
! ÖSSZEFOGLALÁS
A rosszindulatú csírasejtes petefészek-daganatok ritka daga-
natok, és döntõen fiatalkorban fordulnak elõ. Több szövettani
alcsoportba oszthatók; szöveti szerkezetük szerint kezelésük
és kórjóslatuk is különbözõ. Ritkaságuk miatt alig állnak ren-
delkezésre a kezelésükre vonatkozó véletlenszerû beválasztá-
sos vizsgálati eredmények; az irányelveket elsõsorban hererá-
kok kezelési eredményeibõl levont következtetésekre alapoz-
zuk. Több gyógyszeres kezeléssel a betegek többsége meg-
gyógyítható. A betegek termékenységet megõrzõ mûtétet és a
kiegészítõ gyógyszeres kezelés után két évvel vállalhatnak
kockázat nélkül gyermeket; magzatkárosodástól nem kell tar-
taniuk. Noha az utóbbi években nem jelentek meg új kezelési
lehetõségek, a rosszindulatú csírasejtdaganatos betegeket nagy
tapasztalatú központban kell ellátni. A közleményben össze-
foglalom a jelenlegi és a lehetséges kezelési lehetõségeket.
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get megõrzõ mûtét, BEP kezelés

! ABSTRACT
MEDICAL TREATMENT OF MALIGNANT OVARIAN GERM
CELL TUMORS
Ovarian germ cell cancers are rare, occurring at a young age.
They are classified into multiple histological subtypes, with
various treatment strategies, and prognosis. Because of the
rarity, and heterogeneity of the disease, the lack of randomized
trials, their treatment is mainly based on experiences obtained
with testicular cancer.With the arrival of new complex
chemotherapy options, the vast majority of patients can be
cured. Two years after fertility-sparing surgery combined with
curative chemotherapy, patients may become pregnant without
the increased risk of teratogenicity. Although there are no new
emerging treatment options for these patients, they require
treatment and follow up in high volume, expert centers. In this
present article, we aim to provide an overview of current and
emerging new treatment options of ovarian germ cell cancers.

Key words: germ cells tumor, ovarian cancer, fertility sparing
surgery, BEP therapy

! BEVEZETÉS
A csírasejtes petefészek-daganatok a petefészek csírasejtjei-
nek különbözõ fejlõdési szakaszaiból származó daganatok; le-
hetnek jó- vagy rosszindulatúak. Habár a petefészek-dagana-
tok 20–25%-a tartozik ebbe a csoportba, az összes rosszindula-
tú petefészek-daganatnak csak az 2–5%-a csírasejtes (1, 2).
Leggyakrabban gyermekekben, serdülõ, illetve fiatal nõkben
fordul elõ; náluk a petefészek-daganatok 70%-át teszi ki (3).
A betegek életkorának középértéke a kórisme felállításának
idején 16–20 év (4). Kórjóslata jó: a betegség 60–70%-át korai
szakaszban kórismézzük, de megfelelõ gyógyszereléssel az
áttétes csírasejtes daganatos betegek legnagyobb része is
meggyógyítható.

Tekintettel a betegség ritkaságára, a fiatal életkorban való elõ-
fordulására és a teljes gyógyítást célzó kezelés nagy esélyére,
minden csírasejt-daganatos beteget erre szakosodott központ-
ba kell irányítani.

! ROSSZINDULATÚ CSÍRASEJTES DAGANATOK
A csírasejtes daganatok a szikzacskó belsõ hámjából kialakuló
mindenképes (tutipotens) csírasejtekbõl alakulnak ki. 90%-
ban a petefészkekben, 10%-ban pedig a csírasejtek vándorlási
pályáján jelennek meg.

