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BEVEZETÉS A petefészkek cs írasejt daga nata i a pe tefészek da

ganatok 20%-át tesz ik ki, több ség ük fiatal ko rban képződik. 

Az é let első 2 év t izedé ben előforduló petefésze k daganatok 

70%-a cs írasej t daga nat, amelyek nek egy harmada rossz ind ula

tú . Eze k e lnevezése és osz tá lyozása még most sem egységes. 

Legújab ban Zempolich és Dubeau ( 1) mo lekulár is bio lóg iai 

alapon köze lítet ték meg a ké rdést, és a felosz tást az /. táblázat
ban összefog lalta k sze rint javaso lták. 

/. táblázat. A csírasejt daganatok Zempolich és Dubeau ( 1) szerinti felosztása 

Elsődleges pe tefésze k daga nat 

Dysgerminoma 
Embr ionális rák 
Érett teratoma (Dermoid tömlő) 
Éretlen teratoma 
Cho riocarcinoma 
Endodem1ális sinus daganat 
Teratocarci noma • 

*Ez a megjelölé s általában olyan kevert daga natoka t je löl, amelyekben az 
embr ionális rák és a teratomák szövet i elemei is megta lálhatók. 

Vé leményük sze rint a dysge rmin oma, ame ly ik a legjo bban 

haso nlít az iva rére tt ko rú nők cs irase j tje ire, és a nem -dysge r

mi no mák, ame lyek a cs írasejt fej lődés különböző szakasza i

bó l keletkező dagana tok , folyto nosságo t mutatna k, és egyet

len be tegség cso porto t képeznek. A ne m-d ysge rminom ák több 

irány ba fejlődni képes (pluripot ens) sejtekből épüln ek fel, 

amelyek vagy d iffe renc iálatla nok maradnak (embry onális rák) 

vagy különböző em brioná lis (tera tomák), illetve ex tra-e mbri

onális szövet irányába fejlődnek. Az utóbbiak a yo lk sac da

gantoka t (end odermalis sinus dagana tok) és a méhlepé ny szö 

ve ti szerkezetű daga natokat (chori oca rcinoma) fog lalják ma

gukban. 
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Annak ellenére , hogy jelentős előrelépések történte k, a csira 

sejt daga natok kia laku lásán ak hátterében álló molekul ár is ge

netik a i tört énése k még sok vonatkozás ban tisztázatlano k. Ér

dekes, hogy az aneuplo iditás, amely a tes ti (somati ku s) sej 

tekből keletkező daga natokna k je llegzetesség e, a cs írasejt da

ganatoknak is sajátja, am i arra utal, hogy a cs írasejt daga natok 

sajátságos kia laku lása mellett azo k ke letkezésé ben a testi szö

vetek daganata inak létrejötté ben sze repet j átszó genetika i vá l

tozáso k is végbemennek. Az éretl en petesej t számcsökkentő 

osz tódásának (meios is) különböző szak asza iból keletkező da

ganato k bio lóg iai viselkedése is kü lönböző. A számcsökkentő 

osztódás előtti szakaszo kból (pre-me iotic) szá rm azó dagana tok 

sokka l rosszab b indulatúak, mint a számcsökkentő osztódás 

utáni szakasz okb ól (post-me iot ic, az első osz tódás már befe 

jeződött, de a máso dik még nem) származók . E1mek klinik ai 

jelentősége van, amely azo nb an a dagana tok keze lésé t i lletően 

még nem tisztázo tt. Az érett teratomák és az éretlen terato mák 

50% -a az utóbbi csoportba tartoz ik. Figyele mre méltó, hogy 

ezek töb bsége dip loid. Az éretlen tera tomák más ik fe le az első 

osztó dást megelőző sza kasz ból származ ik, és aneuplo id kro

moszó ma sze rkezette l rendelkez ik. Ezeknek a daganato knak a 

kórjóslata rendkívül rossz. 

A teratomá k kórszövetta ni ismertetéséből is kiderül, hogy a 

szöve ttanász nak a daganatok ellátásá ban meghatározó sze repe 

van. Nem csa k a daga nato k po ntos szöveti szerkezetéről ke ll, 

hogy fe lvilágosítást adjon, hanem azok biológ ia i viselkedé

séről is. Ennek érdeké ben szá mos metszete t ke ll kész íteni, és 

saj átságos festés i e ljárásoka t (imm unhi sztoké mia, GFA P, S

I 00), szükség ese tén e lektronmikr osz kópos vizsgá latot kell vé

gez ni (2) . A daga natok érettsége (gra de) a kórjós lat és az áttét 

képződés szem pontjábó l is meghat ározó. Át tétek ese tén az át

tétek szöve ti kifej lettsége (szöve ttani grade) a legfon tosa bb 

kórjós lati tényező. 

