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ÖSSZEFOGLALÁS A szerzők ritkán előforduló petefészek daga
natot ismertettek egy 16 éves leánynál. A daganat a szövettani 
vizsgálat alapján Serto li-Leydig sejt dagana tnak bizony ult, és 
férfia sodást és a serdülés fe lfüggesztésé t okozta. Egyoldali 
függe lékeltávo lítás történt, amely után a serdülés szabályosa n 
lezajl ott , a férfiasodás jelei megszűntek. Kiegészítő több
gyógysze res sejtpusztító kezelés t kapott. A beteg 6 évve l a mű
tét után panasz- és daga natmentes . 

Kulcsszavak Sertoli-L eydig sej t daga nat, petefészek, sebésze t, 
gyógysze res keze lés 

BEVEZETÉS A petefészek daga natai rendkívü l változatos sze rke
zetűek, nagyság uk a gombostüfejtől a 20-30 kg-os méretekig 
terjedhet . A rossz indulatú ságot a korai ese tekben csak a szövet
tani vizsgála t bizonyíthatja. A petefés zek-daganatok 20-25 %-a 
rossz indulatú, ezért javasolja Lampé ( 1) ,,a daganat fel ismeré
se egyen lő a műtét java llatával." 

A Sertoli-Leydig sejt daganatok ritkák, az összes petefésze k 
daganat <0,5%-át tesz ik ki. Sertoli és/vagy Leydig sejtekből 

épülnek fe l, amelye k különböző arányban lehetnek j elen. Fel
tételezés szerint eze k a sejtek a petefé szek alapá llomá nyának 
(stroma) sajátságos sejtjeiből szár maznak, ame lyek képesek 
arra, hogy az embr ionális ivarszervek alapszövetéből (mes
enchymájábó l) kialakul ó kép letek bármelyikévé fej lődjenek. 

Követké sképpen nagyon változa tos szerkezetűek. A Serto li
Leydig sej t daganatokkal kapcso latban az androb lastoma vagy 
arrhenoblas toma elnevezések is használatosak , az utóbb i külö-
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nösen a régebbi irodalomban. A szerzők egy közepesen diffe
renc iált Se1toli-Leydig sejt daganat (arrhenobla stoma) ese tét 
isme rtetik. Hasonlót a hazai iroda lomba n nem találtak . 

ESETISMERTETÉS 1994. novem ber 28-án a Szo lnoki MÁV Kór
ház Sebészeti Osztálya vesz i fel V. B. 16 éves leány t I hónapja 
tartó hasi panaszok, puffadá s miatt. Otthonában hőemelkedései 
voltak. Havi vérzése i 13 éves kortó l 28 naponk ént, átlag 4-5 na
pos időtartammal jel entkeztek. A felvételt megelőző utolsó fél
évben azonban rendsz ertelenné váltak , kimaradoz tak. 

Felvéte lkor átlagosná l sová nyabb testa lkatú, hasa elődomboro
dó, nyomásérzéke nység nincs. A fanszőrzet férfias formájú , a 
csik ló azonban szabályos nagyságú. A szűzhártya megtartott, 
ennek ellenére I ujjal vizsgá lható. A méhnyak folytatásában 
köldö k fö lé 3 haránt ujja l érő, részben tömött , részben tömlős 
képlet, ame ly s ima fe lszínű. A méh külön nem tapinthat ó. A vér 
kémi ai vizsgálatok közü l kisfokú vérszegé nység és fokozott 
(42 mm/h) süllyedés említhető. 

ULTRAHANG VIZSGÁLAT A hasban a kismedencétől a gyomo 1tá
ji g, az egész hasat kitöltő tömör képlet he lyezke dik .el, benne 
számtalan , 4-5 cm átmérőjű echomentes képlet látható. A húgy
hólyag ép körvona lú, a méhet csak sejten i lehet, mert a hatal
mas képlet elfedi. 

