
  

 

Kivizsgálás / Diagnózis 

  

A sokat ismertetett tünetek esetén nagyon fontos a nőgyógyászati vizsgálat. 

Petefészekrák esetén a fizikális vizsgálat és már maga a páciens megtekintése is 

informatív. 

 

A petefészek anatómiai elhelyezkedése miatt a petefészekből (és petevezetékből) 

kiinduló daganatoknak van elegendő helyük a növekedésre, ezért korai 

stádiumban általában nem okoznak panaszokat. A betegség az esetek ¾ részében 

akkor kerül felismerésre, mikorra már szétszóródnak a daganatos sejtek a 

szervezetben, és ez panaszokat okoz. 

Jellemző tünetek: haskörfogat növekedése, teltségérzés, tartós alhasi fájdalom, 

gyakori vizelési inger. 

Ha a panaszok hátterében felmerül a petefészekrák gyanúja, a betegség 

igazolására és kiterjedtségének felmérésére különböző vizsgálatokra lehet 

szükség. 

 

• Kórtörténet részletes kikérdezése, érintve a családban előforduló 

daganatos megbetegedéseket. 

  

 

• Nőgyógyászati tapintásos vizsgálat során a belső női nemi szervek 

nagyságát, elhelyezkedését, a daganat környező szervekhez és a 

medencefalhoz való viszonyát, valamint a hashártya érintettséget lehet 

közelítőleg felmérni. Tükörvizsgálattal a hüvely és a méhszáj vizsgálható. A 

növekvő petefészekdaganat a petefészek megnagyobbodását 

eredményezi, a megnagyobbodott petefészek pedig jól tapintható. Azonban 

a megnagyobbodott petefészkek tapintása nem jelent petefészekrákot, 

mivel a jóindulatú daganatok (melyek a petefészkek daganatainak 80%-át 

teszik ki) is okozhatják a méret növekedését, megnagyobbodáshoz 

vezethetnek. 

Ritkán egyidejűleg végzett hüvelyi és végbél-vizsgálatra is szükség van. 



  
  

Az ultrahangos vizsgálatnak két fajtája van: hüvelyi és hasi ultrahang. A készülék 

által kibocsátott hanghullámok visszaverődése által képződik a kép a vizsgált 

területről, amely mutatja a méh, a petevezetékek, a petefészkek és a környező 

szövetek állapotát. 

 

• Hüvelyi ultrahang vizsgálat során a hüvelybe vezetett ultrahangos szonda 

segítségével lehet képet kapni a belső nemi szervekről és a daganat 

nagyságáról, érellátásáról valamint annak közvetlen környezetéről. 

A vizsgálat nem jár sugárterheléssel, és általában fájdalommentesen 

kivitelezhető. 

 

• Hasi ultrahang vizsgálat során a hasfalon keresztül az összes hasi szerv 

vizsgálható. Segítségével megállapítható, hogy a daganat a hasüregen belül 

mekkora kiterjedésű, vannak-e nagyobb áttétek vagy hasi folyadék (ascites). 

A vizsgálatot a hasfalra kent kontakt gél segítségével végzik. 

 
 

• Mellkas röntgen segítségével a mellüregi folyadékképződést lehet kizárni 

vagy megerősíteni. 
 

  

• Vérvétel során a vérképen, ionszinteken, vese- és májfunkciós értékek 

vizsgálatán kívül speciális tumormarkerek (CA-125, HE4 ) szintje is 

megállapításra kerül. Ezek segítenek a daganat gyanújának 

megerősítésében, a terápia hatékonyságának felmérésében, és a 

kezeléseket követően a daganat kiújulásának időben történő 

felismerésében. 
 

  

• A hasi folyadékból történő diagnosztikus mintavétel során daganatos 

sejtekhez lehet jutni, melyek vizsgálatával meg lehet erősíteni a diagnózist. 

A nagy mennyiségű ascites terápiás célú punkciója a beteg panaszait 

jelentősen csökkenteni tudja. A beavatkozás helyi érzéstelenítésben 

történik. 

