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ÖSSZEFOGLALÁS A petefészek magza ti fej lődésének vizsgá lata 
fontos adatoka t szo lgá ltathat a petefésze k-daganatok külön
böző formáinak kóroktanáról és kialaku lásáról. Korábban a 
coe lomahámot (csírahámnak is nevez ik) tartották a kiérett 
petefészek legtöbb sejt es eleme kiindulá si helyének, azonb an 
az újabb szövet-se jtt ani, működéstani és molekulári s bioló gia i 
vizsgá latok arra utaln ak, hogy a coeloma hám a petefésze k 
kialakulásá ban alig vesz részt , ha egyálta lán van is valami 
szerepe. Ugyane zek a vizsgá latok a magzat i vizeletkiválasztás i 
rendszer eleme inek jelentőségét tárták fel. Ezek a követ
keztetése k kétségessé tették azt az elmé letet, ame ly sze rint a 
petefészek hámdaga natai coe lomahám eredetűek. A cs írasejtek 
eredetének és érésének vizsgá lata magyarázatta l szo lgá l a 
csírasejtes daganatok számos olyan klinik ai kórtani jellemző

jére, mint a néha észlelhető ma gzaton kívüli kiindu lás, va la
mint a petefésze k és a here dagana tai között tapas ztalható kór
lefo lyásbe li különbség. A számtartó és a számcsökkentő sejt

osztódás szabályozásának megismerése a pe tefészek cs írasejt
jein ek érése során bozzájá rn lt a csírasej tes daganatok főbb 

moleku lár is genetikai lépcsőinek feltárásához. Az ivarmirigy 
fejlődése molekuláris folyama tainak tisztázása további ada
tokka l szo lgá lhat a kóros szövet i fej lődés (differenc iáció) és az 
ivarmirigyrákok kialakulásá nak fokozott gyakor isága között i 
összefüggésére . 

ABSTRACT The study of ovarian embryogenesis can provide 
important clues about the etiology and deve lopme nt of different 
subtype s of ovar ian neoplasms. Tbe coe lomic epithelium, also 
called germinal epithe lium, was once thought to represent the 
site of or ig in of most cellular eleme nts present in the adult ova1y. 
Howeve r, recent observa tions at tbe morphological, functional, 
and molecular bio logical levels strong ly suggest that this epithe
lium plays little or no role in ovar ian deve lopment. The same 
observat ions provide strong support for an important role of 
compo nents of the fetal excreto1y system. These conclusions 
weake n the hypothesis that the coe lomic ep ithelium is the site of 
origin of ovarian epithelial tumors. Know ledge of the origin and 
maturation of gem1 cells can shed light on severa l clinico-patho
logica l characteristics of germ cells tumors, including their occa
sional extra-gonadal origin and differenc es in the biologica l 
behavior of ovarian versus testicu lar les ions. Know ledge of the 
mechanisms of regulation of mitotic and meiot ic activ ity during 
ovarian germ cell maturat ion can provide insights into the mole
cular genetic dete1minants of ge1m cell neoplasms. The eluci
dation of molecu lar pathways actively involved in controlling 
gonadal differentiat ion may shed furtber light into om under 
standing of the relationship between aberrant differentiation and 
predisposition to gonada l cancers. 
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BEVEZETÉS A leginkább elfogadott elmélet alapján azt gondol
tuk, hogy a petefésze k hámdaga natai a petefés zek felszínét 
borító coelo mahámból szám1aznak. Ennek az elm6letm:k az 
érvényességé t a szerzők egyike a köze lmúltban megkérdő

j elezte, és bizonyítékokat talált egy másik elmélet mellett ( 1 ). Ez 
a munka azért fontos, mert a petefészekben talált hámeredetű 
daganatok szöve tfelépülésének ponto s megértése a kulcs a pete
fészekrákok rákelőző állapotainak azonosításáho z, amely hoz
zájá ru lhat a korai petefészek ráko k szűrési móds zereinek 
fejlesz téséhez. Az az elképzelés, hogy a petefésze k hámda
ganata i a coe lomahámból induln ak ki, részben azon az előfel

tevésen alapµl , hogy ez a hám fontos sze repet j átszik a pete 
fészek magza ti fej lődésében. 
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Jele n közlemény cé lja áttekint en i a petefészek magzati 
fej lődéséről alkotott isme rete inket, nem csupán a coeloma
hám sze repé re vonatkozóa n, hanem azon jellemzőkre is 
összpontosítva, ame lyek a petefészek-daganatok kialakulásá

ban fontosak lehetnek. 

AZ. OSZTATLAN (DIFFERENCIÁLATLAN) IVARMIRIGY FEJLŐDÉSE . Az 
ivarmiri gy fejlődésének első szövet tani j e le a megter
mékeny ítés utáni negyedik héten válik felismerhetővé. A pete
fészek és a here ebben a szakaszban nem mutatnak szerkezeti 
különb séget, és úgy jelennek meg, mint két, gyorsan röv idülő 

hosszanti kieme lkedés - ezeket ivarredőnek (ősivarléc, pl ica 
genitalis) nevezzük (2). Mindkettő vastagodó coe lomahámbó l 
épü l fel, ami a fokozódó sejtszapo rodás következtében az 5. és 
6. héten 2-3 sejtr éteget tartalmaz. Ez a coelomahám az alat
ta levő mesenchyma vas tagodástó l alaphártyáva l (bazá lis 
membránna l) határolód ik el, ami élesen elkülön íti a fej l ődő 

ivarm irigy kü l-ső és belső terül eteit. A hetedik hét körü l a coe
loma hám „elsődleges ivarlécekne k" (primary sex cords) ne
vezett kötegszerű megvastago dásai betüremkedn ek a velőál

lományba (medullába). 

