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BEVEZETÉS  A méhtest mesenchymalis eredetû daganatai képe-
zik a nôgyógyászati daganatok jelentôs többségét és négy cso-
portba oszthatók:

• simaizom-daganatok
• endometrialis stroma daganatok
• kevert mesenchymalis daganatok
• kervert epithelialis és mesenchymalis daganatok. 

A simaizom eredetû daganatok a leggyakoribbak, ezen csopor-
ton belül is a jóindulatú simaizom-daganatok (leiomyomák), a 
szarkóma ugyanakkor ritka, a méh összes rosszindulatú daga-
natának mindössze 3%-a. Az endometrialis stroma daganatok 
kis csoportot alkotnak; a további két csoportba sorolt dagana-
tok viszonylag ritkán fordulnak elô.

SIMAIZOM-DAGANATOK  Két alapvetô formájuk a jó- és a rossz-
in du latú simaizom-daganatok. 

JÓINDULATÚ SIMAIZOM-DAGANATOK  A leiomyoma a nôk és egyút-
tal a méh leggyakoribb daganata, amely az izomzatból vagy 
a méh nyál ka hár tyá ból (endometriumból) indul ki, a méhizom-
ban (myo met rium ban) jelenik meg, egyes, gyakran többes nö-
vedékek formájában. Elsôsorban középkorú nôknél fordul elô, 
30 év alatt csak elvétve (1). Jól körülírt éles határ, már szabad 
szemmel is jól látható köteges szerkezet és tömött tapintat jel-
lemzi. Elô for dul, hogy a nyálkahártya alatti (submucosus) hely-
ze tû sima izom-da ga nat bedomborodik a méh üregébe, esetleg 
kocsányosodik, és az üregbe lóg. Az ide sorolható méh test da ga-
na tok sima izom eredete mikroszkópos vizsgálattal egyértelmû 
ugyan, de szövetmintázatuk és sejtképük, illetve biológiai vi-
selkedésük el té rô lehet. Ezen az alapon külön alcsoportok kü-
lön böz tet he tôk meg:
• szokványos leiomyoma
• sejtdús (celluláris) leiomyoma
• osztódó sejtekben gazdag (mitotikusan aktív) leiomyoma

• bizarr (atypusos/symplastikus) leiomyoma
• hámszerû (epitheloid) leiomyoma
• érdús (vascularis) leiomyoma
• zsírdús (lipo-) leiomyoma
• intravenosus leiomyoma.

A simaizom-daganatok mindegyik formájának immun jel lem zô-
je a simaizomaktin és a -dezmin.

SZOKVÁNYOS SIMAIZOM-DAGANAT  Szabályos, megnyúlt sima izom-
sej tek kötegeibôl felépülô daganat. Kerek, jól körülhatárolt, 
tömött tapintatú, élénk fehér daganat. Szövettanára jellemzô, 
hogy a daganatot képezô simaizomsejtek határa elmosódott, a 
sejt plaz ma eo zi no fil, a sejtmagok hosszúkásak, végük lekere-
kedett. A daganat mérete igen változatos, a nyálkahártya alatt, 
a méh fal izom za tá ban vagy a hashártyaboríték (tunica serosa 
uteri) alatt helyezkedik el, gyakran több gócú. A nagyméretû 
leiomyoma a méhet megnagyobbítja, a hashártyaboríték alatti 
(subserosus) göbök a felszínt egyenetlenné teszik. A daganat 
állományában elfajulásos elváltozások gyakoriak, hyalinos át-
alakulás, vi ze nyô, várandósságban pedig a progeszteron hatá-
sára vérzések, sejtdús gócok, nyákos területek és elhalások is 
ész lel he tôk. (1-3. ábra) 