ÉRETT TERATOMÁK Az érett teratomák, vagy más néve n dermoi d 

tömlők, j ó indul atú , többn yire tömlős daga natok. Az összes pe

tefésze k daga nat 10-20%-á t tesz ik ki. Az ese tek 80-85%-ában 

egyo lda lúak, ökölnyinél nagyo bbra ritkán nőnek. Panaszo kat 

legtöb bször nem okoz nak, ezért sokszor vé letlenül kerü lnek fel

ismerésre . Másko r bizonytalan panaszok kísérik, mi nt pl. enyhe 

a lhasi vagy hát fájd alom, bé lpanaszo k, hólyag tünetek, hasi ke l

lemetlenség vagy teltségé rzés, de az is előfordulhat, hogy a be

teg egy képletet tapint a hasában. Ritkán megcsava rodhatnak, 
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fertőződhetnek, kilyukadhatn ak vagy megre pedhetn ek. A szö
vődmények hátterében a daganatok vére llátásának romlá sa áll, 
repedés sokszor hirtelen hasprés fokozódáskor vagy terhes ség 
alatt, illetve sebészi beavatkozás során következhet be. A szövőd

mények terhe sség alatt gyakoribbak , és fordítva, érett taratom ák 
gyakran terhességi szövődményeket okoznak . A hasüregbe ki
folyó daganat tarta lom heveny kémiai vagy idült sarj szövetes 
(sarjdaganatos, granulomatozu sos) hashártyagyull adást okoz 
hat. Ez a veszé ly nagyon kicsi nyílás (pl. szúrcsapolá s) esetén is 
fennáll. Az is előfordulhat, hogy a daganat tokjának áttörése 
egy másik szervbe történik , vagyis sipoly keletkezik. Vérzési 
zavar általában nem kíséri, azt csupán 10%-ban figyeltek meg, 
ami arra utal, hogy a petefés zkek állománya, még kétoldali da
ganatok esetén is, részben megtartott. 

Képalkotó eljárásokka l általában ki lehet mutatni a daganatot. 
Ultrahang vizsgá latnál a daganatok sajátságos szerkezete miatt 
hangámyék keletkez het, ami nehez íti a kórismézés t, ennek el
lenére Ekici és mtsai (3) az érett teratomák ultrahan g vizsgá lat
tal történő elkülönítésében 98%-os érzékenységről és 99%-os 
specifi citásról szá moltak be . Régen medencei röntgen vizsgá
latokat végez tek az elmeszesedett képlet ek kimutatására , mára 
azonban ez már hátt érbe szorult. Bizonytalan esetekben has

tükrö zés seg íthet a kórisme felá llításában. 

A sarjda ganatos hashártya felrakódá s legtöbbször tub erkul ó
zis következménye, ritkábban idegentes t vagy más gyulladás 
váltja ki. K linikailag ezeket nem lehet elkü löníteni egymástó l 
és az érett teratomák okozta gyu lladástól. Ilyenkor a hasüreg
ben szétszó rva sarjszövet felrakódások vannak , amihez hasvíz, 
sőt mellhártya folyadékgyülem is társulhat. Gyakran keletkez
nek összenövések , és nem ritka a hegesedés sem. A kép nagyon 
hasonlíthat szé tszórt rákos elvá ltozáshoz (hasüregi carc ino
matózis) . 

Az érett teratomák legsú lyosa bb szövődménye a rossz indul atú 
elfajulás , ami szerencsére ritka. Legtöbbszö r laphámrák kelet
kezik. Ha áttétet ad, kórjó slata nagyo n rossz. Rossz indulatú 
áta lakul ás esetén a dagana t körül rendszer int össze növése k 
ke letkeznek, és a daganato s burjánzás gyorsan átterjed a kör
nyező szervekre, illetve a hasüregbe. Sajnos , nyirokcsomó át
téteket is hama r ad . Ha a daga nat csak a petefészek ben van, 
vagy is I stádiumban , a kilátások jók , az S-éves túlélés >80%. 
A szérum TA-4 és SCC (squamou s ce ll carcin oma) antigé n rá
kos elfajul ás esetén emelkedett , egyébként nem. A rosszindu
latúan nem elfajult érett teratomá knak nincs megfelelő daga
nat jelzőjük. Az esetek egy részé ben a szérum AFP értékek 
emelkedtek. 

KEZEL~S Az érett teratomáka t el kell távo lítan i, alapvetően a 
szövődmények és a rosszindulatú elfajulá s veszé lye miatt. 
Ivarérett korban szerv megtartó műtétet végz ünk , elegendő a 
daga nat kihámo zása, illetve a daganatos pete fészket vagy az 
érintett függe léket eltávo lítani. A méh kockázat né lkü l meg
tarth ató. Kéto ldali daganat esetén a daganat kihámo zása és az 
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ép petef észek szövet megtartása jön szóba, ha a beteg még 
szü lni akar . Ép petefészek szöve t gyakorla tilag mindig ta lál
ható , még nagyob b, látszatra az egész petefész ket elfogla ló 
daganatok esetén is. A daganat kihámozásával kapcso latban 
újabban kétségek merü ltek fe l, Young és mtsai (4) ugya nis azt 
találták , hogy a visszahagyo tt pete fésze kben éretlen teratoma 
keletkezhe t. Ebben a vonatk ozásban azon ban tovább i megfi
gye lésekre van szüksé g. Félelem vagy kéte ly esetén, a szülé
sek befej ezése után a megma radt petefé szek hastükrözés útján 
könnyen eltávolíthat ó. Ez azonban nem általános eljárás. 
A petefé szkek eltávo lítása után hormonpót ló kezelés szüksé
ges. A szervmegtartó keze lés végezhető hasmetszés vagy has
tükrözés után egyfo rma eredményes ségg el, jó llehe t 10 cm kö
rüli nagyság ú tömlők eltávolítá sa különl eges hastükrözés i e l
járá sokat igénye l (5) . 

