
! BEVEZETÉS
A hámeredetû petefészekrákos betegek ellátásában a képalko-
tó vizsgálatoknak többféle feladata is van. Jelentõsek a beteg-
ség kórismézésében, a kiterjedtség és a daganat eltávolítható-
ságának megállapításában, a kezelés hatásának megítélésében
és a betegek követésében.

! A PETEFÉSZEK DAGANATOK ELKÜLÖNÍTÕ
KÓRISMÉJE

A petefészkek területén észlelt daganatnál törekedni kell arra,
hogy megbecsüljük a rosszindulatúság valószínûségét, mert ez
nagyban meghatározza a kezelési tervet. Gyanús elváltozásnál
több tényezõt is figyelembe kell venni a mûtéti terv felállításá-
nál: a beteg korát, általános állapotát és a gyermekvállalási
szándékát.

A kockázatbecslésben az ultrahangvizsgálattal észlelt szerke-
zeti jegyek és a daganatjelzõk értékei irányítanak. Az esetek
20–25%-ában azonban az ultrahangvizsgálattal látott kép nem
egyértelmû, vagy az elváltozás túlér az ultrahangvizsgálat lá-
tómezején, avagy a beteg vizsgálata alkati okokból nehezített
(2, 3). Ekkor a kismedencei MR-felvétel adhat pontosabb ké-
pet a daganatról. A rosszindulatúság gyanúját az ultrahang- és
az MR-képeken egyaránt a kevert, tömör-tömlõs szerkezet, a
vastag sövények és a belsõ növedékek jelenléte veti fel (4). Az
MR-nél a különféle anyagok eltérõ idõ alatt térnek vissza az
alapállapotukba, ezért megítélhetõ még a víz-, a zsír-, a kolla-
gén-, a vér-, a kalcium-, a melanin- vagy a fehérjetartalom is;
ezek az adatok az elváltozások szövettani szerkezetére enged-
nek következtetni (5). A szerkezet még inkább valószínûsíthe-
tõ gadolínium használatával, valamint a mûködési képalkotó
módszerek segítségével.

A fiatal betegeteknél gyakrabban elõforduló határeseti
(borderline) daganatok megkülönböztetése képalkotó vizsgá-
latokkal nem megbízható. Ezek a daganatok szintén tömör ré-
szeket tartalmazó sövényes, tömlõs szerkezetûek, ezért ezek
alapján a korai stádiumú hámeredetû daganatoktól nem lehet
egyértelmûen elkülöníteni (6), és a daganatjelzõk vizsgálata
sem igazít útba.

Az ESUR (European Society of Urogenital Radiology) ajánlá-
sa szerint az ultrahangvizsgálattal egyértelmûen nem tisztáz-
ható elváltozásokat a szokványos T1-, T2-súlyozott felvételek
mellett, a mûködési MR-módszerrel (dinamikus MR, diffúzió-
súlyozott MR) is javasolt vizsgálni. Erre külön kórismézési fo-
lyamatvizsgálatot dolgoztak ki (7).

Elõretekintõ, sokközpontú vizsgálatban egyszerûsített, ötpontos
osztályozási rendszer, az úgynevezett ADNEX-MR számítás
alapján tanulmányozták, hogy mennyire lehet a jó- és a rosszin-
dulatú petefészek-daganatokat elkülöníteni (3). A módszer
94,9%-os érzékenységgel és 97,5%-os fajlagossággal ismerte fel
a rosszindulatú daganatokat. A vizsgálók közötti egyezõség szin-
tén nagy volt. A határeseti daganatok elkülönítésére nem volt
megfelelõ, ehhez a mûködési MR alkalmazása szükséges.
A rendszer további finomítását tervezik a daganatjelzõk és más
képalkotó modalitások bevonásával (7, 8).

A PET–CT az ultrahangvizsgálattal biztonsággal nem azono-
sítható függelékképletek megítélésére nem kifejezetten aján-
lott, mivel a termékeny életszakaszban a szabályos petefész-
kek és a jóindulatú terimék is halmoznak, lehetnek álpozitívak,
a tömlõs vagy elhalt részeket tartalmazó képletek pedig
álnegatívak (7, 9, 10).