A kezdet leges ivarm irigy (primitív gonad) petefészekké való 
áta lakulásának első jele a számcsökkentő osztódás (meiózis) 
elkezdődése (ami a herében a serdülőkorig nem fordul elő), az 
őstüszők (pr imord iális tüszők) kialaku lása és a nemi hormonok 
termelődése (3). Az ivarléc a 6. hét vége felé sokka l kieme l
kedőbb a herében , ami továb bi segítsége t ad a herék és a pete
fészkek szerkezet i elkülönítés ében a fej lődés ilyen korai sza-

1. ábra A petefészek, valamint a környező ősvese és maradandóvese kapcso

lata a 9. magzati héten 

ős vese 

Müller-járat 

ősivarléc 
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elsődleges ivarléc 

burjánzó 
coelomahám 

fej lődő méh 

kaszában. Tovább i felépítés beli különbség a kéreg fej lődése, 

ami egyértelműen elkülönül a petefészekben a felszíni coe lo
mahámtó l a 8. héten, és a vastag, rostos burok (tun ica albug
inea) kialakulásának hiánya, ami a herében kifej ezetté válik a 

9. héten. 

AZ. OSZTATLAN lVARMIRIGY ÉS A VIZELETKIVÁLASZTÓ RENDSZER ELE

MEINEK ANATÓMIAI ÖSSZEFÜGGÉSE A fej lődő petefé szek és a 
kiválasztó rendszer elemei közötti anatómia i kapcso latok 
megértés e szükséges ahhoz, hogy fe lismerjük a dagana t 
kialakulásró l szóló mai elméletek néhány ellentmondását , 
beleértve a coe lomahám jelentőségéről alkotott nézeteket is. 
Ezeket az összefüggéseket szemléltető raj z formáj ában az 1. 
ábra mutatja. Az ivarredők a coelomaüreg hátsó részébe n 
alaku lnak ki, azon a területen, am it oldalról az ősvesék 

(mesonephros) határolnak , amelyek a korai magza ti életben a 
működő vese szerepét tö ltik be. Az ősvesék végü l visszafej
lődnek, átadva helyüket a maradandó veséne k (metanep hros). 
Azonban az ősvese csövecskéi részben megmaradnak , és férfi
akban a nemi veze tékek kezdeményét adj ák. Az ősvese és a 
coelomahám szerepét a petefészek kialakulásában a későb

biekben tárgya ljuk. 

Az ősvesecsövecskék szomszéd ságában, szorosan a petefé
szek mellett találhatók az ősvese melletti (para mesonephricus) , 
más néven Mü ller-járatok, amelyekből a petevezeték, a méh, 
a méhnyak és a hüvely felső része alakul ki (/ . ábra) . Is
mereteink alapján a magza ti fejlődéssel foglalkozók a Müller
járatoknak a petefés zek magzat i fej lődésében nem tulajdoní 
tanak szerepet. Azonban, mivel a petefészek hámdaga natai és 
a petevezetőből , méhből, valamint a méhnyakbó l kiindu ló 
daganatok szerkezeti leg nem különíthetők el, a fej lődő pete
fészek és a mellette elhelyezkedő Müller-jára tok kapcso latát 

tovább kellene vizsgá lni ( 1 ). 

AZ. ŐS-IVARLÉCEK ÉS A PETEFÉSZEK KÖTŐSZÖVETI ALAPÁLLOMÁNY 

(STROMA) EGYÉB ELEMEINEK FEJLŐDÉSE Az ősivarlécnek nevezett 
kötegszerű képletek már a megter mékenyü lés után i 5. héten 
megjelennek a fej lődő petefészek velőállományában. Ezek a 
kötegek a petefészek felszíne felé irányu ló, elágazódó hálóza
tot hoznak létre (1. ábra), és az ősvese hámjá t határo ló alap le
mezze l (basa l lam ina) összefüggő lemez határo lja őket (4) . Ez 
annál kevésbé szembetűnő, minél köze lebb kerü lnek a kötegek 
a coeloma hámhoz (4). Végül minden fejlődő csírasejtet az ősi 

varlécből származó sejtek határo lnak , kjalakitva ezzd az 

őstüszőt. 

A megtermékenyíté s utáni 7- 12. héten folytatódik az őscsírasej
tek és a petefészek blastema sejtje inek fölszaporodása. Az ős
ivarlécek és az őscsírasejtek egyre inkább a szélekre helyeződ

nek, kialakítva az érett petefészek kéregá llományát , ami a 
velőállománytól jó l elhatárolódik. A velőállomány sokka l sejt
szegényebb, elsősorban kötőszövetből és erekből áll, ami
be szakosodott sejtek, a kapusejtek (hilussejtek) ágyazó dnak. A 
kapu-sejtek férfihormon! termelnek, és megfe lelnek a here 
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Ley dig-sej tj e inek. A rete ova rii , am it a legtö bb magza tku tató 

ősvese mara dványnak tart, sz intén kapcso lódik a petef észek

velőállományához. Ez a képlet a petefésze k kap uban köb- vagy 

henge rhám mal béle lt, egy mássa l kapcsolódó j áratok rend

szeréből á ll, és ke vere dik a petefésze k velőá llományával. 