 

 
 



  
  

• Képalkotó vizsgálatok: Képalkotó vizsgálatokkal megállapítható, hogy 

kialakult-e elváltozás a petefészken belül, és ha igen, akkor hol, mekkora a 

mérete, milyen az alakja. CT és MR segítségével a daganat helyi 

kiterjedtségét és a távoli áttétek jelenlétét lehet megállapítani, mely a 

terápia tervezésében és a terápia hatékonyságának nyomon követésében 

alapvető fontosságú. PET CT vizsgálat, bár érzékenyen, kimutatja a 

petefészekdaganatot, de ebben a daganattípusban hazánkban nem 

finanszírozott. Amennyiben a vesefunkciók rendben vannak, az MR és a CT 

vizsgálat előtt kontraszt folyadékot kell fogyasztani, amely elősegíti a 

tisztább kép alkotását. A vizsgálat során háton kell feküdni, a vizsgálóasztal 

egy alagút-szerű gépben mozog, melynek folyamán a gép felvételeket készít 

minden irányból, amely később egy részletes képpé áll össze számítógép 

segítségével. 
 

  

• Colonoscopia (béltükrözés), és cystoscopia (hólyagtükrözés) segítségével a 

vastagbélre és a húgyhólyagra való daganatos ráterjedést lehet 

megállapítani, melynek ismerete a műtéti ellátás során fontos lehet. A 

vizsgálatokat bódítás alatt, illetve helyi érzéstelenítésben, megfelelő 

előkészítést követően végzik. A vizsgálat során egy csövet vagy katétert 

vezetnek a végbélbe vagy a húgyhólyagba. 
 

  

Az esetek nagy részében a petefészekrák diagnózisát műtét során lehet felállítani, 

mely beavatkozás egyben terápiás célú is, hiszen így a daganat egyben 

eltávolításra is kerül. Fontos tudni, hogy a petefészek elváltozások többsége 

jóindulatú, amely a műtétet követően nem igényel további kezelést. 

Az ultrahang vizsgálat segítségével mintavétel is történhet. Ez az ún. core-biopszia, 

mely az elváltozásból történő mintavétel, vagy hüvelyen, vagy hasfalon keresztül 

egy hosszú, tűszerű eszközzel. Bár a leírás és maga az eszköz ijesztőnek tűnhet, a 

páciensek elmondása alapján, legtöbb esetben csak egy pillanatnyi fájdalmat okoz 

a mintavétel. Ezt a vizsgálatot nem minden kolléga végzi el, néhány helyen van 

csak lehetőség egyelőre core-biopszia vételére. A mintát ezt követően szövettani 

vizsgálatra küldik, és szövettani diagnózishoz juthatunk pár napon belül. 

A petefészekrák kivizsgálását és a diagnózis megszületését követően a daganat 

kezelésében jártas szakemberek - onkológiai szakbizottság, az onkoteam tagjai - 

közösen tesznek javaslatot az egyénre szabott kezelésre. 



  
 

Amennyiben a képalkotó alapján daganatmentesség a műtéttel nem érhető el, 

akkor kemoterápiával kezdődik a kezelés. Ez esetben neoadjuváns 

kemoterápiának nevezzük a kezelést. Elsősorban ebben az esetben van 

jelentősége a core-biopsziának, hiszen a szövettani típusnak megfelelő 

kemoterápiás kezelést kell kezdeni, mint neoadjuváns kezelés. 3-4 kemoterápiát 

követően (3 hetente történik kezelés) ismét képalkotó vizsgálatot végeznek, és 

amennyiben ez alapján a folyamat kiterjedése csökkent, daganatmentesre 

operálható a páciens, akkor műtét következik. Ezt intervallum műtétnek nevezzük, 

mely arra utal, hogy a kemoterápiás kezelés ciklusai között történik a beavatkozás, 

vagyis a műtétet követően a kemoterápiát folytatni kell (további 3 kezelés). 

 

Tumormarkerek 

• CA125 

• HE-4 

 

ROMA score: a hámeredetű petefészekrákok valószínűsítését támogatja. Ez egy 

algoritmus. 