Megkülönböztetünk:

" a csírapajzson kívül keletkezõ, méhlepényszerû daganato-
kat (choriocarcinoma),

" a csírapajzsból származó, ébrényszerû daganatokat (terato-
mák),

" és az éretlen csírasejtekbõl kialakulókat (dysgerminomák,
fiúknál seminomák),

" valamint ezek keverékeibõl származó daganatokat.
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A csírasejtes petefészek-daganatok leggyakoribb formája az
éretlen csírasejtekbõl álló dysgerminoma, mely a here semino-
májának a nõkben való megfelelõje. Több szempontból külön-
bözik az egyéb – éretlen teratoma, korai magzati sejtes rák,
polyembryoma, magzatboholy-daganat (choriocarcinoma),
szikzacskódaganat (yolk-sac tumor), vegyes csírasejtes daga-
nat – formáktól. Közel egyharmadukat a várandósság alatt is-
merik fel. Jellemzõ a nyírokutakon való terjedés. 90%-ban
egyoldali, 10%-ban daganatos gócok találhatók az ellenoldali
petefészekben is. A dysgerminoma kemoterápia- és sugár-
érzékeny. A tiszta dysgerminoma igen jó kórjóslatú, túlélési
valószínûsége 95%. Mintegy 14%-uk azonban egyéb csírasej-
tes eredetû részleteket is tartalmaz (kevert csírasejtes dagana-
tok). Kórjóslatukat a nem dysgerminomás elemek szabják
meg.

! A ROSSZINDULATÚ CSÍRASEJTES DAGABATOK
KEZELÉSI ELVEI

A rosszindulatú csírasejtes petefészekdaganatok kezelési alap-
elvei hasonlóak a hámeredetû rákokéval, néhány kivétellel:

# A csírasejtes daganatok egyes formáiban az AFP (alfa-
fetoprotein), a hCG (humán koriongonadotropin) és az
LDH (laktát-dehidrogenáz) szérumszintje emelkedhet.
Ezek nagyon érzékeny és sajátos jelzõi az egyes szövettani
elemek jelenlétének (1. táblázat). Többletük különbözõ tü-
neteket okozhat, elsõsorban a hCG, amely korai serdülést,
kóros hüvelyi vérzést válthat ki, illetve várandósságra uta-
ló jelekkel járhat. Az AFP, hCG és az LDH szintjének
meghatározása segíthet a kórisme felállításában, elsõsor-
ban gyermekeknél és fiataloknál, továbbá a mûtét megter-
vezésében, késõbb pedig a kezelés hatásosságának felmé-
résében és a nyomon követésben.

# A legtöbb csírasejtes petefészekrák a felfedezéskor az
elsõ stádiumban van, és a betegek nagyobb része termé-
kenységet megõrzõ mûtéttel is biztonságosan kezelhetõ.

# A felnõtt nõkben elõforduló csírasejtes petefészekrákok
nagyon érzékenyek a platinaalapú kezelésre, melynek al-
kalmazása még azokban a betegekben is gyógyulást ered-
ményezhet, akiknek a daganatát nem lehetett teljesen eltá-
volítani. Mivel még a korai stádiumban lévõ daganatok tel-
jes eltávolítása után is gyakori a kiújulás, kiegészítõ
ciszplatinalapú kezelés javasolt a legtöbb felnõtt betegnek,
kivéve az IA vagy IB dysgerminoma és IA stádiumú 1. fo-
kozatú éretlen teratoma eseteit.

! ELSÕDLEGES KEZELÉS
A kórisme felállításához, a folyamat elõrehaladottságának
megítéléséhez és a kezelés tervhez elsõként a mûtét szükséges
még az elõrehaladott esetekben is, a hámeredetû petefészekrá-
koknál meghatározott elveknek a figyelembevételével. Bár vé-
letlenszerûen besorolt vizsgálatokat nem végeztek, visszate-
kintõ felmérések szerint azoknak a csírasejtes petefészekrákos
betegeknek, akiknek a mûtét után 2 cm-nél nagyobb daganat-
szövet nem marad, kedvezõbbek az életkilátásai.