SEJTDÚS SIMAIZOM-DAGANATOK  A sejtdús daganat ránézésre nem 
különbözik a szokványostól, szövettani képe azonban eltérô 
(2). A daganat rendkívül sejtdús, a sejtek kötegekbe rendezet-
tek vagy rendezetlenek. A nagymérvû sejtfelszaporodás (hypera-
cellularitás) kevéssé gyakorlott vizsgáló számára leiomyosará-
coma gyanúját keltheti. A daganatsejtek többnyire kisméretûek, 
kevés sejtplazmájuk és viszonylag nagy sejtmagjaik vannak, 
ezért az endometrialis stroma daganatok lehetôségét is felvetik 
(3). A leiomyosarcomától való elkülönítésben segítséget jelent 
a szövetelhalás hiánya, az osztódó sejtek kis száma (<5 mito-
zis/10 nagylátóterenként), továbbá a daganat állományában 
futó, nagy mé re tû és mindig kifejezetten vastag izmosfalú ar-
tériák jelenléte (4. ábra). Az esetek jelentôs részében az endoz-
metrialis stroma daganat és a celluláris leiomyoma elkülönítése 
csak im mun hisz to ké mia segítségével lehetséges. Hor mo ná lis 
okokból (fogamzásgátló tabletta szedése, állapotosság vagy 
szülés utáni állapot) a sejtdús myomában körülírt vérzések ke-
letkezhetnek, amikor is vérzéses sejtdús simaizom-daganatok-
ról van szó (5. ábra).
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OSZTÓDÓ SEJTEKBEN GAZDAG SIMAIZOM-DAGANAT  Külsôleg és szöveti 
szerkezetében is a szokványos simaizom-daganat képét muta-
tó jóindulatú daganat. A szabályos, kötegekbe rendezett si ma-
izom sej tek között látóterenként több szabályosan osztódó sejt 
látható. A leiomyomákban elfogadott 0-5 osztódás/10 nagylá-
tótér helyett, akár 20 osztódás is lehet (4-5) (6. ábra). 

1.ábra  Mûtéti készítmény: a hosszában kettévágott méh testében változatos méretû, 
kerek, élesen körülhatárolt méhizomgöbök foglalnak helyet.

2.ábra  A szokványos leiomyoma szövettani képe: szorosan egymás mellé ren de-
zô dô, orsó alakú sejtekbôl álló kötegek alkotják a daganatot. Az izomrostkötegek 
között vastag izmosfalú artériák futnak. (HE-festés, 200 X)

3. ábra  A szokványos simaizom-daganatban gyakori a hialinos elfajulás, amely az 
izomrostkötegek között, illetve azok helyén nagyobb összefüggô formában látható, 
szerkezet nélküli, halvány eozinofil területek formájában. (HE-festés, 200 X)

4.ábra  Igen sejtdús daganat, amelynek sejtjei és szerkezete endometrialis stroma 
daganatra emlékeztet. A daganat állományában lévô vastag izmosfalú artériák ha-
ránt metszetei láthatók. (HE-festés 100 X)

5. ábra  Vérzéses, sejtdús (cellularis) simaizom-daganat képe.

6. ábra  Osztódó sejtekben gazdag leiomyoma nagy nagyítású látóterében több 
osztódó sejt van. (HE-festés, 400 X)
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BIZARR (ATYPUSOS/SYMPLASTIKUS) SIMAIZOM-DAGANAT  Fogamzóképes 
életkorban jelentkezô, a változókor után csak elvétve elôforduló 
daganat. Klinikai lefolyása jóindulatú, szövettani képe ijesztô: 
a rendezetlen, szabálytalanul elhelyezkedô daganatsejtek válto-
zatos alakúak és nagyságúak, sötét magjuk szabálytalan alakú, 
összecsapódott chromatinrögökkel. Bizarr, lebenyezett, több-
magú daganatsejtek is elôfordulnak. Jellemzô a magokban meg-
je le nô psze udo ink lu ziók jelenléte. Több az osztódó sejt is, de 
ezek száma nem haladja meg a 10 szabályosan osztódó sejtet 10 
nagylátótérben. elhalás a daganatban nincs (4). (7. ábra)

HÁMSZERÛ (EPITHELOID) SIMAIZOM-DAGANAT  Ritka változat, amely sza-
bad szemmel és szövetszerkezetében is egyaránt eltér a többi 
leiomyomától. Metszéslapon színe sárga vagy sárgásszürke és 
gyakran tarkítják vérzések, állománya pedig puha, laza tapinta-
tú. Prayson és munkatársai (6) 18 eset klinikopatológiai elem-
zését ismertetik. Szövettana is jellegzetes, a daganatsejtek sok-
félék (poly go ná li sak), és nem kötegekbe, hanem csoportokba 
ren de zôd nek, vagy semmilyen szövetmintázatot nem mutatnak. 
Sejttani megjelenésük alapján három egymástól el té rô forma 
ismert: a) leiomyoblastoma; b) világossejtes és c) fo nat sze rû 
(plexi form) simaizom-daganat. A felsorolt három forma önálló-
an vagy kevert formában jelenhet meg egy daganaton belül. 