• OVA1 (CA125, béta-mikroglobulin, apolipoprotein A1, prealbumin, 

transferrin) 

• HE4 (Human epididymis protein) 

• Beteg menopauzális státuszának figyelembevétele 

 

Folyadékbiopszia (petefészekrák sejtek vérből való kimutatása) 

 

Képalkotó vizsgálatok 

• UH 

• CT - ascites (hasvíz), retroperitonealis (hashártya mögötti), limfadenopátia 

(nyirokmirigy), peritoneális (hashártya) karcinózis kimutatásra 

• MR - szerven belüli lágyrészek 

  

 



  
 

Mi az a patológia? Ki az a patológus? 

A patológia a legszerteágazóbb, és így a legizgalmasabb szakterülete az 

orvostudománynak. 

A patológia 85%-ban az betegből eltávolított szövet- és sejtminták feldolgozását 

végzi diagnosztikus céllal. A hatályos Egészségügyi törvény (1997. évi CLIV. tv. 204§) 

szerint valamennyi szövet, szerv vagy szervrészlet esetén szövettani vizsgálatot 

kell végezni. A vizsgálatot a patológiai laboratórium végzi, mely minden kórházban, 

egyetemen és országos intézetben működik. Vannak magánlaboratóriumok is. 

 

A patológiai laboratóriumokban speciális személyzet dolgozik. Patológus 

szakorvosok, szakorvos jelöltek, rezidensek, biológusok mellett magasan képzett 

szövettani-, immunhisztokémiai szakasszisztensek, citológus előszűrő 

asszisztensek, okleveles boncmesterek, adminisztratív munkatársak, logisztikai 

segítők végzik napi rutin szerint feladataikat. 

 

A patológus az orvosi egyetem elvégzését követően 5 év után szakvizsgát tesz 

szövettanból és kórbonctanból. Kiegészítő szakvizsga a citopatológia és a 

molekuláris genetikai diagnosztika. A patológus minden szakiránnyal foglalkozik, 

de hosszú évek alatt specializálódhat például többek között nőgyógyászati 

daganatok és betegségek diagnosztikájára is. A patológus az onkoteam 

meghatározó tagja. 

 

A szövettani mintát a klinikus orvos veszi le, majd ezt a szövetdarabot előírás 

szerint a patológiai laboratóriumba küldi, ahol ezt feldolgozzák. A szövettani 

vizsgálat speciális tudást igényel, sok évi gyakorlás és tapasztalat szükséges hozzá. 

A szakmai előírásokat minden laboratórium egységesen alkalmazza. Például 

méhnyakrák-diagnosztikában meghatározott szövetblokkokat vizsgálnak, 

nyirokcsomókat elemeznek, és immunhisztokémiai vizsgálatokat végeznek. 

 

A vizsgálatról meghatározott tartalmú részletes szövettani lelet készül, a 

szövettani diagnózis alapján tervezhető meg a beteg további kezelése. 

Amennyiben a kezelési tervhez szükséges, molekuláris genetikai diagnosztikus 

vizsgálatokat végeznek. Centrumlaborokban sokgénes vizsgálatokat, genomikai 

profilozást is végeznek közfinanszírozottan. 

 



  
 

A konvencionális vagy liquid-based méhnyak kenetek, testüregi folyadékok, 

vékonytűvel vett aspirátumok vizsgálatát a citopatológus végzi. A vékonytű-

aspirátumot klinikus orvos és a citológia szakrendelőben maga a citopatológus is 

leveheti. 

 

A patológus sokat foglalkozik a betegekkel, gyakran hosszas nyomozómunkát 

folytat a beteg érdekében, hogy a legpontosabb diagnózis születhessen. A 

patológus részleteket, összefüggéseket vizsgál, leletével segíti a klinikus 

gondolkozását. A patológia a háttérben dolgozik, a betegek most már sokkal 

többet tudnak a szövettani- vagy citológiai leletük jelentőségéről. Ezek a leletek az  

EESZT Lakossági Portálról letölthetők. 

 

Stádiumok 

A stádium meghatározásában a folyamat lokális kiterjedése, távoli áttétei, illetve a 

nyirokcsomó státusz a meghatározó. 

 

I. stádium esetén a folyamat a petefészekre/petefészkekre vagy 

petevezetőre/petevezetőkre lokalizált. 

