
! BEVEZETÉS
A képalkotó vizsgálatok, így az ultrahangvizsgálat is, már ki-
fejlesztésüket követõen fontos részét képezték a betegségek,
köztük a nõgyógyászati daganatos kórképek vizsgálatának (1)
és a kezelési terv kidolgozásának.

Az ultrahangvizsgálatnál is érdemes figyelembe venni a beteg-
ség terjedésének, elõfordulásának adatait. A hámeredetû pete-
fészek-daganatok stádium és életkor szerinti megoszlása na-
gyon változatos. Általában mégis elmondható, hogy az elõre-
haladott stádium az idõsebb, a kezdeti betegség a fiatalabb
nõknél fordul elõ (2). A petefészekrákok fõleg a 60 év feletti
korosztályt érintik, míg a csírasejtes és ivarlécdaganatok legin-
kább a fiatalabb korosztályt sújtják (3). Ezek az adatok, noha
nem alaktani mutatók, mégis tájékoztatók, felhasználhatók a
véleményezésben.

Az a tény, hogy valamely petefészek-folyamat jó vagy rosszin-
dulatú-e, jelentõsen befolyásolja a kezelési tervet (4) és a beteg
túlélését. Az elõrehaladott betegség felismerése szintén fontos
a túlélés és a kezelés szempontjából is; a beteg mielõbb érkez-
zen meg a daganatsebész nõgyógyászhoz.

! FÜGGELÉKKÉPLET
A petefészek-daganatot leggyakrabban egy- vagy kétoldali
függelékképlet formájában fedezzük fel. Az ultrahangvizsgá-
latnak ezek jó- vagy rosszindulatú voltának megkülönbözteté-
sében van jelentõsége, nem pedig a szöveti eredetük meghatá-
rozásában (5). Az elmúlt évtizedekben számos folyamatszámí-
tást dolgoztak ki erre a célra:

" Sassone és munkatársai (6) hüvelyi ultrahangvizsgálat-
tal különítették el a jó- és rosszindulatú elváltozásokat.
A képletek falvastagságát, a sövények számát, a hangár-
nyékoltságot, valamint a szemölcsös növedékek méretét
osztályozták és pontozták. Minél nagyobb pontszám
adódik össze egy képlet vizsgálatánál, annál nagyobb a
rosszindulatúság valószínûsége. A daganat méretét nem
vették figyelembe, mert nem befolyásolta a módszer ér-
zékenységét. Módszerükkel 143 betegnél 83%-os fajla-

gossággal és 100%-os érzékenységgel különítették el a
jóindulatú daganatot a rosszindulatútól; a pozitív elõre-
jelzõ érték 37, a negatív 100% volt.

" Az RMI1-számítás (Risk of Malignancy Index) Ian Ja-
cobs és mtsai (7) nevéhez fûzõdik. Nem tisztán ultra-
hang-eltéréseket figyeltek meg a jó- és rosszindulatúság
megkülönböztetésére (lásd 23. oldal).

" Több hasonló számítás is napvilágot látott (RMI2, RMI3
stb.), melyek más-más változókat alkalmaztak.

A sok folyamatszámítási módszer és az ultrahangos képi neve-
zetek egységességének a hiánya végül az International
Ovarian Tumor Analysis (IOTA) életre hívásához vezetett.
Ebben egyszerû, alapvetõ képi kórismézési meghatározásokat
bevezetve értékelték a kismedencei képleteket (1. táblázat), el-
döntendõ, hogy azok jó- vagy rosszindulatúak (9, 10). A mód-
szer helyességét elõretekintõ vizsgálatsorozatban bizonyítot-
ták (11).

Az International Ovarian Tumour Analysis (IOTA) szabályai:

" M-szabályok (rosszindulatú elváltozásra utaló jellegzetes-
ségek; M-jellegzetességek):
" szabálytalan szerkezetû tömött daganat,
" legalább négy szemölcsös növedék (1. ábra),
" hasvíz (2. ábra),
" szabálytalan többosztatú tömött részeket tartalmazó da-

ganat, melynek legnagyobb átmérõje legalább 100 mm,
" nagy sûrûségû színtartalom színkódolt keringésvizsgá-

latnál.
" B-szabályok (jóindulatú elváltozásra utaló jellegzetességek;

B-jellegzetességek):
" egyosztatú tömlõ,
" amennyiben tömött rész fordul elõ, annak legnagyobb