SEBÉSZI KEZELÉS Novem ber 30-án szabályos előkészítés után 
hasműtétet végezt ünk. Alsó középső hasmetszés . A hashártya 
megnyitás után látható volt, hogy a hasüregben 50-60 ml-nyi 
sötét színű, savós vér van. A hasi képlet emberfőnyi nagyságú , 
sima fel színű volt , a bal petefészekből indult ki, és össze tapa dt 
a jobb oldal i méhkü rtte l és a méh hátsó faláva l. A j obb olda li 

petefés zek szabá lyos nagyságú és küllemű volt. A bal oldali 
függeléket és a cseples z vastagbél alatti részé t el távolítottuk. A 
hasban máshol daganatot nem lehetett látni. Tekintettel a beteg 
életkorára, a műtét további kiterjesztésétől elá lltunk , a jobb ol
dali petefészekből kimetszést nem végez tünk. A műtét utáni 
időszak esemé nytelen volt . 
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Krivácsy G és 1111.rni 
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/. ábra. Az eltávolított és felvágott Sertoli-Leydig sejt daganat 

Az elt ávo lított daga nat 1430 gramm súlyú, l 9x l 8x8 cm mére

tű, tokb az árt , amely a müt éti eltávolít áskor felső negye dében 

haránt irányba n megrepedt . A metszés lapja rendkívül vá ltoza

to s szerkezetű . A középső részben 7 cm átmérőjű, ruga lma s, tö

mö tt tapint atú , bab ny i, borsónyi göbökből áll ó sárgás -fehér da

ga nat, amely kö rül vá ltozó tágasság ú, babnyi, cseresznyesze m

ny i, diónyi tömlők. A tömlők bennékét ba rnás-s árga, vörhe

nyes, kissé nyáko s anyag képez i. A tömlők kö zött ruga lmasan 

tömött tapint atú , sz ívós, szür késfe hér- szürkés barna színű szö

ve t. (/. ábra) 

szövmANI LELET A vizsgá lt metsze tek egy részé ben a szé li terü

lete ken vas kos kötőszövetes tok rész lete i ismerhetők fe l. A met

sze tek tová bbi részé n vá ltoza tos szöv eti fe lépítést mut ató daga 

natrész letek varrnak, amelyekben sejt szegé ny vizenyősen fella

zu lt kötőszövetes alapállom ányban közepes méretű, kerekded 

vagy sokszögletű, világos, habos sejtpl az má va l rendelkező da

ganatsejt ek láthatók. Eze n sejt alakok a here szöve tközti (inter

st itia lis) e lemeire, Leydig sejt ekre em lékez tetnek. A sej tek 

plazmáj án finom , barn ás-sárga, cs illogó árnyalatú kristál yok is 

fellelhetők. Zs írfes tés i e ljárássa l a sejtpl azmá ban zs írcsepp ek 

(lipid cseppek) mut atkozna k. A sejt ek töm ött fészkeket, kötege

ket a lkotnak, a gerendaszerű elrendeződés mell ett csökevé nyes 

mirigyszerű sze rkeze tek is megtalálhatók. A sejtma gok részéről 

alak és nagyság beli vá ltozatosság, festődésbeli különbség mu

tatkoz ik. Osz tódó sejt formák közepes számban va1111ak j elen, 

míg a sej tdúsabb rész letekben az osztó dások gyakoriak. A szé t

terjedt sejthalm azok változó mennyiségű kötőszöveti alapállo

mány elemekkel keverednek. A daganat egyes rész lete iben ma
gas, világos henge rhámrnal bé le lt csatornaszerű (tubulari s) 

vagy miri gyes (g landulári s) megjelenésű képződmények van

nak , melyek szöveti képe a herecsa tornákra hasonlít. A hámsej

tekbe n, illetve a miri gye k ürgében ?AS- pozitív festődésű anyag 

látható. Ezü stözött kész ítm ényekb en bőséges, argentophil retic

ulin -rost hálóza t mut atkozik. A daga nat egyes rész leteiben a kö

tőszöveti elemek vannak túlsúlyban , it1 kisebb tömör daganat 

sej tfészke k, illetve többn y ire le lapult hámbélésű, kics iny mi

rigyszerű szerkezete k találh atók. A daganat szö vetet nagy kiter

jedésű vérzéses elhalások tarkítj ák. A metsze tek síkjába került 
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2. ábra. Magas hengeres Sertoli sejtekkel bélelt tubulusok. 

