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BEVEZETÉS  A méhnyálkahártya stromájának daganatai, vagyis 
az endometrialis stromadaganatok a méh mesenchymalis daga-
natainak viszonylag kis csoportját képezik. Homolog formájuk 
szövettanilag a burjánzó méhnyálkahártya stromájához hason-
ló. Norris és Taylor (1) 1966-ban osztályozták elsôként ezeket 
a daganatokat, és megjelenésük alapján három csoportot kü-
lönítettek el: a) stomanodulus; b) endolymphaticus stromalis 
myosis (stromatosis) és c) stromasarcoma. A stromanodulust 
egy ér tel mû en jóindulatúnak minôsítették, az endolymphatikus 
stro ma lis myosist mérsékelten rosszindulatú (alacsony ma lig ni-
tású) daganatnak, amely a méhfalba terjedve (infiltrative) nô, 
jel lem zô en a nyirokutakba tör, és azokban növekszik, de áttétet 
nem mindig ad, a mûtéti eltávolítás után nem vagy csak évek 
múlva újul ki. A stromasarcoma halálos kimenetelû, kiterjedt 
áttéteket képez, elsôként a tüdôben. Hart és Yoonessi (2-3) már 
1977-ben vitatták a stromatosis és a stromasarcoma elkülöníté-
sének jogosságát. Ma stromanodulusról és stromasarcomáról 
beszélünk és a stromasarcomának mérsékelten rosszindulatú és 
a differenciálatlan (kifejezetten rosszindulatú) formáját külön-
böztetjük meg.

ESETEK ISMERTETÉSE  Az utóbbi néhány évben tíz stromadaganatot 
volt alkalmunk megvizsgálni, ebbôl kilencet véleményezésre 
küldtek. Minthogy ezen daganatok mindegyik formája elô for-
dult anyagunkban, érdemesnek találtuk ezek rövid ismertetését, 
és a napi irodalom áttekintését közzétenni.

ANYAG ÉS MÓDSZER  Az esetek egy részében a formalinban rögzí-
tett mûtéti anyagot teljes egészében megkaptuk, másokban csak 
a paraffinba ágyazott mintákat a megfelelô klinikai adatokkal 
és a daganatok formájának leírásával. A szokásos HE-festést 

kö ve tô en immun hisz to ké miai vizsgálatokat is végeztünk a 
CD10, vimentin, ösztrogén- (ER) és progeszteronreceptor (PR)  
kimutatására. Az általunk vizsgált és véleményezett esetek fon-
tos adatait az 1. és 2. táblázatban foglaltuk össze.

EREDMÉNYEK  Az elsô és második estben mindkét fiatal beteg 
rendellenes vérzés miatt fordult a nôgyógyászhoz. Az egyen-
letesen megnagyobbodott méh üregében polyposus növedék-
ként jelent meg a daganat. Már szabad szemmel is látható 
volt, hogy a daganat expanzív módon nô, a méhizomtól élesen 
elkülönül, állománya puha, színe sárgásszürke. A mikroszkó-
pos kép jellegzetes stroma nodulusnak felelt meg. Öt (3-8-as 
számú) betegeknél rendellenes vérzés, illetôleg hasi kellemet-
lenség, valamint alhasi fájdalmak jelezték a méh daganatát. A 
3., 5., 6., 7. és 8. esetben a daganat a méh falában fejlôdött, 
az izomzatot be szûr ve terjedt. A hármas, hatos és hetes számú 
beteg méhében a daganat az izomzat ereibe törése már szabad 
szemmel látható volt. A hatodik esetben az érbe tört daganat a 
méh felszínén (subserosusan), fé reg sze rû formában mutatkor-
zott, így terjedt a méhkürt felé. A negyedik esetben a daganat 
a méhnyálkahártyából látszott kiindulni és mélyen belenôtt a 
kör nye zô méh izom ba. Két esetben láttunk tömlôket a jelleg-
zetes sárgásszürke, ille tô leg sárgásfehér, laza tapintatú idegen-
szövetben. A daganat külleme mindegyik esetben felvetette 
a stromasarcoma le he tô sé gét, amelyet a szövettani vizsgálat 
igazolt is. A sejtdús szövetszaporulat a szekréciós méhnyál-
kahártya stro má já nak sejtjeire emlékeztetô kerek vagy ovoid, 
egynemû sej tek bôl állt, a sejtek CD10-pozitivitást mutattak, és 
a változatos erôs  sé gû pro geszt ron-, ille tô leg ösztrogénreceptor-
pozitivitás is igazolható volt, jelezve a daganatos stromasejtek 
többé-kevésbé diffe ren ci ált voltát. A burjánzó sejtek között 
spirális artériákat láttunk. Az osztódások száma mérsékelt volt, 
kórosan (atípu so san) osztódó sejtet egyik esetben sem lehetett 
találni. Három esetben (6-os,7-es és 8-as) a stromasejetk kö-
zött más irányú diffe ren ciá ló dást mutató sejtek is megjelentek, 
egy alkalommal szabálytalan méhnyálkahártya-mirigyekre 
em lé kez te tô kép zôd mé nyek, két alkalommal a petefészek sex 
cord elemeinek meg fe le lô, sejtekbôl felépülô trabeculák tarkí-
tották a képet. A fentiekben részletezett hat beteg daganatának 
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2. táblázat  Saját eseteink szövettani jellemzôi

