
! BEVEZETÉS
Meghatározás. Örökletesnek azt a petefészekrákot nevezzük,
amelynek létrejöttében részt vesz a rákképzõdésre hajlamosító
csírasejtes génhiba is.

Megjegyzés. Az örökletes petefészekrák lehetõségét elõször
Kimbrough (1) vetette fel 1929-ben, amikor petefészekrákban
szenvedõ ikerpárról számolt be. Évtizedekkel késõbb, 1950-ben,
Liber (2) hívta fel a figyelmet ismét a petefészekrák örökölhetõ-
ségére.

Az öröklött génhibák klinikai jelentõsége. A kórokozó gének
mindegyikének sokféle csírasejtes eltérése ismert; többségük
nem függ össze a rákképzõdéssel. A rákkal kapcsolatosokat
rákhajlamosító hibáknak nevezzük. Elõfordulnak olyanok is,
amelyekrõl nem tudjuk, hogy van-e szerepük a daganatképzõ-
désben. Ezek jelölésére a nemzetközi irodalom a variant of
unknown significance (VUS) kifejezést használja, magyarul
ismeretlen jelentõségû módosulat* lehet a neve.

A génekben található genetikai eltéréseket klinikai jelentõsé-
gük szerint 5 osztályba soroljuk:

1. osztály: jóindulatú (benign)
2. osztály: valószínûleg jóindulatú (likely benign)
3. osztály: bizonytalan jelentõségû (uncertain significance)
4. osztály: valószínûleg kóros (likely pathogenic)
5. osztály: kóros (pathogenic)

A jelenleg érvényes irányelvek szerint (International Agency
for Research on Cancer, IARC; Evidence-based Network for
the Interpretation of Germline Mutant Alleles, ENIGMA) csak
a 4. és 5. osztályba tartozó, kórosként véleményezett hibákat
szabad rákhajlamosítónak minõsíteni. Természetesen ismere-
teink bõvülésével változhat valamely géneltérés besorolása,
például a bizonytalanból a kórosba vagy a jóindulatúba kerül-
het.

A rákhajlamosító génhibák öröklõdése. A génhiba az anyai
vagy apai testi kromoszómákkal öröklõdik: az érintett szülõbõl
véletlenszerûen adódik tovább az utódba a kóros vagy az ép
gén, vagyis 50% valószínûsége van annak, hogy valaki a kóros
vagy az ép gént örökölje.

A rákhajlamosító génhiba megnyilvánulása (penetrance). Az
öröklõdött kóros gén lappangó: az ép párja ellensúlyozza; arról
az ép fehérje képzõdik, ezért a szervezetben nem okoz eltérést
– „észrevehetetlen”. Megnyilvánulásához „második behatás”
(second hit [Knudson-féle two-hit elv]) is szükséges; neveze-
tesen, hogy a hámsejtben a gén jó párja (válzata*, allel) el-
vesszen vagy hatástalanná váljék. A vesztés nemzetközi neve
loss of heterozygosity, magyarul válzatvesztés*, a hatástalan-
ság (loss of function) pedig a mûködésvesztés*. Szemben a
BRCA-hiányos szórványos daganatokkal, amelyekben az in-
dító* (promoter) metilezése (a gén elnémítása) csaknem min-
dig elõfordul, az örökletes változatoknál ez nagyon ritka, leg-
gyakoribb a válzatvesztés.

Végeredményben két történés zajlik:

" Öröklõdik egy kóros gén a csírasejteken keresztül, és
ezért jelen van a szervezet mindegyik sejtjében.

" A rosszindulatúvá alakuló hámsejtben pedig elégtelenné
válik az örökölt kóros gén ép párja is – és nem képzõdik
megfelelõ fehérje.

Ezért mondjuk, hogy az öröklött génhiba csak hajlamosít a
rákra; ha nem fejezõdik ki, nem keletkezik rák.

Az ép gén elvesztését befolyásoló DNS-beli és külsõ hatások

" A DNS-beli hatások közül
" az egynukleotidos módosulás* (single nucleotid

variation, SNV), melynek következtében hibás mûködésû
vagy csonkolt fehérjék keletkeznek,

" a kisméretû beékelõdések/törlõdések (insertions/
deletions),

" a nagyméretû genomátrendezõdések* (large genomic
arrangements), ezen belül is a másolatszám-változások*
(copy number variation)

" és a változó számú, egymás utáni ismétletek* (variable
number of tandem repeats) a legjelentõsebbek.

A BRCA génben beékelõdések/törlõdések és nagyméretû átren-
dezõdések fordulnak elõ.

" Külsõ hatások (sok tüszõrepedés, méhnyálkahártyásság*
(endometriosis), dohányzás, kevés mozgás, helytelen táplál-
kozás stb.).
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A génhiba vizsgálatának lehetõségei. Gyakorlati szempontból
a klinikai genetikai vizsgálatokat két csoportra oszthatjuk: a
genetikai hiba felfedezésére és az ismeretlen jelentõségû
DNS-eltérések tisztázására vonatkozó vizsgálatokra.

" Módszerek a génhiba felderítésére

Sanger-bázispásztázás (Sanger sequencing). A teljes bázissor át-
nézésének legrégebbi módszere. Elõnye, hogy a vizsgálat alapjá-
ul szolgáló láncmegállítás a bázissorrend igen pontos meghatáro-
zását teszi lehetõvé. Hátránya, hogy egyszerre legfeljebb 600 bá-
zispárnyi szakaszt képes vizsgálni, így a teljes szakasz elemzése
nagyon sok idõt vesz igénybe. A módszer érzékenysége
~10–15%, tehát a kimutatni kívánt eltérésnek a mintában leg-
alább ilyen arányban jelen kell lennie. Más módszerrel kimutatott
génhibák megerõsítésére is használják.

Újnemzedékes bázispásztázás* (next generation sequencing,
NGS). Az új, gyorsabb bázispásztázó módszerek kifejlesztése a
XXI. század elejétõl kezdõdött, és módszertanilag igen szerte-
ágazó. Az NGS gyûjtõfogalom: különbözõ cégek többféle kémiai
módszeren alapuló eljárásait jelenti. Az NGS lehetõvé teszi nagy-
méretû DNS-szakaszok gyors átnézését, érzékenysége pedig el-
érheti akár az 1–2%-ot is. A BRCA1 és BRCA2 gének vizsgálatá-
hoz már számos elõre gyártott készlet létezik. A módszer hátrá-
nya, hogy nagyon nagy mennyiségû adat keletkezik, melynek ér-
telmezése komoly szakértelmet kíván. Az NGS-eredmények ér-
telmezésének megkönnyítésére különbözõ alkalmazásokat fej-
lesztenek ki, mint például a

BRCA-elemzõ (analyzer). Ez olyan önmûködõ munka-
folyamat, mely a BRCA1 és 2 gének NGS-adatainak
elemzését végzi. Az alkalmazás ingyenesen hozzáférhe-
tõ.

Örökletes daganatokat vizsgáló sokgénes készletek (multigene
heteditary cancer testing panels). Gyárilag összeállított olyan
készletek, amelyek számos, az öröklõdõ daganatokban szerepet
játszó gén egyidejû vizsgálatát teszik lehetõvé. Módszertanilag
NGS alapúak. Például örökletes emlõ- és petefészekrák esetén a
BRCA1 és BRCA2 gén mellett további 23 gén, továbbá egy gén-
szabályozó rész vizsgálatára alkalmas (PALB2, CHEK2,
BARD1, BRIP1, RAD51C, RAD51D, TP53, MRE11A, RAD50,
NBN, FAM175A, ATM, STK11, MEN1, PTEN, CDH1,
MUTYH, BLM, XRCC2, MLH1, MSH6, PMS2, MSH2, 3’ UTR
of EPCAM).

" Az ismeretlen jelentõségû DNS-eltérések tisztázására vo-
natkozó vizsgálatok

A klinikai génvizsgálatok (például a rákos beteg genetikai
vizsgálata) számos ismeretlen jelentõségû géneltérést azonosí-
tottak, kivált a BRCA és a párhibajavítási* génekben. Ilyenek:

" egy aminosavat érintõ, megváltozott fehérjét képzõ eltérések
(ponthibák*): egy aminosav másikra cserélõdik, és ez megvál-
toztatja a fehérje tevékenységét (egy aminosavas változás*,
single amino acid missense change);

" kis, leolvasási kereten belüli beékelõdések, törlõdések, ame-
lyek egy-két aminosav beékelõdésével vagy törlõdésével jár-
nak (small inframe insertions and deletions);

" a közteseltávolítást* (gene splicing) befolyásoló változások a
gén köztes* (intron) részeiben (intronic alterations that may
influence gene splicing).

Valamely géneltérés klinikai jelentõségének feltárása (például
kapcsolatban van-e a rákképzõdéssel) bonyolult daganatkoc-
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A genetikai vizsgálati lelet (nemzetközi javaslat)

Meghatározás szerint a lelet fõ célja, hogy egyértelmû, tömör, pontos
és teljesen értelmezhetõ, hiteles választ adjon a beküldõ orvos által fel-
tett klinikai kérdésre.

A genetikai tesztek helyes értelmezéséhez a beküldõ orvosnak a beteg-
re vonatkozó néhány klinikai adatot kell a mintával együtt a laboratóri-
umba juttatni. A genetikai vizsgálati leletnek tartalmaznia kell:

" Ügyintézés
" cím (pl. BRCA1 és BRCA2 gének molekuláris geneti-

kai vizsgálata),
" a vizsgálatot végzõ laboratórium adatai, elérhetõsége,
" a leletkészítés idõpontja,
" a vizsgálatkérõ klinikus neve és címe,
" oldalszámozás,
" aláírás (elektronikus vagy kézi) attól a szakembertõl,

aki ellenõrizte a vizsgálatot, és értelmezte az ered-

ményt. Egy második hozzáértõ személy aláírása és el-
lenõrzése szintén javasolt.

" Személy és mintaazonosítás
" teljes név,
" születési idõ,
" nem,
" a minta laboratóriumba érkezésének ideje,
" az érkezett minta leírása (pl. EDTA-s vér, FFPE

(Formalin-Fixed Paraffin-Embedded) metszet, kenet
stb.),

" egyedi mintaazonosító minden vizsgált mintára,
" betegazonosító, amelynek minden lapon szerepelnie

kell.
" A klinikai kérdés megismétlése. Három elemet kell tar-

talmaznia:
" a vizsgálandó betegség, jelzõ vagy gén megnevezése,
" a kért vizsgálat formája (pl. a kórisme megerõsítése,

hordozó állapot stb.),
" a kérés oka (pl. családi halmozódás, családban ismert

génhiba stb.).
" Az alkalmazott vizsgálati módszer rövid leírása (milyen

képezõket* (exonokat), géneket vizsgáltak, milyen szab-
vány bázissorokkal; amennyiben gyári készletet használ-
nak, annak pontos megnevezése, a módszer érzékenysége
stb.).

" Eredmények: rövid és egyértelmû leírás.
A felfedezett eltérések elnevezéséhez a HGVS-
nevezéktan (sequence variation nomenclature;
Human Genome Variation society) használata aján-
lott.

" Az eredmények értékelése. Teljes és világos leírás a kli-
nikai körülmények és a vizsgálatkérés oka alapján.
" Amennyiben az eredmény más családtagokat érinthet,

célszerû ezt feltüntetni.
" A lelet leírása tartalmazhat kérést arra nézve, hogy a

géneltérés családon belüli elõfordulását megvizsgál-
ják.

" Emlékeztetõ, hogy a genetikai vizsgálatok értelmezé-
séhez genetikai tanácsadás szükséges.

Megjegyzés. Véleményünk szerint az ismeretlen jelentõségû
géneltéréseket is fel kell tüntetni a genetikai leletben, zárójel-
ben írt magyarázattal, például: kapcsolata a rákkal nem is-
mert. Idõrõl-idõre való kapcsolattartás szükséges, esetleges új
ismeretek megbeszélésére.



kázati elemzéssel, genetikai tanácsadással, a személy és csa-
ládja klinikai ellátásával, feltérképezésével jár. Mivel a leg-
több génhiba igen alacsony arányban van jelen a közösségben,
a közvetlen népességi mérések, például társuló vizsgálatok,
nem mérvadók annak eldöntésében, hogy az adott eltérés
hajlamosít-e a daganatképzõdésre.

Az eltérések klinikai jelentõségének meghatározásához több-
féle módszert is alkalmaznak:

" Feltételes valószínûségi eljárás* (posterior probability
model). Leggyakrabban az ENIGMA (Evidence-based
Network for Interpretation of Germline Mutant Alleles) ered-
ményeit használják. A módszer mennyiségi, több összetevõ-
bõl álló valószínûségi számítások alapján határozza meg az
egyes genetikai változatok klinikai jelentõségét. Magában
foglalja a bázissorrendek megfeleltetését, a daganatok szemé-
lyes elõfordulását és családi halmozódását, az egyes génelté-
rések daganatokkal való együttes elõfordulását a családokban,
az eltérések ismert kóros génhibákkal történõ együttes megje-
lenését, a népességalapú esettanulmány-elemzést, valamint a
rákok kórszövettani tulajdonságait. A módszer végeredménye
a rákkeltési hajlamra utaló valószínûségi szám. A genetikai el-
téréseket ennek alapján sorolják az ötosztályú rendszerbe
(lásd korábban). Az ENIGMA Consortium a szakértõi testüle-
te a National Institute of Health (NIH) által mûködtetett
ClinVar adatbázis (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/)
BRCA1 és 2 géneltérések osztályozásának, valamint, a Global
Alliance for Genomics által mûködtetett BRCA Exchange
adattárának is (http://brcaexchange.org). Egyedi klinikai egy-
ségek hasonló módszertannal igyekeznek meghatározni az
egyes eltérések jelentõségét; azonban a nagy mennyiségû, csa-
ládokon alapuló genetikai adat hiánya jelentõs hátrány.