átmérõje nem nagyobb 7 mm-nél,
" hangárnyék jelenléte,
" sima felszínû többosztatú daganat. amelynek átmérõje

nem nagyobb 100 mm-nél,
" nincs számottevõ keringés színkódolt keringésvizsgálat-

tal.
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" Egyszerû szabályok
" Elsõ szabály. Amennyiben egy vagy több M-jellegze-

tesség van jelen és B-jellegzetesség nem található, a da-
ganatot rosszindulatúnak ítéljük.
" Második szabály. Amennyiben egy vagy több B-jelleg-

zetesség van jelen és nincs M-jellegzetesség, a dagana-
tot jóindulatúnak ítéljük.
" Harmadik szabály. Amennyiben M- és B-tulajdonságok

is elõfordulnak, a vizsgálat bizonytalanul értékelhetõ;
második vonalbeli képalkotó vizsgálat javasolt.

A tárgyban nagyon sok közlemény jelent meg, ezeket egybe-
vetéssel (metaanalízis) elemezték (12). 47 cikkben összesen 19
674 függelékképlet értékelése szerepelt, közülük 13 953
(70,9%) jó-, 5721 (29,1%) rosszindulatú volt.

Az egyszerû ultrahang-értékelési szabályokat (simple rules)
alkalmazó módszerrel 93%-os érzékenység és 80%-os fajla-
gosság érhetõ el; az alacsonyabb fajlagossági érték a sok hami-
san pozitív lelet elõfordulásának a következménye – ebben a
vizsgálati módszerben ugyanis bizonytalanul értékelhetõ lele-
tek alapján is rosszindulatúságot véleményeztek. Az IOTA-
módszert hatékonyabbnak találták, mint a már több mint négy
különbözõ alcsoportra bõvült RMI-ket (12).

Az IOTA vizsgálati módszer hatékonysága egyszerûségében
és egységességében rejlik: a különbözõ vizsgálók értékelései
összehasonlíthatók, és az ultrahangos értékelési módokban ke-
vésbé jártasak is könnyen eligazodnak.

Ha a nem képzett vizsgáló M- és B-jellegzetességeket is lát (bi-
zonytalanul értékelhetõ vizsgálat), szakértõ ultrahangos bevo-
nása szükséges – az ultrahangos szakember ugyanis számos al-
kalommal képes volt ilyen esetben is a megfelelõ döntésre.

! ÖSSZEGZÉS
Összességében kijelenthetõ hogy az ultrahangvizsgálat kellõ
gyakorlat birtokában képes elkülöníteni a rosszindulatú hám-
eredetû petefészek-daganatokat a jóindulatú petefészek-elvál-
tozásoktól. A gyakorlatban talán ez az egyik legfontosabb adat
a betegek kezelése szempontjából.
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1. táblázat Az International Ovarian Tumour Analysis (IOTA)
alapmeghatározásai

Képlet: egyosztatú, tömött egyosztatú, többosztatú,
tömött többosztatú, tömött.

Tartalom: echomentes, echoszegény, egynemû, közepesen
echogén, bevérzéses vagy kevert.

Szerkezet: tömött anyag, szemölcsös szerkezet vagy fali
egyenetlenség (jelenléte és mérete).

Tömött
összetevõ:

olyan echogenitású képlet mely szövet benyomá-
sát kelti. A kásadaganat (dermoid) fehér tömött
képlete nem tömött szövet, miként a véralvadék
és a nyákos szövet sem.

Fal: a 3 mm-nél nagyobb kiemelkedés a szemölcsös
növedék; ha a kinövés kisebb, mint 3 mm, fali
egyenetlenségnek mondjuk.

Szabályta-
lanság:

lehet szabálytalan a belsõ fal vagy egy tömött
képlet körvonala.

Hasvíz: olyan kóros mennyiségû szabad folyadék, mely
a kismedence fölé ér.

Erezettség
pontozása:

nincs erezettség = 1, csekély erezettség = 2,
közepes erezettség = 3, teljes erezettség = 4

Színkódolt
áramlás
vizsgálat

nincs áramlás = 1, csekély áramlás = 2,
közepes áramlás = 3, erõs áramlás = 4

1. ábra Rosszindulatú petefészek-daganat belfelszinén szemölcsös növe-
dékekkel. A növedékek nagyobbak 3 mm-nél. Bal oldalán egy nagyobb tö-
mött szövet is látható.

2. ábra Szabad hasi folyadékban lebegõ petefészekrák. Felritkult, vize-
nyõs szövet képezi. Az egész petefészket magában foglalja
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