
! ÖSSZEFOGLALÁS
A petefészekrák a nõi nemi szervek rosszindulatú daganatai
közül a legrosszabb kórjóslatú betegség. Az utóbbi évtizedben
a betegség genetikai hátterének feltárása (alacsony és magas
grádusú daganatok) és a genetikai mintázatához illeszkedõ cél-
zott terápiák alkalmazása mellett elsõdleges maradt a sebészi
ellátás jelentõsége. A mûtéti ellátás kritériumait az ESGO
(European Society of Gynaecological Oncology) irányelvei és
algoritmusai határozzák meg. Retrospektív vizsgálatunkban a
Debreceni Egyetem Szülészeti és Nõgyógyászati Intézetében
2014.01.01 és 2017.12.30 között újonnan felismert és mûtéten
átesett petefészekrákos betegek progressziómentes túlélési
adatait vizsgáltuk stádium megoszlás szerint, illetve az elõre-
haladott stádiumú betegeknél (!FIGO IIIB) a tumorredukció
mértéke és a stádiummeghatározás céljából végzett nyirokcso-
mó-eltávolítás megtörténte szempontjából. Vizsgálatunk alap-
ján elõrehaladott stádiumban teljes tumorredukció esetén a
progressziómentes túlélés mediánja (26,6 hónap) szignifikán-
san magasabb volt, mint a maradványtumorral operált betegek
esetében (7,1 hónap, p=0,03) és a csak biopszián átesett bete-
gek esetében (6 hónap, p<0,001). Utóbbi két eset között a
progressziómentes túlélésben nem észleltünk különbséget
(p=0,673). A sebészi stádiummeghatározás céljából végzett
rutin nyirokcsomó eltávolítás elvégzése a progressziómentes
túlélésben nem okozott szignifikáns növekedést (p=0,053).
Vizsgálataink eredményei a petefészekrák mûtéti és gyógysze-
res kezelésében nagy esetszámmal résztvevõ egyik magyaror-
szági központként is alátámasztják azon nemzetközi irányel-
vekben megfogalmazott állásfoglalást, miszerint a betegség
kezelésének egyik meghatározó lépése a komplett sebészi
tumorredukció kivitelezése. A részleges tumorredukció értel-
metlen és kerülendõ, eredményei nem voltak jobbak az egy-
szerû biopsiás mintavételen átesett betegekénél. Hasonlóan
fontosnak tartjuk (minõségbiztosítási okokból is) a betegek
mûtéti és egyéb terápiás eredményeinek pontos rögzítését és
utánkövetését.
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! SUMMARY
SURGICAL TREATMENT OF EPITHELIAL OVARIAN
TUMORS AND ITS EFFECT ON PROGRESSION-FREE
SURVIVAL – A SINGLE CENTER'S EXPERIENCE
Of all gynaecological malignancies, ovarian cancer has the
worst mortality. Despite the new discoveries of the past
decade, regarding the genetic background of the disease (low
and high grade type) and the targeted therapies available in
some genetic alterations, the quality of operative care still is
the most important factor of survival. The quality indicators
and algorhythms of surgical care are defined by the ESGO
(European Society of Gynaecological Oncology). In our
retrospective study we have evaluated the progression-free
survival results of newly diagnosed and operated ovarian
cancer patients at the Department of Obstetrics and
Gynaecology of the University of Debrecen between
01.01.2014 and 31.12.2017. We have analysed the
progression-free survival of the advanced stage patients
(! FIGO IIIB) according to the rate of tumour reduction and
the staging lymphadenectomy. In our study in case of complete
tumour reduction the median progression-free survival of the
patients was significantly better (26.6 months) than those
operated with residual tumour or the patients who underwent
only biopsy (7.1 months, p=0.03 and 6.0 months, p<0.001
respectively). There was no significant difference in the
progression-free survival of later two groups, the patients
operated with incomplete tumour reduction or just biopsy
(p=0.673). The routine staging lymphadenectomy of advanced
stage patients had no significant effect on progression-free
survival (p=0.053). As one of the Hungarian centres treating
large number of patients, our results are in concordance with
the international guidelines, which state that the goal of
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ovarian cancer debulking surgery be complete tumour
reduction, as it is one of the most important factors of survival.
Performing incomplete tumour reduction is pointless, and has
no better survival results than just a biopsy. As far as we are
concerned the proper administration of the operative steps and
follow up of patients is essential for quality control purposes as
well.