A mintaalapú meghatározások korlátainak leküzdésére több la-
boratórium is génmûködési vizsgálatok fejlesztésébe kezdett:
számos sikeresen alkalmazható módszer ismert. Például:

" Az egérõssejt és a sejt alapú vizsgálatok, melyeknél többek
között az eltérés ép párjával irányított javító tevékenységet
(homology directed repair activity) és az E3 ligáz, valamint a
BARD1-kötõ tevékenységet tanulmányozzák.

" Az MMR (mismatch repair) mûködési vizsgálatok, melyekben
élesztõ közvetítési módok segítségével elemzik a génhibák
párhibajavításra kifejtett negatív hatását.

Azonban a BRCA1, BRCA2 és a párhibajavítási gének sok geneti-
kai módosulása a gén erõsen törzsökös kódoló szakaszára esik:
indítóhármast vagy éppen köztes szakaszt érint, ezért hatásuk
mûködési módszerekkel nem vizsgálható. Ezek az eltérések jár-
hatnak képezõk (exonok) törlõdésével, vagy hatással lehetnek a
szabályos kivágódási folyamatára, hibás fehérjetermék keletke-
zéséhez vezetve. Az ilyen eltéréseknél

" a bioinformatikai mintázás,
" a hordozó egyénbõl származó mRNS,
" avagy a mesterséges minigének felhasználásával való mûkö-

dési vizsgálatok segíthetnek a helyes besorolásban.

Az örökletes petefészekrákok csoportosítása és gyakorisága.
A genetikai háttér szerint az örökletes petefészekrákokat há-
rom csoportba sorolhatjuk:

" a hasonmás átrendezõdés hiányából* (homologous
recombination deficiency, HR-hiány),
" a párhibajavítás hiányából* (mismatch repair

deficiency, MRD),

" és egyéb genetikai eltérésekbõl keletkezõ petefészekrá-
kok.

A petefészekrákok ~20–25%-a örökletes, zömükben HR-
hiány, azon belül fõleg a BRCA-hibák következményei
(BRCA1-hiba ~17%, BRCA2-hiba ~5%; a többi 3%
[RAD51C, RAD51D, BRIP1]). A párhibajavító gének
(MSH2, MSH6, MLH1, PMS2) eltérése ~1–2%-ban, egyéb
génhibák szintén 1–2%-ban okozzák.

! A HASONMÁS ÁTRENDEZÕDÉS HIÁNYÁBÓL
KELETKEZÕ (HR-HIÁNYOS) ÖRÖKLETES
HÁMEREDETÛ PETEFÉSZEKRÁKOK

Hasonmás átrendezõdés* (homologous recombination, HR).
A kétszálú DNS-töréseknek a DNS épségét is helyreállító kija-
vítási formája. A kétszálú törés következtében leszakadt
bázispárok maradéktalanul kiegészülnek, szabályos, az erede-
tivel csaknem teljesen azonos DNS keletkezik. Megvalósulá-
sához a hiányzó bázisok másolódása szükséges az azonos szer-
kezetû ép DNS-szálról; ez csak a sejtkör S- és G2-szakaszában
áll rendelkezésre. A hasonmás átrendezõdéses javítás tehát az
S- és G2-szakaszban végbemenõ sejtválasz a kétszálú DNS-tö-
résre.

A hasonmás átrendezõdés hiányából keletkezõ petefészekráko-
kat, megtartva a nemzetközi elnevezés (homologous
recombination) betûszóját, egyszerûsítve HR-hiányos petefé-
szekrákok formában írtuk.

Megjegyzés: Megkülönböztetnek HR-hiányos örökletes petefé-
szekrák-csoportot (site-specific ovarian cancer syndrome) és
örökletes petefészekrák–emlõrák tünetcsoportot (hereditary
breast and ovarian cancer syndrome [BRCA1- and
BRCA2-associated breast and ovarian cancer syndrome]). Ez
ugyanazon eredetû betegség kétféle megnyilvánulása; elkülöní-
tésüknek nincs lényegi klinikai jelentõsége.
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A hibás hasonmás átrendezõdési gént hordozó sejt ráksejtté alakulása

Kisebb-nagyobb DNS-eltérés a sejtekben rendre elõfordul; ezeket a
sejt rendszeresen kijavítja, avagy – ha nem sikerül a helyreállítás – a
sejt elpusztul a sejtvégzet* (apoptosis) útján. Más a javítási mód a
egyes báziseltérések (vesztés, többlet, csere), más a DNS-gerinc elhaj-
lásai, az egyszálú és a kétszálú DNS-törések helyreállítására. A bázis-
és gerinchibák, egyszálú törések viszonylag gyakoriak, és egyszerû be-
hatásokra, a gének tevékenységekor, DNS-kettõzõdéskor következnek
be. A kétszálú törések már durvább behatásokra (sejtmérgezõ szerek,
sugárhatás), vagy akkor keletkeznek, ha az egyszálú DNS-törések nem
javítódnak ki. Helyreigazításuknak két formája van: a végegyesítés*
(end joining) és a hasonmás átrendezõdés (a módszerek ismertetése
túllép az összefoglaló keretein). A kétszálú törésnél mindig elvesznek
bázisok, és a szélek sem épek. A végegyesítésnél ezek egyesülnek,
ezért mindenkor bázishiányos (DNS-eltéréses) sejtek keletkeznek. Az
ilyen sejtekben csak idõ kérdése, hogy mikor támad újabb, majd
megint újabb stb. DNS-hiba, és a sejt genetikailag ingataggá válik;
elõbb utóbb ráksejtté alakul. A hasonmás átrendezõdésnél kivágódnak
a hibás szélek, a bázishiány megszûnik, a bázisok – az ép bázissorról –
szabályosan állítódnak vissza. Genetikailag hibátlan sejtek jönnek lét-
re. A hasonmás átrendezõdésben számos fehérje vesz részt (BRCA1,
BRCA2, MRE11, RAD50, RAD51, NBS1, ATM stb.); bármelyik esik
ki (például válzatvesztéssel társult örökletes génhiba miatt)
HR-hiányos állapot jön létre: a sejt elpusztul, vagy hibásan állítódik
helyre.



Az örökletes HR-hiányos petefészekrákokat két csoportra
oszthatjuk: a BRCA gének hibájából és más gének eltéréseibõl
eredõk.

ÖRÖKLETES BRCA1- ÉS A BRCA2-HIBÁS
PETEFÉSZEKRÁKOK
A BRCA1 gén csírasejtes hibájának összefüggése az emlõ- és
petefészekrákkal mérföldkõ volt az örökletes daganatok törté-
netében. Mary Clair King fedezte föl 1990-ben, az emlõrákkal
összefüggésben talált rá, ezért nevezte BRCA-nak (BReast
CAncer antigen). Nem sokkal, hogy felismerték a kettõs
DNS-törés törzsökös javítási formáját, a hasonmás átrendezõ-
dést, kiderült, hogy a BRCA1 és 2 fehérjék ebben részt vesz-
nek, és hogy a folyamatban keletkezõ zavarok (HR-hiányos ál-
lapot) összefüggnek betegségekkel (3, 4). Ez volt a kezdete a
génvizsgálatok mára már klinikai gyakorlattá vált hosszú útjá-
nak.

! BRCA GÉNEK
A BRCA1 a 17-es kromoszóma hosszúkarján (17q21), a
BRCA2 a 13-as kromoszóma hosszúkarján található
(13q12-13) daganatgátló gén. Mindkettõ nagy, ~80 000 bá-
zispárból áll. A kódoló szakaszok nagysága 5,6 (BRCA1), il-
letve 10,2 kb (BRCA2). A BRCA1 gén 22 képezõt* (exont) tar-
talmaz, nyolc változata van; az 1-es, 2-es változatának mérete
1863 aminosav. A BRCA2 gén 27 képezõt tartalmaz, és 3418
aminosavból álló fehérjét képez.

Élettani tevékenység. Meghatározó szerepük van a kétszálú DNS-törés ha-
sonmás átrendezõdéses* kijavításában. A BRCA1 a helyreállítás kezdetén,
a javítófehérjék vonzásában és rögzítésében, továbbá a sejtkör szabályozá-
sában, a BRCA2 pedig a késõbbi szakaszában, a DNS-szál tört végeinek
egyesítésében vesz részt. Szerepük van a génátíródás szabályozásában is,
valamint a kromatin módosításban A BRCA1 az 53BPI (TP53 binding
protein) fékezésével elõsegíti, hogy a sejt a kétszálú DNS-törést a hason-
más átrendezõdéssel javítsa ki.

Hibáik. A BRCA1 génnek >1800, a BRCA2-nek >2000 módosulatát azo-
nosították; vannak olyanok, amelyek csak egyetlen családban fordultak
elõ, mások többen. Az eltérések zöme nem okoz betegséget, ezért mondjuk
módosulat (variation), nem pedig hibának (mutation). Sok módosulat kö-
vetkezményét nem ismerjük.

Azt a hibát, amelyik jellegzetes valamely népességre, a nemzetközi iroda-
lom founder mutation-nek nevezi; magyarul alapító génhiba. A három leg-
lényegesebb alapító génhiba a 187delAG (BRCA1), az 5382insC
(BRCA1) és a 6174delT (BRCA2).

A legtöbb betegséget okozó génhiba a leolvasási keretet (reading frame)
változtatja meg: idõelõtti bázishármas (stop codon) épül be, ezért rövi-
debb, ún. csonkafehérje képzõdik. Mások a képezõk határainak kivágódá-
si helyeit (splice sites) érintik, de elõfordulnak nagyobb hibát okozók is.
Az egyetlen bázishibák (simple missense mutations) jóval ritkábbak.

Gyakoriság. A BRCA1 és BRCA2 gének csírasejtes hibájának a
petefészekrákok 10–18%-ában van kóroki szerepe (5). Ellen-
tétben az örökletes emlõrákkal, amelyben a BRCA1 és BRCA2
hibái többé-kevésbé egyforma arányban vannak, az örökletes
petefészekráknál a BRCA1-hiba lényegesen gyakoribb.

Az átlagnépességben a csírasejtes BRCA-hibák elõfordulása
változó: 300–800 ember közül egy hordozza. A népesség szá-
mának változásával az elõfordulási arány is változik, és van-

nak zárt népességek, amelyekben jóval gyakoribbak, például
az ashkenazi zsidóközösség ~2%-ában fordul elõ.

A BRCA-hibát hordozók azonosítása. Szokásosan a családok-
ban halmozottan elõforduló emlõ- és petefészekrák hívja fel a
figyelmet az öröklõdõ génhibára. Vannak azonban egyéb jelek
is: fiataloknál keletkezõ vagy kétoldali emlõ-, petefészekrák,
egy személyben kialakuló emlõ- és petefészekrák, férfiemlõ-
rák, hármas negatív emlõrák (kivált a velõs formája), magas-
fokú savós petefészekrák (high-grade serous ovarian cancer).
Ezekrõl a családi kórelõzmény megfelelõ felvételével tájéko-
zódhatunk; fontos, hogy a család anyai és apai ágát is feltérké-
pezzük (lásd genetikai tanácsadás).

Korábban szigorú feltételekhez kötötték a BRCA gének vizs-
gálatát, ez azonban megváltozott, szokványossá vált, a költsé-
gei lényegesen csökkentek, és hozzáférhetõ. Általában akkor
javasoljuk, ha legkevesebb 10% veszélye van a génhiba elõ-
fordulásának. Ennek kiszámítására rendszerek állnak rendel-
kezésre: Claus model, BRCAPRO (Bayesian) model, Man-
chester scoring system, IBIS model (http://www.ems-
trials.org/riskevaluator/), BOADICEA (Breast and Ovarian
Analysis of Disease Incidence and Carrier Estimation
Algorithm) (http://ccge.medschl.cam.ac.uk/ boadicea/). Rész-
letezésükre nem térhetünk ki. Mindegyiknek vannak erõssé-
gei, gyengéi, elvük azonban nagyjából azonos, és a megbízha-
tóságuk is.

A vizsgálat elvégzése feltétlen javasolt a petefészekrákos bete-
geknél és mindazoknál, akiknél nagyobb a veszély, például a
petefészekrákos beteg elsõfokú testvérénél (háromszoros a
kockázat). Leginkább a családi kórelõzmény irányít.

Elsõként mindig – ha lehet – az érintetett, a rákos beteget vizsgál-
juk. Ha a petefészekrákban szenvedõnél nem találunk eltérést,
célszerû másik érintettet is megvizsgálni, mert elõfordulhat, jólle-
het ritkán, az ún. phenocopy (egyedségutánzat*): véletlenszerûen
ugyanaz a betegség alakul ki, noha nem hordozza a kóros gént.
Ha a másik petefészekrákos asszony genetikai vizsgálata is nega-
tív, az érintetlen rokonok vizsgálata szükségtelen, Ha van kimu-
tatható hiba, a rokonoknál elegendõ célzottan azt keresni, nem
szükséges az egész gén vizsgálata.