A terhesség első harm adában megá llap ított, pan aszt nem okozó 
daganatot nem kell azonna l eltávo lítani ; a műtétet vagy a ter
hesség 4-5. hónapjában vagy a gyermekágy után vége zzük. Ez 
persze függ attól is, hogy a képalkotó eljárások vagy daganat
jelzők felvetik-e a rosszindulatú ság lehetőségét, és hogy mek
kora a daganat. A terhesség első harmadáb an azonban semm i 
szín alatt nem célszerű műtétet végezni, mert nagy a terhesség 
megszakadásának veszé lye. A terhesség harmadik harmad ában 
felismert daganatokat , amennyiben feltételezhetően nem okoz
nak szülési akadályt , helyesebb a gyermekágy után eltávolí 
tani. Ez helyesebbnek látszik, mint császármetsz ést végez ni, és 
azzal egyidejűleg kivenni a daganatot. 

Különleges és egyed i elbírálást igénye lnek azok az esetek, 
amikor éretlen teratoma gyógysze res keze lése után találunk 
érett teratomát a petefészek ben. Ilyenkor a dagana t kihámoz ása 
nagyon meggondo landó, mert egyes megfigye lések szerint a ke
mote rápia után megmaradt érett teratoma gyakran kiújul, és sú
lyos szövődményekhez vezethet (6). 

Sarjdaganatos hashártya gyulladás esetén hasmetszés szükséges. 
Ha a folyamat hátterében érett teratoma van, amit a legkisebb 
gyanú esetén fagyasz tott metszettel ke ll a műtét alatt igazoln i, 
elegendő a kiindulá si daganat , vagy is a teratoma eltávolítása. 
A visszahagyo tt sarjszöve t általában felszívódik, ugyanakkor 
a felrakódá sok eltávolítása nem is mindi g lehetsé ges, és kocká
zatos. Hasvíz vagy mellhártya folyadék esetén predn isolon elő

nyösen alkalma zható, hatására a folyadék mennyisége jelentő
sen csökken. 

Rosszindulatú elfajul ás esetén az elsődleges daganatot és az át
téteket is távo lítsuk el, ha lehetséges . A kiegészítő keze lés, át
tételes laphámrák esetén hatástalan , a daganat a gyógy szerekre 
nem érzékeny. I stádiumb an a műtét utáni kismedencei besu
gárzás Blake (7) szerint csökke nti a hely i kiújulás kockáza tát. 
Ennek ellenére nincs olya n adat , amely azt igazo lná, hogy a ki
egészítő sugár- vagy gyógysze res keze lés gyógy ító hatású len
ne. A betegség lefolyása szérum TA-4 és SCC antigén dagana t
j elzőkkel jól követhető. 
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éRETLEN TERATOMA Az éretlen teratomák ritka daganatok, a pe
tefészek daganatok 1 %-át teszik ki. Döntő többségük fiatal lá
nyokban keletkezik, az élet első két évtizedében. A serdülő kor 
körüli években előforduló petefészek daganatok 10-20%-a éret
len teratoma. Általában egyolda liak, és nagyon jó eséllyel kezel
hetők. Az S-éves túlélés átlagosan 70-80%, első stádiumú beteg
nél 90-95%. Egyes alfajtájuk azonban hajlam os kiújulásra. 

Az éretlen teratomák általában tünetmentesek, gyorsan növe
kednek, és legtöbb ször, mint medencei kép letek kerülnek fe lis
merésre. Általában nagyobbak, mint az érett teratomák, és nem 
ritkán környezetü kkel összekapaszkodnak. Ha egy bizonyos 
nagyságot elérnek, gyakran je lentkezik alhas i fájdalom vagy 
érzékeny ség, az esetek egynegyedében lázza l járnak. Ilyenkor 
rendszerint a fehérvér sejt szám is megszaporodik. 

A képa lkotó eljárások a daganatok kórismézésé ben j ól használ
hatók , a stádium megá llapításában azonban értékük korláto
zott. A lapos nőgyógyászati vizsgálatta l, ame ly a hüve ly-végbél 

vizsgá latot is magában foglalja, a daganatok felismerhetők. 

TERJEDÉS Az áttétek 80%-a a hashártyán , 35%-a a csepleszbe n 
és 25%-a a beleken képződik (6). A méhre és a petevezetékre 
közvetle nül terjed a daganat , ezekbe n áttéteket nem figye ltek 
meg . Kétolda li éretlen daganat csaknem mindig úgy keletke
zik, hogy az egyik oldali áttétet ad a másik petefészek be, és 
ezért ezek az esetek előrehaladt daganato s megbetegedésként 
kezelendők. Az esetek 5- 10%-ában az egyik petefészekbe n 
éretlen, a más ikban érett teratoma található. Korai stád iumban 
nyirokcsomó áttét ritka, a hasüregbe terjedő betegségek esetén 
6- 11 %-ban találtak a nyiro kcsomókban daganat sejteket (8-9). 
A véráram útján keletkező áttétek, mint máj, tüdő, agyi áttét 
nagyon ritka, és csak nagyon előrehaladt vagy kiújult, többnyire 
differenc iálatlan (grade 3) daganatoknál fordul elő . 