A Nõgyógyászati Onkológiai Csoport (GOG) (5) vizsgálatában a
vinkrisztinnel, daktinomicinnel és ciklofoszfamiddal (VAC) vég-
zett kiegészítõ kezelést követõen a kiújulás aránya jelentõsen na-
gyobb volt azokban a betegekben, akiknek a daganatát nem tud-
ták teljesen eltávolítani (68 szemben 28%). A tanulmányban 33
rosszindulatú csírasejtes petefészek-daganatos nõ adatait dolgoz-
ták fel; közülük 13 betegben a mûtét követõen kiterjedt (>10 cm)
daganattömeg maradt vissza. A 11 dysgerminomás beteg tartósan
daganatmentes maradt bleomycin–etopozid–ciszplatin (BEP) ke-
zelés után, függetlenül a mûtét utáni visszamaradt daganat mére-
tétõl. A nem dysgerminomás betegek közül hatban maradt vissza
kiterjedt daganat. Közülük négyben a daganatot gyógyszerekkel
teljesen elpusztították; három tartósan daganatmentes maradt.
16 nem kiterjedt betegségben szenvedõ nõ közül 15 teljes választ
adott a kemoterápiára, amely 14 esetben tartós volt (6).

Az elõrehaladott folyamatokban a mûtéttel a lehetõ legtöbb da-
ganatot el kell távolítani, de kiterjedt beavatkozások általában
nem indokoltak, mert ezek a daganatok nagyon érzékenyek a
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1. táblázat. A csírasejtes petefészek-daganatok csoportjaiban az egyes daganatjelzõk jellemzõ szérumszintjei (37)

DAGANATJELZÕK

AFP

(alfa-fetoprotein)

hCG

(humán
koriongonadotropin

LDH

(laktát-dehidrogenáz)

dysgerminoma átlagos lehet emelkedett lehet emelkedett

szikzacskó daganat (yolk-sac tumor) emelkedett átlagos lehet emelkedett

korai magzati sejtes rák (embryonal carcinoma) lehet emelkedett lehet emelkedett emelkedett

nem terhességi magzatboholy-daganat (choriocarcinoma) átlagos emelkedett átlagos

érett teratoma átlagos átlagos átlagos

éretlen teratoma lehet emelkedett átlagos átlagos

kevert csírasejtes daganat lehet emelkedett lehet emelkedett lehet emelkedett



gyógyszerekre. Távoli áttétek esetében is gondosan mérlegelni
kell a kiterjesztett mûtét elõnyeit és a kockázatait, figyelembe
véve a daganatok gyógyszerérzékenységét. Korai stádiumok-
ban fontos a termékenységet megõrzõ mûtétet végezni, mivel
az érintett nõk fiatalok, és a gyógyulási arány jó.

Ritkán, amikor áttétes a betegség vagy igen kiterjedt a folya-
mat, esetleg társbetegségek miatt az elsõdleges sebészeti be-
avatkozás nem lehetséges, a kezelést kemoterápiával kezdjük.
Az ilyen céllal adott kezelések hatékonyságáról azonban még
kevés adat áll rendelkezésre, pontosabb felmérésére, jól meg-
tervezett klinikai vizsgálatok elvégzésére van szükség (7).

! KÓRLEFOLYÁST ELÕJELZÕ TÉNYEZÕK
A hererákkal összehasonlítva, a kórlefolyást elõrejelzõ ténye-
zõk kevésbé irányadók: ennek alapján a betegek meghatáro-
zott kockázati csoportba való sorolása egyértelmûen nem le-
hetséges. Fontosabb kórjóslati tényezõk:

" Stádium (8).
Murugaesu és munkatársai (9) 148 rosszindulatú csírasejtes pete-
fészekrákos nõ kezelési eredményeit elemezték, akik közül 113
platinaalapú kemoterápiában részesült. Az ötéves túlélési ará-
nyok a következõk voltak:

IC stádium (vagy I. stádiumú tartósan magas / növekvõ szé-
rum daganatjelzõ értékkel) 100%.
II. stádium 85%.
III. stádium 79%.
IV. stádium 71%.

" Daganatjelzõk.
Az irodalmi adatok szerint azok a betegek, akiknek a hCGâ és az
AFP szintje egyaránt megemelkedett, majdnem ötször nagyobb
valószínûséggel haltak meg betegségükben, mint azok, akikben
mindkét érték az élettani határon belül volt (egyéves túlélés 50, il-
letve 90%).

" Életkor.
A termékeny életkornál fiatalabb vagy idõsebb nõk betegsége
rosszabb kórlefolyású volt. A 45 év feletti életkort, a II–IV. stádi-
umot, a szikhólyagdaganat és a maradékdaganatot találták kedve-
zõtlen kórjóslati tényezõnek (10, 11).

