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BEVEZETÉS A lap előző számában látott napvilágot a petefésze k 
elsődleges dagana tainak szöve ttanát bemutató új rovat első ré
sze a teratomákró l, a leggy akrabban elő forduló csírasej tes da
ganatokról. A sorozatot a több i csírasej t eredetű daganat ismer

tetéséve l folytatjuk . 

A cs írasejtes daganatokra jellemző, hogy gyakran egymássa l 
együ tt fordulnak elő, vagy is egyaz on daganaton belül különb ö
ző csírasejtes daganatféleség j elenik meg. Ennek magyarázat a 
a csírasejt es daganatok szövetfejlődésében, a csírasej tek min
den irányú fejlődésképességében rejlik ( 1 ). 

CSIRASEJTES DAGANATOK 

DYSGERMINOMA A dysgerm inoma a leggyakrabban előforduló 

rossz indul atú csírasej tes daganat, amely többnyire tiszta for
mába n j elentkez ik, de más csírasej tes daga natta l, illetve daga
natokka l is előfordulhat (2-3). Szabad szemmel vizsgá lva tok
ba zá11, többé -kevésbé dudoros felszínű, rugalmas , tömör kép
let, amelynek metszés lapjai fehérek vagy vöröses-fehérek, j el
lemzően velősek. A daga nat ős csírasejtekből és nyiroksejt ek

kel beszűrt kötőszövetes nyalábokbó l áll. 

Szöve ttani képe je llegzetesen egy hangú. A daganatsej tek - az 
ős csírase jt ek - lényegé ben a kezdet leges (primordiá lis) tü

szőkben helyet foglaló nagyméretű el sődleges csírasejtekhez 
hason lóak: p lazmájuk bőséges és eoz inofil festődésű, a sejt
mag nagy, többnyir e sötét, kromatindús , a maghártya éles . A 
daganatsej tek, illetve a daganatsejt csopo rtok körül világos ud
var mutatkozi k (/. , 2. ábra). Saj átságos immunhi sztokémiai 
festődés nincs. A dysgermin oma sejtj einek DN S tarta lma két
szerese a testi sejtek DNS tarta lmának (4) . Az osztódó sejtek 
száma esetenként változ ik. Benne mintegy 6-8% -ban syncy-
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/. ábra A dysgerminoma nagyméretű daganatsejtjei csoportokba, kötegekbe 

rendeződnek (A). A kötőszövetes alapállományt nyiroksejtek szűrik be (nyíl

lal je lölve). A nagyítás a daganatsejt képét mutatja, amely némileg emlékeztet 

a kezdetleges (primordialis) tüszőben található csírasejtre, de plazmája eozi

nofilebb, a sejtmag kromatin tartalma nagyobb. A sejtet világos udvar veszi 

körül (HE, l00x, beszúrás eredeti nagyítás 400x). 

2. ábra A fenti daganat más részlete, a daganatsejtek között tömegesebb 

kötőszövet látható. A nagyítás a kezdetleges tüsző képét mutatja. A tüszőt 

granulosasejtck övezik, és ezen belül látható a világos udvarral körülvett ép csí

rasejt. A csírasejt plazmája halvány, a sejtmag nagy, laza szerkezetű, benn egy 

nagy magvacska foglal helyet. (HE, 1 00x, a beszúrás eredeti nagyítása 400x). 
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3. ábra Dysgenninomába ágyazottan jellegzetes granulosasejtes daganat rész

lete látható, benne Call- Exner-test szerű üregekkel (nyilak) (HE, 200x) 

tiotrophoblast sej tek is előfordulnak; ez azo nban nem befo lyá 

so lja a kórjós latot. A yo lk sac tumor és dysge rmin oma együt 

tes előfordulása szokványos. Dysge rmin omában viszo nylag 

gya kran láthatók sex cord e lemek, elsősorban granul os asej tek, 

je llegzetes granulosasejtes daga natrész letek (3. ábra). Ezek ben 

az ese tekben a dysge rmi noma nem újonnan, hanem gonado 
blasto mából ke letkezett. 

EMBRIONÁLIS RÁK (CARCINOMA EMBRYONALE) A pe tefésze kben ön

magáb an igen ritkán ford ul elő, többn yire más csírasej tes - el
sősorban yo lk sac - daga natok kal együtt Je lenik meg (2) . 

Szöve ttani képe a szöve tmi ntáza ttó l függően vá ltozatos: tö

mör, szemölcsös , geren dázo tt vagy a kettő keve réke . A daga

natsej tek nagyok, szög letese k, hámsej tekre emlékeztetnek. A 

sejtm ago k nagyo k, hó lyagosa k, bennük több magvacska is le

het. Az osz tódás i arány ki fejezett , szabá lyta lanul osztó dó sej

tek is gyako riak ( 4., 5. ábra). A 6. ábrán terato máva l együ tt 

előforduló embrionális rák láth ató. Kórisme értékű immun

hiszto kémai festődés nincs. 