A PET–MR az anatómiai részleteket ugyan finomabban tudja
ábrázolni, mint a PET–CT, a távoli áttétek leképezésében
azonban nem hatékonyabb. Tekintetbe véve a jelentõs vizsgá-
lati költséget és a nehéz hozzáférhetõséget, használatát a min-
dennapi klinikai gyakorlatba egyelõre nem érdemes beépíteni
(9).

! A RÁK STÁDIUMÁNAK MEGHATÁROZÁSA ÉS
ELTÁVOLÍTHATÓSÁGÁNAK FELMÉRÉSE

Az elõrehaladott petefészekrák jellegzetes jele a hashártya
érintettsége és a hasvíz (1. ábra). Ilyenkor az alapkérdés:
mennyire kiterjedt, eltávolítható-e a daganat? Ennek eldönté-
sére a leghatékonyabb képalkotó vizsgálati módszer a mell-
kast, hasat és kismedencét is leképezõ CT (11, 12). Számos ta-
nulmányt végeztek annak eldöntésére, hogy a CT-leleteken
mely eltérések tekinthetõek az eltávolíthatóság jelzõjének.
Korábban a májkapu, a jobb rekeszkupola vagy a kiterjedt bél-
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érintettség jelentette az eltávolíthatóság határát. Az utóbbi
egy-két évtizedben kialakult kiterjesztettebb sebészeti beavat-
kozások túllépték a korábbi határokat; jelenleg nincs olyan
egységesen elfogadott képalkotói feltételrendszer, melynek al-
kalmazásával kiválaszthatók lennének azok a betegek, akiknél
eredményes mûtét nem kivitelezhetõ (12, 13).

! A HÁMEREDETÛ PETEFÉSZEKRÁKOK ÁTTÉTEINEK
JELLEGZETES CT-JELEI

Hasvíz. Jelenléte a rosszindulatúság gyanúját erõsíti. Hashár-
tyai érintettségre hívja fel a figyelmet, kiváltképpen, ha a
felhasban is megfigyelhetõ (2. ábra).

Hashártya. Az áttétek szabálytalan kontraszthalmozás, vasta-
godás, csomócskák, felrakódások formájában látszanak.
A mikrokalcifikációt a savós mirigyrákoknál a psammoma-
testek jelzik. A körülírt folyadékgyülemek nyákos felrakódá-
sokra utalnak (12).

Cseplesz. Beszûrõ felrakodások vagy csomócskák jelenhetnek
meg (3. ábra), amelyek egybeolvadásával kialakul az úgyne-
vezett csepleszsüti* (omental cake) (4. ábra). A folyamat rá-
terjedhet a haránt vastagbélre.

Máj. Jellegzetesek a májkörüli összenövések (5. ábra). A máj
felszíni érintettsége csipkézetté teszi a máj körvonalát.

Egyéb képalkotó vizsgálatok: CT, MR és PET (PET–CT)

Nõgyógyászati Onkológia 2019; 24:30–34 31

1. ábra CT-felvétel. Kétoldali savós tömlõs mirigyrák (nyilak jelölik)

2. ábra CT-felvétel. Folyadékgyülem a máj körül (nyíllal jelölve)

3. ábra Áttét a nagycsepleszben. a :
CT-felvétel, b: mûtéti lelet (nyíllal
jelölve)

4. ábra CT-felvétel, csepleszsüti*

5. ábra CT-felvétel. Máj körüli összenövések (a nyíl csipkézettséget mu-
tat)



Az áttétek leginkább a máj alatt a máj-vesetasakban (hepato-
renalis recessus, Morrison-tasak), a máj felett pedig a jobb ol-
dali rekeszfelszínen fordulnak elõ. Áttét a máj állományában
szinte sosem észlelhetõ (6a, b, c ábra), de a betegség elõreha-
ladtával a máj körüli felrakódások beterjedhetnek a máj állo-
mányába. Fontos a sarlóalakú májszalag (ligamentum falci-
forme hepatis), az epehólyagágy és a májkapu körüli terület

felmérése, ugyanis e képletek érintettsége általában gátolja a
megfelelõ mûtét elvégzését (12).