Eset 
száma

Jellege Daganatsejtek (immunhisztokémia) Szövetmintázata A daganat növekedése Sejtosztódások 
(10 HPF)CD10 ER PR

1. endometrialis stromadaganat +++ +++ +++ tömött, erezett expanzív 1

2. endometrialis stromadaganat +++ +++ +++ tömött, erezett expanzív 2

3. endometrialis stromadaganat +++ ++ ++ tömött, erezett infiltratív, érbe törô 2-3

4. endometrialis stromadaganat ++ +++ ++ tömött, erezett infiltratív 2

5. endometrialis stromadaganat nincs +++ ++ tömött, erezett infiltratív 1-2

6. endometrialis stromadaganat +++ ++ + tömött, erezett, néhány mirigy infiltratív 2

7. endometrialis stromadaganat ++ ++ + tömött, erezett, sex cord elemek infiltratív 1

8. endometrialis stromadaganat +++ ++ tömött, erezett, sex cord elemek infiltratív 3

9. differenciálatlan ++ rendezetlen, kevés simaizom destruktív 6-8

10. differenciálatlan + rendezetlen destruktív 6

ER  ösztrogénreceptor     PR  progeszteronreceptor     HPF  nagy nagyítású látóterenként

szövettani kórisméje mérsékelten rosszindulatú endometrialis 
stromasarcoma volt. Utolsó két (9-es és 10-es) esetünkben a 
beteg hasi panaszok és/vagy kóros vérzés miatt ment orvoshoz. 
A méh már a nôgyógyászati vizsgálattal megállapíthatóan je-
len tô sen nagyobb és göbös felszínû volt. Mindkét alkalommal 
je len tô sen megnagyobbodott, erôsen torzult, dudoros fel szí nû 
méhet küldtek szövettani feldolgozásra. Metszéslapokon vér-
zésekkel és elhalásokkal tarkított, velôs szerkezetû daganat 
szôtte át, foglalta el a méhizomzatot, a méh ürege szabálytalan 
és egyenetlenül összenyomott volt.

A szövettani vizsgálatnál rendezetlen formában elhelyezkedô 
differenciálatlan sejtek tömegét láttuk. A daganatsejtek jelentôs 
alak- és nagyságbeli különbséget mutattak, közöttük sok osz-
tódó sejt és számos szabálytalan osztódás volt megfigyelhetô. 

A kilencedik beteg méhdaganatában a differenciálatlan sejtek 
között simaizomrost-kötegek is elôfordultak. Az elvégzett im-
mun hisz to ké miai reakciók közül a CD10 foltokban pozitív, a 
pro gesz te ron- és az ösztrogénreceptor negatív volt. Kórisme: 
differenciálatlan endometrialis stromasarcoma.