A leiomyoblastomára jellemzô, hogy sejtjei meglehetôsen na-
gyok, szabálytalan alakúak, bôséges élénk eozinofil plazmával. 
A sejtek egymáshoz lazábban tapadnak (kevéssé kohezívek) 
(8. ábra). Im mun hisz to ké miai és elektronmikroszkópos vizs-
gálatok alapján a daganatsejtek a 14-16. hetes embrionális méh 
izom sejt jei nek felelnek meg (7). 

A világos sejtes forma fészkes szerkezetû a különféle alakú sej-
tek plazmája „üres”, a sejthártya szembetûnôen éles, a sejtmag-
ok viszonylag kicsik. Elektronmikroszkópos vizsgálatokkal 
igazolták, hogy a daganatsejtek plazmájában nagytömegû gli-
kogén és simaizom fonalak (filamentumok) találhatók. A szö-
vettani feldolgozás alatt kioldódik a glikogén, fény mik rosz kóp-
pal ezért „üresek” a sejtek (8). 

A fonatszerû simaizom-daganat (plexiform leiomyoma) igen 
ritka. A daganatsejtek kötegekbe vagy csoportokba rendezet-
tek, kerekek, egyformák, plazmájuk gyér, a sejmagok viszony-
lag nagyok. Errôl az irodalom is kevés adattal szolgál, a si-
maizom eredet az elektronmikroszkóppal látható izomfonalak 
(myofilamentumok) alapján igazolható (9).

A hámszerû simaizom-daganatok többségükben jóindulatúak, 
bizonytalan biológiai viselkedésûnek (Smooth Muscle Tumor 
of Uncertain Malignant Potential; STUMP) csak akkor te kin ten-
dôk, ha legnagyobb átmérôjük meghaladja a 6 cm-t, 10 nagy-
látótérben 2-5 osztódó sejt számolható, illetôleg elhalásoktól 
tarkított. Amennyiben a daganatban nagylátóterenként >5/10 
osztódó sejt van, leiomyosarcomáról van szó (10).

ÉRDÚS SIMAIZOM-DAGANAT (VASCULARIS LEIOMYOMA)  Változatos át mé rô-
jû, vastag izmosfalú artériák tömegét tartalmazó daganat, amely 
gyakran érdaganatra (haemangiomára) emlékeztet. Jellemzô, 
hogy az erek között jól meghatározható simaizomrészletek van-
nak, amelyek gyakran vizenyôsek, nyákos jellegûek, de lénye-
gében azonosak a szokványos simaizom-daganattal. (9. ábra)

7. ábra  Bizarr leiomyoma. A daganat köteges szerkezete megtartott, de sejtjei kü-
lön bö zô alakúak (polimorfak), a sejtmagok változatos nagyságúak, durva chro ma-
tin nal. (HE-festés, 200 X)

8. ábra  A hámszerû (epitheloid) simaizom-daganat leggyakoribb formája a leioh-
myoblastoma. Képe jellegzetes: a szabálytalan alakú, nagyméretû daganatsejtek 
nem kapcsolódnak egymáshoz. (HE-festés, 400 X)

9. ábra  Az érdús simaizom-daganatban változatos átmérôjû, vastag falú artériák 
tömege látható. A kép bal oldalán az erek között szokványos leiomyoma mintázata 
is mer he tô fel, a jobb oldalon az izomállomány vizenyôs. (HE-festés, 160 X)
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ZSÍRDÚS SIMAIZOM-DAGANAT (LIPOLEIOMYOMA)  Változatos mennyi sé-
gû szabályos zsírszövet, erek és simaizom alkotja a dagana-
tot. A leio myo mák mindössze 0,8%-át képezi ez a forma (11). 
(10. ábra)

