
! ÖSSZEFOGLALÁS
A rosszindulatú petefészek-daganatok igen kedvezõtlen kime-
netele szempontjából a tumor mihamarabbi észlelése és a beteg
megfelelõ ellátóhelyre irányítása kiemelten fontos szereppel
bír és bizonyítottan javítja a túlélést. Ezen folyamatban nyújta-
nak jelentõs diagnosztikai segítséget az IOTA (International
Ovarian Tumor Analysis) munkacsoport által létrehozott egy-
séges terminológián alapuló matematikai modellek és diag-
nosztikai algoritmusok. A modellek segítségével helyesen al-
kalmazhatjuk a rendelkezésre álló és a legtöbbször túl sokra ér-
tékelt tumormarker eredményeket, melyek megfelelõ haszná-
lata szintén javíthatja a diagnosztikai teljesítményt. A kifej-
lesztett modellek mindegyike a fejlesztõ nemzetközi munka-
csoport által többszörösen validált, magas diagnosztikai haté-
konyságú tesztek, melyek kiváló segítséget nyújtanak a külön-
bözõ tapasztalattal rendelkezõk vizsgálók számára. A model-
lek többsége a jó- és rosszindulatú daganatok közötti differen-
ciálásban segít, de a legfejlettebb modell a malignitás különbö-
zõ fokozatai között is képes különbséget tenni, ezzel pontosít-
va a mûtét elõtti diagnózist.

Kulcsszavak: IOTA, ovariumtumor, ultrahang, biomarkerek,
ADNEX modell

! SUMMARY
ULTRASOUND BASED DIAGNOSIS OF ADNEXAL MASSES
- THE ROAD FROM TRANSVAGINAL ULTRASOUND TO
MATHEMATICAL MODELS
According to the poor outcome of malignant ovarian tumors
the earliest and most accurate diagnosis is crucial to increase
the survival rate by being managed by the right person at the
right place. Mathematical models and diagnostic algorithms
based on terms and definitions created by the International
Ovarian Tumor Analysis group give perfect support for the
evidence based detection of adnexal lesions. Overestimated
role of serum biomarkers such as CA125 and HE4 is also put in
the correct context and using them in these models and

methods can also increase the diagnostic accuracy. All
mathematical models are validated by the developer
international group and offer high-level diagnostic efficiency
for all examiners. Majority of these mathematical models can
differentiate between benign and malignant lesions but the
most advanced model is capable of differentiating between
different stages of malignant tumors including borderline and
metastatic tumors making preoperative classification accurate.

Keywords: IOTA, ovarian tumor, ultrasound, biomarkers,
ADNEX model

Közismert tény, hogy az adnexumokat érintõ elváltozások
igen gyakoriak. Mivel ezen eltérések jelentõs része élettani fo-
lyamat részeként jelentkezik és malignitási hajlamot nem mu-
tat (1, 25), a rosszindulatú folyamatok szempontjából kockáza-
tos esetek hatékony kiemelése a petefészek-daganatok kifeje-
zetten rossz kórjóslata miatt kiemelt jelentõségû. Ahhoz, hogy
a beteg lehetõ legrövidebb idõ alatt a legmegfelelõbb ellátás-
ban részesüljön a hatékony képalkotó diagnosztika elengedhe-
tetlen. A hüvelyi ultrahangvizsgálat a megjelenése óta az elsõ
és legfontosabb módszer az petefészek képletek felismerésé-
ben és differenciálásában. A jóindulatúnak ítélt elváltozások
esetén a konzervatív kezelés vagy termékenységet megõrzõ,
hastükrözéssel végzett mûtétek javasoltak, míg a rosszindula-
túnak vélt adnextumorok daganatsebészeti centrumban történõ
mûtéti ellátása a páciens legjobb túlélési esélyeinek biztosítása
érdekében elengedhetetlen.