VAN-E SZEREPE A COELOMAHÁMNAK AZ ŐSIVARLÉCEK 

ÉS AZ ŐSTÜSZŐK KIALAKULÁSÁBAN? 

SZÖVETTANI BIZO NYÍTÉKOK A szövettan i vizsgá lato k alapj án a 

kutatók egy része (6-8) tová bbra is az t a kora i elméletet va llj a, 

hogy az ős- ivarléc és az elsődleges őscs írasejtek coe lomahám 

eredetűek (5) . Mások sze rint a petefésze k nem-hámeredetű 

tes ti elemei az ivarredőkön belü li kötőszövet tömörüléséből (9-

10) vagy a fe lsz íni hámsejtrétegbő l és az a la tta levő 

kötőszövetbő l szár maznak ( 11-13). Mostan ába n több kut ató 

azt á llítja , hogy a fej lődő ivarmiri ggye l szo ros kapcso latban 

á lló ősvese font os sze repet j átsz ik a petefésze k tüszőinek 

fej lődésében (3-4, 14- 18). 

Az ősvese eredetű sejteket elektronmikro szkópp al jó l e l lehet 

különíteni j ellegze tes elektronsűrű ( e lektrondenz) megje lenésük 

a lapján a világos sejtp lazmáv al biró coelomahám-sejtektől (3-4, 

17). Bár a fej lődő petefésze k kötőszöveti alapállományában 

egy mássa l keve redve jelenlévő sötét, elektronsíírű és világos an 

festődő sejt eket az őstüsző kettős (coe lomahám és ősvese) erede

tének bizo nyítékaként említik ( 17), Satoh (4) újabb kutatása i ezt 

az elméletet nem támasztják alá. Satoh (4) nagy nagy ítás ú 

fénymikros zkóppa l végze tt soroza t-metszeteken össze hasonlító 

szöve ttan i vizsgá lato t. A minták a tüszőrepedés utáni 5-18. hétből 

szá rn1azta k, a telj es ivarm irigye t és a környező szöve teke t tart al

mazták . A vizsgá latoka t e lektro nmikrosz kópos elemzésse l is 

kiegész ítette (4). Satoh (4) elsőként figye lte meg az ősvese 

hámjá nak burj ánz ásá t azokon a he lye ken, aho l az alap lemez fel

sz ívódott , és ez az ősivarléc kia lakulásához vezetett. Ez jól 

elkü lönü lt a coelomahám-eredetűnek tartott elsődleges ivarléctől. 

Minden ősivarléc össze köttetésben állt az ősvesével, de nem 

mutatott össze függés t a coe lomahámma l. Satoh (4) a rra a 

következte tés re jut ott, hogy a coe lomahánm ak a petefészekbe n 

nin cs sze repe az ősi varléc kialak ulásá ná l 

MOLEKULÁRIS GENETIKAI BIZONYÍTÉKOK Az ivarmi rigy-k ialaku lás 

moleku láris genetikai szabá lyozásának megé rtése, bár még 

kezde tleges állapotban van, de szám os olyan gén t vagy gén

helye t azo nosítottak , amelye k döntő sze repet j átsza nak ebben 

(lásd lim és Hawkins (20) köze lmú ltban megje lent át fogó 

tanulm ányát) . A z a tény, hogy eze knek a gé neknek a rend el

lenessége i gya kran nem csak az ivarmiri gye k, han em a vesék 

kóros fej lődésével is j árnak, továb bi bizon yítékát je lent ik 

annak az e lméle tnek, hogy a petefésze k fej lődése szorosa n 

kapcsol atb an van a kivá lasz tás i rend sze r fejlődésével. Példa 

er re a kóros ivarmirigy-fejlődés egy ik csa ládi tünetegy ütt ese, a 

WAGR tüne tegy üttes (Wilms daga nat, a szivárv ányhárt ya 

hi ánya, nemi sze rvi és kiválasz tás i rend sze rbe li rend el

lenességek, va lamint sze llemi vissz am aradottság, WAG R sy n

drom e - Wilms tum or, anir idia, ge nitourin ary abn orm alities 

and menta ) ret ard at ion). Az érin tett be tege k a ge netika i 

átíróként (trans cription fac tor ) mííködő WT I gé n mutác iój át 

hordozzák (2 1 ). Ege rekbe n eze n gé n m indk ét tagjá nak (all éljá

nak) e lvesz tése nem csak az ivarmiri gyek, hanem a vesék tel

j es h iányáva l is j ár. Em berbe n az egy ik WT I gé n károsodása 

Denys-Drash-tün etegyííttesse l j ár, amit ve lesz ü letett nephr os is 

tüne tegyü ttes, Wilm s-daga nat és ne mi sze rvi rend e llenességek 

je lleme znek (22). Az a tény, hogy a WT I gé nh ibát hordozó 

egyé nek be n vese és ivarmi rigy rende llenessége k egya ránt 

j elen varrnak , azt bizonyítja, hogy az ősvese sze repet j átsz ik az 
iva rmiri gye k fej lődésében. 

