
! BEVEZETÉS
A hámeredetû petefészekrák kifejezés meglepõnek tûnhet, hi-
szen a rák a hámsejtekbõl kiinduló daganat. A nemzetközi szö-
vettani felosztásban mégis szerepel – epithelial ovarian cancer
–, talán azért, mert a petefészek más sejtféleségébõl kiinduló
rosszindulatú daganatokat (csírasejt-, granulosasejt-dagana-
tok) is a petefészekrák fogalomkörébe sorolnak.

Meghatározás. Hámeredetû petefészekráknak a petefészekben
keletkezõ hámsejtrákot nevezzük. Hangsúlyos a petefészek-
ben keletkezõ, mivel kialakulhat a méhkürtbõl vagy a medence
más területének a petefészekbe került hámsejtjeibõl is. A saját
vagy megtapadt hámsejtekbõl keletkezõ petefészekrák megje-
lenésében egyforma, genetikailag azonos; megkülönbözteté-
sük az orvoslás szempontjából sem lényeges.

! KÓREREDET
A petefészek, a méhkürt és a hashártya hámja azonos ébrényi
eredetû, az ébrényi testüreg (coeloma) hámjának burjánzásá-
ból kialakult Müller-csõbõl származik. A Müller-csõbõl eredõ
különféle hámszövet (petevezetõ, méh, hüvely felsõ harmada,
hashártya hámja) klinikailag és biológiailag is közel azonos;
ekként a belõlük keletkezet rákok is. Ezt tükrözi közös eredet-
nevük: Müller-csõi mirigyrákok (adenocarcinomas of
Mullerian origin). Közös származásuk alapján a hámbeli pete-
fészekrákot, méhkürtrákot és hashártyarákot egy csoportba so-
rolják.

A hámeredetû petefészekrákok szöveti szerkezete sokféle (1.
táblázat), eredésük is eltérõ – a részleteket az egyes daganat-
formák leírásánál ismertetjük.

! KLINIKAI MEGNYILVÁNULÁS
Tünetek. Általában enyhék és nem jellegzetesek. A leggyako-
ribbak: hasi felfújódás, teltségérzés már kevés étel fogyasztása
után is. hányinger, hasi feszülés és kellemetlenség érzés, meg-
változott bélmûködés, hátfájdalom, vizelési panaszok, gyen-
geség, fogyás, ez szinte mindig megelõzi a betegség felismeré-
sét.

Hasüregi formái. A petefészekrák elhelyezkedése a hasüreg-
ben változatos.

" Körülírt képlet a kismedencében. Lehet egy- vagy ké-
toldali, kisebb-nagyobb, környezetével nem, kevéssé
vagy szívósan összekapaszkodó, kitöltheti az egész
medencét.

" Szétterjedt a hasban. A petefészekrák jellemzõen ha-
mar ráterjed a hasi szervekre. A szóródás néhány áttét-
tõl a hasüreg csaknem teljes kitöltéséig terjedhet. Ter-
jedése a hasüregi folyadékáramlás irányát követi, ezért
bizonyos helyeken gyakrabban fordulnak elõ áttétek.
Leginkább a csepleszben keletkezik áttét; lehet
egy-több, kisebb-nagyobb különálló góc, de a cseplesz
egészét beszûrõ is, aminek következtében a cseplesz
keskeny, lapos képletté válik – ezt nevezi a nemzetközi
irodalom omental cake-nek (magyarul csepleszbog*).

" Hashártyai. A hashártya felszínén szétszórtan jelenik
meg (hashártyai rákosodás), a petefészkeknek is csak a
felszínén, esetleg nagyon felszínesen beterjedve látha-
tó, de lehetnek a petefészkek szövettanilag is teljesen
épek.

Megjegyzés: Elvben a hashártyai rákosodás nem petefészek-
rák, de attól megkülönböztethetetlen és közös eredetû, ezért
soroljuk közéjük. Nemzetközi elnevezése: primary
peritoneal carcinoma (PPC); magyarul elsõdleges hashár-
tyarák. A betegség ismérvei a Gynecology Oncology Group
meghatározásában:

" a petefészkek szabályos nagyságúak, vagy jóindulatú el-
változás miatt nagyobbak;

" a hasüregi rákosodás kifejezettebb, mint a petefészek fel-
színén lévõ;

" a petefészekben nincs rák, legfeljebb a kéregbe terjed a
felszínrõl, legtöbb 5 ! 5 mm2 nagyságig.

Mindegyik formájában lehet hasvíz; kevéstõl sok literig. Ha
sok van, a hasüregi áttétek szinte lebegnek benne. Nyirokcso-
móáttétek is keletkezhetnek mindegyiknél; a medencei és a
fõerek körüli nyirokcsomókban egyaránt.
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A petefészekrák sokféle daganat egy elnevezéssel.



Távoli áttétek. Petefészekráknál távoli áttétnek a hasüregen kí-
vüli, illetõleg a májban, lépben keletkezõ áttéteket nevezzük.
Mellkasban, agyban, csontokban stb. is elõfordulhatnak.

! OSZTÁLYOZÁS, KÓRKIALAKULÁS
A hámeredetû petefészekrákokat hagyományosan szöveti
szerkezetük jellegzetessége alapján csoportosítjuk (lásd lej-
jebb). Nemcsak a szöveti szerkezetük sokféle, hanem a bioló-
giai viselkedésük, genetikai hátterük, kialakulásuk, kórjósla-
tuk és gyógyszerérzékenységük is. Ezt a sokféleséget áthida-
landó, megkülönböztetünk I-es és II-es formájú petefészekrá-
kot.

" I-es formájú petefészekrákok. A petefészkekben alakulnak
ki a petefészek sejtjeibõl, vagy a petefészekbe zárt (inclusion
cyst) egyéb, például méhhámsejtekbõl. Rákelõzõ állapotból,
általában méhnyálkahártyásságból* (endometriosis) képzõd-
nek, összefüggnek a tüszõrepedésekkel, lassan növekednek, a
kezeléssel szemben kevéssé ellenállók. Rendszerint függelék-
képlet formájában mutatkoznak. A méhhámszerû, a világos
sejtes, a nyákos és az alacsonyfokú savós daganatok tartoznak
közéjük. Mindegyiknek van jóindulatú és határeseti formája,
ugyanavval a névvel. Ezeket általában korai állapotban fedez-
zük fel, kõrjóslatuk kedvezõ. Szokványos a BRAF, kRAS,
PTEN, PIK3CA, CTNNB1, ARID1a és a PPP2R1a gén hibá-
ja. A hámeredetû petefészekrákok 25%-a tartozik ide.

" II-es formájú petefészekrákok. Többnyire méhkürt eredetû-
ek, de kialakulhatnak a petefészek-tömlõk falában és a petefé-
szekfelszín sejtjeibõl is. Gyorsan növekednek, szétszóródnak,
és érzékenyek a sejtmérgezõ gyógyszerekre. A magasfokú sa-
vós és a magasfokú méhámszerû petefészekrák, carcino-
sarcoma és az elkülönületlen (undifferenciated) rákok tartoz-
nak ide. Jellegzetesen a daganatgátló gének hibáihoz (BRCA,
PT53 stb.) kötöttek, a PT53 hibája jóformán mindegyikben
elõfordul; a BRCA-hiba ~50%-ban. Rendszerint elõrehaladott
állapotban kórismézzük, általában végzetes daganatok.