! BIOMARKEREK
A hüvelyi ultrahang megjelenése mellett a petefészek képletek
dignitásának megállapítására számos tumormarker került be-
vezetésre, melyekhez kapcsoltan diagnosztikai algoritmusok
is megalkotásra kerültek. Ezek közül az egyik legszélesebb
körben alkalmazott módszer az RMI (Risk of Malignancy In-
dex, Malignitási Kockázatot becslõ Index), mely a napjainkig
is széles körben alkalmazott CA125 tumormarker-értékeken és
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a páciens reproduktív státuszán alapul (2). Az algoritmus szá-
mos UH-paramétert is alkalmaz, mégis a szérum-CA125-érték
igen erõteljesen befolyásolja a kimenetelt. Számos országban
a mai napig a fenti algoritmust alkalmazzák az onkológiai
centrumba irányítandó esetek kiválasztásához. Sajnálatos,
hogy az elõrehaladott folyamatok detektálásában elért jó ered-
mény ellenére a korai stádiumban levõ daganatok, valamint a
változókor elõtt lévõ nõk esetén a rendszer igencsak alultelje-
sít, tehát emiatt megbízhatósága megkérdõjelezhetõ (3).

1999-ben fedezésték fel a HE4 (Human Epididymis Protein 4)
fehérje emelkedett szintjét hám eredetû petefészek daganatok
esetén, melyet normál esetben a férfi reproduktív szervek szö-
vetei és a légzõrendszer szövetei termelnek (4). Hellstrom ja-
vaslatára a fehérje tumormarkerként való alkalmazása 2003
óta lehetséges (5), ugyanakkor a klinikai gyakorlatba a Risk of
Malignancy Algorithm (ROMA) score megalkotásával vonult
be. Ezen érték kiszámolása során a HE4-értéken kívül a páci-
ens szérum-CA125-értékére és menopausalis státuszára van
szükség (6). Az eredeti szerzõk által vezetett validálási vizsgá-
lat során a magas kockázatú esetek kiemelése a változókor utá-
ni betegek esetén 75%-os specificitással és 92,3%-os szenziti-
vitással, míg a változókor elõtti esetek kiemelése 74,8%-os
specificitás mellett 76,5%-os szenzitivitással történt (7).

! IOTA (INTERNATIONAL OVARIAN TUMOR ANALYSIS)
VIZSGÁLATOK

A rendelkezésre álló egyre nagyobb mennyiségû adat ellenére
az egységes nevezéktan hiánya és ezáltal metaanalízisekhez
ténylegesen használható közlemények alacsony száma adta az
igényt egy nemzetközi, több központú vizsgálat indításához,
melynek elsõ célja az adnexképleteket érintõ szaknyelv megal-
kotása volt, melynek alkalmazásával nagy esetszámú több
központú vizsgálatsorozat végezhetõ egy hatékony képalkotó
diagnosztikai modell megalkotásához. Az egységes nyelveze-
tet és fogalomrendszert leíró közlemény 2000-ben jelent meg
(8), melynek alkalmazásával megkezdõdtek a multicentrikus
IOTA vizsgálatok. Az elsõ vizsgálatban 1066, nem várandós
páciens tartósan fennálló adnexképletét elemezték. A nyert
adatok alapján alkották meg az elsõ két matematikai modellt,
melyek az LR1 és LR2 nevet kapták (Logistic Regression
Model 1, 2). Mindkét modell ultrahang- és klinikai változókat
használt és a validáló vizsgálatok során kiváló diagnosztikai
teljesítményt nyújtott (9).

Az LR1 által használt változók:

1. petefészekrák az elõzményben,
2. jelenleg is alkalmazott hormonkezelés,
3. a beteg életkora,
4. a képlet legnagyobb átmérõje,
5. a vizsgálat alatt érzett fájdalom,
6. hasûri folyadék (ascites),
7. a papillaris növedéken belül észlelt véráramlás,
8. szolid daganat,
9. a szolid rész legnagyobb átmérõje,
10. szabálytalan belsõ tömlõfal
11. hangárnyék jelenléte
12. véráramlás mértéke.