A túlélési esélyt számottevõen rontja az is, ha nem erre a beteg-
ségre szakosodott nagy központban kezelik a beteget (12).

! KIEGÉSZÍTÕ GYÓGYSZERES KEZELÉS
A petefészek rosszindulatú csírasejtes daganatai ritka dagana-
toknak számítanak, így alig vannak értékelhetõ elõre megter-
vezett, véletlenszerû beválasztásos vizsgálatok. Elsõsorban
hererákok kezelési eredményeibõl levont következtetések
alapján határozzák meg a kezelési irányelveket (13).

Elõször a VAC-kezelést alkalmazták:

Smith és Rutledge (14) 1975-ben közzétett vizsgálatban 20 nem
dysgerminomás csírasejtes petefészek rákos betegnek adtak
VAC-kezelést; 15 nõt értékeltek tartós túlélõnek.

A Texasi Egyetem MD Anderson Rák Központjában (MDACC)
végzett vizsgálatban az I. stádiumú betegek 86%-a gyógyult meg.

Az elõrehaladottabb betegségben szenvedõ nõk túlélési aránya
jóval rosszabb volt: a II. stádiumú betegek túlélése 57%, a III. stá-
diumú nõké 50% volt, a IV-es stádiumú két beteg a kezelés elle-
nére meghalt (15).

Késõbb – mivel a ciszplatin a hererákos betegeknél hatékony-
nak bizonyult – a vinblasztint, a bleomicint és a ciszplatint
(PVB) tartalmazó összetett kezelést javasolták (16). A hererá-
kos betegeknél igazolták azt is, hogy az etopozid egyenértékû
a vinblasztinnal, de kevesebb idegrendszeri mellékhatást okoz,
és ritkábban jelentkezik a hasi fájdalom és a székrekedés is
(17), ezért bleomicin–etopozid–ciszplatin (BEP) lett a szokvá-
nyos kezelés.

Az MDACC-ben végzett felmérésben 26 beteget kezeltek BEP
adásával; 25 gyógyult tartósan (18). A GOG-78-as vizsgálatba
bevont 93 nõ közül 91 gyógyult meg (19).

Habár a BEP és a VAC összetett kezeléseket elõretekintõ vizs-
gálatban nem hasonlították össze, jelenleg a BEP kezelés az el-
sõdlegesen javasolt. A platinaalapú összetett kiegészítõ kemo-
terápiás kezelések mellett a korai stádiumú csírasejtes petefé-
szekrákos nõk több mint 90%-a, az elõrehaladottabb állapotú
betegek 80% tartós túlélõ (1).

A hererákos betegek kezelésekor állapították meg azt is, és ezt
nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az elõírt adagú kezelést a
meghatározott ütemezésben a vérképtõl függetlenül meg kell
adni, mivel a kezelés halasztása, vagy a nem kellõ hatóanyagú
készítmény alkalmazása jelentõsen rontja a túlélési esélyeket,
számottevõen növeli a daganat kiújulásának veszélyét. Igazo-
lódott az is, hogy a nagyobb adagban adott, vagy a rövidebb
idõközzel alkalmazott kezelés nem hatékonyabb, így nem ja-
vasolt (20).

# Dysgerminomában szenvedõknél – a sugárérzékenység-
re való tekintettel – korábban kiegészítõ sugárkezelést is
alkalmaztak. Tekintettel arra, hogy a dysgerminomát dön-
tõen korai állapotban kórismézzük, a daganat a kemoterá-
piára igen érzékenyek, továbbá mert a kismedencei terület-
re adott sugárzás ivarmirigy-mûködési és termékenységi
zavarokat okoz, és a másodlagos rosszindulatú folyamatok
kialakulását is növeli, napjainkban nem adunk kiegészítõ
besugárzást.

# A bleomicin nem fertõzéses tüdõgyulladást okozó mel-
lékhatását gondosan fel kell mérni és ellenõrizni. 40 éves-
nél idõsebbeknél, vagy ismert tüdõbetegség esetén nem ja-
vasolt az alkalmazása. Tüdõpanaszok megjelenésekor nem
szabad a bleomicint folytatni, a beteget azonnal ki kell
vizsgálni, és minél hamarabb a megfelelõ kezelésben ré-
szesíteni, esetenként tüdõgyógyász segítségével.