Magasan differenciált daganatrészlet. 

(Hematoxylin-cosin festés) 

3. ábra. A kép jobb oldalán differenciált Sertoli-sejtes tubulus, amely körül 

változó magképű, sejtdús alapállomány. 

Intermedier típus. 

(Hematoxylin-eosin festés) 

4. ábra. Üreges sejtplazmájú Leydig sejtek csoportja. 

(Hematoxylin-eosin festés) 

kötőszövetes tok rész lete iben dagan atos beszűrtség, e ltérés nem 

észlelhető. A szövet i kép Sertoli-L eyd ig sejt daga nat (arrh eno

blastoma), köztes (intermedier) formáj ára utal (2., 3. és 4. ábra) . 
A csepleszben daganatsej teket nem talá ltunk. 
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GYÓGYSZERES KEZELÉS A műtét után 4 alkalommal CV B (cis

platin , vepezid, b leomyci n) keze lést kapott , ame lyet jó l viselt. 

Mellékha tás nem vo lt. A kezelé s a latt a vér leletekben eltérést 
nem találtun k. Béta-HCG, AFP, CA 125, szérum alkalik us fosz
fatáz é lettan i értékeket mutattak. 

A későbbiekben vérzése szabályossá, fan szőrzete nőiessé vá lt, 
emlői ki fej lődtek. Az ultrahang vizsgá lat szabályos nagy ság ú 

méhet , benne 4 -5 mm vastag méhnyálkahártyát igazo lt. A visz

sza hagyott jo bb oldali petefé sze kben , amely 44 x 22 mm mé
retü , több 12-8-4 mm átmérőjü elsődleges tüsző volt látható. 

6 évv el a műtét után pa naszmen tes, nála daganat kiúju lás nem 
igazo lható. 

/ . táblá:at. Az arrhe noblastomák R. Meyer szerinti meghatár ozása 

A legdifferenciá ltabb sejtekből álló adenoma tubu lare ovar ii 
A szöve ttani kép ilyenko r gyermekhcréhe z haso nló . A kötőszövetes 
vá lasz falak között e lhelyezkedő hen ge rhám sej tek kötegei tubuláris 
vagy glandula ris elhe lyezkedésűek, hason lóak a spc miak épzés 
nélküli herecsatomácská hoz. 

Diffe renciálatlan sejtekből álló arrhenoblasto mák 
A daganat állományában tömlők, mirig yjá ratok, vérzése k, 
elha lások fordulnak elő. 

lntennedie r fonna 
A két e lső csoport köz ti átmenet j elleg zetességeit mutatja. A sejtek 
tubulári s elrendeződése nem olyan kifejezett, mint az első csoportban , 
a sokalakú ság kisebb fokú. A kóri smét a Leyd ig sejtekhez haso nló lipoid 
tana lmú sejtek könnyíthetik meg. 

MEGBESZÉLÉS A Serto li-Leyd ig sej t daganatok a Sertol i és/vagy 

Leydig sej teke n kívül nagyon kü lönböző sejt eket ta1talmazhat
nak, ame lyek rendkí vü l változatos megje lenésü szöve ti szerke

ze tek kia lakulását eredmé nyezhetik. Ezek ismerte tése megha

ladja ermek az eset ismerteté snek kerete it. A daganatot Pick (2) 
írta le, R. Meye r (3) nevez te el arrhenob lastomának , és osztotta 

3 csoportba (!. táblá zat) . Később negyedi kként egy idegen 
(hetero lóg) elemeke t tartalma zó csoportot is e lkülön ített. A ma 

használatos, nemze tköz ileg elfogadott szöve ttan i osztályozásu k 

is a sejtek fajt ája és elrendeződése sze rint történik (2. táblázat). 

