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ESETISMERTETÉS

Szikzacskódaganat elôfordulása a 
petefészek dermoid tömlôjében
KRUTSAY MIKLÓS DR.1, NÉMETH ZSOLT DR.2

Magyar Imre Kórház, Ajka, Patológiai Osztály 1 és Szülészeti-Nôgyógyászati Osztály 2

ÖSSZEFOGLALÁS  A szerzôk egy 15 éves leány petefészek der-
moid tömlôjének falában elôfordult endodermalis sinus-tumort 
írnak le. Dermoid tömlôben képzôdô endodermalis sinus daga-
nat nagyon ritka; esetük ismertetését ezért tartják indokoltnak.

Kulcsszavak  Petefészek-daganatok, dermoid tömlô, endo der-
ma lis sinus daganat, yolk sac daganat, szikzacskódaganat

BEVEZETÉS  Az elsôdleges petefészek-daganatoknak szö vet fej-
lô dé sük (hisztogenezisük) alapján három csoportját különböz-
tetjük meg: a felszíni coelomahámból (70%), a csírasejtekbôl 
(20%), valamint a mesenchymális stromából/ivarlécbôl (10%) 
eredô daganatokat. Gyermekeknél leggyakoribbak a csíra sejt-
da ga natok (60%), ritkábbak a stroma és a felszínes hám daga-
natai (20-20%). Az összes petefészek-daganat 20%-át kitevô 
rosszindulatú daganatok túlnyomó többsége (90%) a felszíni 
hámból származik, három százalékuk csírasejt, két százalékuk 
stroma eredetû, 5 százalékuk pedig áttét. Az áttétes daganatok 
forrása leggyakrabban a gyomor-bélrendszer, az emlô, a tüdô 
vagy az ellenoldali petefészek daganata. 

A csírasejtek az extraembryonalis szikzacskó-endodermából 
vándorolnak a petefészekbe. A belôlük keletkezô daganatok 
közül jóindulatúak az epidermoid és a dermoid tömlôk. A rossz-
in dulatúak között tartjuk számon a dysgerminomát, a szik zacs-
kó da ga natot, a teratoma embryonale solidumot, a carcinoma 
embryonalet, a choriocarcinomát, a polyembryomát és a ve-
gyes csírasejtdaganatot. 

A dermoid tömlô (teratoma adultum cysticum) bennékét fagy-
gyú és szôrszálak képezik, fala a bôr képletein (többrétegû el-
szarusodó laphám, szôrtüszôk, faggyú- és verejtékmirigyek) 

kívül más szöveteket (csont, porc, izom, ideg) is tartalmazhat. 
A dermoid tömlôk mintegy 2%-ában rosszindulatú elfajulás kö-
vetkezhet be, túlnyomóan laphámrák formájában (1). Herében 
– a petefészekkel ellentétben – a jóindulatú cysticus teratomák 
rendkívül ritkák.

A szikzacskódaganatok (endodermalis sinus tumor, yolk sac 
tumor) az elsôdleges petefészek-daganatoknak kevesebb mint 
1%-át adják. A daganatot – a benne található glo me ru lus szerû 
képletek miatt – Schiller (2) az ôsvesébôl származtatta, és meso-
neph ro má nak nevezte. A szikzacskó-endo der má ból való eredé-
sét Teilum (3) ismerte fel. A daganat fiatal korban fordul elô (4). 
Férfiaknál ez a leggyakoribb gyermek- és ifjúkori heredaganat. 
Mindkét nemben az ivarmirigyeken kívül (pl. a mediastinumban) 
is keletkezhet (5-6). Többnyire mikrocisztikus, ritkán solid. Az 
elôbbi forma laza kötôszövetben elhelyezkedô, köbös vagy hen-
geres hámmal bélelt járatokat tartalmaz. A hámsejtekben diasz-
táz-rezisztens, PAS-pozitív golyócskák lehetnek kimutathatók, 
amelyek alfa-fetoproteint (AFP), placenta alkalikus foszfatázt 
(PLAP) és alfa-1-antitripszint (AAT) tartalmaznak (7). A da-
ganatra jel lemzôek az ébrényi glomerulusokra em lé kez tetô 
Schiller-Duval-testek. Ezek szövetrésekbe bedomborodó, hám-
sejtréteggel borított, eret tartalmazó kötôszövetes szemölcsök. 
A daganatos hámsejtek immunhisztokémiailag cyto ke ratin- és 
AFP-poz itívok, EMA- és vimentin-negatívok. Elkülönítô kó-
rismézési szempontból a mikrocisztikus formánál a felszíni 
hámból eredô világossejtes rák (mesonephroid carcinoma) és 
az endo met rioid carcinoma, a solid típusnál a dysgerminoma 
kerülhet szóba. A szikzacskódaganat hepatoid változatát a hepa-
to cel lularis carcinoma petefészekáttététôl kell elkülöníteni. A 
régebben igen rossz kórjóslatú daganat, ha korán felismerjük, 
sejt mér ge zô kezeléssel általában gyógyítható (8). 

