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ÖSSZEFOGLALÁS A 26 éves, panaszmentes nő sporto rvo si vizs

gála ta so rán felfedezett , tapinth ató petef észe kkép let miatt ke
rült nőgyógyászatra. Az elvá ltozás kétold ali csoko ládétöm

lőnek bizo nyult , és laparo szkópo s ékkimet szés t végez tek. A 

szöve ttan a csoko ládétömlőt bizonyított a, de a kimet szés von

alába n burján zó cs írasejt es dagana tot fedez ett fel. Hasi méh-, 
kéto ldali függelék- és nyirokcso mó-eltávolí tás történt. Mindkét 

szokványo s nagyságú petefésze kben a szövettani vizsgá lat go
nadoblastom át igazolt. Ez a daganat ritka , több nyire h ím-nős 

egyé nekb en, hibá s fej lődésű (dysgenetic us) ivarmiri gyek ben 

alakul ki . Elkü lönítése a kevert csíra sejtes sex- cord-d aga natok 

cso portjá n belü l azért fontos , mert kromo szó ma-eltérésekkel, a 
nemi szervek fejlődési hibáiva l, a másodlagos nemi j e lleg za
vara ival jár hat , és belőle rossz indu latú csírasej tes daganat ke
letkezhet. 

A legújabb mo leku láris szöve ttani vizsgá latok a rosszindulatú 
elfaj ulás ge netikai történéseinek néhány lépésé t körvonalazták . 

Kulcsszavak keve rt cs írasejt es daganatok, sex-cor d-daganatok, 

go nadob lastoma , dysge m1inom a, 46,XX 

ABSTRACT On screenin g o f a 26 yea r-o ld athlete a pa lpab le 

adnexa l cys t was found. Gynaecologica l exam ination revea led 
cys tic endometri os is in the upper pole of both ova ries . Wedge 
resec tion was ca rried ou t. Microscopica lly, beside the endo

metrios is an infiltratin g ge rm ce ll tumour was ident ified. Hys
te recto my, adnexecto my and lymph adenec tomy was pe rfor

med. Th e ovar ies we re norma! in size and there was no evi-
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dence of tumour macroscop ica lly. Histology revea led go nado

blastoma in bo th ova ries . 

Gonadob lastoma is a rare ova rian tum ou r and is co mposed o f 

a pecu liar mixture o f germ ce ll and sex cord element s and ofte n 
appears in dysgenetic go nads. lt is frequ ent ly associated with 
different chro moso mal inc luding those of Y chromoso me as 

we ll as with abnomialitie s abnorma lities of the genitalia. Th e 
gonado blas toma can be the source of maligna nt ge rm cell 

tumou r. 11 see ms that the molecu lar patho logy can give some 

information concernin g the malig nant transformat ion. 

Key words mixed germ ce ll tumours, sex cord tumours, go na
doblastoma , dysgermi noma, 46,X X 

BEVEZETÉS A pete fésze k daganatainak egy ik leg ritkább formá
ja a keve rt cs írasej tes sex-co rd-stroma daganatcso portba tar

tozó gona dob lasto ma. A fiata l korban előfordu ló, je llegze tes, a 

fejlődő ivarm irigyre emlékeztető szöve ti szerkezetű dagana t 

1953 óta ismert (1). Az elváltozás dagana tos term észe te sokáig 

kérdéses vo lt, mára már bizonyított tény, hogy a go nado b las
toma in situ csírasej tes daga natnak felel meg (2). Gya kran 
intersex uális állapotban , rendellenese n fejlődött iva rm irigyek

ben képződik; ilyenkor a klinika i kép seg ít a kórisme felá l
lításában. A daganat mérete néhány mm és 10 cm közö tt vá l

takozik. Az ese tek többségébe n nagyo n kis méretű, így a tap in
tás i lelet, valamint a képa lkotó e ljá rások kevés seg ítsége t je len

tenek. Hor montermelé s csak az ese tek felébe n j e lentkez ik (3) . 

Szabá lyos alkatú és kariot ípusú nők ese tében általában vélet

lenü l ismerik fel. 

ESETISMERTETÉS A 26 éves atlétanő szo kásos sportorvos i e llen
őrző vizsgá lata során a nőgyógyász a medence jo bb olda lán 

egy függe lékképlet et tapintott . A betegnek panasza nem volt, 

hav ivérzése szabályosan je lentkez ett. Az emlők, a kü lső és 
belső nemi szerve k szabá lyosa n fej lődtek, rendellenes szőmö

vés, férfias típusú elváltozáso k nem fordu ltak elő. Az ultra

hangv izsgálattal és a hastükrözésse l is mindkét petefés zek felső 
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csúcsán e lhelyezkedő je llegze tes csokoládé töm lőt ta láltak, 
amelyeket lapa roszkóppa l, ékkimetszés t végezve eltávolítottak. 