DAGANATJELZŐK Az éretlen teratomák 70%-ában a szérum 
AFP emel kedett , még olyan daganatok esetében is, ame lyek
ben nincsenek szíkhó lyag elemek. Magasabb szérum AFP ér
tékek azonban, mint már emlí tettük , érett teratomákn ál is 
előfordulhatnak, ezért nem kórjelzők. A szérum AFP vizsgá la
tok inkább a betegség lefo lyásának ellenőrzésére haszná lha
tók . Az élettan ivá váló AF P érték azon ban még nem zárja ki 
annak lehetőségét, hogy AFP-t nem termelő daganat sejtek 
nem maradtak-e vissza . Emelkedett ~HCG szint álta lában 
cho riocarc inoma sejtek j elenlétére uta l, de előfordulhat tiszta 
éret len tera tomák eseteiben is. Néhány esetben eme lkedett 
széru m CA 125 és CA 19-9 értékeket, illetve magasabb LDH 
(lactat dehydrogenáz) és NSE (neuron specific enolase) szin
teket mértek . Vannak azonban olya n daganatok, amelyekné l 
az ismert daganatj elzők nem mutatnak eltérést. Ma még nem 
áll elég adat rendelkezésünkre ahh oz, hogy a daganatjelzők al
kalmazásának legjob b módját megmon djuk. Nem tudjuk p i, 
hogy a kezdeti érték nagyságá nak vagy a gyógy szeres keze
lésre bekövetkező csökkenés mértékének van-e nagyobb kli
nikai j e l entősége. 
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A p etefé szkek teratomái: klinikai vonatkozások 

KÓRJÓSLAT! TÉNYEZŐK Kora i daganatok esetében a stádium és 
a daganat érettsége a legfontosabb kórmeghatározók. IA stádiu
mú, grade I daganatú betegek a daganat eltávolítá sáva l, kiegé
szítő gyógy keze lés nélkül is gyakor latilag mind meggyógy ul
nak. Első stádium ban még a daganat nagyságának (> 1500 g), 
megrepedésének , a betegek életkorának és a hasvíz je lenlété
nek van kórjóslati jelentősége. Az utóbbinak még akkor is, ha 
abban daganat sejtek nem igazolhatók. Idősebb betegeknek rosz
szabbak az életkilátásaik. Előrehaladt daganatok estén a visz
szamaradt daganat a l egjelentősebb kockázati tényező. 

KEZELÉS A daganatok ritkasága miatt keze lésük irányelveit előre

tekintő, összehasonlító vizsgálatokban nem lehetett ellenőrizni. 

A sebészeti beavatkozásoknak meghatározó jelentőségük van, 
nem csak a gyógyítás, de a daganat kiterjedtségének és szövet
tani kórisméjének megállapítása miatt is. Ezek a daganatok 
rendkívül sugárérzé kenyek, és daganate llenes gyógysze rekkel is 
eredményesen pusztíthatók. Ez teszi lehetővé, hogy szükség ese
tén szervmegtartó keze lést végezzünk anélkül, hogy a keze lés 
eredményességét veszélyeztetnénk . Az éretlen teratomák kezelé
sét a betegség stádiuma, a daganat szövettani érettsége és a be
teg kora, illetve az határozza meg, hogy kíván-e még szü lni. 

SEBÉSZI KEZELÉS 

1. Korai stádiumú daganatok. A daganatok kétharmada tartozik 
ebbe a csoportba. Ha fogamzás i igény van, vagy is fiatal, még 
szülni akaró betegek esetében egyo ldali petefészek vagy függe
lékeltávolítást végzünk stádium megállap ító hasműtéttel kiegé
szítve . Az utóbb it a hámeredetű petefészekráko k kezelésénél al
kalmazottak szerint végezzük, a nyirokcsomók eltávo lításának 
kérdése azonban még tisztázatlan. A megfelelő stádium megál
lapítás a kora i, grade I daganatok esetében különösen fontos. 
A szabad szemme l épnek látszó ellenoldali petefészek ék-ki
metszése szükségtelen , és nem is veszé lyte len, mert ronthatja 
a petefészek működését, és gátolhatja a későbbi fogamzás t (6). 
Ha minkét petefészekben dagana t van, és áttét nem látszik, két 
lehetőség van: 1. vagy eltávolítjuk a gyanúsabb petefészket , 
a másikbó l ped ig kimetszést végzünk , vagy 2. mindkét o lda lon 
kihámozzuk a daganatot. Az eltávolított képleteket fagyasztott 
metszetre küldjük. Ha az egyik petefé szekben érett, a másikban 
éretlen teratoma helyezkedik el, az éretlen daganatot tartalmazó 
petefészket az azonos oldali méhkürtt el vagy anélkül eltávo lít
juk, a másik oldalon azonban elegendő csak az érett teratomát 
kihámozn i. Kétoldali éretlen daganat esetében mindkét pete
fészket eltávo lítjuk, kivételesen azonban, ha az egyik oldal csak 
felszínesen érintett, egyes szerzők szerint megelégedhetünk a 
daganat eltávolításáva l, az ép petefés zek állomány megment
hető. E1mek az eljárásnak a b iztonsága azonban ellentmo ndá
sos. Minden esetben egyedileg mérlegelendő. A megta rtott pe
tefészket célszerü a szülések befejezése után kivenni. Az in vitro 
fogamzás lehetőségeit szem előtt tartva, a méh eltávolítása még 
kétoldali petefészek/függelék eltávo lítás ese tén sem indokolt. 
Hasonlóan, egyoldal i, a méhve l összekapaszko dott daganat 
esetén, ha a méh nem menthető meg, a más ik olda li ép pete-
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fészket tartsuk meg. A fent iekben leírt sebészi beavatkozások 
hastükrözés segítségéve l is elvégezhetők. 