A két matematikai modell tesztelése során derült fény arra,
hogy a két modell diagnosztikai hatékonysága elhanyagolható
mértékben különbözik egymástól, tehát szélesebb körben a jó-
val egyszerûbb és könnyebben használható LR2 modell alkal-
mazása javasolt (10, 11), melyet nagyban megkönnyít annak
mobiltelefonos applikációban és webes felületen elérhetõ in-
gyenes verziója.

Az LR2 alkalmazásához szükséges hat változó a következõ:

1. a páciens életkora
2. az ascites jelenléte
3. a papillaris növedéken belül észlelt véráramlás
4. a szolid alkotórész legnagyobb átmérõje
5. szabálytalan belsõ tömlõfal
6. hangárnyék jelenléte.

Érdekes megjegyezni, hogy a klinikai gyakorlatban igen nagy-
ra értékelt és a döntést gyakran befolyásoló legnagyobb daga-
nat átmérõ kiesett az LR2 algoritmusból, tehát ezen modell al-
kalmazása esetén a kórjóslat szempontjából nem meghatározó.
A modell által elért diagnosztikai teljesítmény 10%-os malig-
nitási küszöböt alkalmazva: szenzitivitás: 92%, specificitás:
86%, AUC: 0,95.

! AZ EGYSZERÛ SZABÁLYOK RENDSZERE (M- ÉS B-
KRITÉRIUMOK)

Az IOTA vizsgálatok célja az egységes nyelvezeten alapuló
leletezésen túl a minél szélesebb körben alkalmazható model-
lek és diagnosztikai algoritmusok megalkotása volt. A megal-
kotott matematikai modellek validálása és egyéb diagnosztikai
rendszerekkel történõ öszehasoníltása (RMI, CA125) során
derült fény arra a tényre, hogy az adnexképlet tapasztalt vizs-
gáló általi elfogult megítélése, az ún. mintázat felismerés
(„pattern recognition”) bír a legnagyobb diagnosztikai haté-
konysággal (12). Ez a tény az alapja annak a jelenségnek, hogy
a legtöbb adnexképlet igen jellegzetes megjelenéssel bír és
akár egy kevesebb tapasztalattal rendelkezõ vizsgáló számára
is könnyen felismerhetõ. Felhasználva ezen tulajdonságokat
került megalkotásra, elsõsorban a kevés tapasztalattal bíró
vizsgálók számára, az egyszerû szabályok rendszere (13).
A könnyû használhatóságot 5 rosszindulatúság szempontjából
gyanús, valamint 5 az elváltozás jóindulatú jellege mellett szó-
ló, könnyen felismerhetõ ultrahang jellemzõ biztosítja (1.
ábra).

A modell által használt, malignitás mellett szóló, ún. M-kritéri-
umok:

1. szabálytalan szolid daganat,
2. ascites (szabad hasûri folyadék) jelenléte,
3. legalább 4 db papillaris növedék,
4. szabálytalan többrekeszû, szolid részt is tartalmazó daga-

nat, melynek a legnagyobb átmérõje a 100 mm-t megha-
ladja,

5. kifejezett véráramlás a képletben.
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B1: Egyrekeszû cysta

B2: 7 mm-nél kisebb átmérõjû szolid komponens

jelenléte

B3: Akusztikus árnyék jelenléte

B4: Sima felszínû többrekeszû tumor, mely

legnagyobb átmérõje 100 mm-nél kisebb

B5: A véráramlás hiánya B5: Kifejezett véráramlás

M4: Szabálytalan, többrekeszû szolid részt is

tartalmazó tumor, melynek legnagyobb átmérõje

a 100 mm-t is meghaladja

M3: Legalább 4 papillaris növedék

M2: Ascites jelenléte

M1: Szabálytalan szolid tumor

1. ábra Az egyszerû szabályok (M- és
B-kritériumok) rendszere. Zöld szín
jelöli a B-, azaz benignus kritériumo-
kat, míg piros szín jelöli az M-, azaz
malignus kritériumokat (Kaijser et al.
Improving strategies for diagnosing
ovarian cancer: a summary of the
International Ovarian Tumor
Analysis (IOTA) studies. Utrasound
Obstet Gynecol 2013;41:9–20. közle-
ménye alapján. Az ultrahangfelvétele-
ket Dr. Erdõdi Balázs készítette.