# A kemoterápia egyéb, esetleges késõi mellékhatásaira,
például a halláskárosodásra, a végidegi bántalomra, vese-
károsodás lehetõségére, a másodlagos rák kockázatára, a
korai vérzéselmaradásra és az esetleg a meddõségre, a be-
teg figyelmét fel kell hívni, és a részleteket alaposan meg-
beszélni.
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A Nõgyógyászati Onkológiai Csoport (GOG) II. szakaszú
vizsgálatában olyan I–III. stádiumú dysgerminomás betegek-
nek, akiknek a daganatát teljesen eltávolították, karboplatin–
etopozid kezelést adtak (21). A kezelés hatékony volt, a mel-
lékhatásokat a betegek jól viselték.

JELEN IRÁNYELVEK
A legtöbb betegnek adunk kiegészítõ gyógyszereket. Felnõtt
betegeknél kivételt képeznek az IA stádiumú és G1 éretlen
teratomák, valamint az IA és IB stádiumú dysgerminomák, mi-
vel a daganat eltávolításával önmagában is kiválók a túlélési
esélyeik. Bár az ilyen betegek 15–25%-nál kiújul a daganat,
ezek a betegek azonban platinaalapú kemoterápiával csaknem
mindig gyógyíthatók: a gyógyulási arány >90 %. (22)

A kiegészítõ kezelés szükségessége az IA stádiumú G2–3 éret-
len teratomák és az IB–IC stádiumú dysgerminomák, valamint
IA–IB stádiumú szikhólyagdaganatok esetén ellentmondásos
(23). Néhány irodalmi adat arra utal, hogy az éretlen teratoma
minden fokozata és az összes I. stádiumú dysgerminoma ese-
tén elegendõ a termékenységet megkímélõ mûtétet és a szoros
megfigyelés; kemoterápiát csak kiújuláskor szükséges adni
(24). Ez azonban nem általánosan elfogadott álláspont. A ki-
egészítõ kezelés elhagyásának kockázatát a beteggel meg kell
beszélni. Szoros megfigyelést csak azoknak a betegeknek lehet
felajánlani, akik képesek a szigorú klinikai, laboratóriumi és
képalkotó vizsgálatok ütemtervének betartására (2. táblázat).
A szoros megfigyeléssel a betegek nagy részénél elkerülhetjük
a gyógyszeres kezelést. Kemoterápiát csak azoknak a betegek-
nek adunk, akikben a betegség kiújul (késleltetett kezelés). Jó
túlélési eredményeket csak úgy lehet elérni, ha a kiújulást ko-
rán észlelik; ez szintén az erre szakosodott központok jelentõ-
ségére hívja fel a figyelmet.

Arra is fel kell hívni a fiatal nõk figyelmét, hogy az elsõ két év-
ben fokozottan ügyeljenek a fogamzásgátlásra, mivel ebben az
idõszakban jelentkezik a visszaesések döntõ többsége (25).

A kezelés idõtartama még mindig nem egyértelmû, de általá-
ban három sorozat BEP adása javasolt, ha a mûtét megfelelõ
volt. Ha maradt látható daganatszövet, négy BEP a szokásos
kezelés, azonban az utolsó sorozatban a bleiomycint már ne al-
kalmazzuk.

Sajnos a csírasejtes petefészekrákokra nem dolgozták még ki a
betegség lefolyását elõrejelzõ, azaz kockázati csoportba soro-
lás rendszerét (15), mint amilyen a hererákoknál már van.
A hererákos betegek közül, aki a jó kockázatcsoportba tarto-
zik, három, a közepes vagy rossz kockázati csoportba tartozók-
nak négy kezelést javasolnak.

Hozzávetõleges megközelítéssel azonban a betegség stádiumát is
kiindulási alapnak tekinthetjük:

jó kockázati csoport – I/A stádium,
közepes kockázati csoport – IC-III stádium
rossz kockázati csoport – IV stádium.