INTRAVENOSUS LEIOMYOMA  Igen ritka, különleges megjelenésû da-
ganat, amely az esetek többségében a méhdaganatból indul ki 
olyan módon, hogy a méh simaizom-daganata a visszérbe tör, 
ritkábban magából a véna falából keletkezik. A vénában lévô 
daganat az érben  növekedve a véna cava inferiorba is felkúszik 
és akár a szívbe is bejuthat. A szívben a daganat súlyos szív- 
érrendszeri tüneteket okoz, és mûtéti megoldása nélkül halálos 
ki me ne te lû (12). (11-12. ábra)

LEIOMYOSARCOMA  Az 5. évtizedben jelentkezô daganat csaknem 
mindig a méhfalban helyezkedik el, és az esetek kétharmadá-
ban önálló (2, 13). Külleme eltér a jóindulatú simaizom-daga-
natokétól. Határa bizonytalan, lehet éles határú is, de gyakran 
beterjed a környezô izomszövetbe, tapintata puha, hússzerû, 
metszéslapjai szürkés-sárgák, elhalásokkal tarkítottak. A daga-
natsejtek nagyok, plazmájuk bôséges, a sejtmagok sötéten fes-
tôd nek, bennük durva chromatinrögök vannak, a magvacskák 
nagyok. A sejtek alakja változó, a daganatsejtek differenciáltsá-
gától függ. Csontpusztító sejtekre (osteoclastokra) emlékeztetô 
többmagú óriássejtek is elôfordulnak (14-15). Jellemzô a sok 
osztódó sejt (10-15 mitosis/10 nagylátóterenként), a szabály-
talan sejtosztódások és a daganatban jelen lévô koagulációs ?? 
elhalások (nekrózisok). (13. ábra)

ENDOMETRIALIS STROMA DAGANATOK  Ezeket a daganatokat a Nô-
gyó gyá szati Onkológia korábbi számában már ismertettük (16).

KEVERT MESENCHYMALIS DAGANATOK

KEVERT ENDOMETRIALIS STROMA ÉS SIMAIZOM DAGANAT (STROMOMYOMA)  
Méhnyálkahártya-stroma és simaizom elemek keverednek a 
daganatban. Külleme a szokványos simaizom-daganatoknak 
meg fe le lô, de állománya kevésbé tömött. Ezek a daganatok 

csaknem mindig jóindulatúak. Az alkotóelemek szövettanilag 
ellegzetesek, mennyiségük aránya esetenként változik. Gyakori, 
hogy a stromaelemek uralják a képet, és a daganat elsô látásra 
endo me tria lis stroma daganatnak tûnik, de alaposabb vizsgálat-
tal már kiderül, hogy az állományban összefüggô sima izom rész-
le tek is vannak. Amennyiben a simaizom mennyisége a metsze-
tekben meghaladja a 30%-ot, stromomyomáról van szó. 

10. ábra  A lipoleiomyomában ( zsírdús simaizom-daganat) szabályos zsírszövet és 
simaizomrost-kötegek láthatók. (HE-festés, 200 X)

11. ábra  A méhfal simaizom-daganatból kiinduló, a vena cava inferiort kitöltô, a 
szívbe is beterjedô, és a jobb atrioventricularis szájadékba nyomuló, öntvényszerû, 
intravenosus leiomyoma képe (mûtéti készítmény).

12. ábra  A méhtestbôl készült metszetben jól látható, hogy az izomdaganat az egyik 
visszér üregébe kúszik, benne hialinos területek is vannak. (HE-festés, 100 X)