Az I-es, II-es formájú csoportosítás, noha sokkal inkább egy-
nemû, mint a szöveti, nem tükrözi az egyes csoportokon belül
elõforduló molekuláris és biológiai sokféleséget. A napi gya-
korlatban nem alkalmazzuk.

# Klinikai szempontból elkülönítünk örökletes és szórványos
petefészekrákot:

" Örökletes az a petefészekrák, amelynek kialakulásában rák-
képzõdésre hajlamosító csírasejtes génhibának is van szerepe
(lásd 82–84. oldal).

" A szórványos* petefészekrák a nem csírasejtes DNS-zavarok-
ból keletkezõ rák.

# Csoportosíthatunk a molekulahibák/génhibák szerint:

A hámeredetû petefészekrákokat a hátterükben álló molekula-
és genetikai eltérések alapján egyszerûen két csoportba sorol-
hatjuk, megkülönböztetve a p53-hibás csoportot azoktól a pe-
tefészekrákoktól, amelyekben nincs p53-hiba (lásd feljebb –
I-es és II-es formájú petefészekrák).

Háromféle jelközvetítési zavar emelhetõ ki:

" MAPK-jelzésközvetítés (MAPK/ERK pathway). Ebben leg-
inkább a kRAS és BRAF gének eltéréseinek van szerepe; az
alacsonyfokú és a magasfokú daganatokban is elõfordul.

" PI3K–AKT–mTOR jelzésközvetítés (PI3K pathway). Ennek
gátlása elõsegíti a rákképzõdést; ez a hámeredetû petefészek-
rákok 30%-ban figyelhetõ meg.

" WNT–b-katenin jelközvetítés (WNT–b-katenin signalling
pathway). Az alacsonyfokú méhhámszerû petefészekrák ki-
alakulásában van jelentõsége.

HR-hiányos állapot. A kétszálas DNS-törés hasonmás átrende-
zõdéses* hibajavításának (homologous recombination repair,
HR) hiányossága a petefészekrákok ~30%-ában fordul elõ,
sok örökletes formában. Legtöbb a BRCA1 és BRCA2 hibájá-
ból adódik, de elõfordul más HR-gének (RAD51c RAD51d,
BRIP1 stb.) eltéréseibõl is (lásd 82–84. oldal). Fõleg a
magasfokú savós petefészekrákok tartoznak közéjük.

Kis (~2%) csoportot alkotnak a párhibajavítás* (mismatch
repair) génjeinek (MSH1, MSH2, MSH6 és PMS2) hibájából
keletkezõ petefészekrákok (Lynch-tünetcsoport).

# Kórkialakulásuk szerint a hámeredetû petefészekrákok há-
rom csoportba osztályozhatók.

" A méhkürt hámsejtjeibõl kialakulók. Kétféle elképze-
lés ismert:

" A leváló ép hámsejtek a tüszõk repedésekor a petefészek-
be kerülnek, kis zártömlõk* (inclusion cysts) keletkez-
nek, amelybõl kóros hámburjánzással jön létre a rák. El-
sõsorban az alacsonyfokú savós petefészekrákok szár-
maznak ilyenekbõl.

" A méhkürtben TP53-hibás sejtek képzõdnek, és ezek zá-
rulnak a petefészekbe (elõsejtszökés*, precursor escape).
A TP53-hibás sejtek leválhatnak a méhkürt korai TP53-
hibás burjánzataiból*(benign-appearing early serous
proliferations [ESPs] with TP53 mutations) vagy a méh-
kürt hámbeli rákjából (STIC, serous tubal in situ
carcinoma). A magasfokú savós petefészekrákok jönnek
így létre.

" A méhnyálkahártyásságból fejlõdõk. Jellegzetesen az
alacsonyfokú méhhámszerû és a világos sejtes petefé-
szekrákok keletkezési formája.

" A Walthardt-hámfészkekkel összefüggõk; feltételez-
hetõen a Brenner-daganatok és a nyákos petefészekrá-
kok kóreredetében van szerepük.

Minden bizonnyal keletkezik petefészekrák a petefészek fel-
színi sejtjeibõl, valamint a kóros méhnyálkahártya sejtjeinek a
méhkürtön át való szóródásával is.

SZÖVETSZERKEZETI OSZTÁLYOZÁS
A petefészekrákok, a méhkürtrákok és az elsõdleges hashár-
tyarákok szövettani osztályozását a WHO (Egészségügyi Vi-
lágszervezet) módosította 2014-ben (1. táblázat) (1). A módo-
sítás célja a szerteágazó szövetszerkezetû hámeredetû petefé-
szekrákok egyszerûbb, a kezelés, a kórismézés és a kórjóslat
szerint is egységesebb csoportosítása – szem elõtt tartva az
alapelvet: minél egyszerûbb valamely csoportosítás, annál
könnyebben használható. Lényegi változtatás a szövetelkülö-
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nülés kétfokozatú (grade 1 és 2; G1, G2) rendszerének alkal-
mazása a korábbi háromfokozatú helyett (G1–3). A G2-es da-
ganatoknál javasolják a p53-immunfestést; magasfokúnak a
pozitívan festõdõ daganatokat véleményezik. A változtatáso-
kat az ismeretek bõvülése, az rákelõzõ elváltozások, a geneti-
kai történések és a kórkialakulás jobb megismerése tette lehe-
tõvé; mindazonáltal még így is sok az átfedés, ellentmondás
(1). A WHO felosztása szövetszerkezeti, nem építi be a génhi-
bákat, fehérjeváltozásokat.

Az új csoportosítás elfogadása és alkalmazása világszerte egy-
ségesíti az adatközlést, elkerülve a félreértéseket, és elõsegíti a
betegség jobb megértését.

! SAVÓS PETEFÉSZEKRÁKOK
A két változata az alacsony- és a magasfokú savós rák lényegi-
leg más; az utóbbi a sokkal gyakoribb (a savósrákok 90%-a). A
harmadik csoportot a hámbeli ráknak tekintett határeseti savós
petefészekrákok alkotják.

Alacsonyfokú és határeseti savós petefészekrák (low-grade
[borderline] serous ovarian cancer). Nagyon valószínû, hogy a
határeseti és az alacsonyfokú savós petefészekrák ugyanazon
kóros átalakulás két formája: az alacsonyfokú a határesetibõl
keletkezik (2). Erre utal az is, hogy a határeseti daganatok át-
tételeinek* (implants) mintegy felében felfedezhetõ az áttéte-

lek alján az alacsonyfokú savós rák. Ennek ellenére a kérdés
nem lezárt. Mindkettõ lényegileg más, mint a magasfokú savós
petefészekrák.

# Szöveti szerkezet

Határeseti savós petefészekrák. A savós mirigydaga-
natok és az alacsonyfokú mirigyrákok köztes képzõd-
ménye: mérsékelt mageltérés, kevés osztódás és a szö-
vetbetörés hiánya jellemzi, noha parányi fészkekben
elõfordulhatnak az alapszövetben is sejttömörülések.
A hámsejtek szabálytalanul rétegzõdnek (1. ábra).

Két formája, a jellegzetes és a mikroszemölcsös*
(micropapillary), különbözõ mértékû sejtburjánzás kö-
vetkezménye.

Megjegyzés. Megállapodás szerint a hámrétegezõdésnek
>10%-ban jelen kell lenni ahhoz, hogy az elváltozást határ-
esetinek véleményezzük. Az esetek negyedében kalciumtes-
tek* (psammomma body) is láthatók.