Keywords: ovarian cancer, complete tumour reduction,
progression-free survival, surgery treatment, lymph-
adenectomy

RÖVIDÍTÉSEK
AUC area under the curve
BRCA1 gén breast cancer, type 1
BRCA2 gén breast cancer, type 2
CA125 cancer antigen 125
CI konfidencia intervallum
ESGO Europan Society of Gynaecological Oncology
FDA Food and Drug Administration
FIGO International Federation of Gynecology and Obstetrics
HE4 human epididymis protein 4
HNPCC hereditaer non-polyposis colorectalis carcinoma szindróma
IQR interkvartilis tartomány
PFS progression free survival, progressziómentes túlélés
PFS 0-1 év 1 évtõl kevesebb betegségmentes túlélés
PFS 1 év+ 1 évet meghaladó betegségmentes túlélés
R0 teljes tumorredukció
R1 szuboptimális tumorredukció
NI nem ismert, nem számolható
STIC serosus tubal intraepithelial carcinoma

! BEVEZETÉS
A petefészek-daganat a világon a nõk között a 7. leggyakoribb
daganattípus, és a 8. leggyakoribb halálok (1). Világszerte kö-
zel 239,000 nõ betegszik meg és 152,000 hal meg minden év-
ben rosszindulatú petefészek daganatban (2). A Nemzeti Rák-
regiszter információiból leolvasható, hogy a magyar nõk köré-
ben 2015-ben 1555 petefészekrákos megbetegedés volt, míg a
Health for All explorer (HFA) adatbázisa ugyanebben az év-
ben 739 halállal végzõdõ petefészekrákos esetet jelöl meg (3,
4).

A petefészekrák gyakrabban fordul elõ a menopausa után, a
leggyakrabban érintett az 55–64 éves korosztály, a diagnózis-
kor a medián életkor 63 év. Ugyanakkor a halálozás a 65–74
éves korosztályban a legmagasabb, e tekintetben a medián
életkor 70 év (5). Az életkor, mint rizikótényezõ azonosítható
a betegség kapcsán (6). Mint kockázati tényezõ említést érde-
mel még a genetikai háttér is, a családi halmozódást mutató
esetek az összes petefészekrákos eset kb. 10–15%-áért felelõ-
sek. A kialakulás hátterében leginkább a BRCA1 és BRCA2
gének mutációi állnak (7). A genetikai háttérrel rendelkezõ pe-
tefészekrák része lehet az örökletes emlõ- és petefészekrák
szindrómának és a Lynch szindrómának (hereditaer non-
polyposis colorectalis carcinoma szindróma – HNPCC).
A Lynch-szindrómás betegeknél emelkedett kockázat figyel-
hetõ meg a vastagbél-, méhtest-, petefészek-, húgyúti és egyéb
emésztõszervi daganatok kialakulása szempontjából is (8-10).

Fontos megjegyezni, hogy a családi halmozódást mutató pete-
fészekrákok esetén megfigyelhetõ fenti genetikai eltéréseken
túl a szerózus daganatok esetén nagyon gyakran fordulnak elõ
magában a daganatban (szomatikus mutációként) a homológ
DNS javítórendszer egyéb zavarai (7, 11). A fejlõdõ országok-
ban a malignus petefészek daganatok 90%-a hámeredetû,
5–6%- az ivarléc-stroma daganatok és 2–3% a csírasejtes da-
ganatok aránya. A hám eredetû petefészek-daganatok, azaz a
petefészekrákok 5 fõ szövettani típusból állnak össze: magas
grádusú szerózus (HGSOC; 70%) endometrioid (ENOC; 10%)
világos sejtes (CCOC; 10%), mucinózus (MOC; 3%) és
alacsony grádusú szerózus daganatok (LGSOC; <5%) (2).

A klinikai gyakorlatban nemcsak a daganat szövettani típusát
határozzák meg, hanem a gradust is, amellyel tulajdonképpen
a differenciáltsági fokot adják meg, így egy petefészek rossz-
indulatú daganata lehet jól differenciált (G1), közepesen (G2)
és rosszul differenciált (G3).

