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BEVEZETÉS  A petefészek-daganatokat általában és hagyomá-
nyosan morfológiai alapon csoportosítják. A molekuláris gene-
tikai vizsgálatok új eredményei nagymértékben hozzásegítenek 
a talányos ere de tû sex cord-stroma daganatok kialakulásának 
megismeréséhez is. Az efféle daganatok az összes petefészek-
daganat mintegy 8%-át képezik. Felosztásukat az új vizsgála-
tok eredményeinek tükrében korszerûsítették.

A WHO 2003-ban jelentette meg a nôi nemi szervek dagana-
tainak új, a tudomány mai állása szerinti osztályozását (1). Ez, 
vagyis a 3. WHO klasszifikációnak nevezett felosztás a sex 
cord-stroma daganatokra vonatkozó csoportosítása az 1. táb-
lázatban látható (3).

Az osztályozás négy gyûjtô csoportba sorolja a sex cord-stroma 
és a steroidsejtes daganatokat. A harmadik csoport új, és azo-
kat a nagyon ritkán elôforduló daganatokat foglalja magába, 
amelyekben a petefészek és a hereirányú differenciálódású sej-
tek lényegében nem különíthetôk el, illetve amennyiben igen, 
egyik sincs túlsúlyban a másikkal szemben.

A megnevezések pontossága igen fontos: szükséges, hogy a da-
ganat neve biológiai viselkedésére is utaljon, és a klinikusok szá-
mára egyértelmûvé tegye a további teendôket (2). A szövettani 
kórismét az immunhisztokémia alkalmazása minden területen 
nagymértékben pontosítja, a sex cord tumoroknál az α-in hi bin 
a legjelentôsebb, legalább is a csoportba sorolás szem pont já ból, 
mivel ezek a daganatok egyöntetûen fes tôd nek. Ezen túlmenôen 
az egyes daganatokat jellegzetes im mun fes tô dési sajátosságaik 
alapján még jobban azonosíthatjuk. A sex cord-stroma dagana -
tok immunarculatát a 2. táblázatban foglaltuk össze. 

A továbbiakban az 1. táblázat alapján részletezzük az egyes 
gyûj tô csoportokat, illetve az ezekbe tartozó daganatokat, és 
ismertetjük jellegzetességeiket.

SEX CORD-STROMA SEJTES DAGANATOK

GRANULOSASEJTES DAGANATOK  A daganatsejtek petefészek differen-
ciáltságúak, jellemzôen ösztrogént termelnek, esetleg férfiasodást 
okoznak, de hormonálisan némák is lehetnek. Elô for dul hat, hogy 
a daganat kizárólagosan granulosasejtekbôl áll, gyakoribb azon-
ban, hogy a granulosasejtek mellett thecasejtek is láthatók. A gra-
nu lo sa sej tek bôl álló daganatok lehetségesen rosszindulatúak. Ez 

1. táblázat.  A petefészek sex cord-stroma daganatainak WHO szerinti új szövettani 
osztályozása 

Sex cord-stroma sejtes daganatok
ß Granulosasejtes csoport
 ü Adult típusú granulosasejtes daganat
 ü Juvenilis típusú granulosasejtes daganat
ß Theca-fibroma csoport
 ü Thecoma
  û típusos thecoma
  û luteinizált thecoma
  û meszesedett thecoma
 ü Fibroma
  û típusos
  û cellularis fibroma
  û fibrosarcoma
 ü Stromadaganatok
  û stromadaganat kevés sex cord elemmel
  û sclerotisaló stromadaganat
  û pecsétgyûrûsejtes stromadaganat

Sertoli-stroma sejtes daganatok
ß Sertoli–Leydig-sejtes csoport (androblastoma)
 ü jól differenciált
 ü közepes fokban differenciált
 ü rosszul differenciált (sarcomatoid)
 ü retiform
ß Sertoli-sejtes daganat
ß Stromalis Leydig-sejtes daganat