A csírasejtes petefészekrákok fõbb csoportjainak (dysger-
minomák, éretlen teratomák, szikzacskódaganatok) az Európai
Klinikai Onkológiai Társaság (26) által elfogadott kezelési fo-
lyamatát a folyamatábrák mutatják (1., 2. ábra).

! KIÚJULÓ BETEGSÉG
A csírasejtes petefészekrákok többsége az elsõ két évben újul
ki. Megjelenésüket általában a daganatjelzõk emelkedõ szintje
vagy a képalkotó vizsgálatok jelezik. Ezen ritka daganatok rit-
ka kiújulásának kezelésérõl nagyon kevés adat áll rendelkezés-
re. Ha a beteg korábban nem részesült kiegészítõ kemoterápiá-
ban, a BEP kezelés javasolt. Ha korábban már kezeltét, és a ki-
újulásig vagy a folyamat elõre haladásáig a kemoterápia befe-
jezését követõen >4–6 hét telt el (platinaérzékeny daganat),
platinaalapú együttes kezelés, elsõsorban ifoszfamid– ciszpla-
tin (IP), melyet paclitaxellel is ki lehet kiegészíteni (TIP) (27),
vagy a vinkrisztin–ifoszfami–ciszplatin (VIP), illetve a cisz-
platin–vinblasztin–bleomycin (PVB) kezelés jön szóba.
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2. táblázat. Szoros megfigyelés idõzítési terve rosszindulatú csírasejtes petefészekrákoknál (13)

IDÕSZAK FIZIKAI
VIZSGÁLAT

KISMEDENCEI
UH

SZÉRUM
DAGANATJELZÕ
VIZSGÁLAT

MELLKAS-
RÖNTGEN-
VIZSGÁLAT

MELLKASI, HASI- ÉS KISMEDENCEI
CT

1. év havonta 2 havonta elsõ 6 hónapban 2
hetente, majd ha-
vonta

2 havonta 1. hónap (ha a mûtét elõtt nem történt)

3. hónap (nem megfelelõ kiindulási
állapotmeghatározás esetén második
pillantású hastükrözés)

12. hónap

2. év 2 havonta 4 havonta 4 havonta

3. év 3 havonta 6 havonta 6 havonta

4. év 4 havonta 8 havonta

5.–10. év 6 havonta évente



Platinaérzéketlen vagy elsõ vonalbeli kezelés után kiújuló da-
ganat pusztítására a hasonló stádiumú heredaganatoknál alkal-
mazott gyógyszereket adhatjuk: vinkrisztin–aktinomy-
cin-D–ciklofoszfamid (VAC), paclitaxel–gemcitabin, illetve
gemcitabin–oxaliplatin (mentõkezelés) (26). Egyes esetekben
nagyadagú, összetett gyógyszeres kezelést javasolnak, csont-
velõi õssejtátültetéssel (26).

A kiújult daganat eltávolításának lehetõségét is mérlegelni
kell, különösen, ha nem emelkedett a daganatjelzõk szintje,
avagy az éretlen teratomák kiújulásainál, hogy elkerüljük a nö-
vekvõ teratoma-tünetegyüttest (GTS).

A GTS ritka jelenség, amikor a megfelelõ kemoterápiás kezelést
követõen, a szokványos értékre csökkenõ daganatjelzõ szint elle-
nére növekvõ térfoglaló folyamatot észlelnek, melyet eltávolítva
a szövettani vizsgálat során rosszindulatú sejteket már nem lehet
kimutatni, csak érett teratomára jellemzõ szövetet.

A második daganatcsökkentõ mûtét hatása a túlélésre még nem
kellõen nem tisztázott. Sajnos a heredaganatokkal ellentétben,
az elsõdleges kemoterápiás kezelést követõen kiújuló, elõre
haladó csírasejtes petefészek daganatok rossz kórjóslatúak.
Vannak azonban olyan intézményi áttekintõ vizsgálatok, me-
lyek jól megválasztott betegcsoportokban a daganat eltávolítá-
sát elõnyösnek tartják (28, 29).

Annak ellenére, hogy a dysgerminomák nagyon sugárérzéke-
nyek, elsõsorban a termékenységre való hatásai miatt, kiújulá-
soknál is csak nagyon ritkán és nagyon válogatott esetben ja-
vasolt az alkalmazása.