Az eltávo lított mint ák szöve ttani vizsgá lata a várakozás nak 
megfelelően endometriosist igazo lt. Eme llett azonban a kime t
szés vonalában szé les, gra nulosa sejtes rétegge l bélelt tüsző

töm lőket (fo llicularis c iszták) és szövetbete1jedő kötegek for
májába n muta tkozó nagy, at ípusos sejteket lehet ett láh1i (/ ., 2. 

ábra). Felmerült egy granulo sasejtes daganat lehetősége is, ezt 
azonban a bwjánzó , egyérte lműen rosszindulatú jellegű és lé
nyegese n nagyobb, világos, nagy magvú sej tek je lenléte nem 

/. 

tek csírasejt eredetére utaló jellegzetes sejteltérések figyelhetők meg. A 

nagyméretű sejtek plazmája halvány, a sejthatárok elmosódottak, a magok 

nagyok, maghártyájuk éles, kromatíntartalmuk változatos (H.E. 200 X) 

támasz totta alá . A rész letes hisztokémiai és immu nhisztoké
miai vizsgálatok ezen sejte k csírasejt eredetét igazo lták. A vilá
gos sejtek gl ikogé n tarta lmát a poz itív PAS- és negatív emész
tett PAS-reakc ió bizonyítot ta. A nyákk imutatás -vizsgá lat nega 
tív volt. A hámszövetje lzők ( ep ithelial is márkerek) - AE 1 / AE3 
cytokeratin, va lamint EMA (epi thelialis membrán antigén) -
vizsgá lata nega tív volt. Egyértelműen pozitív jelölődést muta 
tott viszont a cs írasejt es daganatok ra jellemző PLAP - (place n-
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tár is alkalikus foszfatáz) reakció. A daganatsejtek mellett nyi 
roksejte k ugyan nem voltak , de a sejtek szer kezete és a hiszto
kémiai , imm unhisztokém iai vizsgá latok eredménye dysge rmi

noma kora i formájára uta lt. 

A rossz indulatú daganatot igazo ló szöve ttani kóri sme alapján 
hasi méh-, kéto ldali függe lék- és nyiro kcso mó-eltá vol ítást vé
geztünk . Az életkornak megfelelő nagyságú, de töm lős szerke
zetű petefé szkekben szabad szemmel dagana tos elválto zás nem 
látszott (3. ábra). Mikroszkópos vizsgálattal a tűszőtöm lők és 
sárgates t átmet szeti képe mellett azo nban a petefészek alapál
lományát beszűrő, j ellegze tes szö veti megjelenésű gonado-

3. ábra Az eltávolított petefészek metszetéről készült felvétel. Az állomány 

hegesnek tíínik, benne változatos nagyságú tömlők foglalnak helyet. Szabad 

szemmel daganat nem látható ( eredeti méret 1,5 cm) 

4. ábra Mikroszkóposan jellegzetes gonadoblastoma-fészkek láthatók a 3. áb

rán bemutatott petefészek heges alapállományában. Ezek a képletek kerekek 

vagy oválisak, sejtdúsak és széles, híalinos szegéllyel határoltak. (H.E. 100 X) 
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5. ábra: A gonadoblastoma-fészck szöveti képe jellegzetes és kórismézési ér

tékű. A fészket vaskos hialinszegély övezi, ennek belső oldalán sex-<:ord ere

detű sejtek sora látható, ezen belül daganatos csírasejtek tömege, közöttük hia

linos gömböcskék, ill. hialinköteg, amelyet ugyancsak sex-<:ord eredetű sejtek 

borítanak (H.E. 200 X) 

blastomát lehete tt látni . A jól körülít1, vaskos, hialinos szegély
lyel övez ett sej tdús fészkekben nagy, csí rasejt eredetű sejt ek és 
éretlen sex-c ord-e lemek fordultak elő je llegze tes elrendező
désbe n ( 4., 5. ábra). Osztódó a lakoka t csak a csírasejtes össze
tevőben lehetett látni. A cs írasejtek a gonadob lastoma-fészkek 
határán túlterjedtek, és beszü t1ék a petefé szek alapállomán yát. 
Ez egyét1e lműen rossz indu latú, korai dysgc rminomás átalaku
lást jele ntett. A ny irokcsomókban áttétet nem találtunk . 

A szövettani lelet alapjá n kromo szó ma- vizsgá latot végez
tünk , és szabá lyos női kromo szó maképet (46,XX) állap itot

tun.k meg. 