Bél. A vékonybél-érintettséget a CT-vizsgálat gyakran alábe-
csüli, mert a szétszórt áttétek szokásosan finom daganatos fel-
rakódás formájában vannak jelen (12). Az esetek egy részében
jól kivehetõ csomócskák, bélfalvastagodás vagy bélfalba terje-
dés észlelhetõ (7a, b ábra).

Lép. Tok alatti és lépkapui áttét egyaránt elõfordul; fontos tisz-
tázni a lépállomány érintettségét.

Bélfodor. A szabad hasi folyadék áramlási irányából követke-
zik, hogy a vékonybélfodor leggyakrabban a csípõbél végsõ
szakaszán érintett. Szintén jellegzetes a felsõ bélfodri verõ- és
visszér körül észlelhetõ kiterjedt beszûrtség vagy kerekded da-
ganatfelrakódások jelenléte. Nagyfokú beszûrtség a bélfodor-
gyök merevségét okozza, amelyre a vékonybélkacsok össze-
húzódottsága hívhatja fel a figyelmet (12).

Nyirokcsomók. A petefészkek nyirokelvezetésének megfele-
lõen áttéteket elõször a fõerek (aorta, vena cava) körüli nyirok-
csomókban érdemes keresni (8. ábra), de a kismedencei és rit-
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6. ábra a) CT-felvétel. Petefészek-mirigydaganat. b). Kontrasztos
CT-felvétel verõeres szakaszban. Májzsugorodás talaján kialakult májsej-
tes rák (nyíl); nem májáttét látható. A CT a 6a ábrán látható petefészek-da-
ganat miatt történt. A májdaganat szóródó kismedencei folyamat gyanúját
keltheti, de a petefészekrákra nem jellemzõ a májállományi áttét. Szövetta-
nilag a petefészek-daganat tömlõs mirigyrák volt. Az elsõdleges májdaga-
natot verõeres kemoembolizációval kezelték. c) CT-felvétel visszeres sza-
kaszban. A májsejtes rák jellemzõen nem ábrázolódik az alap és a vissz-
eres szakaszban (16)

a

b

c

7. ábra a) CT-felvétel. Kétoldali petefészekrák. b) A kétoldali petefészket
és szigmabelet magában foglaló rákos növedék. A szigmabél kitapadt a
daganattömeghez (nyilak jelölik)

a

b



kán a lágyéki nyirokcsomókban is kialakulhat áttét. Távolabbi
nyirokcsomók, mint a vese feletti, a májkapui, a béltörzs*
(truncus coeliacus) körüli és szív–rekesz (cardiophrenicus)
nyirokcsomók területén észlelt áttétek sokszor kizárják a meg-
felelõ mûtét elvégzésének lehetõségét (12).

Szalagok. A máj–nyombél és a máj–gyomor szalagok, vala-
mint a kiscseplesz környékén ábrázolódó áttétek a terület sok-
rétûsége miatt gyakran megnehezítik a daganat eltávolítását
(12).

Rekesz. A hasüregi folyadék áramlási irányának megfelelõen
jellegzetes a jobb rekeszkupola érintettsége. Megnyilvánulhat
halmozó csomócskák vagy kiterjedt megvastagodás formájá-
ban. Homloksíkban vizsgálva látható legjobban, hogy a rekesz
körvonal egyenetlen.

Mellhártya, tüdõk. Gyakori jelenség az egy vagy kétoldali
mellûri folyadékgyülem, társulva a mellhártya daganatos meg-
vastagodásával. Ezek a jelek általában az elsõdleges eltávolít-
hatóság ellen szólnak. A tüdõállomány érintettsége a hámere-
detû petefészekrákoknál ritka – az áttétes tüdõdaganatra jel-
lemzõ az adott tüdõlebenyt ellátó érképlet csúcsán ábrázolódó
kerek árnyék (15).