Ha a beteg már túl van a vá ltozás korán, kétolda li függe lék és 
te ljes vagy részleges méhel távo lítás ja vaso lt. Ez szóba jöh et 
ivaré rett korú asszonyok eseté ben is, ha már nem kívánnak 
szülni. Fontos azon ban hangs úlyozni , hogy a méh visszaha
gyása nem fokozza a kiújulás veszélyé t. 

2. Nem megfelelően stád iumozott kora i bete gség. Sajnos gya
kori, hogy a petefészek daganat eltávo lításra kerü l, anélkü l, 
hogy a betegség kiterjedtségének, azaz stádiumának megá lla
pítása a műtét során megtörtént volna. Ez mindig nehéz hely
zet elé á llítja a kezelő orvost, ak i a tú l- és az alu lkezelést is sze
retné elkerü lni. Bristow és Berek (6) szerint ilyen ese tekben a 
képa lkotó eljárások (U H, CT, MRI) seg íthetnek. Véleményük 
szerint JA stádiumb an, ha a daganat érett (grade 1 ), újabb has
mütét végzendő a stádium pontos megállapí tásáva l, azért, mert, 
ha a daganat va lóban JA stádiumú , további kezelésre nincs 
szü kség. Ha az isméte lt sebészi beavatkozás nem kíván atos 
vagy nem kivitelezhető, kiegészítő gyógysze res keze lés ja va
so lt. Egyé b ese tekben, ha a képalkotó eljárások nem igazolnak 
mérhető nagyságú dagana tot, újabb műtét nem szükséges, a 
gyógysze res keze lést minden ese tben meg kell adni. Ha a kép
alkotó eljárásokka l daganat igazolható, azt sebész ileg el kell 
távolítani, mert így a daganatellenes szerek eredményeseb ben 
adhatók, és a beteg életkilátása i szig nifikán san j obbak. 

3. Előrehaladt daganatok. A daganat teljes eltávolítása a cél. 
Ak iknél daganat szöve t nem maradt vissza a hasműtét után, lé
nyegese n tovább éltek, kilátásaik össze hason líthatatlanul ked
vezőbbek. Ha a daganatot nem lehet teljesen eltávolítani , akkor 
is törekedni kell arra , hogy anny i daganat szöve tet vegyü nk ki, 
ame nnyi csak lehetséges , és biztonsággal mego ldható. A meg
maradt dagana t mennyisége meghatározó a tú lélés vonatkozá
sában ( 1 0-1 l ). A nyirokcsomók feltárása és a megnagyobbodo tt 
nyirokcsomók kimetszése fontos. A medencei, illetve a főütőér 
körüli teljes nyirokcso mó eltávo lítás klinikai j elentősége nem 
ismer t. Nem változtat a betegség kimenetelén, ha az épnek lát
szó petefészket és méhet nem távolítjuk el, ezért terhességi 
igény eseté n ezek előrehaladt esetekbe n is megtart hatók. Az ép
nek tünő petefészek kimet szése ilyenkor sem indokolt. 

4. Második betekintő és köztes hasműtét. A mindenna pi gya
korlatba n második betek intő hasmííté tet nem végzünk. Ez leg
feljebb akkor j öhet szóba , ha az e l ső műtét sorá n a daganatot 
nem sikerült teljesen eltávolítani (6) . llyen esetekben azo nban 
elméleti meggondolások alapján , a hámeredetű petefészekrá
kokhoz haso nlóan, inkább köztes hasműtétet végezzünk , ame ly 
általában akkor a lege redményesebb, ha a vissza maradt daga
nat az első 2-3 kezelésre megkisebbedik vagy eltűnik. A másod ik 
hasmííté t haszná t illetően azon ban megfelelő klin ikai vizsgála
tok nem állnak rendelkezésünkre. Egy második műtét során 
gyakrabba n keletkezhetnek összenövése k, amelye k ronthatják 
a fogamzás i esélyeket. 
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Ne felejtsük el, hogy a gyógyszeres keze lés után megmaradt 

daganat érett teratoma is lehet, mive l az éretlen daganat a da
ganatell enes sze rek hat ására éretté változhat. Legtöbbször apró 
felrakódások láthatók a hashárt yán és nem egy jó l körülírt kép
let. Ezeket a felrakódásokat nem kell sebész ileg kime tszeni. 
Elegendő, ha képa lkotó vizsgál atokkal , vékonytű kiszívással 
és daganatjelzőkkel a rosszindu latúságot kizárj uk. Adott ese t
ben hastükrözéssel kimetszett daganat rész let mikroszkópo s 
v izsgá lata tisztázhatja az elvá ltozás szöve ti sze rkezetét. 