A petefészek-daganat genetikai hátterének feltérképezése ki-
mutatta, hogy a betegség nem tekinthetõ egységes entitásnak,
az úgynevezett alacsony és magas grádusú (low-grade és high-
grade) folyamatok molekuláris háttere merõben más. Az ala-
csony grádusú daganatoknál (kb 30%: világos sejtes, endomet-
rioid és alacsony grádusú szerózus daganatok) az ARID1A,
BRAF, CTNNB1, KRAS, PIK3CA, ERBB2, PTEN gének
mutációi azonosíthatóak leggyakrabban, így ezek genetikailag
meglehetõsen stabilnak tekinthetõek. Ezzel szemben a magas
grádusú daganatokat (kb. 70%: magas grádusú szerózus, ma-
gas grádusú endometrioid, kevert Müller-csõ eredetû tumorok)
a p53, BRCA1/2 gének mutációi jellemzik, ami nagyfokú ge-
netikai instabilitáshoz vezet (12, 13). Elõbbieknek a lassabb
növekedés és progresszió, illetve a relatív platinaérzéketlenség
a jellegzetessége, míg a második csoportot a gyors és agresszív
terjedés és a platinaérzékenység jellemzi (14).

! A SEBÉSZI STÁDIUMMEGHATÁROZÁS KIVITELEZÉSE
A tumor kiterjedtségének meghatározására végzett hasi feltá-
rás egy fontos és értékes eszköze a betegség kezelésének.
Amennyiben a mûtét rosszindulatú daganat gyanúja miatt tör-
ténik, azt hasi feltárásból kell végezni. Amennyiben nincs lát-
ható vagy tapintható áttét a következõ lépések elvégzése
feltétlenül szükséges (15-17):

1. Az összes hashártyai felszín gondos vizsgálata.
2. A hasûri folyadék összegyûjtése, amennyiben nincs folya-

dék a mintavételt a mosófolyadékból kell elvégezni.
3. A harántvastagbél alatt végzett csepleszeltávolítás.
4. Kismedencei és a hasi fõerek melletti nyirokcsomók eltá-

volítása, egyoldali tumor esetében legalább a tumornak
megfelelõ oldalon. Minden gyanús elváltozás, daganat
okozta összenövés eltávolítása vagy mintavétel végzése.

5. Az egészséges hashártyai felszínekrõl is mintavételt kell
végezni (jobb rekeszi felszín, hólyagáthajlás, Douglas-
üreg, fel- és leszálló vastagbél melletti árok és mindkét ol-
dali medencefal).

6. Kétoldali méhfüggelék eltávolítással végzett teljes hasi
méheltávolítás javasolt a legtöbb esetben (fertilitás meg-
tartó mûtétek kivételével).
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7. Mucinózus daganatban a féregnyúlvány eltávolítása elvég-
zendõ (18).

Amint azt korábban említettük rosszindulatú folyamat megala-
pozott gyanúja esetén a mûtétet hasi feltárással kell végezni, a
hastükrözés akkor megengedhetõ, ha a folyamat az elõzetes
vizsgálatok alapján inkább jóindulatúnak tûnik. Minden gya-
nús területrõl a mintavételt el kell végezni és a rosszindulatú
folyamat kizárása érdekében mûtét közbeni szövettani vizsgá-
lat javasolt: ennek igazolódása esetén a sebészi stádium-
meghatározás minden esetben elvégzendõ (17).

! CITOREDUKTÍV MÛTÉT ELÕREHALADOTT STÁDIUMÚ
PETEFÉSZEK-DAGANATBAN

ELSÕDLEGES TUMORELTÁVOLÍTÓ MÛTÉT (PRIMER
DEBULKING MÛTÉT-PDS)
A betegek legalább kétharmada elõrehaladott stádiumban ke-
rül felismerésre (FIGO III-IV), amely kihatással lehet a teljesí-
tõképességre, általános állapotra, és a mûtétre való alkalmas-
ságra. A kórjóslatot meghatározó legfontosabb tényezõ azon-
ban ebben a daganattípusban a mûtét után visszamaradó ma-
radványdaganat, ezért mindenkinél, akinek általános állapota
megengedi, hasmegnyitásból végzett mûtéttel kell eltávolítani
a belsõ nemi szervek mellett a csepleszt és a valamennyi daga-
natos elváltozást, mely során cél a teljes daganatmentesség el-
érése (15, 19). Ehhez szükséges lehet bélresectio végzése, ese-
tenként egyéb hasûri szervek részleges vagy teljes eltávolítása
is. A szisztematikus kismedencei és hasi fõerek melletti nyi-
rokcsomó-eltávolítás, amennyiben a nyirokcsomó szemmel
láthatóan nem érintett tumorosan, nem javítja a betegek túlélé-
sét, ezért nem javasolt (20). A tumoreltávolítás sikeressége
szempontjából a kismedencei daganat mennyisége nem meg-
határozó, mivel az bélresectióval, illetve a hashártya lenyúzá-
sával végzett (ún. extraperitonealis) méheltávolítással gyakor-
latilag mindig eltávolítható. A teljes tumoreltávolítás sikere
szempontjából a daganat felhasi kiterjedtsége a meghatározó.
A daganat eltávolítása során törekedni kell a teljes tumor-
mentességre, azaz minden szemmel látható daganat eltávolítá-
sára, és ehhez komplex eljárások ismeretére (pl. májmobili-
záció) vagy szerv eltávolításra/ csonkolásra (pl. lépeltávolítás,
hasnyálmirigyfarok-csonkolás) lehet szükség (21).