ESETISMERTETÉS  A 15 éves lány egy hete tartó alhasi fájdalmak 
miatt került felvételre. CT-vizsgálat során a kismedencében 
dermoid tömlônek megfelelô képletet írtak le. Diagnosztikus 
laparoszkópia után a hasat megnyitották és a jobb oldali pete-
fészket eltávolították. 

A mûtéti készítmény 10 cm legnagyobb átmérôjû, sima fel szí-
nû tömlô, bennéke szôrszálakkal kevert, faggyúnemû anyag. 
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Belfelülete szürkésfehér, dudoros, fala helyenként akár hü-
velykujj vastagságú. Itt a falban mandulányi, cseresznyeszem-
nyi halványsárga, zsírfényû göbök figyelhetôk meg. Helyen-
ként a fal csontkemény, nem metszhetô. Egy ujjbegynyi góc 
állománya vörhenyes, részben bevérzett (1. ábra). 

Mikroszkóppal az üreg belfelületén részint többrétegû, elsza-
rusodó laphám, részint többmagsoros, csillószôrös hengerhám 
látható. A hám alatti kötôszövetben szôrtüszôk, faggyúmiri-
gyek, merokrin és apokrin verejtékmirigyek helyezkednek el 
(2. ábra). Mélyebben ínszövet, rendezetlen simaizomnyalábok 

és részben elcsontosodott porcszigetek mellett terjedelmes zsír-
szövetes gócok, valamint többrétegû, elszarusodó laphámmal 
bélelt, szarulemezekkel telt, borsszemnyi, borsónyi üregecs-
kék találhatók. Az egyik üreget csillószôrös hengerhám béleli. 
A zsírszövetben egy túlnyomóan nyákos végkamrákkal bíró 
nyálmirigycsoport is felismerhetô. Egy helyen a tömlôfalban 
jól elhatárolt daganatszövet mutatkozik, amely laza rostos 
alapvázban elhelyezkedô, egyrétegû, alacsony hengerhámmal 
bélelt, szabálytalan alakú járatokból áll (3. ábra). A CK-po-
zitív hámsejtek kifejezetten változatos alakúak (polymorphak), 
magjuk duzzadt, kerekded, chromatindús. Gyakoriak az osz-

tódó sejtalakok. Egyes daganatsejtek cytoplasmájában és a 
stromában különbözô nagyságú, PAS-pozitív gömböcskék mu-
tat ha tók ki (4. ábra). Az alciánkék-festés szerint a kö tô szö ve-
tes alapváz proteoglikánokban gazdag. A daganatban számos 
Schiller–Duval-test figyelhetô meg (5. ábra). Néhol a daganat-
szövet elhalt, bevérzett, neutrophil fehérvérsejtekkel be szû rô-
dött. Ezeken a területeken erôsen tágult, vérrel kitöltött erek 
húzódnak. A fentiek alapján a daganatot endodermalis sinus-
tumornak véleményeztük. 

1. ábra.  A feltárt dermoid tömlô. A nyíl a szikzacskódaganatra mutat.

2. ábra.  A dermoid tömlô falának metszete, a ciszta szokványos képével. HE-festés.

3. ábra.  Szikzacskódaganat a tömlôfalban. HE-festés.