GYÓGYSZERES KEZEL~s A betegek kilátásta lan helyzete a több-gyógy
szeres keze lés beveze téséve l drám aian megváltozott. A legha
tásosa bb a cisplatint is tarta lmazó kezelés, amelye t első válasz
tásként kel l alkalmazni, és a műtét után a legrövi debb időn 
belül , lehetőleg az első műtét utá ni héten, el kell kezdeni. 
A megmaradt éretlen terato ma sej tek ugyanis nagyo n gyo rsan 
kezdenek szaporodni. A kiegészítő gyógyszeres kezelés a sebé
szileg megfelelően megá llapított. I stádiu mú, érett (grade 1) 
daganatok kivételéve l mind en esetben j avasolt. Hasviz j elenlé
tében, még akkor is, ha abban daganat sejtek nem mutathatók 
ki, szóba jön . 

Rége bben a VAC (vincristin , actinomycin-D és cyclop hospha
mid) keze lést alkalmazták, amely főleg első stádiumú beteg
ségben volt hatásos , előrehaladt daganatok ese tén VAC kezelés 
után gyakori volt a kiújulá s. Jóllehet , az adott mennyiségek 
változtak , a nagymennyiségű VAC kezeléssel lehetett a legjobb 
eredményeke t elérni (2. táblázat). Nem alakult ki egységes ál
láspont a kezelések számát illetően, korai esetekbe n legtöbb
ször 6, előrehalad daganatok estébe n 12-18 keze lést is vége z
tek. A keze lések számá t a daganat visszafej l ődése és a daganat
j elzők vise lkedése is befolyá solta. A keze lést addig adták , amíg 
a daganat teljesen elpusztult, és a daganatjelzők értéke i az élet
tani tartományba nem kerültek (9, 12). 

A VAC kezelést először a PVB (cisplatin , vincristin, bleomy
cin) vá ltotta fel, majd , amikor beb izonyosodott , hogy az etopo
sid hatásosabb , mint a vincrist in, a BEP (bleomycin , etopos id 
és cispla tin) kezelés követte, amely ma a leggya krab ban alkal
mazo tt gyógyszeres kezelés. Ne m tudj uk pontosan , hogy hány 
keze lés a leghatásosab b. Devaja és mtsai ( 13) szerint korai stá
diumú esete kben 3 kiegészítő, előrehaladt dagana tokná l 3 vagy 
több keze lés szükséges attó l függően, hogy a daganat hogyan 
vá~aszo l a kezelésre , és, hogy a beteg hány keze lést vise l el. Fi
gye lni kell azonban arra , hogy a teljes gyógysze r men nyiség ne 
legye n sok , mert különben visszafo rdíth atat lan késői szö
vődmények léphetnek fe l. Ellentétben a háme redetíí petefé
szekrákka l, éretlen terato máknál a cisp lat in hatásosab bnak tű
nik, mint a carboplatin. Ebben a vona tkozásban azo nban az 
előretekintő, összehasonlító vizsgá latok még vára tnak magukra. 
A BEP keze lést általában 3 hetente adjuk, a 2. láblázalban is
mertetett mennyiségben. 

Érdemes megemlíteni, hogy csírasejt daganatokba n, ame lyek 
között éret len teratomák is voltak, Bower és mtsai ( 14) jó l meg-
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2. táblázat. Az éretlen terato mák több-gyógyszeres keze léséne k gyakrabban 

alkalmazott formá i ( 14) 

VAC 
Vincristin 

Ac tinomyci n-D 
Cyclo phosphamid 

BEP 
Cisplatin 
Etoposid 
Bleomyc in 

1,5 mg/m ' iv. (de alkalmank ént <2,5 mg) hetente 
10- 12 hétig 
0,5 mg iv. naponta 5 napig, 4 heten te isméte lve 
6 mg/kg napo nta 5 napig, 4 hete nte ismételve 

20 mg/m', 5 nap ig, 3 heten te isméte lve 
I 00 mg/m ' , 5 napig, 3 hetente isméte lve 
30 mg hetente 

tervezve adtak vá ltakozv a kü lönböző több-gyógysze res kezelést 

nagyo n j ó eredménn yel és e lfogadható me llékhatáso kkal. Ez az 
un. POMB (vincr istin, methotrexat , bleomycin, cisplatin) / ACE 

( etopos id, actinom ycin-D, cyc lophosphamid) váltakozó kezelés. 
Helye a szokványos keze lésben nem meghatározott, inkább a 

BEP kezelés eredm énytelensége esetén j ön szóba. 

Mentő keze lésként vincristin, ifosfa mid e és c isplatin , illetve 

csontvelő átü ltetésse l támogatott nagymennyiségű több- gyó gy

sze res keze lést is próbáltak. 

Az alka lmazott daga nate llenes szerek nem veszé lytelenek, 

ezért a keze lést mindig mérlege lni, egyé nre sza bottan kell al

kalmazni. Me llékhatások előfordulnak. Gyakor i késői szövőd

mény a bleomycin oko zta tüdőkárosodás, amely egyenes 

arányban van az adott b leo mycin teljes menny iségéve l. A bleo
myc int mérgező hatása miatt megprób álták kiha gy ni a keze 

lésből, illetve má ssa l helyette síteni. Az eredm ények azonban 

az t igazolják , hogy b leom yc in alkalmazásá val sokka l eredmé
nyese bb en keze lhetünk . Ha a c isp latin telj es mennyisége meg

haladja a 3-40 00 mg/m' -et, hallás károso dás elkerülh etetlenül 
előfordul. A vitathatatlan előrelépések ellenére, a gyógysze res 

keze lés még sok finom ításra szorul. 