2. tábláza t. A Se,1oli-Leydig sejt daganatok (androblasto mák) nemzetközi 

szövenani osztályozása 

Jó l d iffere nciált 
Tubularis androb lastoma (Seno li-sejt daganat , Pick-fele tubularis adenoma) 
Tubula ris and rob alstoma lipid halmozódássa l 

(Seno li-sej t daganat lipid ha lmozódás sal. folliculome lipidique 
of Lece ne) 

Senoli-Leyd ig sej t daganat (tub uláris adenoma Leydig sejtekke l) 
Leyd ig-sejt daganat (h ilus-sej t daganat) 

Közepesen differenciált (k öztes forma) 

Rosszu l differenciá lt (sarcomat iod) 

Idege n (heterolog) elemeket tanalm azó daganatok 
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A pet efészek Sertoli -Leyd ig sejt daganata egy 16 éves leá11y11á/ 

Külső formájuk j ellegzetességet nem mut at, többnyi re tömö tt, 

sárgás, szürkés, lazaszerkczetü, lebenyes daganatok ( !. ábra) . 

Hasonlítanak a granulóza-sejt daga natokhoz. Fe lszínük lehet 

sima és egyenetlen is, a metszés lapo n állományukba n kötőszö

vetes sövények, kisebb tömlők helyezkedne k el. A nagyobb, 

tömlősen áta lakul t dagana tformák ritkaságszá mba mennek. 
Bevé rzése k, e lhalások és e lfajulások előfordulhatnak. 

KJinikai lefo lyásuk és szöve ttan i szerkezetük között meghatározó 
össze függés van. A kiéretl (jó l differenciá lt) daganatok álta lában 

jó indulatúak, és minél kevésbé differenc iáltak, atmál inkább mu

tatnak rossz indu latúságot. Egészé ben az alaeso ny-rossz indulatú

ságú (low malignan t poten tial) dagana tok cso portjába tartoz nak. 
Young és Sca!ly (4) felmérése szer int a j ól di fferenc iált formá k 

mindegyike jói ndulatú, a közepesen differenciált daganatok ese
tében a kiújulás valószínűsége 5% körü l van, az éret len dagana

tokban ez az arány nagyob b, pontosan nem ismett. Hasonló ada
tokról olvashatunk más közlemé nyekben is (5). Szerencsé re leg

többször korai stádiumb an kerül11ek felismerésre, a jól differenci

ált formák sz inte soha nem tetjednek túl a petefészke n. Az átla
gos S-éves tú lélés 70-90 %. A daganato s halálozás gyako risága az 

irodalomban 10-30% között változik , ezeknek a betegek döntő 

többségében differenciálatlan daganat fej lődött ki. A kiújult daga
natok többsége az első 5 évben fordult elő, dc megfigyeltek ké

sői kiújulást is (6). A nem első stádiumú daganatok kórjóslata 
rossz, függet lenü I a szöve ti felépítésüktől (7). 

Az idegen elemeke t tartalma zó daganatok az ese tek 20% -át te
sz ik ki. Viselkedésü ket a szöve ti di fferenc iáltság és az határoz
za meg, hogy ben nük milyen eleme k fordulnak elő. Nyákos 

j e lleg[í, gyo mor-bél hámra emlékeztető szöve ti felépí tésü ele

mek j e len létébe n a daganat gya korlat ilag jóind ulatúan viselke
dik. Ilye n esetekben a carcinoid sem ritka. Ez ezze l el lentétben 

azok a nagyo n ritka daganatok , amelyekbe n váz izom és porc

szerű képződmények vannak, amel yek hátt ere á ltalában 
sza rkoma tózus, rendszerint végze tes kimenct elüek (8-9) . 

A daganat bárme ly életko rban keletke zhet, az esete k többsége 

azonban fiatal korban fordul elő. Betegünknél is a serdülés ko
rában fedeztük fel a daganatot. Családi halmozódását is megfi
gye lték, a legtöb b esetben nővérekben ítták le ( 10-11 ). J ense n és 

mtsai ( 12) hat csa ládi előfordulásról számo ltak be, az öröklődés 

anyai és apai ágon egyará nt megfigyelhető volt, és domináns 
öröklődés menetet mutatott. Többe n is felfigye ltek arra, ho,gy 

családi előfordulású esetekbe n a betegek ben paj zsmir igy daga

nat (adenoma) vagy go lyva is előfordulhat. Be11.field és mrsai 

( 13) olyan családban előforduló andro blastomáról számo ltak be, 

amelyben több-göb ü go lyva sok csa ládtagban kialaku lt. 