A molekulacélzó kezelések, mint tirozinkináz- vagy érújdon-
képzõdés-gátló kezelések hatékonyságát a csírasejtes, döntõen
heredaganatos betegek bevonásával végzett vizsgálatok során
eddig nem tudták igazolni (30). A kiújuló vagy kemoterápiás
kezelés ellenére elõrehaladó betegeknél jelenleg az immunke-
zelés és a nagyadagú kemoterápia áll a vizsgálatok középpont-
jában (31).

Minden kemoterápia-ellenálló betegség esetében szükséges a
többszakmás megbeszélés, mivel egyes esetekben mûtét is ja-
vasolt lehet. A betegség kimenete változó, tartós túlélés a bete-
gek legfeljebb harmadánál érhetõ el.

! VÁRANDÓSSÁG ALATT ÉSZLELT ROSSZINDULATÚ
CSÍRASEJTES PETEFÉSZEK-DAGANATOK

Becslések szerint 100 000 várandós közül négy–nyolcban for-
dul elõ nõgyógyászati rosszindulatú daganat (32, 33). A váran-
dósságban alkalmazott daganatellenes szerek hatására vonat-
kozó adatok nagyrészt esettanulmányokból, kevés és különféle
rákok kezelését feldolgozó áttekintéseibõl származnak. A ke-
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1. ábra. Az Európai Klinikai Onkológiai Társaság (26) által elfogadott kezelési folyamatábra, dysgerminoma



zelésnek a magzatokra vonatkozó késõi hatásának irodalma
pedig még szegényesebb.

A kemoterápia – annak ellenére, hogy a daganatot legtöbbször
korai stádiumban ismerjük fel – csaknem minden esetben a vá-
randós betegeknél is szükséges. Bár érthetõ a félelem, hogy a
kemoterápia növeli a magzati rendellenességek kockázatát, az
irodalmi adatok szerint ez nem gyakori: magzati halálozás, il-
letve kromoszómás vagy más veleszületett rendellenesség el-
sõsorban akkor jön létre, ha a kemoterápiát az elsõ harmadban
adjuk. A második és harmadik harmadban a veszély jóval ki-
sebb. A várandósság 35. hete után, illetve a szülés utáni három
héten belül alkalmazott kemoterápia káros hatással van a
csontvelõkészletekre: újszülöttkori csontvelõi gátlást és szülé-
si szövõdményeket, például vérzést okozhat.

A leggyakrabban alkalmazott kezelés a várandós betegeknél is
a BEP. Azonban utalások vannak arra, hogy a várandósság
ideje alatt alkalmazott etopozid a magzat növekedését hátrál-
tatja, valamint az újszülöttben csontvelõgátlást okozhat (34,
35), ezért sokan a BEP helyett a paklitaxel–karboplatin vagy a
ciszplatin–vinblastin–bleomycin kezelést alkalmazzák (1).

! ÖSSZEGZÉS
# A rosszindulatú csírasejtes petefészek-daganatok kemoterá-
piájának meghatározására (a legjobb együttes adásának, gya-
koriságának és hosszának, valamint korai és késõi mellékhatá-
sainak pontosabb felmérésére) további vizsgálatok szüksége-
sek. Kockázathoz igazított kezelés megválasztásához a csíra-
sejtes hererákokhoz hasonlóan kockázati csoportok meghatá-
rozására lenne szükség. A rosszindulatú csírasejtes petefészek
ritkasága miatt azonban ezen igények kielégítése a közeljövõ-
ben nem várhatóak.

# Annak ellenére, hogy a csírasejtes petefészekrákok kezelési
gyakorlata az elmúlt évtizedben nem sokat változott, nem lehet
eléggé hangsúlyozni, hogy a túlélési esély legmeghatározóbb
tényezõje az, hogy a beteg ellátása, a mûtét és kemoterápia is,
erre a ritka daganatra szakosodott központban történik-e (36).
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„Idegen szavak a nyelvünkben: bolondnak mondanánk azt a pávát,
amelyik tuzok tollat tüzdelne a maga tollai közé.”
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