A BRCA-hibát hordozók kockázata. A BRCA1 gén hibáját
hordozókban átlagosan ~40%-ban, a BRCA2-génhibás asszo-
nyokban 10–18%-ban képzõdik petefészekrák a 70. életévig.
Ez nagyságrenddel nagyobb, mint az átlagnépesség kockázata
(1,4%). A BRCA-hibás emlõrákos nõk kockázata, hogy a be-
tegséget követõ 10 éven belül petefészekrákjuk keletkezik,
BRCA1-hibánál ~13%, BRCA2-nél ~7% (6).

Kiegészítés. A BRCA1-hibát hordozókban az emlõrák 70 éves
korra 65–70%-ban alakul ki, legtöbbször a hármas negatív rák; az
arány a BRCA2-hibát hordozóknál 65–70%, a daganat sokszor
ER+ (ösztrogénjelfogó) és PR+ (progeszteronjelfogó). Csírasej-
tes BRCA1-hibás férfiaknál dülmirigyrák, a BRCA2-hibásaknál
dülmirigy-, emlõ- és hasnyálmirigyrák, valamint a melanoma ve-
szélye nagy. Az emlõrákos nõk veszélye, hogy a másik emlõben
is rák keletkezik 10 éven belül, ~5% az átlagnépességben, ~20%
a BRCA1 és ~10% a BRCA2 csírasejtes hibát hordozóknál. Mi-
nél fiatalabbaknál keletkezik az elsõ, annál nagyobb a veszélye a
második emlõráknak.

Nõgyógyászati Onkológia 2019; 24:80–95 83

Örökletes petefészekrák



A csírasejtes BRCA-hibás asszonyok petefészekrákjának ki-
alakulását több tényezõ is befolyásolja:

" A tüszõrepedések száma valószínûleg meghatározó. Erre
utal, hogy a többször szülõk közt ritkább a petefészekrák – a
többször szülés (sok hónapos szoptatás) véd leginkább a pete-
fészekrák kialakulásától –, továbbá a fogamzásgátló tabletták
tartós szedésének védõhatása.

Nem mellesleg, az 1 évnél hosszabb szoptatás jelentõsen csök-
kenti a BRCA1-hibával összefüggõ emlõrák veszélyét. Ugyanez
a BRCA2-hibáknál nem bizonyított.

A tüszõserkentõ hormonok tartós adása (például clomiphen
éveken át) viszont elõsegítheti a petefészekrák kialakulását
(fõleg a granulosasejtes daganatokét) – az irodalmi adatok
többsége erre utal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne alkal-
mazzuk ezeket a gyógyszereket, csupán annyit, hogy csak a
lehetõ legrövidebb ideig.

" Elõsegíti a petefészekrák kialakulását a dohányzás, a D-vi-
tamin-hiány, a mozgásszegény életmód, a rostszegény táplál-
kozás, valamint a talkum használata – noha az utóbbi kettõre
vonatkozó adatok nem egyértelmûek.

" Nem bizonyított, hogy a tartós helyettesítõ hormonkezelés
növeli a petefészekrák kialakulásának veszélyét, noha a
metaelemzések felvetik ennek lehetõségét. Ezeket az adatokat
mindig fenntartással kell értékelni az adott hormonok sokféle-
sége miatt, valamint mert az ösztrogén–progesztin- és az egye-
düli ösztrogénkezelést általában egyformán értékelik. Vég-
eredményben, ha van is veszély, nem számottevõ, a hormonok
adásának elõnye messze meghaladja.

" A méhnyálkahártyásság elsõsorban a méhhámszerû* (endo-
metrioid) és a világos sejtes rákok kialakulását fokozza, RR:
1,2–1,5.

" Genetikai tényezõk. Ismert, hogy az egynukleotidos sokala-
kúság* (single nucleotide polymorphism, SNP) és az ismét-
letek* (repeats) jelentõsen befolyásolhatják nemcsak az adott
gén, hanem más, így a BRCA gének mûködését is:

" Egynukleotidos válzatok* (allels), SNP-k (például a RAD51
gén 135C válzata) kapcsolatban vannak a BRCA1-génhibával
összefüggõ emlõrák, valamint a BRCA2-génhibával társult
petefészekrák kialakulásával, de leírtak olyanokat is, amelyek
a génhiba megnyilvánulását befolyásolják.

" A változó számú, egymást követõ ismétletek* (variable number
of tandem repeats, VNTR-ek). más néven parányismétletek,
10–60 bp hosszú, GC-gazdag ismétlõdõ bázissorok, melyek a
népességben sokfélék. Például a HRAS1 parányismétlet köz-
vetlenül a HRAS1 gén mögött helyezkedik el a 11-es kromo-
szómán. Négy gyakori és sok ritka válzata van, melyek az elõ-
zõek meghibásodásával jönnek létre. Ezek a hibás válzatok
többféle daganat, többek között az emlõ és petefészekrákok
kialakulásra is hajlamosítanak (7).

Szövettani vonatkozások. A BRCA1- és a BRCA2-génhibás
nõkben legtöbbször (~90%) elõrehaladott magasfokú savós

petefészekrák fordul elõ. Másféle petefészekrák (méhhámsze-
rû, világos sejtes, átmeneti sejtes, elkülönületlen rák vagy rák-
szarkóma, dysgerminoma) jóval ritkább. A határeseti és a nyá-
kos petefészekrák nem társul BRCA-hibával. A BRCA-hibás
asszonyok méhkürtrákja jóformán mindig magasfokú savós
rák.

A korai TP53-hibás burjánzatok (lásd 8–9. oldal) gyakorisága
a méhkürtök rojtjaiban hasonló a BRCA-hibát hordozókban és
nem hordózókban, de a BRCA-hibás esetekben gyakrabban
alakulnak rákká, mivel a BRCA-hibás sejtekben nem megfele-
lõ a DNS-hiba kijavítása.

Klinikai megjelenés. Az érintett családokban a petefészekrák
sokszor halmozottan fordul elõ, és gyakran társul emlõrákkal.
Legtöbbször anya és lánya betegszik meg, de gyakori, hogy a
petefészekrák testvérek között fordul elõ.

Az örökletes hámeredetû petefészekrák általában fiatalabb
korban jelentkezik, mint a szórványos petefészekrák (60–70
éves kor), kivált a BRCA1-hibás nõknél. 40 éves kor elõtt
azonban ritka (3%) és 50 éves korra 10% (6). A BRCA1-hibás
petefészekrák 10 évvel korábban alakul ki, mint a BRCA2-vel
kapcsolt petefészekrák. Oka az lehet, hogy a BRCA1 fehérje a
DNS-hiba javításán kívül a sejtkör és egyéb szabályozásokban
is részt vesz.

Az örökletes BRCA-hibás petefészekrákokat legtöbbször elõ-
rehaladott állapotban ismerik fel, de nagyon érzékenyek a sejt-
mérgezõ szerekre, ezért jobb a kórjóslatuk: a betegek hosszab-
ban élnek, mint a szórványos, elõrehaladott petefészekrákban
szenvedõk. A gyógyszerekkel szembeni érzéketlenség azon-
ban az örökletes magasfokú savós petefészekrákok sejtjeiben
is kialakul – többnyire a BRCA génekben keletkezõ olyan
újabb hiba következtében, amelyik visszafordítja a
BRCA-hiányt. A gyógyszer-érzéketlenség kialakulásának ez
az egyik sajátos formája. Az örökletes petefészekrák csaknem
mindig kétoldali; az elõrehaladott daganatoknál ez legtöbbször
már nem ismerhetõ fel.

Szûrés. A petefészekrák rákelõzõ elváltozásai klinikai mód-
szerekkel nem ismerhetõk fel, ezért a szûrés célja az örökletes
petefészekrákoknál is a betegség korai állapotban való felfede-
zése.

A szûrés elméletileg megalapozott, mert:

" közöttük gyakori a petefészekrák – az arány sokszorosa az át-
lagnépességben elõfordulónak;

" a szûréssel felismert rákok zöme korai stádiumú;
" a kezdeti petefészekrákok gyógyulási eredményei döntõen

jobbak, mint az elõrehaladottaké;
" az örökletes BRCA-hibás petefészekrák jellegzetesen magas-

fokú savós rák – ezek többsége bõségesen képez CA125-öt.

A szûrésre a félévenkénti CA125- és hüvelyi ultrahangvizsgá-
latot ajánlják. Rendszerint mindkettõt végezzük, bár vannak
ajánlások a kétlépcsõs szûrés alkalmazására is: CA125-meg-
határozás, ha az érték emelkedik, nõgyógyászati (hüvely–vég-
bél vizsgálat) és hüvelyi ultrahangvizsgálat. A CA125 értéke-
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lésére a ROCA-módszer terjedt el (lásd 16. oldal). Lényege: az
emelkedést az alapértékhez viszonyítjuk. Például: a CA125
szintje az elsõ meghatározáskor 13 U/ml. A következõ ellenõr-
zéseken emelkedik, egyebek közt kétszerezõdik (26 U/ml). Ez
az érték, noha az élettani határon (<35 U/ml) belül van, már
kórosnak számít. Elõfordulhat, hogy az alapérték eleve magas,
például méhnyálkahártyásodás miatt, a szintemelkedés ilyen-
kor is kórjelzõ lehet. Az ultrahangvizsgálatnál az IOTA szabá-
lyait alkalmazzuk (lásd 28. oldal).

Számos más molekulajelzõ és egyéb képalkotó alkalmazhatósá-
gát is vizsgálták (lásd 16. oldal), de a gyakorlatban egyik sem vált
be, miként az összetett szûrési mutatók (ROMA, 23. oldal) hasz-
nálata sem.

Az elméleti megfontolások ellenére sem bizonyított, hogy szû-
réssel csökkenthetõ a halálozás. Többen mégis javasolják.
Ajánlják a szûrést továbbá családi terheltség eseteiben is, ha
nem tudtunk kimutatni hajlamosító génhibát, avagy nem
végeztek genetikai vizsgálatot.

Megjegyzés. A szûrés csekély hatékonyságának oka, hogy a
magasfokú savós rák a méhkürtben keletkezõ TP53-hiányos sej-
tekbõl szóródással keletkezik. A méhkürtben felismerhetõ elvál-
tozás legtöbbször csak a betegség elõrehaladott állapotában ala-
kul ki.

A szûrést általában 35 éves kortól kezdjük, ha a családban a pe-
tefészekrák nem fordult elõ fiatalabbnál – ilyenkor attól az
életkortól célszerû az elsõ szûrést végezni; majd hat hónapon-
ként. Az egy vagy kétlépcsõs szûrés közötti választás egyedi; a
két vizsgálat együttes végzése, kiegészítve a nõgyógyászati
vizsgálattal megnyugtatóbb, és lehetõséget ad lelki támaszra
stb. is.

Kiegészítés: A csírasejtes BRCA-hibás asszonyok szûrésének
szerves része az emlõszûrés. Ezt nem részletezhetjük, csupán a
National Comprehensive Cancer Network ajánlásaira hívjuk fel a
figyelmet:

" Klinikai emlõvizsgálat 6–12 havonta és évenkénti emlõ-
MR 25 éves kortól.

" 30–75 éves kor. Évenkénti mammográfia és MR, szükség
esetén félévente.

" Az évenkénti mammográfia és MR azoknál is kell, akik-
nél kialakult az emlõrák.

Megelõzés. A petefészekrák kialakulásának csökkentésére
többféle lehetõség is van. Alkalmazásuk egyedi mérlegelés
szerint feltétlen megfontolandó a veszélyeztetett asszonyok-
nál.

" Gyógyszeres megelõzés

Több irányban folytattak vizsgálatot, tanulmányozták a
gyógyszeres megelõzés (retinoidok, fenretidin, progesztinek,
D-vitamin) és az étkezési megszorítások hasznát is. A hormo-
nális fogamzásgátlók szedésével csökkenthetõ a petefészekrák
kialakulása, az átlagnépességben 60%-kal. Ez a védõhatás a
tartós szedés után 10–15 éven keresztül is megfigyelhetõ. Hát-
terében minden bizonnyal a tüszõrepedések visszaszorítása áll.
A fogamzásgátlók sokéves szedése az örökletes petefészekrá-
kok veszélyét is csökkenti ~50%-kal, és feltehetõen nem fo-

kozza az emlõrák kialakulásának veszélyét (8), noha a
BRCA1-hibát hordozóknál leírtak gyakoribb elõfordulást (9).
A méhkürtök eltávolítása azonban jóval hatékonyabb megelõ-
zési mód (98%-os védelem), ezért a gyermekáldás végeztével
ezt a mûtétet javasoljuk, nem a fogamzásgátlók szedését.

A naponta szedett kismennyiségû (<100 mg) aszpirin védõha-
tását többen is leírták. Ez is egy lehetõség, szokványos keze-
lésként még nem javasoljuk, további vizsgálatok szükségesek.

" Méhkürtmûtétek

Megelõzésre a méhkürtök többféle mûtétét végezték: a leköté-
süktõl a teljes eltávolításukig. Mindegyik – noha eltérõ mér-
tékben – visszaszorítja az I-es és a II-es formájú petefészekrák
kialakulását is; és csökkenti a halálozást. Az I-es formát a méh-
nyálkahártyásság, a visszafolyó havivérzés megakadályozásá-
val, a II-est a rákos átalakulásra képes sejtek eltávolításával
magyarázzák.

