
� ÖSSZEFOGLALÁS
A humán petefészek autotranszplantációja sürgõs és agresszív
kemo- és /vagy radioterápiára szoruló daganatos vagy auto-
immun betegségben szenvedõ fiatal nõk, lányok számára ígé-
retes lehetõség lehet a fogamzóképesség megõrzése szempont-
jából. Ilyen kezelésben részesülõ, pubertás elõtt álló lányok
esetében az egyetlen szóba jövõ lehetõséget jelenti a pete-
fészekszövet-autotranszplantáció. Bár kísérleti eljárásnak bi-
zonyul, világviszonylatban legalább 95 egészséges újszülöttet
eredményezett napjainkig. Az ovarium-autotranszplantáció
folyamatába tartozik a petefészek szövet nyerése, lefagyasztá-
sa, felolvasztása és ugyanabba a betegbe történõ visszaülteté-
se. Mint minden egyéb termékenység megõrzésére szolgáló
módszernek, a petefészekszövet autotranszplantációjának is,
számos elõnye, illetve hátránya van, ami miatt nem végezhetõ
el minden esetben. A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy mi-
képp kerüljük el a daganatos sejtek ismételt szervezetbe jutta-
tását, illetve hogyan növeljük a transzplantált petefészekszö-
vet élettartamát.

Kulcsszavak: petefészek-autotranszplantáció, rák, termékeny-
ség megõrzése

� ABSTRACT
THE OPTION OF OVARIAN ISSUE
AUTOTRANSPLANTATTION IN CASE OF CANCER
Human ovary autotransplantation is a promising option for
fertility preservation of young women and girls undergoing
urgently aggressive chemotherapy and/or radiotherapy for
cancer or some autoimmune diseases. Ovarian tissue
cryopreservation may be the only option available to
prepubertal girls undergoing such treatments. Although
experimental, it resulted in at least 95 healthy babies

worldwide. Ovary autotransplantation involves ovarian tissue
extraction, freezing, thawing, and transplantation back into the
same patient. As any other fertility preservation option, human
ovary autotransplantation has both advantages and
disadvantages and may not be feasible for all cases. The major
challenges facing this option are how to avoid the risk of
reintroducing malignant cells and how to prolong the lifespan
of transplanted ovarian tissue.

Keywords: ovary autotransplantation, cancer, fertility
preservation

� BEVEZETÉS
Az utóbbi évtizedekben a daganatterápia fejlõdése drámaian
javította a tumoros betegek túlélési esélyeit, számos daganat
gyógyíthatóvá vált. Azonban az összes daganat több mint
10%-a olyan fiatal betegek esetében kerül felismerésre, akik
még a családtervezés elõtt állnak, így a daganatmentesség el-
érése, sikeres daganatterápia mellett elengedhetetlenné vált az
optimális életminõség, a fogamzóképesség megõrzésének
szem elõtt tartása is (1). Fiatal nõbetegek leggyakrabban elõ-
forduló malignus tumorai közé az emlõdaganat, hematológiai
betegségek (leukaemia, lymphoma), colorectalis és pajzs-
mirigy-carcinoma, méhnyakrák, melanoma tartoznak (2).
Azok a nem malignus szisztémás betegségek, mint az auto-
immun folyamatok, illetve a hematológiai kórképek, melyek-
nek terápiájához a csontvelõ-transzplantáció is hozzátartozik,
szintén radio- vagy kemoterápiát igényelnek (3, 4). A fiatal da-
ganatos nõbetegek kemo-, illetve radioterápiája miatt korai pe-
tefészek-elégtelenség (premature ovarian failure, POF) fejlõd-
het ki. A szövõdmény elõfordulási aránya a kezelési séma, il-
letve dózisok, a beteg életkora függvényében az alacsony koc-
kázattól (<20%) a magas kockázatig (>80%) változhat. Az
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ovarialis hormontermelés leállása, amenorrhoea és meddõség
alakulhat ki. Annak ellenére, hogy a sikeres daganatterápia
megmenti a beteg életét, a „mellékhatásként” fellépõ POF az
életminõséget csökkenti, és sok esetben a gyermekvállalást is
lehetetlenné teszi. Kutatások szerint a fiatal daganatos nõbete-
gek 70%-a aggódott a termékenységük megõrzése miatt a di-
agnózis felállításának pillanatában, 50%-uk szeretett volna
gyermeket a daganatellenes kezelés befejezését követõen (1).