 

IA: A daganat tokon belüli és csak az egyik petefészket érinti. 

IB: A tokon belüli daganat mindkét petefészket érinti. 

IC: A daganat a tokot áttörte, vagy a tok megrepedt, a hasüregben folyadék 

képződhet (ascites). 

 

  

II. stádiumban a betegség a petefészkekre/petevezetőkre, illetve a kismedence 

szintjét meg nem haladó szervekre lokalizált (pl. méh). 

 

IIA: A daganat átterjedt a méhre vagy a méhkürtre. 

IIB: A daganat egyéb kismedencei szerveket is érint. 

 

 

 

 



  
  

III. stádiumban a daganat a kismedencei szerveken túl áttétet ad a kismedence 

feletti hashártyára vagy a nagyerek melletti nyirokcsomókba. 

  

IIIA:  A daganat nyirokcsomó áttétet képez. 

IIIA1:  Nyirokcsomó áttétet képez, vagy 

IIIA2:  mikroszkópos áttétek találhatóak a hashártyán kismedencén kívül a 

nyirokcsomóáttét mellett. 

  

IIIB: 2 cm-nél kisebb hashártyaáttétek a hashártyán a kismedencén kívül 

IIIC: 2 cm-nél nagyobb hashártyaáttétek a hashártyán a kismedencén kívül 

  

IV. stádiumban a betegség tumort okoz az egyik, vagy mindkét petefészekben, és 

távoli áttéteket képez, a májban és/vagy a lépben is jelen van, a beleket is érintheti, 

illetve hasüregen kívül is megjelenik pl. mellhártyán vagy lágyékhajlati 

nyirokcsomókban. 

  

IVA: mellhártya érintettség van, pozitív citológiai lelettel, távoli szervi áttét 

hiányában. 

IVB: távoli szervi áttét van. 

 

  

Szövettan tekintetében több csoportot különíthetünk el, amelyek alapvetően 

meghatározzák a kezelés módját. Adott szövettan dönti el, hogy nyirokcsomó-

eltávolítás milyen magasságig indokolt, vagy, hogy a vakbelet például ki kell-e 

venni. Ugyanígy a szövettani típus határozza meg a kemoterápia fajtáját is, és 

következtethetünk a betegség lefolyására is akár. 

  

FONTOS: 

A nőgyógyászati daganatok kezelése onkológiai centrumban történjen, erre a 

területre specializálódott nőgyógyász onkológus, klinikai onkológus, 

daganatsebész által! 

  

 

 



  
 

GÉNVIZSGÁLAT 

Molekuláris patológiai vizsgálat 

Ezek olyan vizsgálatok, amelyek előre jelezhetik, hogy az adott daganatra milyen 

gyógyszer lehet hatásos. Azt vizsgálják, hogy van-e mutáció a génekben, ha igen, 

akkor ezek meghatározásra kerülnek, majd az eredmények függvényében 

megállapítható, hogy van-e olyan kezelés, ami a betegnek segíthet a gyógyulásban, 

vagy az élet meghosszabbításban. Szekvenálásnak hívjuk a daganatsejtek 

felépítésének, mutációinak kimutatását, a daganatsejtek elemzését. Nagyon 

költséges eljárás. Fontos hangsúlyozni, hogy azokat a molekuláris 

génvizsgálatotokat, melyek a kezelést befolyásolják, vagy amelyek jelenlétében 

van gyógyszeres kezelési lehetőség, specializált daganatközpontban, államilag 

finanszírozva is el lehet érni. 

  

 

Géntérkép 

Az emberi géntérkép elkészítése áttörést hozott az orvostudományban. Azon túl, 

hogy megismertük az emberi genomot, új utakat nyitott meg a betegségek 

genetikai eredetének feltérképezésére. Ma már nem csak ritka genetikai 

betegségeket lehet vizsgálni ezekkel a módszerekkel, géntérképünk többek között 

azt is megmutatja, hogy hordozunk-e olyan mutációkat, amelyek betegségeket 

okoznak, illetve, hogy van-e olyan eltérés, amely segít a betegség kezelésében. 

