert kapók
4,8 hónapjáról 8,4 hónapra növelte. Öröklõdõ BRCA génhibát
hordozóknál a különbség még nagyobb volt: 4,3 szemben 11,2
hónappal (30). A hasonló elrendezésû SOLO-2 vizsgálat is meg-
erõsítette a készítménnyel elérhetõ eredményeket. 2018. óta en-
gedélyezett a platinaérzékeny petefészekrákos betegek olaparib
fenntartó kezelése – függetlenül a BRCA gén hibájától (32).
2019-ben további három nagy vizsgálat (VELIA-GOG 3045,
PRIMA/ENGOT-OV26/GOG3012 és PAOLA-1/ENGOTov25)
egybehangzóan igazolta, hogy a platinaérzékeny kiújuló petefé-
szekrákos betegeknél valamennyi vizsgált PARP-gátló fenntartó
kezelésként jelentõsen megnöveli a betegség elõrehaladásig eltelt
idõt (33-36).

Jelenleg nincs olyan klinikai vizsgálati eredmény, amely segí-
tene a PARP-gátló és a bevacizumab kiegészítõ kezelések kö-
zötti választásban. Olyan biológiai jelzõanyag sem ismert,
mely a bevacizumab hatékonyságát elõre jelezné. Az érvényes
útmutatások alapján a nagy daganattömegû és jelentõsebb tü-
netektõl szenvedõ betegeknek a bevacizumab javasolható, mi-
vel fokozza a kemoterápia hatékonyságát. A PARP-gátló fenn-
tartó kezelés akkor választható, ha a beteg tüneteit nem szük-

ség gyorsan csillapítani, vagy a bevacizumab adása ellenja-
vallt (37), mint például vérrögösödés, sipoly, kezelhetetlen
magas vérnyomás stb. esetében. Természetesen a BRCA gén-
hiba kimutatása és jellege is befolyásolhatja a döntést.

Azoknak a platinaérzékeny csoportba tartozó betegeknek, akik
a korábbi kezelések késõi mellékhatásai vagy kísérõ betegsé-
geik, esetleg platinatúlérzékenység miatt nem kaphatnak plati-
natartalmú kezelést, liposzómás doxorubicin (30 mg/m2) és
trabektedin (1,1 mg/m2, három órán keresztül) együttes keze-
lést javaslunk. Ez jóval hatásosabb, mint az egyedüli liposzó-
más doxorubicin (átlagos elõrehaladás-mentes túlélés 9,2,
szemben a 7,5 hónappal; HR 0,73, 95% CI 0,56–0,95) (38, 39).

Amennyiben a platinaérzékeny kiújuló petefészekrákos beteg
sem platinára, sem együttes kemoterápiára nem alkalmas, a
platina-ellenálló csoportban alkalmazott egyedüli gyógysze-
rek adhatók. Ebben a csoportban hatékonyabbak, mint a
platinaérzéketlen betegnél. Eredményességük növelhetõ, ha
bevacizumabbal együtt adjuk.

A PARP-gátlók (rucaparib, olaparib) egyedüli szerként alkal-
mazva a BRCA-hibával rendelkezõ betegeknél hatékonyak.
Európában erre a célra jelenleg csak a rucaparib engedélyezett.
Bizonyos esetekben a bevacizumab is bevethetõ egyedüli szer-
ként.

� PLATINAÉRZÉKETLEN BETEGSÉG

Platinaérzéketlenség akkor beszélünk, ha a daganat a platinake-
zelés alatt vagy a kezelést követõ négy héten belül növekszik. Az
elsõdleges platinaérzéketlenség a daganat biológiai állapota, a
másodlagos vagy szerzett platinaérzéketlenség a platinakezelés
következtében alakul ki (40).

Ha a platinamentes idõszak rövidebb hat hónapnál, a várható
átlagos túlélési 10–12 hónap körül van. Ebben a betegcsoport-
ban az együttes kezelés nem javasolt, mivel nem növeli a túl-
élést, viszont több a mellékhatás. Ezeknél a betegeknél a keze-
lés célja a tünetek enyhítése a lehetõség szerinti legkevesebb
mellékhatást okozó kezeléssel. A nem platina gyógyszeres ke-
zelésre adott válaszarányok hasonlóak. Azoknak a betegek-
nek, akiknek a platinaalapú kezelés már nem javasolható, a
mellékhatások figyelembevételével és a beteg igényei szerint
az alábbi készítmények alkalmazhatóak:

A leghatékonyabb a liposzómás doxorubincin: a bete-
gek 26%-ában hatásos. A topotecannal kezelt betegek
19%-a, gemcitabinnal kezeltek 20%-a (41, 42), doce-
taxellel (43) vagy heti paclitaxellel (44) kezelteknek
pedig a 22, illetõleg 21%-a volt érzékeny a készít-
ményre. Számos klinikai vizsgálatot végeztek más
gyógyszerekkel [alretamin (45), ifoszfamid] is, de a
betegek csak 10–14%-ánál voltak hatékonyak. A mel-
lékhatásokat is szem elõtt tartva, alkalmazásukat csak
kivételesen javasoljuk.

A beteg számára kényelmes megoldás lehet a szájon át
alkalmazható etoposid (46) vagy a ciklofoszfamid tab-
letta. Mindkettõ készítmény csökkentheti a hasi vagy
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mellûri folyadékgyülemet, lassítja a daganat növeke-
dését, miközben kevés mellékhatást okoznak, az élet-
minõséget a kezelések nem rontják. Sajnos az etoposid
tablettát a magyarországi forgalomból évekkel ezelõtt
kivonták.

A bevacizumab hozzáadás a kemoterápiához a platinaérzéket-
len betegeknél is megnyújtja az elõrehaladás-mentes túlélést.
További elõnye, hogy csökkenti a hasvízképzõdést, és enyhíti
a gyomor-bélrendszeri tüneteket.

Az AURELIA vizsgálatban a heti paclitaxel, a liposzómás
doxorubicin vagy a topotecan kezelés mellé bevacizumabot adva
az elõrehaladás-mentes túlélést mintegy 4 hónappal hosszabbí-
totta meg. (47, 48). Másik vizsgálatban a heti paclitaxelkezelés
mellé adott másik érújdonképzõdést gátló pazopanib három hó-
nappal növelte meg a daganatmentes túlélést (49).

A nemzetközi ajánlások szerint két egymást követõ sikertelen
kezelés után nem érdemes újabb kemoterápiát kezdeni.

� HORMONKEZELÉS
Azon esetekben, ahol a kiújulást csak a CA125 emelkedése jel-
zi, de a beteg ragaszkodik ahhoz, hogy kapjon valamilyen ke-
zelést, avagy azoknál a tünetmentes vagy nagyon kevés tünet-
tel bíró nõknél, akiknél a betegség elõrehaladását képalkotó
vizsgálat mutatja, a hormonkezelés megfontolható. A tamoxi-
fen, egy áttekintõ vizsgálat szerint, a beteget mintegy 10%-ban
kisebbíti a daganatot (50). Másik vizsgálatban a tamoxifent a
platinaalapú kezeléssel hasonlították össze. Az elõrehala-
dás-mentes túlélést a platinaalapú kezelés kifejezettebben
hosszabbította (12,7, illetõleg 8,3 hét), a tüneteket egyformán
csillapították, a mellékhatások a hormonkezelésnél voltak eny-
hébbek, ezért a betegek állapota is jobb volt (51). Elsõsorban a
hormonjelfogó-pozitív folyamatoknál alkalmazzuk; a letrozol
(52), illetve a fulvestran (53) adása jöhet szóba.

� MEGJEGYZÉSEK

� Platinaalapú kemoterápianál hat kezelési sorozat aján-
lott – a többet és a kevesebbet is lehetõleg kerüljük.

� A nem platinaalapú kezelést folytatni lehet mindaddig,
amíg elõnyei vannak, és a betegek jól tûrik.

� A fenntartó bevacizumab vagy PARP-gátló kezelések
ajánlott idõtartama továbbra sem egyértelmû; általában
a RECIST szerinti elõrehaladó betegségig folytatják.

A bevacizumabot egyedi méltányossági alapon 12 hónapra enge-
délyezik, ez azonban ismételt kérelem benyújtásával hosszabbít-
ható.

Fenntartó PARP-gátló alkalmazását az utolsó kemoterápia után 8
héten belül meg kell kezdeni.

� A kezelés kiválasztásában és idõtartamában tartsuk
szem elõtt a mellékhatásokat és az elõnyöket (tünetek
csökkentése), csak akkor és addig adjuk, amíg javít a be-
tegek állapotán.

� Hazánkban a platina–topotecan, platina–doxorubicin,
platina–docetaxel, platina–nab-paclitaxel, liposzómás
doxorubicin–trabectedin, pazopanibkezelés és hormon-

kezelések nem szabványosított terápiák, így alkalmazá-
sukhoz OGYÉI-engedély szükséges. A drága kezelések
(PARP-gátlók, bevacizumab, trabectedin, esetleg a
pazopanib) esetén a NEAK-tól Egyedi Méltányossági
Támogatási kérelmet szükséges benyújtani.

� ÖSSZEGZÉS
A kiújult petefészekrákos betegeket egyedileg kell kezelni.
Elõször meg kell határozni, hogy a beteg alkalmas-e és hajlan-
dó-e daganatgyógyászati ellátásra. Ezt követõen lehet mérle-
gelni a mûtét kérdését (különösen az elsõ kiújulásnál), mely-
ben segíthet az AGO-ismérvek szerinti pontozási rendszer.
A kezelés megválasztásakor figyelembe kell venni a daganat
biológiai jellemzõit, a szövettani jellegét, a korábbi kezelése-
ket, a kemoterápiára adott korábbi választ, a platinaalapú ke-
moterápia befejezése és a kiújulás közti idõt, a tartós mellékha-
tásokat, a beteg választását és a tüneteket.

Azoknak a betegeknek, akiknek a platinaalapú kemoterápia
nem javasolható, elsõdleges vagy másodlagos platinaérzéket-
lenség, avagy platinatúlérzékenység miatt, nem platinaalapú
kemoterápia javasolható, esetleg bevacizumabbal kiegészítve.
Azoknál, akiknél a platinakezelés feltehetõen hatásos, ismét
platinaalapú kezelés adható – ha a tünetek súlyosak és nincs el-
lenjavallat – bevacizumabbal kiegészítve, majd fenntartó
bevacizumab alkalmazásával. Akiknek nincs jelentõsebb pa-
naszuk és hatásos a platinaalapú kezelés, PARP-gátló adhatók
fenntartó kezelésként.

A kiújuló petefészek daganatos betegeket a legkorszerûbb el-
látás lehetõségének céljából, amennyiben lehetõség van rá, kli-
nikai vizsgálatok keretében javasolt kezelni: ezek lehetõségé-
rõl, elérhetõségérõl a beteget szükséges tájékoztatni, elérésé-
ben segíteni.
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A petefészekrák kiújulásának esélye még abban az esetben is
jelentõs, ha az elsõ mûtétnél a daganatot teljesen eltávolítottuk,
és gyógyszeres kezelést is adtunk. A kiújult petefészekrákot
legtöbbször daganatellenes gyógyszerekkel kezeljük, de válo-
gatott esetekben a mûtéti kezelés is szóba jön. A legfontosabb
annak a kezelésnek a kiválasztása a számos lehetõség közül,
amelyik megfelelõ életminõségben, a legkevesebb mellékha-
tással hosszabbítja meg a betegek életét. A nehézség abból

adódik, hogy a betegek többsége a mûthetõség határán van, rit-
kán végezhetõ a megfelelõ mûtét (1).

A sebészi kezelés lehetõsége függ a kiújult daganat helyétõl, és
az utolsó kemoterápia óta eltelt idõtõl is (2).

A kiújult daganat elhelyezkedése változatos: az egyedüli nyi-
rokmirigyben kiújulótól az egyedüli hashártyán megjelenõn át
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1. ábra Kiújult petefészekrákok elhelyezkedése, és eltávolításuk. a) Önálló nyirokmirigyáttét az alsó fõgyûjtõér és a hasi fõverõér között (nyíl), a jobb
petefészek visszerének lekötött csonkja fölött (V). b) A májtok és a rekesz között lévõ kiújult petefészekrák (nyíl), és c) eltávolítása a májtokról
Plasmajet eszközzel. d) A szigmabelet beszûrõ kismedencei kiújult daganat és e) nyirokcsomóáttétének eltávolítása. f) Az eltávolított nyirokcsomóáttét
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a többszörös hashártyai és más hasi szerveket is érintõ kiújulá-
sokig terjedhet (1. ábra). A hasüregen kívül kiújuló daganat
ritka – ilyenkor szokásosan gyógyszereket adunk, a sebészi ke-
zelés ritkán választható.

A kezelés óta eltelt idõ szerint beszélünk platinaérzékeny, pla-
tina-ellenálló és platinaérzéketlen petefészekrákról (lásd 69.
oldal).

� MÁSODLAGOS DAGANATELTÁVOLÍTÓ MÛTÉT
Általánosságban elmondható, hogy a másodlagos daganateltá-
volító mûtét azon betegeknél jön szóba, akiknek a daganata
platinaérzékeny (azaz az utolsó platina alapú kezelést követõ-
en több mint hat hónap telt el), és a kiújulás mûthetõ elhelyez-
kedésû. A platina-ellenálló kiújulások (a rák az utolsó platina
adásától számított 6 hónapon belül újul ki) kemoterápiával
sem kezelhetõk eredményesen, ezért a daganateltávolító mûtét
nem jön szóba, mivel még akkor sem jár sok haszonnal, ha a
daganat teljesen eltávolítható (3).

A megfelelõ mûtét elvégezhetõsége annál valószínûbb, minél
kisebb és kevesebb és minél könnyebben hozzáférhetõ a kiúju-
lás. Az önálló nyirokcsomói kiújulások eltávolításakor a leg-
kedvezõbbek a kilátások a teljes és a daganatmentes túlélés te-
kintetében is (4).

Ellentétben a korábbi irodalmi adatokkal (3, 5), a 2010-es
vancouveri egyezmény óta, megfelelõnek akkor tartjuk a mû-
tétet, ha az összes látható daganatot kivesszük (6). Tehát a mai
irányelvek szerint a másodlagos daganateltávolító mûtétnek
egyértelmû célja a látható daganat teljes eltávolítása, amely a
megfelelõen kiválogatott betegek 40–80%-ában érhetõ el
(7–9).

Annak eldöntésére, hogy a mûtétnél a teljes daganateltávolítás
kivitelezhetõ-e, kiegészítõ képalkotó vizsgálatok elvégzésé-
nek mérlegelése szükséges:

� A mellkas–has–kismedence CT elengedhetetlen a ki-
újult daganat helyének pontos meghatározására, és a tel-
jes daganatmentesség elérését lehetetlenné tevõ rejtett
kiújulások kizárására (4).
� A PET-CT elsõsorban a hasüregen kívüli áttétek felis-

merésében és a sebészileg eltávolíthatatlan daganatok
azonosításában tájékoztató.

Amit és munkatársainak (10) vizsgálatában a PET-CT pozitív
elõrejelzõ értéke a kiújulások eltávolíthatóságának megítélésé-
ben 83,3% volt.

A Cochrane-adattár szerint az elsõleges petefészekrákok teljes el-
távolíthatóságának megítélésében PET-CT és az átáramlásos MR
érzékenysége és fajlagossága meghaladja a hagyományos CT-jét.
A bizonyítékok azonban csak közepes szintûek, nem olyan meg-
gyõzõk, hogy a PET-CT-t végezzünk a szokványos gyakorlat-
ban; klinikai vizsgálatoknál azonban feltétlen mérlegelendõ a CT
kiegészítésére (10).

Itt fontos megjegyeznünk, hogy a nemzetközi irányelvek alap-
ján képalkotók végzése csak a daganat kiújulására gyanús ese-
tekben (a daganatjelzõk szintjének emelkedése, tünetek meg-

jelenése) indokolt; az eredetileg daganatjelzõ-pozitív petefé-
szekrákos betegek szokványos utánkövetésére nem (2).

Több kórjóslati képletet is kidolgoztak a teljes daganateltávo-
lítás kivitelezhetõségének megítélésére; ezek közül az egyik
legfontosabb az (AGO) DESKTOP OVAR (Descriptive
Evaluation of preoperative Selection KriTeria for OPerability
in OVARian cancer) vizsgálat. Ez alapján a kiújult petefészek-
rák mûtéténél akkor van a legnagyobb esély a daganat teljes el-
távolításra, ha

� a beteg általános állapota jó (ECOG: 0),
� a szabad hasûri folyadék becsült mennyisége 500 ml-nél keve-

sebb,
� a kiújult daganat a kismedencében van,
� valamint az elsõdleges mûtétnél teljes daganatmentességet si-

került elérni.

Emellett tovább növeli a sikeres teljes eltávolítás esélyét, ha a
kiújult daganat 5 cm alatti átmérõjû, és egyedüli áttétrõl van
szó (12).

A Memorial Sloan Kettering (MSK) (3) szempontrendszer
szintén használatos a daganat mûthetõségének (a teljes daga-
nateltávolítás kivitelezhetõségének) megítélésében, amely

� a kiújulás helye (egyedüli, többszörös vagy hashártya szóró-
dást mutató),

� és a betegségmentes idõtartam (6–12, 13–30 és >30 hónap)

alapján tesz különbséget:

� Ha a daganat csak egy helyen és hat hónapnál késõbb
újul ki, alkalmas a mûtétre.

� Többes kiújulásnál 12 hónapos betegségmentes idõtar-
tamot követõen, hashártya szóródásnál pedig 30 hóna-
pos betegségmentes idõtartamot követõen javasolja a
daganateltávolító mûtét végzését.

� Többszörös kiújulásnál a 6–12 hónapos, a hashártya da-
ganatos szóródásnál a 13–30 hónapos betegségmentes
idõtartam között megfontolhatónak tartja a mûtét végzé-
sét (3).

Ezeknek a szigorúbb szempontoknak a betartása esetén azon-
ban sok olyan beteg eshet el a mûtét lehetõségétõl, akinél daga-
natmentességet lehetne elérni. A Bogani és munkatársai (13)
által végzett vizsgálat, amelyben a saját betegeiknél visszate-
kintõ módon alkalmazták ezeket az ismérveket, azt mutatta,
hogy az AGO-OVAR szempontrendszer szerint pozitív bete-
gek 87%-ában teljes daganatmentességet értek el, ugyanakkor
még azoknál is 67% volt a sikeres mûtétek aránya, akik nem
feleltek meg a szempontoknak.

A MÛTÉT MENETE
A mûtétet javasolt hastükrözéssel kezdeni, a vélhetõen elõz-
ményi teljes középvonali hasnyitás miatt biztonsági behatolás-
ból. Amennyiben a daganat hashártya szóródását látjuk, vagy
egyértelmûen nem eltávolítható a kiújult daganat, akkor a mû-
tét további kiterjesztésétõl el kell állni, mivel a túlélést nem be-
folyásolja. A daganat kiterjedtségének hastükrözésével vég-
zett megállapítása nem terheli meg a beteget, jelentõsen kisebb
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beavatkozás, mint a has megnyitása (14). A mûtét tervezésénél
a várható hasüregi összenövésekre is különös figyelmet kell
fordítani. Továbbá fel kell készülni a mûtét kiterjesztésére a
teljes daganatmentesség elérése céljából. Ehhez akár a máj
részleges csonkolására, a lép eltávolítására vagy bélcsonkolás
végzésére is szükség lehet (1/d ábra).

A túléléssel kapcsolatos vizsgálatok egyértelmûen megállapí-
tották, hogy a megfelelõ daganateltávolítás hosszabb teljes túl-
éléssel párosul, mint a részleges (látható daganat marad
vissza).

EGYÉB MEGFONTOLÁSOK
Annak eldöntése, hogy a kiújult petefészekrákos beteg túlélé-
sét a mûtét vagy a kemoterápia hosszabbítja meg jobban, még
vita tárgya.

A 2017-es európai vizsgálat (DESKTOP III) szerint a betegség-
mentes túlélés hosszabb (19,6 hónap) azoknál, akiket megfelelõ-
en mûtöttek és kemoterápiát is kaptak, mint akiket csak kemote-
rápiával kezeltek (14,0 hónap) (15).

Ezzel szemben a GOG-vizsgálat szerint a két csoport túlélése kö-
zött nem volt jelentõs különbség, de a mûtéti csoportban számol-
ni kellett a mûtét miatti szövõdményekkel. A DESKTOP II vizs-
gálatban a betegek 50%-a szorult vérátömlesztésre, 33%-ának
legalább egy súlyosabb szövõdménye volt, és 11%-ánál volt
szükség ismételt hasnyitásra (16).

Fontos megjegyezni, hogy itt is érvényes az a petefészekrák
kapcsán tett megállapítás, miszerint a mûtét önmagában nem
gyógyítja meg a beteget. Amennyiben a szövettani vizsgálat
petefészekrákot állapít meg, mindig adni kell kemoterápiát is.

� A HARMADLAGOS DAGANATELTÁVOLÍTÓ MÛTÉT
A harmadlagos daganateltávolítómûtét hatékonyságával és
túlélési eredményeivel kapcsolatban még kevesebb nemzetkö-
zi adattal rendelkezünk. Az egyik legnagyobb vizsgálat szerint
a harmadlagos mûtéttel elért teljes daganatmentesség elérése
az átlagos túlélése 49 hónap, maradványdaganat esetén 12 hó-
nap. Bár a tárgyban megjelent tanulmányok nem egységes be-
tegcsoportja miatt az eredmények nehezen összehasonlítható-
ak, mégis megállapítható, hogy a teljes daganatmentesség el-
érésének esélye akkor nagyobb, ha a kiújult daganat mérete
5 cm alatti, egyedüli áttétként, kismedencei elhelyezkedésben
van jelen, és nincs hashártya érintettség (17).

Nem mellékes, és sokszor a mûtét mellett szól, hogy ezeknek a
betegeknek a kezelési lehetõségei jóval korlátozottabbak.
Egyértelmû, hogy a fenti adatok ismeretében egyénre szabott
kezelési terv felállítása szükséges (18).

� ÖSSZEGZÉS
Mint a fejezetbõl látható, számos nyitott kérdés van a másodla-
gos és harmadlagos daganateltávolító mûtétekkel kapcsolat-
ban, mégis megállapíthatjuk, hogy a betegek megfelelõ kivá-
lasztásával és tájékoztatásával, a helyes mûtéti tervezéssel és
felkészült szakemberek segítségével elvégezhetõ a megfelelõ
mûtét, és ez a kiújult petefészekrákban szenvedõ betegek javát
szolgálja.
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� BEVEZETÉS
A várandósságok 2,3–5,7%-ában fordul elõ a függelékek da-
ganata (1). Többségük jóindulatú mûködési elváltozás (tüszõ-
tömlõ, megmaradó sárgatest stb.), amely magától gyógyul;
rosszindulatú daganat 1–5%-ban fordul elõ (2, 3). A petefé-
szekrák a várandós nõk ötödik leggyakoribb rosszindulatú da-
ganata (3). Idõs állapotos nõkben gyakoribb: a hámeredetû pe-
tefészekrákban szenvedõ várandósok több mint kétharmada 30
év feletti, 30%-uk pedig idõsebb 40 évnél (4).

� A HÁMEREDETÛ PETEFÉSZEKRÁK FELISMERÉSE
Az esetek többségében a hámeredetû petefészekrákot a váran-
dósság elsõ és második harmadában tünetmentes nõknél várat-
lanul ismerjük fel a szokásos ultrahangvizsgálatkor. Legtöbb-
ször az elsõ harmadban (~40%), ritkábban a másodikban
(~30%) még ritkábban a harmadik harmadban (~20%) és
10%-ban a császármetszéskor kórismézik (4, 5).

Ultrahangvizsgálat. A függelékek vizsgálatára a várandósság
elsõ harmadában a hüvelyi ultrahangvizsgálat, a második és
harmadik harmadban a hasi ultrahangvizsgálat javasolt. A
rosszindulatúságra utaló ultrahangjelek megegyeznek a nem
állapotosokban észleltekkel, beleértve a pontrendszereket is
(lásd 23. oldal). Rosszindulatúság gyanúját kelti továbbá a
gyors növekedésû daganat (3,5 cm/hét), a tartósan fennálló el-
változás a második és a harmadik harmadban, valamint a nagy
daganat. Lényeges, hogy a várandósság elsõ harmadában vég-
zendõ ultrahangvizsgálatnál a függelékek méretére és szerke-
zetére is legyünk figyelemmel, különösen a 30 évnél idõseb-
beknél.

Egyéb képalkotó vizsgálatok. Az ultrahangvizsgálat általában
elégséges a mûtét javallatának felállításához. Állapotos nõknél
a CT ellenjavallt, MR pedig csak az elsõ harmadot követõen
jön szóba. Az MR segíthet a jó- és rosszindulatú elváltozás,
például a méhizom jóindulatú daganatának elkülönítésében
(6). Az irodalmi adatok szerint az MR nem okoz fejlõdési
rendellenességet, és nem befolyásolja a magzat fejlõdését sem
(7). Intravénás kontrasztanyagok alkalmazása ellenjavallt,
mert átjutnak a méhlepényen, és a késõi hatásaik nem ismer-

tek. A várandósságban gadoliniummal végzett kontrasztanya-
gos MR után több volt a méhen belüli elhalás és az újszülött-
kori halálozás is, ezért alkalmazása nem javasolt (7). A DWI
(diffusion-weighted imaging) vizsgálat alkalmazása csökkent-
heti a kontrasztanyag alkalmazásának szükségességét (6).

Tünetek. A petefészekrákok többsége tünetmentes a kórismé-
zéskor, ~30%-uk okoz tüneteket (hasi fájdalom, hasfali feszü-
lés, haskörfogat növekedése), fõleg az elõrehaladott dagana-
toknál vannak panaszok (8). A várandósok alhasi panaszaitól
esetenként nehéz elkülöníteni a daganateredetû tüneteket. Rit-
kán a függelékdaganat szövõdményeként felléphet a függelék
csavarodása, vérzése, megrepedése, hashártyaizgalmi jelet,
akár a sokk tüneteit okozva (5).

Daganatjelzõk. A CA125 értékelése várandósoknál nem meg-
bízható a hámeredetû petefészekrák jelzésére, mert a
granulosasejtek és a hullóhártya is termel CA125-öt, emelve a
CA125 szérumszintjét (9). Egészséges várandósok CA125-
értékei a szakirodalomban meglehetõsen eltérnek. Annyi álla-
pítható meg, hogy az elsõ harmadban a CA125 szérumszintje
emelkedett, a 15–38. héten nem, a szülés elõtt azonban ismét
magasabb. A CA125-vizsgálat pozitív elõrejelzõ értéke sem
annyira megbízható, mint a nem állapotos nõknél (5).

� KEZELÉS
A petefészekrákos állapotos nõk kezelésének nincs egységes
útmutatója. Számos tényezõ (várandóssági hetek, a daganat
stádiuma, klinikai kép, tünetek stb.) befolyásolhatja a kezelést.
Általánosan elfogadott, hogy egyéni megítélés alapján, a vá-
randós megfelelõ tájékoztatásával és hozzájárulásával kell
dönteni a kezelés módjáról. Fontos, hogy már a kezelés meg-
tervezésében több szakterületet képviselõ orvosokból álló csa-
pat vegyen részt. Tagjai: várandósgondozásban jártas szü-
lész-nõgyógyász, nagy tapasztalatú nõgyógyász daganatse-
bész, klinikai daganatgyógyász, újszülöttgyógyász, lélekgyó-
gyász és szükség esetén altatóorvos.

Amennyiben az ultrahangvizsgálat felveti a rosszindulatúsá-
got, mûtét javasolt. Ritkán a klinikai tünetek is képezhetik a
mûtét javallatát.

Rigó János Jr.
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Ha a beteg – különösen az állapotosság elsõ harmadában – nem
kívánja a terhességet megtartani, megszakítjuk a terhességet,
és a szokványos kezelést alkalmazzuk. Ha ragaszkodik váran-
dósságához, a mûtétet a 14–20. hét között ajánlott elvégezni,
mivel az elsõ harmadában végzett mûtét fokozza a vetélés
kockázatát (5).

Ha vélhetõen korai stádiumú petefészekrákról van szó, a mûtét
elvégezhetõ hastükrözéssel és nyitott hasi mûtétként is (5).
Hastükrözéses mûtét a 20. hétig és csak a 6–8 cm-nél kisebb,
teljesen és sérülés nélkül eltávolítható daganatoknál jön szóba,
a daganat megrepedése ugyanis a szóródás veszélyével jár. Fi-
gyelembe kell venni, hogy a hasat kitöltõ gáz nehezíti az anyai
vénás vér visszaáramlását, ami ronthatja a méhlepény vér-
áramlását, ezért a mûtét alatt 12 Hgmm-nél alacsonyabb
hasüregi nyomás fenntartása javasolt (10).

A nyitott hasi mûtétet alsó középsõ hosszanti metszésbõl vé-
gezzük. Kerülni kell a méh mozgatását, mert fájástevékenység
keletkezhet. A mûtét kivitele egyezik a nem várandósoknál
végzettével (lásd 45. oldal), de jelentõs kiterjesztése egyedileg
mérlegelendõ. A III–IV. stádiumú daganatnál az elsõdleges cél
a szövettani kórmegállapítás és a stádium meghatározása,
majd kemoterápia a magzat megfelelõ érettségének eléréséig.
A magzatot általában császármetszéssel hozzák világra, de
megszülethet természetes úton is. A kiterjesztett mûtétet a szü-
lést követõ 6 hét után célszerû elvégezni.

Amennyiben a várandósság viselésének meghosszabbítása a
cél, a bevezetõ kemoterápia (carboplatin–taxol) jön szóba (9).
Az elsõ harmadában adott kemoterápia vetélést, magzati fejlõ-
dési rendellenességet okozhat, ezért kerülendõ. A második és
harmadik harmadában biztonságosabb, de magzati növekedési
elmaradást, kisebb születési súlyt, méhen belüli elhalást okoz-
hat, és koraszüléshez vezethet (12). Az utolsó kemoterápiát 3
héttel a tervezett szülés elõtt adjuk, hogy az anyai és
újszülöttkori vérképzõ szervek alulmûködésébõl származó
szövõdményeket (vérzés, fertõzés, vérszegénység) elkerüljük
(9). A kezelés alatt a magzat állapotát fokozottan ellenõrizzük.

A molekulacélzó* gyógyszeres kezelés ellenjavallt, mivel ál-
latkísérletek alapján a VEGF-gátlók (lásd 41. oldal) a magzat
fejlõdését kedvezõtlenül befolyásolhatják (9). A hasüregi
gyógyszeres kezelés szintén ellenjavallt.

� KÓRJÓSLAT
Hámeredetû petefészekrákos várandósoknál a daganatgyógy-
ászati és a várandóssági kimenetelt is nehéz pontosan megítél-
ni Az összefoglaló tanulmányok is kevés esetet tartalmaznak
annak ellenére, hogy némelyik közel fél évszázad alatt megje-
lent közleményeket dolgoz fel. A legtöbb adat amellett szól,
hogy a várandósság nem befolyásolja a petefészekrák gyógy-
ulását, és hogy a petefészekrák önmagában nincs különösebb
hatással a várandósságra (5).
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� BEVEZETÉS
Meghatározás. Örökletesnek azt a petefészekrákot nevezzük,
amelynek létrejöttében részt vesz a rákképzõdésre hajlamosító
csírasejtes génhiba is.

Megjegyzés. Az örökletes petefészekrák lehetõségét elõször
Kimbrough (1) vetette fel 1929-ben, amikor petefészekrákban
szenvedõ ikerpárról számolt be. Évtizedekkel késõbb, 1950-ben,
Liber (2) hívta fel a figyelmet ismét a petefészekrák örökölhetõ-
ségére.

Az öröklött génhibák klinikai jelentõsége. A kórokozó gének
mindegyikének sokféle csírasejtes eltérése ismert; többségük
nem függ össze a rákképzõdéssel. A rákkal kapcsolatosokat
rákhajlamosító hibáknak nevezzük. Elõfordulnak olyanok is,
amelyekrõl nem tudjuk, hogy van-e szerepük a daganatképzõ-
désben. Ezek jelölésére a nemzetközi irodalom a variant of
unknown significance (VUS) kifejezést használja, magyarul
ismeretlen jelentõségû módosulat* lehet a neve.

A génekben található genetikai eltéréseket klinikai jelentõsé-
gük szerint 5 osztályba soroljuk:

1. osztály: jóindulatú (benign)
2. osztály: valószínûleg jóindulatú (likely benign)
3. osztály: bizonytalan jelentõségû (uncertain significance)
4. osztály: valószínûleg kóros (likely pathogenic)
5. osztály: kóros (pathogenic)

A jelenleg érvényes irányelvek szerint (International Agency
for Research on Cancer, IARC; Evidence-based Network for
the Interpretation of Germline Mutant Alleles, ENIGMA) csak
a 4. és 5. osztályba tartozó, kórosként véleményezett hibákat
szabad rákhajlamosítónak minõsíteni. Természetesen ismere-
teink bõvülésével változhat valamely géneltérés besorolása,
például a bizonytalanból a kórosba vagy a jóindulatúba kerül-
het.

A rákhajlamosító génhibák öröklõdése. A génhiba az anyai
vagy apai testi kromoszómákkal öröklõdik: az érintett szülõbõl
véletlenszerûen adódik tovább az utódba a kóros vagy az ép
gén, vagyis 50% valószínûsége van annak, hogy valaki a kóros
vagy az ép gént örökölje.

A rákhajlamosító génhiba megnyilvánulása (penetrance). Az
öröklõdött kóros gén lappangó: az ép párja ellensúlyozza; arról
az ép fehérje képzõdik, ezért a szervezetben nem okoz eltérést
– „észrevehetetlen”. Megnyilvánulásához „második behatás”
(second hit [Knudson-féle two-hit elv]) is szükséges; neveze-
tesen, hogy a hámsejtben a gén jó párja (válzata*, allel) el-
vesszen vagy hatástalanná váljék. A vesztés nemzetközi neve
loss of heterozygosity, magyarul válzatvesztés*, a hatástalan-
ság (loss of function) pedig a mûködésvesztés*. Szemben a
BRCA-hiányos szórványos daganatokkal, amelyekben az in-
dító* (promoter) metilezése (a gén elnémítása) csaknem min-
dig elõfordul, az örökletes változatoknál ez nagyon ritka, leg-
gyakoribb a válzatvesztés.

Végeredményben két történés zajlik:

� Öröklõdik egy kóros gén a csírasejteken keresztül, és
ezért jelen van a szervezet mindegyik sejtjében.

� A rosszindulatúvá alakuló hámsejtben pedig elégtelenné
válik az örökölt kóros gén ép párja is – és nem képzõdik
megfelelõ fehérje.

Ezért mondjuk, hogy az öröklött génhiba csak hajlamosít a
rákra; ha nem fejezõdik ki, nem keletkezik rák.

Az ép gén elvesztését befolyásoló DNS-beli és külsõ hatások

� A DNS-beli hatások közül
� az egynukleotidos módosulás* (single nucleotid

variation, SNV), melynek következtében hibás mûködésû
vagy csonkolt fehérjék keletkeznek,

� a kisméretû beékelõdések/törlõdések (insertions/
deletions),

� a nagyméretû genomátrendezõdések* (large genomic
arrangements), ezen belül is a másolatszám-változások*
(copy number variation)

� és a változó számú, egymás utáni ismétletek* (variable
number of tandem repeats) a legjelentõsebbek.

A BRCA génben beékelõdések/törlõdések és nagyméretû átren-
dezõdések fordulnak elõ.

� Külsõ hatások (sok tüszõrepedés, méhnyálkahártyásság*
(endometriosis), dohányzás, kevés mozgás, helytelen táplál-
kozás stb.).

Bõsze Péter, Baghy Kornélia

80 Nõgyógyászati Onkológia 2019; 24:80–95

Örökletes petefészekrák

BÕSZE PÉTER DR.1, BAGHY KORNÉLIA DR.2

1 Dél-pesti Centrumkórház- Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Budapest
2 Semmelweis Egyetem I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest



A génhiba vizsgálatának lehetõségei. Gyakorlati szempontból
a klinikai genetikai vizsgálatokat két csoportra oszthatjuk: a
genetikai hiba felfedezésére és az ismeretlen jelentõségû
DNS-eltérések tisztázására vonatkozó vizsgálatokra.

� Módszerek a génhiba felderítésére

Sanger-bázispásztázás (Sanger sequencing). A teljes bázissor át-
nézésének legrégebbi módszere. Elõnye, hogy a vizsgálat alapjá-
ul szolgáló láncmegállítás a bázissorrend igen pontos meghatáro-
zását teszi lehetõvé. Hátránya, hogy egyszerre legfeljebb 600 bá-
zispárnyi szakaszt képes vizsgálni, így a teljes szakasz elemzése
nagyon sok idõt vesz igénybe. A módszer érzékenysége
~10–15%, tehát a kimutatni kívánt eltérésnek a mintában leg-
alább ilyen arányban jelen kell lennie. Más módszerrel kimutatott
génhibák megerõsítésére is használják.

Újnemzedékes bázispásztázás* (next generation sequencing,
NGS). Az új, gyorsabb bázispásztázó módszerek kifejlesztése a
XXI. század elejétõl kezdõdött, és módszertanilag igen szerte-
ágazó. Az NGS gyûjtõfogalom: különbözõ cégek többféle kémiai
módszeren alapuló eljárásait jelenti. Az NGS lehetõvé teszi nagy-
méretû DNS-szakaszok gyors átnézését, érzékenysége pedig el-
érheti akár az 1–2%-ot is. A BRCA1 és BRCA2 gének vizsgálatá-
hoz már számos elõre gyártott készlet létezik. A módszer hátrá-
nya, hogy nagyon nagy mennyiségû adat keletkezik, melynek ér-
telmezése komoly szakértelmet kíván. Az NGS-eredmények ér-
telmezésének megkönnyítésére különbözõ alkalmazásokat fej-
lesztenek ki, mint például a

BRCA-elemzõ (analyzer). Ez olyan önmûködõ munka-
folyamat, mely a BRCA1 és 2 gének NGS-adatainak
elemzését végzi. Az alkalmazás ingyenesen hozzáférhe-
tõ.

Örökletes daganatokat vizsgáló sokgénes készletek (multigene
heteditary cancer testing panels). Gyárilag összeállított olyan
készletek, amelyek számos, az öröklõdõ daganatokban szerepet
játszó gén egyidejû vizsgálatát teszik lehetõvé. Módszertanilag
NGS alapúak. Például örökletes emlõ- és petefészekrák esetén a
BRCA1 és BRCA2 gén mellett további 23 gén, továbbá egy gén-
szabályozó rész vizsgálatára alkalmas (PALB2, CHEK2,
BARD1, BRIP1, RAD51C, RAD51D, TP53, MRE11A, RAD50,
NBN, FAM175A, ATM, STK11, MEN1, PTEN, CDH1,
MUTYH, BLM, XRCC2, MLH1, MSH6, PMS2, MSH2, 3’ UTR
of EPCAM).