A méhkürtlekötés fõleg a méhhámszerû és a világos sejtes pe-
tefészekrák kialakulását akadályozza, de a savós rákok is rit-
kábban fordulnak elõ. A méhkürtátvágás vagy -elzárás védõ-
hatásának irodalma szegényes. A méhkürtök teljes,vagy rész-
leges eltávolítása (complete or partial salpingectomy), illetve a
alsó rojtkivágás* (distal fimbriectomy) a savós rákok kialaku-
lást is jelentõsen csökkenti. Ezek a beavatkozások korábban
ritkábbak voltak, manapság terjednek, védõhatásuk irodalma
folyamatosan gyarapszik.

A méhkürtök lekötésének, eltávolításának csak a fogamzásra
van hatása, az asszonyok egészségére nem káros. A lekötés
megszüntetésével a méhkürt átjárhatósága elvben visszaállít-
ható, a többi mûtét után nem. Fontos, hogy ezt tisztázzuk a mû-
tét elõtt – az élet alakulhat úgy, hogy az asszony mégis szülni
akar.

" Függelékeltávolítás

A BRCA1- vagy BRCA2-hibát hordózóknál feltétlenül java-
solt a megelõzõ függelékeltávolítás (risk-reduction salpingo-
oophorectomy) a gyermekvárás befejezése után; a BRCA1-
génhibát hordozóknál általában 35–40, a BRCA2-génhibánál
40–45 éves korban. Ez a petefészekrák megelõzésének bizo-
nyítottan hatásos módja: a petefészekrákot/méhkürtrákot és a
hashártyarákot 98%-kal csökkenti.

Megjegyzés. Néhány százalékban a függelékek eltávolítása után
is keletkezik a petefészekrákra emlékeztetõ hashártyarák. Ma-
gyarázat nem tisztázott: leginkább az valószínû, hogy a korai
TP53-hibás burjánzatok sejtjei már a mûtét elõtt a hashártyára
szöktek, és belõlük késõbb alakul ki a rák.

A függelékek eltávolítása 60–75%-kal csökkenti a BRCA-
hibával összefüggõ halálozás egészét, az emlõrákok elõfordu-
lását a BRCA1-hibát hordozóknál 70–85%-ban, a hármas ne-
gatív emlõrákokét 93%-kal. Minél fiatalabbaknál végezzük a
mûtétet, annál ritkábban alakul ki az emlõrák, utalva arra, hogy
a petefészek termel valamilyen molekulát, amelyiknek szerepe
van az emlõrákok keletkezésében. A BRCA2-hibás asszo-
nyoknál nem ilyen mértékû a védõhatás, a mûtét mégis célsze-
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rû. Az ER+ és PR+ emlõrákos betegek hormonkezeléseként
egyébként is kikapcsoljuk a petefészkek mûködését (aroma-
tázgátlókat adunk).

BRCA1-hibás emlõrákos betegnél célszerû a függelékeltávolí-
tást elvégezni a kórismét követõ két éven belül, a BRCA2-hi-
bát hordozóknál pedig az elsõdleges kezelés részeként – jelen-
tõsen csökkenti az emlõrák-halálozást.

Ha a BRCA-hibát változókoron túli asszonynál fedezik fel –
például családi terheltségi vizsgálatkor –, a függelékek eltávo-
lítását célszerû azonnal elvégezni: az emlõrák veszélye 70 éves
korig fokozott.

Az irodalmi adatok szerint az eltávolított méhkürtök 5–10%-ában
fordul elõ savós hámbeli rák (STIC). Valószínûleg nagyobb az
arány: a megfelelõen feldolgozott méhkürtökben 17%-os gyako-
riságot is említenek. A hámbeli rákkal egyidejûleg 1–2 %-ban
elõfordul korai méhkürtrák.

A petefészkek kivételének azonban számos hátránya is van –
ezek leginkább az ösztrogén- és androgénhiányból keletkez-
nek:

Korai következmények. A hohullámok, a hüvelyszárazság, a
nemi vágy és a kielégülés csökkenése gyakori. Elofordul meden-
cei fájdalom, hátfájdalom, hüvelyi vérezgetés, gyengeség, kime-
rülés, hasi teltségérzés, alvászavar, a tevékenység csökkenése, vi-
zelési zavarok.

Évekkel késõbbi következmények. Csontritkulás, szív-érrend-
szeri betegségek, szellemi tevékenység hanyatlása (butulás, gon-
dolkodási zavar), hangulatváltozások (bánatosság, mélabú), nemi
szervi süllyedések, vizelési zavarok.

Megjegyzés: A petefészkek eltávolításának hátrányait elem-
zõ irodalmi adatok óvatosan értékelendõk, mert a hormonke-
zelés kérdését sokan nem vagy csak részben tárgyalták. Még-
is kitûnik, hogy a hormonok adása zömében ellensúlyozza a
szövõdményeket.

Helyettesítõ hormonkezelés
A fiatal nõk eltávolított petefészkeinek mûködését he-
lyettesíteni kell hormonok adásával. Ennek számos
formája van, részletezésük túlmegy a kereteken. Lé-
nyeg: mindenkor tájékoztatni kell az asszonyokat a le-
hetõségekrõl, és az igényeik szerint választunk.
A megfelelõ, több évtizedes hormonkezeléssel a pete-
fészek-eltávolítás szinte minden hátránya kivédhetõ.

Megjegyzés. Ellenvetésként a hormonkezelés esetleges em-
lõrákot fokozó hatását említik. Ez nem bizonyítható, a pete-
fészkek hiányában a hormonkezelés nem fokozza az emlõrák
veszélyét (10, 11). Sõt, akiknek csak ösztrogént adtak, abban
még ritkább volt az emlõrák, ezért a szerzõk a petefészkek el-
távolításával egybekötött méheltávolítás/méhcsonkolás kér-
dését is felvetették (12) (lásd lejjebb).

A függelékeltávolítás lelki következményeit többen is vizsgál-
ták, megállapítva, hogy lényegesen csökkenti a szorongást, lé-
lekzavart; a testképzetet és a nemi élet megítélését nem befo-
lyásolja (13).

" Sarkalatos, hogy a petefészkek és a méhkürtök szövetállo-
mányát teljesen eltávolítsuk. A petefészek ereit, a petefészek-
tartó szalagot (ligamentum infundibulopelvicum) a petefé-
szektõl 2 cm-re fogjuk le. A petefészekszalagot egészen közel
a méhhez, a petevezetõt pedig közvetlenül a méhfalban vágjuk
át, a méhfalban maradt részt égessük le. A medence és a has-
üreg alapos átnézése, hasi mosófolyadék stb. szerves része a
mûtétnek. A függeléket egyben távolítsuk el, kerülve a szóró-
dás veszélyét. Végezhetjük a függelékek eltávolítását hastük-
rözéssel; a kivétel zsákban történjék, hogy ne érintkezzen a já-
rattal.

" Nem kevésbé fontos az eltávolított szöveteknek a szokásos-
nál sokkal részletesebb feldolgozása rejtett rák felfedezésére.
A szövettanászt megfelelõen kell tájékoztatni.

A méhkürt szövettani feldolgozásának nemzetközileg ajánlott
formája a SEE-FIM (sectioning and extensive examination of the
fimbria):

" Az egész méhkürtöt legalább 4 óráig rögzítik a hámvesz-
tés elkerülésére.

" A rojtok utolsó 2 centiméteres szakaszát levágják, hosszá-
ban négy részre felvágják.

" A méhkürt többi részét 2 milliméterenként keresztben fel-
vágják.

A megfelelõ feldolgozással a rejtett elváltozások felfedezése
sokszorossá válik (lásd feljebb).

" Részleges méhkürt-eltávolítás késleltetett petefészek-eltá-
volítással

Lényege: a gyermekáldás lezárásával részlegesen eltávolítjuk
a méhkürtöt a petefészekrák kialakulásának megakadályozásá-
ra. Az asszonyokat szokásosan ellenõrizzük, majd a csírasejtes
BRCA1-hibát hordózóknál 40 éves korra, a BRCA2-hibás
vagy egyéb hasonmás átrendezõdési génhibát hordozóknál 45
éves korra eltávolítjuk a petefészkeket. Ezzel a módszerrel a
petefészkek korai kivételébõl adódó hátrányokat lehet lénye-
gesen csökkenteni – a két mûtét között egy évtizednél is
hosszabb idõ telhet el. A módszer hatékonyságát többen is
vizsgálják, az eddigi adatok szerint nem fordult elõ petefészek-
rák (14).

" Méheltávolítással kapcsolt függelékeltávolítás

Három okból vetõdött fel a méh kivétele a függelékeltávolítás-
sal egyszerre végezve:

" a méhkürt méhfali részében kialakuló méhrák elkerülés;
" a méhtestrák kivédése, például a szemölcsös savós méhrák,

vagy ha emlorák miatt tamoxifent adunk;
" a progeszteron kihagyása a helyettesítõ hormonkezelésból.

Ezek közül csak a harmadik megfontolandó, mivel a méhfali
méhkürtszakaszban rák nemigen képzõdik, a tamoxifen he-
lyett pedig van más hormonkezelési lehetõség. A progeszteron
(progesztin) emlõrákot elõsegítõ hatását sokan említik a nem-
zetközi irodalomban. Véleményünk szerint a petefészkek eltá-
volítása után ez a veszély nem áll fent. Más kérdés, hogy az



egyedüli ösztrogénkezelés védõhatású, gátolja az emlõrák ki-
alakulását. Erre is van azonban más megoldás: a progeszteron-
tartalmú méhbe helyezhetõ eszköz felhelyezésével adhatunk
ösztrogént önmagában. A méheltávolítás, avagy a méhcsonko-
lás lehetõsége ennek ellenére valós meggondolás, fõleg ha
méhizomdaganat vagy más jóindulatú elváltozás is van –
mindenkor egyedi döntésen alapszik.

Várandósság tervezése. A csírasejtes BRCA-hibát hordozó
asszonyok fogamzásképessége nem tér el az átlagétól, noha a
petefészkek élettartamát mérsékelten rövidebbnek találták: a
változókor valamivel korábban következik be (az átlagos 49 év
szemben a népességi 52,3 éves átlaggal). IVF-nél a szokásos-
nál kevesebb petesejt nyerhetõ. A BRCA1-hibát hordozók
szérum-AMH (anti-Müller-hormon) szintje alacsonyabb az
élettani értéknél; a BRCA2-hibát hordozóknál nem (9).

Lehetõség van a beágyazódás elõtt genetikai vizsgálatra. A je-
lenlegi gyakorlat, ha az anya vagy az apa BRCA-hibát hordo-
zó, az IVF-fel nyert 5 napos blastocysta néhány sejtjébõl vé-
geznek BRCA-vizsgálatot (preimplantation genetic diagnosis,
PGD). A BRCA-negatív ébrényt fagyasztják, majd beültetik a
házaspár kérése szerint (15). A beágyazódás elõtti genetikai
vizsgálat elvégzése egyedi elhatározás, a házaspár kérése sze-
rint történik. A felmérések szerint a többség kéri, de leginkább
azok, akik maguk is szenvednek petefészek- vagy emlõrákban
(9).

A magzat genetikai vizsgálata BRCA-hibára erkölcsi megfon-
tolást vet fel, mivel a génhiba nem betegséget okoz, csak hajla-
mosít a betegségre, és a megelõzésnek is vannak lehetõségei,
így a terhességmegszakítás jogosultsága kérdéses.

A tüszõrepedések gyakorisága és a BRCA-hibás asszonyok
petefészekrákjának kialakulása közötti kapcsolat miatt aggo-
dalom vetõdött fel a tüszõérést és repedést serkentõ kezelések-
kel kapcsolatban, például IVF-nél. Vizsgálatok ezt nem tá-
masztják alá; a BRCA-hibás asszonyok is biztonsággal kezel-
hetõk (9).

A függelékeket – megelõzésre – ivarérett korban távolítjuk el;
ennek lehetnek a fogamzással kapcsolatos megfontolásai is.
A petesejtkinyerés, -fagyasztás (oocyte cryopreservation) és
mûvi megtermékenyítés az egyetlen lehetõség a késõbbi fo-
gamzásra.

Ismert, hogy a sejtmérgezõ szerek károsíthatják a petefészke-
ket, csökkentve a fogamzás lehetõségét. Ez az örökletes fiatal-
kori emlõrákos nõk családtervezése szempontjából lehet lé-
nyeges. A károsító hatás általában átmeneti, összességében
nem csökken a fogamzás, egyedileg azonban elõfordul, ezért
az esetleges petesejtkinyerés és fagyasztás lehetõsége is egye-
dileg mérlegelendõ. Lényeges a kevésbé petefészek-károsító
sejtmérgezõ szerek kiválasztása. Idetartozik még a fenntartó
hormonkezelés (tamoxifen, aromatázgátlók) és a fogamzás
kérdése is. A hormonszedés alatt nem következik be fogamzás.
A hormonok adásának felfüggesztésére vonatkozó válaszra
nincs elegendõ adatunk.