4. ábra Embrionalis rák. Az. igen sejtdús, tömör szerkezeti képet mutató daga

natot szorosan egymás mellé rendeződő deaganatsejtek tömege alkotja. A hólya

gos sejtmagokban nagy magvacskák varmak. Sok az osztódó sejt, köztük kóros 

osztódások is láthatók (nyilak) (HE, 200x). 
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5. ábra A szemölcsös (vékony nyíl), köteges (vastag nyíl) (papillaris-trabecu

laris) mintázatú embrionalis rák sejtjei kevésbé sokalakúak (HE, 1 00x) 

6. ábra A kép jobb oldalán elszarusodó laphámtömeg látható, amely a daga

nat alkotásában résztvevő grade 2 teratoma részlete. Mellette, baloldalon ke

ven fonnájú embrionalis rák részlete figyelhető meg, a kettőt kőtőszövet 

választja el (HE, 1 00x). 

YOLK SAC DAGANAT Igen gyorsa n növekedő daga nat. Sza bad 

sze mm el vizsgá lva kere k vagy ová lis, lebenyeze tt képlet, ta

pintata lágy. 

Szöve ttani képe vá ltoza tos. A daga natsej te k sejt tani j ellemzői 

és az egy mástól lényegesen el térő szövet min tázat szer int a 

yolk sac daganatnak tízfé le változa ta ismert ( 1-2, 5-6) . Ezek 

többn yire keve rt form ába n je lentkeznek, tehát egyazo n daga

natban többfé le forma figyel hető meg . Viszo nylag ritkán for

du l elő, hogy a yo lk sac daga nat egységes mi ntázato t mutat. 

lmmunhi sztokémi a: a daganatsejte k a lacso ny moleku lasú lyú 

citokera tinnal és csakne m mind en eset ben a-fe toprote innel is 

erősen festődnek, amin ek kórismézési értéke van. 

A YOLK SAC DAGANAT KÜLÖNBÖZŐ FORMÁI 

1. Endodermális sinus daganat. Kö 1111yen felismerhető, j elleg

zetes fonna: laza kötőszövetes állományba n vékonyfa lú erek 

hossz- és keresz tm etszete i köré rendeződő köb vagy henger 
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7, ábra Endodem1ális sinus daganat jellegzetes képe: a köbalakú daganatsej

tek vékonyfalú erek köré (nyíllal jelölve) rendeződtek (HE,I00x) 

alakú, hámjellegű sejtekből álló egységek, az ún. Schil
ler - Duva l-testek alkotjá k. A sejtek víztiszta vagy halvány 
eoz ínofil plazmáj úak, a sejtmagok nagyok. Az osztódó sejtek 
száma esete nként vá ltozó. Jellemzőek a sejten belül vagy kívül 
látható , változatos méretű hialingyöngyök. (7., 8., 9. ábra) 

~ ... 

2. Ki stömlős (mikrosc isztás) forma. Üreges daganatsejtek lé
pes mézszerű képet mutatnak. Hialingyöngyök itt is gyakran 
mutatkoz nak. Sok az osztódó sejt. (10. ábra) 

10. ábra Ayolk sac daganat kistöm lős (mikrocisztás) (A) formája. Az egymás 

mellé rendeződő hólyagos plazmájú daganatsejtek miatt a szöveti kép csipke

szerű vagy lépes méz-szerű rajzolatot mutat (HE, l00x). 

3. Szemölcsös mintá zatú yolk sac daganat. Elágazódó eres, kö
tőszövetes vázon ülnek a hámsejtekre emlékeztető, változato s 
méretű daga natsejtek. A kötőszövetes váz gyakra n hialinosan 

átépül. (11., 12. ábra) 

ábra A szemölcsös formájú daganat másik változata, amikor a papillák 

9. ábra Változatos nagyságú hialingyöngyök (nyilakkal jelölve) tömege fog- vaskosak, hialinosak, a szerkezet tömöttebb, de itt is jól látható a papillákon 

lai helyet a daganat bemutatott részletében (HE, 200x). ülő daganatsejtek burjánzása (HE, 1 00x). 
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4 . Glandu láris-alveo láris forma. A köb alakú vagy erősen lela

pu lt daganatsej tek sza bálytalan alveo lusokat 

képl eteket formálnak . Rendkívül ritka. 

5. Szolid forma. A sokszögű, közepes méretű, hám sej tekre em

l ékeztető daga natsejt ek kisebb-nagyo bb csoportokba tömörü l
nek, a szöve ti kép egységes . Fontos megjegyez ni, hogy az 

AF P-irnrnunreakció ebben a formában mind ig negatív ered
ményt ad. (/ 3. ábra) 

13. ábra A szolid fonna képe egyhangú: változatos alakú daganatsejtek töme

ge mutatkozik a szövettani képen (HE, 1 00x). 