� Az ismeretlen jelentõségû DNS-eltérések tisztázására vo-
natkozó vizsgálatok

A klinikai génvizsgálatok (például a rákos beteg genetikai
vizsgálata) számos ismeretlen jelentõségû géneltérést azonosí-
tottak, kivált a BRCA és a párhibajavítási* génekben. Ilyenek:

� egy aminosavat érintõ, megváltozott fehérjét képzõ eltérések
(ponthibák*): egy aminosav másikra cserélõdik, és ez megvál-
toztatja a fehérje tevékenységét (egy aminosavas változás*,
single amino acid missense change);

� kis, leolvasási kereten belüli beékelõdések, törlõdések, ame-
lyek egy-két aminosav beékelõdésével vagy törlõdésével jár-
nak (small inframe insertions and deletions);

� a közteseltávolítást* (gene splicing) befolyásoló változások a
gén köztes* (intron) részeiben (intronic alterations that may
influence gene splicing).

Valamely géneltérés klinikai jelentõségének feltárása (például
kapcsolatban van-e a rákképzõdéssel) bonyolult daganatkoc-
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A genetikai vizsgálati lelet (nemzetközi javaslat)

Meghatározás szerint a lelet fõ célja, hogy egyértelmû, tömör, pontos
és teljesen értelmezhetõ, hiteles választ adjon a beküldõ orvos által fel-
tett klinikai kérdésre.

A genetikai tesztek helyes értelmezéséhez a beküldõ orvosnak a beteg-
re vonatkozó néhány klinikai adatot kell a mintával együtt a laboratóri-
umba juttatni. A genetikai vizsgálati leletnek tartalmaznia kell:

� Ügyintézés
� cím (pl. BRCA1 és BRCA2 gének molekuláris geneti-

kai vizsgálata),
� a vizsgálatot végzõ laboratórium adatai, elérhetõsége,
� a leletkészítés idõpontja,
� a vizsgálatkérõ klinikus neve és címe,
� oldalszámozás,
� aláírás (elektronikus vagy kézi) attól a szakembertõl,

aki ellenõrizte a vizsgálatot, és értelmezte az ered-

ményt. Egy második hozzáértõ személy aláírása és el-
lenõrzése szintén javasolt.

� Személy és mintaazonosítás
� teljes név,
� születési idõ,
� nem,
� a minta laboratóriumba érkezésének ideje,
� az érkezett minta leírása (pl. EDTA-s vér, FFPE

(Formalin-Fixed Paraffin-Embedded) metszet, kenet
stb.),

� egyedi mintaazonosító minden vizsgált mintára,
� betegazonosító, amelynek minden lapon szerepelnie

kell.
� A klinikai kérdés megismétlése. Három elemet kell tar-

talmaznia:
� a vizsgálandó betegség, jelzõ vagy gén megnevezése,
� a kért vizsgálat formája (pl. a kórisme megerõsítése,

hordozó állapot stb.),
� a kérés oka (pl. családi halmozódás, családban ismert

génhiba stb.).
� Az alkalmazott vizsgálati módszer rövid leírása (milyen

képezõket* (exonokat), géneket vizsgáltak, milyen szab-
vány bázissorokkal; amennyiben gyári készletet használ-
nak, annak pontos megnevezése, a módszer érzékenysége
stb.).

� Eredmények: rövid és egyértelmû leírás.
A felfedezett eltérések elnevezéséhez a HGVS-
nevezéktan (sequence variation nomenclature;
Human Genome Variation society) használata aján-
lott.

� Az eredmények értékelése. Teljes és világos leírás a kli-
nikai körülmények és a vizsgálatkérés oka alapján.
� Amennyiben az eredmény más családtagokat érinthet,

célszerû ezt feltüntetni.
� A lelet leírása tartalmazhat kérést arra nézve, hogy a

géneltérés családon belüli elõfordulását megvizsgál-
ják.

� Emlékeztetõ, hogy a genetikai vizsgálatok értelmezé-
séhez genetikai tanácsadás szükséges.

Megjegyzés. Véleményünk szerint az ismeretlen jelentõségû
géneltéréseket is fel kell tüntetni a genetikai leletben, zárójel-
ben írt magyarázattal, például: kapcsolata a rákkal nem is-
mert. Idõrõl-idõre való kapcsolattartás szükséges, esetleges új
ismeretek megbeszélésére.



kázati elemzéssel, genetikai tanácsadással, a személy és csa-
ládja klinikai ellátásával, feltérképezésével jár. Mivel a leg-
több génhiba igen alacsony arányban van jelen a közösségben,
a közvetlen népességi mérések, például társuló vizsgálatok,
nem mérvadók annak eldöntésében, hogy az adott eltérés
hajlamosít-e a daganatképzõdésre.

Az eltérések klinikai jelentõségének meghatározásához több-
féle módszert is alkalmaznak:

� Feltételes valószínûségi eljárás* (posterior probability
model). Leggyakrabban az ENIGMA (Evidence-based
Network for Interpretation of Germline Mutant Alleles) ered-
ményeit használják. A módszer mennyiségi, több összetevõ-
bõl álló valószínûségi számítások alapján határozza meg az
egyes genetikai változatok klinikai jelentõségét. Magában
foglalja a bázissorrendek megfeleltetését, a daganatok szemé-
lyes elõfordulását és családi halmozódását, az egyes génelté-
rések daganatokkal való együttes elõfordulását a családokban,
az eltérések ismert kóros génhibákkal történõ együttes megje-
lenését, a népességalapú esettanulmány-elemzést, valamint a
rákok kórszövettani tulajdonságait. A módszer végeredménye
a rákkeltési hajlamra utaló valószínûségi szám. A genetikai el-
téréseket ennek alapján sorolják az ötosztályú rendszerbe
(lásd korábban). Az ENIGMA Consortium a szakértõi testüle-
te a National Institute of Health (NIH) által mûködtetett
ClinVar adatbázis (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/)
BRCA1 és 2 géneltérések osztályozásának, valamint, a Global
Alliance for Genomics által mûködtetett BRCA Exchange
adattárának is (http://brcaexchange.org). Egyedi klinikai egy-
ségek hasonló módszertannal igyekeznek meghatározni az
egyes eltérések jelentõségét; azonban a nagy mennyiségû, csa-
ládokon alapuló genetikai adat hiánya jelentõs hátrány.

A mintaalapú meghatározások korlátainak leküzdésére több la-
boratórium is génmûködési vizsgálatok fejlesztésébe kezdett:
számos sikeresen alkalmazható módszer ismert. Például:

� Az egérõssejt és a sejt alapú vizsgálatok, melyeknél többek
között az eltérés ép párjával irányított javító tevékenységet
(homology directed repair activity) és az E3 ligáz, valamint a
BARD1-kötõ tevékenységet tanulmányozzák.

� Az MMR (mismatch repair) mûködési vizsgálatok, melyekben
élesztõ közvetítési módok segítségével elemzik a génhibák
párhibajavításra kifejtett negatív hatását.

Azonban a BRCA1, BRCA2 és a párhibajavítási gének sok geneti-
kai módosulása a gén erõsen törzsökös kódoló szakaszára esik:
indítóhármast vagy éppen köztes szakaszt érint, ezért hatásuk
mûködési módszerekkel nem vizsgálható. Ezek az eltérések jár-
hatnak képezõk (exonok) törlõdésével, vagy hatással lehetnek a
szabályos kivágódási folyamatára, hibás fehérjetermék keletke-
zéséhez vezetve. Az ilyen eltéréseknél

� a bioinformatikai mintázás,
� a hordozó egyénbõl származó mRNS,
� avagy a mesterséges minigének felhasználásával való mûkö-

dési vizsgálatok segíthetnek a helyes besorolásban.

Az örökletes petefészekrákok csoportosítása és gyakorisága.
A genetikai háttér szerint az örökletes petefészekrákokat há-
rom csoportba sorolhatjuk:

� a hasonmás átrendezõdés hiányából* (homologous
recombination deficiency, HR-hiány),
� a párhibajavítás hiányából* (mismatch repair

deficiency, MRD),

� és egyéb genetikai eltérésekbõl keletkezõ petefészekrá-
kok.

A petefészekrákok ~20–25%-a örökletes, zömükben HR-
hiány, azon belül fõleg a BRCA-hibák következményei
(BRCA1-hiba ~17%, BRCA2-hiba ~5%; a többi 3%
[RAD51C, RAD51D, BRIP1]). A párhibajavító gének
(MSH2, MSH6, MLH1, PMS2) eltérése ~1–2%-ban, egyéb
génhibák szintén 1–2%-ban okozzák.

� A HASONMÁS ÁTRENDEZÕDÉS HIÁNYÁBÓL
KELETKEZÕ (HR-HIÁNYOS) ÖRÖKLETES
HÁMEREDETÛ PETEFÉSZEKRÁKOK

Hasonmás átrendezõdés* (homologous recombination, HR).
A kétszálú DNS-töréseknek a DNS épségét is helyreállító kija-
vítási formája. A kétszálú törés következtében leszakadt
bázispárok maradéktalanul kiegészülnek, szabályos, az erede-
tivel csaknem teljesen azonos DNS keletkezik. Megvalósulá-
sához a hiányzó bázisok másolódása szükséges az azonos szer-
kezetû ép DNS-szálról; ez csak a sejtkör S- és G2-szakaszában
áll rendelkezésre. A hasonmás átrendezõdéses javítás tehát az
S- és G2-szakaszban végbemenõ sejtválasz a kétszálú DNS-tö-
résre.

A hasonmás átrendezõdés hiányából keletkezõ petefészekráko-
kat, megtartva a nemzetközi elnevezés (homologous
recombination) betûszóját, egyszerûsítve HR-hiányos petefé-
szekrákok formában írtuk.

Megjegyzés: Megkülönböztetnek HR-hiányos örökletes petefé-
szekrák-csoportot (site-specific ovarian cancer syndrome) és
örökletes petefészekrák–emlõrák tünetcsoportot (hereditary
breast and ovarian cancer syndrome [BRCA1- and
BRCA2-associated breast and ovarian cancer syndrome]). Ez
ugyanazon eredetû betegség kétféle megnyilvánulása; elkülöní-
tésüknek nincs lényegi klinikai jelentõsége.
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A hibás hasonmás átrendezõdési gént hordozó sejt ráksejtté alakulása

Kisebb-nagyobb DNS-eltérés a sejtekben rendre elõfordul; ezeket a
sejt rendszeresen kijavítja, avagy – ha nem sikerül a helyreállítás – a
sejt elpusztul a sejtvégzet* (apoptosis) útján. Más a javítási mód a
egyes báziseltérések (vesztés, többlet, csere), más a DNS-gerinc elhaj-
lásai, az egyszálú és a kétszálú DNS-törések helyreállítására. A bázis-
és gerinchibák, egyszálú törések viszonylag gyakoriak, és egyszerû be-
hatásokra, a gének tevékenységekor, DNS-kettõzõdéskor következnek
be. A kétszálú törések már durvább behatásokra (sejtmérgezõ szerek,
sugárhatás), vagy akkor keletkeznek, ha az egyszálú DNS-törések nem
javítódnak ki. Helyreigazításuknak két formája van: a végegyesítés*
(end joining) és a hasonmás átrendezõdés (a módszerek ismertetése
túllép az összefoglaló keretein). A kétszálú törésnél mindig elvesznek
bázisok, és a szélek sem épek. A végegyesítésnél ezek egyesülnek,
ezért mindenkor bázishiányos (DNS-eltéréses) sejtek keletkeznek. Az
ilyen sejtekben csak idõ kérdése, hogy mikor támad újabb, majd
megint újabb stb. DNS-hiba, és a sejt genetikailag ingataggá válik;
elõbb utóbb ráksejtté alakul. A hasonmás átrendezõdésnél kivágódnak
a hibás szélek, a bázishiány megszûnik, a bázisok – az ép bázissorról –
szabályosan állítódnak vissza. Genetikailag hibátlan sejtek jönnek lét-
re. A hasonmás átrendezõdésben számos fehérje vesz részt (BRCA1,
BRCA2, MRE11, RAD50, RAD51, NBS1, ATM stb.); bármelyik esik
ki (például válzatvesztéssel társult örökletes génhiba miatt)
HR-hiányos állapot jön létre: a sejt elpusztul, vagy hibásan állítódik
helyre.



Az örökletes HR-hiányos petefészekrákokat két csoportra
oszthatjuk: a BRCA gének hibájából és más gének eltéréseibõl
eredõk.

ÖRÖKLETES BRCA1- ÉS A BRCA2-HIBÁS
PETEFÉSZEKRÁKOK
A BRCA1 gén csírasejtes hibájának összefüggése az emlõ- és
petefészekrákkal mérföldkõ volt az örökletes daganatok törté-
netében. Mary Clair King fedezte föl 1990-ben, az emlõrákkal
összefüggésben talált rá, ezért nevezte BRCA-nak (BReast
CAncer antigen). Nem sokkal, hogy felismerték a kettõs
DNS-törés törzsökös javítási formáját, a hasonmás átrendezõ-
dést, kiderült, hogy a BRCA1 és 2 fehérjék ebben részt vesz-
nek, és hogy a folyamatban keletkezõ zavarok (HR-hiányos ál-
lapot) összefüggnek betegségekkel (3, 4). Ez volt a kezdete a
génvizsgálatok mára már klinikai gyakorlattá vált hosszú útjá-
nak.

� BRCA GÉNEK
A BRCA1 a 17-es kromoszóma hosszúkarján (17q21), a
BRCA2 a 13-as kromoszóma hosszúkarján található
(13q12-13) daganatgátló gén. Mindkettõ nagy, ~80 000 bá-
zispárból áll. A kódoló szakaszok nagysága 5,6 (BRCA1), il-
letve 10,2 kb (BRCA2). A BRCA1 gén 22 képezõt* (exont) tar-
talmaz, nyolc változata van; az 1-es, 2-es változatának mérete
1863 aminosav. A BRCA2 gén 27 képezõt tartalmaz, és 3418
aminosavból álló fehérjét képez.

Élettani tevékenység. Meghatározó szerepük van a kétszálú DNS-törés ha-
sonmás átrendezõdéses* kijavításában. A BRCA1 a helyreállítás kezdetén,
a javítófehérjék vonzásában és rögzítésében, továbbá a sejtkör szabályozá-
sában, a BRCA2 pedig a késõbbi szakaszában, a DNS-szál tört végeinek
egyesítésében vesz részt. Szerepük van a génátíródás szabályozásában is,
valamint a kromatin módosításban A BRCA1 az 53BPI (TP53 binding
protein) fékezésével elõsegíti, hogy a sejt a kétszálú DNS-törést a hason-
más átrendezõdéssel javítsa ki.

Hibáik. A BRCA1 génnek >1800, a BRCA2-nek >2000 módosulatát azo-
nosították; vannak olyanok, amelyek csak egyetlen családban fordultak
elõ, mások többen. Az eltérések zöme nem okoz betegséget, ezért mondjuk
módosulat (variation), nem pedig hibának (mutation). Sok módosulat kö-
vetkezményét nem ismerjük.

Azt a hibát, amelyik jellegzetes valamely népességre, a nemzetközi iroda-
lom founder mutation-nek nevezi; magyarul alapító génhiba. A három leg-
lényegesebb alapító génhiba a 187delAG (BRCA1), az 5382insC
(BRCA1) és a 6174delT (BRCA2).

A legtöbb betegséget okozó génhiba a leolvasási keretet (reading frame)
változtatja meg: idõelõtti bázishármas (stop codon) épül be, ezért rövi-
debb, ún. csonkafehérje képzõdik. Mások a képezõk határainak kivágódá-
si helyeit (splice sites) érintik, de elõfordulnak nagyobb hibát okozók is.
Az egyetlen bázishibák (simple missense mutations) jóval ritkábbak.

Gyakoriság. A BRCA1 és BRCA2 gének csírasejtes hibájának a
petefészekrákok 10–18%-ában van kóroki szerepe (5). Ellen-
tétben az örökletes emlõrákkal, amelyben a BRCA1 és BRCA2
hibái többé-kevésbé egyforma arányban vannak, az örökletes
petefészekráknál a BRCA1-hiba lényegesen gyakoribb.

Az átlagnépességben a csírasejtes BRCA-hibák elõfordulása
változó: 300–800 ember közül egy hordozza. A népesség szá-
mának változásával az elõfordulási arány is változik, és van-

nak zárt népességek, amelyekben jóval gyakoribbak, például
az ashkenazi zsidóközösség ~2%-ában fordul elõ.

A BRCA-hibát hordozók azonosítása. Szokásosan a családok-
ban halmozottan elõforduló emlõ- és petefészekrák hívja fel a
figyelmet az öröklõdõ génhibára. Vannak azonban egyéb jelek
is: fiataloknál keletkezõ vagy kétoldali emlõ-, petefészekrák,
egy személyben kialakuló emlõ- és petefészekrák, férfiemlõ-
rák, hármas negatív emlõrák (kivált a velõs formája), magas-
fokú savós petefészekrák (high-grade serous ovarian cancer).
Ezekrõl a családi kórelõzmény megfelelõ felvételével tájéko-
zódhatunk; fontos, hogy a család anyai és apai ágát is feltérké-
pezzük (lásd genetikai tanácsadás).

Korábban szigorú feltételekhez kötötték a BRCA gének vizs-
gálatát, ez azonban megváltozott, szokványossá vált, a költsé-
gei lényegesen csökkentek, és hozzáférhetõ. Általában akkor
javasoljuk, ha legkevesebb 10% veszélye van a génhiba elõ-
fordulásának. Ennek kiszámítására rendszerek állnak rendel-
kezésre: Claus model, BRCAPRO (Bayesian) model, Man-
chester scoring system, IBIS model (http://www.ems-
trials.org/riskevaluator/), BOADICEA (Breast and Ovarian
Analysis of Disease Incidence and Carrier Estimation
Algorithm) (http://ccge.medschl.cam.ac.uk/ boadicea/). Rész-
letezésükre nem térhetünk ki. Mindegyiknek vannak erõssé-
gei, gyengéi, elvük azonban nagyjából azonos, és a megbízha-
tóságuk is.

A vizsgálat elvégzése feltétlen javasolt a petefészekrákos bete-
geknél és mindazoknál, akiknél nagyobb a veszély, például a
petefészekrákos beteg elsõfokú testvérénél (háromszoros a
kockázat). Leginkább a családi kórelõzmény irányít.

Elsõként mindig – ha lehet – az érintetett, a rákos beteget vizsgál-
juk. Ha a petefészekrákban szenvedõnél nem találunk eltérést,
célszerû másik érintettet is megvizsgálni, mert elõfordulhat, jólle-
het ritkán, az ún. phenocopy (egyedségutánzat*): véletlenszerûen
ugyanaz a betegség alakul ki, noha nem hordozza a kóros gént.
Ha a másik petefészekrákos asszony genetikai vizsgálata is nega-
tív, az érintetlen rokonok vizsgálata szükségtelen, Ha van kimu-
tatható hiba, a rokonoknál elegendõ célzottan azt keresni, nem
szükséges az egész gén vizsgálata.

A BRCA-hibát hordozók kockázata. A BRCA1 gén hibáját
hordozókban átlagosan ~40%-ban, a BRCA2-génhibás asszo-
nyokban 10–18%-ban képzõdik petefészekrák a 70. életévig.
Ez nagyságrenddel nagyobb, mint az átlagnépesség kockázata
(1,4%). A BRCA-hibás emlõrákos nõk kockázata, hogy a be-
tegséget követõ 10 éven belül petefészekrákjuk keletkezik,
BRCA1-hibánál ~13%, BRCA2-nél ~7% (6).

Kiegészítés. A BRCA1-hibát hordozókban az emlõrák 70 éves
korra 65–70%-ban alakul ki, legtöbbször a hármas negatív rák; az
arány a BRCA2-hibát hordozóknál 65–70%, a daganat sokszor
ER+ (ösztrogénjelfogó) és PR+ (progeszteronjelfogó). Csírasej-
tes BRCA1-hibás férfiaknál dülmirigyrák, a BRCA2-hibásaknál
dülmirigy-, emlõ- és hasnyálmirigyrák, valamint a melanoma ve-
szélye nagy. Az emlõrákos nõk veszélye, hogy a másik emlõben
is rák keletkezik 10 éven belül, ~5% az átlagnépességben, ~20%
a BRCA1 és ~10% a BRCA2 csírasejtes hibát hordozóknál. Mi-
nél fiatalabbaknál keletkezik az elsõ, annál nagyobb a veszélye a
második emlõráknak.
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A csírasejtes BRCA-hibás asszonyok petefészekrákjának ki-
alakulását több tényezõ is befolyásolja:

� A tüszõrepedések száma valószínûleg meghatározó. Erre
utal, hogy a többször szülõk közt ritkább a petefészekrák – a
többször szülés (sok hónapos szoptatás) véd leginkább a pete-
fészekrák kialakulásától –, továbbá a fogamzásgátló tabletták
tartós szedésének védõhatása.

Nem mellesleg, az 1 évnél hosszabb szoptatás jelentõsen csök-
kenti a BRCA1-hibával összefüggõ emlõrák veszélyét. Ugyanez
a BRCA2-hibáknál nem bizonyított.

A tüszõserkentõ hormonok tartós adása (például clomiphen
éveken át) viszont elõsegítheti a petefészekrák kialakulását
(fõleg a granulosasejtes daganatokét) – az irodalmi adatok
többsége erre utal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne alkal-
mazzuk ezeket a gyógyszereket, csupán annyit, hogy csak a
lehetõ legrövidebb ideig.

� Elõsegíti a petefészekrák kialakulását a dohányzás, a D-vi-
tamin-hiány, a mozgásszegény életmód, a rostszegény táplál-
kozás, valamint a talkum használata – noha az utóbbi kettõre
vonatkozó adatok nem egyértelmûek.

� Nem bizonyított, hogy a tartós helyettesítõ hormonkezelés
növeli a petefészekrák kialakulásának veszélyét, noha a
metaelemzések felvetik ennek lehetõségét. Ezeket az adatokat
mindig fenntartással kell értékelni az adott hormonok sokféle-
sége miatt, valamint mert az ösztrogén–progesztin- és az egye-
düli ösztrogénkezelést általában egyformán értékelik. Vég-
eredményben, ha van is veszély, nem számottevõ, a hormonok
adásának elõnye messze meghaladja.

� A méhnyálkahártyásság elsõsorban a méhhámszerû* (endo-
metrioid) és a világos sejtes rákok kialakulását fokozza, RR:
1,2–1,5.

� Genetikai tényezõk. Ismert, hogy az egynukleotidos sokala-
kúság* (single nucleotide polymorphism, SNP) és az ismét-
letek* (repeats) jelentõsen befolyásolhatják nemcsak az adott
gén, hanem más, így a BRCA gének mûködését is:

� Egynukleotidos válzatok* (allels), SNP-k (például a RAD51
gén 135C válzata) kapcsolatban vannak a BRCA1-génhibával
összefüggõ emlõrák, valamint a BRCA2-génhibával társult
petefészekrák kialakulásával, de leírtak olyanokat is, amelyek
a génhiba megnyilvánulását befolyásolják.

� A változó számú, egymást követõ ismétletek* (variable number
of tandem repeats, VNTR-ek). más néven parányismétletek,
10–60 bp hosszú, GC-gazdag ismétlõdõ bázissorok, melyek a
népességben sokfélék. Például a HRAS1 parányismétlet köz-
vetlenül a HRAS1 gén mögött helyezkedik el a 11-es kromo-
szómán. Négy gyakori és sok ritka válzata van, melyek az elõ-
zõek meghibásodásával jönnek létre. Ezek a hibás válzatok
többféle daganat, többek között az emlõ és petefészekrákok
kialakulásra is hajlamosítanak (7).

Szövettani vonatkozások. A BRCA1- és a BRCA2-génhibás
nõkben legtöbbször (~90%) elõrehaladott magasfokú savós

petefészekrák fordul elõ. Másféle petefészekrák (méhhámsze-
rû, világos sejtes, átmeneti sejtes, elkülönületlen rák vagy rák-
szarkóma, dysgerminoma) jóval ritkább. A határeseti és a nyá-
kos petefészekrák nem társul BRCA-hibával. A BRCA-hibás
asszonyok méhkürtrákja jóformán mindig magasfokú savós
rák.

A korai TP53-hibás burjánzatok (lásd 8–9. oldal) gyakorisága
a méhkürtök rojtjaiban hasonló a BRCA-hibát hordozókban és
nem hordózókban, de a BRCA-hibás esetekben gyakrabban
alakulnak rákká, mivel a BRCA-hibás sejtekben nem megfele-
lõ a DNS-hiba kijavítása.

Klinikai megjelenés. Az érintett családokban a petefészekrák
sokszor halmozottan fordul elõ, és gyakran társul emlõrákkal.
Legtöbbször anya és lánya betegszik meg, de gyakori, hogy a
petefészekrák testvérek között fordul elõ.

Az örökletes hámeredetû petefészekrák általában fiatalabb
korban jelentkezik, mint a szórványos petefészekrák (60–70
éves kor), kivált a BRCA1-hibás nõknél. 40 éves kor elõtt
azonban ritka (3%) és 50 éves korra 10% (6). A BRCA1-hibás
petefészekrák 10 évvel korábban alakul ki, mint a BRCA2-vel
kapcsolt petefészekrák. Oka az lehet, hogy a BRCA1 fehérje a
DNS-hiba javításán kívül a sejtkör és egyéb szabályozásokban
is részt vesz.

Az örökletes BRCA-hibás petefészekrákokat legtöbbször elõ-
rehaladott állapotban ismerik fel, de nagyon érzékenyek a sejt-
mérgezõ szerekre, ezért jobb a kórjóslatuk: a betegek hosszab-
ban élnek, mint a szórványos, elõrehaladott petefészekrákban
szenvedõk. A gyógyszerekkel szembeni érzéketlenség azon-
ban az örökletes magasfokú savós petefészekrákok sejtjeiben
is kialakul – többnyire a BRCA génekben keletkezõ olyan
újabb hiba következtében, amelyik visszafordítja a
BRCA-hiányt. A gyógyszer-érzéketlenség kialakulásának ez
az egyik sajátos formája. Az örökletes petefészekrák csaknem
mindig kétoldali; az elõrehaladott daganatoknál ez legtöbbször
már nem ismerhetõ fel.

Szûrés. A petefészekrák rákelõzõ elváltozásai klinikai mód-
szerekkel nem ismerhetõk fel, ezért a szûrés célja az örökletes
petefészekrákoknál is a betegség korai állapotban való felfede-
zése.

A szûrés elméletileg megalapozott, mert:

� közöttük gyakori a petefészekrák – az arány sokszorosa az át-
lagnépességben elõfordulónak;

� a szûréssel felismert rákok zöme korai stádiumú;
� a kezdeti petefészekrákok gyógyulási eredményei döntõen

jobbak, mint az elõrehaladottaké;
� az örökletes BRCA-hibás petefészekrák jellegzetesen magas-

fokú savós rák – ezek többsége bõségesen képez CA125-öt.

A szûrésre a félévenkénti CA125- és hüvelyi ultrahangvizsgá-
latot ajánlják. Rendszerint mindkettõt végezzük, bár vannak
ajánlások a kétlépcsõs szûrés alkalmazására is: CA125-meg-
határozás, ha az érték emelkedik, nõgyógyászati (hüvely–vég-
bél vizsgálat) és hüvelyi ultrahangvizsgálat. A CA125 értéke-
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lésére a ROCA-módszer terjedt el (lásd 16. oldal). Lényege: az
emelkedést az alapértékhez viszonyítjuk. Például: a CA125
szintje az elsõ meghatározáskor 13 U/ml. A következõ ellenõr-
zéseken emelkedik, egyebek közt kétszerezõdik (26 U/ml). Ez
az érték, noha az élettani határon (<35 U/ml) belül van, már
kórosnak számít. Elõfordulhat, hogy az alapérték eleve magas,
például méhnyálkahártyásodás miatt, a szintemelkedés ilyen-
kor is kórjelzõ lehet. Az ultrahangvizsgálatnál az IOTA szabá-
lyait alkalmazzuk (lásd 28. oldal).

Számos más molekulajelzõ és egyéb képalkotó alkalmazhatósá-
gát is vizsgálták (lásd 16. oldal), de a gyakorlatban egyik sem vált
be, miként az összetett szûrési mutatók (ROMA, 23. oldal) hasz-
nálata sem.

Az elméleti megfontolások ellenére sem bizonyított, hogy szû-
réssel csökkenthetõ a halálozás. Többen mégis javasolják.
Ajánlják a szûrést továbbá családi terheltség eseteiben is, ha
nem tudtunk kimutatni hajlamosító génhibát, avagy nem
végeztek genetikai vizsgálatot.

Megjegyzés. A szûrés csekély hatékonyságának oka, hogy a
magasfokú savós rák a méhkürtben keletkezõ TP53-hiányos sej-
tekbõl szóródással keletkezik. A méhkürtben felismerhetõ elvál-
tozás legtöbbször csak a betegség elõrehaladott állapotában ala-
kul ki.

A szûrést általában 35 éves kortól kezdjük, ha a családban a pe-
tefészekrák nem fordult elõ fiatalabbnál – ilyenkor attól az
életkortól célszerû az elsõ szûrést végezni; majd hat hónapon-
ként. Az egy vagy kétlépcsõs szûrés közötti választás egyedi; a
két vizsgálat együttes végzése, kiegészítve a nõgyógyászati
vizsgálattal megnyugtatóbb, és lehetõséget ad lelki támaszra
stb. is.

Kiegészítés: A csírasejtes BRCA-hibás asszonyok szûrésének
szerves része az emlõszûrés. Ezt nem részletezhetjük, csupán a
National Comprehensive Cancer Network ajánlásaira hívjuk fel a
figyelmet:

� Klinikai emlõvizsgálat 6–12 havonta és évenkénti emlõ-
MR 25 éves kortól.

� 30–75 éves kor. Évenkénti mammográfia és MR, szükség
esetén félévente.

� Az évenkénti mammográfia és MR azoknál is kell, akik-
nél kialakult az emlõrák.

Megelõzés. A petefészekrák kialakulásának csökkentésére
többféle lehetõség is van. Alkalmazásuk egyedi mérlegelés
szerint feltétlen megfontolandó a veszélyeztetett asszonyok-
nál.

� Gyógyszeres megelõzés

Több irányban folytattak vizsgálatot, tanulmányozták a
gyógyszeres megelõzés (retinoidok, fenretidin, progesztinek,
D-vitamin) és az étkezési megszorítások hasznát is. A hormo-
nális fogamzásgátlók szedésével csökkenthetõ a petefészekrák
kialakulása, az átlagnépességben 60%-kal. Ez a védõhatás a
tartós szedés után 10–15 éven keresztül is megfigyelhetõ. Hát-
terében minden bizonnyal a tüszõrepedések visszaszorítása áll.
A fogamzásgátlók sokéves szedése az örökletes petefészekrá-
kok veszélyét is csökkenti ~50%-kal, és feltehetõen nem fo-

kozza az emlõrák kialakulásának veszélyét (8), noha a
BRCA1-hibát hordozóknál leírtak gyakoribb elõfordulást (9).
A méhkürtök eltávolítása azonban jóval hatékonyabb megelõ-
zési mód (98%-os védelem), ezért a gyermekáldás végeztével
ezt a mûtétet javasoljuk, nem a fogamzásgátlók szedését.

A naponta szedett kismennyiségû (<100 mg) aszpirin védõha-
tását többen is leírták. Ez is egy lehetõség, szokványos keze-
lésként még nem javasoljuk, további vizsgálatok szükségesek.

� Méhkürtmûtétek

Megelõzésre a méhkürtök többféle mûtétét végezték: a leköté-
süktõl a teljes eltávolításukig. Mindegyik – noha eltérõ mér-
tékben – visszaszorítja az I-es és a II-es formájú petefészekrák
kialakulását is; és csökkenti a halálozást. Az I-es formát a méh-
nyálkahártyásság, a visszafolyó havivérzés megakadályozásá-
val, a II-est a rákos átalakulásra képes sejtek eltávolításával
magyarázzák.

A méhkürtlekötés fõleg a méhhámszerû és a világos sejtes pe-
tefészekrák kialakulását akadályozza, de a savós rákok is rit-
kábban fordulnak elõ. A méhkürtátvágás vagy -elzárás védõ-
hatásának irodalma szegényes. A méhkürtök teljes,vagy rész-
leges eltávolítása (complete or partial salpingectomy), illetve a
alsó rojtkivágás* (distal fimbriectomy) a savós rákok kialaku-
lást is jelentõsen csökkenti. Ezek a beavatkozások korábban
ritkábbak voltak, manapság terjednek, védõhatásuk irodalma
folyamatosan gyarapszik.

A méhkürtök lekötésének, eltávolításának csak a fogamzásra
van hatása, az asszonyok egészségére nem káros. A lekötés
megszüntetésével a méhkürt átjárhatósága elvben visszaállít-
ható, a többi mûtét után nem. Fontos, hogy ezt tisztázzuk a mû-
tét elõtt – az élet alakulhat úgy, hogy az asszony mégis szülni
akar.

� Függelékeltávolítás

A BRCA1- vagy BRCA2-hibát hordózóknál feltétlenül java-
solt a megelõzõ függelékeltávolítás (risk-reduction salpingo-
oophorectomy) a gyermekvárás befejezése után; a BRCA1-
génhibát hordozóknál általában 35–40, a BRCA2-génhibánál
40–45 éves korban. Ez a petefészekrák megelõzésének bizo-
nyítottan hatásos módja: a petefészekrákot/méhkürtrákot és a
hashártyarákot 98%-kal csökkenti.

Megjegyzés. Néhány százalékban a függelékek eltávolítása után
is keletkezik a petefészekrákra emlékeztetõ hashártyarák. Ma-
gyarázat nem tisztázott: leginkább az valószínû, hogy a korai
TP53-hibás burjánzatok sejtjei már a mûtét elõtt a hashártyára
szöktek, és belõlük késõbb alakul ki a rák.

A függelékek eltávolítása 60–75%-kal csökkenti a BRCA-
hibával összefüggõ halálozás egészét, az emlõrákok elõfordu-
lását a BRCA1-hibát hordozóknál 70–85%-ban, a hármas ne-
gatív emlõrákokét 93%-kal. Minél fiatalabbaknál végezzük a
mûtétet, annál ritkábban alakul ki az emlõrák, utalva arra, hogy
a petefészek termel valamilyen molekulát, amelyiknek szerepe
van az emlõrákok keletkezésében. A BRCA2-hibás asszo-
nyoknál nem ilyen mértékû a védõhatás, a mûtét mégis célsze-
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rû. Az ER+ és PR+ emlõrákos betegek hormonkezeléseként
egyébként is kikapcsoljuk a petefészkek mûködését (aroma-
tázgátlókat adunk).

BRCA1-hibás emlõrákos betegnél célszerû a függelékeltávolí-
tást elvégezni a kórismét követõ két éven belül, a BRCA2-hi-
bát hordozóknál pedig az elsõdleges kezelés részeként – jelen-
tõsen csökkenti az emlõrák-halálozást.

Ha a BRCA-hibát változókoron túli asszonynál fedezik fel –
például családi terheltségi vizsgálatkor –, a függelékek eltávo-
lítását célszerû azonnal elvégezni: az emlõrák veszélye 70 éves
korig fokozott.

Az irodalmi adatok szerint az eltávolított méhkürtök 5–10%-ában
fordul elõ savós hámbeli rák (STIC). Valószínûleg nagyobb az
arány: a megfelelõen feldolgozott méhkürtökben 17%-os gyako-
riságot is említenek. A hámbeli rákkal egyidejûleg 1–2 %-ban
elõfordul korai méhkürtrák.

A petefészkek kivételének azonban számos hátránya is van –
ezek leginkább az ösztrogén- és androgénhiányból keletkez-
nek:

Korai következmények. A hohullámok, a hüvelyszárazság, a
nemi vágy és a kielégülés csökkenése gyakori. Elofordul meden-
cei fájdalom, hátfájdalom, hüvelyi vérezgetés, gyengeség, kime-
rülés, hasi teltségérzés, alvászavar, a tevékenység csökkenése, vi-
zelési zavarok.

Évekkel késõbbi következmények. Csontritkulás, szív-érrend-
szeri betegségek, szellemi tevékenység hanyatlása (butulás, gon-
dolkodási zavar), hangulatváltozások (bánatosság, mélabú), nemi
szervi süllyedések, vizelési zavarok.

Megjegyzés: A petefészkek eltávolításának hátrányait elem-
zõ irodalmi adatok óvatosan értékelendõk, mert a hormonke-
zelés kérdését sokan nem vagy csak részben tárgyalták. Még-
is kitûnik, hogy a hormonok adása zömében ellensúlyozza a
szövõdményeket.

Helyettesítõ hormonkezelés
A fiatal nõk eltávolított petefészkeinek mûködését he-
lyettesíteni kell hormonok adásával. Ennek számos
formája van, részletezésük túlmegy a kereteken. Lé-
nyeg: mindenkor tájékoztatni kell az asszonyokat a le-
hetõségekrõl, és az igényeik szerint választunk.
A megfelelõ, több évtizedes hormonkezeléssel a pete-
fészek-eltávolítás szinte minden hátránya kivédhetõ.

Megjegyzés. Ellenvetésként a hormonkezelés esetleges em-
lõrákot fokozó hatását említik. Ez nem bizonyítható, a pete-
fészkek hiányában a hormonkezelés nem fokozza az emlõrák
veszélyét (10, 11). Sõt, akiknek csak ösztrogént adtak, abban
még ritkább volt az emlõrák, ezért a szerzõk a petefészkek el-
távolításával egybekötött méheltávolítás/méhcsonkolás kér-
dését is felvetették (12) (lásd lejjebb).

A függelékeltávolítás lelki következményeit többen is vizsgál-
ták, megállapítva, hogy lényegesen csökkenti a szorongást, lé-
lekzavart; a testképzetet és a nemi élet megítélését nem befo-
lyásolja (13).

� Sarkalatos, hogy a petefészkek és a méhkürtök szövetállo-
mányát teljesen eltávolítsuk. A petefészek ereit, a petefészek-
tartó szalagot (ligamentum infundibulopelvicum) a petefé-
szektõl 2 cm-re fogjuk le. A petefészekszalagot egészen közel
a méhhez, a petevezetõt pedig közvetlenül a méhfalban vágjuk
át, a méhfalban maradt részt égessük le. A medence és a has-
üreg alapos átnézése, hasi mosófolyadék stb. szerves része a
mûtétnek. A függeléket egyben távolítsuk el, kerülve a szóró-
dás veszélyét. Végezhetjük a függelékek eltávolítását hastük-
rözéssel; a kivétel zsákban történjék, hogy ne érintkezzen a já-
rattal.

� Nem kevésbé fontos az eltávolított szöveteknek a szokásos-
nál sokkal részletesebb feldolgozása rejtett rák felfedezésére.
A szövettanászt megfelelõen kell tájékoztatni.

A méhkürt szövettani feldolgozásának nemzetközileg ajánlott
formája a SEE-FIM (sectioning and extensive examination of the
fimbria):

� Az egész méhkürtöt legalább 4 óráig rögzítik a hámvesz-
tés elkerülésére.

� A rojtok utolsó 2 centiméteres szakaszát levágják, hosszá-
ban négy részre felvágják.

� A méhkürt többi részét 2 milliméterenként keresztben fel-
vágják.

A megfelelõ feldolgozással a rejtett elváltozások felfedezése
sokszorossá válik (lásd feljebb).