Tünetei változa tosak, legtöbbszö r férfiasodást (rendelle nes szőr

növé s, a hang mélyü lése, kopaszodá s) figyeltek meg, ame ly vi

szo nylag gyorsan alaku l ki, és kifeje zett esetben a csikló is meg
növekedhet. A férfiaso dássa l együtt a havi-vérzés ritkulása vagy 

elmaradása , a nemi vágy tomp ulása és a női fonnák visszafejlő

dése, a zsírpárnák átrendeződése a bőralatti zsír megkevesbe dé-

14 7 



Krivácsy G és mtsai 

se, az emlők fejl etlensége vagy megkisebbedése, és ritkábban a 
méh sorvadása jellemző. A háttérben álló hormonális elváltozá
sok nem tisztázottak, immun sejtt ani vizsgálatokkal a Leydig sej
tekben tesztoszteron, ösztrogén és andros tendion képződésre 
utaló elváltozásoka t is megfigye ltek, kü lönösen differenciálatlan 
dagana tokban ( 14 ). A differenciáltabb daganatok esetében a fér
fiasodás á ltalában kevés bé kifejezen , néha ösztrogén hatás j elei 
mutatkozhatnak. A vizelet 17-ketoszte roid ürítés általában nem 
vagy csak mérsékelten fokozott, dexame thason adását követően 
jelentősen csökke n, utalva a mellékveseké reg működés megtar
tol'I voltára ( 15). A széru m tesztosztero n sz int azonban sokszo r 
eme lkeden. A daga natok tesztosztero n termelését a daganatosan 
átalaku lt petefészek gyüjtőerében mérve is igazo lták ( 15) . A 
tesztosz teron mellett emelkedett androstendion, sőt DHEAS ér
tékekről és a mellékvesekéreg fokozott működéséről is beszá
moltak ( 16). A hormo n fékezés i és serken tési tesztek sajnos nem 
segítenek a férfi hormonok eredetének tisztázásá ban, a dagana
tok ezekre a vizsgá latokra saj átságos módon válaszolhatnak. 
Nem mindegyik dagana t termel hormo nt, és az is lehetséges, 
mint arra már utaltunk , hogy a daganatban ösztrogé n képződik, 
és a klinikai tünetek ennek megfelelően alakulnak. Gyakran, 
mint esetünkbe n is, a daganat a hasat elődomborítja, tapinthatóvá 
vá lik, ritkán ez a betegség első j ele. 

A daganat eltávo lításáva l a hormoná lis eltérések megszűnnek, 

a női formák , az életkortó l függően kialaku lnak vagy újra visz
szaállnak, a hav i-vérzés visszaté r, szabá lyossá válik, majd a 
férfiasodás is visszafejlődik . Jellegze tes módon a vissza ha
gyo tt petefészek szabályos működése nagyo n hamar visszaté r. 
Esetünk ben is a vérzés kimara dozása, a férfias jellegű szemé
remszőrzet és ta lán az em lők fejletlensége utalt a daga nat férfi 
hormon terme lésére. A műtétet követő hónapokban a vérzés is
mét szabályossá vált, majd a szőrzet is szabá lyos nő i formájú 
lett, és az emlők is kifej lődtek. 

Többen is beszá moltak a Sertoli-Leyd ig sej t dagana t és terhes
ség társulásáról ( 1 7- 18), egy ese tben két testvé rben észle lték. 
Terhesség alatt nem mindi g kerül felismerésre, de az is lehet, 
hogy heveny tüneteket okoz , és így derül rá fény. A terhesség 
alatt kialaku ló vagy növekvő daga nato k nem mindig okoznak 
férfiasodást, annak ellenére, hogy férfi hormont (androste n
d iont és tesz tosz tero nt) termelnek, aminek oka az lehet, hogy a 
terhesség alatt jelentős mennyiségbe n képződő S H BG a keringő 
tesztosztero nt megköt i, és így a szabad tesztosz teron értékek 
- szem ben a jelentősen emelkedett össz- tesztosz teron értékek
ke l - köze l az élettani tartomá nyban vannak ( 18) . Terhesség 
azonban férfiasodás t okozó daga nat me llett is előfordulhat, és 
egy teljesen kiv iselt terhesség ese tét is ismertet ték. A születe tt 
magzato kban károso dást nem ész leltek, a leány magzato k fér
fiasodása azonba n e lőfordulhat (17). A rendelkezés re álló 
meg figye lések szer int a terhesség nem befolyásolja a daga nat 
bio lóg ia i vise lkedésé t, ezekben az ese tekben is, a nem -terhes
ség i esteknek megfe lelő keze lést alkalmaz hatunk . A daga nat 
azo nban a terhesség a latt, val ószínűleg a nagy mennyiségű 