6. Myxornatos us forrna. Jellegte len, vizenyős és nyákos alap
állományba n hám jellegű daga natsej tek csopo rtjai je llemzik. 

Sejtszegénysége és em lített je llegtelen vo lta miatt tévese n jó
indu latú kötőszöveti daga natnak íté lheti a gyakorlat lan vizsgá 

ló. A daganatsejtek AFP poz itivitása nagyban seg íti felismeré

sét. (/ 4. ábra) 

/4. ábra: A myxomatosus fom1a sejtjei a szolid embrionális rák sejtjeihez ha

sonlók, de itt a szerkezet laza. A kép itt is egyhangú (HE, I00x). 

7. Nagytörn lős (rnakroc isztás) forma. Csipkeszerű m intázato t 
mutató szöve ti kép, egymás mellé rendeződő vékonyfa lú töm 

lők tömegéből áll. A tömlőket lelapu lt daganatsejte k bé le lik, 
ezek AFP poz itivitást mutatnak. (/ 5. ábra) 
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tol mutat. A vékonyfalú tömlőket bélelő hám lelapult, alig azonosítható (H E, 

I00x). 

8. Sokhó lyagos (po lyves icularis) vitel lin forma. Ritka és nehe

zen azonosítható form ája a yo lk sac daga natnak . Tö mött vagy 

laza, vizenyős kötőszövetes alapállornányban szétszórtan, egy
mástól változatos távo lságban különböző nagyság ú hólyagok 

vannak. A hólyagokat lelapult vagy köbalakú daganatsejtek bé

lelik. (16. ábra) 

legtelen szöveti kép. Laza, vizenyős, rostos alapállományban különféle alakú 

és váltakozó méretű üregek (A) foglalnak helyet. Az üregeket alig látható la

pos daganatsejtek bélelik (nyilak) (HE, 1 00x). 

9. Hepatoid forrna. A daga natsejtek rnáj sejtekre emlékez tetnek, 

eozinofil plazrnájuk tömeges és szemcsézet t. A daganat vá lto

zatos nagyságú hial ingyöngyö ket is tarta lmaz. A kerek ded sejt

magok a sejt közepé n helyezked nek el. Sok az osz tódó sejt, kö
zöttük kóros osz tódó alakok j ellemzően gyakor iak. 

10. Primitív intestinális (enterikus) fonn a. Tömött vagy laza, 
gyakra n hialinos kötőszövetbe ágyazo ttan változatos átn1érőjű, 

kerekded mirigye k láthatók, ame lyeket köba lakú, hámsej tekre 

emlékeztető dagana tsejtek bélelnek , a mirigyek üregébe n eoz i
nofil festődésű váladék van . Az osztódási gyakoriság esetenké nt 

változó. 
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Amint ezt a fentiekbe n hangsúlyoztam, a yolk sac daganatban 
többny ire a daganat különféle eleme i keveredne k (/ 7. ábra). 

juk ismert . Önmag ukban ezek a dagana tok szinte mind ig jó in
dulatúak , veszé lyük, hogy belőlük dysge rmin oma vagy más -
a fentiekben részletezett- csírasej tes daganat indu lhat ki ( 1, 7) . 

GONADOBLASTOMA Az esetek többség ében csíkgo nádból, va
gyis hibásan fejlődött petefészekből ki induló daganat. Turner
szindrómás betegekben gyako ribb, mint az átlagos népesség
ben. A betegekben különféle kromoszóma eltérések mutatkoz
nak, leggyakoribb kariotípus a 46 XY és a 45X/46XY, illetve 
az Y kromoszómát tartalmazó moza icizmus különféle formái . 
A daganat nem nő nagyra , tömör és több-kevesebb mesze t tar
talmaz. Szövetta na j ellegze tes, sem mivel össze nem tévesz the
tő. A dysgenninoma sejtjeih ez hasonló csírasej tek csoportjai
ból és granulosa sejtekből álló, hialin gyöngyö ket tartalmazó 
és hialinos tokka l körü lvett, kerek vagy ová lis testek láthatók 
tömött , mészfe lrakódásokkal tarkí tott alapszöve tben. Ezek 
mellett Leyd ig-sej tek, esetleg granu losasejtek csoportja i azo-

/ 7. ábra A yolk sac daganat különféle fonnái szokásos módon keverednek nosíthatók. (19., 20. ábra) 
egymással, így igen változatos képet mutathatnak. Az ábrán nagy- és kistöm

lős fom1a uralja a képet, de Schiller- Duval-test is látható (nyíl) (HE, 1 00x). 