13. ábra  A leiomyosarcoma sejtjei  és sejtmagjai  kifejezetten polimorfak, a sejt-
magok egy része igen nagy, lebenyezett, durvarögös chromatinnal. Számos osztódó 
sejt is látszik. (HE-festés, 400 X)
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PERIVASCULARIS EPITHELOID SEJTES DAGANAT (PEComa)  Csupán az utób-
bi évtizedben vált ismertté a mesenchymalis daganatok azon 
csoportja, amely lágy szövetekben, parenchymás szervekben, 
bôr ben egyaránt megjelenhet, de kitüntetett gyakorisággal a 
hashártya mögött (a retroperitoneumban), ezen belül a méhben 
található. A PEComa bizonytalan szöveteredetû, pontosan még 
mindig tisztázatlan daganat. Változó mennyiségû, orsó alakú 
sejt bôl, az erek körül (perivascularisan) elhelyezkedô hám sze-
rû (epitheloid) sejtbôl épül fel, amelyek bôséges eozinofil citope-
lazmájúak; a melanocyta immunjelzôjével pozitívan (HMB45-
immunmarker) festôdnek. Jó és rosszindulatú forma egyaránt 
ismert, mind ket tô jól körülhatárolt göb formájú. A rosszindula-
tú PEComa átlagosan 10 cm átmérôjû, benne koagulativ elhalás 
szabad szemmel is látható, és távoli áttétek is jelentkeznek. Az 
osztódási arány kicsi (1-3 osztódó sejt/10 nagylátóterenként). 
A PEComa sajátságos, ámde nem ritka változata a szkle ro ti zá ló  
PEComa (17-18). (14-16. ábra)

ADENOMATOID DAGANAT  A méh hashártyaborítékának (se ro sá já-
nak) mesothelialis sejtjeibôl kiinduló jóindulatú daganat. A méh-
izom zat ban, többnyire a hashártyaboríték alatt elhelyezkedô, 
kör nye ze té tôl élesen elkülönülô, leiomyomához hasonló kerek 
göb. A szövetmintázata szivacsra emlékeztet, benne tubulusok 
és mirigy sze rû üregek vannak, ezek egymással kapcsolódhat-
nak. Az üregeket lelapult, egysoros mesothelialis sejtek bélelik. 
A sejtek mesothelium jelzôivel (Calretinin, HBME1 és Cito ke-
ra tin) pozitív immunhisztokémiai választ adnak. (17-18. ábra) 

KEVERT EPITHELIALIS ÉS MESENCHYMALIS DAGANATOK  Hám- és 
mesenchymalis elemekbôl felépülô daganatok tartoznak ebbe a 
csoportba: a) adenofibroma (jóindulatú hám és jóindulatú mesp-
enchyma); b) adenosarcoma (jóindulatú hám és rosszindulatú/
sarcomatosus mesenchyma) és c) kevert Müller-daganat, azaz 
carcinosarcoma (rossszindulatú hám és rosszindulatú mesenn-
chyma).

ADENOFIBROMA  A méhnyálkahártyában megjelenô, kétfázisos, 
jóindulatú daganat, amely csaknem mindig idôs életkorban ke-
letkezik. Bizonytalan hasi panaszok és méhvérzés a jellemzô 
tünetek. Változatos nagyságú és tömöttségû polipszerû kép-
let. Nô gyó gyá szati vizsgálatnál gyakran észlelhetô, hogy a 
poli po id nö ve ke dé sû daganat kitüremkedik a nyakcsatornán, 
és a hüvelybe lóg. Szövettanára jellemzô a daganatot képezô 
kö tô szö vet és hámszövet változatossága: tömött, kötôszövetes 
és laza, fib ro blas tos részletek képezik a stromát, amelyben a 
méhnyakhám, endo me trio id és laphám egyaránt meg fi gyel he-
tô. A szövetmintázat a kötôszövetes és hámszöveti össze te vôk 
arányának függvénye: tömött, fibromaszerû, hámelemeket 
mérsékelt mennyiségben tartalmazó és szivacsos, csip ke sze rû, 
laza kö tô szö ve tes állományú, hámmal bélelt üregek tö me gé bôl 
álló forma egyaránt ismeretes. (19-20. ábra) 

ADENOSARCOMA  Ez a daganat a méhen kívül is keletkezhet, a 
méh kürt ben, a méhnyakban és a petefészekben egyaránt. Sar -
comatosus alapállományban jóindulatú hámelemek láthatók. 