Jóindulatú képletre utalnak az alábbi ultrahangjellemzõk (B-
kritériumok):

1. egyrekeszû cysta,
2. 7 mm-nél kisebb átmérõjû szolid alkotórész jelenléte,
3. hangárnyék jelenléte,
4. sima felszínû többrekeszû daganat, mely legnagyobb át-

mérõje 100 mm-nél kisebb,
5. véráramlás hiánya.

A fentiek alapján, ha legalább egy B-kritériumot találunk M-
kritérium nélkül, akkor a képlet jóindulatúnak mondható. En-
nek analógiájára egyetlen M-kritérium jelenléte B-kritérium
nélkül rosszindulatúság mellett szól. Amennyiben mindkét tí-
pusú kritériumból látunk akár egyet, akár többet egyszerre, a
rendszer nem alkalmazható, vagyis az M-B szabály nem egy-
értelmû benignitás/malignitás kérdésében. Ilyen esetekben a
képlet tapasztalt vizsgáló általi elemzése javasolt, hiszen en-
nek a diagnosztikai hatékonysága a legnagyobb. A feltétel-
rendszer alkalmazásával a petefészek-daganatok 77%-a elsõ
körben besorolható valamelyik kategóriába (14), és nem kell
hozzá nagyfokú ultrahang jártasság. Az elvégzett validálások
során az M-és B-feltételrendszer diagnosztikai hatékonysága
megegyezett az LR2 matematikai modellével. Amennyiben a
fenti kétlépeses algoritmust követjük (elsõ lépésben az egysze-
rû szabályok alkalmazásával, míg a fennmaradó esetekben a
tapasztalt vizsgáló általi vizsgálattal), az petefészek eredetû
rosszindulatú folyamatok felismerése során 90%-os szenziti-
vitás mellett 93%-os specificitás érhetõ el (14).

! EGYSZERÛ JELLEMZÕK
Az egyes képletek igen jellegzetes és egyedi megjelenését ki-
használva az eredeti IOTA adatbázis segítségével megállapí-
tásra került 6 olyan paraméter, amelyek tapasztalattól függet-
lenül minden vizsgáló számára egyértelmûen felismerhetõk,
ugyanakkor igen nagy biztonsággal azonosítják a jó vagy
rosszindulatú képletet (15).

Ez alapján egyértelmûen jóindulatú képletet takarnak a:

1. egyszerû tömlõk, amelyek egyrekeszûek, echomentes
bennékûek, szabályos belfelszínnel bírnak,

2. típusos endometriomák: egyrekeszû, szabályos fallal, ho-
mogén echodús, ún. tejüveg („ground glass”) bennékkel
bíró képletek,

3. típusos dermoid cyszták: egyrekeszû, szabályos fallal bíró,
vegyes echogenitású képletek, melyek jellemzõen hangár-
nyékot adnak,

4. minden olyan szabályos, sima belfelszínû petefészektöm-
lõ, mely az elõbbi három kategóriába nem sorolható be.

Egyértelmûen rosszindulatú daganatot jelez:

1. a tumorban legalább mérsékelt véráramlás mutatkozik, va-
lamint egyértelmû az ascites jelenléte,

2. a páciens 50 év feletti és a szérum-CA125-érték 100 IU/ml
feletti.

Az egyszerû jellemzõk alkalmazása mindenki számára igen
egyszerûen és igencsak nagy biztonsággal alkalmazható.
Azokban az esetekben, ahol ezt a hat változót egyértelmûen
használni tudjuk, a rosszindulatú képleteket 98%-os szenziti-
vitás mellett 97%-os specificitással tudjuk elválasztani a jóin-
dulatú képletektõl (15.). Az M- és B-kritériumrendszerhez ha-
sonlóan, ez a szabályrendszer sem alkalmazható olyan képle-
teknél, ahol egyik egyszerû jellemzõt sem tudjuk rámondani a
daganatra valamint az olyan esetekben sem, amikor mindkét
csoportból igaznak bizonyul legalább egy jellemzõ. Ilyen ese-
tekre javasolják az ún. három lépcsõs megközelítést, melynek
elsõ foka az egyszerû jellemzõk alkalmazása, második a már
ismertetett M- és B-feltételrendszer alkalmazása, míg harma-
dik lépcsõként a tapasztalt vizsgáló által végzett ún. mintázat
felismerés szerepel. A háromlépcsõs modell segítségével
egyaránt 92%-os szenzitivitás és specificitás érhetõ el a
malignus-benignus differenciálás kapcsán.

