
! BEVEZETÉS
A petefészek hámeredetû rákja, az ötödik helyen áll a nõ-
gyógyászati daganatos betegségek között, azonban a halálozás
tekintetében az emlõrák után a második. Klinikai jelentõsége
ellenére a petefészekrák kialakulásának folyamata nem tisztá-
zott. A daganat eredete szempontjából fontos megismernünk a
petefészekrák szövettani besorolását.

! KÓREREDET
A petefészek hám eredetû daganatai biológiailag vegyes cso-
portot alkotnak. Két nagy formára oszthatók fel. Az elsõ cso-
portba a méhhámszerû* (endometriod), a nyákos, a világos
sejtes, valamint az alacsonyfokú savós rákok kerültek. A má-
sodik csoportba pedig a magasfokú savós petefészekrákok
(high-grade serosus ovarian cancer; HGSC). Az elsõ csoportot
alkotó formákat korai stádiumban fedezzük fel, és jobb kórjós-
latúak, mint a második csoportba tartozók. Az utóbbiakra jel-
lemzõ, hogy késõi stádiumban (III–IV. stádium) kórismézzük,
hasvíz kíséri, és a betegség lefolyása kedvezõtlen.

Ez a csoportosítás megfelelõ az eredet szempontjából is. Két
elképzelés létezik. Az egyik elmélet szerint a rák a petefészek
hámsejtjeibõl indul ki, míg a másik a daganatos sejteket a pete-
vezetõ hámsejtjeibõl eredezteti. Az elsõ elméletet a petefészek
hámsejtjeibõl kiinduló peteérési folyamat során keletkezõ
gyulladásos ágensek és az ekkor felszabaduló jelzõmolekulák
vizsgálata támasztja alá. A másodikat, amely a nem petefészek
eredetet hangsúlyozza, a petevezetõ hámsejtjeibõl kiinduló,
rákelõtti állapotban lévõ sejtek petefészek felszínén való meg-
jelenésével, a genetikai eredettel és kísérletes állatvizsgálatok-
kal bizonyítják. A két elmélet az eredet tekintetében nem zárja
ki egymást. A peteérés valóban a petefészek hámsejtjeibõl
indul ki?

Az elsõ csoportba tartózó daganatoknál elfogadható az elsõ el-
képzelés, miszerint a rák a petefészek felszíni hámsejtjeibõl
keletkezik, hiszen a méhnyálkahártyásság* (endometriosis)
leggyakrabban a petefészek állományát érinti. A nyákot (mu-
cin) termelõ hámsejtek is a petefészek felszínén helyezkednek
el. Ezzel szemben a petefészekrákok többségét kitevõ, magas-

fokú savós petefészekrák kiindulása a petevezetõ rojtos végén
lévõ hámsejtjeibõl eredeztethetõ. Kutatások szerint a peteve-
zetõ végén lévõ hámsejtek savós hámbeli rákja (serous tubal
intraepithelial carcinoma; STIC) terjed közvetlenül a petefé-
szek felszínére, majd ott megtapadva alakul át valódi rákká.
Ezt a szemléletet igazolták a génhibát (BRCA1/2) hordozó
nõktõl – megelõzés céljából elvégzett petevezetõ-eltávolítás-
sal – nyert minták szövettani vizsgálatai. Kiderült, hogy az el-
távolított petefészkekben, függelékekben talált rejtett rákok
59%-a a kürtben, 24%-a a petefészekben, 11%-a a kürtben és a
petefészekben, 5%-a a hashártyán volt kimutatható (1).

Fontos hangsúlyozni, hogy ez az elmélet igaz a génhibát hor-
dozóknál megelõzési célból elvégzett kétoldali petevezetõ-el-
távolítások eseteiben, az elõrehaladott magasfokú savós pete-
fészekrákos esetek egy részénél a végleges szövettani feldol-
gozás azonban nem igazolta a méhkürtrojtok daganatos elfaju-
lását. A kettõsség feloldására több kutatás is indult. Kiderült,
hogy a méhkürtben lévõ sejtek alaktanilag ugyan nem mutat-
nak rosszindulatúságot, de a TP53 gén hibáját ugyanúgy hor-
dozzák, mint a STIC-sejtek. Ezek a sejtek korai TP53-hibás
burjánzatok* (premalignant serous proliferations; ESPs), és
alkalmasak arra, hogy a hasüregbe „megszökve”, a hashár-
tyán, a petefészek hámján megtelepedve rákká alakuljanak (2).