Kevert vagy nem osztályozható sex cord-stroma sejtes daganatok
ß Sex cord daganat annularis tubulusokkal
ß Gynandroblastoma
ß Nem osztályozható sex cord-stroma daganat

Steroidsejtes daganatok
ß Stromalis luteoma
ß Leydig-sejtes daganat
 ü hilussejtes
 ü nem hilussejtes
ß Másként nem osztályozható steroidsejtes daganatok
 ü jól differenciált (jóindulatú)
 ü kevéssé differenciált (rosszindulatú)
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2. táblázat.  Sex cord-stroma daganatok immunológiai jellemzôi

granulosasejtes thecoma-fibroma Sertoli-Leydig retiform Sertoli lipidsejtes NOS Leydig

adult juvenilis

α-inhibin +++ +++ +++ +++ +++ +++ +/++ +++

CD99 +++ +++ – – – +++ – –

Calretinin +++ +++ – +/– – +++ – –

Vimentin +++ +++ +++ +++ – +/++ +/– +++

CK +/– +/– – – ++ +/++ +/– +/–

S100 ++ ++ – – – – – ++/+++

S–actin +/++ +/++ – – – – – ++

EMA – ++/+++ – +/– – – – ++/+++

AFP – – – – ++/+++ – – –

CD68 – – – – – – – ++

Desmin –  – – – – – – +/+++

a daganat minden életkorban elôfordul, de 60%-ban a változókor 
után jelentkezik. Ún. felnôtt kori (adult) és fiatal kori (juvenilis) 
formáit különítik el. Az elnevezés nemcsak az életkorra utal, 
bár a juvenilis forma fiatal életkorban jóval gyakoribb, hanem a 
nagyban eltérô szövettani jellemzôkre és a kórjóslatra is (3).

ADULT TÍPUSÚ GRANULOSASEJTES DAGANAT  Jellemzôen egyoldali, sima 
vagy lebenyes felszínû, részben tömött, részben tömlôs, sárga szí-
nû, gyakran vérzésekkel tarkított daganat, amely az esetek mint-
egy 10%-ában rejtett (4). Szövettanilag sejtdús, egyöntetû, a da-
ganatsejtek jellegzetesek: halvány, elmosódott sejtplazma, nagy, 
át tû nô mag éles maghártyával, a magban magbarázda. A differen-
ciált sági foka a szövetmintázat alapján határozható meg (5): 

• A jól differenciált változatban a sejtek mikrofollikulusokat ké-
peznek, és jelen vannak az ún. Call–Exner-testek is (1. ábra). 

• A közepesen differenciált daganatokban a sejtek gerendázott 
(trabecularis) vagy szigetszerû (insularis) elrendezôdésûek 
(2. ábra). 

• A rosszul differenciált formában a sejtek diffuz vagy gyri-
form elrendezôdésûek (3. ábra).

A kórjóslat a daganat stádiumának és méretének függvénye, a 
differenciáltság kevéssé befolyásolja. Az I. stádiumú daganatok 
kedvezô kimenetelûek, az 5 cm-nél nagyobbaké általában rossz. 
A sejtosztódások gyakorisága (mitotikus aktivitás) ugyancsak 
fontos kórjóslati meghatározó, de figyelembe kell venni, hogy 
a gra nu lo sa sej tes daganatok osztódási hajlama igen kicsi. Meg-
jegy zen dô, hogy Villella és mtsai (6) legújabb vizsgálatai sze-
rint a szokványos elôrejelzôk nem megbízhatóak (6).