Áttétel* (implant). A határeseti savós petefészekrákok
általában a petefészkekre szorítkoznak, azonban adhat-
nak áttételeket a szervekre, a hashártyára. Keletkezé-
sük vitatott, a valódi áttétektõl mégis elkülönítik. Ma-
gyar nevezetükben (áttétel szemben az áttét szóval) ez

Nõgyógyászati Onkológia 2019; 24:24:5–15 7

Meghatározás, osztályozás, kórkialakulás

1. táblázat A hámeredetû petefészekrákok szöveti csoportosítása

Savós petefészekrák

határeseti, alacsonyfokú savós petefészekrák (5%)

magasfokú savós petefészekrák (70–80%)

bordeline, low-grade serous ovarian cancer (LGSOC)

high-grade serous ovarian cancer (HGSOC)

Nyákos petefészekrák (3%)

alacsonyfokú nyákos petefészekrák

magasfokú nyákos petefészekrák

mucinous cancer (MC)

low-grade mucinous ovarian cancer

high-grade mucinous ovarian cancer

Savós-nyákos petefészekrák

határeseti, nem csoportosított, meghatározott fokozatú, áttöréses

Méhhámszerû petefészekrák (10%)

alacsonyfokú méhhámszerû petefészekrák

magasfokú méhámszerû petefészekrák

endometrioid cancer (EC)

low-grade endometrioid ovarian cancer

high-grade endometrioid ovarian cancer

Világos sejtes petefészekrák (10%) clear cell carcinoma (CCC)

Brenner-daganat (1–2%) Brenner tumor

Elkülönületlen rák (1–2%) undifferentiated cancer

Megjegyzések.

" A hámeredetû petefészekrákok szövetszerkezete nagyon sokféle, messze nem egységes. Alapvetõen négy fõcsoport van
(savós, nyákos, méhhámszerû és világos sejtes), a többi módfelett ritka.

" A p53-pozitív magasfokú savós, magasfokú világos sejtes és magasfokú méhámszerû rákokat egybeveszik a magasfokú
rákok, avagy a HGSOC fogalomköreként.

" A savós-nyákos petefészekrák külön csoportba sorolásának jogosságát többen kétségbe vonják; a méhhámszerû petefészekrák
változatának tekintik. Nevük arra utal, hogy savós és nyákos együttes daganatok, amely nem igaz; csupán a méhnyakra
emlékeztetõ szövetszerkezetûek.

" A határeseti rákok a petefészekrákok ~15%-ában fordulnak elõ.

" Gyakorlati jelentõségû, hogy a hámeredetû petefészekrákok zöme (>95%) magasfokú savós petefészekrák.



tükrözõdik. Lehetnek felszínesek (az áttétel nem tõr be
az alapszövetbe) és áttörõk, amikor az alapállomány is
beszûrt. Az áttételek kicsik (<2 cm), felszínesek, kifelé
növekedõk; és a hasüreg bármely részén lehetnek.
A különbözõ formái együttesen is elõfordulhatnak.

Megjegyzések. Határeseti petefészekráknál az épnek látszó
csepleszbõl 5–6 cm-enként javasolt mintát venni a nem lát-
ható áttételek felfedésére.

Elõfordul, hogy az áthelyezett szöveti feldolgozásánál nem
látunk ép szövetet. Ennek oka az áthelyezet felszínes elhe-
lyezkedése és könnyû eltávolíthatósága az oka: az ép szövet-
rõl leválik. Az ilyen elváltozásokat felszínes áthelyezettek-
nek véleményezzük: a szövetbe tõrés valószínûtlen.

A petefészekre szorítkozó és a felszínes áthelyezetek esetei-
ben a kórkimenetel kedvezõ, ötéves túlérés ~98%.; az áttörõ
áttételeknél ~60–70%.

Alacsonyfokú savós petefészekrák. A savós petefé-
szekrákok 10%-a tartozik ide, ~10 évvel fiatalabb kor-
ban (átlag: 55 év) alakul ki, és kedvezobb kórjóslatú
(5 éves túlélés 75%), mint a magasfokú savós petefé-
szekrák (5 éves túlélés 40%). Legtöbbször kétoldali,
többségét III. stádiumban kórismézzük.

Szöveti képet a kifejezett szemölcsös szerkezet jellem-
zi. Gyakori és néha sok a kalciumtest. Immunfestõdés
pozitív: ER, PR, E-kadherint, PAX2, WT1, IGF1, ne-
gatív: TP53, p16 (vagy enyhén pozitív).

# Genetikai jellegzetességek. Jellemzõ a MAPK-jelzésközve-
títés zavara; leginkább a BRAF és a kRAS gének, ritkábban
V600E, NRAS hibái fordulnak elõ. A TP53- és BRCA-hiba ki-
vételes. A BRAF-eltérés lényegesen gyakoribb a határeseti és
azokban a daganatokban, amelyek nem újultak ki, utalva arra,
hogy a BRAF-hiba véd a betegség súlyosbodásától (2). Hason-
lóan kedvezõbb a kórjóslata a kRAS-hibás daganatoknak (2).

# Kóreredet. Feltételezhetõen a petefészekbe zárt hámtömlõk
(zártömlõk*, epithelial inclusion cysts) kóros burjánzásából
keletkeznek. Ezen hámtömlõk többsége a méhkürt hámsejtjei-
bõl alakul: a rojtok hámsejtjei a megrepedt tüszõkbe hullva zá-
ródnak a petefészekbe; az alacsonyfokú (határeseti) savós pe-
tefészekrákok tehát leginkább méhkürt eredetûek (3). Koráb-
ban azt feltételezték, hogy a petefészek felszíni hámja záródik
a megrepedt tüszõkbe – ilyenek a serdülés elõtti kislányok pe-
tefészkeiben fordulnak elõ (4).

Magasfokú savós petefészekrák (high-grade serous ovarian
cancer, HGSOC). A leggyakoribb (75%) hámeredetû petefé-
szekrák. Legtöbbször elõrehaladott állapotban ismerjük fel.
Rendre a petefészek és a méhkört is a daganattömegben fog-
lalt, nehezítve a kiindulás megállapítását. A kevés szülés és ke-
vés hónapos szoptatás, ösztrogénhatás, korai serdülés, elhízás
(BMI) elõsegítik kialakulását.

# Szöveti szerkezete tömör, benne ráksejtes üreges mirigy-
hám-részek láthatók. Jellemzi a teljes p53 immunfestõdés, a
szétszórt p16-festõdés és a nagy KI67-érték. Egyéb pozitív im-
munfestõdési jelzõk: ER, PR, WT1, PAX8, CK7. CA125,
E-kadherin (az esetek zömében); negatív: HER2, kalretinin,
CK20.

Megjegyzés. Az új felosztás a közepesen elkülönült (G2),
szöveti szerkezet szerint nem egyértelmûen besorolható sa-
vós rákokat a p53-festõdés alapján osztályozza: a pozitívan
festõdõk a magasfokú savósrákok csoportjába sorolja (1).

A WHO-felosztástól független, molekulaszerkezet szerinti
osztályoz is ismert, megkülönböztetve négy csoportot
(C1-mesenchymal, C2-immune, C4-differentiated, and
C5-proliferative); klinikai jelentõsége nem tisztázott, a gya-
korlatban nem alkalmazzuk

# Genetikai jellegzetességek. TP53- és BRCA1/2-hiba, gene-
tikai (kromoszómai) egyensúlyozatlanság (másolatszám több-
let, genomkettõzõdés, kromoszómahiány). A WNT-b-katenin
és a PI3K–PTEN jelközvetítés nem sérült.