MEGBESZÉLÉS  Az általunk vizsgált tíz eset rövid ismertetése 
után összefoglaljuk az idevonatkozó irodalmi adatokat, ame-
lyeket saját eseteink ábráival szemléltetünk.

1. STROMANODULUS  Igen ritka, a stromalis daganatok mintegy 
20%-a (4-5). Gyakorlatilag minden életkorban elôfordul, az 
esetek kétharmadában vérzési zavarok, ritkábban kismedencei 
vagy hasi fájdalmak mutatkoznak. A daganat (nodulus) mére-
te igen változatos, átmérôje 1-15 cm lehet, mintegy 20%-ban 

1. táblázat  Saját eseteink klinikai jellemzôi

Esetszám Életkor (év) Klinikai tünetek A mûtéti anyag leírása

1. 31 rendellenes vérzés Egyenletesen megnagyobbodott méh tág üregét a méhfenékben tapadó, sárgásszürke polypus tölti ki.

2. 24 rendellenes vérzés Mérsékelten nagyobb méhtest üregében gombaszerû, éles határú, sárgásszürke növedék. 

3. 47 rendellenes vérzés, 
hasi kellemetlenség

Torzult méhtest izomzatában 3 cm átmérôjû, a méhfalat beszûrô, a nyirokerekbe is beterjedô idegenszövet látható.

4. 46 rendellenes vérzés Torz méhtest. A méh üregének 2/3-át egyenetlen felszínû idegenszövet tölti ki, amely mélyen beterjed a méhfalba, benne 
vérzések és tömlôk vannak. 

5. 42 alhasi fájdalmak 38 mm átmérôjû, környezetét beszûrô sárgásszürke göb a méhfalban, benne nyákos tartalmú tömlôk.

6. 56 rendellenes vérzés Jelentôsen megnagyobbodott méhtest, izomzatában laza tapintatú, sárgásfehér göbök, amelyek beterjednek a környeze-
tükbe. A serosa alatt, a daganatsejtekkel kitöltött vaskos ér féregszerû képlet formájában halad a méhfüggelékek felé.

7. 45 rendellenes vérzés, 
alhasi fájdalmak

A torzult, megnagyobbodott méhtestben diónyi tömlôk láthatók, ezek falát vérzésekkel tarkított daganatszövet képezi. 
Metszéslapokon a daganatsejtek erekbe terjedése egyértelmû.

8. 36 alhasi fájdalmak A méhfalabna több, kerek, myomára emlékeztetô, tömött göb van. Ezek egy része szabad szemmel is jól láthatóan 
beszûri a környezetét.

9. 47 hasi kellemetlenség Jelentôsen megnagyobbodott, átalakult méhtest felszíne dudoros. A méh nagy részét, elhalásokkal tarkított , részben 
velôs, részben köteges szürkésfehér metszlapú képlet foglalja el. Ép méhizomfal nem azonosítható.

10. 47 hasi fájdalmak
rendellenes vérzés

Megnagyobbodott, göbös felszínû, szabálytalan alakú méhtest, a méh falát teljes egészében velôs tapintatú, vérzésekkel, 
elhalásokkal tarkított daganat járja át. A méh ürege összenyomott, nehezen ismerhetô fel.

Magyar É és munkatársai
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poly poid, és a méh üregébe türemkedik. Felszíne mindig sima, 
állománya puha tapintatú, sárgásszürke színû metszéslapon 
tömött, de elô for dul hat nak benne tömlôk, vérzések és elhalt 
területek is (1. ábra). Jellemzô, hogy élesen körülírt, ez a jel-

legzetessége mikroszkóposan is megmutatkozik, amennyiben 
növekedése során környezetét összenyomja, de sem a kör nye zô 
méh izom za tot, sem a méhnyálkahártyát nem szûri be (2. ábra). 
A képlet gazdagon erezett, sejtjei egyformák, a méhnyálkahártya 
stromasejteivel azonosak, magjuk ovális vagy kerek, a szövettani 