Agy. A nõgyógyászati rákok ritkán adnak áttétet az agyba. Az
agyi áttétekre jellegzetesek a fehér- és a szürkeállomány hatá-
rán elhelyezkedõ képletek, melyek a kontrasztanyagot változó
mértékben halmozzák, függõen a vér–agy gát károsodásától
(9. ábra) (15).

Összegzés. A CT-felvételen gyakran nem láthatók a 10 mm-
nél kisebb felrakódások, ezért a daganat szétszóródásának
gyanújakor hasznos lehet elõször hastükrözéssel felmérni a da-
ganat kiterjedtségét (lásd 24. oldal).

A képalkotó vizsgálatoknak nem az a szerepe, hogy meghatá-
rozzák, mely daganatokat lehet eltávolítani, hanem az, hogy
felhívják a klinikusok figyelmét azokra az áttétekre, amelyek
megnehezíthetik a mûtétet (12). A kezelési terv felállítása kü-
lönbözõ szakorvosok együttes döntésén kell, hogy alapuljon.

! A KEZELÉS HATÉKONYSÁGÁNAK FELMÉRÉSE
A kemoterápia hatásának megítélésében a daganatjelzõk soro-
zatos vizsgálatán kívül a bizonyos idõközönként elvégzett
képalkotó vizsgálatok segítenek. Lényegesek részben azért,
mert a daganatgócok méretbeli változásai a képalkotó vizsgá-
latokkal megbízhatóan megállapíthatók, másrészt így a külön-
bözõ központok kezelési eredményei egymással pontosabban
összevethetõk.

A WHO 2000-ben tette közzé a RECIST (Response
Evaulation Criteria in Solid Tumors) elnevezésû módszertani
ajánlását, 2009-ben frissítette. Jelenleg a kezelés hatásának
mérésére a RECIST 1.1 ajánlást alkalmazzuk (17). Ebben
meghatározták többek között, hogy milyen idõközönként,
mely eltéréseket (target lesions) vizsgáljuk, mely nyirokcso-
mók számítanak kórosnak, mi tekinthetõ részleges (PR –
partial response) vagy teljes válasznak (CR – complete
response), illetve változatlan állapotnak (SD – stable disease)
és elõrehaladó betegségnek (PD – progressive disease).

Bizonyos esetekben – hashártyai szóródás, 1 cm-nél kisebb át-
tétek, daganathalmazok – a kezelés hatásának megítélése a
RECIST módszerrel nehézségekbe ütközhet. Jelenleg a
RECIST-értékelést CT-nél és az MR-nél alkalmazzuk, de ta-
nulmányozzák a módszernek a PET–CT-ben való hasznosítha-
tóságát is. A mûködési MR a kezelésre adott válasz felmérésé-
ben szintén ígéretes (12, 15).

! UTÁNKÖVETÉS
A nõgyógyászati rosszindulatú daganatos betegek utánköve-
tési módszereirõl és ütemezésérõl kevés a bizonyíték (15).
A petefészekrákos betegek követésére elsõsorban a daganat-
jelzõk vizsgálata alkalmas. A tünetmentes betegeknél a 3–6
havonta végzett ellenõrzõ képalkotó vizsgálatokkal nem fe-
dezhetõk fel a kiújulások hamarabb (19). Panasz esetén vagy a
daganatjelzõk emelkedõ szérumszintjekor szokásosan CT-t
végzünk. MR-t vagy PET–CT-t csak akkor, ha a CT negatív
(10).

A CT-felvételeken a kiújulás változatos formában jelentkez-
het: hasvíz, hashártyai szóródás, csomócskák és szervi áttétek.
A kisméretû kiújulások, valamint a hashártyákon és a belek
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8. ábra CT-felvétel. Gyanús aorta melletti nyirokcsomó (nyíl)

9. ábra CT-felvétel. Petefészekrák agyi áttéte



felszínén elõforduló felrakódások CT-vel, a lágyrészeken be-
lüli rossz felbontóképessége miatt, nehezen ismerhetõk fel.
Tovább nehezíthetik a kórismézést a sebészeti beavatkozás kö-
vetkeztében kialakult torzult anatómiai viszonyok, valamint a
gyógyulással járó hegesedések. A távoli áttétek azonban álta-
lában jól felismerhetõk.