A BRCA-hibás petefészekrákok kezelése. A szokásos kezelési
elveket alkalmazzuk (lásd 35., 45. oldal) néhány sajátos meg-
fontolással:

" Ezek a daganatok rendkívül érzékenyek a DNS-t károsító
(keresztkötéseket létrehozó) sejtmérgezõ szerekre (cross-
linked agents): doxorubicinra, liposomás doxorubicinra, de
leginkább a platinakészítményekre. Magyarázata: a HR-hiá-
nyos sejtekben a kétszálú DNS-törés helyreállítása nem meg-
felelõ, a sejtek zöme elpusztul.

" A gyógyszeres kezelésben feltétlenül helye van a PARP-
gátlóknak. Ezek a daganatok hatványozottan érzékenyek erre a
kezelésre. A PARP-gátlókat adhatjuk kiegészítõ és/vagy fenn-
tartó kezelésként is. A SOLO-1 klinikai vizsgálata (16) bebi-
zonyította, hogy a BRCA1 és BRCA2 csírasejtes hibát hordo-
zó petefészekrákos asszonyoknál a kemoterápiát követõ ola-
parib (2 ! 300 mg naponta) fenntartó kezelés 70%-kal csök-
kentette a daganat kiújulását és a halálozást.

Megjegyzés: Ha a BRCA génekben újabb olyan hiba keletkezik,
amelyik visszaállítja olvasókeretét (BRCA mutation reversions),
a daganatsejtek érzéketlenné válhatnak a sejtmérgezõ szerekre és
a PARP-gátlókra. Az ilyen másodlagos érzéketlenséget a kiújult
daganatokban figyelték meg (17). (Lásd még 2. függelék.)

A platinaérzékeny petefészekrákok a PARP-gátlókra is érzé-
kenyek, de a PARP-gátlók a platinára érzéketlen daganatok
egyharmadában is hatásosak. A gyógyszeres kezelés leghatá-
sosabb formáját a további vizsgálatok dönthetik el.

" A méhkürt megelõzõ függelékeltávolításával felfedezett sa-
vós hámbeli rákjánál (STIC, 8–9. oldal) nincs egységes állás-
pont, hogy szükséges-e gyógyszerek, sejtmérgezõ szerek adá-
sa. Nem tudjuk, hogy milyen arányban keletkezhet hashártyai
rák, de elõfordul, hogy a függelékeltávolításakor már jelen
volt a hashártyán, csak nem volt megfelelõ a stádiumozás. So-
kan nem adnak kiegészítõ kezelést, ha a függelék eltávolítása-
kor megfelelõen stádiumoztak, és a szövetbetörésnek semmi
jele. Mások nem osztják ezt a véleményt (18). A biztonság
kedvéért megfontolandó a platinakészítmény adása: ciszplatin
hetente 3–4 alkalommal vagy két carboplatinkezelés.
A PARP-gátlók adásával nincs tapasztalat; feltétlen vizsgálan-
dó.

" Az ivarérett korú petefészekrákos betegek eltávolított pete-
fészkeinek mûködését hormonok adásával kell helyettesíteni.
Elegendõ az egyedüli ösztrogénkezelés. A helyettesítõ hor-
monkezelés nem befolyásolja a petefészekrák alakulását, nem
több a kiújulás. A betegek életét azonban lényegileg javítja.

Kórjóslat. A BRCA-hiányos petefészekrákok kimenetele ked-
vezõbb, alapvetõen, mert érzékenyebbek a sejtmérgezõ sze-
rekre; hosszabb a daganatmentes és az általános túlélés is.

EGYÉB HR-HIÁNYOS PETEFÉSZEKRÁKOK
Ezek közé a hasonmás átrendezõdéses hibajavításban
(homologous recombination DNA repair) közvetlenül részt
vevõ fehérjéket kódoló gének csírasejtes hibái tartoznak.
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Megjegyzés. A hasonmás átrendezõdéses hibajavításban részt
vevõ fehérjékkel kölcsönhatásban lévõ fehérjéket kódoló gének
csírasejtes hibái is többé-kevésbé kialakítanak HR-hiányos álla-
potot, és fokozzák a petefészekrák veszélyét is. Ezek azonban
merõben mások, ezért ezeket az egyéb csírasejtes génhibák okoz-
ta petefészekrákok csoportjában részletezzük.

A hasonmás átrendezõdés fehérjéit kódoló gének közül a
BRCA1/2 mellett a RAD51C, RAD51D és a BRIP1 gének csi-
rasejtes hibáinak petefészekrákra hajlamosító hatása ismert.
Ezeknek a géneknek a hibái a HR-hiányos örökletes petefé-
szekrákok negyedét teszik ki, közepes megnyilvánulásúak*
(penetrance); 10–15%-ban alakul ki petefészekrák. A leggya-
koribb a BRIP1-hiba (19). Az emlõrák kockázata nem na-
gyobb, avagy nem ismert pontosan.

Valószínûleg a PALB2 csírasejtes hibája is hajlamosít petefé-
szekrákra, de nem bizonyított; néhány PALB2-hibás család-
ban petefészek- és emlõrák fordult elõ halmozottan (20). Az
ATM-, BARD1- és NBN-hiba is gyakoribb a petefészekrákos
asszonyoknál, mint az átlagnépességben, a hajlamosító hatás
megállapításához azonban további vizsgálatok szükségesek.
A CHEK2, RAD50 és MRE11A csírasejtes hibái nem növelik
a petefészekrák kialakulásának veszélyét. Az emlõrák kocká-
zata ATM-hibánál ~25%, CHEK2-hibánál 35%, PALB2-hibá-
nál 35–70%.

A nem BRCA HR-hiányos petefészekrákok zöme is magas-
fokú savós rák, de elõfordul méhhámszerû és világos sejtes is
(21).

Megelõzés, kezelés. A megelõzõ méhkürt-eltávolítás a BRIP1,
RAD51C és RAD51D csírasejtes hibáinál is javasolt. Hason-
lóan a BRCA-hiányos petefészekrákokhoz, a hasonmás átren-
dezõdés hiányának más formáinál is kedvezõbb a kórjóslat, az
általános és a daganatmentes túlélés is hosszabb. Oka: ezek a
daganatok is érzékenyek a sejtmérgezõ szerekre, fõleg a plati-
naszármazékokra. A kezelési elvek is egyeznek a BRCA gé-
neknél írtakkal.

Megjegyzés. A hasonmás átrendezõdéses DNS-hibajavítást külön
dolgozatban ismertetjük.

ÖSSZEGZÉS
A hasonmás átrendezõdéses hibajavítási gének, mindenekelõtt
a BRCA gének csírasejtes hibái meghatározóan befolyásolják
a génátíródást, a daganatok szöveti és molekulaszerkezetét
(immunfestési képet), a kezelésre adott sejtválaszt és a
kórjóslatot is.

! PÁRHIBAJAVÍTÁS-HIÁNY* (MISMATCH REPAIR [MMR]
DEFICIENCY)

A párhibajavítás* (mismatch repair, MMR) a DNS-sokszoro-
zódás bázishibáinak legfõbb helyreállítási módja. Ha nem
megfelelõ, halmozottan keletkeznek génhibák, és ez rákképzõ-
déshez vezetnek. Ez a magyarázata, hogy az örökletes
párhibajavítás-hiányos* betegségekben (Lynch-tünetcsoport)
gyakori a rák. A hiányosság azonban elõsegítheti a szórványos
rákok keletkezését is túlmetilezettség következtében.

LYNCH-TÜNETCSOPORT (HEREDITARY NON-POLYPOSIS
COLORECTAL CANCER, HNPCC)
Rákhajlamot örökítõ csírasejtes génhiba (örökletes rákhaj-
lam); a párhibajavítás vagy a párhiba javítását szabályozó gé-
nek veleszületett rendellenessége. Leggyakrabban vastagbél-
rák keletkezik, általában a jobb vastagbélben, és nem polipos
eredetû. Innen kapta eredeti elnevezését: nem polipos örökle-
tes vastag- és végbélrák.

Megjegyzés. Az elsõ ilyen családot Aldred Scott Warthim írta le
1913-ban.

Gyakori még a méhnyálkahártyarák, bõrrák, de elõfordul pete-
fészek-, gyomor-, vékonybél-, máj-, hasnyálmirigy-, emlõ-,
mellékvesekéreg-, hólyag- és húgyvezetékrák, továbbá agyda-
ganat (glioblastoma) is. A Lynch-tünetcsoporthoz kötött pete-
fészekrákok az öröklõdõ petefészekrákok 1%-át adják.

Legalább kétféle Lynch-tünetcsoport ismert:

Muir–Torre-tünetcsoport. Jellemzõje a szemdaganatok (kerato-
akantoma, faggyúmirigyrák) elõfordulása a fenti daganatokon kí-
vül.

Turcot-tünetcsoport; az agy- (meduloblastoma, strocytoma), to-
vábbá a vastag- és végbéldaganatok együttes elõfordulása jellem-
zi. Lehet Lynch-tünetcsoport vagy APC (adenomatosus poly-
posis coli; familial adenomatous polyposis).

Kóreredet. A betegség a hiányos párhibajavítás következmé-
nye, elsõdlegesen (70–90%) az MSH2 és az MLH1 gén hibája,
10–30%-ban a PMS2 és az MSH6 gén rendellenességébõl,
3%-ban pedig az EPCAM csírasejtes hibájából is. Az utóbbi-
aknál jóval enyhébb formában nyilvánul meg: ritkábban kelet-
kezik rák, és késõbbi életkorban alakul ki.

Megjegyzések. Az MSH2- és az MLH1-génhiba követ-
keztében a párhibajavítás jóformán teljesen elmarad,
mivel az MSH2 és MLH1 fehérje szerepét más fehér-
jék nem képesek ellátni. Az PMS2 és az MSH6 fehérje
feladatát az MLH3 valamelyest ellátja, ezért a helyre-
állítási folyamat némileg megmarad.

Az EPCAM (epithelial cell adhesion molecule) sejthártyai cukor-
fehérje, a sejtek összetapadását segíti, részt vesz a jelvitelben, a
sejtburjánzásban. Az EPCAM gén közvetlenül az MSH2 gén mel-
lett van. Megfigyelték, hogy az EPCAM gén 3’-végi hiánya kö-
vetkeztében az MSH2 fokozottan metilezõdik, és párhibajavítási
hiány alakul ki.

Öröklõdése testi kromoszómás uralkodó (hereditary
autosomal dominant): a betegek egy ép és egy kóros allélt örö-
kölnek, és ha az ép allél meghibásodik, elvész vagy lecsendesí-
tõdik, például metilezõdés következtében, a DNS-hibák sok-
szorozódva keletkeznek, elõszeretettel a mikroismétletek terü-
letén. A párhibajavító fehérje kiesése következtében nem javí-
tódnak a mikroismétletek hibái, ezért genetikailag bizonyta-
lanná válnak (mikroismétlet-ingatagság*, microsatellite
instability, MSI). A párhibajavítás-hiányos sejtekben halmo-
zottan fordulnak elõ az ismétleteknek az egy- vagy két-
nukleotidos kereteltolódási (frameshift) hibái. A rák abból a
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sejtbõl keletkezik, amelyben az ismétlethiba a daganatképzõ-
désben részt vevõ génnek a kódoló szakaszában van.

Gyakoriság. Az általános népességben 1/300–400 arányban
fordul elõ; ez az egyik leggyakoribb örökletes rákhajlam-
állapot.

Klinikai kép. Leggyakrabban vastagbélrák keletkezik, az érin-
tett férfiak több mint 90, a nõk több mint 80%-ában alakul ki
75 éves korra. Nõknél a méhtestrák a második legtöbbször elõ-
forduló daganat.

A petefészekrák a betegek ~10%-ában alakul ki; leggyakoribb
a méhhámszerû, a méhhámszerû részeket is tartalmazó kevert
és a világos sejtes petefészekrák; általában 50 éves kor elõtt
keletkezik (átlagéletkor 45 év; az örökletes HR-hiányos pete-
fészekrákoknál 5–10 évvel korábban is). Ezek leginkább hely-
ben növekednek, ezért a legtöbbet korai állapotban ismerjük
fel, és kórjóslatuk is kedvezõ: az általános túlélés 80%.

Kórisme. A Lynch-tünetcsoport megállapítását elõször a klini-
kai megnyilvánuláshoz kötötték, kidolgoztak háromféle felté-
telt, az Amsterdam-, Amsterdam-II- és a Bethesda-feltételt.

" Amsterdam-irányelv: a vastag- és végbélrák családi halmozó-
dására és az életkori megjelenésére szorítkozik. Legalább há-
rom vastag-végbélrák legyen a családban a következõ feltéte-
lek szerint:
" A betegek közül legalább egy legyen elsõfokú rokonság-

ban valamelyik másikkal.
" A betegség legalább két nemzedékben forduljon elõ.
" Legalább egy beteg legyen 50 évnél fiatalabb a rák kelet-

kezésekor.
" A FAP legyen kizárható.
" A rákot szövettanilag kell igazolni.

" Amsterdam-II-ismérvek (nevezik módosított Amsterdam-is-
mérveknek is): figyelembe veszi az egyéb daganatokat és a
szövettani jelleget is. Az Amsterdam-feltételtõl csupán abban
különbözik, hogy legalább három Lynch-tünetcsoporthoz köt-
hetõ daganat forduljon elõ a családban, tehát lehet másféle is,
mint vastag-végbélrák.