IDÕKÖZI TUMORELTÁVOLÍTÁS (INTERVALLUM
DEBULKING MÛTÉT)
Válogatott esetekben, IIIC–IV. stádiumú folyamat esetén,
amennyiben a beteg általános állapota (inoperábilis) vagy a tu-
mor elhelyezkedése (irrezekábilis) alapján nem alkalmas az el-
sõdleges mûtétre, bevezetõ kemoterápia (neoadjuvant
chemotherapy, NACT) alkalmazható, melyet idõközi tumor-
eltávolító mûtét (Interval Debulking Surgery, IDS), majd to-
vábbi mûtét utáni kiegészítõ kemoterápiás kezelés követ. A be-
vezetõ kemoterápiát követõ idõközi tumoreltávolító mûtéten
átesett betegek túlélése randomizált többközpontú vizsgálatok
alapján hasonló volt azokéval, akiknél elsõdleges tumor-
eltávolító mûtétet végeztek, azonban a mûtét körüli szövõdmé-
nyek aránya alacsonyabb volt. Az elõzetes kemoterápia után
alkalmazott idõközi mûtét azon betegek számára jelent elõnyt,
akiknek az általános állapotuk a betegség felismerésekor nem
megfelelõ, jelentõs egyéb társult betegségeik vannak vagy je-

lentõs hasûri folyadékkal járó kiterjedt zsigeri áttéteik és/vagy
mellûri folyadékgyülemük van. Válogatott esetekben is alkal-
mazható lehet a kemoterápiák közötti mûtét, amennyiben el-
sõdleges mûtéttel a daganat a kiterjedtsége miatt nem
távolítható el maradvány nélkül vagy az elsõdleges daganatel-
távolító mûtét során nem sikerült a teljes tumoreltávolítás és a
mûtétet nem képzett nõgyógyász daganatsebész végezte (22;
23).

! BETEGEK ÉS MÓDSZEREK
A továbbiakban a hám eredetû petefészek-daganat sebészi ke-
zelésével kapcsolatosan szerzett tapasztalatainkat kívánjuk is-
mertetni az intézetünkben 2014. január 1. és 2017. december
31. között felismert és kezelt eseteink részletes ismertetésén és
elemzésén keresztül. Az általunk végzett retrospektív vizsgá-
latba újonnan felismert, hámeredetû petefészekdaganattal di-
agnosztizált betegek kerültek bevonásra. Részletesen elemez-
tük a betegek életkorbeli megoszlását, a folyamat differenci-
áltsági fokát, szövettani altípusát. A stádiummeghatározás a
frissített 2018-as FIGO ajánlásnak (1. táblázat) megfelelõen
történt, ennek fényében az esetek stádiumait visszamenõlege-
sen módosítottuk a patológiai és a klinikai eredmények alap-
ján. Minden stádiumban meghatározásra került a komplett on-
kológiai terápiát követõen a betegségmentes túlélési idõszak
(progression-free survival – PFS). Kiemelt figyelmet szentel-
tünk az elõrehaladott stádiumú betegeinknek, mivel ebben a
csoportban a teljes daganateltávolításnak a kimenetel szem-
pontjából kiemelt jelentõsége van. Az adott csoportban elkülö-
nítettük a visszamaradó látható daganat, tehát reziduum nélkül
mûtött betegek csoportját (R0), illetve a reziduummal operál-
takét (R1); mindkét alcsoportban összehasonlításra kerültek a
betegadatok, illetve a progressziómentes túlélési adatok. Bete-
geink progressziómentes túlélését Kaplan–Meier-statisztika
szerint vizsgáltuk és ábrázoltuk. A statisztikai analízist IBM
SPSS statistics program (verz. 21.1) segítségével végeztük.
A normalitás eloszlás vizsgálatához a Kolmogorov–Smirnov-
próbát, statisztikai tesztként Mann–Whitney U-tesztet, illetve
t-próbát használtunk.