! PETEVEZETÕ–PETEFÉSZEK KAPCSOLAT
Tekintettel arra, hogy a petefészek hámeredetû daganatai kö-
zül a HGSC eseteinél lehetõség van a betegség kialakulásának
megelõzésére, ezért számtalan közleményt jelent meg a meg-
elõzési céllal végzet kétoldali petevezetõ-eltávolítás hasznáról
és veszélyérõl.

A kétoldali petevezetõ és/vagy függelék megelõzési célú eltá-
volításának jelentõségét az adja, hogy a petefészekrák szûrésé-
re irányuló vizsgálatok évtizedek óta többnyire reménytelen
törekvések. A kétoldali kürt-/függelék eltávolítás jelentõségé-
re a hibás BRCA-t hordozók klinikai vizsgálatai világítottak
rá. A petefészekrák élethosszra számított kockázata
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BRCA1-hibát hordozóknál 20 és 46% között, BRCA2-hiba
esetén 10 és 27 % között van (3). A BRCA-hibát hordozó nõk-
nél a kétoldali függelékeltávolítás 80%-kal csökkenti a petefé-
szekrák elõfordulási valószínûségét (4, 5).

Ezek egyértelmûen bizonyítják, hogy a BRCA gén hibáit hor-
dozóknál a gyermekvállalási szándék lezárása utáni, megelõ-
zési célú kétoldali petevezetõ/függelék eltávolítás hasznos: je-
lentõsen mérsékeli a petefészekrák kialakulását.

Fontos kérdés továbbá, hogy a szokványosan elõforduló pete-
fészekrákok megelõzésében szintén hasznos-e a kétoldali kürt-
eltávolítás. Ez a kérdés akkor merül fel, ha más nõgyógyászati
eltérés (tünetet okozó méhizomdaganat, méhfali méhnyálka-
hártyásság* [adenomyosis], a méhnyak súlyos rákelõzõ elvál-
tozása) vagy meddõvé tétel miatt végzünk mûtétet. A vizsgála-
tok az ilyen esetek 4–17%-ában fedeztek fel rejtett peteveze-
tõ-daganatot (6, 7). Ennek alapján a méheltávolítás alkalmával
elvégzett kétoldali petevezetõ-eltávolítás hasznos lehet a pete-
fészekrák kialakulási veszélyének csökkentésére.

A másik kérdés a mûvi meddõvé tétel mûtéti módszerével kap-
csolatos. Klinikai vizsgálatok igazolták, hogy mûvi meddõvé-
telnél a kétoldali petevezetõ folytonosságának megszakításán
alapuló mûtét is csökkenti a petefészekrák kialakulási kocká-
zatát. Ezzel bizonyítva az elsõ elméletet, miszerint az elsõ cso-
portba tartózó petefészekrákok (méhhámszerû és a világos sej-
tes rák) a petefészek felszínén megtapadt kürtnyálkahártya-
sejtekbõl indulnak ki. Ennek alapján a kürt lekötése helyett a
kürt teljes eltávolítása javasolt: hatásosabban védene a petefé-
szekrákkal szemben.

A teljes méhkürt-eltávolítás ellen szóló egyik érv az, hogy a
petefészek vérellátása romlik, idõ elõtti változókort idézve elõ.
A klinikai kutatások, a kis esetszám ellenére, ezt nem igazolták
(8). A másik ellenérvként a hosszabb mûtéti idõt és a vérzés
veszélyét említik. Brit-Kolumbiában, 43 931 nõ bevonásával,
a mûtéti biztonság szempontjából hasonlították össze a két el-
járást. Kiderült, hogy a kürteltávolítás, összevetve a kürt lekö-
tésével, átlagosan 10,2 perccel hosszabbította meg a mûtétet; a
kórházi tartózkodási idõt és a vérátömlesztési igényt azonban
nem befolyásolta (9).

! ÖSSZEFOGLALÁS
Az irodalmi adatokat áttekintve elmondhatjuk, hogy több adat-
ra, nagyobb esetszámú vizsgálatra lenne szükség a szokványos
petefészekrák megelõzése céljából elvégzett kétoldali kürtel-
távolítás jelentõségének megítélésre. Az eddigi tapasztalatok
biztatóak: a kétoldali kürteltávolítás a hámeredetû petefészek-
rák megelõzésének elfogadható módszere, mivel a beavatko-
zás szövõdményei csekélyek, nem növeli meg jelentõsen a mû-
téti idõt, viszont a jelentõsége nagy, mert akár 50%-kal is
csökkenti a petefészekrák elõfordulási valószínûségét.
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