A daganatterápia következtében bekövetkezõ petefészek-elég-
telenség kockázatának csökkentésére és a termékenység meg-
tartására korlátozottak a lehetõségek (5). A közelmúltig kizá-
rólag a petesejtek, illetve embriók lefagyasztásán, majd daga-
natterápia utáni felhasználásán alapuló módszerek voltak kivi-
telezhetõk (6). A legújabb lehetõség a daganatterápia követ-
keztében kialakuló POF és meddõség elkerülésére a gonado-
toxikus terápiát megelõzõen eltávolított és mélyfagyasztásban
tárolt petefészek-kéreg szövetdarabok ortotop visszaültetése.
Ezzel a módszerrel megvalósítható a folliculusok ovarium-
stimuláció nélküli megõrzése, a daganatterápia késleltetése
nélkül (7).

Bár a petefészekszövet-krioprezerváció jelenleg is kísérleti el-
járásnak bizonyul, legalább 95 egészséges újszülöttet köszön-
hetünk neki (8).

� KEMO-, RADIOTERÁPIA, AZ OVARIUM-
AUTOTRANSZPLANTÁCIÓ ALKALMAZHATÓSÁGA

A kemoterápiás szerek gonadotoxikus hatása mind a reproduk-
tív, mind az endokrin funkciók károsító hatásában megfigyel-
hetõ. A gonadalis funkciót károsító hatásuk szerint a cito-
toxikus szereket fokozott, közepes és kis kockázatú csoportba
soroljuk (1. táblázat). A kemoterápia alkalmazásakor az adott
szer által elõidézett károsító hatás mértékét azonban szinte le-
hetetlen elõre megjósolni. A legsúlyosabb ivarsejt-károsodást
az alkilálószerek (pl. cyclophosphamid, chlorambucil) okoz-
zák, azonban az antimetabolitok (methotrexat, 5-FU) szintén
rendelkeznek gonadotoxikus hatással (9). Az alkalmazott
alkiláló hatóanyag dózisa, a beteg életkora és a POF kockázat
közötti összefüggés lineáris (10). A POF számos betegség
gonadotoxikus kezelésének következményeként létrejöhet. Az
elsõ beteg, akinek esete közleményben megjelent, egy 14 éves

Ewing-sarcomás fiatal nõ volt, akinél Bath és mtsai ovarium-
cortex-darabok eltávolítását és lefagyasztását végezték el. Mi-
vel a daganatterápia ovariumkárosító hatásának ellenére egy
évvel a mûtét után mégis spontán terhesség alakult ki, és a be-
teg egészséges fiúgyermeknek adott életet, visszaültetés ké-
sõbb nem történt (5). Donnez és mtsai az elsõ valódi ovarium-
autotranszplantációt, amelyben a visszaültetett graftok mûkö-
dése következtében alakult ki terhesség, egy IV. stádiumú
Hodgkin-kórból felépült betegen végezték el 2004-ben (11).
Az ovariumtranszplantáció nem malignus betegségekben is al-
kalmazható. 2006-ban Donnez munkacsoportja egy súlyos sar-
lósejtes vérszegénységben szenvedõ, kemoterápiás kezelésen
és csontvelõátültetésen átesett betegen is végzett sikeres, a cik-
lus visszatérését eredményezõ petefészek-transzplantációt (4).
Donnez és mtsai 2011-ben az orbitából kiinduló, áttétes
neuroectodermalis daganatból felépült, a reimplantáció után
gyermeket szülõ betegrõl jelentettek meg esettanulmányt (12).
A citotoxikus szerek mellett az ionizáló sugárzás alkalmazása,
alkilálószerekkel kombinációban csaknem a betegek 100%-át
meddõvé tette (9). A pubertáskor elõtt kapott teljestest-besu-
gárzás 55–80%-ban okozott teljes petefészekleállást (9). Szá-
mos közleményben leírták, hogy 5–20 Gy dózisú radioterápia
mellett teljes gonadalis diszfunkció kialakulhat. Egy nagy ret-
rospektív felmérés alapján 37 362 beteg közül haemopoeticus
õssejt transzplantáció után mindössze 0,6% esett teherbe (13).
A POF korai menopausához és termékenységi zavarokhoz ve-
zet, ezen kívül a nemi hormonok termelésének megszûnése kö-
vetkeztében további súlyos következményekkel (osteoporosis,
cardiovascularis kockázat növekedése, pszichovegetatív tüne-
tek) is számolni kell. A fiatal életkorban végzett daganatterá-
pia korai petefészek-elégtelenséget elõidézõ hatását több adat
is alátámasztja. Egy tanulmány szerint 38 000, gyermekkor-
ban csontvelõátültetésen átesett betegnél összesen csak 129
terhesség fogant (9).