� Részleges méhkürt-eltávolítás késleltetett petefészek-eltá-
volítással

Lényege: a gyermekáldás lezárásával részlegesen eltávolítjuk
a méhkürtöt a petefészekrák kialakulásának megakadályozásá-
ra. Az asszonyokat szokásosan ellenõrizzük, majd a csírasejtes
BRCA1-hibát hordózóknál 40 éves korra, a BRCA2-hibás
vagy egyéb hasonmás átrendezõdési génhibát hordozóknál 45
éves korra eltávolítjuk a petefészkeket. Ezzel a módszerrel a
petefészkek korai kivételébõl adódó hátrányokat lehet lénye-
gesen csökkenteni – a két mûtét között egy évtizednél is
hosszabb idõ telhet el. A módszer hatékonyságát többen is
vizsgálják, az eddigi adatok szerint nem fordult elõ petefészek-
rák (14).

� Méheltávolítással kapcsolt függelékeltávolítás

Három okból vetõdött fel a méh kivétele a függelékeltávolítás-
sal egyszerre végezve:

� a méhkürt méhfali részében kialakuló méhrák elkerülés;
� a méhtestrák kivédése, például a szemölcsös savós méhrák,

vagy ha emlorák miatt tamoxifent adunk;
� a progeszteron kihagyása a helyettesítõ hormonkezelésból.

Ezek közül csak a harmadik megfontolandó, mivel a méhfali
méhkürtszakaszban rák nemigen képzõdik, a tamoxifen he-
lyett pedig van más hormonkezelési lehetõség. A progeszteron
(progesztin) emlõrákot elõsegítõ hatását sokan említik a nem-
zetközi irodalomban. Véleményünk szerint a petefészkek eltá-
volítása után ez a veszély nem áll fent. Más kérdés, hogy az



egyedüli ösztrogénkezelés védõhatású, gátolja az emlõrák ki-
alakulását. Erre is van azonban más megoldás: a progeszteron-
tartalmú méhbe helyezhetõ eszköz felhelyezésével adhatunk
ösztrogént önmagában. A méheltávolítás, avagy a méhcsonko-
lás lehetõsége ennek ellenére valós meggondolás, fõleg ha
méhizomdaganat vagy más jóindulatú elváltozás is van –
mindenkor egyedi döntésen alapszik.

Várandósság tervezése. A csírasejtes BRCA-hibát hordozó
asszonyok fogamzásképessége nem tér el az átlagétól, noha a
petefészkek élettartamát mérsékelten rövidebbnek találták: a
változókor valamivel korábban következik be (az átlagos 49 év
szemben a népességi 52,3 éves átlaggal). IVF-nél a szokásos-
nál kevesebb petesejt nyerhetõ. A BRCA1-hibát hordozók
szérum-AMH (anti-Müller-hormon) szintje alacsonyabb az
élettani értéknél; a BRCA2-hibát hordozóknál nem (9).

Lehetõség van a beágyazódás elõtt genetikai vizsgálatra. A je-
lenlegi gyakorlat, ha az anya vagy az apa BRCA-hibát hordo-
zó, az IVF-fel nyert 5 napos blastocysta néhány sejtjébõl vé-
geznek BRCA-vizsgálatot (preimplantation genetic diagnosis,
PGD). A BRCA-negatív ébrényt fagyasztják, majd beültetik a
házaspár kérése szerint (15). A beágyazódás elõtti genetikai
vizsgálat elvégzése egyedi elhatározás, a házaspár kérése sze-
rint történik. A felmérések szerint a többség kéri, de leginkább
azok, akik maguk is szenvednek petefészek- vagy emlõrákban
(9).

A magzat genetikai vizsgálata BRCA-hibára erkölcsi megfon-
tolást vet fel, mivel a génhiba nem betegséget okoz, csak hajla-
mosít a betegségre, és a megelõzésnek is vannak lehetõségei,
így a terhességmegszakítás jogosultsága kérdéses.

A tüszõrepedések gyakorisága és a BRCA-hibás asszonyok
petefészekrákjának kialakulása közötti kapcsolat miatt aggo-
dalom vetõdött fel a tüszõérést és repedést serkentõ kezelések-
kel kapcsolatban, például IVF-nél. Vizsgálatok ezt nem tá-
masztják alá; a BRCA-hibás asszonyok is biztonsággal kezel-
hetõk (9).

A függelékeket – megelõzésre – ivarérett korban távolítjuk el;
ennek lehetnek a fogamzással kapcsolatos megfontolásai is.
A petesejtkinyerés, -fagyasztás (oocyte cryopreservation) és
mûvi megtermékenyítés az egyetlen lehetõség a késõbbi fo-
gamzásra.

Ismert, hogy a sejtmérgezõ szerek károsíthatják a petefészke-
ket, csökkentve a fogamzás lehetõségét. Ez az örökletes fiatal-
kori emlõrákos nõk családtervezése szempontjából lehet lé-
nyeges. A károsító hatás általában átmeneti, összességében
nem csökken a fogamzás, egyedileg azonban elõfordul, ezért
az esetleges petesejtkinyerés és fagyasztás lehetõsége is egye-
dileg mérlegelendõ. Lényeges a kevésbé petefészek-károsító
sejtmérgezõ szerek kiválasztása. Idetartozik még a fenntartó
hormonkezelés (tamoxifen, aromatázgátlók) és a fogamzás
kérdése is. A hormonszedés alatt nem következik be fogamzás.
A hormonok adásának felfüggesztésére vonatkozó válaszra
nincs elegendõ adatunk.

A BRCA-hibás petefészekrákok kezelése. A szokásos kezelési
elveket alkalmazzuk (lásd 35., 45. oldal) néhány sajátos meg-
fontolással:

� Ezek a daganatok rendkívül érzékenyek a DNS-t károsító
(keresztkötéseket létrehozó) sejtmérgezõ szerekre (cross-
linked agents): doxorubicinra, liposomás doxorubicinra, de
leginkább a platinakészítményekre. Magyarázata: a HR-hiá-
nyos sejtekben a kétszálú DNS-törés helyreállítása nem meg-
felelõ, a sejtek zöme elpusztul.

� A gyógyszeres kezelésben feltétlenül helye van a PARP-
gátlóknak. Ezek a daganatok hatványozottan érzékenyek erre a
kezelésre. A PARP-gátlókat adhatjuk kiegészítõ és/vagy fenn-
tartó kezelésként is. A SOLO-1 klinikai vizsgálata (16) bebi-
zonyította, hogy a BRCA1 és BRCA2 csírasejtes hibát hordo-
zó petefészekrákos asszonyoknál a kemoterápiát követõ ola-
parib (2 � 300 mg naponta) fenntartó kezelés 70%-kal csök-
kentette a daganat kiújulását és a halálozást.

Megjegyzés: Ha a BRCA génekben újabb olyan hiba keletkezik,
amelyik visszaállítja olvasókeretét (BRCA mutation reversions),
a daganatsejtek érzéketlenné válhatnak a sejtmérgezõ szerekre és
a PARP-gátlókra. Az ilyen másodlagos érzéketlenséget a kiújult
daganatokban figyelték meg (17). (Lásd még 2. függelék.)

A platinaérzékeny petefészekrákok a PARP-gátlókra is érzé-
kenyek, de a PARP-gátlók a platinára érzéketlen daganatok
egyharmadában is hatásosak. A gyógyszeres kezelés leghatá-
sosabb formáját a további vizsgálatok dönthetik el.

� A méhkürt megelõzõ függelékeltávolításával felfedezett sa-
vós hámbeli rákjánál (STIC, 8–9. oldal) nincs egységes állás-
pont, hogy szükséges-e gyógyszerek, sejtmérgezõ szerek adá-
sa. Nem tudjuk, hogy milyen arányban keletkezhet hashártyai
rák, de elõfordul, hogy a függelékeltávolításakor már jelen
volt a hashártyán, csak nem volt megfelelõ a stádiumozás. So-
kan nem adnak kiegészítõ kezelést, ha a függelék eltávolítása-
kor megfelelõen stádiumoztak, és a szövetbetörésnek semmi
jele. Mások nem osztják ezt a véleményt (18). A biztonság
kedvéért megfontolandó a platinakészítmény adása: ciszplatin
hetente 3–4 alkalommal vagy két carboplatinkezelés.
A PARP-gátlók adásával nincs tapasztalat; feltétlen vizsgálan-
dó.

� Az ivarérett korú petefészekrákos betegek eltávolított pete-
fészkeinek mûködését hormonok adásával kell helyettesíteni.
Elegendõ az egyedüli ösztrogénkezelés. A helyettesítõ hor-
monkezelés nem befolyásolja a petefészekrák alakulását, nem
több a kiújulás. A betegek életét azonban lényegileg javítja.

Kórjóslat. A BRCA-hiányos petefészekrákok kimenetele ked-
vezõbb, alapvetõen, mert érzékenyebbek a sejtmérgezõ sze-
rekre; hosszabb a daganatmentes és az általános túlélés is.

EGYÉB HR-HIÁNYOS PETEFÉSZEKRÁKOK
Ezek közé a hasonmás átrendezõdéses hibajavításban
(homologous recombination DNA repair) közvetlenül részt
vevõ fehérjéket kódoló gének csírasejtes hibái tartoznak.
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Megjegyzés. A hasonmás átrendezõdéses hibajavításban részt
vevõ fehérjékkel kölcsönhatásban lévõ fehérjéket kódoló gének
csírasejtes hibái is többé-kevésbé kialakítanak HR-hiányos álla-
potot, és fokozzák a petefészekrák veszélyét is. Ezek azonban
merõben mások, ezért ezeket az egyéb csírasejtes génhibák okoz-
ta petefészekrákok csoportjában részletezzük.

A hasonmás átrendezõdés fehérjéit kódoló gének közül a
BRCA1/2 mellett a RAD51C, RAD51D és a BRIP1 gének csi-
rasejtes hibáinak petefészekrákra hajlamosító hatása ismert.
Ezeknek a géneknek a hibái a HR-hiányos örökletes petefé-
szekrákok negyedét teszik ki, közepes megnyilvánulásúak*
(penetrance); 10–15%-ban alakul ki petefészekrák. A leggya-
koribb a BRIP1-hiba (19). Az emlõrák kockázata nem na-
gyobb, avagy nem ismert pontosan.

Valószínûleg a PALB2 csírasejtes hibája is hajlamosít petefé-
szekrákra, de nem bizonyított; néhány PALB2-hibás család-
ban petefészek- és emlõrák fordult elõ halmozottan (20). Az
ATM-, BARD1- és NBN-hiba is gyakoribb a petefészekrákos
asszonyoknál, mint az átlagnépességben, a hajlamosító hatás
megállapításához azonban további vizsgálatok szükségesek.
A CHEK2, RAD50 és MRE11A csírasejtes hibái nem növelik
a petefészekrák kialakulásának veszélyét. Az emlõrák kocká-
zata ATM-hibánál ~25%, CHEK2-hibánál 35%, PALB2-hibá-
nál 35–70%.

A nem BRCA HR-hiányos petefészekrákok zöme is magas-
fokú savós rák, de elõfordul méhhámszerû és világos sejtes is
(21).

Megelõzés, kezelés. A megelõzõ méhkürt-eltávolítás a BRIP1,
RAD51C és RAD51D csírasejtes hibáinál is javasolt. Hason-
lóan a BRCA-hiányos petefészekrákokhoz, a hasonmás átren-
dezõdés hiányának más formáinál is kedvezõbb a kórjóslat, az
általános és a daganatmentes túlélés is hosszabb. Oka: ezek a
daganatok is érzékenyek a sejtmérgezõ szerekre, fõleg a plati-
naszármazékokra. A kezelési elvek is egyeznek a BRCA gé-
neknél írtakkal.

Megjegyzés. A hasonmás átrendezõdéses DNS-hibajavítást külön
dolgozatban ismertetjük.

ÖSSZEGZÉS
A hasonmás átrendezõdéses hibajavítási gének, mindenekelõtt
a BRCA gének csírasejtes hibái meghatározóan befolyásolják
a génátíródást, a daganatok szöveti és molekulaszerkezetét
(immunfestési képet), a kezelésre adott sejtválaszt és a
kórjóslatot is.

� PÁRHIBAJAVÍTÁS-HIÁNY* (MISMATCH REPAIR [MMR]
DEFICIENCY)

A párhibajavítás* (mismatch repair, MMR) a DNS-sokszoro-
zódás bázishibáinak legfõbb helyreállítási módja. Ha nem
megfelelõ, halmozottan keletkeznek génhibák, és ez rákképzõ-
déshez vezetnek. Ez a magyarázata, hogy az örökletes
párhibajavítás-hiányos* betegségekben (Lynch-tünetcsoport)
gyakori a rák. A hiányosság azonban elõsegítheti a szórványos
rákok keletkezését is túlmetilezettség következtében.

LYNCH-TÜNETCSOPORT (HEREDITARY NON-POLYPOSIS
COLORECTAL CANCER, HNPCC)
Rákhajlamot örökítõ csírasejtes génhiba (örökletes rákhaj-
lam); a párhibajavítás vagy a párhiba javítását szabályozó gé-
nek veleszületett rendellenessége. Leggyakrabban vastagbél-
rák keletkezik, általában a jobb vastagbélben, és nem polipos
eredetû. Innen kapta eredeti elnevezését: nem polipos örökle-
tes vastag- és végbélrák.

Megjegyzés. Az elsõ ilyen családot Aldred Scott Warthim írta le
1913-ban.

Gyakori még a méhnyálkahártyarák, bõrrák, de elõfordul pete-
fészek-, gyomor-, vékonybél-, máj-, hasnyálmirigy-, emlõ-,
mellékvesekéreg-, hólyag- és húgyvezetékrák, továbbá agyda-
ganat (glioblastoma) is. A Lynch-tünetcsoporthoz kötött pete-
fészekrákok az öröklõdõ petefészekrákok 1%-át adják.

Legalább kétféle Lynch-tünetcsoport ismert:

Muir–Torre-tünetcsoport. Jellemzõje a szemdaganatok (kerato-
akantoma, faggyúmirigyrák) elõfordulása a fenti daganatokon kí-
vül.

Turcot-tünetcsoport; az agy- (meduloblastoma, strocytoma), to-
vábbá a vastag- és végbéldaganatok együttes elõfordulása jellem-
zi. Lehet Lynch-tünetcsoport vagy APC (adenomatosus poly-
posis coli; familial adenomatous polyposis).

Kóreredet. A betegség a hiányos párhibajavítás következmé-
nye, elsõdlegesen (70–90%) az MSH2 és az MLH1 gén hibája,
10–30%-ban a PMS2 és az MSH6 gén rendellenességébõl,
3%-ban pedig az EPCAM csírasejtes hibájából is. Az utóbbi-
aknál jóval enyhébb formában nyilvánul meg: ritkábban kelet-
kezik rák, és késõbbi életkorban alakul ki.

Megjegyzések. Az MSH2- és az MLH1-génhiba követ-
keztében a párhibajavítás jóformán teljesen elmarad,
mivel az MSH2 és MLH1 fehérje szerepét más fehér-
jék nem képesek ellátni. Az PMS2 és az MSH6 fehérje
feladatát az MLH3 valamelyest ellátja, ezért a helyre-
állítási folyamat némileg megmarad.

Az EPCAM (epithelial cell adhesion molecule) sejthártyai cukor-
fehérje, a sejtek összetapadását segíti, részt vesz a jelvitelben, a
sejtburjánzásban. Az EPCAM gén közvetlenül az MSH2 gén mel-
lett van. Megfigyelték, hogy az EPCAM gén 3’-végi hiánya kö-
vetkeztében az MSH2 fokozottan metilezõdik, és párhibajavítási
hiány alakul ki.

Öröklõdése testi kromoszómás uralkodó (hereditary
autosomal dominant): a betegek egy ép és egy kóros allélt örö-
kölnek, és ha az ép allél meghibásodik, elvész vagy lecsendesí-
tõdik, például metilezõdés következtében, a DNS-hibák sok-
szorozódva keletkeznek, elõszeretettel a mikroismétletek terü-
letén. A párhibajavító fehérje kiesése következtében nem javí-
tódnak a mikroismétletek hibái, ezért genetikailag bizonyta-
lanná válnak (mikroismétlet-ingatagság*, microsatellite
instability, MSI). A párhibajavítás-hiányos sejtekben halmo-
zottan fordulnak elõ az ismétleteknek az egy- vagy két-
nukleotidos kereteltolódási (frameshift) hibái. A rák abból a
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sejtbõl keletkezik, amelyben az ismétlethiba a daganatképzõ-
désben részt vevõ génnek a kódoló szakaszában van.

Gyakoriság. Az általános népességben 1/300–400 arányban
fordul elõ; ez az egyik leggyakoribb örökletes rákhajlam-
állapot.

Klinikai kép. Leggyakrabban vastagbélrák keletkezik, az érin-
tett férfiak több mint 90, a nõk több mint 80%-ában alakul ki
75 éves korra. Nõknél a méhtestrák a második legtöbbször elõ-
forduló daganat.

A petefészekrák a betegek ~10%-ában alakul ki; leggyakoribb
a méhhámszerû, a méhhámszerû részeket is tartalmazó kevert
és a világos sejtes petefészekrák; általában 50 éves kor elõtt
keletkezik (átlagéletkor 45 év; az örökletes HR-hiányos pete-
fészekrákoknál 5–10 évvel korábban is). Ezek leginkább hely-
ben növekednek, ezért a legtöbbet korai állapotban ismerjük
fel, és kórjóslatuk is kedvezõ: az általános túlélés 80%.

Kórisme. A Lynch-tünetcsoport megállapítását elõször a klini-
kai megnyilvánuláshoz kötötték, kidolgoztak háromféle felté-
telt, az Amsterdam-, Amsterdam-II- és a Bethesda-feltételt.

� Amsterdam-irányelv: a vastag- és végbélrák családi halmozó-
dására és az életkori megjelenésére szorítkozik. Legalább há-
rom vastag-végbélrák legyen a családban a következõ feltéte-
lek szerint:
� A betegek közül legalább egy legyen elsõfokú rokonság-

ban valamelyik másikkal.
� A betegség legalább két nemzedékben forduljon elõ.
� Legalább egy beteg legyen 50 évnél fiatalabb a rák kelet-

kezésekor.
� A FAP legyen kizárható.
� A rákot szövettanilag kell igazolni.

� Amsterdam-II-ismérvek (nevezik módosított Amsterdam-is-
mérveknek is): figyelembe veszi az egyéb daganatokat és a
szövettani jelleget is. Az Amsterdam-feltételtõl csupán abban
különbözik, hogy legalább három Lynch-tünetcsoporthoz köt-
hetõ daganat forduljon elõ a családban, tehát lehet másféle is,
mint vastag-végbélrák.

� Bethesda-ismérvek. Elõírja a daganatsejtek vizsgálatát a
mikroismétletekre (MSI; microsatellite instability) a követke-
zõ esetekben:
� A vastag-végbélrák 50 évnél fiatalabb korban fordul elõ.
� 50 évnél fiatalabb, elsõfokú rokonságban lévõ daganatos

betegeknél
� Kettõ vagy több, elsõ-, másodfokú rokonságban lévõ

érintetteknél
� Egyidejû és másidejû daganatoknál

A mikroismétletek kimutatása kórjelzõ.

Megjegyzés. Az MSH6-hibás esetekben a mikroismét-
letek eltérései jóval ritkábbak, fõleg a kétnukleotido-
soké.

A Lynch-tünetcsoportos személyek felismerésére a klinikai és
családi ismérvekre alapozott módszer nem megfelelõ, az érin-
tettek 30–70%-át nem ismeri fel, ezért különbözõ szûrõmód-

szereket javasoltak. A legelterjedtebb a párhibajavítási fehér-
jék immunfestése és a mikroismétletek PCR-vizsgálata.

� Az MLH1, MSH2, MSH6 és PMS2 fehérjék immunfestéses
vizsgálata gyors és egyszerû módszer, és megbízható is. Ha
valamelyik fehérjére teljesen negatív, szükséges a kódoló gén-
jének vizsgálata.

� A mikroismétletek PCR-vizsgálata (polymerase chain
reaction, PCR). Minden esetben szükséges a beteg daganatá-
ból és más szövetébõl vett minta. Sokféle ismétletjelzõ
(microsatellite marker) áll rendelkezésre, a vizsgálatokat min-
dig ötfélével végezzük. Az ismétlõdõ nukleotidok törlõdése
vagy beékelõdése a DNS-szakasz hosszát csökkenti vagy nö-
veli, jelezvén a bizonytalanságot. A PCR után a DNS-szaka-
szok méretét gélelektroforézissel határozzuk meg. A daganat
különbözõ méretû PCR-termékeit összehasonlítjuk a szöveti
mintákból vettekkel.

Azokat a daganatokat, melyekben két vagy több ismétlet mérete
eltér, nagyfokú mikroismétlet-ingatag (high frequency micro-
satellite instability, MSI-H) daganatnak nevezzük. Amennyiben
csak egy mikroismétletben van különbség, enyhefokú mikro-
ismétlet-ingatag (low frequency microsatellite instability,
MSI-L) daganatról beszélünk. Ha nincs eltérés, mikroismétlet-
biztosnak (microsatellite stable, MSI-S) mondjuk a daganatot.

Mivel a mikroismétletek PCR-vizsgálata a párhibajavítási gének
mûködésérõl tájékoztat, képes olyan ismétletingatag eseteket ki-
mutatni, melyeknél a géneket érintõ hibák nem változtatják meg a
fehérje magi elhelyezkedését, így immunfestéssel nem mutatha-
tók ki.

Az Amsterdam-II- és a Bethesda-irányelvek, az immunfestés
és a mikroismétletek vizsgálata valószínûsíti a Lynch-tünet-
csoportot; a végsõ kórisméhez nélkülözhetetlen a csírasejtes
génhiba kimutatása bázispásztázással.

A Lynch-tünetcsoportos betegek szûrése, a megelõzés lehetõ-
ségei. A National Comprehensive Cancer Network javaslata:

Vastagbélrák

� Végbéltükrözés a polipok eltávolításával 20–25 éves kortól
1–2 évente. Ha 20 évnél fiatalabbnál is elõfordult vastagbélrák
a családban, a tükrözés kezdése 2–5 évvel korábban.

� Megelõzõ vastagbél-eltávolítás inkább csak azoknál javasolt,
akiknél ismételten kifejezett a polipképzõdés, vagy nem meg-
oldott a rendszeres ellenõrzés.

A szervezet véleménye szerint a fentiekkel csökkenthetõ a vastagbélrák
elõfordulása és a halálozás is. Gyógyszeres megelõzésre aszpirin szedését
javasolja az irodalom, ám a megfelelõ adatok hiányában ez még nem te-
kinthetõ szokványosnak.

Méhtestrák, petefészekrák

Nem bizonyított, hogy az évenkénti vizsgálattal és hüvelyi ult-
rahangvizsgálattal csökkenthetõ a méhtestrák kialakulásának
veszélye; legjobb lehetõségnek az évenkénti méhüregi minta-
vétel látszik. Célszerû a méhnyálkahártya-mintákat MSH2,
MSH6, MLH1 és PMS2 immunfestéssel is megnézni.

A petefészekrák kivédésére az évenkénti CA125-meghatá-
rozás és hüvelyi ultrahangvizsgálat szóba jön, és nem is ered-
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ménytelenül, de elegendõ adat nem áll rendelkezésre. A fo-
gamzásgátló tabletták veszélyt csökkentõ szerepe nem ismert.

Javasolt a méh és a függelék eltávolítása a gyermekáldás befe-
jezése után, általában 40 éves kor körül, kivált, ha más okból is
szükséges hasmûtétet végezni.

Egyéb rákok

A Lynch-tünetcsoportban elõforduló egyéb daganatok (gyo-
morrák, vékonybélrák, hasnyálmirigyrák, agydaganat) szûré-
sérõl nincs elegendõ adatunk, mindenkor egyedileg járnak el.
Az emlõrák veszélye nem nagyobb: külön emlõszûrési ajánlás
nem szükséges.

Kezelés, ellátás. A petefészekrákot szokványosan kezeljük;
néhány megfontolás:

� A 40–45 éves korban keletkezett petefészekrák mindig
felveti a Lynch-tünetcsoport veszélyét, akkor is, ha hiá-
nyoznak a kórisme ismérvei. Vizsgálatok szükségesek
ennek kizárására vagy megerõsítésére.
� Ha igazolható az öröklõdõ párhibajavítási hiba, feltétle-

nül szükséges más daganatok kereséses, kivédése, to-
vábbá a családtagok tájékoztatása; hatásos megelõzési
módszerek állnak rendelkezésre.
� A gyógyszeres kezelés kiegészítése immunkezeléssel

(sejtkör ellenõrzõpont-gátlókkal) újabb lehetõség; fõleg
az elõrehaladott vagy a kiújult rákoknál célszerû. A
megfigyelések még gyûlnek, a kezelés keresi helyét.
Újabban a PD1-ellenanyag adásának hatékonyságáról
számoltak be (22).

PD1-ellenanyag (antibody to programmed cell death-1). A PD1
kifejezõdik a T-sejtek felszínén, tompítja a sejtes immunválaszt,
gátolva az autoimmun betegségek kialakulását. Az immunválasz
tompításával a T-sejtek daganatpusztító hatása is jóval gyengébb.
Eme ellenanyag adásával ezt akadályozzuk meg: a T-sejtek tevé-
kennyé válva támadják a ráksejteket.

KÉTVÁLZATOS PÁRHIBAJAVÍTÁS-HIÁNY
(CONSTITUTIONAL MISMATCH REPAIR DEFICIENCY,
CMMRD)
Ritka örökletes rákhajlamosító betegség; nevezik biallelic
mismatch repair deficiency-nek (BMMRD) is. Gyermekkori
központi idegrendszeri és vérképzõszervi daganatok, további
fiatalkori (<20 életév) gyomor–bélrendszeri és bõrrák jellem-
zi, nagyritkán méhnyálkahártyarák is kialakul. Az ismert ese-
tek fele rokonházasságokban fordult elõ. A párhibajavítási gé-
nek kétallélos hibája okozza, legtöbbször az MSH2 és az
MLH1 géné. Az érintett mindkét szülõtõl kóros válzatot örö-
köl. Ellentétben a Lynch-tünetcsoporttal, a mikroismétletek
hibái ritkák. A kórisme, a kettõs hiba megállapítása, az MSH2,
MLH1, PMS2, MSH6 gének vizsgálatával lehetséges.
A kétválzatos hiba az átalakító keretet (translational reading
frame) változtatja meg, és a szervezet számára idegen fehérje
(újantigén) képzõdik, ezért immunválasz keletkezik. Az im-
munválasz a sejtkör-ellenõrzõpontot gátlókkal visszaszorítha-
tó, de az újantigén-alapú oltás is ígéretes.

� EGYÉB CSÍRASEJTES GÉNHIBÁKBÓL KELETKEZÕ
PETEFÉSZEK-DAGANATOK

Örökletes petefészekrák még sokféle gén csirasejtes hibájából
keletkezhet; ezek ritkák, avagy csak néha azonosítjuk. Elegen-
dõ adatunk nincs róluk. Sokszor tünetcsoportokkal hozták
kapcsolatba:

Li–Fraumeni-tünetcsoport (Li–Fraumeni syndrome, LFS).
Örökletes családi rákbetegség: sokféle daganat fordul elõ a
családban, jellemzõen a szokásosnál jóval fiatalabb korban.
Leggyakrabban emlõrák (50%), lágyszöveti és csontszarkó-
ma, fehérvérûség, agydaganat és mellékveserák keletkezik.
A veszélyeztetettek felénél a daganat 30 éves kor elõtt alakul
ki. 80%-ban csirasejtes TP53-hiba következménye. A TP53-
hiba sokféle; daganat leginkább akkor keletkezik, ha a p53 fe-
hérje DNS-kötõ gomolyában van eltérés. Petefészekrák gya-
korisága 1–2%.

Cowden-tünetcsoport (Cowden syndrome, CS). Más néven:
Bannayan–Ruvalcaba–Riley-tünetcsoport vagy PTEN hamar-
toma tumor syndrome. Ritka örökletes rákhajlamosító beteg-
ség, melyet az ébrényi szövetek bármelyikébõl kialakuló göb-
szerû szövetszaporulatok (szövetgöb*, hamartoma) jellemez-
nek. A szövetgöbök a kialakulás helyén lévõ érett szövetek
rendezetlen növedékei. Leginkább bõrben, nyálkahártyában,
emlõben, pajzsmirigyben, méhnyálkahártyában keletkeznek,
de elõfordulhatnak bármely szervben. Tüneteket, panaszokat
általában nem okoznak; a bõrön, nyálkahártyán gyakran kísé-
rik más elváltozások (nem gyulladásos bõrbetegségek). A szö-
vetgöbök jóindulatúak, bár gyakran alakulnak rákká. 80%-ban
a PTEN gén csírasejtes hibájából erednek. A géneltérést hor-
dozók körében az emlõrák gyakorisága 40–75%, a méhráké
40% és nem ritka a gyomor-bél poliposodás (40%) sem, a poli-
pok rákká alakulhatnak. A petefészekrák kialakulásának foko-
zott veszélyérõl is beszámoltak, de az adatok nem egyértelmû-
ek.

PTEN (phosphatase and tensin homolog). Daganatgátló fehérje
(403 aminosavas lipid-foszfatáz), a 10-es kromoszóma hosszú
karján (10q22-23) elhelyezkedõ PTEN gén kódolja.
A PI3K–AKT–mTOR jelközvetítés negatív szabályozója:
defoszforilálja a foszfatidil-inozitol-3,4,5-trifoszfátot, csökkent-
ve a PI3K-t követõ folyomány kinázokat (PDK1, AKT, mTOR és
S6K1). A PTEN gén hibája és az ép válzat elvesztése, károsodása
következtében PTEN-hiány keletkezik a sejtben, és a kinázok
foszforilálódnak, beindítva számos sejtfolyamatot: sejtnöveke-
dés, anyagcsere-fokozódás, sejtvándorlás, szövetbetörés stb.
A PTEN a RAD51 gén átíródását szabályozza, kiesése HR-hiá-
nyos sejtek kialakulását okozza (23). A PTEN károsodása vi-
szonylag gyakori a szórványos daganatokban. A ritka veleszüle-
tett PTEN-hiba többféle tünetcsoportot okozhat (Cowden-,
Cowden- szerû, proteus-, proteusszerû tünetcsoport, BRRS).

Peutz–Jeghers-tünetcsoport (Peutz–Jeghers syndrome, PJ).
Testi kromoszómás, uralkodó öröklõdésû betegség: gyo-
mor-bélrendszeri polipok, kóros melaninhalmozódások (bõ-
rön, nyálkahártyákon) és különbözõ rákok elõfordulása jel-
lemzi. Gyakori a polipok miatti fiatalkori bélelzáródás, bélbe-
türemkedés – a polipok nagyok, lebenyezettek, kocsányosak.
Jellegzetes a polipok szerkezete: az alaphártya kötõszöveti és
izomrostjai faágszerûen szétágazva uralják; a-simaizom-
aktin- és dezmin-ellenanyaggal festõdnek. Rák a betegek
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~85%-ában alakul ki; leggyakoribb a vastag- és végbélrák,
egyéb bélrendszeri, valamint az emlõrák (~50%). A petefé-
szek-daganatok (sexcord tumors with annular tubules,
granulosa theca celltumors, cystadenomas) ritkák.
70–90%-ban az STK11 gén csírasejtes hibájának (az LKB1 en-
zim képzõdési zavarának) következménye. Az
STK11/LKB1-hiba HR-hiányos állapotot hoz létre.

LKB1 (liver kinase B1). A CaMKL (Calcium/calmodulin
Dependent Protein Kinase-like) fehérjecsalád tagja, az STK11
(szerin-treonin-kináz-11) gén kódolja; ezért nevezik STK11-nek
is. Daganatgátló, közremûködik a sejtmûködés több folyamatá-
ban: sejtkör, sejtvégzet; a sejtenergia egyensúlyának fõ szabályo-
zója, továbbá jelentõs az ébrény fejlõdésében és a vérképzõ õssejt
mûködésében is. Szerepe van az AMPK-jelközvetítésben:
foszforilálva együttest képez a STRAD és MO25 fehérjékkel,
amely a jelközvetítés további 13 tagját serkenti. Részt vesz az io-
nizáló sugárzásos és más DNS-hiba javításában (DNS-hibaválasz
fehérje*, DNA demage protein): az ATM foszforilálja az ionizáló
sugár okozta DNS-károsodáskor, kölcsönhatásba lépve a
BRCA1 fehérjével segíti a hasonmás átrendezõdéses DNS-javí-
tást. Az STK11/LKB1 csírasejtes hibája okozza a Peutz–
Jeghers-tünetcsoportot. Szerzett hibája is részes a daganatképzõ-
désben.

Gorlin-tünetcsoport (Gorlin syndrome). Más néven: nevoid
basal cell carcinoma syndrome, Gorlin–Goltz-tünetcsoport.
Testi kromoszómás, uralkodó öröklõdésû betegség: számos
fejlõdési rendellenesség, valamint jó- és rosszindulatú dagana-
tok képzõdése, kivált a fiatalkori, testszerte megjelenõ
alapsejtrákok (basal cell carcinomas) elõfordulása jellemzi.
Sajátos az álkapocstömlõ és a tenyéren, talpon lévõ gödröcs-
kék. A 9-es kromoszóma hosszúkarján lévõ – 9(q22.3-q31) –
patched 1 daganatgátló gén (PTCH1) csírasejtes hibájából
ered. A petefészkekben gyakran (75%) keletkezik rostdaganat
(fibroma), amely többosztatú, jóformán mindig kétoldali, és
kalciumfelrakodások is megfigyelhetõk – ez ellenkezõje a
szokványos rostdaganatnak, amely egyosztatú, nincs kalcium-
felrakódás, és 90%-ban egyoldali. Elõfordul a petefészekben
rostszarkóma és nagyritkán ivarléc–alapszövet daganat (sex
cord stromal tumor).

PTCH1 (patched 1). Sejthártyai jelfogó, az ébrényi fejlõdés és a
sejtmûködés szabályozásában meghatározó törzsökös
Hedgehog- (HH-) jelközvetítés irányítója. Gátolja a jelközvetí-
tést serkentõ SMO mûködését, ezen keresztül a génátíródást.

DICER1-tünetcsoport. Daganatképzõdésre hajlamosító álla-
pot, a DICER1 gén csírasejtes hibájának következménye. Sok-
féle, ritkán elõforduló, gyermek- és serdülõkori daganat (mell-
hártya–tüdõ blastoma, tömlõs nephroma, agyalapi mirigy
blastoma stb.) családi halmozódása jellemzi. A nõi nemi szer-
vekben a méhnyak ébrényi harántcsíkolt izomszarkómája és a
petefészekben ivarléc–alapszövet, fõleg Sertoli–Leydig-sejt
daganat fordul elõ, de leírtak fiatalkori granulosasejtes daga-
natot, gynandroblastomát és nem jellegzetes ivarléc–alapszö-
vet daganatokat is. Nem daganatos eltérések szintén elõfordul-
nak, ilyenek: többgöbös golyva, nagyfejûség stb.

Megjegyzés. A DICER1 csírasejtes hibáját hordózók lehetnek tel-
jesen egészségesek. A daganatok kialakulásához itt is szükséges
a második hiba, de ez teljesen eltérõ: nem az ép válzat elveszté-
se/károsodása, hanem a DICER1 génnek a kivágógomolyt kódo-

ló szakászán létrejött egybázisú hibája. Ez a gomoly vágja az
elõ-miRNS-t. A bázishiba miatt megváltozik egy aminosav, és
mûködésképtelen fehérje keletkezik. Tehát nincs fehérjevesztés.

DICER1 törzsökös emberi RNSáz-3 enzim, a hosszú kétszálú
RNS-t/elõ-miRNS-t hasítja miRNS-ekre (egyszálú töredékekre),
amelyek a hírvivõ RNS-eket (mRNS-ek) gátolva szabályozzák a
sejtmûködés számos folyamatát. A DICER1 elõsegíti a RISC
(RNA-induced silencing complex) tevékenységét. A RISC-ben
lévõ endonukleáz (argonaute) hasítja az mRNS-t.

Kiegészítés:

� Az EMSY fehérje gátolja a BRCA2 gén átíródását; fokozott
képzõdése HR-hiányhoz vezethet. Megfigyelték, hogy azok a
petefészekrákok, amelyekben EMSY-túlmûködés kimutatha-
tó, nagyon erõszakosak – az ilyen betegek életkilátásai rosszak
(24).

EMSY (BRCA2-interacting transcriptional repressor EMSY). Át-
írást szabályozó fehérje; az EMSY gén (11q13-11q14) kódolja.
Kisagyban, tüdõben, emlõben, petefészekben, méhben és bõrben
képzõdik. A kromatinalakító együttesben* (chromatin
remodeling complex) gátolja, a H3- (hiszton-3-) fajlagos
metil-transzferáz együttesben fokozza a génátírást. A BRCA2 át-
íródásának gátlásával részt vesz a DNS-hiba kijavításában. Sze-
repe van a gyulladásokban is: az AKT1 (fehérje-kináz) szabá-
lyozza az interferonválaszt az EMSY foszforilálásával.

� A SMARCA4 csírasejtes hibánál a fokozott kalciumképzõ-
déssel társult kissejtes rák elõfordulása jellemzõ, fõleg a tüdõ-
ben és a petefészekben, de leírtak magasfokú savós petefészek-
rákot is (25).

SMARCA4 (SWI/SNF-related, matrix associated, actin
dependent regulator of chromatin, subfamily B, member 4). Más
néven: integrase interactor 1 [INI1]; BAF47, hSNF5 stb. Az
SWI–SNF együttes lényegi eleme, 47 kDa-s fehérje, amelyet a
22-es kromoszómán lévõ (22q11.2) SMARCB4 gén kódol. A
SWI–SNF együttes megfelelõ mûködését szabályozza.

SWI/SNF (SWItch/Sucrose Non-Fermentable) complex – ma-
gyarul SWI–SNF együttes – kromatinalakító fehérjeegység: az
SWI és az SNF gének által kódolt fehérjékbõl és néhány poli-
peptidbõl áll. Ezek a gének különbözõ kromoszómákon helyez-
kednek el. Az együttes fehérjéi rendkívül pontosan összehangol-
va változtatják a nucleosoma–DNS helyzetét, irányítva a génát-
íródást, a sejtelkülönülést és a sejtburjánzást. Daganatgátlóként
tevékenykednek.

A SWI–SNF együttes bármely tagjának hiánya, zavara daganat-
képzéshez vezethet. A rosszindulatú daganatokban gyakran ke-
letkezik SWI–SNF-hiány, de lehet csírasejtes is, például a
SMARCA4 gén öröklõdõ eltérése. A daganatok szerkezete össze-
függ azzal, hogy az együttes melyik tagja károsodott: a
SMARCA4-génhibára a kissejtes rák jellemzõ (26).

� A CDH1 gén csírasejtes hibája az örökletes kiterjedt gyo-
morrák (hereditary diffuse gastric cancer) okozója. Felvetették
összefüggését a petefészekrákkal, de nem ez bizonyított; a le-
benyes emlõrák elõfordulása viszont 60%.

� ÖSSZEGZÉS
A petefészekrák örökletes változatainak felismerése a klinikai
gyakorlatban két szempontból is lényeges. Fontos a petefé-
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szekrákban szenvedõk kezelése, a rokonoknál pedig a megelõ-
zés miatt. Ezért szükséges, hogy a hámeredetû petefészekrákos
betegeknél – a nyákos petefészekrák kivételével – végezzünk
genetikai vizsgálatot; legkevesebb a BRCA1 és a BRCA2 gé-
nek bázissorvizsgálatát. Ha ez negatív, a BRIP1, RAD51C,
RAD51D gén vizsgálata is célszerû. Lynch-tünetcsoport gya-
nújakor az MSH2, MSH6, MLH1 és a PMS2 gének vizsgálata
szükséges.