JUVENILIS TÍPUSÚ GRANULOSASEJTES DAGANAT  Ritkán elôforduló, a  
granu lo sa sejtes daganatoknak mintegy 5%-át teszi ki, kivéte-
lesen kétoldali, küllemében azonos az adult típusúval, szövet-
tana azonban  nagyon is eltérô. Kezdetleges granulosasejtek a 
fô alkotó elemek, amelyek kerekek, s nagytömegû eozinofil 
plazmájukban vacuolumok (üregecskék) vannak. A sejtmagok 

1. ábra.  Jól differenciált adult granulosasejtes daganat. Jól látható a lebenyes szerke-
zet. A egyforma sejtekbôl álló daganatban számos Call–Exner-test képzôdött (nyíl). 
A nagyítás a granulosasejtek jellegzetes képét mutatja: a kávébabra emlékeztetô 
sejtekben feltûnô magbarázda mutatkozik. A sejthatárok elmosódottak, a halvány 
eo zi no fil citoplazma összefolyik. (HE, X 200, nagyítás X 600)

2. ábra.  A közepesen differenciált daganatban a sejtek kötegekbe rendezôdtek, 
közöttük fellazult thecasejtes területek vannak. A sejtmagok jellegzetességüket 
elvesztették, lekerekedtek. (HE, X 100)
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változatos alakúak és nagyságúak, bennük magbarázda nincsen. 
Számos igen nagy, bizarr sejt látható, ezek magja lebenyes és 
sötét bazofil. Igen sok az osztódó sejtalak. A daganatsejtek a 
fib ro the co ma to sus stromában kerekded fészkeket, valamint 
töm lô sze rû mak ro folli ku lu so kat formálnak. Ijesztô szövettani 
képe ellenére a daganat I. stádium esetén jó kórjóslatú: a 10 
éves túlélés 99%. (4-5. ábra) 

THECOMA-FIBROMA CSOPORT

THECOMA  50 éves kor fölött jelentkezik, többségében ösztrogént 
termel. Theca interna sejtekbôl és változatos mennyiségû fib ro-

blast ból épül föl. Citológiai képe és klinikai viselkedése alapján 
két csoport különítendô el: 1. a típusos thecoma és 2. luteinizált 
thecoma. Meg kell említeni a nagyon ritkán elô for du ló el me-
sze se dô thecomát is. Utóbbi mindig jóindulatú, és már szabad 
szemmel jól felismerhetô a daganat kiterjedt meszesedése. 

• A típusos thecoma szöveti képe egyhangú, sejtjei egyfor-
mák, megnyúlt, orsó alakú sejtmagokkal. A sejtosztódások 
száma elhanyagolható. Rosszindulatú formája ritka, ilyen-
kor mérsékelt sejtatípia mellett elhalások és 10-15 osztódó 
sejtalak /10 nagy nagyítású látótér, jellemzô (6. ábra).

• A luteinizált thecoma abban különbözik az elôbbitôl, hogy 
állományában  luteinizált sejtek kisebb-nagyobb csoportjai 
foglalnak helyet. Ezek a luteinizált sejtek nagyok, duzzad-
tak, lekerekedtek, plazmájuk eozinofil, üreges,  és  jelentôs 
mennyi sé gû ösztrogént termelnek (7. ábra).

FIBROMA  Ezek a daganatok a petefészek nem specializált 
stromájából keletkeznek, és a szervezetben másutt elô for du-
ló fibromával azonosak. A fibromacsoporton belül típusos 

3. ábra.  A rosszul differenciált granulosasejtes daganatban a sejtek diffúz el ren de-
zô dé se látható. A sejthatárok elmosódottak, a sejtmagok kerekek, bennük nagy mag-
vacs ka figyelhetô meg. A sejtek között osztódó alak is van (nyíl). (HE, X 400)

4. ábra.  A juvenilis granulosasejtes daganat sejtdús, és jellemzôek a nagy, tömlôs 
jel le gû tüszôk, amelyeket ugyancsak daganatsejtek alkotnak. A follikulusok egy 
részében egynemû, eozinofil tartalom van. (nyíl) (HE, X 100)