HCG hatásra, jelentősen növeked het , annak mind en veszé lyé-
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ve l. Következésképpen, ha felismerés re kerül, célszerű azo n
na l eltávo lítani függetlenül a terhesség idejétől. A daga nat eltá
volítása után foga nt terhességek általába n szabályosa n zaj la

nak le. 

A Serto li-Leydig sejt dagana tok csak nem mindig (97%-ban) 
egyo lda liak, ezért a más ik o lda li petefészek eltávo lítása fiatal 
betegek esetébe n nem indoko lt, a tú lélés i eredményeket nem 
javí tja. Régebben az épnek látszó másik petefészekből kime t
szést, ék-kimetszés!, végez tek mikroszkópos nagyságú daga nat 
kizárása végett. Ezt ma már teljesen elhagytuk, mert 1. nem 
megbízható vizsgá ló eljárás, a nem látható dagana t nem mindig 
a kimetszett mintában helyezkedi k el, és 2. össze növések kép
ződéséhez vezethet, rontva a későbbi fogamzási esélyeke t. Fia
tal korban egyo lda li függe lék eltávo lítás megfelelő . A daganat 
á ltalában az egész petefészket magába n foglalja , ezé rt kihámo
zása nem jö n szóba. A tok műtét alatti megrepedése, köztes d i f
fercnciáltságú daga natok ese tében rontja a kimene telt, ezért a 
daganat egész ben történő eltávolí tására ke ll törekedn i. Idősebb 
betegeknél hasi méh- és kéto lda li függeléke ltávol ítás indoko lt. 

A gyógysze res keze lés helye nem körvona lazott , és az sem is
mert , hogy melyik a leghatásosabb sejtpusztí tó (cytosta tikus) 
keze lés . Támpontot a daga nat szövet i érettsége és stád iuma ad
hat. Differenc iált daga natok ese tében gyógy szeres keze lés nem 
szü kséges, a többi esetben szóba jön, egyed ileg mérlegelendő. 

Esetünkben a daganat egyo ldali vo lt, és csak a petefészekre 
kor látozódot t, de környeze téve l összenőtt, és has i folyadék is 
előfordult, ame ly felvetette annak a lehetőségét, hogy a daga
natos növeke dés túljutott a petefészken . A hasü regi váladék 
sejttani vizsgálat a elmaradt , ezért a stád iumot pontosa n nem 
tudtuk meghatározn i. Ezért, valamint, mert a dagana t nem volt 
jól d ifferenc iált, és a tokja is meg reped t, kiegészítő gyógysze
res keze lést (c isplatin, vepezid, bleomyc in együ ttes keze lés 4 
alka lommal) adtunk. A szerzők egy része a VAC (vincristin, 
act inomyc in-O, cyc lophos pham id) keze lést javaso lja, e l sősor

ban a korábbi irodalmi adatok alapján. Zaloud ek és Norris (5) 
egy esetben vincristin és actinomyc in-D keze lésse l a daga nat 
te ljes vissza fejlődését érték el. Hason lóan azo nban a csírasej t 
és más saj átságos petefészek dagana thoz, a cisplat in beve tése 
valószínűleg növe li a kezelés hatékonyságá t. Gershenso11 és 

mtsa i ( 19) egy rész leges és egy teljes daganat visszafejlődést 

ész leltek cisplatin-tartalmú több-gyógysze res keze léssel. Az 
utóbbi beteg korábban már sokféle daganatp usztító gyógysze
res keze lésben részes ült. 

A sugárkezelésse l kapcso latban nincsenek értékelhető megfi
gyelések. 
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