Egy más ik ge netik ai átíró, am i össze függés ben lehet az 

ivarmir igye k fejlődésével , a LIM I gé n terméke , ugya nú gy 

ka pcso lódik a vese fej lődéséhez is (23) . Habár emb erbe n ennek 

a gé nnek a hibáj át még nem írták le, egerekben a nem működő 

LIM I gén az ivarmiri gye k és a vesé k hiányához veze t (23). 

A COELOMAHÁM SZEREPÉRE VONATKOZÓ ÖSSZEFOGLALÓ MEGJEGY

ZÉSEK A fenti meg figye lések azo n néze teke t táma sztjá k alá, 

ame lyek sze rin t a petefészek őstüszősejtjei ősvese eredetűek, 

és a coe lomahám szerepe - ha van egyá lta lán - ebből a sze m

pontbó l e lhanyago lható. A bi zo ny ítékokat az /. táblá zat fog-

(vagy a meghatározó ivarléc ki fej lődésénél a 
herében). I. táblázar A petefészek szomatikus elemeine k eredete 

MÜKÖDÉSBEU BIZONYÍTÉKOK Satoh ( 4) fenti 

tanu lmányá ban te hát egyé rte lmíí bizony íté kát 

adt a armak az e lméletnek, amely sze rint a 

petefésze k tüszősejtjei nem a coe lomahám

ból, hanem kizá rólagosa n ősvese elemekbő l 

származ nak. Ezt a köve tke ztetést igazo ljá k 

Bys kov ( 19) megfigye lése i is, aki kimutatta, 

hogy a magzat i é let so rán a rete ovar ii ronc

solása nin cs hatássa l a csírasej tek pe te

fésze kbe történő vándorlására , de megaka dá

lyozza az őstüszők kialaku lásá t. Ezek a kísér

letek világosa n igazo lják az em lített képle tek 

alapvető sze repé t a tüszők kia lakulásba n. 
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A coelomahám eredet bizonyítéka 

Az őstüsző sejt ek előalakjainak tanott 
e lektro nden z sejt ek megfigye lhetők 
a coe lomahám sejtjei között . 

A coe lomahá mot jellemző világos 
sej tplazmájú sej tek megtalá lhatók a magzat i 
petefészek kőtőszövetes állomá nyában. 

Az ősvese eredet bizonyít éka 

Az ős ivarléc , amiből az őstüszők alakulnak 
ki, össze függ az ősveséve l , de nincs 
kimutatható kapcso lata sem a 
coe lomahámma l, sem az e lsődleges 
ivarlé cce l. 

Az e lekrron-sűiű sejrek j elenléte a 
coe lomahámba n könnyen magyaráz ható a 
csírasejt kilökődés je lenségéve l. 

A rete ovar ii mechanikus roncsolása után 
nem alaku lnak ki őstüszők. 

A petefészek fej lődéséhez szükséges gé nek 
hibái ivann irigy- és vese- rendellenesség eket 
is eredmény eznek . 
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!alja össze. Ezek a következtetések meggyengítették azt az 
elméletet, miszerint a petefészek hámdaganatai coe lomahám 
eredetűek, miután ez az elmélet részben azon alapul, hogy ez a 
hám tevőleges szerepet já tszik a petefészek magzati fejlő

désében. 

A PETEFÉSZEK KÖTŐSZÖVETI ALAPÁLLOMÁNY MÁS ELEMEINEK.ERE

DETE Ma még keveset tudunk a petefészek testi sejtj einek 
(leszá mítva az őstüszősejteket) eredetéről. Ennek a területnek 
a fejlődése fontos adatokat hozhat az ivarléc/stroma daganat
csoport kialakulásának megértésében. Habár gyakran feltétele
zik, hogy a granulosasejt ek az őstüszősejtekből származnak, ez 
az e lmélet ismereteink szerint nem bizonyított. Habár a the
casej tek eredete hasonlóan homá lyos, az irodalom áttekintése 
alapján az a vé leményünk, hogy valószínűleg kapcsolatban áll 
a mellékveseké regge l, ami viszont az húgy-ivarszervi redőből 
(urogenital ridge) származik. Az FTZ-Fl gén terméke az SF I 
„orphan" sejtmag hormonreceptor fehérje , az előző részben 
említett genetikai átírók mellett, szerepet játsz hat az ivarmiri
gyek fejlődésében (24-25). Ez a géntermék, aminek több 
működésbeli egysége (functional elements) van (26), egér 
magzatban először a húgy-ivarszervi redőben fejeződik ki. 
Ahogy az ivarmiri gyek elkülönülnek, megjelenik a mel
lékveseké regben és a here Sertoli-sejtjeiben, de kifejezödése 
szünetel a petefészek ben a felnöttkorig, amikor az elsődleges 

tüszökben mutatkoz ik. Egerekben az FTZ-F I gén mindkét 
tagjának roncsolása az ivarmirigyek, a mellékvesék és a hypo
thalamus fejlődési zavarához vezet. Ez érdekes megvilágításba 
helyez i azt a három évtizeddel ezelőtti , Wong és Warner (27) 
által tett megfigyelést, akik 8 esetben a középkorú nők mel
lékveséjében theca-sejt es áta lakulást írtak le. Tudva, hogy a 
mellékvese a petefészekhez hasonlóan sztero id hormonokat 
terme l, a lehetséges magzatkori összefüggés elmélete a két 

szerv között kézenfekvő. 