A génhiba ismeretében:

� kezdeményezhetünk szûrést,
� végezhetünk megelõzõ kezelést (függelékeltávolítás),
� kiválaszthatjuk a leghatékonyabb sejtmérgezõ szereket,
� indíthatunk kiegészítõ és/vagy fenntartó kezelést

(HR-hiánynál PARP-gátlókat),
� azonosíthatjuk a veszélyeztetett családtagokat.

Megjegyzés. A rákgenetikai vizsgálat elõbb-utóbb szokványos
vizsgálattá válik. Lényeges különbséget tenni a petefészekrákban
szenvedõ, és az érintetlen rokonok genetikai vizsgálata között: az
utóbbiaknál a megelõzés a cél, az elõbbieknél a megfelelõ keze-
lés.

Természetesen a genetikai vizsgálat tudományos szempontból
is alapvetõ: bepillantást enged a molekulatörténésekbe.

A HR-hiányos sejtekbõl keletkezõ rákok zöme magasfokú sa-
vós rák, amely leginkább a méhkürtben keletkezõ TP53-hiá-
nyos sejtekbõl indul ki. Ezek a sejtek szóródnak, majd a has-
hártyán megtapadva alakulnak rákká.

Megjegyzés. A HR-hiányos sejtekben a DNS-hibák kijavítása
elégtelen, ezért a p53 fehérjék tevékennyé válnak, megállítják a
sejtkört vagy sejtvégzethez vezetnek. A TP53-hibás sejtekben ez
elmarad, a sejtek tovább burjánoznak, genetikai hibák halmozód-
nak fel, a sejt genetikailag kiegyensúlyozatlanná válik, és ráksejt-
té alakulhat.

HR-hiányos petefészekrák. Az örökletes HR-hiányos petefé-
szekrákok többségét a BRCA gének, leginkább a BRCA1 gén
hibái okozzák, a hasonmás átrendezéses DNS-hibajavítás
egyéb génjeinek (BIRP1, RAD51C, RAD51D) csírasejtes hibái
25%-ban fordulnak elõ. Az utóbbiak jóval ritkábban fejezõd-
nek ki – klinikai jelentõségük csak ebben különbözik.

Teendõi javaslatok:

� Öröklõdõ petefészekrák-hajlam gyanújánál genetikai
tanácsadás szükséges (lásd szürke tábla).
� A veszélyeztettek szûrése megfontolandó – annak elle-

nére, hogy nem túl sikeres. Általában a 35. életévtõl a
CA125-meghatározás félévenként javasolt, amely ki-
egészíthetõ nõgyógyászati és hüvelyi ultrahangvizsgá-
lattal. A szûrés kezdhetõ korában is, ha a családban 35
évesnél fiatalabbnál fordult elõ petefészekrák. A családi
kórelõzmény irányadó. A képalkotó vizsgálatoknál a
méhkürtõk megfigyelése különösen fontos.
� A függelékek eltávolítása a gyermekvárás befejezését

követõen feltétlenül javasolt; BRCA1-hibánál 35–40,
BRCA2-hibánál 40–45 és BRIP1-, RAD51C-,

RAD51D-hibánál 45–50 éves korban. A mûtét >80%-
kal csökkenti a petefészekrákkal összefüggõ halálozást.
A petefészekrák kivédésének ez a leghatásosabb módja.
Célszerû a függelékeltávolítás azoknál az asszonyoknál
is, akiknél ugyan nem mutatható ki csírasejtes génhiba,
de a családban elõfordul emlõ- és petefészekrák. Például
petefészekrákos beteg elsõfokú rokonának 5%-os koc-
kázata van a petefészekrákra.

Ismerve, hogy a BRCA-hibás stb. örökletes petefészekrák csak-
nem mindig magasfokú savós rák, amely a méhkürtõbõl indul ki,
a petefészkek eltávolítása elvben nem feltétlen szükséges, és hát-
ránya is van (lásd fent). A gyakorlatban mégis része a megelõzés-
nek, mindenekelõtt, mert ~60%-kal csökkenti az emlõrák veszé-
lyét. Eltávolítható a petefészek a méhkürttel egy idõben, de kés-
leltetve is.

A méhkürtök egyedüli eltávolítása akkor jön szóba, ha az asszony
ragaszkodik a petefészkeihez. Ilyenkor a késleltetett petefé-
szek-eltávolítás egyedi esetekben helyénvaló.

� A mûtét elõtti években a fogamzásgátlók szedése java-
solt; az örökletes petefészekrákoktól is véd. Lényegesen
csökkenti a petefészekrák veszélyét a sok szülés és a tar-
tós szoptatás is.
� A megelõzõ függelékeltávolításkor kivett méhkürt elõ-

írásos szövettani feldolgozása elemi szempont (lásd
8–9. oldal). A teljesen épnek látszó méhkürtök 5–10%-
ában fordul elõ hámbeli savós rák (STIC), elvétve kez-
deti rák is. Gyógyszerek adását a hámbeli savós rák mi-
att általában nem tartják szükségesnek; rövid platina-
vagy PAR- gátló kezelés mégis megfontolandó.

� A petefészkek eltávolítását hormonok adásával kell el-
lensúlyozni. Petefészkek hiányában a hormonok nem
növelik az emlõrák kockázatát (10), sõt az egyedüli
ösztrogénkezelésnek védõhatásáról is beszámoltak,
ezért javasolták a méh kivételét/csonkolását is. A hor-
monok a csírasejtes BRCA-hibás asszonyoknak is biz-
tonsággal adhatók (9).
� A veszélyeztetettek függelékének eltávolítását követõen

a szûrést nem javasolják, mivel >90%-os a védelem. Az
elsõ néhány évben mégis célszerû a hathavonkénti ellen-
õrzés, hogy idõben felfedezzük a petevezetõbõl koráb-
ban szóródott TP53-hibás sejtekbõl keletkezõ rákot.
� Lényeges, hogy a csírasejtes BRCA1- és BRCA2-hiba

az emlõ- és petefészekrákok mellett hajlamosít dülmi-
rigy-, hasnyálmirigy-, epehólyagrák és szemgolyó-
melanoma kialakulására is. Az érintetteket ezekre vo-
natkozóan is el kell látni; megfelelõ szakemberhez irá-
nyítani.

Lynch-tünetcsoport. A petefészekrák viszonylag ritka (~10%),
leginkább méhhámszerû és világos sejtes rák keletkezik.
A legtöbbet korai állapotban ismerjük fel, kezelésük szokvá-
nyos, kórjóslatuk jó. Szûrésre az évenkénti CA125-megha-
tározás a hüvelyi ultrahangvizsgálat javasolt 30 éves kortól
kezdve. A 40 éves kor körül elvégzett méh- és függelékeltávo-
lítás a megelõzés hathatós módja.

Nehézséget jelent a Lynch-tünetcsoportos betegek azonosítá-
sa, ami a szûrés és megelõzés szempontjából fontos. Az
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Amsterdam-II- és a Bethesda-ismérvek (lásd feljebb) erre nem
megfelelõk: a párhibajavítási gének csírasejtes hibáiból kelet-
kezõ vastagbélrák, méhtestrák stb. ugyanis elõfordul rákhaj-
lamra nem utaló kis családokban is. A sejtek immunfestése az
MSH2, MSH6, MLH1, PMS2 fehérjére és a parányismétletek
PCR-vizsgálta segíthet az öröklõdõ génhiba felismerésében.
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� FÜGGELÉKEK

1. RÁKGENETIKAI TANÁCSADÁS
A rákgenetikai tanácsadás a rák kockázatának a felmérése,
és javaslattétel magyarázattal. Magában foglalja:

� a veszélyeztetettek azonosítását, akiknél a rákkeletkezési
hajlam fokozott;

� a veszélyeztetettek és családtagjaik tájékoztatását.
� Kiegészülhet a genetikai vizsgálattal.

A megelõzés (szûrés, megelõzési módszerek) alkalmazás
közvetlenül nem része a tanácsadásnak, de végezheti a ta-
nácsadó, ha megfelelõen képzett.

A veszélyeztetettek azonosítása. Az egyéni és családi kór-
elõzmény részletekbe menõ felvétele az alapja. Ez terjedjen
ki az életkorra, a daganatbetegség részleteire (beleértve a
kezelést és a szövõdményeket is, hány éves volt a beteg a
kórisme felállításakor), a fogamzás, a vetélés és a szülés
történéseire, fogazásgátlásra, esetleges hormonkezelésre,
étkezési szokásokra stb.

A petefészek és/vagy emlõrák családi halmozódásánál csa-
ládfát kell készíteni, amely legalább három nemzedékre ter-
jedjen ki (a tanácsot kérõk, szülõk és nagyszülõk nemzedé-
kére, illetve a gyermekekre is az életkortól függõen). Segí-
tik az adatok felvételét a családfa készítésére szerkesztett
számítógépes rendszerek, amelyek egyúttal tárolják is azo-
kat. A tanácsot kérõ által megadott adatokat orvosi igazolá-
sokkal (zárójelentés, boncolási lelet stb.) – ha mód van rá –,
ellenõrizni kell; sajnos ezek sokszor már nem állnak rendel-
kezésre.

Tájékoztatás

� Ha a felmérés alapján az örökletes daganat valószínûsége
nagyon kicsi, a tanácskérõt megnyugtathatjuk, további
vizsgálatokra, különleges ellenõrzésre nincs szükség.
� Ha az örökletes daganat veszélye megalapozott és ismert

az örökletes daganat kialakulásáért felelõs géneltérés, ja-
vasolhatunk génvizsgálatot, amennyiben az asszony lel-
kileg, kulturálisan és társadalmilag alkalmas rá, ha képes:
� feldolgozni a pozitív eredményt (lelki állapot),
� részt venni a megelõzésben (rendelkezik a szükséges

mûveltséggel, és társadalmi akadálya sincs).

A genetikai vizsgálat csak megfelelõ felvilágosítás után, a
tanácsot kérõ belegyezésével végezhetõ.

Megjegyzés. Ha a génvizsgálatra nincs lehetõség, igyekszünk
a kockázat nagyságát meghatározni, elsõsorban a családfa és
a népességi adtok alapján. A kockázat meghatározására kü-
lönbözõ számítási módok vannak; ezek ismertetése megha-
ladja ennek az összefoglalónak a kereteit. A veszélyeztetett-
séget kifejezhetjük százalékban, de viszonyított értékekkel is.
számolhatunk. Általánosságban a nem ritka daganatoknál –
pl. emlõrák (~10%-os gyakoriság) – közepes fokú veszélyez-
tetettségrõl akkor beszélünk, ha a kockázat mértéke 2-3-szor

nagyobb, mint az átlagnépességben. Amikor a daganat-kiala-
kulás valószínûsége ennél nagyobb, a veszélyeztetettséget
nagyfokúnak mondjuk. Ritkább daganatoknál, például pete-
fészekrák (1%-os gyakoriság), közepes fokú veszélyeztetett-
ségrõl 10% körüli, nagyfokúról 20% feletti kockázatnál be-
szélünk. A kockázat megítélésénél a rokonsági fok sokszor
meghatározó. Elsõ fokú rokon: szülõ, testvér és gyermek, má-
sodfokú rokon: nagyszülõ, unoka, nagynéni, nagybácsi, elsõ-
fokú unokatestvér, nagybácsi, nagynéni.

� A genetikai vizsgálat lehetõségét, elõnyét, hátrányát, a
vizsgálómódszer korlátait a tanácsot kérõvel meg kell be-
szélni.

� Fontos részletezni a pozitív és a negatív eredmény jelen-
tõségét, a hamis eredmény elõfordulásátlehetõségét, va-
lamint hogy a pozitív vizsgálati eredménynek következ-
ményei lehetnek:
� Lelki következmények. Ffélelem a rák kialakulásá-

tól. Mindennapi jelenség a pozitív eredmény túlérté-
kelése; megfelelõ tájékoztatással segíthetünk, hang-
súlyozva, hogy a génhiba csak hajlam, és a védekezés
lényegbevágóan csökkentheti a hajlamot.

� Párkapcsolati következmények. Például küllemet
csonkító mûtét. A génhiba öröklõdése az utódokban.

� Családi következmények. A génhiba felfedése a ro-
konoknak; a nem érintettek tájékoztatása. Ebben ter-
mészetesen a tanácsadónak is lényeges szerepe van.

Megjegyzés. Elvben elõfordulhat, hogy a felfedett génhiba új
géneltérés, a család más tagjaiban nem fordul elõ, de ez annyi-
ra ritka, hogy jóformán nem kell számolni vele.

� Társadalmi következmények. Állásbetöltési gondok
– nem veszik fel, mert az esetleges betegsége miatt
kiesik a munkából, többletköltség stb. Biztosítási
gondok – a biztosító nem vagy drágábban köt biztosí-
tást. Ez valós félelem, noha a törvény szerint a vizs-
gálati eredmény, mint testi állapot (például betegség)
nem vehetõ figyelembe.

� A következõ esetekben javasolt a genetikai tanácsadás és
a BRCA-vizsgálat:
� Magasfokú hámeredetû petefészek-/méhkürt-/has-

hártyarák
� Emlõrák (�45 év)
� Emlõrák (�50 év és családi terheltség)
� Kétoldali emlõrák
� Emlõrák és emlõrákos (�50 év) vagy hámeredetû pe-

tefészek-/méhkürt-/hashártyarákos elsõfokú rokon
� Emlõrák és két emlõrákos és/vagy petefészekrákos,

hasnyálmirigy-, dülmirigyrákos (Gleason-szám �7)
elsõfokú rokon

� Elsõdleges emlõ- és elsõdleges petefészekrák egy
személyben

� Férfiemlõrák
� Hármas negatív emlõrák
� BRCA-hibát hordozó elsõfokú rokon
� Többes családi rákelõfordulás
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� A várandósságot tervezõket tájékoztatni kell a magzati és
a beágyazódás elõtti (5 napos blastocysta) genetikai vizs-
gálat (preimplantation genetic diagnosis, PGD) lehetõsé-
gérõl, gyakorlati megvalósításáról, kockázatáról és er-
kölcsi vonatkozásairól.

Gyakorlati észrevételek

� Tapasztalat és az irodalmi adatok szerint a felajánlott
génvizsgálatot a tanácsot kérõk általában elfogadják,
megfelelõen értékelik, és részt vesznek a szûrésben,
megelõzésben, továbbá a tudományos vizsgálatokban is.

Megjegyzés. A vizsgálat visszautasítása kivételesnek számít.
Tudományos kutatás céljára ilyenkor is kérhetõ a vérvétel,
ami természetesen megint csak a tanácsot kérõ beleegyezésé-
vel lehetséges. A tudományos kutatás eredményeirõl – amely
a daganathajlamosító gén vizsgálatát is magában foglalhatja –
a tanácskérõt nem tájékoztatjuk.

2. PARP-GÁTLÓK IRÁNTI ÉRZÉKETLENSÉG
A PARP-gátlókra érzékeny sejtekben másodlagosan alakul ki. Több oka lehet.

� A HR-hiányosság mérséklõdése (lásd fent).

� Fokozott gyógyszerkiáramlás. Megfigyelték, hogy olaparibbal kezelt daganatsejtek fokozottabban képzõdhetnek p-glikoproteinek, nö-
velve a gyógyszer sejtbõl való kiáramlását, ezért a ráksejtek nem pusztultak el. A p-glikoproteinek gátlásával az olaparib ismét hatékony
lett (1). A mellékhatások súlyosak, a klinikai kezelés jelentõsége még tisztázandó.

� A MET–HGFR és a PI3K–AKT jelközvetítés zavara elõsegíti a daganatképzõdést és a PARP-gátlókkal szembeni ellenállást. A MET
foszforilálja a PARP1-et, fokozza tevékenységét, csökkenti a PARP-gátlók iránti fogékonyságát. A MET-többlet a petefészekrákos be-
tegek ~10%-ában fordul elõ, és a PARP-gátlókkal szembeni érzéketlenséggel társul. A PI3K–AKT vonal zavarának számos, köztük a
petefészekrákok keletkezésében is van szerepe. Megfigyelték, hogy PARP-gátlók adására bekövetkezõ PARP1-tevékenység csökkené-
se következtében fokozódik a PI3K–AKT jelközvetítés, elõsegítve a sejtek túlélését; az ilyen sejteket tehát a PARP-gátlók kevésbé pusz-
títják. A MET-gátlók és a PI3K–AKT gátlók hatékonyságát több vizsgálatban is tanulmányozzák; önmagában vagy PARP-gátlókkal kö-
zösen adva is; alkalmazásuk kísérleti szinten tart (2).

� A mikro-RNS-ek (miRNS) befolyásolják a PARP-gátlók hatékonyságát. Például a miRNS622 gátolja a nem hasonmás végegyesítésben
meghatározó Ku70 és Ku80 fehérjét, aminek következtében a hasonmás hibajavítás kerül elõtérbe: a DNS-károsodást (PARP-gátlók ha-
tását) a genetikailag változatlan ráksejtek túlélik; a PARP-gátlók hatása tehát kevéssé érvényesül. Hasonló megfigyeléseket tettek a
miRNS182-vel is. Mivel nincsenek miRNS-célpontú gyógyszereink, az miRNS-(fõleg az miRNS622/182-) képzõdés vizsgálata csak a
PARP-gátlók hatékonyságának elõrejelzésére alkalmazható.

�
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� Általános vélekedés, hogy 18 év alattiaknál nem végzünk
genetikai vizsgálatot; a nagykorú döntse el, hogy akar-
ja-e. Kivétel a gyermekkorban megnyilvánult betegsé-
gekre hajlamosító genetikai hibák vizsgálata. Ezek sze-
rencsére ritkák. Végezhetõ még genetikai rákvizsgálat
gyermekeknél tudományos célból, szülõi beleegyezés-
sel.
� A daganatos, például petefészekrákban szenvedõ beteg

genetikai vizsgálata, nem genetikai tanácsadás, hanem a
kezelés része, ugyanis befolyásolja a teendõket.

Kiegészítés. Nem a tanácsadás része, de a tanácsadók fel-
adata a betegtámogató csoportok (patient support group)
szervezése. Feladatuk segíteni a betegeket a gyakorlati ne-
hézségeik megoldásában, magyarázatokat adni a betegség-
gel kapcsolatban stb.



A petefészekrákok három csoportra oszthatók: a hámeredetû, a
csírasejtes és az ivarléc-alapállomány eredetû rákokra. Az
utóbbi kettõ az összes petefészekrák 5%-át teszi ki. Az esetek
zöme tehát hámeredetû.

A gyakorlatban hámeredetûnek nevezzük a petefészekben ke-
letkezett rákot, függetlenül attól, hogy a petefészek saját sejtje-
ibõl vagy odakerültekbõl indul ki.

Négy alapformát különböztetünk meg: a savós, a nyákos, a
méhhámszerû és a világos sejtest. Elkülönítünk továbbá örök-
letes és szokványos rákot. A korábbi I-es és II-es formájú pete-
fészekrák-csoportosítást már nem alkalmazzuk.

� GYAKORISÁG, TÚLÉLÉSI ARÁNY

A hámeredetû petefészekrák a nõgyógyászati rákok (beleértve
az emlõrákot is) leggyakoribb haláloka Európában. A fejlett
országokban az emlõrák után a második leggyakoribb rák. Né-
pességi gyakorisága 1–2%. A 30 évnél fiatalabbaknál nagyon
ritka, utána mind gyakoribb, a legtöbb 50–70 éves korban ke-
letkezik.

A betegség >70%-át elõrehaladott állapotában fedezzük fel,
mert tünetszegényen fejlõdik, szóródik a hasban, ezért „néma
gyilkosnak” (silent killer) is nevezik. Az elõrehaladt betegség-
ben szenvedõk ötéves túlélési aránya ~25%. Kezelésük kez-
detben hatásos, többségük daganatmentessé tehetõ, de a rák
csakhamar kiújul, és a kezelés már kevéssé eredményes. Ezzel
ellentétben a kezdeti petefészekrákok kórjóslata jó: az I. stádi-
umú betegeknél az ötéves túlélési arány ~90%, a II. stádiumú-
aknál ~70%.

� KOCKÁZATI TÉNYEZÕK

A hámeredetû petefészekrák kialakulását több minden befo-
lyásolja.

� Szorosan összefügg az élethossznyi tüszõrepedéssel; ha
sok (korai serdülés, késõi változókor, kevés szülés, rö-
vid idejû szoptatás), fokozódik a veszély. A tüszõrepe-
dés gyulladásszerû (proinflammatory) választ vált ki a
méhkürt petefészki végében, amely átalakulhat rosszin-

dulatúvá. Ha sokszor történik (gyakori tüszõrepedés),
nagyobb a veszély.
� Családi érintettség; emlõ- és petefészekrák elõfordulása

a családban, kivált elsõ fokú rokonoknál. Ez a legjelen-
tõsebb hajlamosító tényezõ.

� Bizonyos nõgyógyászati betegségeknél (méhnyálkahár-
tyásság [endometriosis], soktömlõs petefészek, idült
kismedencei gyulladás) gyakoribb a petefészekrák (lásd
17. oldal).

Megjegyzés. A méhnyálkahártyásságok 5–15%-ában keletkezik
hámeredetû petefészekrák; rendszerint fiatalabb korban és korai
állapotban fordul elõ. Nem bizonyított, hogy a méhnyálkahár-
tya-szigetek eltávolításával csökkenthetõ a veszély (1), ami kö-
zös kórkialakulásra utal.

� Egyéb kockázati tényezõk: dohányzás, környezeti hatá-
sok, elhízás, talkum stb. (lásd 17. oldal). Rostdús, D-vi-
taminban gazdag étrend, sok mozgás csökkenti a petefé-
szekrák keletkezését, a leghatásosabban a fogamzásgát-
ló tabletták szedése.

� TÜNETEK, MEGNYILVÁNULÁS

A határeseti, a korai és az elõrehaladott petefészekrákos bete-
gek 16, 7 és 4%-a tünetmentes. Gyakran csak jellegtelen alhasi
kellemetlenségek jelentkeznek. Az elõrehaladott petefészek-
rák tünetei sem jellemzõk: hasi kellemetlenség/fájdalom, puf-
fadás a leggyakoribb; vérzészavar, étkezési nehézség, teltség-
érzés, a hastérfogat növekedése jóval ritkább. Elõfordulhat vi-
zelési panasz (sürgõsségi, gyakori vizelés), ha a daganat
nyomja a hólyagot. Ritka a lábduzzanat kismedencei vérrögö-
södés miatt. Gyomor-, bélpanaszok (hányinger, hányás, has-
menés vagy székrekedés) inkább késõbbi tünetek, miként a fo-
gyás és a fáradtságérzés is, valamint a hasvíz megjelenése,
esetleg a daganat (keménység) tapinthatósága a hasban.

A petefészekráknak tehát általában vannak tünetei, de nem jel-
legzetesek, nagyon enyhék, sokszor alig észlelhetõk, ezért
mondjuk, hogy „némán” fejlõdik. A tünetszegénység és jelleg-
telenség miatt ismerjük fel a daganatok többségét elõrehala-
dott állapotban.

Bõsze Péter, Pálfalvi László
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Lényeges, hogy a nõgyógyász gondoljon a petefészekrákra
enyhe, nem jellegzetes tüneteknél is, kivált a veszélyeztetett
nõknél. Érdemes erre az asszonyok figyelmét is felhívnia.

� SZÛRÉS

A petefészekszûrés célja a rák korai állapotban való felismeré-
se, a petefészekrák eredetû halálozás csökkentése. A szûrése
népességi szinten nem megoldott, noha rendkívüli erõfeszíté-
seket tettek, és nagyon sok pénzt fektettek bele. Szûrésre a
CA125 és más daganatjelzõket, valamint a hüvelyi ultrahang-
vizsgálatot használták; ezeket külön-külön és sokféle együt-
tesben is alkalmazták, de a halálozás számottevõen egyikkel
sem csökkent (lásd 17. oldal); viszont jelentõsen nõtt a felesle-
ges beavatkozások, vizsgálatok, mûtétek száma (2).

Sajátos a ROCA-módszer (Risk of Ovarian Cancer algorithm –
ROCA). Lényege: a CA125 egyedi értékének az emelkedését ve-
szi figyelembe: például egy év alatt 13 U/ml-rõl 27 U/ml értékre
emelkedik, noha mindkettõ az élettani értékeken belül van, mégis
kórosnak értékeli, mert korai petefészekrákot jelezhet. Ha az ér-
ték emelkedik, hüvelyi ultrahangvizsgálat szükséges – ezt nevez-
zük kétlépcsõs szûrésnek. A vizsgálatok csak részben lezártak.
Az átlagnépességben nem csökkent a petefészekrák eredetû halá-
lozás, de családi petefészekrákos esetekben sokkal több a korai
stádiumban felismert daganat (3). A ROCA-módszer hosszú távú
hatékonyságának megítélése – csökkenti-e a halálozást? – még
várat magára.

Megfontolások.

� A népesség szûrése a petefészekrák korai felfedezésére na-
gyon is kívánatos. Az I. stádiumú betegek 90%-a gyógyítható, a
II. stádiumúak ötéves túlélése 70%, a III–IV-ban lévõkké azon-
ban csak 20% – a petefészekrákok 80%-át III–IV. stádiumban is-
merjük fel. Számítógépes kísérletek igazolták, hogy a petefészek-
rák korai felismerése 10–30%-ban hosszabbítaná a túlélést, és ki-
fizetõdõ (4).

� A petefészek megfelelõ szûrési módszere szigorúan meghatá-
rozott. Mivel a petefészekrák elõfordulási aránya 1/2500, a szû-
réshez nemcsak igen érzékeny (�75%), hanem rendkívül fajlagos
(�99,7%) módszer szükséges – a 10%-os elõrejelzõ érték (10 mû-
téttel legalább 1 rák felfedezése) csak így érhetõ el. A fajlagosság
javításával csökkenthetõk a felesleges beavatkozások. A nagy-
kockázatú népesség (örökletes petefészekrák) szûrésénél mások
a követelmények, mivel jóval gyakoribb a petefészekrák.

� A sikeres petefészekszûréshez elméletileg elsõsorban a ma-
gasfokú savós petefészekrákok korai felismerése szükséges, mi-
vel az elõrehaladott petefészekrákok zömét ezek adják. Kérdés:
ezen rákok korai felismerése is olyan kedvezõ túlélési arányú len-
ne-e, mint az olyan I–II. stádiumú petefészekrákoké, amelyekben
alacsonyfokú stb. rákok is vannak.

� Idõelõnyhiba* (lead-time bias). A szûrési eredmények értéke-
lésénél figyelembe kell venni az idõelõnyt*, azt az idõtartamot,
amely a koraitól az elõrehaladott rák kialakulásáig tart. Ennyi
idõvel akkor is hosszabb a túlélés, ha a szûrés nem befolyásolja.
A beteg hosszabban él, noha ez nem a szûrés következménye.

Egyéb szûrési lehetõségek:

� Más fehérjejelzõk. Több mint 110 félét vizsgáltak egyedileg,
a CA125-tel együtt vagy más együttesekben. Közülük a HE4, a
transztiretin, a CA15.3 és a CA172.4 terjedt el leginkább; a
HE4-et a gyakorlatban is alkalmazzuk: néhány esetben felfedezi
a CA125 által nem felismert petefészekrákot. A CA15.3 és a

CA172.4 a MUC1 nyákfehérje két különbözõ antigenitású válto-
zata. Szokványos szûrésre nem váltak be.

� Sajátellenanyagok (autoantibodies). A hibás gének által kó-
dolt kóros fehérjékkel szemben a szervezetben azonnal ellen-
anyagok képzõdnek, sokszor már a méhkürt-, petefészekrákok
kezdetekor, amikor a ráksejtekrõl levált fehérjejelzõk mennyisé-
ge még elenyészõ.

A hámeredetû petefészekrákokban elõforduló sokféle kóros fe-
hérje ellenanyagát vizsgálták; elsõdlegesen a kóros p53 ellen-
anyagot, mivel a TP53 gén hibája a leggyakoribb; a magasfokú
savós rákok 96%-ában fordul el. A klinikai vizsgálatok arra mu-
tattak rá, hogy az ellenanyagok kimutatásával a rákos átalakulás
hónapokkal, akár egy-két évvel korábban jelezhetõ, mint a
CA125-mérésével (5). Hasonló megfigyeléseket tettek többek
között az EpCAM-, IL8-, PLAT-, MDM2-, cMYC-, HOXA7-el-
lenanyagokkal is.

Összegezve megállapítható, hogy az ilyen ellenanyagok mérésé-
vel a daganatok jóval korábban és érzékenyebben fedezhetõk fel,
mint más módszerrel, és csaknem 100%-os fajlagossággal. Ter-
mészetesen csak azokat a daganatokat jelzik, amelyekben az
adott gén hibás, és kóros fehérjét képez. Helyük a szûrési gyakor-
latban még kísérleti szinten van. A jövõ egyik legígéretesebb le-
hetõsége.

� Genetikai jelzõk. Négyfélét vizsgálnak esetleges alkalmazás-
ra. Ezek a rákos átalakulás kezdetén már jelen vannak, ezért jóval
korábban, hónapokkal, évekkel hamarább jelezhetik a petefé-
szekrákot, mint a ráksejtekrõl levált fehérjejelzõk. Fajlagosságuk
csaknem 100%-os, és természetesen csak azokat a daganatokat
jelzik, amelyekben elõfordulnak. A gyakorlatban elsõsorban a
CA125-vizsgálat kiegészítéseként jönnek szóba – jelenleg mind-
egyik kísérleti szinten van.

� Keringõ daganat-DNS*. A daganatokból kiszabadult
DNS-részek nemzetközi neve: circulating tumor DNA
(ctDNA),. Ezek könnyen elkülöníthetõk a nyiroksejtek
DNS-étõl, mert jóval kisebbek: 140–170 bázispárnyi sza-
kaszok. Elsõsorban a sejtvégzet folyamatakor szakadnak
le. Megfelelõ módszerekkel (deep sequencing and droplet
digital polymerase chain reaction, PCR) ezekbõl a rövid
szakaszokból is kimutathatók a génhibák, az ép válzat el-
vesztése, a DNS-metilezés, a másolatszám-módosulat
(copy number variation) és az egynukleotidos módosula-
tok is. A szûrés szempontjából a TP53 génhiba a legjelen-
tõsebb; hasznosan kiegészítheti a CA125-tel végzett szû-
rést. Össze is állítottak több daganatjelzõs vizsgálótálcát
(CancerSEEK), melynek segítségével a petefészekrákot
85%-ban a CA125 és a TP53-hiba közösen igazolta (6). A
kettõ együttes vizsgálatának érzékenysége tehát megha-
ladja a megkívánt (75%) érzékenységi szintet.

� DNS-metilezés. A daganatgátló gének túlmetilezése
(csökkent kifejezõdése), valamint az onkogének csökkent
metilezése (fokozott kifejezõdése) gyakori a petefészek-
rákokban; a túlmetilezés fõleg az elõrehaladott rákokban
figyelhetõ meg. A BRCA1 fokozott metilezése ~10%-ban
fordul elõ – HR-hiányos állapot keletkezik.

A metilezés-fajlagos PCR (Methylation-specific PCR (MSP)
módszer rendkívül érzékeny: egyetlen metilezett válzatot is képes
felismerni; alkalmas a keringõ szabad DNS-ek (cell-free DNA,
cfDNA) metilezettségének vizsgálatára is. A metilezett szabad
DNS-ek kimutatásával a petefészekrákok egészen kezdeti szaka-
szukban és >90%-os fajlagossággal ismerhetõk fel.

� Mikro-RNS (miRNS) microRNA (miRNA). Rövid, 18–24
nukleotidból álló, nem kódoló, egyláncú RNS-szakasz; gátolja a
génkifejezõdést az átírt mRNS fordításának megakadályozásá-
val; kapcsolódik az mRNS-hez. Egyetlen miRNS számos gént
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szabályoz, többnyire valamely biológiai folyamatban (például
jelközvetítés) részt vevõ géneket. Feltehetõen ~1000 miRNS van,
ezek több ezer gén tevékenységét irányítják, jellegzetesen egy-
mással összehangolva. A miRNS vagy az Argo2 (Argonate 2)
dajkafehérjéhez kötõdve kering, ellenállva a ribonukleázoknak,
avagy a sejtkívüli tér hólyagcsáiban (extracellular vesicles, EVs)
van.

Miután a mikro-RNS-ek együttesen hatnak, valósze-
rûtlen, hogy egyetlen mikro-RNS jelzõ lehet, hálóza-
tuk vizsgálata (neural network) viszont nagyon is al-
kalmas a daganatok felismerésére: érzékenysége 75%,
fajlagossága 100%. A CA125-tõl független jelzõ (4).

� Váladék-DNS. A petefészekrák és a méhkürt szoros kapcsola-
ta miatt a méhkürt váladékába is vannak daganat-DNS-ek, ame-
lyek a méhen keresztül kifolynak a hüvelybe. Ezek a kerin-
gõ-DNS-ekhez hasonlóan vizsgálhatók a hüvelyváladékban
(tampon), a méhnyaki (PapSEEK) és a méhüregi váladékban, pél-
dául folyadékalapú kenetvizsgálatból (molecular Papanicolaou
[Pap] tests). Minél feljebbrõl veszünk váladékot, annál nagyobb a
találati biztonság. Általában több génhibát, génhiány együttesét
vizsgálják. A fajlagosság 100%-os, de az érzékenység nem ele-
gendõ. Kérdés, hogy a kimutatott génhiba rákot jelez-e, avagy a
gyakori kóros sejtekbõl származik – tisztázásához vizsgálatok
szükségesek.

Összegzés. A népességi petefészekszûrése, noha nagyon is
szükséges, a jelenlegi módszerekkel nem javasolt; a nemzetkö-
zi és a hazai útmutatók is ellenzik. A módszerek fajlagossága
ugyan megfelelõ, a kétlépcsõs megközelítés (molekulajelzõ,
ha pozitív, képalkotó vizsgálat) tetszetõs is, de az érzékenység
a betegség ritka elõfordulása miatt nem elegendõ. A veszé-
lyeztetettek szûrése azonban helyénvaló – a petefészekrák kö-
zöttük jóval gyakoribb (lásd örökletes petefészekrák).
Költséghatékony szûrés rendkívül fajlagosság elsõ jelzõtõl és
jóval érzékenyebb képalkotó (második) vizsgálattól várható.

Gyakorlati tanács: ha bármilyen okból CA125-meghatározást
végzünk, az eredmény megorzése lényeges: késõbbi vizsgála-
tok összehasonlítási alapja lehet.

� MEGELÕZÉS

A megelozés lehetoségeinek alkalmazása függ az életkortól,
genetikai kockázattól, a fogamzási igénytol, valamint a sebészi
beavatkozás kockázatától és a folyamatosan bovülo tapaszta-
latoktól. A kérdést a 17–18. oldalon részleteztük. Csupán azt
emeljük ki, hogy a fogamzásgátló tabletták sokéves szedése
hatásosan véd a petefészekráktól.

A függelékek eltávolításának kérdése méheltávolításkor. A jó-
indulatú betegségek miatt végzett méheltávolítás ma is a leg-
gyakoribb nõgyógyászati mûtét. Sok évtizedes a vita a függe-
lékek egyidejû eltávolításáról a petefészekrák megelõzésére.
Az utóbbi egy-két évtizedben az épnek látszó petefészkek
megtartása került elõtérbe, mivel ennek számos elõnyét figyel-
ték meg. Az irodalmi adatok nem egységesek, a gyakorlat
szempontjából a következõk állapíthatók meg.

� A petefészkek eltávolítása a méh kivételekor csökkenti a pete-
fészekrák kialakulását; a kockázati arány az átlagnépességben
0,12; ennek alapján javasolják a petefészkek kivételét (7). Minél
gyakoribb a petefészekrák valamely népességben, annál kifeje-

zettebb a védõhatás. A petefészkek eltávolítása bizonyítottan
csökkenti az emlõrákok veszélyét is. Az irodalomban ezt a szem-
pontot nem elemzik mélyrehatóan.

� A petefészkek kivételének számos hátránya van (lásd 18. ol-
dal). Ezek mindenkor mérlegelendok. A kiegészíto függelékeltá-
volítás mutéti szövodményei (vérzés, sérülés) nem számottevok.

� Új megvilágításba helyezi a kérdést az, hogy a petefészekrá-
kok zömét kitevõ és a petefészekrákok miatti halálozásért legin-
kább felelõs magasfokú savós rákok valószínûleg a méhkürtbõl
erednek. Ezért elegendõ a méhkürtök eltávolítása, amelynek hát-
ránya jóformán nincs, a mûtéti megterhelés és a szövõdmények
elhanyagolhatók, és kürtfolyadékgyülem sem keletkezhet. Ez a
módszer folyamatban lévõ tanulmányok tárgya.

Összegezve: A petefészek- és emlõrák szempontjából átlagos
kockázatú betegek jóindulatú betegség miatti méheltávolításá-
nál nem helyénvaló az épnek látszó és még szabályosan mûkö-
dõ (rendszeres havivérzés) petefészkek eltávolítása, ha nem
fokozott az emlõrák veszélye. A méhkürt méhen kívüli részé-
nek kivétele vagy az alsó rojtkivágás* (distal fimbriectomy)
viszont szükséges; az utóbbi általában elegendõ, ha nincs csa-
ládi terheltség. Sarkalatos a petefészekhez kapaszkodó rojt
(fimbria ovarica) kivágása. A méhkürtcsonkolás lehetõségét,
mint a petefészekrák megelõzésének módját, mindig tárgyal-
juk meg a beteggel. Mûtéti kockázata jóformán nincs, az
asszony egészségére sem hátrányos. Lényeges, hogy a pete-
fészkek vérellátása ne sérüljön; a megfelelõen végzett mûtéttel
nem károsodik a petefészkek tevékenysége.

Ha a petefészkek nem mûködnek és/vagy nem épek, eltávolítá-
suk feltétlenül javasolt: bizonyított, hogy csökkenti az emlõrák
kockázatát, és megkönnyítik a hormonkezelést. Ha eltávolít-
juk a petefészkeket, a hormonok adása mindig szóba jön. Min-
den döntés egyedi és a beteggel közös. A nagykockázatú
asszonyoknál alkalmazandó szempontokról a 18. oldalon ol-
vashatunk.

� KÓRISMÉZÉS, KEZELÉS ELÕTTI VIZSGÁLATOK

Több részbõl tevõdik össze: alapvizsgálatok, a függelékképlet
jó- vagy rosszindulatú voltának megkülönböztetése, a stádium
megállapítása, a mûthetõség megítélése és a genetikai vonat-
kozások. A petefészekrákot és válfaját a szövettani vizsgálat
állapítja meg.

ALAPVIZSGÁLATOK

Ezeket mindegyik betegnél elvégezzük; ez a kórmegállapítás
elsõ szakasza.

Kórelõzmény. Jelentõsége, mint minden más betegségnél,
alapvetõ. A hámeredetû petefészekráknak is vannak tüneti
(lásd fent), noha nem jellegzetesek, ennek ellenére a tünetek
alapján gyaníthatjuk a betegséget, csak gondolni kell rá. Gya-
korlati nõgyógyászati figyelmeztetés: a bizonytalan hasi, alha-
si tûnetek, míg hátterük nem tisztázódik, petefészekrákra gya-
núsak, és hüvelyi ultrahangvizsgálatot stb. igényelnek. Lénye-
ges a családi kórelõzmény is.