5. ábra.  A kép bal oldalán a szövetmintázat egyik jellemzôje, a kötôszöveti ros-
tokkal körülvett kerekded fészkek láthatók, míg a jobb oldalon a dús plazmájú da-
ganatsejtek között osztódó alakok (nyíl) és igen nagy, plump, szabálytalan magvú 
óriás daganatsejtek. (HE, X 200, X 400)

6. ábra.  A típusos thecoma megnyúlt sejtjei kötegekbe rendezettek és fonatos szer-
kezetet mutatnak (HE, X 200)

7. ábra.  Luteinizált thecoma. A sejtek duzzadtak, helyenként kerekké váltak, a sejt-
plazma halvány és habos szerkezetû. A sejtmagok vége lekerekedett, a nucleolusok 
nagyok. Két osztódó sejt is megfigyelhetô (nyilak és nagyítás). (HE, X 400)
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fibroma, cellularis, vagyis sejdús fibroma és fibrosarcoma 
kü lö nít he tô el.

• A típusos fibroma fibroblastokra emlékeztetô, orsó alakú sej-
tek kötegeibôl épül fel, amely sejtek változatos mennyiségû 
kollagén rostot termelnek (8-9. ábra). 

• A sejtes (cellularis) fibroma mérsékelten rosszindulatú, a 
sejtdússág és a fokozott osztódási aktivitás jellemzi (10 
nagy látótérben 2-3 osztódó sejt, az osztódások típusosak).

• A fibrosarcoma ugyancsak sejtdús, sejtjei elmosódott hatá-
rúak, nagy, változó alakú sejtmagokkal. A sejtek storiform 
el ren de zô dé sûek. Az osztódások gyakoriak, sôt kórosan 
osztódó sejtalakok is vannak. Elhalások és vérzések tarkít-
ják a daganat képét.

STROMADAGANATOK 

• Stromadaganatok kevés sex cord elemmel. Igen ritkán for-
dul elô, ismerete elkülönítô kórismézés szempontból fontos. 
Lényegében fibromának megfelelô daganatban elszórtan 
granulosa- és/vagy Sertoli-sejtek csoportjai, kivételesen 
Ley dig-sejtek jellemzik a daganatot (10. ábra) (7).  

• Sclerotisáló stromadaganat. Jellemzôen a menopausa elôtt je-
lent ke zô egyoldali daganat; az esetek kétharmada a 30 éves-

nél fiatalabbaknál fordul  elô (8). Mikroszkópos képe jelleg-
zetes: tömött, heges, fibromára emlékeztetô alapállományban 
szarvasagancsszerûen elágazódó vékony falú, de tág erek, 
valamint sejtdús részletek figyelhetôk meg. Az utóbbiakban 
nagy, poligonalis, éles határú daganatsejtek, amelyek plaz-
mája gyakran „üres”. A daganat mindig jóindulatú, hormont 
általában nem termel (11. ábra).

• Pecsétgyûrûsejtes stromadaganat. Ugyancsak egyoldali és 
hormont nem termelô, felnôttkori daganat. Mikroszkópos 
képe a Krukenberg-daganatra emlékeztet, ettôl való elkü-
lönítése nagyon fontos! Kötôszövetes alapállományban jel-
legzetes pecsétgyûrûsejtek halmazai foglalnak helyet, ezek 
a sejtek azonban sem mucint, sem glikogént, sem zsírt nem 
tartalmaznak, csupán, „üres” a plazmájuk és magjuk félre-
nyomott (9).