A bete g 8 évvel a műtét után panasz- és tünetmentes. A műtét 
óta ösztro génpótló kezelés t kap. 

MEGBESZÉLÉS A gonadobla stoma mindig fiatal életkorban je
lentkező, több nyire kromos zóma-eltéré sekke l járó , főleg a 
jo bb olda li petefészekbő l kiindul ó dagana t. Az esetek mintegy 
1/3-ában kéto ldali. Jellemzőnek mondható makrosz kópos képe 
nincs, megjelenése attó l függ, hogy állomá nyába n mennyi a 
hialin és a mész, illetve , hogy tisz ta gonadob lastomá ról van-e 
szó , vagy benne már „tú lnőtt" a csírasejtes rész. Mikros zkópos 
képe azonb an je llegze tes: kötőszövetes alapállomán yban éle
sen körülít1, sejt dús fészke kben csírasejte k és sex- cord-elemek 
keve rednek . A cs írasej tek nagy ok, világosak , hólyagos mag
jukban feltűnő magvacs kák láthatóak. A PAS- és PLAP-reakc i
ók pozitívak. A sex-co rd-elemek kisebbek , sötétebbek, éretlen 
Set1oli- vagy gra nulosasejtekre hasonlítanak. Ezek a sejtfész
kek szé lére rendeződve a fészkeket körü lölelő hialin hát1ya 
bel ső oldalán helyezked nek el, csírasejtcsopor tokat foghatnak 
körül vagy hialingömböket övezhe tnek . A cs írasejtek között 
sok az osztódó sejt , a sex-c ord-elemek között osztódó sejt for
mák alig ta lálhatók. A kötőszöveti állományban Leyd ig-sejt
szerű, illetve luteinizált sejt ek gyakran előfordulnak. Jellemző 

a daganat hialini zác iója és elfaju lásos meszese dése (3-4). 
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A daganat sorsa a burjánzó és a visszafej lődő fo lyamatok ará
nyától függ. Ametrnyiben az utóbbi válto zások varrnak túlsú ly
ban, a daganat hegesedik, elmeszesed ik. Ilyenkor kiége tt gona
doblastomáról beszé lünk (5) . Ezze l szemben, ha a burjánzó fo
lyamat kerül előtérbe, és a cs írasejtek túlszaporodása j ellem
zi a képet, akkor a dagana t rossz indulatúvá válhat. A gonado
blastomás esetek 60%-ában dysge rminoma/seminoma vagy 
ritkábban egyéb csírasejtes rosszi ndulatú daganat alakul ki ( 4). 
A tiszta gonadobla stoma kórjóslata kivá ló. A gonadoblastoma 
talaján kialaku ló dysgerminoma kórlefolyá sa az előrehaladot

tabb stádiumban is még aránylag jóna k mond ható, jo bb, mint 
az önállóan képződört dysge rminoma eseteiben. 

A gonadoblastoma a kever t cs írasejtes sex- cord-dagan atok 
csoportba tartoz ik. A csoporton belüli elkülönítésé t je llegzet es 
szöve ti képe mellett az is indokolja , hogy nagyo n gyakran hi
básan fej lődött ivarmirigyekben alakul ki, és jelentős a rossz in
dulatú átalaku lás veszély e. Ezze l szemben a nem gonadob las
toma típusú dagana tok kromos zóma-eltérés nélkül, szabályo
san fejlődő petefészekben képződnek (4). Ez utóbb i heterogén , 

tovább nem osztályozo tt csoportban a csírasejtek és sex- cord
elemek je llegze tes fészkes elrendeződés nélkül, szétszórva ke
verednek. Az osztódó sejtek aránya magasab b, a sex- cord -ele
mek is osztódnak , ugya nakkor elektronmikro szkópos és im
munhi sztokémi ai vizsgá latok alapján a csírasejte k érettebb stá
dium ot képv ise lnek, így a rossz indulatú áta lakulás ritkább, 
mint gonadoblastomában (6). (1. 1ábláza1) 

/ . táblá:at. Kevert csírasejtes - sex-<:ord-stroma daganatok 

Gonadoblastoma 

Általában hibásan képződött 
ivamlirigyekben 
Gyakoriak a genetikai eltérések 
Első és második évtizedben 
Gyakran kétoldali (40%) 
Kicsi daganat (mm-től néhány cm-ig) 
Jellegzetes szöveti mintázat 
Jellemző hialinizáció. meszesedés 
Sejtosz1ódások csak a csírasejtekbcn 