Vizsgálat, nõgyógyászati vizsgálat. Feltûnhet a soványság,
hasi puffadás, és megállapíthatjuk a hasvizet. Hasfali érzé-
kenység nem jellemzõ. A nõgyógyászati vizsgálatnál nem
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mindig tapintható függelékképlet. Kismedencei teltségnél hü-
vely–végbél vizsgálattal tájékozódhatunk a méh melletti kötõ-
szövet állapotáról.

Daganatjelzõk. Alapvizsgálatként CA125-, a HE4-, a CEA- és
az AFP-meghatározást végzünk, néha kiegészítve a CA19.9
vizsgálatával. Leginkább a függelékképletek jó- vagy rosszin-
dulatú voltának valószínûsítésében van szerepük (lásd lej-
jebb). A hámeredetû petefészekrák két sajátos jelzõje a CA125
és a HE4. Szérumszintjük mérése a betegek követésére, a
gyógyszerek hatékonyságának megállapítására sokszor igen
jól alkalmazható.

Megjegyzés. A CEA/CA125 arány jelentos emelkedése elsõdle-
ges gyomor-bélrendszeri daganatra utal.

Képalkotó vizsgálatok. Szokványos a hüvelyi és hasi ultra-
hangvizsgálat és a mellkasi röntgenvizsgálat elvégzése, kiegé-
szítve az emlõk vizsgálatával (ultrahang vagy mammográfia).
Az ultrahangvizsgálat sokoldalúan mutatja a daganatot, meg-
határozó a függelékképlet jó- vagy rosszindulatú voltának
megkülönböztetésében (lásd 27. oldal).

Megjegyzések. A petefészkek térfogata fontos támpont az épnek
látszó petefészekben alakuló daganat gyanításában. Véleménye-
zéskor vegyük figyelembe, hogy a térfogat az életkorral csökken.

Gyakori lelet az egyosztatú tömlõ. A 10 cm-nél kisebb egyosztatú
tömlõ soha nem bizonyult rosszindulatúnak. 70%-ban 2–3 hónap
alatt visszafejlõdik, csupán 7%-ban marad meg tovább. Hat szá-
zalékukban tömött terület is kialakul, 16%-ukban sövény kelet-
kezik; az utóbbiak között elõfordul rákosodás. A képletek folya-
matos ellenõrzése ezért szükséges (8).

Szövettani vizsgálat. Mint minden daganat, a petefészekrák
kórisméje is szövettani. Végezhetõ a mûtét elõtt, alatt és után.

� Mûtét elõtt vékonytûs sejtmintát vagy hengeres szövetmin-
tát vehetünk. Csak akkor megengedett, ha a daganat szétterjedt
a hasüregben, avagy az olyan gyenge állapotú betegek nagy
daganatainál, akik kezelését gyógyszerekkel kezdjük (lásd 24.
oldal). A rosszindulatúságra gyanús önálló kismedencei kép-
letbe nem szabad beleszúrni a daganatsejtek szóródása miatt –
ez a stádiumot is megváltoztatja. Az ilyen daganatokat elsõdle-
gesen el kell távolítani.
Ha a szövettani vizsgálat nyákos daganatot állapít meg, a gyo-
mor és bélrendszer tükrözéses vizsgálata javasolt az elsõdleges
béldaganat kizárására.

� A mûtét alatt szokásos a fagyasztott metszet vizsgálata a be-
tegség megállapítására, ritkán a mûtét kiterjesztését meghatá-
rozó áttét megállapítására.

� A mûtét utáni szokványos szövettani vizsgálatnál alapvetõ a
méhkürtök rojtos felének alapos, SEE-FIM elõírás (lásd 86.
oldal) szerinti feldolgozása – rejtett hámbeli rákot, más kóros
sejtburjánzást fedezhet fel; ennek elsõsorban tudományos je-
lentõsége van.

Genetikai vizsgálat. A BRCA gének vizsgálata a petefészekrá-
kos betegek alapvizsgálatához tartozik, vagyis minden esetben
elvégzendõ: jelentõsen befolyásolja a kezelési tervet (lásd 87.
oldal).

A FÜGGELÉKKÉPLET JÓ- VAGY ROSSZINDULATÚ
VOLTÁNAK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE

Képalkotó vizsgálatokkal és daganatjelzõkkel valószínûsíthet-
jük a függelékképlet jó vagy rosszindulatú voltát; biztos a szö-
vettani vizsgálat. Legelsõ a hüvelyi ultrahangvizsgálat, ez ön-
magában is döntõ lehet; szokásosan az IOTA (International
Ovarian Tumour Analysis) elveket alkalmazzuk (érzékenység
93, fajlagosság 80%, negatív elõrejelzõ érték 0,99) (lásd 27.
oldal). Ebben vannak M- (rosszindulatúságra utaló) és B-
(rosszindulatúság ellen szóló) jellegzetességek (lásd 27. ol-
dal). Ha a vizsgálat bizonytalan (M- és B-jellegzetességek is
elõfordulnak), az MR-vizsgálat hasznos lehet. Ha nem eléggé
tapasztalt ultrahangos látja a kétféle jellegzetességet, szakértõ
ultrahangos bevonása szükséges. Az alaki eltéréseket jól ki-
egészítik az áramlási vizsgálatok (lásd 28. oldal). Hátránya az
ultrahangvizsgálatnak, hogy a nagyon kicsi elváltozásokat
nem ismeri fel.

A daganatjelzõk közül a CA125 és a HE4 meghatározása szok-
ványos. Emelkedett érték önmagában is rosszindulatúságra
utal, de lehet más oka is. A HE4 fajlagossága a nagyobb (93
szemben a CA125 78%-ával). A negatív eredmény nem zárja
ki a petefészekrákot: nem mindegyik képez daganatjelzõket. A
kettõ együttes vizsgálata megbízhatóbb. A hatékonyság javítá-
sára összetett elemzési rendszereket dolgoztak ki. Ezek közül a
ROMA (risk of malignancy algorithm) és az RMI (risk of
malignancy index) terjedt el; a ROMA elemei: CA125, HE4 és
a változókor-állapot, RMI az ultrahangjelek, a CA125 és a vál-
tozókor-állapot alapján értékel (lásd 23. oldal). A kettõ közül a
ROMA az érzékenyebb (86 szemben a 66%-kal), a fajlagosság
azonos (75%).

Ezek a vizsgálatok csak valószínûsítik a jó- vagy rosszindula-
túságot (gyakran csaknem teljes biztonsággal), és a betegek
kezelési tervezésére szolgálnak. Gyakorlati szabály: ha bár-
mely vizsgálat felveti a rosszindulatúság lehetõségét, a betege-
ket nõorvosi daganatgyógyászati központban kell kezelni! Ha
a függelékképlet valószínûleg petefészekrák, a mûthetõség el-
döntése a következõ lépés.

A MÛTHETÕSÉG MEGÍTÉLÉSE

Három alapszempont

� A kismedencére korlátozódott vagy a hasüregbe szórt-e a
daganat, és van-e áttét a hasüregen kívül. A hasüregi terjedés
hüvelyi, hasi ultrahangvizsgálattal általában eldönthetõ, szük-
ség esetén medencei, hasi CT-vel pontosítható. Tisztában kell
lennünk a korlátokkal: a parányi szóródást egyik sem ismeri
fel, a CT a 10 mm-nél kisebb felrakódásokat nem észleli.
A mellkasi áttétet az röntgenvizsgálat kimutatja, de a mellkasi
CT pontosabb. A medencei, hasi, mellkasi CT egyszerre vé-
gezhetõ.
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� Hasüregi szórásnál a daganat eltávolíthatóságának négy
döntõ eleme van.
� A vékonybelek érintettségének kiterjedtsége. Ha a vé-

konybelek jelentõs részén daganatos felrakódás van, a
mûtét nem végezhetõ el megfelelõen.
� A gyomor, patkóbél, béltörzsi verõér (truncus coeliacus)

beszûrtsége. Ezeken a részeken a daganat teljes eltávo-
líthatósága nagyon is kérdéses.
� A vékonybélfodor beszûrtsége. Ha jelentõs, a daganat

általában nem távolítható el maradéktalanul.
� Van-e eltávolíthatatlan áttét.

A döntõ elemekrõl képalkotó vizsgálatokkal tájékozódhatunk
– a hasi ultrahangvizsgálat és CT általában elegendõ, a legbiz-
tosabb az áramlásgátlásos MR (lásd 30. oldal) és a hastükrözés
(lásd 24. oldal).

� A beteg testi és lelki állapota. A fentiekkel felmérhetjük a
mûtéti megterhelés nagyságát; ennek ismeretében értékeljük a
beteg erõnlétét: képes-e a mûtéti megterhelést elviselni. Lé-
nyeges a lelki állapot is, például, ha bélkivezetés valószínû, el-
fogadja-e a beteg.

Gyakorlati megfontolások

� A kismedencei daganat a hashártya mögötti megközelítés-
bõl gyakorlatilag mindig eltávolítható, alkalmanként bélcson-
kolással.

� Ha a daganat teljes eltávolíthatósága képalkotó vizsgálatok-
kal nem dönthetõ el biztonsággal, hastükrözést végzünk, ki-
egészítve a daganat hasmegnyitásos eltávolításával, ha azt a
hastükrözéssel lehetségesnek véljük.

� Ha a daganat maradéktalan eltávolíthatósága kétséges, he-
lyesebb a mûtétet második lépésben, bevezetõ gyógyszerek
adását követõen végezni, amennyiben a daganat a gyógysze-
rek hatására jelentõsen megkisebbedik.

� Ha a betegnek gyomor-bélrendszeri tünetei vannak, a gyo-
mor-bélrendszer mûtét elõtti vizsgálata feltétlenül helyes.

A STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÁSA

A petefészekrák stádiumának megállapítása sebészi. Magában
foglalja a méh és függelékeinek, a cseplesz egészének (kis- és
nagycseplesz) eltávolítását, a hashártya részletes átnézését,
hashártyai mintavételekkel, illetõleg a gyanús területek kivá-
gásával, és a hasvíz vagy hasi mosófolyadék sejtvizsgálatát. A
nemzetközi ajánlásban szerepel a medencei és a fõerek körüli
nyirokcsomók eltávolítása is, magunk ezt nem végezzük: a
nyirokcsomók területeinek alapos átnézését, és csak a megna-
gyobbodott nyirokcsomók eltávolítását tartjuk szükségesnek;
miként az épnek látszó féregnyúlvány kivételét sem tartjuk
fontosnak a stádium megállapításához.

Megjegyzés: a nyirokcsomók eltávolításának kérdésében: szük-
séges-e a stádium megállapításához, nincs egységes hazai állás-
pont.

A távoli áttétek elõfordulásáról képalkotó vizsgálatokkal tájé-
kozódunk, ezeket alkalmazzuk a daganat kiterjedésének mûtét
elõtti megítélésére is. Legtöbbször hasi, medencei, mellkasi
CT-t végeznek, kivételesen medencei MR-t. Egyik sem szük-
ségszerû, a hüvelyi-hasi ultrahangvizsgálat és a mellkasi rönt-
gen. szokásosan elegendõ. A kiegészítõ képalkotó vizsgála-
tokkal a sebész figyelmét hívjuk fel azokra az áttétekre, ame-
lyek megnehezíthetik a mûtétet (lásd 30–33. oldal).

� KEZELÉS
A KEZELÉS ÁLTALÁNOS MEGFONTOLÁSAI

A hámeredetû petefészekrákos beteg kezelése a megfelelõ mû-
téti elõkészítésbõl (lásd 45. oldal), a daganat teljes eltávolítá-
sából és kiegészítõ gyógyszeres kezelésbõl, továbbá a mûtét
utáni gondozásból (lásd 69. oldal), valamint folyamatos után-
követésbõl áll.

Az elõrehaladott petefészekrákok idült betegségnek tekinthe-
tõk, idõrõl idõre kiújulnak, legtöbbször végzetesek. Ha a daga-
nat teljesen eltávolítható, és a beteg állapota is megfelelõ, mû-
téttel kezdjük a kezelést, fõleg hagyományos alapon, és mert
elõnyösebbnek véljük, noha mindent kizáró bizonyítékokkal
ez nem igazolható. Józan mérlegelés és az irányelvek figye-
lembe vétele elengedhetetlen a mûtéti javallat felállításában.
Az életminõség szem elõtt tartása szintén sarkalatos.

Alapelv. A petefészekrákos beteget nõorvosi daganatgyógyá-
szati központokban kell kezelni. Így biztosíthatók a személyi
és tárgyi feltételek; a beteg megfelelõ elõkészítése a mûtéti és
gyógyszeres kezelése, a mûthetõség megfelelõ megítélése, a
szükséges genetikai vizsgálatok elvégzése és a betegek lelki
gondozása.

A genetikai vizsgálat lényegében a BRCA gének vizsgálata,
ám célszerû a vizsgálatot a hasonmás átrendezõdés egyéb gén-
jeire, mindenekelõtt a BRIP1, RAD51C, RAD51D génekre is
kiterjeszteni, ha a BRCA géneknél nem találunk eltérést. Nem
elég a fehérvérsejtek DNS-ének vizsgálata, fontos a ráksejtek
genetikai elemzése is. A genetikai vizsgálatok jól kiegészíthe-
tõk immunfestésekkel, például p53-festéssel.

Megjegyzés: Tudatában vagyunk, hogy a megfelelõ genetikai
vizsgálatok elvégzésének nem mindenütt van meg a lehetõsége.
A petefészekrákok korszerû ellátásának mégis elengedhetetlen
része.

MÛTÉTI KEZELÉS

Általános irányelvek

� Az elsõdleges mûtét csak akkor javasolt, ha a daganat min-
den bizonnyal teljesen – látható daganatfelrakódás visszama-
radása nélkül – elvégezhetõ.

A mûtétnél, akár elsõdleges, akár bevezetõ kemoterápia utáni
köztes mûtét, törekedni kell a teljes daganateltávolításra. A ré-
gebben alkalmazott elv, amely szerint a mûtés „optimális"-nak te-
kinthetõ, ha a hasüregben 1 vagy 2 cm-nél nagyobb átmérõjû da-
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ganat nem maradt vissza, ma már nem állja meg a helyét. Minden
esetben törekedni kell minden szabad szemmel látható, vagy ta-
pintható daganat eltávolítására.

� Kezdeti petefészekráknál a méhfüggelék eltávolítása min-
denkor kiegészítendõ a stádium megállapításával (lásd fel-
jebb). Ez a mûtét IA-stádiumnál végezhetõ hastükrözéssel is.

� A medencei és a fõerek körüli nyirokcsomók eltávolítás szo-
kásosan hozzátartozott a teljes daganateltávolítás mûtétéhez.
Elõnye azonban nem bizonyított – az irodalmi adatok ellent-
mondóak –, a közvetlen és késõi szövõdmények viszont gya-
koribbak, ezért csak a megnagyobbodott nyirokcsomók eltá-
volítását javasoljuk (lásd 46. oldal). A féregnyúlványt is csak
akkor távolítjuk el, ha daganatos, vagy hozzátapadt a daganat-
hoz.

� A mûtétet szakképzett daganatsebész nõgyógyász végezze;
aki képes a daganatot a hasüreg minden részébõl eltávolítani.
Ehhez meglehetõsen sokféle beavatkozásra lehet szükség,
amely a has teljes megnyitásával lehetséges. Az elõrehaladott
petefészekrákos beteget mindenkor a has teljes megnyitásával
kell mûteni.

FOGAMZÁSKÉPESSÉGET MEGTARTÓ KEZELÉS

A beteg kérésére, ha még szülni akar, az IA-stádiumú G1, eset-
leg G2, valamint az ICG1 petefészekráknál lehetséges, hogy
csak az érintett függeléket távolítjuk el. Feltételei:

� Klinikai és mûtéti áttétmentesség. Mûtét elõtti megálla-
pítása magában foglalja az alapvizsgálatok mellett a me-
dencei, hasi és mellkasi CT-t – kétes esetben a medencei
MR-t is. Mûtéti felderítése: megfelelõ stádiumozás (lásd
feljebb); ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni.
� A beteg megfelelõ felvilágosítása, beleértve annak ve-

szélyét, hogy a visszamaradt vagy kiújult daganat kór-
jóslata kedvezõtlen, továbbá, hogy a végsõ szövettani
vizsgálat eredményétõl függõen szükség lehet újabb
mûtétre (méh, függelék stb. eltávolítására), valamint,
hogy a gyermekvállalás végeztével a méh és a másik
függelék eltávolítása javasolt. A kockázatot a beteg vál-
lalja.

Az épnek látszó másik petefészek kimetszése szövettanra
szükségtelen. A mûtét hastükrözéssel is biztonsággal elvégez-
hetõ.

A kiegészítõ gyógyszeres kezelés kérdése ellentmondásos. A
megfelelõen stádiumozott betegeknél a kiegészítõ kemoterá-
pia nem hosszabbította meg lényegesen a betegek életét; ennek
ellenére javasolják. Egyedileg dönthetünk a genetikai és egyéb
mutatók birtokában; az egyedüli platinakezelés valós válasz-
tás. Ha a stádiumozás nem megfelelõ, a szokványos kezelést
adjuk.

A mûtétet követõ fogamzás nem nehezített, nem gyakoribb a
vetélés és a fejlõdési rendellenesség, a kiegészítõ gyógyszeres
kezelésben részesülõknél sem.

GYÓGYSZERES KEZELÉS

Általános irányelvek

� A minden petefészekráknak ugyanaz a kezelése korszak el-
múlt, elõtérbe került (a jövõben még inkább) a célzott kezelés,
mivel a gyógyszerek hatékonyságát a daganatok szöveti és ge-
netikai szerkezete meghatározóan befolyásolja.

� Sejtmérgezõ kezelésként szokásosan carboplatin (AUC
5–6) és paclitaxel (175 mg/m2 3 óra alatt) együttesét adjuk in-
fúzióban, 3 hetenként, összesen 6 alkalommal. Ezt tekintjük
szokványos vagy szabványkezelésnek.

Megjegyzések. A szokványos kezelésnek számos változatát vizs-
gálják, és más sejtmérgezõ szerekkel is kiegészítik, továbbá vizs-
gálják a hasüregbe adás hatékonyságát (lásd 35–39. oldal). Ezek
kísérleti kezelések, egyik sem tekinthetõ olyan hatékonynak,
hogy szabványkezelésként alkalmazzuk. Sok a megválaszolatlan
kérdés, a folyamatban lévõ vizsgálatoktól remélünk választ.

Vizsgálták a sejtmérgezõ szerek több alkalommal való adásá-
nak hatásosságát, és megállapították, hogy nem hosszabbítja
meg a túlélést, csak a mellékhatások halmozódnak.

� A platinaérzékenység fontos és független jelzõje a CD8+
T-sejtek jelenléte a petefészekrák hámszöveteiben. Azok a da-
ganatok, amelyekben nincsenek CD8+ T-sejtek, a platinára ér-
zéketlenek (9). Ez fontos szempont lehet a gyógyszerek kivá-
lasztásánál.

Megjegyzés. Bevezetõ kemoterápiát követõen ez az összefüggés
nem igazolható.

� Általános nézet, hogy a megfelelõen stádiumozott stIa-G1/2
petefészekráknál eltekinthetünk a kiegészítõ gyógyszerek adá-
sától, továbbá az stIb-G1/2 daganatoknál elegendõ 3 kiegészí-
tõ kezelés. A döntés mindig egyedi, a beteggel egyeztetve kell
meghoznunk.

� Ígéretes a magas hõmérsékletû hasüregi kemoterápia
(HIPEC), de még keresi a helyét. Az eddigi tapasztalatok sze-
rint meghosszabbítja a betegek életét (lásd 64. oldal), és költ-
séghatékonynak is tûnik. Természetesen csak daganatgyógyá-
szati központokban végezhetõ. Alkalmazható a bevezetõ sejt-
mérgezõ kezelést követõ mûtétek befejezéseként is.

� A platina–paclitaxel kezelést egyre inkább kétféle moleku-
lacélzó* gyógyszerrel egészítjük ki. Ezek az érújdonképzõdést
gátlók (lásd 41. oldal) – közülük a bevacizumab engedélyezett
a petefészekrák szokványos kezelésére; valamint a PARP-
gátlók (lásd 42. oldal), de számos egyéb gyógyszerrel végez-
nek vizsgálatokat.

Érújdonképzést gátlók. A hámeredetû petefészekrákban jelentõs
a VEGF és a VEGFR képzõdése. Ezek gátlását számos
érképzésgátlóval igyekeztek visszaszorítani a gyógyítás remé-
nyében (lásd 41. oldal). Legelterjedtebben a bevacizumabot al-
kalmazzák. A bevacizumab VEGF-ellenanyag, a keringõ
VEGFa-hoz kapcsolódva gátolja annak VEGFR-hez kötõdését,
így akadályozva az érújdonképzõdést. Vizsgálták önállóan adva,
a platinaalapú kezelések kiegészítõjeként platinaérzékeny és
-érzéketlen daganatok eseteiben is, valamint fenntartókezelés-
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ként. Alapvetõen a daganatmentes túlélést hosszabbította meg, a
betegek azonban nem éltek tovább. A vizsgálatok alapján nem
dönthetõ el, hogy a bevacizumab melyik esetben a leginkább elõ-
nyös.

Több támadáspontú, kis molekulatömegû készítmények a tirozin-
kináz-gátlók; az érképzésben résztvevõ jelpályák jelfogóit akadá-
lyozzák, ezek a jelfogók ugyanis tirozin-kinázok. A gátló szerek
(nintenidib, pazopnib, cediranib, sorafenib) az enzim ATP-kötõ
kovászgomolyához kapcsolódva akadályozzák meg a jelátvitelt.
Elvben hatékonyabbak a több támadáspontú készítmények, mint
pl. bevacizumab, valóban kifejezettebb is a válaszarány, de a mel-
lékhatások is súlyosabbak, ezért a szokásos kezeléseknek nem ré-
szei.

PARP-gátlók (lásd 42. oldal). A klinikai gyakorlatban az
olaparib, rucaparib, niraparib terjedt el, de vizsgálatokat más sze-
rekkel (veliparib, talazoparib) is folytatnak (lásd 43. oldal). Az
olaparib és a veliparib a PARP1-et és PARP2-t gátolja, a többi
szélesebb gátlóhatású.

Megjegyzés. A niraparib a májban bomlik le (karboxil-
észterázos amidhidrolizissel), az olaparibot és a rucaparibot
a citokróm-p450-rendszer bontja, némileg sajátosan. Az
utóbbi mûködését bizonyos ételek és gyógyszerek befolyá-
solják, például a citromfélék, továbbá egyes antibiotikumok
gátolják, egyes görcsoldók pedig fokozzák.

A különbözõ PARP-gátlók gyógyszertulajdonságai tehát igen el-
térõk, ezért valamelyik hatástalansága nem feltétlen jelenti, hogy
a másik is hatástalan.

Alkalmazásuk alapvetõen a HR-hiányos daganatoknál tanácsos,
de más esetekben is megfontolandó, mert fokozzák a sejtmérgezõ
kezelések hatását (lásd 42. oldal).

Vizsgálják a PARP-gátlók együttadását:

� az érképzésgátlókkal – megfigyelték ugyanis, hogy a
PARP-gátlók hatékonyabban pusztítják az oxigénhiányos
sejteket;

� a topomerázgátlókkal – a topomeráz a DNS kibontásával
védi a kettõzõdési villát a ferdülésektõl, gátlásával a villa
bizonytalanná válik;

� a HR-hiányos állapotot elõidézõ egyéb gyógyszerekkel
(lásd 43. oldal).

A mellékhatások koraiak és késõiek, és lehetnek maradandók is.
Gyakoriak a vérképzõ szerviek (vérszegénység, vérlemezke-,
fehérvérsejhiány), a gyomor-bélrendszeriek (hányinger szinte
mindig elõfordul. de hányás, székrekedés vagy éppen hasmenés
és az emésztési zavar sem ritka), a kimerültség és a vesekiválasz-
tás csökkenése (emelkedik a szérumkreatinin szintje). Ritka mel-
lékhatások: idegrendszeri (álmatlanság, idegkárosodás – lehet
maradandó), fényérzékenység, nehézlégzés, magas vérnyomás,
szapora szívverés, szívdobogásérzés, ízületi panaszok, hátfájás.
Elvétve keletkezhet fehérvérûség és éretlen vérképzõsejtes rák
(myelodysplastic syndrome). A mellékhatások megfelelõ körül-
tekintéssel megelõzhetõk, mérsékelhetõk, és az egyes gyógysze-
rek szerint különböznek – ezek részletezésére nem térhetünk ki.
A PARP-gátlók magzatkárosítók, állapotos asszonyoknak nem
adhatók; fogamzás a kezelés befejezését követõ fél éven belül
nem javasolt.

A PARP-gátlók közüli választás egyéni: a korábbi kezelések, az
alkalmazási mód (tabletta, infúzió), a mellékhatások és a geneti-
kai eltérések (HR-hiány) figyelembe vételével dönthetünk (10).
A kezelés elõnyei általában lényegesen meghaladják a veszélyeit,
ha megfelelõen alkalmazzuk.

Megjegyzés. Megfigyeltek összefüggést a PARP-gátlók ha-
tékonysága és a PARP-képzõdés/tevékenység mértéke kö-
zött; a fokozott képzõdés/tevékenységnél kifejezettebb a gát-
lók hatása (11). A részletek még tisztázandók.

A PARP-gátló kezelések hátránya, hogy a daganatsejtek el-
lenállóvá válhatnak; ezzel fõleg a kiújulásoknál találkozunk.
Több oka van, és visszafordítására is kínálkoznak lehetõsé-
gek.

Egyéb molekulacélzó kezelések. Ezek vizsgálati szinten vannak,
a gyakorlatba még nem kerültek be. Lényegesebbek:

� Folsavgátlók. Az aFR-ellenanyaggal (az a-folsavjelfogó
ellenanyaga) és a folsavjelfogót kifejezõ sejteket támadó
szerekkel is végeztek vizsgálatokat. Az eredmények el-
lentmondók, egy-egy vizsgálatban megállapítottak né-
hány hónapos továbbélést, mások viszont ezt nem igazol-
ták.

� PI3K-ellenanyag. Mivel a PI3K–AKT–mTOR jelközvetí-
tés génjei gyakran fokozottan mûködnek rákokban, ezért
a PI3K gátlása hatásos lehet a ráksejtek pusztításában.
Sokféle PI3K-ellenanyaggal végeztek vizsgálatot, többet
az FDA el is fogadott, mint hatásos rákelleni szert. A hám-
eredetû petefészekrákok kezelésében az eddig vizsgált
PI3K-ellenanyagok nem váltak be.

� WEE1-gátlók. A WEE1 a sejtkör G2-ellenõrzõ pontját
szabályozó tirozin-kináz. Gátlásával a kijavítatlan DNS is
túljut az ellenõrzõ ponton. A WEE1-gátlót carboplatinnal
együtt adva vizsgálták; ígéretesnek tûnik platina-ellenálló
petefészekrákoknál; további vizsgálatok szükségesek.

� Ismét elõtérbe került az immunkezelés. A vizsgálatok soka-
ságát végzik számos megközelítésben:
� ellenanyag-kezelés, ide tartozik a bevacizumab is;
� rákelleni oltások;
� alkalmazott sejtkezelés (sajátos daganatbeszûrõ nyirok-

sejtek adása);
� immunellenõrzõ pontok gátlása;
� együttes kezelések (lásd 44. oldal).

Az immunkezelések az elmúlt hosszú évtizedekben szerény
eredményekkel jártak. Áttörés az immunellenõrzõ pontokat
gátló kezelésektõl várható, illetõleg ezekkel való társításoktól.
Határt a súlyos autoimmun mellékhatások szabnak, a kisada-
gos kezelések azonban új távlatokat nyithatnak (12).

� A nagyon súlyos általános állapotú idõs betegeknek rend-
szerint csak platinát adunk; általában carboplatint. A további-
akról a kezelés hatékonysága szerint, egyedileg döntünk.

Bevezetõ gyógyszeres kezelés (neoadjuvant chemotherapy).
Miként fentebb írtuk: ha a daganat valószínûleg nem távolítha-
tó el maradék nélkül (R0), mert annyira kiterjedt és/vagy a be-
teg (testi/lelki) állapota nem teszi lehetõvé, a kezelést sejtmér-
gezõ gyógyszerek adásával kezdjük, amelyet köztes hasmûtét,
majd a befejezõ gyógyszeres kezelés követ.

Bevezetõ kezelésként általában a szokványos gyógyszereket ad-
juk: carboplatin (AUC 5–6) és paclitaxel (175 mg/m2 3 óra alatt),
3 hetenként, összesen 3 alkalommal. Ezt követi a köztes mûtét
legkevesebb 3 héttel az utolsó gyógyszeres kezelés után, ha a da-
ganat a gyógyszerek hatására lényegesen megkisebbedett. A 3
hét várakozás a csontvelõ helyreállásához szükséges. A befejezõ
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kemoterápiát a mûtét után 2 héten belül célszerû elkezdeni, ha a
beteg állapota megengedi. Lényeges, hogy minél hamarabb kezd-
jük, mert a daganat eltávolítása után a még visszamaradó, nem
látható daganatsejtek gyorsan osztódnak – úgymond utolérjék
magukat –, és ilyenkor a legérzékenyebbek a gyógyszerekre.
A szokványos kezelést még három alkalommal adjuk.

Kezelési változatként megkísérelhetõ a ciszplatin adása hetente
(60 mg/m2) 3–4 alaklommal. A szerzõk tapasztalata szerint, ha a
daganat érzékeny a sejtmérgezõ szerekre, 3–4 kezelésre számot-
tevõen megkisebbedik; és csaknem mindig teljesen eltávolítható.
Nagy elõnye:

� A kezelés a beteget nem viseli meg, általános állapota sokkal
jobbá válik a daganattömeg kisebbedése miatt.

� A mûtét egy, másfél hónapon belül elvégezhetõ – ez fõleg lelki
szempontból elõnyes.

� Lényegesen egyszerûbb a mûtét és kisebb a mûtéti megterhe-
lés.

A mûtétet követõen a szokványos gyógyszereket adjuk 4–5 alka-
lommal.

A bevezetõ gyógyszeres kezelés és az elsõdleges mûtét haté-
konyságát két nagy elõretekintõ vizsgálatban vetették össze
(13, 14). A túlélésben nem volt különbség, a bevezetõ kemote-
rápiában részesülteknél kevesebb volt a szövõdmény. Mindkét
tanulmányt élesen bírálták, fõleg, mert az elsõdlegesen mûtöt-
tek között kevés volt az R0-ás, márpedig a túlélést ez határozza
meg leginkább. A kérdés eldöntésére indították a TRUST vizs-
gálatot, amelyik még folyamatban van; érdemi válasz évek
múlva várható.

SUGÁRKEZELÉS

A sugárkezelés a múltban a petefészekrákos betegek ellátásá-
ban is meghatározó kezelési mód volt, de teljesen háttérbe szo-
rult. Az elmúlt évtizedben számos új módszert vezettek be,
amelyek biztonsággal csak a daganatot pusztítják, a környezõ
szöveteket kímélik. Alkalmazási lehetõségük vizsgálatok so-
kaságának tárgya, a jövõ egyik lehetõsége (lásd 66–68. oldal).

Általános irányelvek

� A sugárkezelést a petefészekrák elsõdleges kezelésében
szokásosan nem alkalmazzuk. Egyedi esetekben, a gyógysze-
rekre nem válaszolt, körülírt maradékdaganatok pusztítására
megkísérelhetõ.

� Az elkülönült néhány cm-es képletek hatásosan, rövid idõ
alatt, és kevés mellékhatással pusztíthatók a testi térrögzített
sugárkezeléssel* (stereotactic body radiation therapy, SBRT).
Ennek elsõsorban a kiújult petefészekrákok kezelésében van
helye (lásd lejjebb és 66–68. oldal).

� Az erõsségmódosító sugárkezelés* (intensity modulated
radiation therapy) a teljes hasi besugárzásra alkalmazható új
hatásos módszer; mellékhatásai elfogadhatók. Még keresi a
helyét.

� Az új sugárkezelési módok és a molekulacélzott gyógysze-
rek együttes alkalmazása ígéretes lehetõség, szintén vizsgálati
szakaszban van.

� MEGFONTOLÁSOK A DAGANATOK SZÖVETI ÉS
GENETIKAI SZERKEZETE SZERINT

Magasfokú savós petefészekrák (high-grade serous ovarian
cancer, HGSOC). A szokványos platina–taxol kezelés az utób-
bi egy-két évtizedben a magasfokú savós petefészekrákok ke-
zeléseként körvonalazódott. Ma is ez a szabványos sejtmérge-
zõ kezelés, amelyet gyakorta kiegészítünk más gyógyszerrel, a
genetikai eltérésektõl függõen.

A ráksejtek genetikai vizsgálata a betegek ellátásának szerves ré-
sze. Magában foglalja a BRCA gének és a RAD51C, RAD51D,
BRIP1 gének, valamint TP53 gén vizsgálatát; az utóbbit a fehér-
vérsejtekben is. Ha a csírasejtekben is elõfordulható hibát fede-
zünk fel, azt a gént a fehérvérsejtek DNS-ében is vizsgáljuk.

A HR-hiányos daganatokban a kettõs sejtmérgezõ kezelés ki-
egészítése PARP-gátlókkal feltétlen javasolt.

Ha a platina–paclitaxel kettõs kezelés hatástalan (a daganat nö-
vekedése nem áll meg a kezelés alatt [refractory disease]), a
szokásosan alkalmazott más sejtmérgezõ szertõl sem várható
megfelelõ hatás. Bevacizumab vagy PARP-gátló hozhat némi
eredményt, néha meglepõt. Bevonhatók ezek a betegek a kísér-
leti vizsgálatokba is.

Alacsonyfokú savós petefészekrák (low-grade serous ovarian
cancer, LGSOC). Jellemzõ, hogy a sejtmérgezõ szerek jófor-
mán hatástalanok; ennek ellenére a szokványos gyógyszereket
alkalmazzák. A kezelés alapja a daganat teljes eltávolítása: ha
marad daganat vissza, a kimenetel kedvezõtlen. Mivel a daga-
natok többsége ER+ és PR+, hormonok (letrozol, tamoxifen)
adásával is kísérleteztek; átmeneti javulás érhetõ el.
A kRAS–BRAF, MEK1- és 2- (Selumetinib, Trametinib,
Pimasertib, MEK162) és PIK/mTOR gátlókkal (SAR245409)
folynak vizsgálatok.

Nyákos petefészekrák (lásd 9. oldal). Korai esetekben a daga-
nat eltávolítása önmagában elegendõ; gyógyulás 90%. Az elõ-
rehaladott esetek kórjóslata viszont a magasfokú savós petefé-
szekrákokénál is rosszabb. A platina–paclitaxel kettõs kevéssé
hatásos – nem tekinthetõ szabványkezelésnek. A gyomor-bél-
rendszeri nyákos rákokkal való genetikai és egyéb hasonlóság
miatt, az elsõdleges nyákos petefészekrákoknál is megkísérel-
ték az 5-fluoruracilt, oxoplatint, gemcitabint, irinotecant és
ezek különbözõ együtteseit, vagyis a gyomor-bélrendszeri rá-
koknál szokásosan alkalmazott sejtmérgezõ szereket, de nem
voltak elég hatásosak. A bevicuzamabot esettanulmányokban
hatásosnak minõsítették, érdemi állásfoglaláshoz azonban
nincs elegendõ adatunk. Ugyancsak szórványadataink vannak
a HER2-ellenanyag hatásosságáról is, mégsem észszerûtlen
adni a HER2-többletes nyákos petefészekrákos betegeknek.
Vizsgálják a kRAS-hiányos daganatok sajátos kezelési lehetõ-
ségeit is, továbbá a SRC-gátlók és a kettõs PI3K–mTOR gát-
lók hatását (15).

Méhhámszerû petefészekrák. Többségük alacsonyfokú (lásd
11. oldal), és általában kezdeti állapotban ismerjük fel. Ha a
daganatfelszín sima, és a daganat teljesen eltávolítható, vala-
mint megfelelõen stádiumozott, a kiegészítõ gyógyszeres ke-
zelés nem szükséges. Nem javasolják a gyógyszerek adását ak-
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kor sem, ha az ilyen daganat kétoldali. Az áttétes alacsonyfokú
méhhámszerû petefészekrák nagyon ritka; a daganat eltávolí-
tását a szokványos gyógyszerek adásával egészítjük ki. Ezek a
daganatok érzékenyek a sejtmérgezõ szerekre. A magasfokú
méhhámszerû rák kórjóslata viszont kedvezõtlen.

A genetikai vizsgálatok több olyan eltérést is feltártak, ame-
lyek molekulacélzó kezelések célpontjai lehetnek: a mikro-
ismétlet-ingatagságú daganatoknál az immunellenõrzõ pont
gátlói, az ERBB2-hibásoknál a HER2-gátlók, az AKT1-hibá-
saknál pedig az AKT-kináz gátlói jönnek szóba; folytatnak is
vizsgálatokat (16).

Elõfordul méhhámszerû rák egyidejûleg a petefészekben és a
méhben. Zömükben közös genetikai eredetûek. Kezelésükben
sok a megválaszolatlan kérdés, például áttétes ráknak véljük-e
vagy sem – ez a túl- vagy alulkezelés szempontjából lényeges. Az
ilyen „páros” rákokat kiskockázatúnak véljük, ha mindkettõ kez-
deti stádiumban (méhüregi stIAG1,2; petefészki stIA, IC1) van.
Kórjóslatuk kiegészítõ gyógyszeres kezelés nélkül is kitûnõ. A
többit áttétes rákként kezeljük.

Világos sejtes petefészekrák. Ellentétben a savós rákokkal, a
világos sejtes rákok kevéssé érzékenyek a platinaalapú keze-
lésre: a betegek ~50%-nál hatástalan. Végeztek vizsgálatokat
más sejtmérgezõ szerekkel, sokféle összehasonlításban, de ha-
tásosabbnak egyiket sem találták. Elõtérbe kerültek a világos
sejtes petefészekrák genetikai, sejtbiológiai eltéréseinek (lásd
10. oldal) megfelelõ molekulacélzó kezelések. Noha az im-
munellenõrzõ pont gátlói ígéretesek, átütõ eredményt még
nem hoztak, ezért jelenleg a szokványos platinaalapú kezelés-
nél nem ismerünk hatásosabbat (17). Az I. stádiumban felis-
mert daganatok kórjóslata jó: az ötéves túlélés ~80%, az áttétes
daganatoké azonban nagyon rossz, mert nem érzékenyek a
gyógyszerekre. A daganat teljes eltávolítása a leglényegesebb.

A méhnyálkahártyásság* (endometriosis) kezelése.
Mivel a méhhámszerû petefészekrák gyakorta a méh-
nyálkahártyásság talaján keletkezik, feltételezhetõ,
hogy kezelésével, fõleg eltávolításával kevesebb pete-
fészekrák keletkezik. Irodalma szegényes, csupán
annyi állapítható meg, hogy a medencei, hasi méhnyál-
kahártya-szigetek kivétele némileg csökkenti a petefé-
szekrákok kialakulását (RR: 0,30) (18).