CHORIOCARCINOMA A gesztác iós chroricarc inomáva l szerkeze
tileg azonos daganat, bio lógiai viselkedése azonban eltérő; a 
petefés zekben csíra sejte s daganatként keletkező chroriocarci 
noma nagyon rosszindulatú , gyorsan növeksz ik és gyorsan ad 
áttéteket (7). A petefészek más csírasejtes daganataiva l együtt 
jel entkez ik, önmagába n, tiszta formába n rendkívül ritka. Ben
ne vérzé sek és elhalások szabályszerüen megtalálhatók. A da
ganatot nagyméretű, egy-vagy több magv ú syncy tiotro
phob lastok és közepes nagyságú cytotrophob lastok képezik 
(/ 8. ábra). A daganat a szérum HCG-szint eme lkedésével árul
ja el magát, és termé szetesen a HCG- immunreakc ió is pozitív 

a metszetekben. 

ábra Choriocarcinoma szokványos szöveti képe. 

natszövetben alig egy-egy látótémyi értékelhető állapotban lévő daganatszö

vet mutatkozik. Ebben trofoblaszt sejtek azonosíthatók (HE, l00x). 

I 9. ábra Gonadoblastoma. A daganat alapállományát tömött, hialinos és sok 

meszet is tartalmazó kötőszövet képezi. Ebbe ágyazottan jellegzetes, élesen 

körülhatárolt kerek vagy ovális testek foglalnak helyet, egyesével vagy cso

portosan (HE, 1 00x). 

CSIRASEJTEKBÖL ÉS SEX CORD STROMA ELEMEKBŐL ÁUÓ DAGANA - 20. ábra A gonadoblastomában látható testet vékony hialingyűrű övezi. Ennek 

TOK Külön csoportot képezn ek azok a ritkán előforduló elsőd- belső oldalát granulosasejek bélelik, és tartalma a dysgemiinoma sejtjeivel 

leges petefésze k daganatok, amelyek csírasejt eredetű és sex azonos, nagy csírasejtekből, granulosasejtckből és hialinos gömböcskékből áll 

cord stroma eredetű daganatsejtekből épülnek fel. Két fonná - (HE, 200x). 
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KEVERT CSÍRASEJTES SEX CORD STROMA DAGANAT A gonadob las

tomában láthat ó csírasejtek.ke l azonos sejt ek és sex cord erede

tű sejtek , elsősorban kezdetleges Sertoli-sej tek keverednek a 
daganatban. Általában sok az osztódó sejt. 

3. Bjorkholm E, Lundell M, et al. Dysge rminoma. The Rad iu.hemmet 
Ser ies 1927- 1984. Cancer lí.5,, 38-44. 1990. 

4. Asadouria n LA, Taylor HB. Dysge nninoma. An analysis of 105 cases. 
Obstet Gynecol. 1969; 33:370-379. 
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Az Európa i Nőgyógyászati Rák Akad émia (EAGC) az AYON Cos metics Hungary Kft. támoga tásáva l 10 pá lyázato t hird
et „Az emlőrák mol eku láris kórjó slati je lzői " címme l. A pályáza tok cé lja olyan molekul áris tényezők (prognoszt ika i fak

toro k) tanulm ányozása , ame lyek ese tleg majd beépíthetők a klinikai gya korlatb a. A kutatások nemzetközi együttműkö

désben is végezhetők. Továb bi célkitűzés az emlőrák moleku láris ge netikai vizsgá latait végző hazai kutatók munkájának 

elősegítése, össze han go lása - külön ös tek intettel az örök letes emlőrákra. Ennek érdekében egy országos gén- és adatbank 

létrehozása és az örökle tes emlőrák genet ikai vizsgá lata is a terve k között szerepel. 

Egy-egy pályázat futamideje legfe ljebb 1,5 év. A kutatás eredm ényeit tudományos közlemény formájában kell összefog
laln i, és egy nemzetköz i (impakt faktorral rendelkező) vala mint hazai folyóiratban megje lente tni. A közlemé(nyek)ben 
fel kell tünt etni, hogy a kutatás az EAGC -AVON pályáza t támogatásával valósult meg. 

A pályázatok beadása folyama tos. A pályamunk ákat egy függet len szakbizottság érték eli 3 hónapo nként 

- 2004 máju stó l kezdve. 

A támogatás összege pályáz atonk ént 2-5 millió forint. 

Jelentkezés és pá lyáza ti nyomtatvá ny beszerzése: Krivácsy Eszter, AYON Cosmetics Hun gary Kft. 2100 Gödöllő. 

Harasz ti u. 3. Telefo n 06-28-530-000 /20 12 mellék. 

Telefon: 06-28-530-000 /20 12 mell ék. 
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