SERTOLI-STROMA SEJTES DAGANATOK

SERTOLI–LEYDIG-SEJTES CSOPORT (ANDROBLASTOMA)  Ebbe a csoportba 
három daganatféleség tartozik: a Sertoli–Leydig-sejtes daga-
nat, a Sertoli-sejtes daganat és a stromalis Leydig-sejtes daga-
nat. Változatos mennyiségû Sertoli- és Leydig-sejtek alkotják 
az ide sorolt daganatokat, amelyeket a daganatsejtek differen-
ciáltsági foka szerint alcsoportokra osztunk:

8. ábra.  A kép két oldalán fibroblasztszerû sejtek tömege látható, középen pedig 
már részben hialinizálódott kötôszövet (HE, X 200)

9. ábra.  Kötôszöveti (kollagén) rostok tömege alkotja a fibromát, sejtes elemek 
csak elvétve láthatók (HE, X 150)

10. ábra.  A daganat nagy része sejtdús fibromára emlékeztet. Oldal az oldalhoz 
kapcsolódó Sertoli-sejtekbôl álló girlandszerû kötegek tarkítják a képet (nyíl és 
nagyítás) (HE, X 100, nagyítás X 400)

11. ábra.  A kép bal oldalán a tömeges, fibrotikus, nagy, világos sejteket is tartalma-
zó stromában vékonyfalú, igen tág erek jellemzôek, gyakran ún. szarvasagancsra 
em lé kez te tô megjelenéssel. Jobb oldalon a már hialinizálódó alapállományban az 
igen nagy mé re tû, világos, habos citoplazmájú daganatsejtek láthatók. A sejtmagok 
áttûnôk, a magvacska nagy, a maghártya éles. (HE, X 150 s, X 400)
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• A jól differenciált Sertoli–Leydig-sejtes daganatok kis mennyi-
sé gû kötôszövetes alapállományában jól differenciált, egyfor-
ma Sertoli-sejtekbôl álló tömött csoportok, illetve tu bu lu sok 
és Leydig-sejt-csoportok keverednek. Kóros sejtmagok, osz-
tódó sejtek nincsenek. (12. ábra)

• A közepesen differenciált daganatban a szövetmintázat vál-
tozatos. A Sertoli-sejtek kevéssé érettek, tubulusok helyett 
inkább kötegekbe rendezôdnek, vagy lebenyes szerkezetûek, 
közöttük viszonylag sok az osztódó forma: átlagosan 5 osz-
tódás / 10 nagy nagyítású látótér. A Leydig-sejtek többnyire 
típu so sak, kisebb-nagyobb csoportokat képeznek. (13. ábra) 

• A differenciálatlan, sarcomatoid formában primitív, sarcoi-
matosus gonádstromában a differenciálatlan Sertoli-sejtek 
szorosan egymás mellé rendezôdve kötegekben vagy tömött 
el ren de zô sé ben mutatkoznak. Feltûnôen sok az osztódás, tíz 
vagy még több osztódás számlálható 10 nagy nagyítású látó-
térben (10). A Leydig-sejtek elvétve láthatók. (14. ábra) 

• A retiform Sertoli–Leydig-sejtes daganat szöveti képe jel-
legzetes, a sejtek jellege megváltozik, a szövetmintázat a 
rete testisre emlékeztet, illetve tömlôs, gyakran a yolk sac 
daganatra em lé kez te tô, és ennek elkülönítô kórismézési 
je len tô sé ge fontos. Az immunhisztokémia egyértelmû se-
gítséget nyújt, amennyiben mind az α-inhibin-, mind az 
AFP-reakció pozitív a retiform daganatokban. Ez a típus 
ked ve zôt len kimenetelû. A közepesen differenciált vagy a 
sar co ma toid daganatokban is elô for dul nak retiform részle-
tek, ez rosszabb kórjóslatú, ugyanúgy, mint az ezekben a 
daganatokban elô for du ló idegen szövetek, mint hám, porc 
vagy izom (11). (15. ábra) 

SERTOLI-SEJTES DAGANAT  Jellemzôen fiatal korban elôforduló, 
gyakorlatilag mindig jóindulatú, egyoldali daganat. Az ese-
tek többségében ösztrogént termel, de ismertek renint termelô 
formák is, amelyek magas vérnyomást okoznak (12), továbbá 
progeszteront és androgént termelô daganatok a megfelelô tü-
netekkel. Szövettanilag tubulusok tömegébôl épülnek fel, a da-
ganatsejtek basalis membránon ülnek, megnyúltak, plazmájuk 
eo zi no fil, a sejtmagok oválisak, kicsi magvacskákkal. Néhány 
esetben a csövecskéket alkotó sejtek nagy tömegû zsírt tartal-
maznak, ilyenkor lipid gazdag típusról beszélünk. (16. ábra)

STROMALIS LEYDIG-SEJTES DAGANAT  A változókor után jelentkezik, 
az esetek több mint felében férfiasodást okoz, mindig jóindulatú. 