� A PETEFÉSZEKSZÖVET-TRANSZPLANTÁCIÓ
MÓDSZERE

Mivel az oocyták primordialis tüszõk formájában, a petefészek
kéregállományában nagy számban fordulnak elõ, így egy ki-
sebb darab szövet mélyfagyasztásával potenciálisan nagy
mennyiségû oocyta kerülhet megõrzésre. Amennyiben lehet-
séges, a petefészekszövet eltávolítása a beteg daganatellenes
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1. táblázat. A citotoxikus hatóanyagok gonadotoxicitás kockázat szerinti felosztása (13)

Kis kockázat/Nincs kockázat Közepes kockázat Nagy kockázat

Methotrexat

Bleomycin

5-Fluorouracil

Actinomycin D

Mercaptopurin

Vincristin

Adriamycin (Doxorubicin)

Cisplatin

Carboplatin

Cyclophosphamid

Busulfan

Melphalan

Cholarambucil

Dacarbazin

Procarbazin

Ifosfamid

Thiotepa

egyéb mustár-nitrogén hatóanyagok



kezelésének megkezdése elõtt szükséges. Leukaemiában szen-
vedõ betegek esetén, amikor a petefészek érhálózatában
leukaemiás sejtek fordulhatnak elõ, a petefészekszövet eltávo-
lítása az elsõ remisszió után, illetve a csontvelõ-transzplantá-
ció elõtt javasolt, ezzel csökkentve a reimplantált ovarium-
kéregszövettel a betegség szervezetbe történõ visszajuttatásá-
nak esélyét. A folyamat során, elsõ lépésben az ovariumcortex
mûtéti (laparoszkópos vagy mini-laparotomiás) eltávolítására
és 0,3–2 mm vékonyságú szövetrészletekre való feldarabolá-
sára kerül sor (14). Ezután következik a cortexdarabok mélyfa-
gyasztása, mely lassú-mélyfagyasztással, illetve vitrifikáció-
val is történhet. A lassú fagyasztás (irodalomban: slow
freezing) módszer a krioprotektív médiumban kezelt szövetda-
rabok programozott, fokozatos (~1 °C/min), –140 °C-ra törté-
nõ hûtésén, majd –196 �C-os folyékony nitrogénben történõ
tárolásán alapszik. Vitrifikáció során a szövetfagyasztás gyors
tempóban (~20,000 �C/min) történik, nagyobb koncentráció-
ban alkalmazott krioprotektív anyagok alkalmazásával. Bár a
vitrifikáció költséghatékony és kevésbé idõigényes a lassú fa-
gyasztásos technikához képest, a nagy koncentrációban alkal-
mazott krioprotektív anyagok hatására a sejttoxicitás, az oz-
motikus trauma kockázata megemelkedhet (15, 16).

A beteg daganatterápiája és teljes gyógyulása után a cortex-
darabok felolvasztása és azonnali visszaültetése következik.
Petefészek-kéregállomány autológ transzplantációja során az
ovarialis funkció helyreállítása, beleértve az endogén hormon-
termelést is sikeres lehet.