" Bethesda-ismérvek. Elõírja a daganatsejtek vizsgálatát a
mikroismétletekre (MSI; microsatellite instability) a követke-
zõ esetekben:
" A vastag-végbélrák 50 évnél fiatalabb korban fordul elõ.
" 50 évnél fiatalabb, elsõfokú rokonságban lévõ daganatos

betegeknél
" Kettõ vagy több, elsõ-, másodfokú rokonságban lévõ

érintetteknél
" Egyidejû és másidejû daganatoknál

A mikroismétletek kimutatása kórjelzõ.

Megjegyzés. Az MSH6-hibás esetekben a mikroismét-
letek eltérései jóval ritkábbak, fõleg a kétnukleotido-
soké.

A Lynch-tünetcsoportos személyek felismerésére a klinikai és
családi ismérvekre alapozott módszer nem megfelelõ, az érin-
tettek 30–70%-át nem ismeri fel, ezért különbözõ szûrõmód-

szereket javasoltak. A legelterjedtebb a párhibajavítási fehér-
jék immunfestése és a mikroismétletek PCR-vizsgálata.

" Az MLH1, MSH2, MSH6 és PMS2 fehérjék immunfestéses
vizsgálata gyors és egyszerû módszer, és megbízható is. Ha
valamelyik fehérjére teljesen negatív, szükséges a kódoló gén-
jének vizsgálata.

" A mikroismétletek PCR-vizsgálata (polymerase chain
reaction, PCR). Minden esetben szükséges a beteg daganatá-
ból és más szövetébõl vett minta. Sokféle ismétletjelzõ
(microsatellite marker) áll rendelkezésre, a vizsgálatokat min-
dig ötfélével végezzük. Az ismétlõdõ nukleotidok törlõdése
vagy beékelõdése a DNS-szakasz hosszát csökkenti vagy nö-
veli, jelezvén a bizonytalanságot. A PCR után a DNS-szaka-
szok méretét gélelektroforézissel határozzuk meg. A daganat
különbözõ méretû PCR-termékeit összehasonlítjuk a szöveti
mintákból vettekkel.

Azokat a daganatokat, melyekben két vagy több ismétlet mérete
eltér, nagyfokú mikroismétlet-ingatag (high frequency micro-
satellite instability, MSI-H) daganatnak nevezzük. Amennyiben
csak egy mikroismétletben van különbség, enyhefokú mikro-
ismétlet-ingatag (low frequency microsatellite instability,
MSI-L) daganatról beszélünk. Ha nincs eltérés, mikroismétlet-
biztosnak (microsatellite stable, MSI-S) mondjuk a daganatot.

Mivel a mikroismétletek PCR-vizsgálata a párhibajavítási gének
mûködésérõl tájékoztat, képes olyan ismétletingatag eseteket ki-
mutatni, melyeknél a géneket érintõ hibák nem változtatják meg a
fehérje magi elhelyezkedését, így immunfestéssel nem mutatha-
tók ki.

Az Amsterdam-II- és a Bethesda-irányelvek, az immunfestés
és a mikroismétletek vizsgálata valószínûsíti a Lynch-tünet-
csoportot; a végsõ kórisméhez nélkülözhetetlen a csírasejtes
génhiba kimutatása bázispásztázással.

A Lynch-tünetcsoportos betegek szûrése, a megelõzés lehetõ-
ségei. A National Comprehensive Cancer Network javaslata:

Vastagbélrák

" Végbéltükrözés a polipok eltávolításával 20–25 éves kortól
1–2 évente. Ha 20 évnél fiatalabbnál is elõfordult vastagbélrák
a családban, a tükrözés kezdése 2–5 évvel korábban.

" Megelõzõ vastagbél-eltávolítás inkább csak azoknál javasolt,
akiknél ismételten kifejezett a polipképzõdés, vagy nem meg-
oldott a rendszeres ellenõrzés.

A szervezet véleménye szerint a fentiekkel csökkenthetõ a vastagbélrák
elõfordulása és a halálozás is. Gyógyszeres megelõzésre aszpirin szedését
javasolja az irodalom, ám a megfelelõ adatok hiányában ez még nem te-
kinthetõ szokványosnak.

Méhtestrák, petefészekrák

Nem bizonyított, hogy az évenkénti vizsgálattal és hüvelyi ult-
rahangvizsgálattal csökkenthetõ a méhtestrák kialakulásának
veszélye; legjobb lehetõségnek az évenkénti méhüregi minta-
vétel látszik. Célszerû a méhnyálkahártya-mintákat MSH2,
MSH6, MLH1 és PMS2 immunfestéssel is megnézni.

A petefészekrák kivédésére az évenkénti CA125-meghatá-
rozás és hüvelyi ultrahangvizsgálat szóba jön, és nem is ered-
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ménytelenül, de elegendõ adat nem áll rendelkezésre. A fo-
gamzásgátló tabletták veszélyt csökkentõ szerepe nem ismert.

Javasolt a méh és a függelék eltávolítása a gyermekáldás befe-
jezése után, általában 40 éves kor körül, kivált, ha más okból is
szükséges hasmûtétet végezni.

Egyéb rákok

A Lynch-tünetcsoportban elõforduló egyéb daganatok (gyo-
morrák, vékonybélrák, hasnyálmirigyrák, agydaganat) szûré-
sérõl nincs elegendõ adatunk, mindenkor egyedileg járnak el.
Az emlõrák veszélye nem nagyobb: külön emlõszûrési ajánlás
nem szükséges.

Kezelés, ellátás. A petefészekrákot szokványosan kezeljük;
néhány megfontolás:

" A 40–45 éves korban keletkezett petefészekrák mindig
felveti a Lynch-tünetcsoport veszélyét, akkor is, ha hiá-
nyoznak a kórisme ismérvei. Vizsgálatok szükségesek
ennek kizárására vagy megerõsítésére.
" Ha igazolható az öröklõdõ párhibajavítási hiba, feltétle-

nül szükséges más daganatok kereséses, kivédése, to-
vábbá a családtagok tájékoztatása; hatásos megelõzési
módszerek állnak rendelkezésre.
" A gyógyszeres kezelés kiegészítése immunkezeléssel

(sejtkör ellenõrzõpont-gátlókkal) újabb lehetõség; fõleg
az elõrehaladott vagy a kiújult rákoknál célszerû. A
megfigyelések még gyûlnek, a kezelés keresi helyét.
Újabban a PD1-ellenanyag adásának hatékonyságáról
számoltak be (22).

PD1-ellenanyag (antibody to programmed cell death-1). A PD1
kifejezõdik a T-sejtek felszínén, tompítja a sejtes immunválaszt,
gátolva az autoimmun betegségek kialakulását. Az immunválasz
tompításával a T-sejtek daganatpusztító hatása is jóval gyengébb.
Eme ellenanyag adásával ezt akadályozzuk meg: a T-sejtek tevé-
kennyé válva támadják a ráksejteket.

KÉTVÁLZATOS PÁRHIBAJAVÍTÁS-HIÁNY
(CONSTITUTIONAL MISMATCH REPAIR DEFICIENCY,
CMMRD)
Ritka örökletes rákhajlamosító betegség; nevezik biallelic
mismatch repair deficiency-nek (BMMRD) is. Gyermekkori
központi idegrendszeri és vérképzõszervi daganatok, további
fiatalkori (<20 életév) gyomor–bélrendszeri és bõrrák jellem-
zi, nagyritkán méhnyálkahártyarák is kialakul. Az ismert ese-
tek fele rokonházasságokban fordult elõ. A párhibajavítási gé-
nek kétallélos hibája okozza, legtöbbször az MSH2 és az
MLH1 géné. Az érintett mindkét szülõtõl kóros válzatot örö-
köl. Ellentétben a Lynch-tünetcsoporttal, a mikroismétletek
hibái ritkák. A kórisme, a kettõs hiba megállapítása, az MSH2,
MLH1, PMS2, MSH6 gének vizsgálatával lehetséges.
A kétválzatos hiba az átalakító keretet (translational reading
frame) változtatja meg, és a szervezet számára idegen fehérje
(újantigén) képzõdik, ezért immunválasz keletkezik. Az im-
munválasz a sejtkör-ellenõrzõpontot gátlókkal visszaszorítha-
tó, de az újantigén-alapú oltás is ígéretes.

! EGYÉB CSÍRASEJTES GÉNHIBÁKBÓL KELETKEZÕ
PETEFÉSZEK-DAGANATOK

Örökletes petefészekrák még sokféle gén csirasejtes hibájából
keletkezhet; ezek ritkák, avagy csak néha azonosítjuk. Elegen-
dõ adatunk nincs róluk. Sokszor tünetcsoportokkal hozták
kapcsolatba:

Li–Fraumeni-tünetcsoport (Li–Fraumeni syndrome, LFS).
Örökletes családi rákbetegség: sokféle daganat fordul elõ a
családban, jellemzõen a szokásosnál jóval fiatalabb korban.
Leggyakrabban emlõrák (50%), lágyszöveti és csontszarkó-
ma, fehérvérûség, agydaganat és mellékveserák keletkezik.
A veszélyeztetettek felénél a daganat 30 éves kor elõtt alakul
ki. 80%-ban csirasejtes TP53-hiba következménye. A TP53-
hiba sokféle; daganat leginkább akkor keletkezik, ha a p53 fe-
hérje DNS-kötõ gomolyában van eltérés. Petefészekrák gya-
korisága 1–2%.

Cowden-tünetcsoport (Cowden syndrome, CS). Más néven:
Bannayan–Ruvalcaba–Riley-tünetcsoport vagy PTEN hamar-
toma tumor syndrome. Ritka örökletes rákhajlamosító beteg-
ség, melyet az ébrényi szövetek bármelyikébõl kialakuló göb-
szerû szövetszaporulatok (szövetgöb*, hamartoma) jellemez-
nek. A szövetgöbök a kialakulás helyén lévõ érett szövetek
rendezetlen növedékei. Leginkább bõrben, nyálkahártyában,
emlõben, pajzsmirigyben, méhnyálkahártyában keletkeznek,
de elõfordulhatnak bármely szervben. Tüneteket, panaszokat
általában nem okoznak; a bõrön, nyálkahártyán gyakran kísé-
rik más elváltozások (nem gyulladásos bõrbetegségek). A szö-
vetgöbök jóindulatúak, bár gyakran alakulnak rákká. 80%-ban
a PTEN gén csírasejtes hibájából erednek. A géneltérést hor-
dozók körében az emlõrák gyakorisága 40–75%, a méhráké
40% és nem ritka a gyomor-bél poliposodás (40%) sem, a poli-
pok rákká alakulhatnak. A petefészekrák kialakulásának foko-
zott veszélyérõl is beszámoltak, de az adatok nem egyértelmû-
ek.

PTEN (phosphatase and tensin homolog). Daganatgátló fehérje
(403 aminosavas lipid-foszfatáz), a 10-es kromoszóma hosszú
karján (10q22-23) elhelyezkedõ PTEN gén kódolja.
A PI3K–AKT–mTOR jelközvetítés negatív szabályozója:
defoszforilálja a foszfatidil-inozitol-3,4,5-trifoszfátot, csökkent-
ve a PI3K-t követõ folyomány kinázokat (PDK1, AKT, mTOR és
S6K1). A PTEN gén hibája és az ép válzat elvesztése, károsodása
következtében PTEN-hiány keletkezik a sejtben, és a kinázok
foszforilálódnak, beindítva számos sejtfolyamatot: sejtnöveke-
dés, anyagcsere-fokozódás, sejtvándorlás, szövetbetörés stb.
A PTEN a RAD51 gén átíródását szabályozza, kiesése HR-hiá-
nyos sejtek kialakulását okozza (23). A PTEN károsodása vi-
szonylag gyakori a szórványos daganatokban. A ritka veleszüle-
tett PTEN-hiba többféle tünetcsoportot okozhat (Cowden-,
Cowden- szerû, proteus-, proteusszerû tünetcsoport, BRRS).

Peutz–Jeghers-tünetcsoport (Peutz–Jeghers syndrome, PJ).
Testi kromoszómás, uralkodó öröklõdésû betegség: gyo-
mor-bélrendszeri polipok, kóros melaninhalmozódások (bõ-
rön, nyálkahártyákon) és különbözõ rákok elõfordulása jel-
lemzi. Gyakori a polipok miatti fiatalkori bélelzáródás, bélbe-
türemkedés – a polipok nagyok, lebenyezettek, kocsányosak.
Jellegzetes a polipok szerkezete: az alaphártya kötõszöveti és
izomrostjai faágszerûen szétágazva uralják; a-simaizom-
aktin- és dezmin-ellenanyaggal festõdnek. Rák a betegek
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~85%-ában alakul ki; leggyakoribb a vastag- és végbélrák,
egyéb bélrendszeri, valamint az emlõrák (~50%). A petefé-
szek-daganatok (sexcord tumors with annular tubules,
granulosa theca celltumors, cystadenomas) ritkák.
70–90%-ban az STK11 gén csírasejtes hibájának (az LKB1 en-
zim képzõdési zavarának) következménye. Az
STK11/LKB1-hiba HR-hiányos állapotot hoz létre.