12. ábra.  Jól differenciált Seroli–Leydig-sejtes daganat. Az alapállományt egynemû, 
kerekded, eozinofil plazmájú és kerek magvú Leydig-sejtek tömege képezi. A meg-
nyúlt, típusos Sertoli-sejtek szorosan egymás mellé rendezôdve heretubulusszerû 
képleteket formálnak. Ez utóbbiak üregében jobbára habos szerkezetû eozinofil 
tartalom, illetve lelökôdött sejtek vannak. (HE, X 150)

13. ábra.  Közepesen differenciált Seroli–Leydig-sejtes daganat. A kevéssé érett 
Sertoli-sejtek túlsúlyban vannak, kötegeket és lebenyes, glomerulusszerû képlete-
ket formálnak. (HE, X 200)

14. ábra.  Differenciálatlan Seroli–Leydig-sejtes daganat. A daganatsejtek diffúz 
el ren de zô dé sû ek, de helyenként a Sertoli-sejtekre jellemzô, oldal az oldalhoz kap-
csolódó sejtek girlandos megjelenést mutatnak (nyíl). (HE, X 200)

15. ábra.  A retiform Seroli–Leydig-sejtes daganat szöveti képe változatos. Bal ol-
dalon a közepes differenciáltságú Sertoli-sejtekbôl álló kötegek és csövecskeszerû 
kép zôd mé nyek láthatók. Jobb oldalon a daganatsejtek rendezetlenek és tömlôket is 
képeznek. (HE, X 200, 200)
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A stromalis Leydig-sejtes tumorok két jellemzôje: a neo plasz ti-
kus stroma és a Reinke-krisztalloidok jelenléte. A neo plasz ti kus 
stroma jelenléte alapján különíthetô el a steroid daganatoktól 
(17. ábra).

KEVERT VAGY NEM OSZTÁLYOZHATÓ SEX CORD-STROMA SEJTES 

DAGANATOK  Ide azokat a sex cord-stroma daganatokat sorol-
ták, amelyek sem a granulosa-stroma, sem a Sertoli-stroma, 
sem pedig a steroidsejtes csoportba nem illeszthetôk. Vagyis 
ez az új csoport a 2003-as WHO-osztályozásban.

SEX CORD DAGANAT ANNULARIS TUBULUSOKKAL  Tubulusokra em lé-
kez te tô gyûrûszerû képzôdmények csoportjaiból álló daganat. 
A tubulusok üregében egynemû hialin cilinderek foglalnak 
helyet, és a változatos nagyságú csoportokat részben hialinos 
kö tô szö ve tes burok veszi körül. A daganatsejtek granulosa-, 
illetve Sertoli-sejt eredete mindmáig nem tisztázott (5). Két-
féle formában jelenik meg: a sokgócú, mindkét petefészekben 
kialakuló formája, amely a Peutz–Jeghers-szindromás bete-
gekben található; és az önálló, egyoldali, gyakran nagyra növô 
daganat. Az elôbbi hamartomatosus tumorletnek tekinthetô, 
utóbbi ösztrogént termelô valódi daganat, amely többnyire jó-
indulatú (18-19. ábra) (12).

GYNANDROBLASTOMA  Jól differenciált granulosasejtekbôl és Ser-
to li-sej tek bôl álló egyoldali daganat, amelyben Leydig-sejtek 

is elô for dul hat nak. Termelhet androgént, ösztrogént, de hor-
monálisan inaktív is lehet. Ritka daganatféleség, kórjóslata jó.