A méhnyálkahártyásság sebészetének azonban számos megfon-
tolása van: a betegség rendszerint fiataloknál keletkezik, amikor
még nem fenyeget a petefészekrák; gyakran többgócú; eltávolítá-
sa nem ritkán kiterjedt, csonkító sebészi beavatkozást kíván, pél-
dául bélszakasz eltávolítását; és ha a petefészkek megmaradnak,
hajlamos kiújulásra. Mûtétet általában gyógyszeresen nem kezel-
hetõ tünetek, fõleg fájdalom miatt végzünk, ám sokszor ered-
ménytelenül, mivel gyulladásban lévõ szövetekben vágunk, ame-
lyek fájdalmas hegesedéssel, összenövésekkel gyógyulhatnak.

� TÜNETI KEZELÉS

Bélelzáródás. Az elõrehaladó petefészekrákok leggyakoribb
és súlyos szövõdménye. A heves fájdalmak, hányás rendkívül
megviselik az egyébként is meggyötört beteget. Túlélése átla-
gosan 5 hónap (19). Szokványos megoldása nincs; a lehetõsé-

gektõl függõen általában sebészi kezelést választunk, de a su-
gárkezelés is segíthet. A fájdalomcsillapítás és egyéb gyógy-
szeres kezelés is egyedi, figyelembe véve a beteg kívánságát.
A mesterséges táplálás erkölcsi kérdéseket is felvet: a betegség
halad elõre, a beteg nem éhezés miatt fog meghalni.

� A KÓRJÓSLAT ÁLTALÁNOS MEGFONTOLÁSAI

A petefészekrákos betegek gyógyulási esélyeit sok minden be-
folyásolja: a kezdeti daganat, a rák teljes eltávolíthatósága,
G1-es érettség, gyógyszerérzékenység, jó általános állapot stb.
kedvezõ kórjóslati jel. Ezekrõl több helyen is szóltunk. A mo-
lekulajelzõk közül a CA125 kórjóslati jelentõségét is sokan
vizsgálták: megállapították, hogy a magas értékek kedvezõtlen
kimenetelt sejtetnek.

Kevésbé ismert, hogy a daganatbeszûrõ nyiroksejtek (TILs –
tumor-infiltrating lymphocytes), mint a CD3+ T-sejtek és a
CD8+ T-sejtek jelenléte a petefészekrákok mikrokörnyezeté-
ben és a túlélés között pozitív összefüggés van. Kivált a
CD27-et és/vagy a CD103-at kifejezõ CD8+ T-sejtek jelenlé-
tekor hosszabb az általános túlélés. A CD27 és a CD103 is nö-
veli a CD8+ T-sejtek élettartamát, Mindez arra utal, hogy
CD8+ T-sejtek fontosak a ráksejtek elpusztításában. A szabá-
lyozó T-sejtek (T-reg) felszaporodása viszont kedvezõtlen
kórjóslati jel (lásd lejjebb).

� ÖRÖKLETES PETEFÉSZEKRÁK

Öröklõdõ genetikai hajlamnak a hámeredetû petefészekrákok
~20%-ában van szerepe; többségük a hasonmás átrendezõdés
génjeinek, fõleg a BRCA gének hibájából ered, 1–2%-uk a
Lynch-tünetcsoport része. A BRCA és egyéb kétszálú DNS-tö-
rést javító gének eltérései jellegzetesen a magasfokú savós rá-
kot okozzák, a párhibajavító gének, elsõsorban az MSH2 és az
MLH1 gének hibái (Lynch-tünetcsoport), leginkább méhhám-
szerû és világos sejtes rák kialakulásához vezetnek. Egyéb csí-
rasejtes rákhajlam jóval ritkább (lásd 82. oldal).

A BRCA gének hibáit bázisvizsgálattal ismerjük fel. Ha rák-
képzõdésre hajlamosító hibát találunk, célszerû a család más,
veszélyeztetett tagjánál is megnézni, hogy elõfordul-e a hiba;
erre már elegendõ az eltérés célzott vizsgálata, nem szükséges
az egész bázissort átnézni.

A genetikai hajlamot hordozó nõk genetikai tanácsadást igé-
nyelnek. Szûrésük – noha nem elég hatékony – megfontolan-
dó, leginkább a ROCA módszert követve.

Hatásos megelõzés a kétoldali függelékeltávolítás: a petefé-
szekrákok 98, az emlõrákok ~70%-át védi ki; a csírasejtes
BRCA-hibával összefüggõ halálozást 80%-kal csökkenti.
Végzése egyedileg meghatározott életkorban, függõen a hajla-
mosító génhiba válfajától, megnyilvánulási formájától, vala-
mint hogy az asszony akar-e még szülni (lásd 85–87. oldal).
BRCA1-hibánál 35–40, BRCA2-hibánál 40–45 éves korban
ajánlják, avagy a gyermekvállalás befejezését követõen. He-
lyettesítõ hormonkezelés feltétlenül szükséges (lásd 85–87. ol-
dal). Vizsgálatok folynak annak eldöntésére, hogy elegendõ-e
a méhkürt-eltávolítás késleltetett (változókori) petefészek-el-
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távolítással. A fogamzásgátló tabletták tartós szedése szintén
véd; a még gyermeket akaróknál ezek szedése javasolt.

A csírasejtes BRCA1-hibás petefészekrákok sejtjei nem vagy
alig képesek a kétszálú DNS-törés hasonmás átrendezõdéses*
helyreállítására, ezért rendkívül érzékenyek a DNS-t károsító
szerekre, mint a platina, PARP-gátlók stb. A PARP-gátlók
adása mindenkor lényeges.

� VÁRANDÓS NÕK PETEFÉSZEKRÁKJA

A várandós nõk petefészekrájának ellátási elvei egyeznek a
szokványosokkal, csupán azt kell szem elõtt tartani, hogy
(lásd 78–79. oldal):

� A mûtétet a 14–20. hét között ajánlott elvégezni: az elsõ
harmadában fokozza a vetélés kockázatát.
� A hasüregben szétszóródott petefészekrák kiterjesztett

mûtétét célszerû a szülés utánra halasztani, a hatodik
héttõl végezhetõ.
� A sejtmérgezõ szerek adhatók várandósoknak, legin-

kább a második, harmadik harmadban. Az elsõ harmad-
ban a kemoterápia vetélést okozhat, de a késõbbiekben
végzett kezeléseknek is lehetnek várandóssági szövõd-
ményei.
� A utolsó kemoterápiát három héttel a tervezett szülés

elõtt adjuk, hogy a vérképzõrendszer a szülésre helyre-
álljon.
� A molekulacélzó gyógyszeres kezelés ellenjavallt; fej-

lõdési rendellenességet okozhat.

Az állapotos asszonyok petefészekrákját leginkább véletlenül
fedezzük fel. A szokványos daganatjelzõk nem megfelelõk,
mert a méhlepény és a hullóhártya is képezi õket. A várandós-
ság nem befolyásolja a petefészekrák kórjóslatát.

� UTÁNKÖVETÉS

A petefészekrákos betegek rendszeres ellenõrzésével koráb-
ban felfedezhetjük a kiújult daganatot. Ám, hogy ez miként
történjen, nincs egyértelmû nemzetközi állásfoglalás.

A legelsõ jel a CA125-szint emelkedése lehet a CA125-öt ter-
melõ petefészekrákoknál. Kiújulást jelzõnek tekintjük

� az élettani felsõ határ (35 U/ml) kétszeresére emelkedett
CA125-szintet azoknál, kiknél a CA125-szint a kezelést köve-
tõen <35 U/ml;

� a kezelést követõ alapérték kétszeresére emelkedését (két al-
kalommal mérve) azoknál, akinél az alapérték >35 U/ml.

Noha elvben minél korábban fedezzük fel a kiújulást, annál
eredményesebb lehet a kezelés, az irodalmi adatok nem bizo-
nyítják, hogy önmagában a CA125 emelkedésével megállapí-
tott kiújulások meghosszabbítanák a betegek életét. Ennek
több oka lehet, például az is, hogy a kiújult petefészekrákok
mûtéti és/vagy gyógyszeres kezelése nem nagyon hatásos
(lásd 70., 77. oldal), de az is, hogy a vizsgálatok értékelhetõsé-
ge korlátozott.

� KIÚJULT PETEFÉSZEKRÁK

Az elõrehaladott hámeredetû petefészekrákok, noha kezdetben
eredményesen kezelhetõk, három éven belül >75%-ban kiújul-
nak. A kiújulást klinikai vizsgálattal, daganatjelzõkkel
(CA125, HE4) és képalkotó vizsgálatokkal (ultrahang, CT)
fedezhetjük fel.

KEZELÉS

A kezelés általános megfontolásai

� Az elõrehaladott petefészekrákok kiújulásai 75%-ban nem
gyógyíthatók, leginkább a betegek élete hosszabbítható, élet-
minõsége javítható.

� A gyógyszerek kiválasztásának több évtizedes egyszerû
irányelve (platinaérzékeny, platinaérzéketlen, platina-ellenál-
ló daganat) (1. táblázat) ma is általánosan használt, noha az
összefüggés messze nem teljes, például a platinaérzékenynek
tartott daganatok közül soknál nem hatásos a platinakezelés.
Mindazonáltal nem vitatható, hogy a platinaszerek 12 hónap-
nál hosszabb kezelésmentes idõszak után a leghatásosabb.

Megjegyzés. A platinamentes idõszak hosszát annyira fontosnak
tartották, hogy a platinakezelést követõen más gyógyszerekkel
igyekeztek legalább 12 hónapra kitolni. Ez az elképzelés hibás-
nak bizonyult: a túlélés ezeknél az asszonyoknál volt a legrövi-
debb (20).

A platinaérzékenység megállapítására megfelelõbb a TGFb-
jelzésközvetítési mutató (TGFb pathway score), amely az im-
munsejtek sokalakúságán alapszik (21).

A daganatkörnyezeti (microenvironment) immunsejtek serkenté-
se és gátlása meghatározó a ráksejtek burjánzásában, özönlésé-
ben és az áttétek keletkezésében. A befolyás a daganatbeszûrõ
nyiroksejtek (TIL), a szabályozó nyiroksejtek (T-reg) és más im-
munsejtek által kibocsátott, daganatot serkentõ és gátló
citokinekkel, kemokinekkel valósul meg. A TIL citokinjei akadá-
lyozzák a daganat burjánzását. Ezt gátolják a daganat és a T-reg
által képzett citokinek. A daganatkörnyezet sejtjeinek (immun-
sejtek, kötõszövetsejtek, állománysejtek [matrix cells]) aránya,
továbbá a kemoterápia hatékonyságában is döntõ.
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1. táblázat. Platinaérzékeny, platinaérzéketlen, platina-ellen-
álló daganat meghatározása

Platina-ellenálló (platinum-resistant) rákok. A hat hónapnál rö-
videbb kezelés nélküli idõszakban kiújult petefészekrákok.

Platinaérzékeny (platinum-sensitive) rákok. A hat hónapon túli
kezelés nélküli idõszakban kiújult petefészekrákok. A 6–12 hó-
nap között kiújult rákokat nevezik részben platinaérzékenyeknek
(platinum-partially sensitive) rákoknak is.

Platinaérzéketlen (platinum-refractory) rákok. A platinakezelés
folyamán növekvõ, vagy 4 héten belül megjelenõ daganat.

Megjegyzés. A korábbi platinamentes idõszak fogalmát a keze-
lésmentes idõszak fogalma váltotta fel.



Kimutatták, hogy az immunsejtek TGFb-jelzésköz-
vetítéssel kapcsolatos egyes gének sokalakúsága
összefügg a petefészekrák kórjóslatával és a platinaér-
zékenységgel. Hét gén bizonyos alakúsága
(CXCR7-rs7559855, IL17A-rs2275913,
PRDM1-rs1984224, SMAD3-rs12914140,
SMAD3-rs1545161, SMAD3-rs2033787 és
VEGFArs3025033) kedvezõtlen kórjóslatú.
A TGFb-értéket ezek elõfordulása szerint számolják,
megkülönböztetve kiskockázatú (0–2 kedvezõtlen
alakság), közepes kockázatú (3–4 kedvezõtlen alak-
ság) és nagykockázatú (5–7 kedvezõtlen alakság) cso-
portokat. A kiskockázatú csoportba tartozók érzéke-
nyek leginkább a platinakészítményekre.

Mindez utal arra, hogy immunrendszert szabályozó gé-
nek sokalakúsága részt vesz a daganatkörnyezeti ser-
kentõ és gátló immunsejtek arányának kialakításában.

A TGFb-jelzésközvetítéssel kapcsolatos hét gén alakúsága
egyszerûen vizsgálható, a TGFb-jelzésközvetítési mutató
könnyen megállapítható. Segítségével nemcsak a kórjóslatra
következtethetünk, hanem a daganatsejtek platinaérzékenysé-
gére is.

� A kiújult petefészekrák teljes eltávolítását (R0) elõnyösnek
véljük, meghosszabbíthatja a betegek életét: a daganatmentes
és az általános túlélés is hosszabb (lásd 77. oldal). Ez az egyik
legjelentõsebb kórjóslati tényezõ. A mûtét nõorvosi daganat-
gyógyászati központban végzendõ. A részleges daganateltávo-
lítás nem ajánlott: nem javít a betegek helyzetén, felesleges
megterhelés, kockáztatás stb.

� Nehéz azoknak a betegeknek a kiválasztása, akiknek a me-
dencében, hasüregben kiújult daganata minden bizonnyal tel-
jesen eltávolítható. Fogódzónak pontrendszereket dolgoztak
ki (AGO-, MSK-, Thian-rendszer; lásd 76. oldal). A képalko-
tók közül az MR a legalkalmasabb, de az FDG PET-et is sokan
ajánlják. Egyik pontrendszer sem 100%-os; figyelembe véte-
lük mégis célszerû – mindenkor egyedi mérlegelés szerint.
Alapelv: a platinaérzéketlen daganatoknál (kiújulás 6 hónapon
belül) mûtét nem javasolt. A platinaérzékeny esetekben a kö-
vetkezõket érdemes szem elõtt tartani.

� A beteg általános állapota; csak a jó erõnlétben lévõ betegeket
(ECOG 0–1) célszerû mûteni.

� A kiújulások száma, elhelyezkedése, kiterjedtsége. Egyetlen
körülírt képlet nagyobb eséllyel távolítható el, mint több.
Szintén nagyobb az esélye a medencei kiújulás kivételének,
mint a hasüregben lévõnek. A hashártyai szóródásnál a mûtét
akkor jöhet szóba, ha a kezelésmentes idõszak legalább két, de
inkább 3 év volt. A hasvíz, fõleg ha sok (> 500 ml), hashártyai
szóródásra utal; az alacsonyfokú és a magasfokú kiújult
petefészekrákoknál is rossz kórjóslati jel.

� A kezelésmentes idõszak hossza; minél hosszabb ez az idõ-
szak, annál inkább vállalkozhatunk a mûtétre.

� Megfelelõen eltávolítható (R0) volt-e a daganat az elsõ mûté-
ténél; ha nem lehetett a daganatot teljesen eltávolítani, kicsi a
valószínûsége, hogy a kiújult daganatnál sikerülni fog.

� A CA125-szint (esetleg HE4 és más jelzõk) értéke. Magas
szint, ha a kiújult daganat nem nagy, szóródást jelöl.

� Távoli (hasüregen kívüli) kiújulás kezeléséhez a vonatkozó
szakorvos (például tüdõáttéthez tüdõgyógyász) bevonása is
szükséges. Ezek teljes eltávolítása rendkívül elõnyõs, a kórjós-
lat jó, és kiegészítõ gyógyszeres kezelés sem feltétlen szüksé-
ges (22).

� A kiújult hámeredetû petefészekrákok sejtjei gyakran érzé-
ketlenek vagy kevéssé érzékenyek, avagy érzéketlenné válnak
a gyógyszerekkel szemben. Ebben a gyógyszer-érzéketlenség
kialakulási folyamatainak egyazon daganatban több formája is
részt vehet: egyazon petefészekrák sejtjei tehát különbözõ mó-
don lehetnek érzéketlenek a gyógyszerekre, és elõfordulnak a
gyógyszerre érzékeny sejtek is.

� A kiújult petefészekrák elsõdleges gyógyszeres kezelésének
irányelvei állandóan változnak az új daganatellenes gyógysze-
rek elõtérbe kerülésével és a klinikai vizsgálatok szerint. Egy-
séges irányelvek nem fogalmazhatók meg, egyedi mérlegelés-
sel választhatunk; a platinakészítmények még mindig megha-
tározók. A lehetõségek tára folyamatosan bõvül, lehetõvé téve
a sejtmérgezõ szerek kiegészítését vagy elhagyását, a kezelési
mód és idõszak eldöntését. A választásban a molekulavizsgá-
latok eredményei irányíthatnak, például a BRCAságos rákok-
nál PARP-gátlókat adunk) (lásd 42. oldal). Klinikai vizsgála-
tokban tanulmányozzák az érképzõdést és az immunellenõrzõ
pontokat gátló gyógyszereket is.

� A kiújult daganat teljes eltávolítása, noha meghosszabbítja a
betegek életét, nem gyógyítja meg a betegeket, akkor sem, ha
gyógyszerek adásával – beleértve a molekulacélzó készítmé-
nyeket is –, egészítjük ki. Ezért vizsgálták ezeknél a betegek-
nél is a magas hõmérsékletû hasüregi kemoterápia (HIPEC)
hatékonyságát (23). A kezelés ígéretes, kellõ megítéléséhez
azonban további vizsgálatok szükségesek.

� Fontos kórjóslati tényezõ a daganatok érettsége és szöveti
szerkezete: az alacsonyfokú petefészekrákos betegek életkilá-
tásai jobbak, mint a magasfokú petefészekrákban szenvedõké.

� A kiújult petefészekrák kezelésében fennálló régi bizonyta-
lanság – mûtét + gyógyszer vagy csak gyógyszer – megoldásá-
hoz elõtérbe került a sugárkezelés. Válogatott, fõleg körülírt
kiújulásoknál ez a legmegfelelõbb. A kezelés célja a daganat
féken tartása (ha lehet elpusztítása) az életminõség fenntartása.

� A JÖVÕ ÚTJAI

A hámeredetû petefészekrákos betegek ellátásának sarkalatos
kérdése a korai felismerés és a megelõzés. Mindkettõnél van-
nak lehetõségek, ezeket általában nem használjuk ki eléggé,
nagyobb odafigyelés szükséges. A családi elõfordulás felfedé-
sének jelentõségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Szûrés csak
a rákra hajlamosító csírasejtes génhibát hordózóknál haté-
kony, a népesség rendszeres szûrése újabb molekuláris jelzõk
stb. alkalmazásával lehet megfelelõ.

A hámeredetû petefészekrákok szerkezetének, biológiájának
genetikai és molekuláris feltárása sokban megváltoztatta és fo-
lyamatosan módosítja korábbi elképzeléseinket, kezelési mód-
jainkat. Feltartóztathatatlanul haladunk az egyedi kezelések
irányába, de még hosszú az út.
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Jó okkal feltételezhetõ, hogy – hasonlóan az emlõrákhoz – a
petefészekrák kezelése is eltolódik a gyógyszerek irányába.
Az emlõrákok kezelése rendkívül kiterjedt mûtétekkel kezdõ-
dött, a sebészkés területe azonban fokozatosan szûkült, és vár-
hatóan tovább fog zsugorodni, esetleg teljesen átadja helyét a
gyógyszereknek. Hasonló folyamat várható a petefészekrákok
ellátásában is; a sebészi bravúrosság napjainak elõbb-utóbb
bealkonyodik. Egyelõre még sok az akadály; a kutatások fel-
adata ezek elhárítása:

� A hatásos gyógyszeres kezelés legjelentõsebb meghiú-
sítója a ráksejtek gyógyszerekkel szembeni érzéketlen-
ségének a kialakulása; a gyógyszer-érzéketlenség jófor-
mán mindegyik kiújult hámeredetû petefészekráknál
idõvel bekövetkezik, de már az elsõdleges kezelés alatt
is kialakulhat; és vannak a szokványos kezelésre eleve
érzéketlen ráksejtek is. A hámeredetû petefészekrákok
sejtjeiben rendre többféle érzéketlenség is kifejlõdik, és
ezek nincsenek mindegyik sejtben jelen. A leglényege-
sebb teendõ az érzéketlenség okának, formáinak megál-
lapítása: milyen folyamatok idézik elõ, lehet-e azokon
változtatni, illetõleg a kezelést azok szerint módosítani.

� A petefészekrákok molekuláris elemzése már nem is
annyira a jövõ, hanem a jelen követelménye. A génmû-
ködési zavarok felfedése, nemcsak a gyógyszerekkel
szembeni ellenállás, hanem a gyógyszerérzékenység
szempontjából is mérvadó. Például a PARP-gátlók haté-
konysága a HR-hiányos daganatokban. A molekuláris
vizsgálatok új összefüggésekre deríthetnek fényt, példá-
ul: ha a HR-hiány az RB1-vesztéssel társul, a kezelés
rendkívül hatékony, és a daganatmentes túlélés tartós
(24). A lehetõségek igen sokfélék; ismeretük váltja fel a
tapasztalatra alapozott kemoterápiát az adott daganat
szerint pontosított kezeléssel, beleértve a molekulacélzó
kezeléseket is.

� Jelentõs erõfeszítéseket tesznek a gyógyszerek célzott
ráksejtekbe juttatására. Biztató az ellenanyag–gyógy-
szer kettõsökkel* (antibody–drug conjugates) végezhe-
tõ kezelés. A ráksejtre fajlagos ellenanyaghoz kapcsol-
ják a gyógyszert, így az csak a ráksejtekhez kötõdik.
Elõnye: a ráksejtekhez nagyobb töménységben kerül a
gyógyszer, hatásosabban pusztít, az ép sejtekhez viszont
alig kötõdik, jóval enyhébb és kevesebb a mellékhatás.
Továbbá az is kedvezõ, hogy nem kötött a daganatbur-
jánzáshoz: ismert, hogy a sejtmérgezõ szerek leginkább
a gyorsan osztódó sejteket pusztítják. Az ellenanyag–
gyógyszer kettõsökkel 3. szakasz vizsgálatot hámerede-
tû petefészekrákos betegeknél is folytatnak (25).

� Egyre inkább elõtérbe kerül az immunkezelés, ez a kö-
zeljövõ nagy lehetõsége. Az immunellenõrzõ pontokat
gátló szerek felfedezése, alkalmazása áttörést hozhat.

� A ráksejtek mikrokörnyezete meghatározó a daganat-
burjánzás szempontjából. A mikrokörnyezet megisme-
rése és megváltoztatása még nem tisztázott kezelési le-
hetõségeket rejt magában. Például az immunsejtek be-
juttatásának serkentése. Lényeges a kórjóslat és a
gyógyszerérzékenység megállapításában is.

� Mivel a petefészekrák sejtjeinek genetikai jellegzetessé-
gei sokfélék, a több molekuláris támadású (DNS-javító
folyamatok, sejtkör, jelközvetítés stb.) több gyógysze-
res kezelések várhatóan elõtérbe kerülnek, és képesek
lesznek az összes ráksejt elpusztítására, a kiújulások
megakadályozására.

A molekuláris forradalomtól a kórismézésben, a daganatok ki-
terjedtségének megítélésében (pontosabb, mélyebbre látó kép-
alkotó vizsgálatok) szintén jelentõs elõrelépés várható.

A ráksejtek genetikai arculatának feltárása tehát a jövõ megha-
tározó teendõje. Erre a genetikai vizsgálatok lehetõségeit is elõ
kell készíteni. A genom teljes feltárására megvan a lehetõség, a
hangsúly a klinikai igényeket gyorsan kielégítõ, célzott vizs-
gálómódszerek kidolgozásán van. Számos már megvalósult,
például a Myriad HRD test és a Foundation Medicine
loss-of-heterozygosity assay, amelyek a HR-hiányos dagana-
tokat azonosítják, lehetõvé téve a PARP-gátlók adásának ja-
vallatát.

A felsorolást még jócskán folytathatnánk, és biztosan felszínre
kerülnek még nem is sejtett ismeretek is. Az irodalmi adatok
elmélyedt ismeretével sem látunk a jövõbe, csupán azt mond-
hatjuk meggyõzõdéssel, hogy klinikai molekuláris orvostudo-
mányi jártasság nélkül a gyakorló orvosok nem fogják tudni
megfelelõen ellátni betegeiket.
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A

ADP-ribóz (adenozin-difoszfát-ribóz) ribózból, adeninbõl és két fosz-
fátból összetevõdõ nukleotid.

alsó rojtkivágás* distal fimbriectomy a méhkürt alsó részének eltávo-
lítása.

antraciklinek sejtmérgezõ szerek: gátolják a mitochondriumokban az
oxidatív foszforilálást, csökkentik a sejt ATP-szintjét, ezért alábbhagy a
DNS-polimeráz, az RNS-polimeráz és a javítóenzimek tevékenysége. Az
antraciklinek fõképp a májban bomlanak le, és az epébe választódnak ki.
Ezért okoz az antraciklinkezelés májmûködési zavart, és emeli a szérum-
bilirubin-szintet.

doxorubicin antraciklin szerkezetû daganatellenes szer, gátolja a topo-
izomeráz-2-t, DNS-törést és lipidperoxidációt okoz.

liposzómás doxorubicin polyethylene glycol (PEG)-liposomal
doxorubicin polietilénnel burkolt liposzómába zárt (kettõs lipidréteg-
gel körülvett) doxorubicin. A liposzómába zárás megnyújtja a doxo-
rubicin keringési idejét, fokozza a daganatsejtekhez való kapcsolódá-
sát. (A peg-doxorubicin, pegilált doxorubicin stb. elnevezés szükség-
telen.)

átalakítási keret translational reading frame egyetlen polipeptidet kó-
doló egymás melletti, nem átfedõ bázishármasok együttese.

átírásfehérje* trabscription factor (TF), sequence-specific DNA-
binding factor a génátíródást szabályozó fehérje. Szükség szerint indítja,
megállítja, mérsékeli vagy fokozza az átírást, hogy az megfelelõ sejtben, és
megfelelõ arányban következzék be. A DNS 4–12 bázisnyi mintázatához
fajlagosan kötõdik a DNS-kötõ gomolyával (a társuló mintázatok felszínei
egymásba illeszkednek), és kapcsolódik az átírást szabályozó egyéb fehér-
jékkel. Az átírásfehérjék összehangoltan szabályozzák a sejtosztódást,
sejtnövekedést és a sejthalált.
Szokásosan egy vagy több DNS-kapcsolódási gomolyuk (DNA-binding
domains) és egy vagy több kovászgomolyuk (DNA activation domains)
van. A DNS-kapcsolódási gomoly szerkezete jellegzetes; annyira, hogy az
átírásfehérjék osztályozása is ezen alapszik. Gyakoribb DNS-kötõ go-
molyszerkezetek:
� cinkujj* mintázat zinc finger motif 25 aminosavnyi ujjszerû hurokmin-

tázat, amelyben négy állandó aminosav (két cisztein, két hisztidin) két
cinkiont köt; ezek ismétlõdnek egymás után.

� a-csavamenet–hurok–a-csavarmenet* mintázat helix-loop-helix motif
hurokelemmel lazán összekötött, egymást fedõ a-csavarmenet; ez a
leggyengébb kapcsolásmintázat.

� leucinos zármintázat* leucine zipper motif kétfordulatú csavarmenet-
szerû aminosavsor, amelyben minden hetedik aminosav leucin; ez is-
métlõdik mindkét fordulatban.

� a-csavamenet–fordulás–a-csavarmenet* mintázat helix-turn-helix
motif rövid kapcsolóval összekötött, DNS-fajlagosan összekapaszko-
dott két a-csavarmenet.

A kovászgomolyok szerkezete viszont egyszerû, ezért ezeket az aminosa-
vak elosztása szerint jellemzik, megkülönböztetve prolin-, szerin/ treonin,
glutamingazdag stb. gomolyokat.

áttétel* implantatum, implant olyan daganatszöveti áthelyezõdés távo-
libb szövetre, amely nem rák, de azzá alakulhat. Leginkább határeseti da-
ganatoknál fordul elõ. Az áttétel lehet felszínes (a daganat nem tör be az
alapszövetbe) és szövetbe törõ (mély áttétel*), amikor az alap- állomány is
beszûrt. Keletkezésük vitatott, a valódi áttétektõl mégis elkülönítik. Ma-
gyar nevezetükben (áttétel szemben az áttéttel szóval) ez tükrözõdik.

B
bázis gyûrûs szerkezetû, a szénatomhoz egyes kötéssel kapcsolódó nitro-
géntartamú szénvegyület. A DNS-ben és az RNS-ben purinbázisok
(adenin [A], guanin [G]) és pirimidinbázisok (citozin [C], uracil [U] és
timin [T]) fordulnak elõ.

báziscserélõdés* egyetlen bázis cserélõdése másikra, ilyen a párhiba.
(�párhiba)

aminosav-azonos báziscserélõdés* synonimous mutation (SNV)
olyan báziscserélõdés, amely nem változtatja meg a fehérje aminosava-
it (GTT � GTC változás; mindkettõ valint kódol), de a polipeptid kép-
zõdése vagy alakulása módosulhat, pl. változhat az átíródás, átfordító-
dás üteme, a közteskivágás stb., ezért az egyedségben valamilyen mó-
don megnyilvánul.

aminosav-azonos néma báziscserélõdés* silent mutation olyan
aminosav-változást nem okozó egyetlen báziscserélõdés, amely az
egyedségben jóformán nem nyilvánul meg. A polipeptidlánc képzõ-
dése és további alakulása változatlan.

aminosav-változtató báziscserélõdés* non-synonymous (SNV),
single amino acid missense change egyetlen aminosav cserélõdését
okozó báziscserélõdés: a polipeptidlánc egyik aminosavának helyére
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másik épül be. Szabálytalanul (másként) mûködõ vagy nem mûködõ fe-
hérje keletkezik.

CAT CAT CAT CAT CAT… A CAT bázishármas hisztidint
kódol. Ebbõl a bázishármas sorból tehát
hisz hisz hisz hisz hisz… öt hisztidin kerül egymás mellé,
és folytatódik a polipeptid képzõdése.
CAT CAT CCT CAT CAT… A harmadik bázishármasban az
adenin (A) citozinra (C) cserélõdik,
hisz hisz pro hisz hisz… (CAT>CCT); a CCT a prolint
kódolja. A polipeptid további képzõdése változatlanul folytatódik.
Más fehérje keletkezik, amely vagy nem megfelelõen mûködik,
avagy nem gomolyodik megfelelõen, és lebomlik. (T = timin)

kereteltolódás frameshift mutation az aminosavat kódoló bázishárma-
sokat megváltoztató egyetlen bázis beékelõdése vagy kiesése. Teljesen
más fehérje keletkezik, amely nyilvánvalóan nem alkalmas az eredeti
fehérje feladatának ellátására.

CAT CAT CAT CAT CAT… Az öt CAT bázishármasból öt
hisztidin keletkezik, és képzõdik tovább a
hisz hisz hisz hisz hisz… polipeptid.
CAT CAT ACA TCA TCA T… A példában a második hármas után
beékelõdik egy adenin (A), és teljesen
hisz hisz treo szer szer átalakul a leolvasási keret: meg-
változnak a bázishármasok. A harmadik hármas treonint, a negyedik
és ötödik szerint képez és így tovább. A képzõdõ fehérje szerkezete
tehát egészen más lesz.
záróhármashiba* nonsense mutation záró bázisharmas (stop
codon) kialakulásához vezetõ egyetlen báziscserélõdés, amelynek kö-
vetkeztében csonkfehérje* (truncated protein) keletkezik. A fehérje
egy része hiányzik, és általában nem mûködik. Szerkezete attól függ,
hogy a báziscsere következtében melyik bázishármas alakul záróvá.
CAG CAG CAG CAG CAG… A CAG bázishármas glutamint
kódol. Ebbõl a bázishármas sorból tehát
glut glut glut glut glut… öt glutamin kerül egymás mellé,
és folytatódik a polipeptid képzõdése.
CAG CAG CAG CAG TAG… Az ötödik bázishármasban a cito-
zin (C) timinre (T) cserélõdik, amely a
glut glut glut glut UAG tRNS-en UAG lesz. Az egyike a
három záróhármasnak; a polipeptid képzõdése megáll, hiányos lesz
(csonkfehérje). (A = adenin)

báziseltérés* point mutation egyetlen bázis mindenfajta változása a
DNS-ben, RNS-ben. Másként: egybázisú eltérés (single base variation)
vagy egynukleotidos eltérés* (single nucleotid variation; SNV) – jelenté-
sük azonos. Formái: �bázisátalakulás, �báziscserélõdés, �bázishiba,
�bázistöbblet, bázisvesztés, �párosításhiba.

bázisátalakulás* betegséget nem okozó báziseltérés.
bázishiba simple missense mutation betegséget okozóegyetlen bázis-
(nukleotid) eltérés a DNS-ben, RNS-ben.
báziscserélõdés* (�báziscserélõdés)
bázistöbblet*, bázisvesztés* small inframe insertions and
deletion (indel [in = insertion, del = delation]). Többlet egy-két bázis
beékelõdésével, vesztés a bázis törlõdésével keletkezik. Ha beékelõ-
dik vagy törlõdik egy bázis (nukleotid), a DNS-szál hurokszerûen
kiboltosul; ezt nevezzük beékelõdési/elvesztési huroknak*
(insertion–deletion loop, IDL). Többnyire nem változtatják meg a fe-
hérjemûködést, de elõfordulnak betegséget okozók is.

bázishármas* codon átfordítódó egymás melletti három bázis. A bázis-
hármas egyetlen aminosavat kódol, vagy megállítja az átfordítást.

indító bázishármas* start codon az mRNS elsõ bázishármasa, amely
mitionint kódol. Sokszor az 5’UTR van elõtte. A leggyakoribb az AUG;
ez a DNS-en az ATG-nek felel meg. (�bázis, RNS)
záró bázishármas* stop codon a DNS-átíródásba beépülõ aminosavat
nem kódoló bázishármas; megállítja az átíródás folyamatát. Háromféle
ismert: UAA, UAG és UGA. (�átíródás, bázis, gén)

bázispár a DNS-ben, RNS-ben egymással szembeni kiegészítõ két bázis,
amelyeket hidrogénkötések kapcsolnak össze. A kétszálú DNS/RNS
hosszát bázisokkal (b), bázispárokkal (bp) fejezzük ki számokkal vagy
kilo, mega-, giga- mértékegységgel: 1000 bázis / 1000 bázispár = 1 kilo-
bázis (kb) / 1 kilo bázispár (kbp). 1 000 000 bázis / 1 000 000 bázispár = 1
megabázis (Mb) / 1 megabázispár (Mbp). 1 000 000 000 bázis /
1 000 000 000 bázispár = 1 gigabázis (Gb) / 1 gigabázispár (Gbp). Az
egyszálú DNS/RNS-nél a nukleotidok számát adjuk meg. Jele: nt (knt –
kilonukleotid, Mnt – meganukleotid, Gnt – giganukleotid).

bázispásztázás* sequencing a bázisok egyenkénti vizsgálata a DNS-
ben, RNS-ben.

boholymirigyes* villoglandular boholyszerû, például a bélboholyra
emlékeztetõ, mirigyes elváltozás.

BRCA fehérjék BRCA proteins meghatározó szerepük van a kétszálú
DNS-törés hasonmás átrendezõdéses* kijavításában. A BRCA helyreállí-
tás kezdetén, a javítófehérjék toborzásában és rögzítésében, továbbá a
sejtkör szabályozásában van szerepük A BRCA2 pedig a késõbbi szaka-
szában, a DNS-szál tört végeinek egyesítésében vesz részt. Lényegesek
még a génátíródás szabályozásában, valamint a kromatin módosításban is.
A BRCA1 az 53BPI (TP53 binding protein) fékezésével elõsegíti, hogy a
sejt a kétszálú DNS-törést a hasonmás-átrendezõdéssel javítsa ki.

BRCA gének BRCA genes a BRCA1 és a BRCA2 gén. A BRCA1 a 17-es
kromoszóma hosszúkarján (17q21), a BRCA2 a 13-as kromoszóma
hosszúkarján található (13q12-13) daganatgátló gén. Mindkettõ nagy,
~80 000 bázispárból áll. A kódoló szakaszok nagysága 5,6 (BRCA1), il-
letve 10,2 kb (BRCA2). A BRCA1 gén 22 képezõt* (exont) tartalmaz,
nyolc változata van; az 1-es, 2-es változatának mérete 1863 aminosav.
A BRCA2 gén 27 képezõt tartalmaz, és 3418 aminosavból álló fehérjét
képez.

BRCA-hiba BRCA mutation betegséget okozó BRCA módosulás.
A legtöbb betegséget okozó génhiba a leolvasási keretet (reading
frame) változtatja meg: záró bázishármas épül be, ezért rövidebb fehér-
je (csonkafehérje*) képzõdik. Más hibák a képezõk határainak kivágó-
dási helyeit (splice sites) érintik, de elõfordulnak nagyobb kiterjedésû-
ek is. Az egyetlen bázishibák (simple missense mutations) jóval ritkáb-
bak. A BRCA-hibák az örökletes daganatok egyik leggyakoribb oka,
elsõsorban örökletes emlõ- és petefészekrák keletkezik, de dûlmirigy-
rák stb. is elõfordul. A BRCA-hiba nem ritka a szórványos daganatok-
ban sem (�BRCAság).

BRCA alapító génhiba founder mutation valamely népességre jel-
legzetes génhiba. A három leglényegesebb alapító génhiba a
187delAG (BRCA1), az 5382insC (BRCA1) és a 6174delT
(BRCA2).

BRCA-módosulás* BRCA variation a BRCA gén olyan eltérése,
amely nem okoz betegséget, avagy nem ismerjük a következményét.
A BRCA1 génnek >1800, a BRCA2-nek >2000 módosulatát azonosí-
tották; vannak olyanok, amelyek csak egyetlen családban fordultak
elõ, mások többen.
BRCAság* BRCAness (phenotype of BRCAness) a nem csírasejtes
HR- (hasonmás átrendezõdés) hiányos daganatok nevezete: ezek úgy
viselkednek, mint az örökletes BRCA-hibás daganatok. Alapvetõen a
BRCA-hibás szorványos rákok tartoznak közéjük, de okozhatja más
génhiba (NF1, CDK12 stb.) is. (�génhibajavítás)

CS

csepleszbog* omental cake olyan özönáttét* a csepleszben, amelynek
következtében a cseplesz tenyérnyi nagyságú, kemény lapos (sütemény-
szerû) képletté alakul.
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csepleszkötelék* tenia omentalis a harántvastagbélen felül elöl végigfu-
tó kötelék (izomköteg); ezen kezdõdik a nagycseplesz felszálló hátsó le-
mezének a harántvastagbél felsõ felszínéhez tapadása.

D
DNS-átrendezõdés DNA recombination (homologous recombination) a
kettõs DNS-szál egy darabjának az eredetihez hasonló, majdnem azonos
másik DNS-szállal való helyettesítése. Pontosan nem egyezik a kettõ, de az
eltérés nem befolyásolja a DNS mûködését.

DNS-eltérés* mutation a DNS vázának és/vagy bázisainak a törzs-
DNS-hez viszonyított megváltozása.