suGARKEZEL~s Haso nlóan más cs írasejt daganatokhoz, az éretlen 

teratómá k is rendkí vül érzéke nyek besugárzásra, j óllehet nem 
anny ira, min t a dysge rminomák. Ennek ellenére a sugárkeze lés 

háttérbe szo rult , mert káros ítja a petefész keket, rontj a a fogam

zás i esélyeket, és mert a betege k műtéttel és az azt kiegészítő 

gyógysze res keze lésse l is eredményese n kezelhetők. Nem el

hanyago landó a sugárke ze lésnek a bél káros ításba n megnyil

vánuló késői hatása sem . A sugá rkezelés eredménytelen gyógy 
sze res keze lés után is hatásos lehet, és ilyen ese tekben mentő 

keze lésként megkísérelhető. Blake (7) szerint távoli áttétek ke

ze lésé ben van helye a besugárzásna k, kü lönöse n agy i áttétek 
esetén, amelyek a gyógysze rekkel nem érhetők el. Tüneti (pal

liatív) keze lésre 30 Gy -t aj án l, amelyet 2 hét a latt, 10 rész let

ben kell leadni . 

FOGAMZÓKÉPESSÉG A foga mzók épesség szerv megtart ó műtétek 

után által ában meg marad, a gyógysze res keze lés nem befo lyá-
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solj a. Nincse nek adatok, amelyek arra utalnának , hogy magzat i 

fej lődési rend ellenesség gyakr abban fordulna elő. Az alka lma
zott sebész i módszerek azon ban meghatáro zók, elsősorban az 
össze növése k kialakulá sa m iatt. Össze növése k esetén, amelyek 

főleg ismételt műtéteknél keletkeznek, a teherbeesés nehez ített 

lehet. A daganatellenes szerek adása idej én a teherbeesés kerü

lendő, annak ellenére, hogy nincs bizony íték arra, hogy az ilyen
kor fogant magz ato k károsodnán ak. Hagyo mányos védekezés i 

módszer alkalmazás a j avaso lt. 

Álta lában a petefészkek horm onális működése is magtartott . 
Ismeretes, hogy a daganate llenes gyógysze rek, elsősorban a 

cyclophosph amid , káros íthatják a petefész kek működését. Fi a

ta l beteg eseté ben azonban, úgy tűnik, hogy a petefészkek még 

j e lentős tarta lékka l rendelkeznek, és a károsí tó hatás t könnyen 

kihever ik. A BEP keze lés egyé bk ént kevés bé káros ító, mint a 
VAC, mert nem tartalm az cyc loph osphamid ot. 

KIÚJULT DAGANATOK Min él hossza bb idő te lt el az elsődleges 

betegség és a k iúju lás köz ött , és minél kisebb a kiúj ult daganat , 

ann ál j obbak az esé lye k. A betegek megfelelő nyomon köve

tése tehát nagyon fonto s, azé rt, hogy az újra jelentkező daga 
nato t a lehető leghamarabb felismerjük . A korai stádiu mban 

felfedeze tt kiúju lt éretlen te ratoma eredményese n kezelhető. 

A kiújult éretlen teratom át, ha lehet, sebész ileg el kell távo líta
ni. A sebész i beava tkozás t mind en esetben kiegészítő gyógy 

sze res keze lés követi. Körülírt vissza maradt daganat ese tén, ha 

korábban már több alkalomma l is történt gy ógysze res keze lés, 

bes ugárzás megkísérelhető. 

Az éretl en teratomák kezelés i tervé t összefog lalóan a 3. táblá

zatban tün tetjük fe l. 

HASHÁRTYA GLIOMATOSIS A glioma a külső csiralemezbő l szár

mazó idegre nd szeri sejt eket tart almazó daganat, amely hashár

tya felrakódások form ájában a hasüreg ben szétszó rva is előfor

dulhat. Ez az ún. hashártya gl ioma tos is éretlen és tömött érett 

tera tomákk al társulva is előfordulhat, külön öse n, ha azo k tokja 
átereszt. Gyakorlati lag m indig j óindula tú , rosszi ndu latú elfaj u

lást azo nban már meg figye ltek, ezé rt szöve ttani vizsgá lat cé l
j ára mind ig több helyről kell ve1mi anyag ot ( 15). Az elsődleges 

daganat eltávo lítása , ha rossz indula tú elfajulás nincs, gyakorla

tilag mindig gyógy uláshoz veze t. A vissza maradt szöve tek a 

daga nat e ltávo lítását követően legtöb bszö r visszafej lődnek, 

kötőszövetesen áta lakulnak, felsz ívó dnak. Előfordul , hogy 
megmaradn ak, eze knek azonb an ilyenkor nincs klinikai j e

lentősége. Ha a betegség hátterébe n éretlen tera toma van, a 

gyógysze res keze lést ez határozza meg, a hashártya gliomat o
sis egy magában nem képez i a daganatellenes sze rek adásának 

j ava llatát. 