NEM KLASSZIFIKÁLHATÓ SEX CORD-STROMA DAGANAT  Differenciálat-
lan ivarléc ere de tû sejtekbôl felépülô egyoldali tumor, amely-
nek sejtjei csövecskéket, kötegeket képeznek. Meglepôen 
gyakran fordul elô várandósokban. Ösztrogén, androgén hatása 
egyaránt ismert, de a hormont nem termelô formája sem ritka.

STEROIDSEJTES DAGANATOK  A stromalis luteoma, a Leydig-
sejtes és a másként nem osztályozható steroidsejtes daganatok 
képezik ezt a csoportot. Ezek a daganatok szövettanilag hason-
lóak, sejtjeik a steroidtermelô sejtekre emlékeztetnek; nagyok, 
dús plazmájúak, lekerekedtek vagy poligonalisak.

STROMALIS LUTEOMA  Az idôsebbek egyoldali, jóindulatú petefé-
szek-daganata, jellemzôen kisméretû (<3 cm). Körülírtan a pe-
tefészek stromájában nagy, változó alakú, luteinizált sejtek hal-
maza képezi. Reinke-krisztalloidok nincsenek (13). Az esetek 
több mint felében fokozott ösztrogéntermelés észlelhetô. Az 
érintett és az ellenoldali petefészekben egyaránt hyperthecosis 
mutatkozik (20. ábra).

TISZTA LEYDIG-SEJTES DAGANAT  Ugyancsak a változókor után kelet-
kezik, az esetek háromnegyed részében kifejezett szôr nö ve ke-

16. ábra.  A daganat teljes egészében Sertoli-sejtekbôl áll. A daganatsejtek részben 
szétszórtan, részben a here tubulusaira emlékeztetô képleteket formálva jelennek 
meg. (HE, X 150)

17. ábra.  Bal oldalon látható, hogy a nagy, egynemû Leydig-sejtek plazmája bô sé-
ges, magjuk kerek. A sejtekben, illetve a sejtek között pálcika alakú krisztalloidok 
vannak. Jobb oldalon a krisztalloidot mutatjuk be. (HE, X 200, X 600)

18. ábra.  Fészkes szerkezetû daganat, a fészkeket  kollagén, illetve hialinizált kö-
tô szö vet vesz körül. A fészkeken belül apró csövecskék tömege foglal helyet, ezek 
egy részének üregében láthatók a homogén, eozinofil cilinderek. (HE, X 100)

19. ábra.  Nagyítással az elôbbi képen leírtak egyértelmûen láthatók (HE, X 400)

A petefészek sex cord-stroma daganatainak szövettana képekben, különös tekintettel korszerû osztályozásukra 
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dést okoz. A daganat mérete változatos, általában nem nô nagyra. 
El he lyez ke dé sé tôl függôen a hilussejtes tumor (hilus sejt típusú 
Leydig-sejtes daganat), amely a petefészek hi lu sá ban foglal he-
lyet, és a nem hilussejtes forma különíthetô el. A hi lus sej tes 
típusban Reinke-krisztalloid nincs, a sejtek eo zi no fi leb bek, töb-
bé-kevésbé megnyúltak. Ez a forma mindig jóindulatú. A nem 
hilussejtes változatban megtalálhatók a krisztalloidok, és ezek a 
daganatok rosszindulatúak is lehetnek (21-22. ábra). (14). 