DNS-átalakulás* változás (csere, hiány, többlet) a DNS bázisaiban.
Lehet elõnyös (a megmaradást, törzsfejlõés elõsegítõ), közömbös (a fe-
hérjekódolást nem befolyásoló) és hátrányos (fehérjeképzõdési zavart
okozó [�DNS-hiba]).
DNS-hiba fehérjeképzõdési zavart okozó DNS-átalakulás vagy DNS-
károsodás.
DNS-károsodás* változás (törés, elhajlás, dudorodás) a DNS-vázban.
Lehet átmeneti vagy megmaradó (DNS-hiba).
DNS-válfaj* olyan elemeket (válzat, átrendezõdés) tartalmazó DNS,
amelyik a népesség legalább 1%-ában elõfordul. (�válzat)

DNS-hibaválasz fehérje* DNA demage protein a DNS-hibát felismerõ,
a javítást elindító fehérje.

DNS-ismétletek* (DNA) repeats a DNS-en elõforduló többszörös, hosz-
szabb-rövidebb bázismintázatok. Egy-egy DNS-helyen csaknem minden
egyénben kétféle hosszú ismétlet van, ezért a mikroismétlet vizsgálata al-
kalmas valamely DNS-hely pontosítására (a DNS-hely ujjlenyomata).
Egyéb nemzetközi elnevezései: repeated sequences. repetitive elements,
repeating units, satellite DNA – a satellite elnevezés a DNS régi centrifu-
gálási vizsgálatából származik: a csõben a meghatározó DNS-tömeg elkü-
lönül a vékony kísérõ (satellite) rétegtõl, amely az ismétleteket tartalmaz-
za.

áthelyezéses ismétletek* transportable repats ezek az ismétletek
képesek áttevõdni a DNS egyik helyérõl a másikra.
egymást követõ ismétletek* tandem repeats rövid, nem kódoló nuk-
leotidrészek, ezért nevezik rövid egymást követõ ismétleteknek* is
(short tandem repeats, STRs).

változó számú egymást követõ ismétletek* variable number of
tandem repeats, VNTR 10–60 bázispár hosszú, GC-gazdag ismétlõdõ
bázissorok, melyek a népességben sokfélék. Például a �HRAS1

egynemû ismétlet* ugyanazon DNS-hely mindkét válzatán* egyfor-
ma számú ismétlet van; vagyis az anyától és apától örökölt ismétletek
azonosak – egészen kivételes.
eltérõ ismétlet* az ismétletek száma az anyától és az apától örökölt
kromoszómán különbözik. Egy-egy DNS-helyen tehát csaknem min-
den egyénben kétféle hosszú ismétlet van, ezért az ismétlet vizsgálata
alkalmas valamely DNS-hely pontosítására (a DNS-hely ujjlenyomata).
másolatszám-változás* copy number variation (CNV) az ismétletek
számának egyedenkénti különbözõsége. Az ismétletek kettõzõdésének
vagy hiányának eltérõ elõfordulása egyes egyedekben. A DNS-ismétle-
tek 5–10%-ában fordul elõ.
mikroismétlet* microsatellite egy–hat bázisos ismétletek a DNS na-
gyon sok (50–100 000) helyén a gének között, avagy a génekben
(coding region microsatellites, cMS, magyarul génbeli parányismét-
let*). Pl.
CACACACACACA (négybázisos ismétletek)
AGAGAGAGAGAG (kétbázisos ismétletek)
AATAATAATAATAAT (hárombázisos ismétletek)
A parányismétleteknek két formáját különböztetik meg:
� Az ismétleteket szegélyezõ szakaszok (flanking regions) fogják közre;

ezek törzsökösek, minden egyénben egyformák. Például:

GCCTACACACACACACAGCTACC. Ezt nevezik simple sequence
repeatsnek (SSR). Ebben a formában az ismétletek szám különbözhet
az egyénekben; a szegélyezõ szakasz állandó.

� Az ismétletek közrefognak állandó szakaszt:
CACACACAGCTACCCACACACA. Az állandó szakasz az egyén-

ben rögzült, de az egyének között különbözhet. Ezt nevezik inter
sequence simple repeatsnek (ISSSR). Ebben tehát a köztes szakaszban
is lehet különbség az egyének között.

hárombázisú ismétletbõvülés* trinucleotide repeat (TNR)
expansion a bázishármasok számának növekedése a génekben, ami-
nek következtében több aminosavat tartalmazó kóros fehérjék és be-
tegségek keletkezhetnek TNR disease). Pl. a CAG, CTG, GAA, CCG
és a CGG hármasok többszörözõdése elfajulásos idegrendszeri be-
tegségeket okozhat.
parányismétlet-ingatagság* microsatellite instability (MSI)
DNS-hibára hajlamosító állapot; a párhibajavítás hiányának követ-
kezménye. A parányismétletekben gyakran keletkezik bázishiba a
DNS-sokszorozódásakor (például nem megfelelõ párosodás [DNA
base-pair mismatches]); az ép sejtek a legtöbbet azonban kijavítják.
Amennyiben a DNS párhibajavítási mûködése zavart szenved, kettõ-
nél jóval több ismétletmódosulat jelenik meg, és a DNS bizonytalan-
ná válik. Azokat a daganatokat, melyekben két vagy több ismétlet
száma eltér, nagyfokú parányismétlet-ingatag (high frequency
microsatellite instability, MSI-H) daganatnak nevezzük. Amennyi-
ben csak egy parányismétletben van különbség, enyhefokú parányis-
métlet-ingatag (low frequency microsatellie instability, MSI-L) da-
ganatról beszélünk. Ha nincs eltérés, parányismétlet-biztosnak
(mikrosatellite stable, MSI-S) mondjuk a daganatot.

apróismétlet minisatellite a parányismétlettõl csak abban különbö-
zik, hogy egy-egy ismétlet 20-25 bázispárból áll.

DNS-vizsgálat (magyarított elnevezések)
bázispásztázás* sequencing a bázissor egyenkénti átnézése.

újnemzedékes bázispásztázás* next generation sequencing
(NGS) új, gyorsabb bázispásztázó módszer.
BRCA-elemzõ* analyzer olyan önmûködõ munkafolyamat, mely a
BRCA1 és 2 gének NGS-adatainak elemzését végzi.

sokgénes készlet* multigene testing panel gyárilag összeállított,
több gén egyidejû vizsgálatára alkalmas készlet.

örökletes daganatokat vizsgáló sokgénes készletek* multi-
gene heteditary cancer testing panels gyárilag összeállított olyan
készletek, amelyek számos, az öröklõdõ daganatokban szereplõ gén
egyidejû vizsgálatát teszik lehetõvé.

E
ébrényi testüreg coeloma

ECOG-fokozat ECOG scale az ECOG (Eastern Cooperative Oncology
Group) által kidolgozott fokozat sor a egyén általános állapotának megíté-
lésére.

egyedség* phenotype az egyed (az ember és más élõlény) észrevehetõ
(külsõ, belsõ) tulajdonságában is kifejezõdõ genetikai változat.

egyedségutánzat* phenocopy valamely kóros génnel összefüggõ be-
tegség véletlenszerûen elõfordulása a kóros gént nem hordozó egyén-
ben.

ellenanyag–gyógyszer kettõsök* antibody–drug conjugates. Olyan
kezelési mód, amelyben ráksejtre fajlagos ellenanyaghoz kapcsolják a
gyógyszert, így az csak a ráksejtekhez kötõdik. Elõnye: a ráksejtekhez na-
gyobb töménységben kerül a gyógyszer, hatásosabban pusztít, az ép sej-
tekhez viszont alig kötõdik, jóval enyhébb és kevesebb a mellékhatás. To-
vábbá az is kedvezõ, hogy nem kötött a daganatburjánzáshoz: ismert,
hogy a sejtmérgezõ szerek leginkább a gyorsan osztódó sejteket pusztít-
ják.



elõsejtszökés* precursor escape a rákelõzõ elváltozásokról (hámbeli
rákosodásokról) levált sejtek szóródás és magtapadása más szerven.
(�rákelõzõ áttét)

ér-nyirokér beszûrõdés lymphovascular invasion (LVI), lympho-
vascular space invasion (LVSI).

F
Fc-kapcsolt fehérjék Fc-fusion proteins az immunglobulinok Fc-részé-
vel (Fc-töredék) genetikailag összekapcsolt fehérjék (enzimek, peptidek,
jelvivõk, jelfogók sejtkívüli részei). Az FC-rész az immunglobulin nehéz
láncának a CH2, CH3 gömbegységeit és a kapocsrészt tartalmazza. Az
Fc-töredék kapcsolása a fehérjéhez egyéb hatásokkal ruházza fel a fehér-
jét, például megnöveli az élettartamát.

Fc-peptid peptibody A peptidek, mint hatóanyagok jól használható
gyógyszerek; a peptidek ugyanis könnyen fajlagossá tehetõk, meglehe-
tõsen tisztán elõállíthatók, továbbá – mert a sejtekbe alig hatolnak be –
célzottan a jelfogók sejtkívüli részeihez kapcsolódhatnak. Hátrányuk a
rövid élettartam. Ez hidalható át az IgG Fc-töredékének kapcsolásával:
lényeges növekszik a keringési felezési idejük.

fehérjemódosítás* post-translational protein modification a kész (át-
fordítást követõ) fehérje szerkezeti változtatása. Gyakori formái: diszul-
fid- (–S–S–) kötés, fehérjehasítás, glikozilezés, hidroxilezés, foszforilálás,
metilezés, palmitáció stb. A diszulfidkötés, a fehérjehasítás, a hidroxile-
zés, a glikozilezés általában nem megfordítható módosítás, többnyire a sej-
ten kívüli fehérjéknél szokásos.

folsav folate (B9-vitamin) a sejtbe kerülve részt vesz a purin, a timidin és
ezáltal DNS, RNS képzésében, valamint a B12-vitamin-függõ metionin
elõállításában, elõsegítve sejtanyagcsere, DNS-javítási és metilezési folya-
matokat.
A folsavat a vékonybél baktériumai hozzák létre, és sajátos átszállítással
(proton-coupled folatetransport) kerül a kapuvisszérbe és a májba. A sej-
tekbe a folsavjelfogóhoz (FR – folate receptor) kapcsolódva kerül sejtese-
déssel*. Az endosome-ben a protonpumpa csökkenti a pH-t, a folsav elvá-
lik a jelfogótól, kijut a sejtplazmába. Az FR az endosome-val visszajut a
sejthártyához és újra kifejezõdhet. Ez a folsav körfolyamata. Az FR-nek
háromféle változatát (isoforms) ismerjük: FRa, FRb, FRg; szövet-
fajlagosak. Az aFR, bFR a glikozil-foszfatidil-inozitolhoz kötött, a gFR
vízoldékony fehérje, a nyiroksejtek választják el.
Leginkább az FRa tanulmányozott, a FOLR1 gén kódolja. Az ép sejteken
általában nincs jelen, számos daganat – köztük a nem nyákos petefészekrá-
kok is – azonban fokozottan fejezi ki, biztosítva a gyors burjánzásához
szükséges DNS-keletkezést. Az FRa gátlása a ráksejtek felszínén, pl. el-
lenanyaggal, folsavhiányos sejtpusztuláshoz vezet.

folyomány enzimek/fehérjék* downstream enzymes/proteints vala-
mely fehérjesorban az egymást követõ fehérjék, pl. jelközvetítésnél a sej-
ten belüli enzimek sorában.

foszfor (P) 15-ös rendszámú, 30,9738 atomtömege, az életfolyamotokhoz
nélkülözhetetlen, a földkéreg tízedik leggyakoribb eleme. Az élõ szerve-
zetben szerves vegyületekhez kapcsolódik, de elõfordul például kalci-
um-foszfát formájában is.

foszfátcsoport (PO4
2-), nevezik szervetlen foszfátnak

is (inorganic phosphate), és Pi-vel jelöljük. Szintén
foszforsavszármazék.

kettõs foszfát pirofoszfát anhidridkötéssel kapcsolt
két foszfát; szervetlen foszfát, jelölése: PPi.
foszforilcsoport (PO3

2-) foszfort és oxigént tartalmazó foszfátion, a
foszforsav (H3PO4) származéka; a szerves vegyületekben (aminosav,

glükóz, nukleozid) fordul elõ. A biokémiában a
szerves vegyületekben lévõ foszfort a szerves ve-
gyület nevéhez írt P betûvel jelöljük (ATP,
P-szerin, G6P [glükóz-6-foszfát]).

foszforilálás phosphorilation foszforilcsoport
(PO3

2-, foszfátion) átvitele egyik molekuláról a má-
sikra, szokásosan fehérjékre. A foszforilálást a fehérje-kinázok
(foszforilázok) végzik külsõ vagy sejten belüli jelzésre. Az enzim az
ATP g-helyzetû foszfátcsoportját köti meg, és kapcsolja a célfehérje
oldalláncnak, az aminosavak sorrendje alapján meghatározott OH-
csoportjához, észterkötéssel. Más OH-csoportok nem foszforilálód-
nak. Az ATP bontásakor nagy energia (~30 kJ/mol) szabadul fel, ez se-
gíti a foszfát kötõdését. Hatására változik a fehérje töltésállapota, tér-
szerkezete (új kapcsolódási mintázat keletkezhet), megváltoztatva a fe-
hérje tevékenységét.
A foszforilálás a fehérjék mûködésének egyik leggyakoribb és rugal-
mas szabályozója; a foszforilált fehérjék többsége tevõsödik, de tes-
pedtté is válhat: tespedt állapotból hatékonnyá válik, de a fordítottja is
elõfordul. Visszafordítható folyamat (a foszforilcsoport könnyen eltá-
volítódik a foszfatázok segítségével), lehetõvé téve rugalmas szabá-
lyozást (�defoszforilálás). Az emberi szervezetben kilencféle amino-
sav (aszpartát, glutamát, cisztein, arginin, lizin, hisztidin, szerin, treo-
nin, tirozin) foszforilálódhat, de ezek közül csak a szerin, treonin és a
lizin marad állandó (csak az O–P észterkötés tartós), a többiben a kötés
gyorsan felbomlik.

autofoszforilálás a fehérje saját magát foszforilálja Például a kettõs
ATM-fehérje egyike kapcsolódik NSB1-hez, megváltozik a szerke-
zete, és foszforilálja saját magát, aminek hatására a másik elválik.
defoszforilálás a foszforilcsoport eltávolítása, például az ATP-nek
ADP-vé és foszfátionná (PO4

3-) alakítása. A foszfatáz (foszfopro-
tein-foszfatáz) enzim végzi: a szerin/teonin/tirozin-PO4 észterkötést
bontja vízfelvétellel, szerin/teonin/tirozin-OH + PO4 keletkezik.

foszfatáz foszforilcsoport eltávolítását (defoszforilálás) serkentõ en-
zim.
foszforiláz a foszforilcsoport fehérjéhez kapcsolását végzõ enzim.

G
gemcitabin a nukleotidok képzõdését gátló sejtpusztító szer: a DNS-be
épülve akadályozza a SNS képzõdését és a sejtburjánzást.

gén gene a DNS-szál egy-egy RNS képzésére elkülönült bázissora (mû-
ködésegység, unit of function). A bázissor átíródásával elõ-mRNS (fehér-
jekódoló gén) vagy rRNS és tRNS keletkezhet. Tágabb értelemben a gén a
genetikai üzenet közvetítõje, az örökítés egysége, nemzedéki továbbadó-
ja. Az emberi DNS ~100 000 gént tartalmaz.

daganatgátló gén tumor suppressor gene a daganatgátló fehérjét kó-
doló gén.
daganatserkentõ gén* oncogene a daganatok keletkezésében részt-
vevõ fehérjét kódoló gén.
fajlagos gén* elkülönülten (térben/idõben szabályozottan), szövet-
fajlagos polipeptideket kódoló gén.
háztartásgén* housekeeping gene minden szövet számára fontos fe-
hérjéket (energiaképzõk, tápszállítók stb.) képezõ gén. Az ilyen gének
jelen vannak minden sejtben, és folyamatosan kifejezõdnek. Legin-
kább átírásfehérjéket és DNS–RNS kötõ fehérjéket kódolnak, de sok a
jelfogót, a jelzésmolekulát, transzferázokat és szállítófehérjéket képzõ
is. Ezek a génátíródások ~90%-át teszik ki.
törzsgén* consensus gene a gén általánosan elfogadott alapformája;
ehhez viszonyítjuk a gén többi válfaját. Adott népességben ez a leggya-
koribb génelõfordulás.
törzsökös gén* conserved gene a törzsfejlõdés korai szakaszától
meglévõ gén.
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génátíródás transcription az elõ-mRNS, ritkábban az rRNS vagy tRNS
képzõdése a génrõl.

közteskivágás* gene splicing, pre-mRNA splicing (elõ-mRNS-kivá-
gás) a génátíródást követõ módosítás, az elõ-mRNS (érett) mRNS-sé
alakítása. Lényege az elõ-mRNS közteseinek eltávolítása és a képezõk
egyesítése különbözõ változatokban (alternative splicing); vagyis több-
féle mRNS (isoforms) keletkezhet, amelyekrõl más-más szerkezetû és
tevékenységû fehérjék képzõdnek. A közteseltávolítás tehát lehetõvé
teszi, hogy egyetlen génrõl többféle fehérje képzõdjék; ez a fehérjék
sokféleségének egyik leggyakoribb kialakulási formája.
közteskivágó* spliceosome; nevezik hnRNA-nak (heterogeneous
nuclear RNA) is. Kicsiny RNS–fehérje képzõdmény (ribonuclear
particle, RNP); egy snRNS-bõl és néhány fehérjébõl (enzim) tevõdik
össze. A közteseltávolítókat, amelyekben ötféle törzsökös snRNS talál-
ható, a bennük lévõ fehérjékrõl U1, U2, U4, U5 és U6 snRNP-nek neve-
zünk. Az snRNS-hez az SR fehérjék kapcsolódnak.
mintafelület* template az átíródó DNS-szál és az átfordítódó RNS-
bázissor.

génhely* locus a génnek a DNS-láncon (kromoszómákon) lévõ meghatá-
rozott helye. A génhelyet a kromoszómák szerkezeti jelölésével adjuk
meg. Például 5q22.1: az 5-ös kromoszóma hosszú karjának 22. sávjának
elsõ alsávjában van.

géneltérés* mutation a génnek a törzsgéntõl eltérõ összes megváltozásá-
nak a nevezete. Magában foglalja a gén szerkezetében bekövetkezõ és a
gén egészét érintõ eltéréseket is.

csírasejtes (örökletes) géneltérés germline (hereditary)
mutation a csírasejtekben lévõ géneltérés. A szülõk valamelyikétõl (a
pete- vagy az ondósejtbõl) öröklõdik, és jelen van az utód mindegyik
sejtjében.
ismeretlen jelentõségû géneltérés* variant of unknown
significance (VUS) a törzsgéntõl való olyan eltérés, amelynek jelentõ-
sége még nem tisztázott.
szerzett (testi) géneltérés acquired (somatic) mutation a személy
életében keletkezõ géneltérés; csak azokban a sejtekben van jelen,
amelyekben kialakult, és amelyek azokból származnak. Nem adódik
tovább az utódokba.
egybázisú eltérés point mutation (ponteltérés) egyetlen bázis elté-
rése. (�bázis)
vágáscsorba* splice site mutation a köztesek szélén – a kivágás he-
lyén – lévõ nukleotidok beékelõdése, törlõdése vagy cserélõdése,
amelynek következtében a köztes nem vágódik ki, és kóros fehérje
képzõdhet.
több-bázisú beékelõdések/törlõdések Ezekbõl hibás mûködésû
vagy csonkolt fehérjék keletkezhetnek, betegséget okozhatnak.
ismétletbõvülések* repeat expansion. A DNS-ismétletek (több-
szörös, hosszabb-rövidebb bázismintázatok) sokszorozódása a gé-
nekben is elõfordul; leginkább az egy–hat bázisos ismétletek (mikro-
ismétletek, microsatellite) többszörözõdését látjuk, de találkozhatunk
több bázispárból állókkal is, pl. miniismétletekkel (minisatellite),
amelyek 20–25 bázispárból állnak.
hárombázisú ismétletbõvülés* trinucleotide repeat (TNR)
expansion, a bázishármasok számának növekedése a génekben, ami-
nek következtében több aminosavat tartalmazó kóros fehérjék és be-
tegségek keletkezhetnek (TNR disease). Pl. a CAG, CTG, GAA, CCG
és a CGG hármasok többszörözõdése elfajulásos idegrendszeri beteg-
ségeket okozhat.

génátalakulás olyan géneltérés, amelynek kifejezõdése nem okoz be-
tegséget. Az általa kódolt RNS, fehérje képes megfelelõen ellátni a fel-
adatát. Lehet csírasejtes és szerzett, egyetlen vagy több bázis változása.
Továbbá lehet elõnyös is, amely a törzsfejlõdés, a környezethez való al-
kalmazkodás következtében jön létre, és állandósul az egyén megmara-
dása érdekében.
génhiba olyan géneltérés, amelynek kifejezõdése betegséget okoz. Az
általa kódolt RNS, fehérje nem képes megfelelõen ellátni feladatát. Le-

het csírasejtes és szerzett, egyetlen bázis (egybázisú génhiba*) vagy
több bázis/nukleotid változása (cserélõdés, beékelõdés, törlõdés, ket-
tõzõdés; vágáscsorba).

alapító génhiba founder mutation valamely népességre jellegzetes
génhiba.

génválfaj népesség legalább 1%-ában elõforduló génválzat, a törzsgén
egyik válfaja (�válzat/egybázisú sokalakúság).

génhibajavítás
hasonmás-átrendezõdés* homologous recombination (HR) a két-
szálú DNS-töréseknek a DNS épségét is helyreállító kijavítási formája.
A kétszálú törés következtében leszakadt bázispárok maradéktalanul
kiegészülnek, szabályos, az eredetivel csaknem teljesen azonos DNS
keletkezik. Megvalósulásához a hiányzó bázisok másolódása szüksé-
ges az azonos szerkezetû ép DNS-szálról; ez csak a sejtkör S-, G2-sza-
kaszában áll rendelkezésre. A hasonmás-átrendezõdés tehát az S-,
G2-szakaszban végbemenõ sejtválasz a kétszálú DNS-törésre.

hasonmás-átrendezõdési hiány* homologous recombination
deficiency (HR-hiány) a hasonmás-átrendezõdési helyreállítás zava-
ra. A HR-hiány meghatározó a platinaérzéketlenség kialakulásában.
Elsõsorban BRCA-hiba következménye, de okozhatja más génhiba is
(NF1, CDK12 stb.), keletkezhet a daganatgátló gének vesztése, vala-
mint DNS-többlet vagy DNS-kevesblet miatt, elõidézve a sejt geneti-
kai bizonytalanságát. Az ilyen sejtek gyakran válnak ellenállóvá a
gyógyszerekkel szemben, például a CCNE1 többlete következtében.

végegyesítés* end joining a kettõsen tõrt DNS törési végeinek egyesí-
tése a károsodott, törlõdött nukleotiduk helyreállítása nélkül.
párhibajavítás* mismatch repair A DNS sokszorozódásakor az új
DNS-szálon (leány DNS) keletkezett párhiba helyreállítási módszere.
Nevezik post-replicative DNA mismatch repair systemnek is. A pár-
hibajavítás fehérjéi kizárólag a leány DNS-szálat veszik célba; ezt a
metilezettség hiányán azonosítják (ezért mondják methyl mismatch
repairnek is): a leány DNS-szál a keletkezéskor rövid ideig még nem
metilezett, szemben a metilezett szülõi DNS-szállal. A fehérjék elõször
felismerik a párhibát, majd kivágják a nem helyénvaló bázist tartalma-
zó DNS-szakaszt, kitöltik a hiányt, és zárják a DNS-szálat.

párhibajavítási hiány* mismatch repair deficiency (MRD) a pár-
hibajavítás folyamatának zavara, jellegzetesen a Lynch-tünetcsoport.

kétválzatos párhibajavítás-hiány constitutional mismatch
repair deficiency (CMMRD) a párhibajavító gének kéttõs örökletes
hibája; az érintettekben sokféle daganat keletkezik (kétválzatos
párhibajavítás-hiány tünetcsoport).

párhibajavító gének* mismatch genes a párhibajavításban résztvevõ
fehérjéket kódoló gének: MSH2, MSH3, MSH6, MLH1, MLH3,
PMS2 stb.

génkifejezõdés gene expression a fehérjék és az RNS-ek képzõdése, a
genetikai kód megnyilvánulása az egyedségben (phenotype). Részletei:
� a génnek megfelelõ DNS-rész tevõsítése,
� az átírás (elindítás és befejezés),
� az elõ-mRNS átalakítása mRNS-sé,
� az mRNS átvitele a sejtplazmába,
� az mRNS átfodítása.

lappangó ~ recessive gene expression a lappangó génválzat kifejezõ-
dése; az egyedségben csak a kettõse nyilvánul meg, avagy ha az ural-
kodó párja elvész (�egyedség, génmásság, génválzat).
uralkodó ~ dominant gene expression az uralkodó génválzat kifejezõ-
dése; az egyedségben mindig megnyilvánul (�egyedség, génmásság,
génválzat)

génmegnyilvánulás* penetrance a génkifejezõdés aránya.

genom genome a nukleotidok bázisaiban rejtett genetikai tartalom
összessége. Egy- és többsejtûekben a DNS-ben, a vírusoknál a DNS-ben
vagy az RNS-ben rejtett ismeretek egésze. Az emberi genom hozzávetõle-
gesen 3 billió bázispár, ~25 000 gén.

Nõgyógyászati Onkológia 2019; 24:109–119 113

Fogódzó nevezettár



mitokondriális genom mitochondrial genome a mitokondriumokban
lévõ DNS-ek által hordozott ismeret. Egy-egy mitokondriumban 5–10
körkörös DNS van, összességében tehát több ezer (16,6 kb). Lévén a
sejtplazmában, ezek a DNS-ek az anyától öröklõdnek. Bennük 37 gén
van: 13 az elekronok szállításában és az oxidatív folyamatokban részt
vevõ polipeptided kódol, 22 a fehérjeképzõ rendszerben tevékeny
tRNS-t, 2 pedig rRNS-t.
virusgenom a vírus bázisaiban lévõ genetikai tartalom.

genomátrendezõdés* genomic arrangement a sejtmagi DNS átrende-
zõdése

nagyméretû genomátrendezõdés* large genomic arrangement

génpár a kromoszómapárok azonos helyén lévõ gének; genetikai felada-
tuk azonos. A génpár tagjait nevezzük génválzatnak* (gene allele).

génazonosság* homozygozity azonos génpár: a génválzatok egyfor-
mák.
génmásság* heterozygosity eltérõ génpár: a kromoszómapár azonos
helyén lévõ gének (génválzatok) különbözõk.

génmásságvesztés* loss of heterozygozity az eltérõ génpár egyiké-
nek elvesztése, rendszerint kromoszómatörlõdések (chromosome
delations) miatt. Ha két ép gén egyike vész el, a másik szokásosan el-
látja feladatát, nincs fehérjeképzõdési zavar. Ha kóros gén ép párja
vész el, génhiányos állapot jön létre. Ez gyakori a daganatokban.

génszabályozás Az átíródás irányítása a génmûködés alapvetõ szabályo-
zója. A gének csekély mértékben folyamatosan átíródnak a magbázissor
(core promoter) hatására, de vannak negatív (silencers, bénítók*) és pozi-
tív (enhancers, fokozók*) szabályozóik, amelyek teljesen megszüntethetik
vagy fokozhatják az RNS keletkezését. Ezeket nevezzük cisz-szabályozó
elemeknek* (cis-Acting Regulatory Elements); leginkább az átírás-
fehérjéknek az indítóhoz kapcsolódását irányítják. Szabályozzák a génmû-
ködést még az 5’-végi szabályozóelemek, beleértve a válaszelemeket is,
valamint a bázishármasok, valamint az indítók változatai. (�génszerke-
zet)

bénítók* silencers kevéssé tisztázott szerkezetû cisz-szabályozó ele-
mek, a génátíródást mérséklik. Néhány az elhelyezkedésével akadá-
lyozza az átíródást, mások helyfüggetlenül. Kapcsolódhatnak az átíró-
dást indító fehérjeátíróval, gátolva annak hatását, és kötõdhetnek az
5’-végi szabályozó elemekhez.
fokozók* enhancers. Általában ~20–30 bázispárnyi szabályozó DNS-
részek (cisz-szabályozó elem; cis-acting regulatory element); lényegé-
ben az átírásfehérje kapcsolásával serkentik a gén átíródását. A fokozó
a célgénnel azonos DNS-szálon van, általában 200 bázispárnyira az in-
dítótól felfelé (5’-vég), de lehet a köztesben, avagy a szomszédos gén-
ben, sõt sok ezer bázispárnyira is, mivel a DNS feltekeredése
(chromatin looping) miatt térben közel kerül a génhez.

génszerkezet képezõkbõl, köztesekbõl, a támogatóból és kiegészítõkbõl
áll.

CpG-szigetek CpG islands a DNS-szálon egymás mellett lévõ, fosz-
fodiészter-kötéssel kapcsolt, az 5’-vég felé citozint, a 3’-vég felé gua-
nint tartalmazó nukleoidkettõsök (5’-C—foszfát—G-3’). A CpG jelö-
lést a DNS két szálán lévõ CG bázispártól való megkülönbözetésre
használjuk. A DNS-szálnak azt a legalább 200 bázispárnyi részét, ame-
lyen >50%-ban van CpG nukleotid, és igen gyakori a G–C párosodás,
nevezzük CpG-szigetnek. Átlagosan 1000 bázispárnyi hosszúak, de
2000-nél rövidebbek. A CpG-szigetek ~70%-a a génnek 5’ támogató
részén fordul elõ, jelezve a támogató szakaszt. Az 5’ elhelyezõdés a
háztartásgének mindegyikében megtalálható, a fajlagos géneknek
azonban csak bizonyos százalékában. A nem 5’-végen lévõ CpG-
szigetek (~30%) szintén kapcsolatban vannak az átírással, jelezve isme-
retlen átíródások, gének támogatóit. Az egyes szigetek CpG-kettõsei
szokásosan nem metilezettek, serkentik az átíródást átírásfehérjék kap-
csolásával vagy a kromatin módosításával, ha hiányos a kromatin átala-
kulása. A CpG-szigetek metilezése visszafogja a génátíródást (például
néma X kromoszóma) – a részletek pontosan nem ismertek. A DNS

csaknem mindig a CpG kettõsök citozinján metilezõdik. (�DNS-meti-
lezés)
indító* promoter általában a gén 5’-végi részének 100–1000 hosszúsá-
gú bázissora közvetlenül az átíródó bázissor elõtt. A génátíródását elõ-
segítõ szakasz, amelyikhez az RNS-polimeráz (RNAP), az átírásfehér-
jék és más, az átíráshoz szükséges molekulák kapcsolódnak. Irányítja a
génátíródást, részt nem vesz benne. Nem mindegyik indító van az
5’-vég felé, például a legtöbb polimeráz-3-at kötõ indító lefelé, az elsõ
képezõben helyezkedik el. Az indítónak a polimeráz-2-t és az átírás-
fehérjét kapcsoló bázissorát magbázissornak* (core promoter) neve-
zik, mivel ez elegendõ a polipeptidet képzõ átíródás indításához. Az in-
dító sajátos részei:
� A ~25 bázispárból álló TATA-doboz (5’-TATA-3’, TATA boksz),

amelyet GC-gazdag bázissorok fognak közre; az átíródás kezdõhe-
lyétõl felfelé (5’) van.

� Az átírásfehérjét felismerõ elem (B recodnition elements, BRE), a
TATA-doboz mellett.

� Az Inr-bázissor (Inr – initiator – sequence) az átíródás kezdõhelyén.
� A 30 bázispárnyi DPE (downstream promoter element) a átíródás

kezdõhelyétõl lefele (3’).
� A 50–200 bázispárnyi, 5’-vég felé lévõ CAAT-doboz; ehhez kapcso-

lódnak az átírásfehérjék.
Az inditóhoz kötõdõ átírásfehérjét TF-fel jelölik, utána római számmal
a polimeráz fajtáját (TFII = átírásfehérje + polimeráz-2). Szokványo-
san a TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF és TFIIH segíti és tevõsíti a
RNS-polimeráz-2-t, kialakítva az átírási egységet. A képezõben lévõ
támogató rendszerint a TFIIIA-t kapcsolja, amelyik nagy fehérje, és a
TFIIIB és a TFIIIC segítségével úgy helyezõdik el, hogy pontosan az
átíródás kezdõhelyére kerül.
képezõk* exons a génnek a fehérjét kódoló részei. Az emberi gének
változó nagyságú, általában kis (~160–220 bázispár) képezõket tartal-
maznak; a legkisebb 12, a leghosszabb ~6600 bázispár. A különbözõ
képezõk rendszerint a fehérjék különbözõ gomolyait képezik – egy go-
molyt kódolhat egyetlen képezõ, de több, az mRNS-ben összekapcsolt
képezõ is.
köztesek* introns a kódoló génszakaszok (képezõk) közé iktatott,
változó hosszúságú, sajátos nukleotidokkal kezdõdõ (GUA) és végzõ-
dõ (CAG) nem kódoló bázissor. A köztesek hosszúsága változó: a leg-
kisebbek <1000 bázispár, a legnagyobbak >10 kb. Számuk általában
eggyel kevesebb a képezõknél, de vannak bonyolultabb szerkezetek is,
például az 5’ elsõ köztes darabolva a továbbiakhoz kapcsolódik. A gé-
nek ~90%-ban fordulnak elõ, összességében általában hosszabbak a
képezõknél. A köztest tartalmazó géneket szakaszosnak
(discontinuous, split gene) nevezzük. Néhány köztes fontos jeleket
hordoz, de vannak gént kódolók is (nested genes). A közteseknek négy
törzselemét különböztetjük meg:

közteskivágás* gene splicing, pre-mRNA splicing (elõ-mRNS-
kivágás) a génátíródást követõ módosítás, az elõ-mRNS (érett)
mRNS-sé alakítása. Lényege az elõ-mRNS közteseinek kivágása és a
képezõk egyesítése különbözõ változatokban (alternative splicing);
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A köztes szerkezete.
� Az 5’-végi vágáshelyet* (5’ splice site – 5’SS); nevezik adó (donor) vágáshely-

nek is. az 5’-végi képezõ itt válik el a köztestõl. Az 5’-vágáshely csorbái meg-

zavarják a fehérjék képzõdését; számos örökletes betegség okozói.

� A 3’-végi vágáshelyet* (3’splice site – 3’SS); nevezik kapó (acceptor) vágás-

helynek is. AG-ben gazdag.

� A sok pirimidint (Y jelöli) tartalmazó szakaszt a 3’-vágáshelyhez csatlakozva

(sokpirimides szakasz*, polypyrimidine tract, PPT).

� Az elágazáspontot* (branchpoint, branch point sequence, BPS), amelyben tör-

zsökös adanozin (piros A) van.
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vagyis többféle mRNS (isoforms) keletkezhet, amelyekrõl más-más
szerkezetû és tevékenységû fehérjék képzõdnek. A közteskivágás te-
hát lehetõvé teszi, hogy egyetlen génrõl többféle fehérje képzõdjék;
ez a fehérjék sokféleségének egyik leggyakoribb kialakulási formája.

3’UTR (untranslated region). Ebben van az mRNS végén lévõ polyA
tail (l. lejjebb) képzõdéséhez szükséges jelzés, elõtte pedig az átíródást
megállító bázishármas (stop, termination codon). Kapcsol miRNS-
eket, amelyek a génmûködés szabályozásában vesznek részt.
5’UTR (untranslated region) az indító után van; követi a fehérjeképzõ-
dést indító bázishármas (INR, start, initiation codon). Ez a nukleozid al-
kotja az mRNS 5’-végi sapkáját.
5’-végi szabályozóelemek*. Negatív és pozitív szabályozó báziscso-
portok, pontosan nem ismertek. A fokozókkal*, bénítókkal* kapcso-
lódva akadályozhatják azokat.

válaszelemek* response elements ~1000 bázispárnyira vannak fel-
felé az átíródás kezdõhelyétõl, és a külsõ ingerekre válaszolnak. Az
5’-végi szabályozóelemekhez tartoznak.

H
hámszövet epithelium

savóshám* mesothelium
egyrétegû savóshám* egyetlen sejtsorból álló savóshám az alap-
hártyán, amely az alapszöveten (submesothelium) helyezkedik el.

hasmûtét laparotomy sebészi behatolás a hasüregbe. Egyéb elnevezések:
celiotomy, peritoneotomy.

daganateltávolító hasmûtét a hasi daganat egészét, beleértve a szó-
ródásokat is, eltávolító beavatkozás.
elsõ/elsõdleges hasmûtét a beteg kezelésekor elsõ alkalommal vég-
zett hasmegnyitás.
második hasmûtét a beteg kezelésekor második alkalommal végzett
hasmegnyitás (használt a másodlagos jelzõ is, de ez nem helyes, mert
jelentése alárendelt, másodrendû).
sejtcsökkentõ hasmûtét a hasi daganat részét eltávolító beavatkozás.

hasvíz ascites folyadék a hasüregben.
nyirokhasvíz* chyliform ascites (ascites chylosus) nyirok felszaporo-
dása a hasüregben.

határeseti* borderline

I
idõelõnyhiba* lead-time bias a betegségek szûrési mutatóinak egyik hi-
balehetõsége. A szûrési eredmények értékelésénél figyelembe kell venni
az idõelõnyt*, azt az idõtartamot, amely a koraitól az elõrehaladott rák ki-
alakulásáig tart. Ennyi idõvel akkor is hosszabb a túlélés, ha a szûrés nem
befolyásolja. A beteg hosszabban él, noha ez nem a szûrés következménye.

immuncsatlakozás* immune synapse a T-sejtek tevékenysége a
TRC–pMHC társulás és a társkapcsolódások fölöttébb szervezõdött és
szabályozott fehérjerendszerben valósul meg a sejthártyákban lévõ jeláta-
dók és jelfogók összekapcsolódásával. A kapcsolódási helyek az immunel-
lenõrzõ pontok (immune checkpoints); ezek körül körkörös, térben elkülö-
nülõ molekulacsoportosulások (SMAC, supramolecular activation cluster)
jönnek létre: központi (central, cSMAC), környéki (peripheral, pSMAC)
és külsõ (distal, dSMAC). Formálódásuk változatos. A rendszer egészét
nevezzük immuncsoportosulás*-nak. Ellentétben az idegsejtek tartós/ál-
landó átcsatolatával (neurologic synapse), az immunátkopcsolat átmeneti,
a TRC–pMHC társulásával alakul ki az antigénbemutató sejt és a T-sejt
érintkezési felszínén.