Sajnos kevesebb a terápia, mint a kimutatott mutációk, de a teljes géntérkép 

megismerése segíti a tudomány fejlődését, új lehetőségek feltárását, rengeteg 

adatot szolgáltat. 

A teljes géntérkép elkészítése nagyon költséges, és csak kivételes esetben 

támogatja a biztosító. A daganatos betegségek diagnosztikájában ugyanakkor 

egyre nagyobb szerepet kapnak a molekuláris genetikai vizsgálatok, amelyek a 

daganat jellemzőinek részletes feltérképezése révén hatékony, egyénre szabott 

kezelést tesznek lehetővé. Fontos hangsúlyozni, hogy azokat a molekuláris 

génvizsgálatotokat, melyek a kezelést befolyásolják, vagy amelyek jelenlétében 

van gyógyszeres kezelési lehetőség, specializált daganatközpontban államilag  

finanszírozva is el lehet érni. 

  

 

 

 



  
 

BRCA 

A BRCA a Breast Cancer Antigen angol rövidítése. Elsőként az emlőrák kapcsán 

ismerték fel ezt a gént, innen jött az elnevezés. Ezek a gének minden emberben 

megtalálhatóak. 

A BRCA1 és BRCA2 gének olyan fehérjéket kódolnak, amelyeknek az a feladata, 

hogy segítsenek a sejtben létrejövő DNS-károsodások javításában, és így 

biztosítsák a sejtek normális működését. Előfordul, hogy valamelyik BRCA gén 

működése meghibásodik (ezt nevezzük mutációnak), emiatt a DNS-hibajavítás 

nem működik megfelelően, ami daganatképződéshez vezethet. A mutáció 

megjelenhet csak a daganatszövetben – ez nem öröklődik, vagy a test valamennyi 

sejtjében - ilyenkor örökletes BRCA mutációról beszélünk. 

Ez a mutáns gén generációkon keresztül öröklődhet, és elsősorban az emlőrák és 

a petefészekrák kialakulására hajlamosít, de egyéb daganattípusokban is szerepet 

játszik, pl. prosztatarák, hasnyálmirigyrák. 

 

Fontos tudni, hogy nem minden petefészekrák, illetve emlőrák hátterében áll 

BRCA-mutáció. 

 

BRCA jelentősége 

• Ha a családban halmozottan fordult elő emlőrák, petefészekrák, 

hasnyálmirigy- vagy prosztatarák, különösen fiatal korban, akkor érdemes 

megnézetni a BRCA-mutációt, mert ez öröklődhet. A vizsgálat vérből 

történik, és genetikai tanácsadás előzi meg. Ha igazolódik a mutáció, 

szakorvosi konzultációt folytatnak le, hogy az emlő- és petefészekrák 

kialakulásának kockázatát csökkenteni tudják, illetve időben felismerjék, ha 

daganat alakul ki. Erre térítésmentesen az Országos Onkológiai Intézetben 

(Budapest), a Semmelweis Egyetemen (Budapest), a SZTE Klinikai 

Központban (Szeged) van lehetőség. Ezek mellett magánúton is elérhető a 

tanácsadás és a BRCA-tesztelés. 

 

• Ha már kialakult a petefészekrák, a terápiaválasztás miatt fontos tudni, hogy 

fennáll-e a BRCA-mutáció, mert befolyásolja a terápiát, új lehetőségeket nyit 

meg. Személyre szabott terápia, ún. fenntartó terápia adható a BRCA 1, 2  

 

 

 



  
 

mutáció-pozitív betegeknek. Ilyenkor a daganatból célszerű elvégezni a 

vizsgálatot, erre több intézetben van lehetőség. Ezt a kezelőorvos  

(onkológus) kérheti meg. 

  

 

HRD - Homologous recombination deficiency, homológ rekombinációs deficiencia 

 

A DNS-hibajavítás a sejtekben állandóan zajló folyamat, amely elengedhetetlen a 

túléléshez. DNS-károsodást okozhatnak az anyagcsere-folyamatokból származó 

melléktermékek (reaktív oxigéngyökök) és külső környezeti tényezők, például UV-

sugarak, egyéb sugárzás, szintetikus vegyszerek, toxinok stb., aminek 

következtében naponta több százezer molekuláris károsodás alakul ki egy-egy 

sejtben. Ezek a károsodások roncsolják a DNS szerkezetét, így megváltoztathatják 

a génekben kódolt információk olvasását, a javításukra szolgáló mechanizmusok 

folyamatosan működnek.  A DNS kettős spirálszerkezetét ért károsodás típusától 

függően többféle javítási stratégia létezik. 