# Kóreredet. Jelen ismereteink szerint legtöbbször a méhkürt
hámjában kialakuló TP53-hibás sejtekbõl keletkeznek (1).
A TP53-hibás sejtek a méhkürt alsó harmadában, a rojtokban
jelennek meg, anélkül, hogy a hámszövet szerkezete átalakul-
na – immunfestéssel mutathatók ki. Az ilyen jóindulatúnak lát-
szó sejthalmazatokat a nemzetközi irodalomban benign-
appearing early serous proliferations (ESPs) with TP53
mutations nevezik. Magyarul: korai TP53-hibás burjánzatok*.
A TP53 génnek elõfordul aminosav-cserélõ* (missense
mutation) hibája, jellegzetesen a 10-es bázishármasban (a ke-
letkezett fehérje nem mûködik megfelelõen), és záró génhiba*
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(nonsense mutation) csonkolt fehérje (trucated protein) képzõ-
déssel. A TP53-hiba a magasfokú savós petefészekrákok csak-
nem mindegyikében megtalálható, bizonyítva, hogy a daganat
korai TP53-hibás burjánzatok sejtjeibõl indul ki. (1)
A korai TP53-hibás burjánzatok többsége valószínûleg vissza-
fejlõdik – erre azonban nincsenek bizonyító adataink. Belõlük
rák kétféleképpen fejlõdhet:

" A TP53-hibás sejtek leválnak és a petefészken megta-
padva és/vagy a hasüregben szétszóródva alakulnak
rákká (1). Ezt a folyamatot nevezik precursor escape-
nek, magyarul elõsejtszökésnek*.

Alátámasztja ezt az elképzelést az, hogy a kora TP53-hibás
burjánzatok a magasfokú savós rákok többségében elõfor-
dulnak.

" A TP53-hibás sejtek felszaporodásával (clonal
expansion; sejtfelszaporodás*) kialakul a méhkürt sa-
vós hámbeli rákja (STIC, serous tubal in situ
carcinoma), majd a rák (2). A TP53, BRCA1, BRCA2
és a PTEN gén hibáját a hámbeli rákban is kimutatták.

A kétféle kialakulási mód magyarázatot adhat több megvála-
szolatlan kérdésre:

" Hogyan fordulhat elõ sok magasfokú savós petefészek-
rák anélkül, hogy a méhkürtben rákelõzõ állapot lenne.

" Hogyan lehet, hogy az átlagos életkora azoknak az
asszonyoknak, akiknek az eltávolított méhkürtjében
mellékleletként rákelõzõ állapotot találtak, többé-ke-
vésbé azonos a magasfokú savós petefészekrákban
szenvedõ, csírasejtes BRCA-hibát hordozó asszonyo-
kéval.

Megjegyzés. Feltételezik, hogy a TP53-hiba önmagában nem ve-
zet petefészekrák képzõdéséhez, hiszen a Li Fraumeni-betegség-
ben, amelyik a TP53 csírasejtes hibájának a következménye, nem
keletkezik petefészekrák.

Természetesen az is elõfordulhat, hogy ép méhküthámsejtek
zárulnak a petefészekbe kis tömlõk formájában, a TP53-hiba
ezekben alakul ki, és így keletkezik a rák.

A Cancer Genome Atlas adatai szerint a magasfokú savas rá-
koknak csaknem a fele HR- (homologous recombination) hi-
ány következménye: a csírasejtes BRCA1-hiba 9%, BRCA2-
hiba 8%, szórványos BRCA-hiba 3%, a BRCA1 gén némítása
11%, EMSY-fokozódás 8%, PTEN-vesztés 7%, RAD51C-
túlmetilezés 3%, ATM/ATR-hiba 2%, egyéb HR-gének
(RAD51D, BRIP1 stb.) hibája 5% (3)

A nem csírasejtes HR-hiányos daganatokat a nemzetközi iroda-
lomban BRCAness (phenotype of BRCAness) elnevezéssel ille-
tik, mert úgy viselkednek, mint az örökletes BRCA-hibás daga-
natok. Magyar elnevezése BRCAság* lehet. A HR-hiány megha-
tározó a platinaérzéketlenség kialakulásában. Elõfordul más gén-
hiba is (NF1, CDK12 stb.) és a daganatgátló gének gátlása gén-
vesztés miatt, valamint DNS-többlet vagy DNS-csökkenet, elõ-
idézve a sejt genetikai bizonytalanságát. Az ilyen sejtek gyakran
válnak ellenállóvá a gyógyszerekkel szemben, például a CCNE1
többlete miatt.

! NYÁKOS PETEFÉSZEKRÁK
A petefészekben elõforduló nyákos rák lehet elsõdlegesen a
petefészekbõl keletkezõ; többségük áttétes: vastagbél- vagy
hasnyálmirigyrák áttéte (5).

Elsõdleges nyákos petefészekrák. Ritka, a hámeredetû petefé-
szekrákok ~3%-át adja. Leginkább középkorú asszonyokban
keletkezik – átlagosan egy évtizeddel korábban, mint a savós
rákok –, és rendszerint kezdeti állapotban (I. stádium) ismerjük
fel, de elõfordul a hasüregben szétterjedve is. Terpeszkedve
növekvõ nagy (>10 cm) daganat, felszíne rendszerint sima.
Csaknem mindig egyoldali. Metszlapján nyákos üregek és tö-
mött területek is láthatók, nagyon változó formában. Elvétve
társulhat csírasejtdaganattal, Brenner-daganattal és a nyákos
üregek belsõ felületén kialakuló szarkómaszerû növedékekkel.

Megjegyzés. Vegyes szerkezete miatt – a nemzetközi ajánlás sze-
rint – a szövettani feldolgozáshoz több minta szükséges (2 minta
cm-enként). Fagyasztott metszeteknél 2–4 minta elegendõ. A tö-
mött területek vagy az üregek belsõ növedékei a rákos átalakulás
legvalószínûbb helyei – mintákat innen vegyünk.

A nyákos petefészekrák kialakulásának kockázati tényezõi is
különböznek a savós petefészekrákokétól: nem függ össze a
tüszõrepedésekkel, a dohányzás viszont elõsegíti. Családi elõ-
fordulása ritka, az érintetteknél nagyon valószínû, hogy újabb
daganat is keletkezik (6).

A határeseti nyákos petefészekrák szintén változatos nagyságú
nyákos tömlõket tartalmaz, de tömött részek is elõfordulnak.
A nemzetközi irodalomban low malignant potential vagy
atypical proliferative mucinous tumors elnevezéssel is illetik

# Szöveti szerkezete a bélfal szöveti felépítésére emlékeztet:
gyakori a bélhámszerû boholymirigyes* (villoglandular) bur-
jánzás. A sejtek között kehelysejtek láthatók. Jellemzõ a
CK20-, CDX1-, CDX2-festõdés, valamint a PAX8-festõdés,
amely az áttétes nyákos rákoknál ritka. A SATB2-festõdés vi-
szont az áttétes nyákos petefészekrákoknál szokványos, az el-
sõdleges daganatokban egészen kivételes.

# Genetikai jellegzetességek. A CDX1, a CDX2 és a LGALS4
kifejezõdése. A kRAS-hiba (leginkább a 12-es bázishármason)
az esetek ~70%-ában fordul elõ; már a jóindulatú elõalakok-
ban is megfigyelhetõ (a TP53-hiba pedig ~50%-ban van jelen).
A daganatok ~30%-át a HER2-többlet jellemzi, amely ugyan-
csak a MAPK-jelzéspálya zavarához vezet. Nem társul
BRCA-hibával. A Lynch-tünetcsoporthoz tartozóknál a
párhibajavítási gének (mismatch repair genes) eltéréseit látjuk
(lásd 94. oldal).