Az IOTA csoport eredeti, kitûzött célja volt a tumormarkerek
szerepének pontos tisztázása is a jó és rosszindulatú képletek
elkülönítésében. Jól látható hogy az egyszerû jellemzõk algo-
ritmusában jelenik meg elõször a CA125-érték, mint klinikai
viselkedést befolyásoló tényezõ. Bizonyításra került, hogy az
LR1, LR2, valamint az M- és B-kritériumrendszer diagnoszti-
kai képességét a szérum-CA125 mérése nem segíti, éppen
ezért annak értékére diagnosztikai döntést alapozni nem érde-
mes (16). Ezt leginkább befolyásoló tényezõ, hogy a termé-
keny életkorban lévõ nõk esetében emelkedett lehet a tumor-
marker szintje endometriosis, gyulladás és tályogképzõdés
esetén, és klinikai viselkedés szempontjából csak az elõrehala-
dott, II–IV. stádiumú petefészekrákok esetén segít a differen-
ciálásban, tehát korai és a leginkább kérdéses esetekben nem
(17). A HE4 tumormarker és a ROMA-értékek klinikai gya-
korlatban történõ megjelenésével felcsillant a remény a tumor-
markerek pontosabb és szélesebb körû használatára a klinikai
viselkedés eldöntésében. Több vizsgálat elemzésével egyértel-
mûvé vált, hogy az RMI diagnosztikai képességét a ROMA
algoritmus felülmúlja ugyan, de a tapasztalt vizsgáló által
nyújtott mintázat felismerést biztosan nem (18).

! AZ EGYSZERÛ SZABÁLYOK RENDSZERÉN ALAPULÓ
RIZIKÓBECSLÕ MODELL (SIMPLE RULES RISK
CALCULATION MODEL)

Az M- és B-kritériumrendszer egyszerû és könnyen használha-
tó volta adta az ötletet arra, hogy pusztán ezen modell alkalma-
zásával is számszerû értékekhez jussunk a rosszindulatúság
esélyét illetõen. A már említett 10 változó (1. ábra) mellett itt
jelent meg az onkológiai központ, mint befolyásoló tényezõ az
algoritmusban. Eszerint alapvetõen megnöveli a rosszindula-
túság esélyét, amennyiben onkológiai centrumban vizsgáljuk a
beteget (19). A rendszer használatához szükségünk van a táb-
lázathoz (1. táblázat), mely az egyes M- és B-feltételek egyedi,
rosszindulatúság mellett szóló együtthatója alapján nagyon
alacsony / alacsony / közepes / magas / és nagyon magas kate-
góriába sorolja az egyes képleteket. Az onkológiai központban
jelentkezõ esetek emelkedett kockázata miatt ezekre külön
táblázat vonatkozik. A rendszer diagnosztikai hatékonysága a
választott malignitási határértéktõl függ, vagyis attól hogy
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hány százalékos érték felett tekintjük rosszindulatúnak az ese-
tet. Azonban az összesített adatok alapján az AUC-értékek
mind onkológiai, mind nem onkológiai centrumokban 0,92-
nek adódtak, tehát egy kiváló hatékonyságú teszthez jutunk,
melynek elõnye, hogy nem szükséges semmilyen elektronikai
eszköz, számológép az alkalmazásához (19).