PETEFÉSZEK GOLYVA (STRUMA OVARII) Ritka daganat, és a pete

fésze k tera tomák közöt t is elvétve fordul e l. Szöve ttanilag a 
petefésze k go lyvát paj zs mir igy szövet j e len léte j e llemzi, 

ame ly vagy az egész daganatot vagy ann ak legnagyo bb részé t 
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3. táblázat. A petefészek éretlen teratomáinak kezelése: áttekintő táblázat 

Fogamzási igény 
van nincs 

l stád ium (megfelelően stádiumozott) 
St IA, grade I SZMM SZMM/ nem-SZMM 

St IA, grade 2-3, IB-IC SZMM + KGYK SZMM/nem-SZMM 
+ KGYK 

1 stádium (nem megfelelően stádiumozott) 
St IA, grade I SZMM - SZMM/nem-SZMM 

ÚHM vagy KGYK ÚHM vagy KGYK 

St. IA, grade 2-3, IB-IC SZMM SZMM/nem-SZMM 

Képalkotó vizsgálat 
nagy daganat 

van 
ÚHM + KGYK 

U-IV stád ium (megfelelően stádiumozo tt) 
SZMM + DE 
+ KGYK 

11-IV stádium (nem megfele lően stádiumozo11) 
SZMM (DE) 

nincs 
KGYK 

SZMM/ nem-SZMM 
+ DE+ KGYK 

SZMM/nem-SZ MM 
(DE) 

Képalko tó vizsgá lat 
nagy daganat 

van 
ÚHM+ KGYK 

nmcs 
KGYK 

Ha az első hasműtét és KGYK után maradék daganat van - úHM és 
má sodik vonal KGYK 

Kiújult daganat SZMM(DE ) 
+ KGYK 

SZMM/nem-SZ MM 
+ DE+ KGYK 

SZMM szervmegtartó műtét (egyo ldal i petefészek vagy függe lék eltávolítás, 
illetve daganat kihámozás ) nem-SZMM rész leges vagy teljes hasi méhe ltá
volítás és/vagy kétoldali petefés zek eltávolítá s ÚHM újabb hasműtét a stá
dium megá llapítására , illetve a visszamaradt daganat eltávo lítására KGYK ki
egészítő gyógyszeres kezelés DE a szétszó n daganat teljes vagy a lehető leg
telje sebb eltávolítá sa 

képezi. Fontos elkülönít eni azoktó l a daganatoktól, amelyek
ben < 10% paj zsm irigy szövet ismerhető fel, mivel ezek nem 
tekinthetők valód i petefészek go lyvák nak. Hormonáli s műkö

désük sokszor nincs, vagy klinikaila g nem bír jelentőséggel, 

máskor pajzsm irigy túlműködéssel j ár, ame ly kivételesen sú
lyos pajzsmirigy túlműködést (thyreotox icosist) eredményez
het. Ilyenkor a pajzsmi rigy szövet túlműködésének j elei mik
roszkóp alatt jól láthatók, mindenben hasonlóak, mint a pajzs
mirigyné l. A daganat csaknem mindig egyoldali. Nem ritkán 
hasvízze l és mellka si folyadékgyü lemmel is társu l, sőt az is 
előfordulhat, hogy a méhny akban is go lyva a lakul ki. Jóindu
latú elváltozás , ame ly 5%-ban klinikailag rosszindulatúként vi
selkedik. Hason lóan a pajzsmirigyrák.hoz, ezek is visszafogo tt 
lefo lyásúak, és ezért a betegek általában soká ig élnek. A rossz
indulatú elfajul ást még a leggondosabb szövettani vizsgálattal 
is nehéz megá llapítani. Egyoldali petefésze k vagy függe lék el-
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távolítássa l gyógy ítható. Nincs adat arra , hogy a kiegészítő da
ganatpusztító gyógysze rek adásának van-e értelme. Áttétet nem 
adó esetekben a szervmegta rtó műtéti beavat kozás elege n
dőnek tűnik. Távoli áttétek esetén, ame lyek a cson tokba n, máj
ban vagy tüdőben fordulnak elő, megpróbálkozhatunk azok el
távo lításáva l, mivel a betegség általában lassú lefolyású . A da
ganat jód izotóp adásával is jó l kezelhető. 

PETEFÉSZEK CARCINOID Nagy on ritka. Minden formája, bele
értve a stumal carcinoidot is szervmegtartó műtéttel gyógyítható, 
kiegészítő kezelés nem szükséges. Többen aj ánlották, hogy az 
ellenoldali épnek látszó petefészekből végezz ünk kime tszést 
mikro szkópos nagyságú áttét kizárása végett, ennek j e lentő

sége azonban ellentmondásos. Klinik ailag rossz indulatú for
mát csak egy-egy esetben írtak le. Ezek kezelésére nem alakult 
ki egységes álláspo nt a betegség ritkasága miatt. Mivel a carci
noid daganatok alapvetően a gyomor-bélrend szerben fordulnak 
elő, fontos, hogy az innen származó és a petefészek.be áttétet 
adó carcinoidot elkülönítsük az elsődleges petefészek carci
noidtól. Az áttétes forma általában kétoldali, és nem ritka a hasi 
szórás . Carcinoidok , így a petefészekben kialaku ltak esetében 
is a szérum szerotonin és SHIAA szintek emelkedettek, és ezek, 
mint daganatjelzők, jó l haszná lhatók a betegség lefolyásának 
követésé re. 

A petefészek teratomák, különösen a monoderma lis alfajták 
gyakran társulnak j ellegzetes tünetegyü ttesekke l, pl. carcinoid
tüneteg yüttes, amelyekke l általában a belgyógyászo k találkoz
nak. Ilyen esetekben fontos, hogy a betegeket a daganatgyó 
gyásza tban járta s nőgyógyász is lássa. 
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