# Kórkialakulás. Valószínû, hogy jóindulatú elváltozásból,
rákelõzõ állapoton keresztül keletkezik: tömlõs mirigydaganat
– határeseti daganat – rák vonalon. Kezdeti elfajulása a
CDKN2A gén (a p16-ot kódolja) és a MAPK-jelközvetítés
(RAS/MAPK pathway) zavaraival függ össze.

A legtöbb nyákos petefészekrák szöveti szerkezete, hasonló a
Brenner-daganathoz, eltér a Müller-csõ származékok jellegze-
tességeitõl, ezért felvetették, hogy ezek a petefészekbe zárt
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tömlõkbõl vagy a Walthard-sejtfészkekbõl eredetnek (lásd
Brenner-daganat) (7).

Áttétes nyákos petefészekrák. Ezek két csoportba sorolhatók:

Gyomor-bélrendszeri és hasnyálmirigyrák-áttét.
Ellentétben az elsõdleges változattal, ezek az áttétes
nyákos petefészekrákok általában kétoldaliak, <10 cm,
felszínük egyenetlen, göbös. Szövetszerkezetükben a
bélfalszerû elsõdleges nyákos petefészek-daganatok
jó, határeseti és rosszindulatú változatainak szöveti jel-
legzetességei fordulhatnak elõ; megkülönböztetésük
az elsõdleges nyákos petefészekráktól sokszor rendkí-
vül nehéz. Kivált a vastagbélrák áttéte lehet megté-
vesztõ, mert nincsenek bélrákra utaló tünetek, és a
CA125-értékek emelkedettek lehetnek. Többnyire fia-
talabbaknál fordul elõ. Áttétes daganatra utal a felszíni
ráksejtek jelenléte, ér-nyirokér beszûrõdés (LVI) és az
alapállományi beszûrõdéses növekedés.

Gond az is, hogy számos molekulajelzõjük azonos az
elsõdleges nyákos petefészekrákéval; a kRAS-hiba
szintén gyakori, utalva arra, hogy a gyomor-bélrend-
szeri nyákos daganatok kialakulásában is MAPK-
jelzésközvetítés zavarának van szerepe. Jellegzetes a
BRAF-hiba, amely az elsõdleges nyákos petefészek-
ráknál kivételes, a HER2-többlet pedig fordítva. Rit-
kán a Lynch-tünetcsoport része, máskor enyhén rossz-
indulatú (low malignant potential) daganat. A gyomor-
rákból származó Krukenberg-daganat felismerése
egyszerû: szövetfelépítése jellegzetes.

Méhnyakrákáttét. Nyákos áttétes petefészekrák ke-
letkezhet a méhnyakrákból is, HPV-vel társult és nem
társult formában egyaránt. Szövetszerkezetükben szo-
kásosan keverednek a méhnyakszerû és a bélfalszerû
elsõdleges nyákos petefészekrák szöveti elemei. Elõ-
fordult ilyen áttét olyan esetekben is, amikor a méh-
nyakban csupán hámbeli mirigyrákot (AIS, adeno-
carcinoma in situ) lehetett kimutatni. A méhnyakból
származó áttét elkülönítése az elsõdleges nyákos pete-
fészekráktól egyszerû p16-immunfestéssel és HPV-
meghatározással.

! SAVÓS-NYÁKOS PETEFÉSZEKRÁK (SEROMUCINOUS
OVARIAN CANCER)

Általában egy vagy több kis tömlõt tartalmazó, ~10 cm nagy-
ságú daganatok, vékonyabb, vastagabb tömlõfallal, az üreg
felé szöveti felrakódásokkal. A tömlõtartalom lehet véres, sa-
vós, nyákos és nyákos-gennyes fertõzõdés következtében.
20–40%-ban kétoldaliak, és sokszor (30–70%) társulnak méh-
nyálkahártyássággal (8). A határeseti rákok fiataloknál, 35–45
éves nõknél keletkeznek.

Leginkább határeseti daganatok, áttöréses savós-nyákos rák
egészen kivételes. Többségük felismeréskor a petefészekre
korlátozódik (I. stádium), kórjóslatuk kitûnõ. Hashártyai nyá-
kosodás, szemben a nyákos petefészekrákkal, nem fordul elõ,

áthelyezet azonban keletkezet, és a nyirokcsomókban is lehet
áttét.

# Szöveti szerkezet. Szöveti felépítésük a méhnyakrákra em-
lékeztet; faágszerûen elágazódó szemölcsös szerkezetûek;
gyomor-bélrendszeri szerkezet, kehelysejtek, Paneth-sejtek
nem láthatók. Jellegzetes a hámborítás: többféle (legalább ket-
tõ) sejtbõl állnak; ezek: máhnyaki mirigysejtek, csillószõrös
sejtek, méhnyálkahártyasejtek, de eozinofil sejtek és laphám-
sejtek is elõfordulhatnak. Mikroáttörés (<5 mm) elõfordulhat
(2. ábra).

Immunfestõdés pozitív: CK7, PAX8, ER, negatív: WT1,
CK20, CDX2. A savós petefészekrák szokásosan festõdik
WT1-gyel; ez a legfontosabb megkülönböztetõ immunfestõ-
dés (9).

# Genetikai jellegzetességek. Leggyakoribb az ARID1a gén-
hiba.

Megjegyzés. A méhnyálkahártyássággal kapcsolt petefészekrá-
kok (savós-nyákos, világos sejtes, méhhámszerû) többségében
kimutatható az ARID1a gén hibája az ARID1a (más néven
BAF250) fehérje hiányállapotával. ARID1a fehérje (AT-rich
interactive domain-containing protein 1A) helikáz és ATPáz tu-
lajdonságú enzim, a kromatint alakító SWI–SNF család tagja. A
génátírás szabályozásában vesz részt a kromatin szerkezeti alakí-
tásával.
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! MÉHHÁMSZERÛ PETEFÉSZEKRÁK (ENDOMETRIOID
OVARIAN CANCER)

Köztük is megkülönböztetünk alacsony- és magasfokú válto-
zatot. A petefészekrákok ~10%-a méhhámszerû rák; 95%-ban
alacsonyfokúak. Általában ~50 éves korban, ~10 cm-es me-
dencei képlet formájában fordul elõ; a szétszórt daganat jóval
ritkább. Felszíne rendszerint sima. Leginkább tömött–tömlõs
szerkezetûek; a tömlõkben bevérzésekkel, szemölcsös növe-
dékekkel. Igen ritkán teljesen tömör felépítésû is lehet. Egy-
harmaduk kétoldali – ezek valószínûleg közös eredetûek:
mindegyiket a kRAS-hiba jellemzi.

Egyidejû, hasonló szerkezetû méhüregi rák 10–30%-ban talál-
ható. Felvetõdik a kérdés, hogy a petefészek méhámszerû rákja
a méhnyálkahártyarák áttéte, avagy két önálló daganat; a fordí-
tott (a méhnyálkahártyarák az áttét) nem valószínû. Egyezmé-
nyesen a stádiumozásnál két daganatként soroljuk, annak elle-
nére, hogy kóreredetük valószínûleg összefügg.