! AZ ADNEX (ASSESSMENT OF DIFFERENT
NEOPLASIAS IN THE ADNEXA) MODELL (20)

Az IOTA munkacsoport eddigi legfejlettebb matematikai mo-
dellje az ADNEX nevet kapta. Egyediségét az adja, hogy a
nemcsak jó- és rosszindulatú tumorokat képes nagyon jó hatás-
fokkal differenciálni, hanem képes a benignus laesiótól elkülö-
níteni a borderline, I. stádiumú, II–IV. stádiumú, valamint átté-

tes daganatokat is, mindegyikre számszerû adatot szolgáltatva.
Ezzel nemcsak a beteg számára tudjuk az eredményt könnyeb-
ben tolmácsolni, de a stádiumok közötti elkülönítéssel a beteg-
utat is hatékonyabban befolyásolhatjuk. Kilenc változó isme-
rete szükséges a rendszer használatához. Ezek közül három
klinikai változó mellett hat ultrahangmarker ellenõrzése szük-
séges:

Klinikai változók:

1. a beteg életkora
2. a centrum típusa (onkológiai centrum-e?)
3. szérum-CA125-érték.
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1. táblázat Az egyszerû szabályok rendszerén alapuló rizikóbecslõ modellhez használható táblázat, mely az egyes kritériumok együttes elõforduláskor
jelentkezõ kockázatokat tartalmazza onkológiai és egyéb centrumokban (Simple Rules Risk Calculation Model) Timmerman et al. Simple ultrasound
rules to predict risk of malignancy in adnexal masses. Am J Obstet Gynecol 2016. közleménye alapján.

M-kritériumok száma

Onkológiai centrumok 0 1 (M4) 1 (M3) 1 (M5) 1 (M1) 1 (M2) 2 >2

B-
kritériumok
száma

0 48,7 71,7 81,4 81,7 89,5 93,1 92,1–99,2 98,2–99,9

1 (B3) 15,2 Együttes elõfordulásuk ritka, tekintsük gyanúsnak (A kockázat
becsült érték 12,9–71,9% közé tehetõ, attól függõen, hogy
mely kritériumok vannak jelen)

Ritka lelet, tekintsük
nagyon gyanúsnak

1 (B5) 12,8

1 (B2) 9,1

1 (B4) 5,7

1 (B1) 3,1

2 0,49–2,7 Ritka lelet, tekintsük gyanúsnak

!2 0,09–0,29

M-kritériumok száma

Egyéb centrumok 0 1 (M4) 1 (M3) 1 (M5) 1 (M1) 1 (M2) 2 >2

B-
kritériumok
száma

0 27,5 50,2 63,6 64 77,2 84,3 82,3–98,0 95.6–99,7

1 (B3) 6,7 Együttes elõfordulásuk ritka, tekintsük gyanúsnak (A kockázat
becsült érték 12,9–71,9% közé tehetõ, attól függõen hogy mely
kritériumok vannak jelen)

Ritka lelet, tekintsük
nagyon gyanúsnak

1 (B5) 5,6

1 (B2) 3,8

1 (B4) 2,4

1 (B1) 1,2

2 0,19–1,1 Ritka lelet, tekintsük gyanúsnak

!2 "0,01–0,12

Sötét zöld: nagyon alacsony kockázat, zöld: alacsony kockázat, sárga: mérsékelt kockázat, narancs: magas kockázat, piros: nagyon magas kockázat.
A táblázatok az eredeti M- és B-kritériumrendszerrel együtt használandók!



Ultrahang-markerek:

1. a képlet legnagyobb átmérõje (mm),
2. a szolid rész legnagyobb átmérõje (mm),
3. a papillaris képletek száma (0, 1, 2, 3, 3-nál több),
4. több mint 10 rekesz van-e? (igen/nem),
5. hangárnyék jelenléte (igen/nem),
6. hasûri folyadék (ascites) jelenléte (igen/nem).