14. ábra  A méhbôl származó PEComa jellegzetes szövettani képe. A daganat kö-
rülhatárolt, benne erek hossz- és keresztmetszetei láthatók. Állományát elmosott 
határú, eozinofil plazmájú, hámjellegû sejtek tömege képezi. A sejtek, sejtcsopor-
tok között egynemû, eozinofil hialin rakodott le. (HE-festés, 200 X)

15.ábra  A nagy sejtek plazmája HMB45- (melanomajelzô) pozitív. A pozitivitást a 
sejtekben látható barna színû jelölôdés mutatja. (HMB45-immunfestés, 200 X)

16. ábra  A sejtek simaizomaktinnal is pozitív festôdésûek, jelezve a daganat sima-
izom eredetét. (S-actin-immunreakció, 400 X) (dr. Pekár Gyula anyagából)
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17. ábra  Az adenomatoid daganat jellegzetes szövettani képe. A csipkeszerû min-
tázatot méhfali (myometrium) kötegek tarkítják. A változó tágasságú és alakú üre-
geket lelapult, mesothelialis sejtek bélelik. (HE-festés, 200 X)

18. ábra  A barna színben feltûnô pozitív Calretinin-immunreakció igazolja, hogy 
az üregeket bélelô sejtek mesothelialis elsejtek. (Calretinin-immunreakció, 200 X)

19. ábra  Adenofibroma képe. A daganat üreges, a tömlôk vastag falának belfelületén 
több szemölcsös növedék látható. A képlet felszínét ugyancsak szemölcsszerû poli-
pok teszik egyenetlenné.

20. ábra  Szivacsos szerkezetû adenofibroma szöveti képe. A polipozus jelleg a 
metszetben is megmutatkozik. A daganatban lévô mirigyszerû üregeket szabályos 
méh nyál ka hár tya hám béleli. (HE-festés, 160 X)

21. ábra  Mûtéti készítmény. A kettévágott méh ürege kitágult, és daganat tölti 
ki. A méh izomfala elvékonyodott, benne daganatos beszûrôdés és a méhfalban 
különálló izomgöb látható.

22. ábra  Az adenosarcoma alapállományát jelen esetben endometrioid sarcoma ké-
pezi, benne szabályos nyakcsatornahámmal bélelt üreg látszik. (HE-festés, 400 X)
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Minden életkorban elôfordul, tünetei változatosak: vérzés, fo-
lyás, hasi fájdalmak. A tömeges daganat kismedencei képlet 
formájában tapintható. Szabad szemmel az adenofibromához 
hasonló, többnyire szétágazó, polipoid növedék, amely a méh 
üregét kitölti, a méh megnagyobbodik. A daganat rosszindula-
tú, mesenchymalis része fibrosarcoma vagy endometrioid sars-
coma, ezek minden jellegzetességével. A daganat felszínét bur -
jánzó méh nyál ka hár tyá nak megfelelô hám borítja, és magában 
a sarcomatosus részben is változatos megjelenésû, de mindig 
jóindulatú hámelemek csoportjai találhatók. (21-22. ábra).

CARCINOSARCOMA  Rosszindulatú hám- és rosszindulatú mesens-
chymalis összetevôk keverékébôl álló igen rosszindulatú, gyort-
san nö ve ke dô, és áttétet korán adó daganat. A változókor elôtt 
nem fordul elô. Méhkaparásnál feltûnôen nagytömegû kaparék 
nyer he tô, a kaparék polipoid részletekbôl áll, velôs tapintatú, 
benne vérzések és elhalások vannak. A mûtéti mintában jól lát-
ható, hogy az erôszakos növekedésû idegen szövet a méh falát 
be szû ri. A szövettani kép rendkívül változatos: a hámelemek 
diffe ren ciá lat lan rák, méh nyál ka hár tya rák (endometrioid carcil-

noma) vagy savós rák formájában mutatkoznak, a srcomatosus 
össze te vôk egy ne mû és vegyes szövetek formájában lehetnek 
jelen. Elôbbi esetben differenciálatlan sarcoma, endometrioid 
vagy leiomyosarcoma és a felsorolt rosszindulatú hámelemek, 
utóbbi esetben pedig chondrosarcoma, osteosarcoma vagy 
rhabdomyosarcoma keveredik a rosszindulatú hám össze te vôk-
kel. (23-24. ábra)
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