A CSIRASEJTEK KIALAKULÁSA ÉS ÉRÉSE A csírasej tek (germ cells) 
eredetére vonatkozó téves elképzelések azzal az elmélettel 
vannak összefüggésben, ami szerint a petefészek a coelom
ahám hámsejtje inek átalakulásáva l képződik. A csírasejtek 
fej lődésének és érésének pontosabb megértése fontos segít
séget nyújt a petefészek csírasej tes daganatainak klinikai és 
kórtani jellemzéséhez. 

Lehet, hogy magzato n belüli helyzetük nem tevőlegesen ala
kul ki, hanem a magzat alakváltozásának következménye. A 
magzat korong a lakúból hengeressé válik, aminek során a 
szikzacskó belső csíralemeze beépül a hátsó, kezdetleges bél
hámba (29). Egy másik elmélet szerint az alaplemeze n támadt 
réseken keresztül jutn ak a hámból az alatta elhelyezkedő mes
enchymába (2, 29-3 1 ). Kémiai ingerek (kemota ktikus ténye
zők) (32) és/vagy a sejt közötti alapá llomát)y összetevői (33) 
szerepet játsz hatnak a cs írasejt ek ivarmiri gyek felé irányuló 
tevőleges, amőbaszerű mozgásá nak irányításában. Az őscsíra
sejt ek a petefészek állományába a petefészek kapuerén ke
resztül először az 5. hét vége felé lépnek be, amikor még a 
coe lomahám és az a latta elhelyezkedő mesenchyma is ki fe
j ezetten növekszik ( 17). A csírasejt ek először osztódni kez
denek, hozzájárul va ezzel a petefészek ilyenkor tapasz talható 
gyors növekedéséhez. Habár a szikzacskóból csak néhány száz 
sejt vándoro l a petefészekbe, a 20. hétre osztódási tevékenysé
gük következtében számuk 6-7 millióra emelkedik. 

Úgy vélik, hogy az ivarmir igyeken kívüli csírasejtes daga natok 
azokból a csírasejtekből alakulnak ki, amelyek a magzati élet 
során nem jutn ak az ivarmirigyekbe . Ezzel az elmélette l a 
kutatók egy része nem ért egyet, mert azza l érvelnek, hogy az 
ivarmir igyen kívüli cs írasejt ek soha nem mutathatók ki felnőt
tekben, és az ivarmirigyen kívüli csírasejt es dagana tok a szám
csökkentő osztódás egyetlen olyan j ellegzetességét sem mu
tatják, mint a kromoszomá lis azonosság (homozigoz itás) és az 
átkereszteződés (cross ing over). F.zek a szerzők azt az elmé
letet tartj ák valószínűbbnek, hogy az ivarmirigyen kívüli csíra
sejtes daganatok több irányban átalakulni képes testi sejtekből 

(pluripotent somatic cells) származnak. Ám miután a számc
sökkentő osztódás a csírasej tekben csak az után vesz i kezdetét, 
hogy azok a normál magzatban elérik a petefészke t, nem meg
lepő, hogy az ivarmirigyen kívüli csírasejtes dagana tok kizá
rólag számcsökkentő osztódás előttiek . Ráadásul a csírasej t 
irányú átalakulásra képes sejt ek létezése kiérett szövetekben 

nem bizonyított. 

A CSÍRASEJTEK ÉRÉSE A számcsökkentő osztódás a megte r
méke nyülés utáni I 2- 13. héten kezdődik az őspetesejtekben 

(oogo niumokban) (36) . Ezt a fo lyama tot 2 egy mást követő 

sejt osztódás j ellemzi, amiket első és másod ik számcsökkentő 
osztódásnak nevezünk. Az el ső osztódás során a diploid 

A CSÍRASEJTEK EREDETE ÉS VÁNDORLÁSA A XX. század első csírasejtből két utódsejt j ön létre: ez a fo lyamat sok tekintet-
felének lege lfogadottabb elmélete szerint a csírasej tek (hason
lóan a petefészek legtöbb nem csírasejtes alkotórészéhez) a 
petefészek felszínét borító coe lomahámból származnak , ezért 
ezt a hámot coe lomahámnak nevezték (5). Ezt az elméletet 
Witschi (28) már 1948-ban e lvetette, kimutatva a csírasej tek 
magzato n kívüli eredetét. Csírasej teket először a megter
mékenyítés utáni 3. héten az ébrenyi bélzsák (allantois) mel
lett, a szikzacs kó hátsó falában, a belső csíralemezben (endo
dermában) lehet kimutatni . A cs írasejt ek ivarmirigyek be 
történő vándorlásának elindításáért felelős je l nem ismert. 
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ben emlékeztet a számtartó osztódás ra. A máso dik osztódás t 
nem e lőzi meg DNS képzés , így két egyszeres kromos zó
maszere lvénnyel rende lkező ivarsej t (hap loid gamé ta) alaku l 
ki. A petefészek ben és a herében végbemenő számcsökkentő 
osztódás két fontos különbsége t mutat. Az első, hogy a pete
fészekben a két utódsej t között nem egyen lő a sejtplazma 
megosz lása. A kevese bb sejtp lazmával bíró utódsejtek , az ún. 
el ső és második „poláris testek" végü l elcsö kevényesednek. 
Ennek következmé nyeké nt a két számcsökkentő osztódás 
befejeződése után minde n őscsírasejtből csak egy petesejt 
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A petefészek -daganatok kialakulása: a petefészek magzati fejlődésén alapuló megközelít és 