Az adatokat lehetõségünk van mobiltelefonos applikációban,
ultrahang-készülékbe épített szoftveren keresztül vagy min-
denki számára ingyenesen elérhetõ világhálós alkalmazáson
keresztül kiszámolni (21). A számított eredményeket radar és
oszlop diagramokon kapjuk meg, melyek értelmezéséhez tud-
ni kell, hogy mit keressünk. Minden esetben a megkapjuk a pá-
ciens alapkockázatát és az ehhez viszonyított számolt kocká-
zatokat. Ezek közül meg kell keresnünk azt a csoportot, amely-
ben a relatív kockázatemelkedés a legnagyobb az alapkocká-
zathoz képest. Természetesen kapunk egy összesített maligni-
tási kockázatot is, de a rendszer legfõbb elõnye, hogy ezt szét-
bontja stádiumok szerinti alcsoportokra. Ily módon könnyen
lehet, hogy egy határeseti, más néven borderline daganat ese-
tén is igen magas malignitási összrizikót kapunk, de ennek
nagy részét a borderline egyéni kockázata teszi ki. Nagyon
fontos megjegyezni, hogy a kockázatszámítás CA125-érték
beírása nélkül is mûködik, tehát így is tudunk számolni, ám
ilyenkor el kell, hogy fogadjuk, hogy a rendszer az egyes al-
csoportok közötti differenciálást nem fogja tudni olyan ponto-
san elvégezni (mivel a CA125-érték a II–IV. stádiumú petefé-
szek-daganatok kiemelésében fontos, nem pedig a jóindulatú/
rosszindulatú daganatok közötti differenciálásban), ahogyan
arra a tumormarker-eredmény birtokában képes lenne (20).
A rendszer diagnosztikai képessége szintén malignitási határ-
érték függõ, melynek kapcsán minden vizsgálónak magának
kell az adott cut-off értéket kiválasztani, amivel már onkoló-
giai központba küldi a beteget. Általánosan 10%-ot javasol-
nak, de ettõl természetesen el lehet térni. Különösen javasolt a
magas határérték (akár 20–30%) kiválasztása onkológiai köz-
pontban, hiszen a megoperált esetek nagy részének itt invazív
tumornak kell lennie, tehát a szenzitivitásnak nagyon magas
értéket kell beállítanunk. A járóbeteg-szakrendelõkben vi-
szont mindenképpen el kell kerülni az invazív tumorok követé-
sét, tehát itt alacsony, akár 1–3%-os malignitási határértékkel
kell dolgoznunk. Ezzel tudomásul vesszük, hogy a specificitás
csökkenni fog, vagyis jónéhány álpozitív eset is továbbküldés-
re kerül, de a beteg szempontjából ez a választandó eljárás
(22-23).

! KÖVETKEZTETÉSEK
A méh függelékeit érintõ elváltozások igen gyakoriak és min-
den korosztályt érintenek. Ezen elváltozások igen kis hányada
rosszindulatú, ugyanakkor az arra gyanús esetek hatékony ki-
emelése mind a megbetegedések és a halálozás, mind pedig
gazdasági szempontból kiemelten fontos. Az elmúlt 20 évben
az IOTA nemzetközi munkacsoport bizonyította, hogy az
adnexképletek diagnosztikájában az egységes nevezéktanra
épülõ nõgyógyászati ultrahangvizsgálat elengedhetetlen a mi-
nõségi, bizonyítékon alapuló gyógyításhoz. A mai napig ez a

