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BEVEZETÉS Az ovarium teratomák esetében az „érett" és „éret
len" megjelölések használa tosak. Az érett terato mák teljesen 
kifejl ett szövetekből, vagy monodermális teratoma ese tén, 
egyfé le szövetből állnak . Az éretlen jelző olyan teratomákat je
lö l, ame lyekben az a lkotó szöve tféleségek valame lyike az 
embrionáli s szövetfejlődés egy bizonyo s (korai) szakaszában 
figyelhető meg. 

ÉRETT TERATOMÁK Az ovar ium teratomáin ak nagy része érett 
teratoma, ez lehet so lid vagy cysticus. Leggyakoribbak a der
moid tömlők (1. ábra), ame lyek álta lában a reproduk tív élet
korban fordulnak elő, többnyire tünetmentesek. Ritkán kéto l
dal iak. A cysticus teratomák bennéke j ellegzetes kenőcsös, 

gyakran bűzös faggyúanyag , gyak ran szőrszálakat, fogaka t, 
néha csontokat tartalma znak. A hámb élésük többrétegű elsza
rusodó laphám, a hám alatti kötőszövetben csaknem mindig 
bőrfüggelékek is vannak. A cysta falában a legkü lönfé lébb 
szöve telemek fordulhatnak elő, vannak azonban gyakoribb és 
ritkább alkotóelemek. A gyako ribbak közé tartoznak a zsír, a 
többm agso ros - resp iratoricu s - hengerhámma l bélelt struktú
rák, porc és cson t, gastrointe st inális szöve t, idegszövet - gyak
ran központi idegrendszeri képletek - , simaizom, pajzsm irigy 
és nyá lmirigy. Ritkábban fordul elő, hogy pancreas , hypop hy
sis, thymu s, tüdő, vese vagy emlőszövet is rész t vesz a terato

ma alkotásában. 

Előfordulhat, hogy a cys ticus terato ma rupturája következté
ben akut has i katasztrófa lép fel, de a cystafal „áteresztése " kö
vetkeztében chroniku s peritonit is is kialaku lhat, esetleg mul
tiplex peritoneáli s csomókka l, amelyekben faggyú és idege n
test gran uláció van . 

Malignus tumor 1-2%-ban alak ul ki, és ez leggyakrab ban lap
hámrák. Egyéb rossz indulatú daganatok , mint pl. adenoca rci-
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noma, malignus melanoma , osteosa rcoma, lymphoma, leiomyo

sarco ma és egyéb lágyrész tumorok is kialakuU1atnak. 

Ritkább az érett teratoma solid megje lenési formája, ez a meg
je lenési forma inkább 20 éves kor alatt fordul elő. Ezekben 
gyakran az idegszövet dominál , és nagy körültek intést igénye l 
az éretlen idegi elemek j elenlétének biz tos kizárása. Ezek az 
esetek társulliatnak ún. peritoneá lis gliomatosissa l. 

ÉRETLEN TERATOMÁK Az ovarium éret len teratomái a malignus 
csírasejtes tumorok fiata lkorban , 20 éve s kor alatt fordu lnak 
elő, ritka, egyolda li, solid daganatok (2). Korábban ezeket 
a daganatokat nevezték malignu s tera tomának , solid teratomá
nak, embrionál is teratomán ak, teratocar cinomá nak is. Az éret
len, malignus alkotóe lemek között leggyako ribb a neuroep i
thel és a porc. (2. ábra). A grad ing az éretlen szöve ti elemek 
előfordulási gyako riságá n alapul (3): 

I. táblázat. A teratomák „grading" beosztása 

Grade 0 
Grade 1 

Grade 2 

Grade 3 

Az érett teratoma 
Az alkotóelemek kevesebb mint egyha rmada 
az embr ionális /ére tlen szövet , osz tódó alakok ritkák. 
Az alkotóelemek egyham1adáná l több az ére tlen szövet 
és a mito tikus aktivitás nagyobb. 
A tumon zömmel embri onális szövete k a lkotják. 
Ezen belül annál ma lignusabb bio lógiailag a daga nat , 
minél nagyob b menn yiségbe n tana lmaz neuroektoder
mális ele meket. 

J. ábra. Dermoid tömlő kis nagyítású képe 
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2. ábra. Éretlen teratoma 

a idegszövet és laphámmal ill respiratoricus hámmal bélelt tömlő, 

(kis nagyítás) 

e embrionális porc és neuroektodermális elemek, fokozott mitotikus aktivitás 

3. ábra. Struma ovarii 
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b éretlen porc és idegszövet, hámmal bélelt járat mellett 

d jellegzetes neuroektodermális struktúrák és cervikális típusú hámmal bé

lelt képlet ( •) 

4. ábra. Papilláris carcinoma, amely dermoid tömlőben lévő pajzsmirigy

szövetből indult ki 
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5. ábra. Ovarium carcinoid 

a insuláris carcinoid nagy nagyítású képe 

e mucinosus carcinoid: az alveolus szerű képleteket fonnáló megnyúlt sejtek 

mucint tartalmaznak, plazmájuk világos 

Az éretlen teratomák túlélése a grade függvénye. A grade I tu 

moro k eseté ben elegendő a sebészeti kezelés, grade 2-3 daga
natok esetében a kemoterápia jelentősen meghosszabítja a túl
élést. Tekintve, hogy az éretlen teratomák szinte mindi g egyo l
da liak, a fertilit ás megőrizhető az uterus és az ép ovarium meg

hagyásáv al. 

Az éretlen teratomák elkülönítő diagnóz isa hisztológ iailag 
nem könnyű. A mixed mesode m1al tumortó l, a primití v neuro-
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b trabeculáris carcinoid jellegzetes szövet mintázata 

ectodermalis tumortól és érett teratomától kell elkülöníteni. Se
gítsége t j elent , hogy a mixed mesoderma l tumor mindig meno
pausa után j elenik meg, utóbbi két tumortó l va ló biztos elkülö
nítés miatt nagyszá mú blokk ill. metszet alapos vizsgá lata 

szükséges. 

A monoderm ális tera toma egyet len szövetféleségből á ll, 
leggyakrabban pajzsmirigyszövetből , ilyenkor struma ovari i 
(3. ábra) a szokványos elnevezés. Ezekben az esetekben Ha
shimoto thyroiditis, adenoma, papillaris carcinoma (4. ábra) is 
előfordulhat a tumorban. Medullaris carcinoma nagyo n ritka . 
A más ik monode rmális teratoma fé leség az ovarium carcinoid
ja (5. ábra), szövet i megje lenését illetően insuláris vagy trabe
culáris carcinoid, ritkán mucinosus carcinoid. Nem ritka a két
féle monodem1ális teratoma együttes előfordulása, vagyis stru
ma ovarii és carc inoid együ ttesen alkotják a daganatot. Rend
kívü li ritkaságna k számít az ugyancsak ebbe a csoportba sorol
ható ovariális melanoma malignum vagy a faggyúmirigyekből 

kiindul ó bármiféle dagana t. 
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