
! 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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