
! 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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