Az MR – kiváltképpen a mûködési MR – a helyi kiújulásokat
és a hashártyai felszínek érintettségét jobban kimutatja, mert a
lágyszöveteken belüli felbontóképessége jobb.

Jelenleg több tanulmány is folyik azzal kapcsolatban, hogy a
mûködéses képalkotó vizsgálatokkal mért mutatók – például a
becsült áramoltatásos együttható* (apparent diffusion
coefficients, ADC map) – miként lennének eredményesen fel-
használhatók a kiújulások kimutatásában. Ennek a törekvés-
nek azonban csak akkor lenne igazán értelme, ha annak keze-
lésmódosító hatása lenne (például gyógyszeres kezelés helyett
újabb mûtét).

A kiújulások képalkotó vizsgálatában jelenleg a PET–CT-
vizsgálat a leghatékonyabb, mivel a teljes test ábrázolásán túl a
sejtek anyagcsere-tevékenységérõl is tájékoztat. A vizsgálat
hatékonyságának azonban itt is vannak korlátai. Bizonyos
szervek élettani állapotban is halmoznak. A vizsgálat felbontó-
képessége 5–7 mm-ig terjed, tehát az apróbb felrakódások ez-
zel a módszerrel sem ábrázolódnak. A mûtétet követõ szöveti
folyamatok szintén téves eredményre vezethetnek, ezért mûté-
tet követõen 3–6 hónapig nem érdemes PET–CT-t végezni
(18, 9).

! ÖSSZEGZÉS
A képalkotó vizsgálatok a daganatos betegek ellátásában min-
dig jelentõs szerepet töltöttek be. Az utóbbi évtizedekben az
újabb módszerek megjelenésével egyre részletesebb és ponto-
sabb adatokhoz jutnak a klinikusok a daganatos betegek
állapotával kapcsolatban.

A petefészekrák kezdeti kivizsgálásában az ultrahangvizsgálat
alapvetõnek tekinthetõ, a betegek további ellátásánál azonban
az MR, a CT és a PET–CT a leglényegesebb. A kismedencei
MR elsõsorban az ultrahangvizsgálattal bizonytalanul meg-
ítélhetõ petefészekképletek kórismézésére javasolt. Amennyi-
ben a rosszindulatúság nagyon valószínû, a mellkasi, hasi és
kismedencei CT elvégzése a szokványos: a daganat kiterjedt-
ségérõl és eltávolíthatóságáról adhat felvilágosítást.

Tudni kell azonban, hogy a CT-vel a finom hashártyai szóró-
dás, illetve a belek felszínes érintettsége legtöbbször nehezen
állapítható meg. Ezért a szétszóródott petefészekrák gyanúja-
kor a hastükrözés segíthet az eltávolíthatóság megítélésében.

A kezelés hatékonyságának megítélésére – a daganatjelzõk
mellett – a képalkotó vizsgálatokat is igénybe vesszük. Lénye-
ges a követett képletek pontos mérése, a RECIST 1.1-rendszer
szempontjai szerint. Egyre szélesebb körben tanulmányozzák
a mûködési vizsgálatok – mûködéses MR, áromoltatás-
súlyozott* MR, PET–CT – hatékonyságát a daganatos betegek
kezelésének ellenõrzésére.

Nem tisztázott, hogy a hámeredetû petefészekrák miatt kezelt
betegek utánkövetésben milyen sûrûn szükséges képalkotó
vizsgálatokat végezni. Panasz vagy a daganatjelzõk emelkedõ
szintje esetében legtöbbször CT-t végzünk, de ha az negatív, a
hatékonyabb PET–CT is elvégezhetõ.
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