 

Amikor a kromoszóma két szála közül csak az egyik hibás, a másik szál használható 

mintaként, ami alapján megtörténhet a károsodott szál javítása. Az egyszálú 

törések javítására szolgálnak például a kivágó mechanizmusok, amelyek 

eltávolítják a károsodott nukleotidot (a DNS építő egysége), és a helyére egy 

sértetlent építenek be úgy, hogy a másik DNS szál nukleotidját kiegészítse. Ilyen 

a  báziskivágó javítás, amely egyetlen károsodott nukleotidot javít 

ki.  A  nukleotidkivágó javítás  2‒30 nukleotid hosszúságú károsodott 

szakaszokat, az össze nem illő párokat javítja ki (mismatch repair), illetve a  DNS 

megkettőződése és az azt követő rekombináció során keletkező hibás 

nukleotidpárokat is kijavítja. 

 

Kettősszálú törés esetén a javítás két fontos mechanizmusa:  a nem homológ 

végek összekapcsolása, illetve az ún. homológ rekombinációs javítás. A 

rekombinációs javító mechanizmus túlnyomórészt a sejtciklus azon fázisaiban 

működik, amelyekben a DNS megkettőződik, vagy már megkettőződött. Az emberi 

genomban sok gén több példányban van jelen, így az azonos szekvenciák (gének 

sorrendje) több forrásból elérhetők. Az ilyen másolatokra hagyatkozó 

rekombinációs javítás azonban kromoszomális átrendeződésekhez vezet. 
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A „nem homológ végek összekapcsolása” során a törés két vége szekvencia-minta 

nélkül kapcsolódik össze, gyakran DNS-szekvenciák vesznek el, így ez a javítás 

mutációt is okozhat. 

 

Vannak, akiknek a szervezete nem tudja kijavítani azokat a hibákat, amelyek a 

DNS-ükben jelennek meg, amikor új sejteket hoznak létre. Ezt homológ 

rekombinációs hiánynak (HRD) nevezik. 

A daganatos sejtekben, amelyekben hiányoznak a hatékony homológ 

rekombinációs javítás alapvető funkcionális összetevői, mint például a BRCA1/2, 

vagy az egyéb, úgynevezett HRR-ben (homológ rekombinációs repair-ben, vagyis 

javításban) szerepet játszó gének, a DNS kettős spirál törések nem tudnak 

pontosan vagy hatékonyan kijavítódni, ami jelentős homológ rekombináció 

hiányhoz (HRD: homológ rekombinációs deficiencia) vezet.  Ilyenkor  az alternatív 

és „hibahalmozó” útvonalak aktiválódnak, mint például a „nem homológ vég-a-

véghez illesztés”, ami a genom nagyfokú instabilitáshoz vezet. A DNS 

megkettőződési ciklusok során ez az instabilitás fokozódik. 

 

A HRD (homológ rekombinációs deficiencia) és a kialakuló genom-instabilitás 

különböző elváltozások ill. nagy átrendeződések formájában jelenik meg a 

kromoszómán. Ezen elváltozások, az ún. genomikai „hegek” kimutathatóak, és 

ezek alapján, meghatározott kritériumok szerint egy összetett pontszám 

számolható ki. Bizonyos  HRD-pontszámok magában foglalják a BRCA1/2 gének 

mutációját  és/vagy a genomikai instabilitást, így egy határérték segítségével 

megállapítható a HRD-pozitivitás. A BRCA- illetve a HRD-státusz, valamint a platina-

érzékenység (platina-alapú kemoterápiára adott megfelelő válasz) fontos 

előrejelző tényezője a petefészekrák fenntartó kezelésében alkalmazott ún. PARP-

inhibitorok hatásosságának. 

 

 