alaku l ki. A másik fontos különb ség , hogy amíg a szám

csökkentő osztó dás a herékb en a serdülőkor előtt nem kez 
dődik el, az első számcsökkentő osz tód ás a petefészek ben 

már a magza ti fejlődés során e lindul. Ez az első számc

sökkentő osz tódás nem fejeződik be azo nnal, hanem megá ll a 

metafáz isban, és nem folytatódik a peteé rés megkezdődéséig, 

am i néhány cs írasej tb en akár 50 évve l később mehet vég be. 
Ezt a másod ik számcsökkentő osz tód ás követ i, amely sz intén 

megá ll a metafáz isban, és nem fejeződik be megterméke 

nyítés hiányában. Úgy vélik, hogy a számcsökkentő osz tód ás 

gá tlá snak ez a hosszú időtartama, ami elke rü lhetet lenül jel-

lemzi a nők term ékenység i éve inek végé n 

során az őstüszők kialaku lásá t, majd a petesejt kilökődés ide
jé n az elsődleges és a másod lagos tüszők képződését, felté

te lezhetően a e-k it kifejeződésétől függ ( 43). A tüszősejtek 

csökkent SCF kifejeződése a tüszőérés megállását eredmé
nyez heti (44). 

A szabá lyos peteé réshez egy fehérje-együ ttesre, az ún. érést 
elősegítő tényezőre (maturat ion promoting factor , MPF) van 

szükség, ami tarta lmazza a ciklin-függő p34cdc2 kinázt (más

néven cdk 1-et) és ennek szabályozó fehérjéjét, a cyclin B-t (2. 

ábra). Ez az együttes indítja be az első számcsökkentő os ztó-

megérő petesejtet, tehető fele lőssé az o lyan 2. ábra A számcsökkentö osztódás (meiózis) szabályozásának molekuláris lépései: az első 
számcsökkentő osz tód ási hibák , mint a számcsökkentö osztódás 
szé tkapcso lódási zavarok (nondi sjun ction) 
gya koribb kialaku lásáér t a vá lto zó kor 

táj án szülő nők gye rek eiben. 

Az a tény, hogy a petefészek cs írasejtje i a 

szü letéskor már elkezd ték az első szám
csökkentő osztódást, magya rázhatja a pete

fészek tera tomá k jóindu latú természe tét, 

szembe n a here terato mák általában rossz in

dulatú kór lefo lyásáva l (37). Ezt igazo lják az 

újabb megfigye lések is, ame lyek sze rint a 
számcsökkentő osztódás után i csírasejt 
daganatok a számcsökkentő osz tódás előt

t iekhez képest kevésbé rosszindu latú bio lóg iai 

8 MPF: 
Kit/SC F ~ \2 

vise lkedést 
mutatnak. Hat, éretlen teretomát tanu lmányozó vizsgá lat azt 
mutatta ki, hogy csak azo k a betege k haltak meg , vagy úju lt ki 

betegségük , akiknek a daganata számcsökkentő osztódás előtti 

(tehát az első számcsökkentő osztódást be nem fejeze tt) 

sejtekből származo tt (38) . Mind a hat számcsökkentő osztó dás 

előtti daganat aneu plo id vo lt (38-41 ). Ezze l szemben a szám

csökkentő osztódás utáni daganato k között 4-ből 3 dip lo idnak 
bizo nyult (38-41 ). Összefüggés t figyeltek meg a rosszab b 

szövettani diff erenciáltság, ame ly kedvezőtlenebb biológ iai 
viselkedésse l társu l, és a számcsökkentő osztó dás előtti eredet 
közö tt (38-41 ). 

A CSÍRASEJTEK ÉRÉSÉNEK MOLEKULÁRIS MEGHATÁROZÓI A csírase 

jtek érés i fo lya matát sza bályozó molekuláris folyamato k egy

re jobb megé rtése vár hatóan fontos adatokkal szo lgá l a csíra
sejte s daga natok kia laku lásának fe ltárásá hoz. A mai tud ásunk 

szerinti fontos mol eku láris tényezőket a 2. ábra összegz i. 
Egyértelmű adatok utalnak arra, hogy a e-k it proto -onko

gén transzmemb rán tiro zin-kiná z recep tort kódo lja, ame ly 

összefüggés ben á ll a vérlemezke-eredetű növeke dés i ténye
ző/kolóniaserkentő tényező- ! rece ptorra l. A e-k it ligand (stem 