Ortotop transzplantáció során a felolvasztott, kevesebb mint
1,0–1,5 mm vékonyságú szövetrészlet a megmaradt ovarium
állományba, a fossa ovaricába vagy a széles méhszalagba kerül
beültetésre. Az ortotop transzplantáció számos elõnnyel bír: 1.
nem okoz késedelmet a daganatellenes kezelés megkezdésé-
ben, illetve nem szükséges elõtte petefészek-stimuláció, 2. fi-
ziológiás környezetet biztosít a petefészeknek a tüszõk fejlõ-
déséhez, 3. spontán teherbeesés is lehetséges, 4. az avascularis
graftbeültetésnek köszönhetõen csökkenti a malignus sejtek
visszajuttatásának esélyét a szervezetbe a daganatellenes keze-
lést követõen. Hátrányaként megemlíthetõ 1. fõleg petefészek
eredetû vagy petefészekbe áttétet adó daganatok esetében nö-
vekedhet a kockázat daganatos sejtek szervezetbe történõ
visszajuttatására, 2. az érmentes graft visszaültetése következ-
tében ischaemia és follicularis atresia alakulhat ki, 3. bár spon-
tán terhesség létrejöhet, azonban elõfordulhat, hogy a terhes-
ség nem a graftból származó petesejtbõl, hanem a megmaradt
petefészek-állományból történt ovuláció eredményeként jön
létre. Annak érdekében, hogy a daganatos sejtek visszajuttatá-
sát megelõzzük, szövettani vizsgálatok, immunhisztokémiai és
polimeráz láncreakció vizsgálatok elvégzése indokolt lehet.
A beültetést követõen 2–9 hónappal a normál mensturációs
ciklus visszaáll, és az eddig regisztrált leghosszabb graft túl-
élés 7 év volt (17). A témában elsõnek megjelent, transzplantá-
ció után sikeres terhességet leíró közleményben Donnez és

mtsai 2004-ben IV. stádiumú Hodgkin-kórból felépült bete-
gükben az elõzõleg laparoszkóppal eltávolított, majd fagyasz-
tás után felolvasztott ovariumcortexbõl körülbelül 30–35 da-
rab 2 � 2 mm szövetdarabot közvetlenül az ovariumhilus alatt

létrehozott „peritonealis ablakba” ültettek be (11). Végezhetõ
a beültetés ettõl eltérõen is. Silber és mtsai módszere szerint, az
egyik elõzõleg egészben eltávolított ovarium cortexébõl több,
nagyjából 10 � 4–5 mm-es darab kerül a másik, nem eltávolí-
tott ovarium medulláján varratokkal rögzítésre, amelyrõl elõ-
zõleg a saját cortexet eltávolítják (18). Serrano és mtsai hason-
ló módszert alkalmaztak, amikor a lecsupaszított medullán a
felolvasztott cortexcsíkokat fibrinragasztó és varratok segítsé-
gével rögzítették (19).

A heterotop beültetés során a graftok a hasfal és a felkar bõre
alatt is elhelyezhetõk, ebben az esetben azonban a természetes
úton bekövetkezõ terhesség, az ortotop transzplantációval el-
lentétben, nem lehetséges. A heterotop transzplantáció elõnyei
közé tartozik, hogy 1. nem okoz késedelmet a daganatellenes
kezelés megkezdésében, illetve nem szükséges elõtte petefé-
szek-stimuláció, 2. súlyos kismedencei összenövések esetén
megfelelõ alternatívája lehet az ortotop transzplantációnak, 3.
a beültetett szövet utánkövetése könnyebbé válik, 4. az
avascularis graftbeültetésnek köszönhetõen csökkenti a ma-
lignus sejtek visszajuttatásának esélyét a szervezetbe a daga-
natellenes kezelést követõen. A hátrányok között kiemelhetõ,
1. fõleg petefészek eredetû vagy petefészekbe áttétet adó daga-
natok esetében növekedhet a kockázat daganatos sejtek szer-
vezetbe történõ visszajuttatására, 2. az érmentes graft visszaül-
tetése következtében ischaemia és follicularis atresia alakulhat
ki, 3. abnormális környezetet jelent a tüszõk fejlõdése szem-
pontjából, 4. spontán terhesség nem jöhet létre (17). Több köz-
leménybõl is kiderül, hogy a heterotop transzplantáció, akár
ortotop transzplantáció kiegészítéseként is elvégezhetõ (21,
22), azonban az eddigiek során ez a kombinált eljárás sem
vezetett a várt eredményekhez. A bõr vagy izom alá helyezett
graftok endokrin mûködése minden esetben szignifikánsan
rövidebb volt az ortotopikusan elhelyezett cortexdarabokéhoz
képest.