! EREDMÉNYEK
Klinikánkon 2014 és 2017 között összesen 158 újonnan felis-
mert epithelialis petefészek daganatos beteg mûtéti kezelésére
került sor. A betegek átlagos életkora a felismeréskor 56,1 év
volt. Az esetek többségében szerózus (93,04%) és alacsonyan
differenciált (high grade – 89,24%) folyamattal találkoztunk.
Mivel a IIIA stádiumú betegeknél gyakorlatilag mindig kivite-
lezhetõ a teljes tumorredukció elõrehaladott stádiumú csoport-
ba a IIIB stádiumtól soroltuk be betegeinket. Az eseteink több
mint fele így is a fenti meghatározás szerint elõrehaladott stá-
diumban (>FIGO IIIB) került felismerésre (55,06%). 11 eset-
ben csak biopsia indikációjával történt mûtét a betegeknél. Az
elõrehaladott stádiumú betegek között azon csoportban, ahol
tumorredukciós mûtét kísérlete történt (76 beteg), az esetek fe-
lében sikerült optimális állapotot elérnünk, tehát nem maradt
vissza szemmel látható daganat a hasüregben (2. táblázat).

Annak érdekében, hogy teljes képet kapjunk betegeinkrõl az
általános jellegzetességeken kívül megvizsgáltuk a prog-
ressziómentes túlélés, mint legfontosabb prognosztikai faktor
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alakulását a stádium függvényében Kaplan–Meier-statisztika
szerint. Amint az várható volt a betegek az elõrehaladott stádi-
umú betegeink medián betegségmentes túlélése 12,7 hónap
(IQR: 4,9–28,9) szignifikánsan rosszabb volt, mint a korai stá-
diumú betegeké (medián érték nem számolható) (p<<0,001).
A IIIA és IIIB stádiumú betegeink progressziómentes túlélése
között is igen jelentõs és szignifikáns különbség adódott
(p=0,014) (1. ábra).

Ezt követõen az elõrehaladott stádiumú betegeknél vizsgáltuk
meg a tumoreltávolítás mértékének hatását a betegségmentes
idõszakra. Az elõrehaladott stádiumú, tehát magas rizikójú be-
tegeinknél a betegségmentes idõszak hossza nagymértékben

különbözött a tumoreltávolítás mûtéti sikerességének függvé-
nyében. Azon elõrehaladott stádiumú betegeinknél, akiknél
teljes tumorredukciót sikerült elérnünk a kiterjesztett mûtét so-
rán (R0), a progressziómentes túlélés medián értéke 26,6 hó-
nap (IQR: 14,8 –NI) volt, szemben azon betegek 7,1 hónapos
(IQR: 2–15,9) medián progressziómentes túlélésével, akiknél
a kiterjesztett mûtét kísérlete során daganat maradt vissza.
Szintén figyelemre méltó, hogy a radikális mûtét céljával, de
nem teljes tumorredukcióval megoperált utóbbi betegcsoport
és a csak biopszián átesett betegek medián progressziómentes
túlélése között gyakorlatilag nem volt különbség, utóbbi
mediánja 6 hónap (IQR: 4–12,7) volt (p=0,673) (2. ábra).
A teljes tumoreltávolítás kedvezõ prognosztikai hatása közis-
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1. táblázat A petefészekrák stádiumbeosztása - FIGO 2018 (Berek et al. 2018)

I A daganat a petefészekre vagy a petevezetõre korlátozódik T1-N0-M0

IA A tumor csak az egyik petefészekre vagy petevezetõre korlátozódik, a tokja intakt, nincs
daganat a petefészek vagy a petevezetõ felszínén, az ascitesben vagy peritonealis mosófo -
lyadékban nem találhatóak daganatos sejtek