ce ll fak tor, SCF, más néve n Stee l) fontos sze repe t j átszik a 

cs írasejtek érésének sza bályozásába n és a számcsökkentő 

osztó dás be indít ásába n (42). A pet efésze kben a e-k it első

sorban a cs írasej tekbe n, míg az SCF a tüszősejtekben fejező

d ik ki. A tüszőérés minden szakasza, beleértv e a magzat i élet 

Nőgyógyászati Onkológia 2001; 6: 17- 24 

CSF 

Mos) 
Ras 

dás t. Az anafá zisba történő átlépés, am i csak a petesejt kilökő

dés idején következik be, egy bees ik az MP F szint csökke

néséve l. Ahogy a sejt belép a másod ik számcsökkentő osztó

dásba, az MPF szintje ismét megeme lkedi k, metafázisban leá l

lítva a sejtet a petesejt kilökődés beköve tkeztéig. Az MPF á l
landóságá t a citoszta tikus fakto rnak (CSF) nevezett fehérje 
együt tes biztosítja, am i a Mos proto-onkogé n term ékét is tar

talmaz za (45). A Mos hiányá ban a Ras onko-prote in is képes 

á llandósítani az MPF -et, ami arra uta l, hogy mindk ét fehérje az 
ún. ,,down-strea m" célpon ton keresz tül fejt i ki hatá sát, és állít

j a meg a számcsökkentő osztódást (46). 

Nag yon kevés ismerettel rendelkezünk az MP F lebom lá

sát eredményező folya matokró l, amelyek úgy tűnik, fonto
sak az e lső és a második számcsökkentő osz tódás befe

j ezésé hez . Fe ltéte lez ik, hogy ege rekbe n a 6. kromoszóma 
Ots- 1-nek neve zett helyének szerepe van. ezt arra a megfi 

gye lésre alapozzák, misze rint a petesej t part henogenez isre 

való ge netikai hajl am áért és a cyli n B lebomlás megaka dály
ozásáé rt ennek a kromo szó mának eg yet len domináns vonalú 
elvá ltozása a felelős (47). Az eze n a helyen el hel yezkedő gén t 

még nem azonosították , és nem ismert az em beri megfelelőj e 

sem. Elképzelhető, hogy a számcsökkentő és a számta rtó 

osztódás leá llításáért felelős tényezők meg ismerése a cs íra

sejtekben a belőlük kiindu ló dagana tok keze lésébe n mo leku 

láris biológ iai beavatkozásokon alap uló keze lés i lehetőségek

hez vezethet. 
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A CSÍRASEJTEK ELFAJULÁSA ÉS KILÖKŐDÉSE A petefészke k csírase
jtjei fejlődésének egy másik érdekes je lensége, hogy számuk a 
megterm ékenyítés 20. hete és a szü letés között kb. 7 millióró l 

1 millióra csökken. A csökkenés, bár kisebb mértékben, de a 
születés után is folytatód ik. A csökke nés mértéke néhány ál
latban, például ege rekben még kifej ezettebb. Úgy vélik, a szü
letés előtt két függet len fo lyamat , a sejtek elfajulása és kilö
kődése felelős ezért a j elenségért. Az e lső folyamat részben 
abból adódik, hogy a tüszőképződés nem töké letes, azaz jelen
tős számban képződnek olyan petesejtek , amelyeknél hiány zik 
az őssejt-réteg (pr imordial cell layer), és ezek végü l elfajulnak . 

Az elfajulás nem korlátozód ik ezekre a petesejtekre , mivel a 
tüszőkben elhelyezkedő cs írasejtek egy része is elfajul. Felté
telez ik, hogy a tüszőn belüli csírasejtek elfajulását gene tikai 
hibák, anyagcse re- vagy keringés i zavarok egya ránt elindít

hatják (29). 

A másik folyamat , ami a magzati fej lődés későbbi szakaszá ban 
a csírasejt ek számá nak csökken éséhez vezet , a petefészek fel
színéről történő levá lás, az ún. exfo liáció. Számos szerző iga
zolta, hogy a őscsírasejtek jelentős számban vándoroln ak a 
petefészek felszínére, és különböző emlősökben itt a coe lom
ahámon nyugvó állapotban megtalá lhatók ( 48-51 ). Az ebbe n a 
fo lyamatban ér intett csírasejtek vég ül tervezett sejthalál (apop
tózis) útján elpusztulnak és az őket környező őstüszősejtek 
hegesed nek. A petefészek felszínén kerek üregek fedezhetők 

fel, amelyek úgy értelmezhetők, mint a coe lomahám törése i, 
ame lyeke n keresztü l a cs írasej tek kílökődtek (29). A kilökő
désbe n részvevő cs írasejt ek puszta j elen léte a coe lomahámban 
korábban azt a feltételezést suga llta, hogy ez a hám képes 
csírase jt irányú átalakulás ra, és innen szár mazik a coelo mahám 
elnevezés is. 