LKB1 (liver kinase B1). A CaMKL (Calcium/calmodulin
Dependent Protein Kinase-like) fehérjecsalád tagja, az STK11
(szerin-treonin-kináz-11) gén kódolja; ezért nevezik STK11-nek
is. Daganatgátló, közremûködik a sejtmûködés több folyamatá-
ban: sejtkör, sejtvégzet; a sejtenergia egyensúlyának fõ szabályo-
zója, továbbá jelentõs az ébrény fejlõdésében és a vérképzõ õssejt
mûködésében is. Szerepe van az AMPK-jelközvetítésben:
foszforilálva együttest képez a STRAD és MO25 fehérjékkel,
amely a jelközvetítés további 13 tagját serkenti. Részt vesz az io-
nizáló sugárzásos és más DNS-hiba javításában (DNS-hibaválasz
fehérje*, DNA demage protein): az ATM foszforilálja az ionizáló
sugár okozta DNS-károsodáskor, kölcsönhatásba lépve a
BRCA1 fehérjével segíti a hasonmás átrendezõdéses DNS-javí-
tást. Az STK11/LKB1 csírasejtes hibája okozza a Peutz–
Jeghers-tünetcsoportot. Szerzett hibája is részes a daganatképzõ-
désben.

Gorlin-tünetcsoport (Gorlin syndrome). Más néven: nevoid
basal cell carcinoma syndrome, Gorlin–Goltz-tünetcsoport.
Testi kromoszómás, uralkodó öröklõdésû betegség: számos
fejlõdési rendellenesség, valamint jó- és rosszindulatú dagana-
tok képzõdése, kivált a fiatalkori, testszerte megjelenõ
alapsejtrákok (basal cell carcinomas) elõfordulása jellemzi.
Sajátos az álkapocstömlõ és a tenyéren, talpon lévõ gödröcs-
kék. A 9-es kromoszóma hosszúkarján lévõ – 9(q22.3-q31) –
patched 1 daganatgátló gén (PTCH1) csírasejtes hibájából
ered. A petefészkekben gyakran (75%) keletkezik rostdaganat
(fibroma), amely többosztatú, jóformán mindig kétoldali, és
kalciumfelrakodások is megfigyelhetõk – ez ellenkezõje a
szokványos rostdaganatnak, amely egyosztatú, nincs kalcium-
felrakódás, és 90%-ban egyoldali. Elõfordul a petefészekben
rostszarkóma és nagyritkán ivarléc–alapszövet daganat (sex
cord stromal tumor).

PTCH1 (patched 1). Sejthártyai jelfogó, az ébrényi fejlõdés és a
sejtmûködés szabályozásában meghatározó törzsökös
Hedgehog- (HH-) jelközvetítés irányítója. Gátolja a jelközvetí-
tést serkentõ SMO mûködését, ezen keresztül a génátíródást.

DICER1-tünetcsoport. Daganatképzõdésre hajlamosító álla-
pot, a DICER1 gén csírasejtes hibájának következménye. Sok-
féle, ritkán elõforduló, gyermek- és serdülõkori daganat (mell-
hártya–tüdõ blastoma, tömlõs nephroma, agyalapi mirigy
blastoma stb.) családi halmozódása jellemzi. A nõi nemi szer-
vekben a méhnyak ébrényi harántcsíkolt izomszarkómája és a
petefészekben ivarléc–alapszövet, fõleg Sertoli–Leydig-sejt
daganat fordul elõ, de leírtak fiatalkori granulosasejtes daga-
natot, gynandroblastomát és nem jellegzetes ivarléc–alapszö-
vet daganatokat is. Nem daganatos eltérések szintén elõfordul-
nak, ilyenek: többgöbös golyva, nagyfejûség stb.

Megjegyzés. A DICER1 csírasejtes hibáját hordózók lehetnek tel-
jesen egészségesek. A daganatok kialakulásához itt is szükséges
a második hiba, de ez teljesen eltérõ: nem az ép válzat elveszté-
se/károsodása, hanem a DICER1 génnek a kivágógomolyt kódo-

ló szakászán létrejött egybázisú hibája. Ez a gomoly vágja az
elõ-miRNS-t. A bázishiba miatt megváltozik egy aminosav, és
mûködésképtelen fehérje keletkezik. Tehát nincs fehérjevesztés.

DICER1 törzsökös emberi RNSáz-3 enzim, a hosszú kétszálú
RNS-t/elõ-miRNS-t hasítja miRNS-ekre (egyszálú töredékekre),
amelyek a hírvivõ RNS-eket (mRNS-ek) gátolva szabályozzák a
sejtmûködés számos folyamatát. A DICER1 elõsegíti a RISC
(RNA-induced silencing complex) tevékenységét. A RISC-ben
lévõ endonukleáz (argonaute) hasítja az mRNS-t.

Kiegészítés:

" Az EMSY fehérje gátolja a BRCA2 gén átíródását; fokozott
képzõdése HR-hiányhoz vezethet. Megfigyelték, hogy azok a
petefészekrákok, amelyekben EMSY-túlmûködés kimutatha-
tó, nagyon erõszakosak – az ilyen betegek életkilátásai rosszak
(24).

EMSY (BRCA2-interacting transcriptional repressor EMSY). Át-
írást szabályozó fehérje; az EMSY gén (11q13-11q14) kódolja.
Kisagyban, tüdõben, emlõben, petefészekben, méhben és bõrben
képzõdik. A kromatinalakító együttesben* (chromatin
remodeling complex) gátolja, a H3- (hiszton-3-) fajlagos
metil-transzferáz együttesben fokozza a génátírást. A BRCA2 át-
íródásának gátlásával részt vesz a DNS-hiba kijavításában. Sze-
repe van a gyulladásokban is: az AKT1 (fehérje-kináz) szabá-
lyozza az interferonválaszt az EMSY foszforilálásával.

" A SMARCA4 csírasejtes hibánál a fokozott kalciumképzõ-
déssel társult kissejtes rák elõfordulása jellemzõ, fõleg a tüdõ-
ben és a petefészekben, de leírtak magasfokú savós petefészek-
rákot is (25).

SMARCA4 (SWI/SNF-related, matrix associated, actin
dependent regulator of chromatin, subfamily B, member 4). Más
néven: integrase interactor 1 [INI1]; BAF47, hSNF5 stb. Az
SWI–SNF együttes lényegi eleme, 47 kDa-s fehérje, amelyet a
22-es kromoszómán lévõ (22q11.2) SMARCB4 gén kódol. A
SWI–SNF együttes megfelelõ mûködését szabályozza.

SWI/SNF (SWItch/Sucrose Non-Fermentable) complex – ma-
gyarul SWI–SNF együttes – kromatinalakító fehérjeegység: az
SWI és az SNF gének által kódolt fehérjékbõl és néhány poli-
peptidbõl áll. Ezek a gének különbözõ kromoszómákon helyez-
kednek el. Az együttes fehérjéi rendkívül pontosan összehangol-
va változtatják a nucleosoma–DNS helyzetét, irányítva a génát-
íródást, a sejtelkülönülést és a sejtburjánzást. Daganatgátlóként
tevékenykednek.

A SWI–SNF együttes bármely tagjának hiánya, zavara daganat-
képzéshez vezethet. A rosszindulatú daganatokban gyakran ke-
letkezik SWI–SNF-hiány, de lehet csírasejtes is, például a
SMARCA4 gén öröklõdõ eltérése. A daganatok szerkezete össze-
függ azzal, hogy az együttes melyik tagja károsodott: a
SMARCA4-génhibára a kissejtes rák jellemzõ (26).

" A CDH1 gén csírasejtes hibája az örökletes kiterjedt gyo-
morrák (hereditary diffuse gastric cancer) okozója. Felvetették
összefüggését a petefészekrákkal, de nem ez bizonyított; a le-
benyes emlõrák elõfordulása viszont 60%.

! ÖSSZEGZÉS
A petefészekrák örökletes változatainak felismerése a klinikai
gyakorlatban két szempontból is lényeges. Fontos a petefé-
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szekrákban szenvedõk kezelése, a rokonoknál pedig a megelõ-
zés miatt. Ezért szükséges, hogy a hámeredetû petefészekrákos
betegeknél – a nyákos petefészekrák kivételével – végezzünk
genetikai vizsgálatot; legkevesebb a BRCA1 és a BRCA2 gé-
nek bázissorvizsgálatát. Ha ez negatív, a BRIP1, RAD51C,
RAD51D gén vizsgálata is célszerû. Lynch-tünetcsoport gya-
nújakor az MSH2, MSH6, MLH1 és a PMS2 gének vizsgálata
szükséges.

A génhiba ismeretében:

" kezdeményezhetünk szûrést,
" végezhetünk megelõzõ kezelést (függelékeltávolítás),
" kiválaszthatjuk a leghatékonyabb sejtmérgezõ szereket,
" indíthatunk kiegészítõ és/vagy fenntartó kezelést

(HR-hiánynál PARP-gátlókat),
" azonosíthatjuk a veszélyeztetett családtagokat.

Megjegyzés. A rákgenetikai vizsgálat elõbb-utóbb szokványos
vizsgálattá válik. Lényeges különbséget tenni a petefészekrákban
szenvedõ, és az érintetlen rokonok genetikai vizsgálata között: az
utóbbiaknál a megelõzés a cél, az elõbbieknél a megfelelõ keze-
lés.

Természetesen a genetikai vizsgálat tudományos szempontból
is alapvetõ: bepillantást enged a molekulatörténésekbe.

A HR-hiányos sejtekbõl keletkezõ rákok zöme magasfokú sa-
vós rák, amely leginkább a méhkürtben keletkezõ TP53-hiá-
nyos sejtekbõl indul ki. Ezek a sejtek szóródnak, majd a has-
hártyán megtapadva alakulnak rákká.

Megjegyzés. A HR-hiányos sejtekben a DNS-hibák kijavítása
elégtelen, ezért a p53 fehérjék tevékennyé válnak, megállítják a
sejtkört vagy sejtvégzethez vezetnek. A TP53-hibás sejtekben ez
elmarad, a sejtek tovább burjánoznak, genetikai hibák halmozód-
nak fel, a sejt genetikailag kiegyensúlyozatlanná válik, és ráksejt-
té alakulhat.

HR-hiányos petefészekrák. Az örökletes HR-hiányos petefé-
szekrákok többségét a BRCA gének, leginkább a BRCA1 gén
hibái okozzák, a hasonmás átrendezéses DNS-hibajavítás
egyéb génjeinek (BIRP1, RAD51C, RAD51D) csírasejtes hibái
25%-ban fordulnak elõ. Az utóbbiak jóval ritkábban fejezõd-
nek ki – klinikai jelentõségük csak ebben különbözik.

Teendõi javaslatok:

" Öröklõdõ petefészekrák-hajlam gyanújánál genetikai
tanácsadás szükséges (lásd szürke tábla).
" A veszélyeztettek szûrése megfontolandó – annak elle-

nére, hogy nem túl sikeres. Általában a 35. életévtõl a
CA125-meghatározás félévenként javasolt, amely ki-
egészíthetõ nõgyógyászati és hüvelyi ultrahangvizsgá-
lattal. A szûrés kezdhetõ korában is, ha a családban 35
évesnél fiatalabbnál fordult elõ petefészekrák. A családi
kórelõzmény irányadó. A képalkotó vizsgálatoknál a
méhkürtõk megfigyelése különösen fontos.
" A függelékek eltávolítása a gyermekvárás befejezését

követõen feltétlenül javasolt; BRCA1-hibánál 35–40,
BRCA2-hibánál 40–45 és BRIP1-, RAD51C-,

RAD51D-hibánál 45–50 éves korban. A mûtét >80%-
kal csökkenti a petefészekrákkal összefüggõ halálozást.
A petefészekrák kivédésének ez a leghatásosabb módja.
Célszerû a függelékeltávolítás azoknál az asszonyoknál
is, akiknél ugyan nem mutatható ki csírasejtes génhiba,
de a családban elõfordul emlõ- és petefészekrák. Például
petefészekrákos beteg elsõfokú rokonának 5%-os koc-
kázata van a petefészekrákra.

Ismerve, hogy a BRCA-hibás stb. örökletes petefészekrák csak-
nem mindig magasfokú savós rák, amely a méhkürtõbõl indul ki,
a petefészkek eltávolítása elvben nem feltétlen szükséges, és hát-
ránya is van (lásd fent). A gyakorlatban mégis része a megelõzés-
nek, mindenekelõtt, mert ~60%-kal csökkenti az emlõrák veszé-
lyét. Eltávolítható a petefészek a méhkürttel egy idõben, de kés-
leltetve is.

A méhkürtök egyedüli eltávolítása akkor jön szóba, ha az asszony
ragaszkodik a petefészkeihez. Ilyenkor a késleltetett petefé-
szek-eltávolítás egyedi esetekben helyénvaló.

" A mûtét elõtti években a fogamzásgátlók szedése java-
solt; az örökletes petefészekrákoktól is véd. Lényegesen
csökkenti a petefészekrák veszélyét a sok szülés és a tar-
tós szoptatás is.

" A megelõzõ függelékeltávolításkor kivett méhkürt elõ-
írásos szövettani feldolgozása elemi szempont (lásd
8–9. oldal). A teljesen épnek látszó méhkürtök 5–10%-
ában fordul elõ hámbeli savós rák (STIC), elvétve kez-
deti rák is. Gyógyszerek adását a hámbeli savós rák mi-
att általában nem tartják szükségesnek; rövid platina-
vagy PAR- gátló kezelés mégis megfontolandó.