K
kalciumtest* psammomma body mikroszkópos nagyságú, kerek kalci-
umképzõdmény, szokásosan szemölcsös növedékekben. A szemölcsö
csúcsában megrekedt vérrögök kalciumosodásából keletkeznek.

keringõ daganat-DNS* circulating tumor DNA (ctDNA) a daganatok-
ból kiszabadult DNS-részek. 140–170 bázispárnyi szakaszok. Elsõsorban
a sejtvégzet folyamatakor szakadnak le. Könnyen elkülöníthetõk a nyirok-
sejtek DNS-étõl, mert jóval kisebbek. Megfelelõ módszerekkel (deep
sequencing and droplet digital polymerase chain reaction, PCR) ezekbõl a
rövid szakaszokból is kimutathatók a génhibák, az LOH, a DNS-metile-
zés, a másolatszám-módosulat (copy number variation) és az egy-
nukleotidos módosulatok is. A szûrés szempontjából a TP53 génhiba a
legjelentõsebb; hasznosan kiegészítheti a CA125-tel végzett szûrést. Több
daganatjelzõs vizsgálótálcát* állítottak össze (CancerSEEK), melynek
segítségével a petefészekrákot 85%-ban a CA125 és a TP53-hiba közösen
igazolta. A kettõ együttes vizsgálatának érzékenysége tehát meghaladja a
megkívánt (75%) érzékenységi szintet.

kocsonyás daganat myxoma
kocsonyás daganatság* pseudomyxoma

hashártyai kocsonyás daganatság* peritoneal pseudomyxoma

korai TP53-hibás burjánzat* benign-appearing early serous proli-
feration (ESP) with TP53 mutation a TP53-hibás sejtek olyan felszaporo-
dása (pl. a méhkürt alsó harmadában, a rojtokban), amely a hámszövet
szerkezetét nem változtatja meg; immunfestéssel mutatható ki.

kromatinalakító együttes* (chromatin remodeling complex)

L
leolvasáskeret* reading frame egyetlen polipeptidet kódoló egymás
melletti, nem átfedõ bázishármasok együttese.

leolvasáskereti beékelõdés, törlõdés* inframe insertions, deletion
a leolvasáskeretben lévõ egy vagy több bázis törlõdése; illetõleg egy
vagy több bázis hozzáadódása.

M
medenceképletek (magyarított nevezetek)

hólyag melletti tér* spatium paravesicalis
medencefalárok* fossa obturatoria
medencefalideg* nervus obturatorius
nemi-combi ideg* nervus genitofemoralis
petefészektartó szalag* ligamentum suspensorium ovarii (korábbi
– az anatómiai tankönyvben már nem jegyzett – elnevezése: ligamen-
tum infundibulopelvicum)
végbél melletti tér* spatium pararectalis

méhhámszerû* endometrioid

méhkürt uterine tube
korai savós burjánzat* premalignant(early) serous tubal proli-
feration (ESP)
korai TP53-hibás burjánzat* benign-appearing early serous tubal
proliferation (ESP) with TP53 mutations
savós hámbeli méhkürtrák* serous tubal intraepithelial carcinoma
(STIC)
savós hámbeli rákosodás* serous tubal intraepithelial lesion (STIL)



méhnyálkahártyarák endometrial cancer. A TCGA (The Cancer
Genome Atlas) Research Network négy molekuláris kórjóslati csoportra
osztotta:

POL�-hibás* csoport ultramutated (POLE mutated). Rendkívül sok a
génhiba, és a DNS-polimeráz-e is hibás, ezért nevezik polimeráz-e-
hibás csoportnak is. Bármilyen érettségfokú (grade) lehet.
MSI- (mikroismétlet-ingatagságú) csoport* hypermutated (MSI,
microsattelite instability). Szintén sok a génhiba. Jellemzõ a mikro-
ismétlet-ingatagság. Bármilyen érettségfokú (grade) lehet.
kevés másolateltérésû csoport* copy-number low. Alacsonyfokú
méhnyálkahártya-rák, kevés génhiba, és a DNS-részek másolatainak el-
térései (többlet, kevesblet) is ritkák.
sok másolateltérésû csoport* copy-number high (serous-like). Álta-
lában savós méhhámrák kevés génhibával, de a DNS-részek másolati
eltérései gyakoriak, és hibás a TP53.

méhnyálkahártyásság* endometriosis méhnyálkahártya-szigetek méh-
nyálkahártyán kívüli elõfordulása.

méhfali méhnyálkahártyásság *adenomyosis méhnyálkahártya-szi-
getek elõfordulása a méhizomzatban.

molekulacélzó kezelés* olyan kezelési mód, amelynek célpontja
egy-egy fehérje.

mûködésvesztés* loss of function

N
NAD (nikotinsavamid-adenin-dinukleotid) a foszfátcsoporttal össze-
kapcsolt két ADP-riboz. Hidrogénátvívõ koenzim, elektront adó, átvevõ
vegyület, tehát oxidált NAD+ és redukált (NADH) formában fordul elõ.
Szerepel még a posttranslációs fehérjék kémiai csoportjait elvonó vagy
hozzáadó folyamatok koenzimeként is.

Ö
összeadódó sejthalál synthetic lethality két olyan esemény együttes elõ-
fordulására bekövetkezõ sejtpusztulás, amelyek közül önmagában egyik
sem végzetes. (�PARP-gátlók)

P
petefészek-daganatok (magyarított nevezetek)

ivarléc–alapszövet daganat* sex cord stromal tumor
petefészekrák

alacsonyfokú savós petefészekrák* low-grade serosus ovarian
cancer
magasfokú savós petefészekrák* high-grade serosus ovarian
cancer (HGSC)
örökletes petefészekrák a csírasejtek közvetítésével keletkezik,
megkülönböztetünk örökletes petefészekrák-csoportot (site-specific
ovarian cancer syndrome) és örökletes petefészekrák–emlõrák tünet-
csoportot (hereditary breast and ovarian cancer syndrome).
szórványos petefészekrák somatic ovarian cancer a testi sejtek-
ben létrejövõ elváltozásokból keletkezik.

párosításhiba* mismatch mutation (ponthi-
ba, bázishiba) nem megfelelõ bázispárosulás
(base–base mismatch), például: guanin az
adenin helyett (G–T az A–T helyett).

PARP (poli(ADP-ribóz)-polimeráz) poly (ADP-ribose) polymerase,
ADP-ribosyltransferase a sejtmag egyik fehérjéje. 18 féle ismert (PARP1,
PARP2 stb.); ezek fehérjecsaládot alkotnak. Hatféle PARP-ról tudjuk,
hogy ADP-ribózt kapcsol a NAD+-ról a célfehérjéhez, egyet vagy akár
több százat, kialakítva hosszú poli(ADP-ribóz)-láncot (PAR-lánc;
poly(ADP-ribose) polymers); innen a poli elõtag az enzim nevében. Ezt a
folyamatot nevezzük PARilációnak* (poly[ADP-ribosyl]ation;
PARylation).
A család három tagja, PARP1, PARP2 és PARP3, vesz részt a DNS-javí-
tásban. A PARP1 nagy mennyiségben van jelen a sejtmagban (106/sejt-
mag); az alaphisztonok PARilációjával fellazítja a kromatint, lehetõvé
téve a DNS kettõzõdését, javítását vagy a génátíródást. Alapvetõen vesz
részt a DNS-hiba báziskivágó* javításában, és szabályozza a kétszálú
DNS-törés hasonmás átrendezõdéses*, valamint a nem hasonmás vég-
egyesítéses* javítási folyamatait. (�DNS-hibajavítás) Meghatározó sze-
repe van a génátíródásban: részben átíródási társtényezõ (transcriptional
cofactor), másrészt gátolja sajátos bázisszakaszok metilezését; szabályoz-
za a sejt genetikai egyensúlyát, energia folyamatait, és közremûködik a
sejthalál parathantosnak nevezett sajátos formájában. A PARP2 tevékeny-
sége hasonló, de csekélyebb: a PARP-mûködések 5–10%-át teszi ki.
A PARP fehérjék háromféle tevékeny gomolyt tartalmaznak:
� DNS-kötõ gomoly (DNA binding domain, DBD). Az N-végen, három

cinkujjmintázatból áll; kettõ ismeri fel az egy- és kétszálú DNS-törés,
és kapcsolja a PARP-ot, a harmadik szabályoz.

� Szerkezetalakító gomoly (automodification domain), amely sajátos
glutamát és lizin aminosavakat tartalmaz, valamint kis BRCT gomolyt
a DNS-t javító fehérjékkel való kölcsönhatáshoz.

� Kovászgomoly – a C-végen van.
Ha DNS-törés keletkezik, a PARP1 azonnal kapcsolódik a törés helyéhez
az N-végén lévõ mintázata segítségével. A kötõdéssel (szerkezetváltozás)
ötszázszorosára tevõsödik a C-végén lévõ kovászgomoly, PARilálja a
kromatin hiszton és nem hiszton fehérjéket és topoizomerázokat, szerke-
zetükben kovalens változást hoz létre. A PARilált fehérjéknek nemcsak
mûködésük változik, de képessé válnak más fehérjék megkötésére is.
A PARP1 autoPARilálással a saját szerkezetét alakítja át, aminek követ-
keztében elválik a DNS-törés helyérõl, lehetõvé téve a helyreállító fehér-
jék kapcsolódását a töréshez, és a törés helyreállítást.

PARP-gátlók Az összeadódó sejthalál (synthetic lethality) módján hat-
nak. Lényege két vagy több olyan genetikai (géntevékenység, jelvitel) za-
var, amely külön-külön nem, de együttesen a sejt pusztulásához vezet.
A PARP-gátlók akadályozzák a báziskivágó javítást (feltételezhetõen
nem engedik a PARP elválását a DNS-tõl – PARP-csapda), nem javítódik
ki az egyszálú DNS-törés, és amikor az S-szakaszban a kettõzõdési villa
eljut a töréshez, összeesik, és kétszálú DNS-törés keletkezik. A BRCA-
hiba miatt a sejt nem képes a kétszálú törés hasonmás átrendezõdéses javí-
tására, helyette a génhibával járó végegyesítés következik be, a sejt gene-
tikailag bizonytalanná válik, elpusztul.
Kialakulhat érzéketlenség a PARP-gátlókra; ennek több oka is lehet; rész-
letezésük túlmutat összeállításunk keretén.
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PD1 programmed cell death protein 1 (CD279) egyes sejtfelszíni (immun-
ellenõrzõ pont) fehérje, egyetlen IgV-szerû sejtkívüli N-véggel, amelyét
nyél választ el a sejthártyától, valamint a hártyai és sejtbeli résszel. Az
utóbbiban egy tirozinalapú immungátló jelzésminta (ITIM, immun-
receptor inhibitory motif) és egy gátlást végrehajtó jelzésminta (ITSM,
immunreceptor witchmotif) van. Gátolja a T-sejtek tevékenységét (a nyi-
roksejt fõjelfogón [TCR, T cell receptor] keresztüli tevõsítést) és a T-sejtek
burjánzását, elõsegíti a sajáttûrést, gátolva az autoimmun betegségek ki-
alakulását. A késõi immunválaszokat (gyulladáskeltõ, végrehajtó tevé-
kenység, immunemlékezés) fékezi. Kifejezõdik a nyúlványsejteken
(DCs), B-sejteken, a természetes ölõsejteken (NK) és a tevõsített T-sejte-
ken a tevõsítés késõ szakaszában.

PD1 ellenanyag antibody to programmed cell death-1. A PD1 a T-sej-
tek gátlásával azok daganatpusztító hatását is mérsékli. Az ellenanyag
adásával ezt akadályozzuk meg: a T-sejtek tevékennyé válva támadják
a ráksejteket.
PDL1 programmed cell death ligand protein 1 a B7 fehérjék nagycsa-
ládjába tartozó sejtfelszíni (immunellenõrzõ pont) szénhidrátfehérje,
IgV és IgC gomollyal. A gátló jelzést szállítja a PD1 jelfogóhoz, ame-
lyet sejt–sejt kapcsolatban ad át. Kifejezõdik a T-sejteken, hámsejte-
ken, endothelsejteken és számos daganatsejten
PDL2 programmed cell death ligand protein 2 hasonló a PDL1-hez, fõ-
leg a nyúlványsejteken és a moncitákon fejezõdik ki.

PI3K (foszfotidilinozitol-3-kináz) phosphatidylinositol 3-kinase a lipid-
kinázok családjának tagja. A családban 3 osztály van. Az IA osztályba tar-
tozó PI3K vesz részt PI3K–AKT–mTOR jelközvetítésben, amelyik több
alapvetõ sejtfolyamat (sejtnövekedés, szaporodás, sejthalál, elkülönülés
stb.) szabályozója. Kettõs fehérje: kisebb szabályozó egysége (p85) – ez-
zel kapcsolódik a jelfogó foszfotirozinjához – és nagyobb végrehajtó egy-
sége (p110) van. Az IA osztályban 3 gén, a PIK3CA, PIK3CB és a
PIK3CD kódolja a p110a, p110b és p110g végrehajtó egységet. Az elsõ
kettõ minden szövetben, a p110g csak a vérképzõ sejtekben van jelen. A
PI3K a PIP2-t (foszfatidil-inozitol- 4-foszfát-2) foszforilálja PIP3-má
(foszfatidil-inozitol-4-foszfát-3) alakítva; így vesz részt a jelközvetítés-
ben. A PI3K fehérjének 4 izoformája van: a PI3Ka, b, d és g.
A PIK3CA gén hibája, szabályozatlansága gyakori a méhnyálkahártya-,
petefészek-, vastagbél- és emlõrákban; kivált a HER2 eltéréseivel társuló
emlõrákokban fordul elõ.

platina platinum átmenetifém, rendszáma 78, molekulatömege 195,09,
vegyjele Pt. A platinavegyületeknek nincs biológiai hatásuk, de a Pt2+ és
Pt4+ egyes származékai DNS-t károsítók: a guaninhoz kötõdve keresztkö-
téseket hoznak létre. Ha a sejt nem tudja kijavítani, elpusztul. Az orvosi
gyakorlatban bizonyos platinaszármazékokat a rosszindulatú daganatok
pusztítására használunk.

ciszplatin (cisz-dikloro-diammin-platina) visszérbe adandó, számos
daganat (elsõsorban petefészekrák, hererák, faj-nyaki rákok) pusztítá-
sára alkalmazott szer. 90%-ban fehérjékhez kötõdik, a vesékben vá-
lasztódik ki, a sejtekbe szivárogva jut és károsítja a DNS-t. Szokásos
adagja 50–100 mg/m2; általában 3 hetente, de heti kezelésként is adha-
tó. A kezelés elõtt bõséges folyadékfogyasztás szükséges a kiválasztás
elõsegítésére; különben halmozódik a vesében. Mellékhatások (hány-
inger, hányás, fémes íz a szájban stb.) elõfordulnak; a legjelentõsebb a
vesekárosodás, amely bõséges folyadékbevitellel kivédhetõ. Ritkán
idegkárosodás.

R
rákelõzõ áttét* precursor metastasis a hámbeli rákról (carcinoma in situ)
levált sejtekbõl keletkezõ áttét. (�elõsejtszökés)

rosszindulatúság-kockázati mutató* RMI1-érték (risk of malignancy
index)

S, Sz
sejt cell

sejtfelszaporodás* clonal expansion. Pl. a TP53-hibás sejtek felsza-
porodása.
sejtvégzet* apoptosis
elõsejt* precursor cell olyan génhibás sejt, amely rákká alakulhat, pl.
TP53-hibás sejtek.
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PI3K–AKT–mTOR jelközvetítés
A jelfogó (növekedésfaktorok [EGF, VEGF, FGF stb.]) sejtkívüli kapcsolódására két jelfogó kettõst képez, és foszforilezi egymás néhány sejtbeli
tirozinját. Ez teszi lehetõvé, hogy a PI3K kapcsolódjék a jelfogóhoz, és foszforilezõdjék. A PI3K kétféleképpen kapcsolódhat a jelfogóhoz: közvetlenül
(PDGFR) vagy kapcsoló–cserélõ fehérjékkel. Az utóbbinak két formája ismert: a GRB2–GAB és a GRB2–SOS párosítás. A GRB2–SOS még egy fehér-
je, a RAS-fehérje közbeiktatásával tevõsíti a PI3K-t. A PI3K foszforilezi a PIP2-t, PIP3-má alakítva. A PIP3 toborozza a sejtfalhoz az AKT-t és
PDK1-et, amelyik foszforilezi az AKT-t. A sejtfalhoz kapcsolódott AKT-t az mTOR-egység-2 is foszforilezi. A tevékennyé vált AKT többféle sejtfo-
lyamati fehérjét foszforilezve befolyásolja, a sejtmûködést. A jelközvetítés befejeztével a PTEN a PIP3-at PIP2-re alakítja, leállítva a jelközvetítést.



elõsejtszökés* precursor escape az elõsejtek leválása, sodródnak,
és máshol való megtapadása. Pl. a méhkürt TP53-hibás sejtjei levál-
nak és a petefészken és/vagy a hasüregben szétszóródva megtapad-
nak.
rákelõzõ áttét* precursor metastasis olyan elsodródott elõsejt,
amely rákká alakul. Pl. méhen kívüli méhhámsejtekben sokszor fordul
elõ a méhhámszerû és a világos sejtes rákok kialakulásában részt vevõ
génhiba, mint PTEN, ARID1a, PIK3CA, kRAS és PPP2R1A hibája.
Ezek, halmazokat (coloniality) képezve, ráksejtté válhatnak.

sejtsajátosodás* sejtelkülönülés cellular differenciation, cellural
specialization a sejt szerkezeti és tevékenységi átalakulása sajátságos mû-
ködésének irányába. Elkülönülése kezdeti alakjától vagy más közös erede-
tû sejttõl – más sejtté válása.

sokalakúság* polymorphism valami közösnek többféle szabályos meg-
jelenési formája.

sok- szóösszetételi elõtag orvosi nevezetekben.
sokidegártalom* polyneuropathy
soktömlõs petefészek polycystic ovary

sokaságszámítás statistics nagyszámú adat gyûjtése, rendezése és elem-
zése számítási módszerekkel különbözõ szempontok szerint, pl. egyedi
minták, összefüggések, gyakorlati jelentõség.

sugárkezelés
alakformált sugárkezelés* conformalconformal radiation therapy
(3-D, conformational radiation therapy) számítógépes háromirányú, a
daganat alakjának megfelelõ tervezésû sugárkezelés, amellyel majd-
nem csak a daganatot éri a sugárhatás, az ép szöveteket alig.
erõsségváltoztató sugárkezelés* intensity modulated radiation
therapy (IMRT) a tér három irányában vezérelt sugárkezelés, amellyel a
veszélyeztetett szervek sugárterhelése lényegesen csökken; a sugár-
mennyiség zöme a daganatra összpontosul.
térrögzített sugárkezelés* stereotactic body radiation therapy
(SBRT) képvezérelt* (imaging guided) erõsségmódosító* (intensity
modulated) módszer; a nagy energiájú fotongyorsítók segítségével
vitelezhetõ ki. Alkalmazásával naponta nagy sugármennyiség adható
2–5 napig, de van egyszeri kezelési változata is. Biológiai alapja: hatha-
tós daganatpusztítás nagy mennyiségû, biológiailag hatékony besugár-
zással, a gyógyszere érzéketlen sejtek elpusztítása, az immuntevékeny-
ség fokozása, a környezõ szövetek kímélése – a korai és késõi mellék-
hatások elenyészõk

számítási mutatók
feltételes valószínûségi eljárás* posterior probability model a vizs-
gálati eredmények bizonyítékokkal összevetett valószínûségi számítá-
sa.
veszélyarány* hazard ratio (HR) A túlélési adatok elemzésének egyik
mutatója. Idõ–esemény arány. Vizsgáljuk valamely meghatározott ese-
mény bekövetkezését a valamivel kezelt, valamiben szenvedõ stb. és a
valamivel nem kezelt, a valamiben nem szenvedõ stb. csoportban meg-
határozott idõszakasz alatt. A kettõ hányadosa a veszélyarány:

HR
esemény (veszély)a kezelt csoportban

esemény (veszél
�

y)a nem kezelt (összevetõ)csoportban

Például: ha a nem kezelt csoportban kétszer annyian halnak meg, mint a
kezelt csoportban, a HR = 0,5; ha a meghatározott esemény egyforma
számban fordul elõ a két csoportban, a HR = 1. A HR különbözik a vi-
szonyított kockázattól, az ugyanis az összesített értékre vonatkozik,
míg a kockázatarány, például csak a vizsgálati idõszakra. (�viszonyí-
tott kockázat)

szorványos* somatic a testi sejtekbõl keletkezõ, nem öröklõdõ
daganat. Ellentéte a csírasejtes, örklõdõ daganatoknak. Pl.
szorványos petefészekrák: a nem csírasejtes DNS-zavarokból
keletkezõ rák.

szövetgöb* hamartoma érett szövetek rendezetlen daganatsze-
rû növedéke.

T

taxol A taxonok a sejtosztódást gátolják. A taxol G2–M szakaszban aka-
dályoz, tehát szakaszfajlagos daganatgátló szer. Elsõsorban a tubulin-
anyagcserére hat, a mikrotubulint állandósítja. A tubulin feldarabolódását
gátolva akadályozza az oszlási orsó szabályos kialakulását, ezzel a sejt-
oszlást. Egyes vizsgálatok arra is utalnak, hogy a taxol közvetlenül bein-
díthatja a sejtvégzetet (apoptosist). A paclitaxel fõként a májban bomlik, a
vesén át történõ kiválasztás nem jelentõs.

TCGA The Cancer Genome Atlas

topoizomeráz-2-gátlók (Topotecan, Hycamtin, Irinotecan) A topoizo-
merázoknak a DNS-másolódásban és a génátírásában van szerepük: ha-
sítják és összeillesztik a DNS-foszfodiészter gerincét; részt vesznek a
DNS-károsodás helyreállításában. Gátlások a daganatsejtek pusztulásá-
hoz vezet.

V
vágó-vérzéscsillapító eszköz* olyan vágó mûszer, amely a szövetek
átvágásakor egyidejûleg az ereket is elzárja. Kevert neve: koaguláló-vágó
eszköz.

változat isoform a biológiában a közös eredetû molekula különbözõ meg-
jelenési formája, pl. fehérjeváltozat: ugyanazon génrõl vagy géncsaládról
származó fehérjeformák. Genetikai változat: ugyanazon génrõl származó
különbözõ mRNS-ek. válzat* allele a kromoszómák azonos helyén lévõ
DNS-elem.

egybázisú sokalakúság single nucleotide polymorphism (SNP).
Egyetlen bázis cserélõdésébõl keletkezõ DNS-válzatok összessége.
A csírasejtbõl származik, jelen van minden sejtben. A DNS bármely ré-
szén elõfordulhat (génekben: kódoló [~1%], nem kódoló részekben;
gének között). A kódoló és szabályozó bázisokban lévõk befolyásol-
hatják a gén kifejezõdést, megnyilvánulhatnak az egyedségben*; pél-
dául betegséget okoznak. A más DNS-részekben elõfordulók rendsze-
rint közömbös változatok, ám ezek között is lehetnek az egyedségre
hatók, például betegségre hajlamosítók. A DNS-ben ~10 millió bázis-
válzat van.
válzatvesztés* loss of heterozygosity a kromoszómapárok azonos he-
lyén lévõ páros DNS-elem (pl. gén) elvesztése.

vizsgálatok
áramoltatássúlyozott* MR
becsült áramoltatásos együttható* apparent diffusion coefficients
(ADC map)
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WEE1 Wee 1 a sejtkör G2-ellenõrzõ pontját szabályozó tirozin-kináz, a
CDC2-t foszforilezi, bénítva a CDC2–ciclin-B együttes, amely szükséges
a G2-ellenõrzõpont szabályos mûködéséhez.

zártömlõ* inclusion cyst a felszíni hám bezáródása a hámalatti szövetbe.
Pl. a tüszõrepedéskor keletkezõ felszíni sérülésnél a hámsejtek vagy a sé-
rülésbe hullott méhkürthámsejtek bezáródása a petefészek állományába.
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A KÉZIRATOK ELKÜLDÉSE  A kéziratok teljes anyagát ábrákkal, táblázatokkal együtt, 
oldalszámozva, egy példányban és lemezen vagy elektronikus formában (e-posta) a fő szer-
kesz tő címére (Prof. Dr. Rigó János Jr., Semmelweis Egyetem, I. Sz. Szülészeti és Nőgyó-
gyá sza ti Klinika, 1088 Budapest, Baross u. 27.; e-posta: rigo.janos@noi1.sote.hu) kérjük 
küldeni a kísérő levéllel együtt. 

KÍSÉRÔ LEVÉL  A kísérő levél tartalmazza a szerzők nevét, a közlemény címét és a le ve-
le ző szerző adatait (név, munkahely, postacím, telefon, e-posta). A kí sé rő levél aláírásával a 
levelező szerző kijelenti, hogy a kézirat közlését a társ szer zők a kéziratban foglaltak szerint 
jóváhagyták, a szerzőséget vállalják, továbbá, hogy a „személyes közlésbe” (personal 
communication) az idézett szerző belegyezett, a köszönetnyilvánításban feltüntetett szemé-
lyek, szervezetek stb. arról tudnak, és nevük feltüntetéséhez hozzájárulnak. 

KÉZIRATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK  A kézirat formája feleljen 
meg az International Committe of Medical Journal Editors (ICMJE) által megfogalmazott 
– Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (Ann Intern 
Med 1988;108:258–265, N Eng J Med 1991;324:424–428) – előírásoknak.

CÍMOLDAL  A címoldal tartalmazza a közlemény címét, a szerzők teljes nevét, a szer zők 
munkahelyét (az osztály vagy az intézet vezetőjének nevét nem kell külön megadni) és a 
levelező szerző elérhetőségét: munkahely, postacím, telefon, e-posta cím. Ha a közlemény 
valamilyen formában máshol már megjelent, arról a címoldalon nyilatkozni kell.  

ÖSSZEFOGLALÁS  Az eredeti közleményekhez mellékelni kell egy magyar nyelvű 
összefoglalót és 3–10 kulcsszót. A kulcsszavak le he tő leg az Index Medicus Medical 
Subjects Headingsben megadottaknak feleljenek meg. A továbbképző közleményekhez, 
különösen sorozatoknál, ez nem szükséges.   

A KÖZLEMÉNY TARTALMI RÉSZE  Az eredeti közleményeket hagyományos módon: 
bevezetés, anyag és módszer (vagy betegek és vizsgáló módszerek/kezelések stb.), ered-
mények, megbeszélés, irodalom, kell tagolni. Esetismertetésnél a közleményt bevezetés, 
esetismertetés, megbeszélés, valamint irodalom részekre bontsuk. Minden más esetben 
a közlemény felépítését a szerzők választják meg. Az irodalmi hivatkozások jegyzéke 
(„Irodalom”) azonban mindig a közlemény végére kerüljön.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS  A megbeszélés után, az Irodalom rész elé írjuk. Formája 
nincs meghatározva. Köszönet csak annak mondható, aki abba beleegyezett.

IRODALOM  Az irodalmi hivatkozásokat az ICMJE előírásait követve írjuk. Az Irodalom 
részben csak a közleményben tárgyalt, említett irodalmi adatokat soroljuk fel, kivéve az 
összefoglaló közleményeket, amelyeknél „További irodalmi hivatkozások” alcím alatt 
nem idézett közlemények is felsorolhatók. Az irodalomjegyzékben minden nyomtatásban 
megjelent vagy megjelenő – már elfogadott – hivatkozást felsorolunk, a még el nem foga-
dott közleményeket és a személyes közléseket azonban nem. Az irodalmat a szövegben 
zárójelbe tett arab számokkal idézzük a hivatkozás elő for du lá sá nak sorrendjében és nem 
ábécé szerint. A szövegben a szerzők nevét dőlt betű vel írjuk, ilyenkor a hivatkozási szám 
a szerző neve után jön. Ha a szerző neve nem szerepel a mondatban, a hivatkozási számot 
a mondat vagy a vonatkozó rész végére írjuk. A hivatkozási számot csak akkor kell a 
pont után tenni, ha az irodalmi hivatkozás az egész bekezdésre vonatkozik. Az irodalmi 
adatokat az Irodalom részben az idézés sorrendjében és nem ábécébesorolásban írjuk az 
alábbiak szerint:

FOLYÓIRAT ÉS KÜLÖNSZÁM  Négy szerzőig lehetőleg minden nevet soroljunk fel, öt vagy 
több szerző esetén csak az első hármat, utána „és mtsai”, idegen nyelvű közleményeknél 
„et al.” következi. A folyóiratok adatainak jelölésénél az első szám a folyóirat megjelené-
sének az évét, a második a kötetszámot, a harmadik pedig a „tól–ig” oldalszámokat jelöli; 
ezeket egymáshoz zárva – szóköz nélkül – írjuk. Az egyszavas folyóiratok nevét teljesen ki 
kell írni, egyébként a folyóiratok nemzetközileg elfogadott, az Index Medicusban megadott 
rövidítéseit alkalmazzuk. A rövidítések jegyzékét az Index Medicus minden év januári szá-
mában közli, de ez a világhálón (http://www.nlm.nih.gov) is megtalálható. A folyóiratok 
neveinek rövidítése után pontot nem teszünk. 
IDEGEN NYELVŰ FOLYÓIRATOK 
Monaghan JM. The role of surgery in the management of granulosa cell tumours of the ovary. 
CME J Gynecol Oncol 1996;1:116–23.
Webb MJ, Symmonds RE. Site of recurrence of cervical cancer after radical hysterectomy. Am J 
Obstet Gynecol 1980;138:813–9.
Creasman WT, Morrow CP, Bundy BN, et al. Surgical pathologic spread patterns of endometrial 
cancer. Cancer 1987;60:2035–9. 
Medeiros LR, Fachel JM, Garry R, Stein AT. Laparoscopy versus laparotomy in benign ovarian 
tumors. Cochrane Database Syst Rev 2005;3:CD004751.

A FOLYÓIRAT HONLAPJÁRÓL IDÉZETT KÖZLEMÉNYEK
Special Editorial. HPV vaccine:not immune to controversy. Doi:10.1016/j.ijgo.2008.01.009

HAZAI FOLYÓIRATOK 
Gáti I, Török M. Fülöp V, et al. Az elsődleges petefészek-elégtelenség. Orv Hetil 2001;6:234–45.
Magrina JF. Bélsebészeti elemek a nőgyógyászati onkológiában. Magy Nőorv L 1995;58 
(suppl2):55–63.  

NINCS SZERZŐ
Cancer in South Africa [editorial] S Afr Med J 1994;84:15.

HIVATKOZÁS ÖSSZEFOGLALÁSRA (ABSTRACT) ÉS SZERKESZTŐI LEVELEKRE (LEVÉL A SZER

KESZ TŐ HÖZ)
De Chatel R, Sótonyi P. The role of DNA testing. [Abstract] Lancet 2002;112:33. 
Pál A. Vaginal infections. [Letter to the editor] Nature 2003;333:5.

TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG VAGY SZERVEZET, MINT SZERZŐ 
EORTC Gynaecological Group. Taxol in ovarian canacer: phase III study. Eur J Gynaecol Oncol 
2001;89:56–78.

European Academy of Gynaecological Cancer, EAGC. Treatment guidelines for endometrial 
cancer. CME J Gynec Oncol 2004;2:199–223.
MEGJELENÉS ALATT ÁLLÓ, MÁR ELFOGADOTT KÖZLEMÉNYEK

A szerzőket, a címet és a folyóiratot a fentiek szerint írjuk, de a hivatkozás végére „meg-
jelenés alatt”, idegen nyelvű folyóiratokban „in press” megjelölést kell tenni. Ha a megje-
lenés éve már ismert, azt is kiírjuk. 
Eckhardt S. Current trends in breast cancer chemotherapy. Eur J Cancer 2004 (in press).
Artner A, Szalay K. Az ultrahang szerepe a méhtestrák kiterjedésének megállapításában. Nőgyógy 
Onkol 2007 (megjelenés alatt).

KÖNYV ÉS KÖNYVFEJEZETEK  Az ICMJE a könyvekre és a könyvfejezetekre való hivat-
kozást is szabályozza.  
KÖNYVEK
László J, Gaál M. Nőgyógyászati patológia. 2. kiadás. Budapest: Medicina Könyvkiadó; 1976. 
(Ha az oldalszámot is jelöljük: 1976:33–53.)
Bősze P. Endometrial cancer. 1st ed. Paris: Elsevier; 2003.

KÖNYVFEJEZETEK
Bősze P. A petefészekrák kezelése. In: Gáti I., szerk. A szülészet és nőgyógyászat időszerű kérdé-
sei. 2. kiadás. Budapest: OTKI; 1980. (Ha az oldalszámot is megadjuk: 1980:45–67.)
Allen H. Surgical elements in gynecologic oncology. In: Allen H, Höckel M, Hacker N., editors.* 
Gynecologic Surgery. 2nd ed. Budapest:** Primed-X Press; 2004:22–43.
* Az editors helyett eds. rövidítés is alkalmazható.
** Néha az ország megjelölésére is szükség lehet, pl. Oxford, England.

TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK KIADÁSAI
Kimura J, Shibasaki H., editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of 
the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15–19; Kyoto, 
Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996. 

SZABADALOM
Larsen CE, Trip R, Johnson CR, inventors; Novoste Corporation, assignee. Methods for proce-
dures related to the electrophysiology of the heart. US patent 5,529,067. 1995 Jun 25.

ÉRTEKEZÉS
Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization [dissertation]. St. 
Louis (MO): Washington Univ.; 1995. 
SZÓTÁR
Stedman’s medical dictionary. 26th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1995. Apraxia; p. 119–20. 

ELEKTRONIKUS SZAKLAP  Egyre gyakrabban hivatkozunk elektronikus szaklapokra. Ezek 
írás módja messze menően nem egységes a különböző folyóiratokban. 
Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 
Jan-Mar [cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens]. Available from: URL: http://www.cdc.gov/ncidod/
EID/eid.htm.
Megjegyzés: Az elektronikus szaklapok idézésénél mindig adjuk meg az elektronikus forrás for-
máját (type of medium) – például: serial online, computer program, CD-ROM, monograph online 
stb. –, a honlapi megjelenésének időpontját (ha lehetséges), továbbá, hogy hol található az idézett 
irodalom, ezt az URL (uniform resorce locator) betűszóval jelezzük, és azt az időpontot, amikor 
megnéztük a közleményt, összefoglalót stb.
Tóth A. [...] CANCER [monograph online] 1997;79:3–23. Available from URL: http:// www.
interscience.wiley.com/cancer [accessed Dec 1, 1998].
Magyarul ez a hivatkozási forma egységesen még nem fogalmazódott meg. Az „Available 
from” helyett nyugodtan írhatjuk, hogy „megtalálható” (Megtalálható: az URL: http:// www.
interscience.wiley.com/cancer), az „accessed” helyett pedig, hogy „a letöltés ideje” (a letöltés 
ideje: 1998. dec. 1.). Az honlapi közleményre hivatkozást akkor is meg kell tartani, ha időközben 
a nyomtatott változat is megjelent.

TÁBLÁZATOK  A szövegben a táblázatok számozását megjelenésük sorrendjében, zárójel-
be tett arab számokkal írjuk dőlt betűvel (1. táblázat). A táblázatokat, a táblázat felett meg-
számozva külön oldalon vagy a dolgozat végén kérjük. A számozás után a táblázat címe 
következik. A táblázat alá rövid magyarázó szöveg írható. Ide írjuk megfelelő jelöléssel a 
táblázatban előforduló rövidítések magyarázatát is. Más szerzőktől átvett táblázatok csak 
az eredeti szerzők vagy a szerzői jog tulajdonosának engedélyével idézhetők.
ÁBRÁK  Mindig az eredeti ábrákat, fényképeket kell beküldeni, lehetőleg elektronikus 
formában lemezen vagy villanypostán. A szövegben az ábrák számozását megjelenésük 
sorrendjében, zárójelbe tett arab számokkal írjuk dőlt betűvel (2. ábra). Az ábrák számo-
zása és iránya egyértelmű legyen. Az ábraaláírások egyértelműek legyenek, ebben az ábrán 
használt jelzések magyarázatát is adjuk meg. Más szerzőktől vett ábrák csak az eredeti 
szerzők vagy a szerzői jog tulajdonosának engedélyével idézhetők. A beküldött ábrákat 
csak a szerzők külön kérésére küldjük vissza.
MÉRTÉKEGYSÉG  A hosszméretet, magasságot, súlyt és térfogatot méterrendsze-
rű egységekben (méter, kilogramm, liter vagy ezek tizedes egységei) adjuk meg. 
A hő mér sék let jelölésére Celsius-fokot (°C) használunk, a vérnyomást higanymilli-
méterben (Hgmm) fejezzük ki. A vérkép, vérkémiai vizsgálatok eredményeit mé ter-
rend sze rű SI-egységekben adjuk meg. 
RÖVIDÍTÉSEK  A rövidítéseket lehetőleg kerüljük, legfeljebb csak az általánosan elfo-
gadottakat alkalmazzuk. A rövidítéseket a szövegben először jelentésük teljes kiírása után 
zárójelben adjuk meg, és csak ezután írjuk önállóan.

NYELVI ELKÖTELEZETTSÉG, HELYESÍRÁS   A Nőgyógyászati Onkológia – szakmai 
feladatai mellett – a magyarítást is célul tűzte ki, a magyar orvosi nyelv művelésére köte-
lezte el magát. Következésképpen kérjük a szerzőket, hogy törekedjenek a magyar orvosi 
kifejezések használatára, az idegen kifejezéseket lehetőleg kerüljék. Az orvosi kifejezések 
magyarítása kívánatos. Nem magyar eredetű szavakat az eredeti (a forrásnyelv szerinti) 
formában írják. Magyarosan csak a köznyelvben meghonosodott szakkifejezéseket írjuk. 
Egyazon közleményben következetesen kell alkalmazni a magyaros vagy a klasszikus 
írásmódot.
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NÔGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIA

A Nőgyógyászati Onkológia című folyóiratot a Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társaságának hiva-
talos lapjaként hoztuk létre, azzal a céllal, hogy a nőorvosi daganatgyógyászatnak, mint a szü lé szet-nő-
gyó gyá szat önálló szakmájának hazánkban is tudományos szaklapot teremtsünk. Hasonló folyóiratok 
más országokban és nemzetközi szerkesztésben is már évtizedek óta léteznek, így a Nő gyó gyá szati 
Onkológia megjelentetése hiánypótló volt, a nemzetközi felzárkózást jelentette. Később ez a szaklap a 
Magyar Méhnyakkórtani és Kolposzkópos Társaságnak is a hivatalos tudományos szakfolyóirata lett. 
A tudományos célkitűzések mellett a magyar orvosi nyelv művelése, jobbítása is a lap alapvető feladata.
A nőorvosi daganatgyógyászat (nőgyógyászati onkológia) a női nemi szervek, az emlők és a határte-
rületek daganatos megbetegedéseit, az ezekhez kapcsolódó általános, elméleti és gyakorlati kérdéseket 
foglalja magába. A Nőgyógyászati Onkológia is foglalkozik ezekkel, de tárgyalja a nő gyó gyá sza ti onko-
lógiát, mint szakmát, beleértve a szervezési, a képzési és az anyagi meggondolásokat is. 
A folyóirat eredeti összefoglaló és szerkesztőségi közleményeket, esetismertetéseket és beszámolókat 
közöl. Különös hangsúlyt fektet az elméleti és a gyakorlati képzésre. Orvostörténeti ismereteket ad 
annak tudatában, hogy nincs jelen és jövő a gyökerek ismerete nélkül. Társasági hírek, kritikák, meg-
emlékezések, események ismertetése és más hírmondás a folyóirat szerves részét képezik. Határterületi 
kérdések és betegtájékoztatók szintén a célkitűzések közé tartoznak. 
A felkért közlemények kivételével minden cikket két bíráló véleményez. Ennek alapján a Nő gyó gyá
szati Onkológia is az ún. „bírálóan átnézett” (peer-review) folyóiratok közé tartozik. A bírálók javaslatot 
tesznek módosításokra és a közlemény elfogadására vagy elutasítására, amelyet a szerkesz tő ség messze-
menően figyelembe vesz. A bírálók személyét nem fedjük fel. A közleményekben megfogalmazott 
vélemények, javaslatok nem a szerkesztőség, hanem a szerzők véleményét, állásfoglalását tükrözik.
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