4. ábra.  PAS-pozitív gömböcskék a daganatban. Alciánkék-PAS-festés.
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A szövettani leletre való tekintettel betegünket további ke ze lés-
re az Országos Onkológiai Intézetbe irányítottuk, ahol a da-
ganatsejtekben PLAP-pozitivitást is kimutatva, kór is mén ket 
megerôsítették. Innen a beteg önkényesen távozott.

MEGBESZÉLÉS  A patológia kolliziós daganatoknak nevezi a két 
vagy több, eltérô szerkezetû részbôl összetevôdött daganatokat, 
ellentétben azokkal a vegyes daganatokkal, amelyeknek minden 
részletében egyformán keverednek egymással a szöveti elemek. 
Kóreredetûk, kialakulásuk kevéssé tisztázott, mert elôfordulásuk 
szórványos, és az állatkísérleti mintájuk is hiányzik.

A kolliziós daganatok a szervekben ritkán fordulnak elô. A pete-
fészekben keletkezôk egyik daganatfélesége többnyire teratoma 
(9-10). Bichel (11) betegénél egy felszíni hámeredetû petefészek-
daganat társult egy stroma eredetûvel. Esetünkben egy jóindula-
tú, csírasejt eredetû daganathoz csatlakozott egy szintén csírasejt 
eredetû, rosszindulatú daganat. A here te ra to máinak társulása 
más daganattal gyakoribb, mint más szervekben. A herékben 
a felnôttkori rosszindulatú csí ra sejt da ga na tok mintegy 2,5%-át 
tera to má val társult szikzacskódaganat képezi (12). Minthogy a 
szikzacskódaganatnak nincs jóindulatú megfelelôje, esetünkben 
a daganat nem magyarázható a cysticus teratoma egyik elemének 
rosszindulatú elfajulásával, hanem már eleve a szikzacskódaganat 
irányába differenciálódó primitív sejtekbôl alakulhatott ki. 

A korszerû képalkotó eljárások lehetôvé teszik ezen daganatok 
mûtét elôtti felismerését (10, 12). Esetünkben CT-vizsgálatot 
végeztünk, amely igazolta a dermoid tömlôt. A tömlôfalban ki-
alakult rosszindulatú daganat lehetôségére a CT nem utalt, de a 
klinikai vizsgálat sem vetette fel, csak a szövettani feldolgozás 
során ismertük fel.
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HOZZÁADÁS  

A petefészek-daganatoknak nemcsak elnevezéseik, de azok 
írásmódja sem egységes. A közlemény szerzôi dermoid tömlô 
falában kialakult szikzacskódaganatról számolnak be. A szik-
zacs kó da ga na tot nagyon gyakran – különösen a régebbi iro-
dalomban – endodermalis sinus tumornak, ritkábban yolk sac 
tumornak nevezik. Az endodermalis sinus daganatot változatos 
módon – hol egybe (endodermalis sinustumor), hol kötôjellel 
(endodermalis sinus-tumor) – írják. A yolk sac daganat írásmód-
ja már sokkal egységesebb: yolk sac tumor. Az endodermális si-
nus a rágcsálók méhlepényének jól felismerhetô képzôdménye, 
emberben kevéssé tanulmányozott; feltételezhetôen nem alakul 
ki (1), ezért az angol nyelvû irodalomban a yolk sac tumor el-
nevezés használatát ajánlják az endodermal sinus tumor helyett. 
A yolk sac magyarul a szikzacskó, következésképpen a yolk sac 
tumor egyszerûen szikzacskódaganatnak nevezhetô, és egybe-
írandó, mert 6 szótagból álló szóösszetétel. Az endodermalis 
sinus tumor helyesen három szóban írandó: endodermalis si-
nus daganat formájában; a tumor szó a magyar megfelelôjével 
– daganat – helyettesíthetô. A különírást a következô nyelvtani 
szabály indokolja: ha idegen írásmódú többszavas szerkezet-
hez a szerkezet egészére vonatkozó utótag kapcsolódik, nem 
érvényesítjük a második mozgószabályt, helyette különírást al-
kalmazunk (2). Az endodermalis sinus többszavas, idegen írás-
módú szószerkezet, az utótagként kapcsolódó daganat pedig 
mindkettôre vonatkozik: az endodermalis sinusnak a daganata.
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