" A petefészkek eltávolítását hormonok adásával kell el-
lensúlyozni. Petefészkek hiányában a hormonok nem
növelik az emlõrák kockázatát (10), sõt az egyedüli
ösztrogénkezelésnek védõhatásáról is beszámoltak,
ezért javasolták a méh kivételét/csonkolását is. A hor-
monok a csírasejtes BRCA-hibás asszonyoknak is biz-
tonsággal adhatók (9).

" A veszélyeztetettek függelékének eltávolítását követõen
a szûrést nem javasolják, mivel >90%-os a védelem. Az
elsõ néhány évben mégis célszerû a hathavonkénti ellen-
õrzés, hogy idõben felfedezzük a petevezetõbõl koráb-
ban szóródott TP53-hibás sejtekbõl keletkezõ rákot.

" Lényeges, hogy a csírasejtes BRCA1- és BRCA2-hiba
az emlõ- és petefészekrákok mellett hajlamosít dülmi-
rigy-, hasnyálmirigy-, epehólyagrák és szemgolyó-
melanoma kialakulására is. Az érintetteket ezekre vo-
natkozóan is el kell látni; megfelelõ szakemberhez irá-
nyítani.

Lynch-tünetcsoport. A petefészekrák viszonylag ritka (~10%),
leginkább méhhámszerû és világos sejtes rák keletkezik.
A legtöbbet korai állapotban ismerjük fel, kezelésük szokvá-
nyos, kórjóslatuk jó. Szûrésre az évenkénti CA125-megha-
tározás a hüvelyi ultrahangvizsgálat javasolt 30 éves kortól
kezdve. A 40 éves kor körül elvégzett méh- és függelékeltávo-
lítás a megelõzés hathatós módja.

Nehézséget jelent a Lynch-tünetcsoportos betegek azonosítá-
sa, ami a szûrés és megelõzés szempontjából fontos. Az
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Amsterdam-II- és a Bethesda-ismérvek (lásd feljebb) erre nem
megfelelõk: a párhibajavítási gének csírasejtes hibáiból kelet-
kezõ vastagbélrák, méhtestrák stb. ugyanis elõfordul rákhaj-
lamra nem utaló kis családokban is. A sejtek immunfestése az
MSH2, MSH6, MLH1, PMS2 fehérjére és a parányismétletek
PCR-vizsgálta segíthet az öröklõdõ génhiba felismerésében.
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! FÜGGELÉKEK

1. RÁKGENETIKAI TANÁCSADÁS
A rákgenetikai tanácsadás a rák kockázatának a felmérése,
és javaslattétel magyarázattal. Magában foglalja:

" a veszélyeztetettek azonosítását, akiknél a rákkeletkezési
hajlam fokozott;

" a veszélyeztetettek és családtagjaik tájékoztatását.
" Kiegészülhet a genetikai vizsgálattal.

A megelõzés (szûrés, megelõzési módszerek) alkalmazás
közvetlenül nem része a tanácsadásnak, de végezheti a ta-
nácsadó, ha megfelelõen képzett.

A veszélyeztetettek azonosítása. Az egyéni és családi kór-
elõzmény részletekbe menõ felvétele az alapja. Ez terjedjen
ki az életkorra, a daganatbetegség részleteire (beleértve a
kezelést és a szövõdményeket is, hány éves volt a beteg a
kórisme felállításakor), a fogamzás, a vetélés és a szülés
történéseire, fogazásgátlásra, esetleges hormonkezelésre,
étkezési szokásokra stb.

A petefészek és/vagy emlõrák családi halmozódásánál csa-
ládfát kell készíteni, amely legalább három nemzedékre ter-
jedjen ki (a tanácsot kérõk, szülõk és nagyszülõk nemzedé-
kére, illetve a gyermekekre is az életkortól függõen). Segí-
tik az adatok felvételét a családfa készítésére szerkesztett
számítógépes rendszerek, amelyek egyúttal tárolják is azo-
kat. A tanácsot kérõ által megadott adatokat orvosi igazolá-
sokkal (zárójelentés, boncolási lelet stb.) – ha mód van rá –,
ellenõrizni kell; sajnos ezek sokszor már nem állnak rendel-
kezésre.

Tájékoztatás

" Ha a felmérés alapján az örökletes daganat valószínûsége
nagyon kicsi, a tanácskérõt megnyugtathatjuk, további
vizsgálatokra, különleges ellenõrzésre nincs szükség.
" Ha az örökletes daganat veszélye megalapozott és ismert

az örökletes daganat kialakulásáért felelõs géneltérés, ja-
vasolhatunk génvizsgálatot, amennyiben az asszony lel-
kileg, kulturálisan és társadalmilag alkalmas rá, ha képes:
" feldolgozni a pozitív eredményt (lelki állapot),
" részt venni a megelõzésben (rendelkezik a szükséges

mûveltséggel, és társadalmi akadálya sincs).

A genetikai vizsgálat csak megfelelõ felvilágosítás után, a
tanácsot kérõ belegyezésével végezhetõ.

Megjegyzés. Ha a génvizsgálatra nincs lehetõség, igyekszünk
a kockázat nagyságát meghatározni, elsõsorban a családfa és
a népességi adtok alapján. A kockázat meghatározására kü-
lönbözõ számítási módok vannak; ezek ismertetése megha-
ladja ennek az összefoglalónak a kereteit. A veszélyeztetett-
séget kifejezhetjük százalékban, de viszonyított értékekkel is.
számolhatunk. Általánosságban a nem ritka daganatoknál –
pl. emlõrák (~10%-os gyakoriság) – közepes fokú veszélyez-
tetettségrõl akkor beszélünk, ha a kockázat mértéke 2-3-szor

nagyobb, mint az átlagnépességben. Amikor a daganat-kiala-
kulás valószínûsége ennél nagyobb, a veszélyeztetettséget
nagyfokúnak mondjuk. Ritkább daganatoknál, például pete-
fészekrák (1%-os gyakoriság), közepes fokú veszélyeztetett-
ségrõl 10% körüli, nagyfokúról 20% feletti kockázatnál be-
szélünk. A kockázat megítélésénél a rokonsági fok sokszor
meghatározó. Elsõ fokú rokon: szülõ, testvér és gyermek, má-
sodfokú rokon: nagyszülõ, unoka, nagynéni, nagybácsi, elsõ-
fokú unokatestvér, nagybácsi, nagynéni.

" A genetikai vizsgálat lehetõségét, elõnyét, hátrányát, a
vizsgálómódszer korlátait a tanácsot kérõvel meg kell be-
szélni.
" Fontos részletezni a pozitív és a negatív eredmény jelen-

tõségét, a hamis eredmény elõfordulásátlehetõségét, va-
lamint hogy a pozitív vizsgálati eredménynek következ-
ményei lehetnek:
" Lelki következmények. Ffélelem a rák kialakulásá-

tól. Mindennapi jelenség a pozitív eredmény túlérté-
kelése; megfelelõ tájékoztatással segíthetünk, hang-
súlyozva, hogy a génhiba csak hajlam, és a védekezés
lényegbevágóan csökkentheti a hajlamot.

" Párkapcsolati következmények. Például küllemet
csonkító mûtét. A génhiba öröklõdése az utódokban.

" Családi következmények. A génhiba felfedése a ro-
konoknak; a nem érintettek tájékoztatása. Ebben ter-
mészetesen a tanácsadónak is lényeges szerepe van.

Megjegyzés. Elvben elõfordulhat, hogy a felfedett génhiba új
géneltérés, a család más tagjaiban nem fordul elõ, de ez annyi-
ra ritka, hogy jóformán nem kell számolni vele.

" Társadalmi következmények. Állásbetöltési gondok
– nem veszik fel, mert az esetleges betegsége miatt
kiesik a munkából, többletköltség stb. Biztosítási
gondok – a biztosító nem vagy drágábban köt biztosí-
tást. Ez valós félelem, noha a törvény szerint a vizs-
gálati eredmény, mint testi állapot (például betegség)
nem vehetõ figyelembe.

" A következõ esetekben javasolt a genetikai tanácsadás és
a BRCA-vizsgálat:
" Magasfokú hámeredetû petefészek-/méhkürt-/has-

hártyarák
" Emlõrák ("45 év)
" Emlõrák ("50 év és családi terheltség)
" Kétoldali emlõrák
" Emlõrák és emlõrákos ("50 év) vagy hámeredetû pe-

tefészek-/méhkürt-/hashártyarákos elsõfokú rokon
" Emlõrák és két emlõrákos és/vagy petefészekrákos,

hasnyálmirigy-, dülmirigyrákos (Gleason-szám #7)
elsõfokú rokon

" Elsõdleges emlõ- és elsõdleges petefészekrák egy
személyben

" Férfiemlõrák
" Hármas negatív emlõrák
" BRCA-hibát hordozó elsõfokú rokon
" Többes családi rákelõfordulás
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Örökletes petefészekrák

" A várandósságot tervezõket tájékoztatni kell a magzati és
a beágyazódás elõtti (5 napos blastocysta) genetikai vizs-
gálat (preimplantation genetic diagnosis, PGD) lehetõsé-
gérõl, gyakorlati megvalósításáról, kockázatáról és er-
kölcsi vonatkozásairól.

Gyakorlati észrevételek

" Tapasztalat és az irodalmi adatok szerint a felajánlott
génvizsgálatot a tanácsot kérõk általában elfogadják,
megfelelõen értékelik, és részt vesznek a szûrésben,
megelõzésben, továbbá a tudományos vizsgálatokban is.

Megjegyzés. A vizsgálat visszautasítása kivételesnek számít.
Tudományos kutatás céljára ilyenkor is kérhetõ a vérvétel,
ami természetesen megint csak a tanácsot kérõ beleegyezésé-
vel lehetséges. A tudományos kutatás eredményeirõl – amely
a daganathajlamosító gén vizsgálatát is magában foglalhatja –
a tanácskérõt nem tájékoztatjuk.

2. PARP-GÁTLÓK IRÁNTI ÉRZÉKETLENSÉG
A PARP-gátlókra érzékeny sejtekben másodlagosan alakul ki. Több oka lehet.

" A HR-hiányosság mérséklõdése (lásd fent).

" Fokozott gyógyszerkiáramlás. Megfigyelték, hogy olaparibbal kezelt daganatsejtek fokozottabban képzõdhetnek p-glikoproteinek, nö-
velve a gyógyszer sejtbõl való kiáramlását, ezért a ráksejtek nem pusztultak el. A p-glikoproteinek gátlásával az olaparib ismét hatékony
lett (1). A mellékhatások súlyosak, a klinikai kezelés jelentõsége még tisztázandó.

" A MET–HGFR és a PI3K–AKT jelközvetítés zavara elõsegíti a daganatképzõdést és a PARP-gátlókkal szembeni ellenállást. A MET
foszforilálja a PARP1-et, fokozza tevékenységét, csökkenti a PARP-gátlók iránti fogékonyságát. A MET-többlet a petefészekrákos be-
tegek ~10%-ában fordul elõ, és a PARP-gátlókkal szembeni érzéketlenséggel társul. A PI3K–AKT vonal zavarának számos, köztük a
petefészekrákok keletkezésében is van szerepe. Megfigyelték, hogy PARP-gátlók adására bekövetkezõ PARP1-tevékenység csökkené-
se következtében fokozódik a PI3K–AKT jelközvetítés, elõsegítve a sejtek túlélését; az ilyen sejteket tehát a PARP-gátlók kevésbé pusz-
títják. A MET-gátlók és a PI3K–AKT gátlók hatékonyságát több vizsgálatban is tanulmányozzák; önmagában vagy PARP-gátlókkal kö-
zösen adva is; alkalmazásuk kísérleti szinten tart (2).

" A mikro-RNS-ek (miRNS) befolyásolják a PARP-gátlók hatékonyságát. Például a miRNS622 gátolja a nem hasonmás végegyesítésben
meghatározó Ku70 és Ku80 fehérjét, aminek következtében a hasonmás hibajavítás kerül elõtérbe: a DNS-károsodást (PARP-gátlók ha-
tását) a genetikailag változatlan ráksejtek túlélik; a PARP-gátlók hatása tehát kevéssé érvényesül. Hasonló megfigyeléseket tettek a
miRNS182-vel is. Mivel nincsenek miRNS-célpontú gyógyszereink, az miRNS-(fõleg az miRNS622/182-) képzõdés vizsgálata csak a
PARP-gátlók hatékonyságának elõrejelzésére alkalmazható.

"
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" Általános vélekedés, hogy 18 év alattiaknál nem végzünk
genetikai vizsgálatot; a nagykorú döntse el, hogy akar-
ja-e. Kivétel a gyermekkorban megnyilvánult betegsé-
gekre hajlamosító genetikai hibák vizsgálata. Ezek sze-
rencsére ritkák. Végezhetõ még genetikai rákvizsgálat
gyermekeknél tudományos célból, szülõi beleegyezés-
sel.
" A daganatos, például petefészekrákban szenvedõ beteg

genetikai vizsgálata, nem genetikai tanácsadás, hanem a
kezelés része, ugyanis befolyásolja a teendõket.

Kiegészítés. Nem a tanácsadás része, de a tanácsadók fel-
adata a betegtámogató csoportok (patient support group)
szervezése. Feladatuk segíteni a betegeket a gyakorlati ne-
hézségeik megoldásában, magyarázatokat adni a betegség-
gel kapcsolatban stb.