MÁSKÉNT NEM OSZTÁLYOZHATÓ STEROIDSEJTES DAGANAT  40 éves kor 
körül keletkezik, az esetek felében férfiasodást (virilisatiot) 
okoz. Ösztrogén, progeszteron hatás is elôfordul, kivételesen 
Cush ing-szindróma is kialakulhat. A daganatsejtek kerekek 
vagy sokalakúak eozinofil plazmával, amelyben zsírtartalmú 
üreg csék gyakoriak, a sejtmagok középen helyezkednek el, a 
magvacska sokszor kifejezett. Nem ritkán a plazma zsírtartal-
ma tetemes. A daganat alapállománya erekben gazdag. A szte-
ro id da ga na tok mintegy fele rosszindulatú, viszonylag hamar 
ad áttétet (23. ábra). (15)
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Bicegô mondatok – Csipkelôdô megjegyzések Berényi Mihály

„Az urológus társadalom számára a kötelezôen választható tanfolyamok a helyhez kötött évenként több helyszínen is megszerve-
zett lehetôségei mellett egy merôben új a szakmák között szervezett formában, Magyarországon elsôként beinduló TÁVOKTATÓ 
program segítségével is elérhetô lesz.”

Ez a mondat meghaladja a képességeimet. Pályázatot hirdetek a megfejtésére.

„A szakirányú szakképesítésnek megfelelô szakterületen szervezett kötelezô szinten tartó tanfolyamok.”

 Eddig azt hittem, hogy a szakképesítés eleve szakirányú. Mellesleg milyen szakképesítést adhatnak a kötelezô szinten tartó 
tanfolyamoknak?

„Lichen sclerosis és az ennek talaján kialakuló hímvesszô hám eredetû daganatának összefüggését már korábban felismerték.”

Felismerték, de én mégsem tudtam, hogy a hímvesszô a lichen sclerosis talaján alakul ki.

„Hogyan kerüljük el azt a helyzetet, hogy a beteg ne haljon meg a mentôautóban?”

Ha az a cél, hogy az a valaki meghaljon, akkor ne kerüljük el azt a helyzetet!

„Az OEP nem fedezi a …paplan-ejtôernyôsöket.”

Minek is! A réten, ahol leszállnak, ott vannak erre a célra a bikák és csôdörök. Vagy elkövettek valamit a paplanosok, és azt 
titkolni kell?

„Lázas tünetekkel érkezett a beteg.” 

Nem elég, hogy beteg a beteg? Még a tünetei is lázasak?

„A stresszinkontinencia sebészi kezelésében tért hódít a minimál invazív eljárásnak mondhatóak a feszülésmentes szalagmûtétek.”

Egyesszám? Többesszám? Mit akarnak mond ezek a mondat?

„A nomogramokat korábbi esetek adatai alapján dolgozták ki, így alkalmazásuk során, amit a várható jövôképnek tartunk, az 
valójában a múlt tükre.”

Múlt, jelen, jövô? Három vagy négy idôsík igen érdekes váltakozása.

„A férfi kettôs húgycsô vizsgálata és kezelése felnôttkorban

Van Kállai-kettôs és francia négyes is, de „A kettôs férfihúgycsô” jobb lett volna.

„A katétert 5 napig tartottuk, amelyet követôen jó sugárban ürítette vizeletét.”

Szegény urológusok! Öt napig  tartották azt a katétert, amely végül jó sugárban vizelt.

„A valódi kettôs húgycsô a hólyagból, a hólyagnyakból vagy a prostaticus húgycsôbôl ered, ugyanakkor a járulékos húgycsô a 
prostaticus szakasztól distalisan induló, vagy egy, a hímvesszôvel összeköttetésben nem lévô vakon végzôdô járat, amely egy 
másik külsô nyílásból származik.” (ibid)

Világos. Rajzban érthetô is lenne.

„Erectilis dysfunctiót okozó penisben talált idegen test.” 

Szegény penis! Erectilis dysfunctiót okoz magának, és még idegen test is van benne? Vagy csak egy vesszô hiányzik a mondatból?

„A hormonok koncentrációja meglehetôsen nagy ingadózást mutat.” 

Hát már az ingeket is megadóztatják? De miért a hormonok koncentrációja  mutatja ezt?