Az irodalom több olyan esetet is számon tart, amikor sikerült a
petefészek endokrin és reproduktív mûködését egyaránt
visszanyerni (20). A beültetés után irodalmi források szerint
hónapokra van szükség a graftok funkciójának megújulására,
amennyiben a graftok vérellátása megfelelõ. Ennek értékelése
az FSH-, az LH-, a 17b-ösztradiol-, a progeszteron- és az
AMH (anti-Müllerian hormon) szint laboratóriumi követésé-
vel történik (13, 23). Azonban feltételezhetõ, hogy az ép
ovariumban termelõdõ és mérhetõ AMH a visszaültetett
ovarium graftokban nem termelõdik értékelhetõ mennyiség-
ben (4). Janse és mtsai 2011-es közlése szerint az AMH és az
inhibin-B nem bizonyultak megfelelõ markernek a reimplan-
tált graftok mûködésének ellenõrzésében és a fogamzóképes-
ség megítélésben (23).

� AZ OVARIUMTRANSZPLANTÁCIÓ LEHETSÉGES
KOCKÁZATAI

Az ovariumtranszplantáció széleskörû alkalmazásának létjo-
gosultságát irodalmi adatok támasztják alá. Nem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni azonban azokat a lehetséges kockázato-
kat sem, amelyek több forrásban is említésre kerülnek.
Dolmans, Donnez és mtsai számolnak be akut lymphoid
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leukaemiában az ovariumban RT-PCR-rel igazoltan jelen lévõ
malignus sejtek transzplantáció során történõ visszaültetésé-
nek veszélyérõl, ezért az eljárás alkalmazása ebben a betegség-
ben kockázatos (11). Meirow és mtsai munkájukban kiemelik
a fokozott érzékenységû módszerek CML-ben történõ alkal-
mazásának fontosságát a malignus sejtek ovariumban detektál-
ható jelenlétének kiszûrésére (24). Meirow és mtsai kutatási
eredményei szerint az ovarium cortex graftok gyûjtése elõtt el-
végzett képalkotó vizsgálatok (UH, CT és/vagy PET-CT)
szenzitivitása olyan magasnak bizonyult, hogy a késõbbi
laparoszkópos beavatkozás, illetve a visszaültetés elõtt elvég-
zett szövettani vizsgálat egyetlen esetben sem igazolta a
malignitás jelenlétét az ovariumban (24). Minden irodalomban
közölt esettanulmányban az ovariumtranszplantáció maximá-
lis biztonságának megõrzése érdekében, a visszaültetést a
graftok egy részébõl elkészített metszeteken elvégzett szövet-
tani vizsgálat elõzte meg, a malignus sejtek ovariumban való
jelenlétének kizárása céljából. Jakimiuk és Grzybowski szerint
a fénymikroszkópos szövettani vizsgálat önmagában nem
elégséges az ovarium malignus sejtekkel való szennyezõdésé-
nek igazolására, ezért napjainkban molekuláris genetikai mód-
szerek (PCR, flow cytometria, FISH és citogenetikai vizsgála-
tok) alkalmazására is sor kerül (25). Ugyanakkor lymphomás
megbetegedésekben, emlõcarcinomában és a központi ideg-
rendszer tumoros megbetegedéseiben a tumorsejtek grafttal
történõ visszaültetésének valószínûsége rendkívül kicsi.
Gastrointestinalis és nõgyógyászati tumorokban a kockázat az
ovarium érintettsége miatt jelentõs lehet, így a beteg állapotát
és a daganat biológiai jellemzõit, típusát, stádiumát is figye-
lembe kell venni az egyéni mérlegelés során (26). Eddig az iro-

dalomban nem lelhetõ fel olyan közlemény, amelyben bizo-
nyítottan az ovariumtranszplantáció során visszaültetett ma-
lignus sejtekbõl kialakuló recidiváról számol be.