Rosszindulatú átalakulás 60%-ban 
Vissza fejlődhet 

Nem osztályozott heterogén 
csoport 

Általában szabályosan fej lődött 
petefészekben 
Szabályos kromoszóma-szerkezet 
Általában az első évtizedben 
Általában egyoldali 
Általában nagyobb daganattömeg 
Fészkes szöveti szerkezet hiánya 
Hialintestek. mészképződés ritka 
Gyakori sejtosztódás 
a sex-<:ord-elemckben is 
Ellentmondásos rosszindulatúság 
Viss:.::afcjlődési folyamatok nem 
ismenek 

A gonadoblastomák 80%-a női kü lsejű betegek ben, 20%-a fér
fiakban , rejtett heréjüségben ( cryptorchismusban) alakul ki. A 
nők 60%-ában a daganat hormont term el, és férfiasodás j elent
kezik (3, 6). Leggyakrabban a 46,XY telje s androg én-érzé ket
lenség (komp lett androgén inszenzit ívitás), férfi pseudoh erma
froditizmu s és a 45X/46XY kevet1 gonadális dysgenesis ese
teiben fordul elő (7), de Turner-sz indrómában sem nagyon ritka. 

A betegek több sége Barr- krom atin-nega tív és Y-kromoszó mát 
hordoz. Leírták azo nban 45,X és X-kromo szó ma szer keze ti 
rendellenesség esete iben (Turner-sz indróma, cs íkgonád-sz in-
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droma ) is. Az Y-kromoszómát nem hordozó gonadoblastomás 
betegek egy részében molekuláris vizsgáló módszerekke l a 
kromo szómák valame ly ikén Y-kromoszóma-töredéket találtak 
(8, 15). Már 15 évve l eze lőtt feltéte lezték , hogy létezik az Y
kromoszó mának egy olyan területe (GBY, gonadoblastoma lo
cus on Y chromoso me), amelynek szerepe lehet a gonadobla s
toma kial aku lásában (9). Ezt a területet már azonosították az Y
kromo szóma rövid és a hosszú karjá n, közvetlenü l - 1-2 Mb 
báz ispár távo lságo n be lül - a centromera közelébe n ( 10). Raj
ta öt gént fedeztek fel: AMELY (amo legenin) , RBMY (RNA
binding motifY), PRKY (protein kinase Y), PRY (protein tyro
sine phosphata se PTB-81 related Y) és a TSPY (tes tis-spec ific 
protein Y-encoded). Ezek a gének szerepet ját szanak az élettani 
ondóképződésben, és női alkatú egyénekben - pontosan még 
nem ismert módon - daganatképződésre is hajlamo sítanak (7). 
Úgy tünik , hogy a gonadoblastoma kialaku lásában a TSPY-gén
nek van leg inkább szerepe. 

A 46, XX kromo szómájú és szabá lyos női alkatú egyé nekbe n a 
gonadob lastoma nagyo n ritkán fordul elő . Az irodal omban is 
csak egyes esetköz lésekkel találkozhatunk ; legtöbbszö r szü lés
kor vagy várandósoknál ismerték fel a daganatot (7, 11-14 ). A 
szöveti kép minden esetben jellegzete s volt, csupán a meszese
dés (kalcifikáció) hiányzott némelyikben , hason lóan sajá t ese
tünkhö z. Figye lemre méltó, hogy minde gy ik daganatban már 
felismerhető volt a rosszindu latú áta lakulás. A közölt esetek
ben a kromoszó ma-vizsgá lat általában megtörtént , molekuláris 
genetikai vizsgá latokat azonban nem végeztek, ezért továbbra 
is kérdéses, hogy az Y-kromo szóma-töredék szükséges-e a go
nadoblas toma kia lakulásához. A szabá lyos 46,XX betegekben 
tová bbi vizsgá latok szükségesek az esetleg jelenlévő GBY-gé
nek kimutatására. 

UTÓSZÓ lsme,tetett ese tünkb en je llegze tes szöveti képet muta
tó gonad obla stomát láttunk korai dysgerminomás áta lakulás
sa l. E daganat ritka előfordulásán túl esetü nket azér t tartottuk 
bemutatá sra érdeme snek, mert a dagana t szabályos női alkatú 
és 46,XX kromo szó májú betegekben alakult ki. A rossz indula 
tú betegség korai , sikeresen kezelhető stádi umba n történő fel
ismerésé t az a szerenc sés vélet len tette l ehetővé, hogy a szok
ványos sportorvo si vizsgálaton a tapi ntható fiigge lékkép let for
májába n jelentkező petefészek endometrios ist felfedezték, és a 
mütéti anyag ban mellékl eletké nt a mikros zkópos méretű 

rossz indulatú csírasejte s daganatrészletet felismertük. 
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