Alacsonyfokú és határeseti méhhámszerû rák (low-grade,
borderlien endometrioid ovarian cancer)

# Szöveti szerkezet. A méhnyálkahártya-mirigyrákkal azonos
megjelenésû: az egymásba folyó rákosan átalakult mirigyek
szitaszerû képet adnak. Elõfordul laphámirányú átalakulás és
méhnyálkahártyásság (endometriosis) is. Gyakran nehéz a
szövetbe törés megítélése a kötoszövet hiánya miatt. Az 5
mm-nél nagyobb elváltozást nem véleményezzük határeseti
méhámszerû ráknak.

# Genetikai jellegzetességek

" A kRAS- és PTEN-hiba, a PI3KCA túlkifejezõdése*, az ER-
(ösztrogénjelfogó) és PR- (progeszteronjelfogó) kifejezõdés,
mikroismétlet-ingatagság* gyakori eltérés.

" WNT–b-katenin jelpálya zavara az alacsonyfokú méhhámsze-
rû petefészekrák több folyamatában is fokozza a rákképzõ-
dést. A zavar a b-katenint kódoló gén (CTNNB1 gén) hibájá-
ból keletkezik. A PI3K-val végbemenõ jelközvetítés gátlása
fokozza WNT–b-katenin jelpálya zavarát.

" A TP53- és BRCA-hiba kivételes.

Megjegyzés. A TCGA (The Cancer Genome Atlas) Research
Network a méhnyálkahártyarákot négy molekuláris kórjósla-
ti csoportra osztotta:

" Ultramutated (POLE mutated). Rendkívül sok a génhiba,
és DNS-polimeráz-e is hibás, ezért nevezik polimeráz-e-
hibás csoportnak is. Bármilyen fokú (grade) lehet. A honi
irodalomban POLe-hibás* csoport lehet az elnevezése.

" Hypermutated (MSI, microsattelite instability). Szintén
sok a génhiba. Jellemzõ mikroismétlet-ingatagság, ezért
nevezik MSI-csoportnak*, amelyet a hazai irodalomban
is alkalmazhatunk. Bármilyen fokú (grade) lehet.

" Copy-number low. Alacsonyfokú méhhámrák, kevés gén-
hiba, és a DNS-részek másolatainak eltérései (többlet,
kevesblet) is ritkák. Magyar neve: kevés másolateltérési
csoport*.

" Copy-number high (serous-like). Általában savós
méhhámrák kevés génhibával, de a DNS-részek másolati
eltérései gyakoriak, és hibás a TP53. Magyarul: sok
másolateltérési csoport*,

Ezt a csoportosítást a méhhámszerû petefészekrákoknál is
felállítható, utalva ismét a genetikai sokféleségre. A legtöbb
(~60%) a kevés másolateltérési csoportba tartozik, ezek az
alacsonyfokú méhhámszerû petefészekrákok. Sok másolat-
eltérési csoport: 17% (savósszerû rákok), MSI-csoport: 19%
és a POLe-hibás* csoport: 3% (10). Az MSI-csoportba tarto-
zók kórjóslata egyöntetûen jó.

# Kórkialakulás. Egyre több adat utal arra, hogy méhhártyás-
ságból keletkezik. Nem tisztázott, hogy miként alakul át a mé-
hen kívüli méhhámsejt petefészekrák-sejté. Megfigyeltek kó-
ros méhhámsejteket (atypical endometriosis), és gondolták,
hogy ezek lehetnek a rákelõzõ állapotok. Az utóbbi évek meg-
figyelései inkább arra utalnak, hogy a hormon- és az immun-
szabályozásnak nemcsak a betegség kialakulásában, hanem rá-
kos átalakulásában, génhibák létrejöttében is van szerepe.
A méhen kívüli méhhámsejtekben sokszor fordul elõ a
méhámszerû és a világos sejtes rákok kialakulásában résztve-
võ génhiba, mint PTEN, ARID1a, KRAS és PPP2R1A hibája;
néhány, általában a többgócú szigetekben, halmazokat
(colonality) is képez. Ezeket a nemzetközi irodalom precursor
metastasisnak nevezi, magyarul: rákelõzõ áttét*; ebbõl indul
ki a rákosodás. Ezt az elméletet alátámasztja az is, hogy egyi-
dejûleg méhnyálkahártyarák és petefészeki méhhámszerû rák
is kialakulhat, utalva a két szervben elhelyezkedõ daganat kö-
zös sejtes eredetére. A PIK3CA túlkifejezõdése, a HNF1b
átírásfaktor többlete és az a sejtkivüli állomány egyik fehérjé-
jét kódóló VCAN fokozott mûködése szintén elõfordul méh-
hámszigetek egy részének hámsejtjeiben.

Ismert, hogy a méhnyálkarátyásság kis százalékában alakul ki
rák, utalva arra, hogy a nyálkahártyaszigetek hámja többféle;
rák csak azokból keletkezik, amelyekben a fenti gének hibái
elõállnak. Valószínû, hogy az ARID1a és a vele társult PRKC1
mûködésének zavara a rákkialakulás indító eseménya. A méh-
hámszerû petefészekrákok 5%-a örökletes, a Lynch-tünet-
csoport része.

Magasfokú méhhámszerû rák

# Szöveti szerkezet. Hasonló a magasfokú savós petefészek-
rákokéhoz: egynemû, a magátalakulás különbözõ formáit mu-
tató sejtekbõl áll, a mirigyes átalakulás csekély. A magasfokú
savós petefészekrákoktól sokszor csak immunfestéssel
(WT1-negativitás) különíthetõ el. A BRCA1-hibával össze-
függõnél jellemzõ a T-sejtes beszûrõdés és a sok osztódó alak.

# Genetikai jellegzetességek. A méhnyálkahártyássággal
összefüggõ eltérések (ARID1a, PIK3CA hibáj) hiányoznak.
A TP53-hiba jellemzi.

# Kórkialakulás. A vizsgálatok arra utalnak, hogy a méhnyál-
kahártya rákelõzõ elváltozásainak sejtjei a méhkürtön át a pe-
tefészekre sodródnak, és alakulnak rákká – ezt nevezi a nem-
zetközi irodalom precursor escape elméletnek, magyarul
elõsejtszökés*.
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! VILÁGOS SEJTES PETEFÉSZEKRÁK (CLEAR CELL
CARCINOMA)

A hámeredetû petefészekrákok 5–10%-a, 20–40%-uk méh-
nyálkahártyássággal társul; 10–15%-uk örökletes, többnyire a
Lynch-tünetcsoport része. Elõfordulása népcsoport függõ, a
japánoknál például 20–25%-a a petefészekrákoknak; valószí-
nûleg, mert gyakori a méhnyálkahártyásság. Szokásosan me-
dencei képlet formájában jelentkezik, többségét kezdeti
állapotban kórismézzük. Többnyire tömör, tömlõs daganat.

# Szöveti szerkezet (3. ábra).
Elkülönítésében hasznos az AMACR-, a napszin-A- és a
HNF1b-immunfestés; kivált az AMACR, napszin-A jellegze-
tes, a HNF1b-val más daganatok is festõdhetnek.

HNF1b (hepatocyte nuclear factor-1beta) átírásfehérje, meghatá-
rozó a vese, a nemi szervek, a hasnyálmirigy és a máj fejlõdésé-
ben. Lényeges szerepe van a glukózanyagcserében. Fokozott ki-
fejezõdése elõsegíti a ráksejtek túlélését, csökkenti a gyógysze-
rekkel szembeni érzékenységet.