� ÖSSZEFOGLALÁS
A daganatos megbetegedések nagy dózisú kemo- és radioterá-
piája POF kialakulásához vezet (11). A petefészek-transzplan-
táció a daganatterápia, illetve egyéb betegségek következtében
kialakult POF terápiás megoldása lehet. A daganatterápia
megkezdése elõtt az ovariumcortex eltávolítása, feldarabolása
és lefagyasztása történik. A szövetdarabokat feldarabolás után
krioprotektív oldatban kezelik, amelynek összetételét a késõbb
alkalmazott fagyasztási technika határozza meg. A fagyasztás
történhet fokozatosan, ún. lassú mélyfagyasztással (slow
freezing) vagy vitrifikációval, amely a szövet hirtelen „üveg-
szerûvé” fagyasztását teszi lehetõvé (27). A beültetés után a
ciklus újraindulása várható, illetve gyermekvállalásra is lehe-
tõség nyílik. Az ovariumgraftok újrainduló mûködésének el-
lenõrzése ultrahang- és hormonvizsgálatok (FSH, LH, ösztra-
diol, progeszteron) segítségével valósítható meg. Napjainkig
95 ovariumcortex-visszaültetés utáni élveszülést jegyez az iro-
dalom (8). Az ovarium transzplantációval kapcsolatos kocká-
zat a reziduális daganatsejtek grafttal való visszaültetése. Bár
az ovariumcortex-graftok gyûjtése elõtt végzett képalkotó
vizsgálatok nagy szenzitivitásúak az ovariumban jelen lévõ
malignitás kimutatására (24), a graftokból készített metszetek
szövettani vizsgálatát, molekuláris genetikai vizsgálatát beül-
tetés elõtt el kell végezni. A petefészek-transzplantációt maga-
sabb kockázatúnak ítélik leukaemiában, Ewing-sarcomában,
nõgyógyászati daganatban szenvedõ betegek esetében, illetve
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2. táblázat. Az ovarium-krioprezerváció javaslatai malignus és nem-malignus megbetegedésekben és állapotokban (13)

A) Malignus megbetegedések

a) Kismedencén kívül lokalizálódó

osteosarcoma, Ewing-sarcoma, emlõrák, melanoma, neuroblastoma, emésztõrendszer daganatos megbetegedései

b) Kismedencére lokalizálódó

– Nem nõgyógyászati malignus megbetegedések:

kismedencére lokalizálódó sarcoma, sacroblastoma, rhabdomyosarcoma, sacrum tumoros megbetegedései,
rectosigmoid tumorok

– Nõgyógyászati malignus megbetegedések:

cervixcarcinoma korai stádium, vaginacarcinoma korai stádium, vulvacarcinoma korai stádium,
ovariumcarcinoma bizonyos esetei (I/a stádium), Borderline ovariumtumorok

c) Szisztémás malignus megbetegedések

Hodgkin-lymphoma, non-Hodgkin-lymphoma, leukaemia, medulloblastoma

B) Nem malignus megbetegedések/állapotok

a) Uni/bilateralis oophorectomia

benignus ovariumtumorok, súlyos és rekurráló endometriosis BRCA-1 és BRCA-2 mutáció hordozó

b) Korai menopauza

Turner-szindróma, korai menopausa a családi kórelõzményben, nem malignus, kemoterápiát igénylõ megbetegedések
(szisztémás lupus erythematosus, reumatoid arthritis, Behcet-kór, Wegener-granulomatosis)

c) Csontvelõ-transzplantációt igénylõ betegségek

benignus hematológiai megbetegedések: sarlósejtes vérszegénység, thalassaemia major, aplasticus anaemia,
immunszuppresszív terápiára nem reagáló autoimmun megbetegedések



emésztõrendszeri malignus folyamatokban (24, 28, 29). Eddig
nem található az irodalomban olyan közlemény, amely bizo-
nyítottan az ovariumtranszplantáció során visszaültetett
malignus sejtek következtében kialakuló tumorrecidiváról
számol be. A beültetett graftok élettartama hónapokban és
években mérhetõ, azonban eredetileg is kevés folliculusszám
esetén ennél jelentõsen rövidebb lehet (22). A petefészek-
transzplantáció kockázatai összességében elmaradnak várható
hasznosságától. Az ovariumtranszplantáció az életminõség
javulása mellett visszaadja azoknak a nõbetegeknek, egyetlen
lehetõségként, a gyermekvállalás esélyét, akiknél kemoterápia
és a sugárkezelés következtében POF alakul ki, ezért a jövõben
az eljárás alkalmazásának széleskörû elterjedése kívánatos és
várható.
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