T1a-N0-M0

IB A daganat mindkét petefészket (intakt tokkal) vagy petevezetõt érinti, nincs daganat a pete -
fészek vagy a petevezetõ felszínén, az ascitesben vagy peritonealis mosófolyadékban nem
találhatóak daganatos sejtek

T1b-N0-M0

IC A daganat az egyik vagy mindkét petefészket vagy petevezetõt érinti, az alábbiak valame -
lyikével

IC1 A daganat kapszulája a mûtét alatt sérül, megreped T1c1-N0-M0

IC2 A daganat tokja a mûtét elõtt megrepedet vagy a tumor érinti a petefészek vagy petevezetõ
felszínét

T1c2-N0-M0

IC3 Daganatsejtek találhatóak az ascitesben vagy a peritonealis mosófolyadékban T1c3-N0-M0

II A daganat beszûri az egyik vagy mindkét petefészket vagy petevezetõt kismedencei terje -
déssel vagy peritonealis carcinosissal a medencebemenet síkja alatt

T2-N0-M0

IIA A folyamat aterusra és/vagy a petevezetõre és/vagy a petefészekre terjed vagy
implantálódott

T2a-N0-M0

IIB Az egyéb kismedencei szövetekre terjed a folyamat T2b-N0-M0

III A daganat beszûri az egyik vagy mindkét petefészket vagy petevezetõt vagy peritonealis
carcinoma áll fennt citológiailag vagy szövettanilag igazolt kismedencén túli terjedéssel és
/vagy metastasissal a retroperitonealis nyirokcsomó felé

IIIA1 Pozitív retroperitonealis nyirokcsomók (szövettanilag igazolt) T1/2-N1-M0

IIIA1(i) Legfeljebb 10 mm legnagyobb átmérõjû metasztázis

IIIA1(ii) Több mint 10 mm legnagyobb átmérõjû metasztázis

IIIA2 Mikroszkópikus kismedencén túli peritonealis terjedés függetlenül a nyirokcsomóstátusztól T3a2-N0/N1-M0

IIIB Makroszkópos kismedencén túli peritonealis terjedés függetlenül a nyirokcsomóstátusztól
legfeljebb 2 cm-es legnagyobb átmérõig

T3b-N0/N1-M0

IIIC Makroszkópos kismedencén túli peritonealis terjedés függetlenül a nyirokcsomóstátusztól
legalább 2 cm-es legnagyobb átmérõvel

T3c-N0/N1-M0

IV Távoli metasztázis, peritonealis terjedés kivétel T1-3c-N0/1-M1

IVA Pleuraérintettség citológiával megerõsítve

IVB Parenchimális áttét és metasztázis a hasüregen kívüli szervekre (inguinalis és hasüregen kí-
vüli nyirokcsomó-metsztázis is távoli áttétnek minõsül)



mert tény, beteganyagunkon az elõrehaladott stádiumú opti-
mális tumoreltávolításon átesett betegek csaknem négyszeres
túlélési elõnye a betegek mûtét utáni valós daganatmentessé-
gét támasztja alá.

A fentieken kívül megvizsgáltuk, hogy a szisztematikus nyi-
rokcsomó-eltávolítás befolyásolta-e a betegség kimenetelét
elõrehaladott stádiumban. Eredményeink alapján bár a nyirok-
csomó eltávolításon is átesett betegeknél a betegségmentes
idõszak medián értéke hosszabb volt (14,8 hónap, IQR:
6,7–30) mint a nyirokcsomó-eltávolítás nélküli csoport esetén
(5,1 hónap, IQR: 1,9–15,9), azonban a statisztikai értékelés
szerint az eredmény nem volt szignifikáns (p=0,053) (3. ábra).
A progressziómentes túlélésbeli különbség abból is adódhat a
két csoport között, hogy a nyirokcsomó eltávolításon átesett
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2. táblázat A betegek megoszlása

Összesen (%)

Esetszám 158 (100%)

Átlagéletkor 56,1 év

Szövettani típus

Szerózus 147 (93,04%)

Egyéb 11 (6,96%)

Grádus

Magas 141 (89,24%)

Alacsony 17 (10,76%)

Stádium

Korai (<FIGO IIIA) 71 (44,94%)

Elõrehaladott (!FIGO IIIB) 87 (55,06%)

Korai stádiumban

Komplett staging 59 (83,10%)

Inkomplett staging 12 (16,9%)

Debulking mûtét elõrehaladott stádiumban 76 (100%)