# Genetikai jellegzetességek. A két legjelentõsebb genetikai
letérés a PIK3CA gén túlmûködést okozó elváltozása és az
ARID1a gén hibája, gyakran együttesen fordulnak elõ. Gyako-
ri még a PIK3R1, a PTEN, az ARID1b és a SMARKa4 génhi-
ba; ezek is a PI3K-jelzésközvetítés zavarához vezetnek. Sajá-
tos, hogy a kRAS és fõleg a BRAF gének hibája jóformán nem
fordul elõ. A másolatszám-változás nem jelentõs, kromoszó-
matöbblet (20q13.2, 8q és 17q) azonban elõfordul. Kialakulá-
sában szerepe van a helyi stressz- és gyulladásállapotnak: erõ-

södik a HNF1b tevékenysége, fokozva a DNS metilezését, a
STAT3- és NFkB-jelzésközvetítést: IL6 és IL8 képzõdésével
gátolt immunállapot jön létre. Az immungátoltságot növeli a
PD1, TIM3 és LAG3 fokozott kifejezõdése (11). Néhány vilá-
gos sejtes rákban a párhibajavítási gének eltérése (Lynch-tü-
netcsoport), mikroismétlet-ingatagságot okozva szintén im-
mungátoltsághoz vezet.

# Kórkialakulás. Hasonló az alacsonyfokú méhhámszerû rák-
hoz: a méhnyálkahártyásságból keletkezik, többé-kevésbé
azonosan (lásd feljebb). A kétféle daganat mégis más, szerke-
zetében és viselkedésében is.

A világos sejtes rák kialakulásának két formáját ismerjük: a
tömlõs és a nem tömlõs módot (12).

" A tömlõs formában a méhnyálkahártyás tömlõkben keletkezõ
kóros hámsejtek alakulnak világos sejtes rákká.

" A nem tömlõs átalakulás kezdeti lépése a kötõszövet burján-
zása a méhnyálkahártya-szigetekben; és ez mirigyes kötõszö-
vet-daganat (adenofibroma) keletkezéséhez vezet. A világos
sejtes rák a mirigyes kötõszövet-daganat kóros átalakulásából
alakul ki lépcsõzetesen: jóindulatú mirigyes kötõszövet-daga-
nat – kóros mirigyes kötõszövet-daganat – világos sejtes rák.

Ennek alapján kétféle világos sejtes rák van: az egyiknek miri-
gyes kötõszöveti alapja van, a másiknak nincs; az utóbbi a
gyakoribb.
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3. ábra Világos sejtes rák. Széles, glikogéngazdag, ezért világos plazmájú sejtekbõl áll (nagyítás). Szemölcsös szerkezetûek. A CA125 és a
WT1-(Wilms’ tumour-1 protein) immunfestés pozitív



! BRENNER-DAGANAT (BRENNER TUMOR)
Rendkívül ritka (1%) hámeredetû petefészekrák. Jóindulatú,
határeseti és rosszindulatú formája is ismert; az utóbbi kivéte-
les: az összes Brenner-daganat <5%-a.

# Szöveti szerkezet. Kétféle szövetbõl: hámsejtfészkekbõl és
azokat körülvevõ kötõszövetbõl álló daganat (4. ábra).
# Immunológiai jellemzõk: erõs GATA3-pozitívítás, továbbá
CK7- és p63-pozitivítás és negatív PAX8-, PAX2- és SALL4-
festõdés. A PAX8 és a PAX2 a Mûller-csõ származékainak
immunjelzõje, a SALL4 a csírasejtdaganatoké, a GATA3, a
CK7 és a p63 pedig a húgyhólyagdaganatoké. A Walthard-
hámsejtfészek sejtjenek immunfestõdése azonos, utalva a ket-
tõ kapcsolatára.

# Kóreredet. A hagyományos nézetet, miszerint a Brenner-
daganat a petefészek felszíni hámjából keletkezik szövet átala-
kulással, megkérdõjelezték. Jelenlegi elképzelés szerint a
méhkürt kötõszövetében vagy a méhkürt körüli kötõszövetben
lévõ, Walthard-hámsejtfészeknek nevezett sajátos hámsejtcso-
portokból származnak. A Brenner-daganat és a Walthard-
hámsejtfészek szövetszerkezete és immunfestése is nagyon ha-
sonló (13). Alátámasztja a Walthard-hámsejtfészki eredetet az
is, hogy a Brenner-daganatok eseteiben szokásosan fellelhetõk

a Walthard-hámsejtfészkek a méhkürt körüli kötõszövetben
(13).

! ELKÜLÖNÜLETLEN PETEFÉSZEKRÁK
Olyan szerkezetû hámeredetû petefészekrák, amelyik nem so-
rolható a fentiek valamelyikébe (5. ábra).

Szerfelett ritkák és sokfélék; egységesség sem szövetszerkeze-
tileg, sem genetikailag nem állapítható meg. Különbözõ sajá-
tos és kevert szövetszerkezetû daganatokat is magában foglal.
Általában nagyon rosszindúlatúak. Részletezésük messzire
vezetne.

! STÁDIUMBEOSZTÁS

FIGO-OSZTÁLYOZÁS
A FIGO módosította az osztályozást 2014-ben (2., 3. táblázat).
A hámeredetû petefészekrákok, a hashártyarákok és a méh-
kürtrákok – közös eredetük alapján – egyetlen besorolásba ke-
rült, amelyben – ha lehet – az eredethelyet is jelöljük. Lénye-
ges továbbá, hogy az osztályozás az összes petefészek-daga-
natra vonatkozik a hámeredetû, a csírasejtes, az alapszöveti
stb. petefészekrákokra is kiterjed.
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4. ábra Brenner-daganat. A hámsejtfészkek változó nagyságúak. A hám-
sejtek a húgyutak hámjára emlékeztetõ átmeneti sejtek: többnyire kerek,
világos sejtek. A sejtfészkek tömlõssé válhatnak. CA125-immunfestés po-
zitív

5. ábra Elkülönületlen hámeredetû petefészekrák. Szerkezetük szabályta-
lan, nem hasonlít egyetlen más hámeredetû petefészekrák szerkezetére
sem
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2. táblázat A petefészek-, a méhkürt- és a hashártyarák FIGO-stádiumai

FIGO-
stádium

Meghatározás

I. Az elváltozás a petefészekre vagy a méhkürtre
(egyik/mindkettõ) szorítkozik; nyirokcsomó-, távoli
áttét nincs. A hashártyaráknál nem lehet elsõ stádiu-
mot meghatározni.

IA A folyamat csak az egyik petefészekben/méhkürt-
ben fejlõdik ki, a felszínen nincsenek rákos felrakó-
dások, a daganattok ép, rákos sejteket tartalmazó
hasvíz/mosófolyadék nincs.

IB A folyamat mindkét petefészekre/méhkürtre kiter-
jed, a felszínen nincsenek rákos felrakódások, a da-
ganattok ép, rajta növedékek nincsenek, rákos sejte-
ket tartalmazó hasvíz/mosófolyadék nincs.

IC IA vagy IB stádiumú daganat, amelynél:
IC1 A daganat megreped a mûtét alatt,
IC2 A daganat már a mûtét elõtt megrepedt, avagy a
felszínen daganatos növedékek vannak,
IC3 Ráksejtek a hasvízben/hasi mosófolyadékban.

II. A daganat egy vagy mindkét petefészket/méhkürtöt
érinti és a kismedencére is ráterjed, avagy elsõdleges
hashártyarák (szívós összenövések, bennük ráksej-
tekkel az I. stádiumú daganatot II. stádiumra emeli)

IIA A folyamat ráterjed a méhkürtökre és/vagy a méhre
és/vagy a petefészekre (közvetlen terjedés és/vagy
áttét).