legnagyobb esetszámú vizsgálatsorozat, melyben minden
egyes bevont képlet azonos elvek szerint került leírásra, tehát
összehasonlítható, belõlük nagy esetszám miatt használható és
bizonyító erejû következtetés vonható le. A megalkotott diag-
nosztikai algoritmusok és matematikai modellek a különbözõ
jártasságú vizsgálóknak is megfelelõ eszközt adnak a megbíz-
ható diagnózishoz, ugyanakkor a vizsgáló részérõl az alapel-
vek és a nevezéktan ismerete elengedhetetlen. A fentebb rész-
letezett algoritmusok mindegyike kiváló diagnosztikai haté-
konysággal bír, melyet csak a nagy tapasztalattal rendelkezõ
vizsgáló általi egyedi mintázatfelismerés tud felülmúlni.
A rendelkezésre álló két évtizednyi adat alapján kimondható,
hogy a tapasztalt vizsgáló esetén a szérum CA125-értéke nem
jár elõnnyel a képlet rosszindulatúságának felismerésében, de
kevésbé tapasztalt vizsgálók esetén sem javasolt a diagnoszti-
kai döntést csak erre alapozni, különösen a változókor elõtti
nõbetegek esetén (24). Az említett tumormarker szerepe az
elõrehaladott folyamatok további elkülönítésében van, és a
fenti algoritmusok közül az ADNEX modell diagnosztikai ha-
tékonyságát növeli, ám ott is csak a rosszindulatúnak ítélt el-
változások további osztályozásában. Ez utóbbi módszer alkal-
mazása igen fejlett, és biztos hatékonysága miatt minden vizs-
gáló számára javasolt, ám számítógépes program igénye miatt
a használat nem minden esetben adott. Ilyenkor lehet jó alter-
natíva háromlépcsõs diagnosztikai algoritmus alkalmazása.
Elsõ lépésben az egyszerû jellemzõkkel a vizsgált képletek
fele osztályozható, amennyiben ez nem alkalmazható úgy
második lépcsõben a M- és B-kritériumok rendszeréhez folya-
modhatunk, mely a képletek 75%-ában nyújt segítséget a beso-
roláshoz. A fennmaradó képletek tapasztalt vizsgáló általi
mintázat felismerése javasolt, ezzel gondoskodva az egyedi,
atípusos képletek megfelelõ ellátásáról.
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Tájnyelv

Gyönyörû szeptemberi nap. A hónap második hete, hétfõn reggel nyolc óra. Kissé korai az idõ fürdésre, de biztosan jobb vol-
na a tõserdõi Holt-Tiszában lubickolni, mint itt, ebben a félhomályos tanyai iskolában okosodni.
Belép a jóságos arcú tanító úr a csöppnyi terembe. A gyerekek talpra ugranak, és egyszerre kívánnak neki jó reggelt. Alig-
hogy elül a helyfoglalás zaja, a tanító úr odafordul az ablaknál ülõ, jól öltözött gyerekhez.
– Ahogy szombaton mondtam, a mai napot élettanórával kezdjük. Ferkó, fiam! Megmondanád-e nekünk, hogy vajon hány-
szor pössentünk naponta?
Ferkó tétován feláll. Fejét jobbra hajtja, a jobb vállát felhúzza, a szája két sarkát lefelé görbíti, és arcán a bizonytalansággal
így áll hosszú másodpercekig, aztán kinyögi a választ.
– Háát…
– Mennyit mondtál? Hatot vagy hetet?
– Egyiket sem, tanító bácsi. Én valójában hátot mondtam.
– Hát ezzel nem sokra megyünk. De azt, ugye, meg tudod mondani, hogy ma már pössentettél-e?
Ferkó megint felhúzza a jobb vállát, ráhajtja a fejét, de most a homlokát is ráncosra gyûri, majd némi gondolkodás után el-
hagyja a sarkainál lefelé görbített ajkát a felelet.
– Háát…
Ferkó igencsak apró legényke. A második osztályt a városban végezte. Népiskolai értesítõ könyvecskéje szerint az elsõ és
második osztály végén beszéd- és értelemgyakorlatból, olvasásból egyaránt kitûnõt kapott, szorgalma dicséretes volt. Ilyen
szép tanulmányi eredményekkel nyáron költöztek ebbe a faluba, ahol számára fölöttébb rosszul kezdõdött a tanév. A tanító úr
csóválta a fejét.
– Ilyen egyszerû kérdésre nem tudsz válaszolni, hogy hányszor pössentünk naponta? Hát ha városi gyerek létedre ezt sem tu-
dod, ülj le, de otthon majd kérdezd meg az apádat, hogy õ hányszor szokott!
Ferkó feneke még le sem ér a padig, ismét feláll. A többi gyerek mosolyogva nézi.
- Tanító bácsi! Tessék nekem megmutatni, hogyan kell pössenteni, mert mi a városban soha nem pössentettünk!

Berényi Mihály