AZ. IVARMIRIGYEK FEJLŐDÉShEN A PETEFÉSZEK IRÁNYÚ ÁTALAKU

LÁS A TERMÉSZETES ÚT? Annak fe lismerése, hogy test iculari s 
fem inisatioban és más kórképekbe n XY krom oszó makész let 
mellett másodlagos női nem i je lleg alakul ki, ahhoz az 
elmélethez veze tett, hogy a petefészek irányú átalaku lás a 
szükségszerű út , ame ly mindenképpen bekövetkez ik a 
heretényezők hiányában. A here irányú átalaku lás szabály
ozásá ban résztvevő gének, a here-meghatározó tényezőt 

kódo ló SRY (52) és a SOX9 (53), ami SRY-nal kapcsolatos gén 
és a campome licus dysp lasia tünetegyütt es kia laku lásába n j át
szik szerepe t. Ezeknek a génelmek a rendellenessége i a nem 
átfordulá sához vezet nek, és ezt a fenti elmélet további bi
zonyítékának tekintetté k. Ki kell azonba n emelni, hogy a 
fejlődő ivarm irigyek a keringő anyai és méhlepény-hormon ok 
miatt női hormonk örnyezetben vannak. Lehet, hogy ez ele
gendő a petefés zek irányú áta lakulás elindí tásához. Ezért az az 
e lmélet, miszerint a petefés zek fejlődése ún. ,,hiányos folya
mat" és szükségszerűen bekövetkez ik, továbbá hogy a here 
irányú átalakulás sajátságos hormo nális folyamatok bein
dulásátó l függ, nem teljesen elfogadható. Ezt a véleményt 
alátámaszt j a az, hogy egerekbe n a DAX -l gén (a DAX-1 gén 
az SRY beindítása után a herékben nem fejeződik ki, de a pete-
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fészke kben , azok fej lődése során folyama tosan működik) tú l
zott kifejeződése (54) eredményez i a petefészek irányú áta
lakulást XY kromo szómakészlet esetén (53). Újabb adatok 
szerint ez a gén szerepet ját szik a szteroid horm on j elek szabá

lyozásában (56). 

ÖSSZEFOGLALÁS Ezen tanu lmány megprób álja a petefé szek 
magza ti kialakulásá t összeve tn i a petefészek daganatok 
fejlődésével , és rámutat, hogy a petefészek és a here 
kialaku lásá na k pont osabb fe ltár ása hozzá j árul annak 
megértésé hez, hogy bizo nyos kóros ivarmiri gy fejlődések 

(pl. testicula ris fem inisatio , Turner-t ünetegyüttes) mi ért 
hajlamo sítanak bizony os fajtájú petefésze kda ga nat ok 
kia lakulására. Segí thet emellett a herébe n ta lálható Leyd ig
sejte k megfelelőjének taiiot t petefés zek hilu ssejtek erede
tének és a Sertol i-Leyd ig-sejtes daganatok kialaku lásának 

megértésében is. 

A petefésze k magzati fejlődésének megismerése fontos seg ít
sége t adhat ahhoz, hogy megértsük a petefészekdaganatok kü
lönböző fajtáinak kialakulá sát. Ezek az ismeretek különösen 
fontosak a petefész ek hámeredetű daganatainak eredetét ille
tően . Ebben a közleményben bemutattuk : nem bizonyítható , 
hogy a coe lomahám a petefés zek fej lődésében a középhártya 
(mesothel) borításon kívül másban is részt venne, így nem iga
zolható az a szé les körben elfogadott álláspont , hogy ezek a da
ganatok a coe lomahámbó l indu lnak ki. Remélhető, hogy ez to
vábblend íti a kutatásokat, és hogy a petefészek hámeredetű da
gana tainak kiindulásában más lehetséges helyek, mint a pete
fészken belüli és kívüli Müller-járat marad ványok komolyab b 
megfontolás tárgyát képez ik (1). A petefészek hámeredetű da
ganatainak pontos kiindul ásáró l kapott ismeretek elősegítik 

ezen daganatok rákmegelőző állapotának azonosítását, am i pe
dig a kockázati csoporthoz tartozók szüréséne k gyors fejlődé

séhez vezethet. 

A másik petefészekdaganat csoport , ame ly néhány rész letében 
tárgyalásra került, a csírasejtes daganatok köre. A magzat i 
fej lődés során a csírasej tek ivarmiri gyen kívü li eredete a leg
valószínűbb magyaráza t az ivarmirigye n kívüli csírasej tes 
dagana tok kiindulá sára . A köz leményben áttekintett adato k 
arra utalnak, hogy a számcsökkentő osztódás elindu lása után 
kifejlődő daganatok biológiai rosszindu latúsága mérséke ltebb. 
Bár ma még csak elmélet, de megjóso lható, hogy a petefés zek 
magzati fej lődéséről és a magzati kialakulásró l alkotott 
ismeretek fej lődése j elentős hatássa l lehet a csírasej tes dagana
tok klinikai keze lésére. Példáu l a számcsökkentő osztódá s előt

t i és utáni csírasejtek moleku láris bio lóg iai különb ségeinek 
további tisztázása mo leku lár is magya rázattal szolgálhat a 
számcsökkentő osztó dás után i csírasejte s daganatok mérsékelt 
rosszindulatú ságára, és új kórjós lati jelzők meghatározását 
eredményezheti . Ráadásul a cs írasejtek érése során a számtartó 
és a számcsökkentő osztódás gátlást serkentő és fenntartó sejt
működések ismerete új, molekuláris biol ógiai beavatkozá 
soko n alapu ló keze lés i móds zerek kifejl esztéséhez veze thet. 
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