IIB A folyamat más kismedencei szerveket is érint (köz-
vetlen terjedés és/vagy áttét).

III. A daganat egy vagy mindkét petefészket/méhkürtöt
érinti vagy elsõdleges hashártyarák, hasüregi
és/vagy a hashártya mögötti nyirokcsomókba terjed,
illetve a daganat a medencében helyezkedik el, de
szövettanilag igazolhatóan ráterjed a vékonybélre
és/vagy csepleszre. Felszínes májáttét III. stádium-
nak felel meg.

IIIA1 Csak a nyirokcsomóban van (sejt- vagy szövettani-
lag igazolt áttét)

IIIA1(i) Nyirokcsomóáttét " 10 mm.
IIIA1(ii) Nyirokcsomóáttét > 10 mm.

IIIA2 Hasüregi hashártyán rákfelrakódások, nyirokcso-
móáttéttel vagy anélkül.

IIIB Látható, " 2 cm-es hashártyai áttétek, nyirokcsomó-
áttéttel vagy a nélkül. (A máj és lép felszínén lévõ át-
tétek is idetartoznak; a szervállományban nincs
áttét.)

IIIC Látható, > 2 cm-es hashártyai áttétek, nyirokcsomó-
áttéttel vagy a nélkül. (A máj és a lép felszínén lévõ
áttétek is idetartoznak; a szervállományban nincs
áttét.)

IV. Távoli – hashártyán kívüli – áttét.

IVA Mellkasi izzadmány, benne ráksejtek (sejtvizsgálat).

IVB Májállományban áttét és áttét a hasüregen kívüli
szervekben, beleértve az ágyéki és a hasüregen kívü-
li nyirokcsomókat, a köldökáttétet és a belek falán
áthatoló ráknövekedést.

3. táblázat TNM- (tumor, node, metastasis) besorolás

Elsõdleges daganat (primary tumor, pT)

pTX Elsõdleges daganat nem kereshetõ; nincs róla
adat.

pT0 Nincs elsõdleges daganat.

pT1a
(FIGO IA)

Daganat csak az egyik petefészekben van, a
tok megtartott, felszínen nincs daganatos nö-
vekedés, hasvízben/hasi mosófolyadékban
nincsenek ráksejtek.

pT1b
(FIGO IB)

Daganat mindkét petefészekben van, a tok
megtartott, felszínen nincs daganatos növeke-
dés, hasvízben/hasi mosófolyadékban nincse-
nek ráksejtek

pT1c
(FIGO IC)

Daganat csak az egyik vagy mindkét petefé-
szekben van, és valamelyik a következõk kö-
zül:

pT1c1
(FIGO IC1)

A daganat az eltávolításkor megreped.

pT1c2
(FIGO IC2)

A daganat a mûtét elõtt megrepedt, avagy a
felszínen daganatos növekedés van.

pT1c3
(FIGO IC3)

Ráksejtek vannak a hasvízben/hasi mosófo-
lyadékban.

pT2a
(FIGO IIA)

A daganat ráterjed a méhre, egyik vagy mind-
két méhkürtre; avagy áttétet ad bennük.

pT2b
(FIGO IIB)

Ráterjedés vagy áttét egyéb medencei szer-
veknél.

pT3a
(FIGO IIIA2)

Mikroszkopikus áttét a medencén kívüli (a
medenceszél feletti) hashártyában; attól füg-
getlenül, hogy társul-e nyirokcsomóáttéttel.

pT3b
(FIGO IIIB)

Látható áttét a medencén kívüli (a medence-
szél feletti) hashártyában, attól függetlenül,
hogy társul-e nyirokcsomóáttéttel.

pT3c
(FIGO IIIC)

A máj vagy a lép tokján áttét látható (az alapál-
lomány ép); attól függetlenül, hogy társul-e
nyirokcsomóáttéttel.

Környéki nyirokcsomók (regional lymph nodes, pN)

pNX A környéki nyirokcsomók nem kereshetõk;
nincs róla adat.

pN0 Nincs áttét a környéki nyirokcsomókban.

pN0(i+) Különálló ráksejtek a környéki nyirokcso-
mókban (" 0,2 mm).

pN1a
(FIGO IIIA1i)

Piciny áttétek (> 0,2 mm – " 10 mm) a környé-
ki nyirokcsomókban.

pN1b
(FIGO IIIA1ii)

Nagyobb áttétek (> 10 mm) a környéki nyirok-
csomókban.

Távoli áttét (distant metastases, pM)

pM0 Nincs távoli áttét.

pM1a
(FIGO IVA)

Mellkasi folyadék ráksejtekkel.

pM1b
(FIGO IVB)

Áttét a máj vagy lép alapállományában, bél-
üregbe terjedõ áttét és/vagy a hasüregen kívül
áttét, beleértve a hasüregen kívüli és az ágyéki
nyirokcsomókat.



Nõgyógyászati Onkológia 2019; 24:24:5–15 15

Meghatározás, osztályozás, kórkialakulás

IRODALOM
1. Ehdaivand S. WHO classification of ovarian neoplasms.
PathologyOutlines.com website. https://www.pathologyoutlines.com/
topic/ovarytumorwhoclassif.html. Accessed May 8th, 2020.

2. Kaldawy A, Segev Y, Lavie O, et al. Low-grade serous ovarian
cancer: A review. Gynecol Oncol 2016;143:433–38.

3. Cheng EJ, Kurman RJ, Wang M, et al, Molecular genetic analysis of
ovarian serous cystadenomas, Lab Investig 2004; 84:778–84.

4. Fathalla MF, Incessant ovulation – a factor in ovarian neoplasia?
Lancet 1971;2:163.

5. Mills AM, Shanes ED. Mucinous Ovarian Tumors. Surg Pathol 2019;
12:565–85.

6. Xu W, Rush J, Rickett k, et al. Mucinous ovarian cancer: A
therapeutic review. Crit Rev Oncol Hematol 2016;102:26–36.

7. Kurman RJ, Shih Ie M. The origin and pathogenesis of epithelial
ovarian cancer: a proposed unifying theory. Am J Surg Pathol 2010;
34:433–43.

8. Nagamine M, Mikami Y. Ovarian Seromucinous Tumors:
Pathogenesis, Morphologic Spectrum, and Clinical Issues. Diagnostics
2020, 10, 77; doi:10.3390/diagnostics10020077

9. Yasunaga M, Ohishi Y, Oda Y, et al. Immunohistochemical
characterization of mullerian mucinous borderline tumors: Possible
histogenetic link with serous borderline tumors and low-grade
endometrioid tumors. Hum. Pathol. 2009;40:965–74.

10. Cybulska P, Da Cruz Paula A, Tseng J, et al. Molecular profiling and
molecular classification of endometrioid ovarian carcinomas. Gynecol
Oncol 2019;154:516–23.

11. Oda K, Hamanishi J, Matsuo K, Hasegawa K. Genomics to immuno-
therapy of ovarian clear cell carcinoma: Unique opportunities for
management. Gynecologic Oncology 2018;151:381–9.

12. Zhao C, Wu LS, Barner R. Pathogenesis of ovarian clear cell
adenofibroma, atypical proliferative (borderline) tumor, and carcinoma:
clinicopathologic features of tumors with endometriosis or adeno-
fibromatous components support two related pathways of tumor
development. J Cancer 201;2:94–106.

13. Roma AA, Masand RP. Ovarian Brenner tumors and Walthard nests:
a histologic and immunohistochemical study. Human Pathology 2014;
45:2417–22.