Optimális tumorredukció (R0) 38 (50%)

Szuboptimális tumorredukció (R1) 38 (50%)

Biopsia – inoperábilis státusz
elõrehaladott stádiumban

11

1. ábra A betegek progressziómentes túlélése stádiumok szerint

2. ábra Elõrehaladott stádiumú (>FIGO IIIB) betegek progressziómentes
túlélési görbéi a tumorredukció mértéke szerint

2. ábra A progressziómentes túlélés elõrehaladott stádiumú betegeknél a
stádiummeghatározás céljából végzett nyirokcsomóeltávolítás (LND)
megtörténte szerint
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betegeknél a sebészi radikalitás foka is különbözhetett, így ez
nem független prognosztikai tényezõ volt.

! ÖSSZEFOGLALÁS
A molekuláris biológiai ismeretek bõvülésével vált ismertté,
hogy a hámeredetû petefészek-daganatok agresszivitását a
bennük található genetikai eltérés határozza meg, és eszerint
alapvetõen két csoportba sorolhatóak: magas és alacsony grá-
dusú daganatokat különböztetünk meg. A magas grádusú da-
ganatokra jellemzõ az elõrehaladottabb stádiumban történõ
felismerés, ugyanakkor ezen daganatok általában a kemoterá-
piára nagyobb válaszkészséget mutatnak. Az elõrehaladott stá-
diumú betegek esetén alapvetõen meghatározó a betegségmen-
tes túlélés szempontjából a daganat eltávolításának mértéke:
ideálisnak a mûtét során elért teljes szemmel látható tumor-
mentességet tekintjük, ami meghatározza a mûtõben történõ
ténykedésünket is. Petefészekrák esetében végzett mûtétnek
akkor van értelme, ha ezt az állapotot sikerül elérnünk: az
ESGO petefészekrák sebészeti ellátására vonatkozó irányelvei
szerint is a mûtét célja a teljes tumorredukció elérése kell, hogy
legyen A saját beteganyagunkon végzett vizsgálat is azt iga-
zolja, hogy ebben az esetben betegeink csaknem négyszeres
betegségmentes túlélésre számíthatnak. Amennyiben nem si-
kerül a mûtét során teljes tumormentességet elérnünk és ma-
radványdaganatot hagyunk vissza, a betegeink túlélése csak
minimálisan jobb és statisztikailag nem különbözik azon bete-
gekétõl, akiknél a kiterjedt betegség miatt eleve csak biopsziát
végzünk. Saját beteganyagunkon igazolt megfigyelésünk egy-
bevág az irodalmi adatokkal, és egyrészt a teljes tumor-
eltávolítás fontosságát igazolja, másrészt fontos minõségi
visszajelzés, hogy a teljes tumorredukciónak elkönyvelt mûté-
tek esetén valóban megtörtént a daganat teljes eltávolítása.
A nyirokcsomó-eltávolítás tekintetében az elõrehaladott stádi-
umban nem rendelkezünk egyértelmû, erõs bizonyítékokkal,
evidenciákkal annak kötelezõ érvényû elvégzése szempontjá-
ból. A mi beteganyagunkban a szisztematikus nyirokcsomó el-
távolítás esetén a betegségmentes túlélés irányvonalában javu-
lás mutatkozott, statisztikailag meggyõzõ különbség azonban
nem volt igazolható. A fenti elemzések közül talán ez az egy
eredményünk nevezhetõ váratlannak, azonban vizsgálatunk
értékét mindenképpen limitálja a relatíve kis esetszám, illetve
a retrospektív jelleg. A nyirokcsomó eltávolítás szükségessé-
gérõl, illetve annak hatásáról a túlélési eredmények vonatko-
zásában a nemrég lezárult, nemzetközi, többközpontú pros-
pektív LION vizsgálat eredményei adnak pontosabb képet
(20). A LION vizsgálat eredményei a saját beteganyagunk
elemzésébõl levont következtetést megerõsítik és alátámaszt-
ják azt, hogy elõrehaladott stádiumban a szisztematikus nyi-
rokcsomóblokk eltávolítás nem javítja a betegek progresszió-
mentes túlélését. Természetesen ez nem vonatkozik a szemmel
láthatóan vagy a képalkotók alapján kórosnak tûnõ nyirokcso-
mókra, melyek eltávolítása a teljes tumorredukció miatt
mindig indokolt.
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