kép egységes, osztódó sejtek csak elvétve láthatók: tíz nagy na-
gyítású látótérben általában háromnál kevesebb osztódás fordul 
elô. Ugyanúgy, mint a szabályos méh nyál ka hár tyá ban, a stro ma-
sej te ket hálózatos (reticularis) rostok övezik, ezért gazdag rost-
hálózat mutatható ki ezüstözött készítményben (3. ábra). El kü lö-
ní tô kórisme szempontjából a sejtdús (cel lu la ris) leiomyoma jön 
szóba. Az elkülönítésben az immun hisz to ké mia biztos segítség: 

a leiomyoma sejtjei simaizomactinre pozitívak, a stro ma sej tek 
nem, ezek CD10- és vi men tin po zi ti vi tást mutatnak (4. ábra). 
A szövetszaporulat jóindulatú, mû tét tel minden esetben sike-
resen megoldható: méretétôl füg gô en méheltávolítással vagy a 
daganat kivágásával (myo mec to miá val) (4, 6). 

2. STROMASARCOMA  A méh rosszindulatú mesenchymalis daga-
natainak mindössze egyötöde stromasarcoma, és a mérsékelten 
rosszindulatú forma jóval gyakoribb, mint a kifejezetten rossz-
indulatú (4, 7). A stromasarcoma esetek fele a változókor elôtt 
jelentkezik.

A daganat elsôsorban a méhben keletkezik, a méhnyálkahár-
tyából vagy a méhfalban lévô endometriosis internából indul 
ki. Ritkábban a méhen kívül is kialakulhat. Ebben az esetben 
els ôd le ges méhen kívüli endometrialis stromasarcomáról van 
szó, amely a petefészekben, a mesenteriumban, a hüvelyben, a 
parametriumban, a medencében vagy a vastagbél serosájában 
lévô endometriosis externából keletkezik. Ennek külleme és 
mik rosz kópos képe azonos a méhbôl kiinduló daganatéval, 
csakúgy, mint biológiai viselkedése, vagyis a klinikai lefolyása 
(8-9). Csupán a daganat elhelyezkedése vezethet esetenként té-

1. ábra  A stromanodulus szokásos képe. Az egyenletesen megnagyobbodott méh 
tágult üregét a méhfenékben tapadó polyposus növedék tölti ki. A daganat színe 
sárga, benne kisebb tömlôk vannak. (1. eset)

2. ábra  A proliferáló méhnyálkahártyára emlékeztetô szöveti kép.  a. Egynemû 
stro ma lis sejtek tömegében erek foglalnak helyet.  b. A búrjánzó sejtek köteges 
el ren de zô dést mutatnak. (HE-festés, 100X) (1. eset)

A B

3. ábra  Elôbbi esetbôl készült ezüstimpregnáció. A stromasejteket ezüstözhetô reE-
ricularis hálózat fogja körül. Jól látható, hogy a csipkeszerû, ezüstözhetô állomány 
élesen elkülönül a tömöttebb  méhizomzattól (myometriumtól). (Gömöri-féle ezüst 
impregnáció, 200X)

4. ábra  A CD10-immunrekció a sejthártyához kötött, barna színben jelenik meg a 
stromasejtekben. (CD10 immunhisztokémiai reakció, 400X) (2. eset)
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ves szövettani diagnózishoz, mint gastrointestinalis stromada,-
ganat, haemangiopericytoma, esetleg lymphangiomyomatosis 
(10). A mérsékelten és kifejezetten rosszindulatú csoport el sô-
sor ban a daganatsejtek differenciáltsága, részben a sejtosztódá-
sok gyakorisága alapján különíthetô el. A kifejezetten rosszin-
dulatú sarcoma sejtjei differenciálatlanok, atípusosak, kevéssé 
vagy egyáltalán nem emlékeztetnek az endometrialis stro ma-
sej tek re, ezért ezt a csoportot újabban – helyesen – diffe ren-
ciá lat lan endo met ria lis stromasarcomának is nevezik.  Egyes 
szer zôk javasolják az endometrialis stromasarcoma elnevezést 
kizárólagosan a mérsékelten rosszindulatú csoportra korlátoz-
ni, és a kifejezetten rosszindulatú csoportba sorolható stromalis 
daganatokat rosszul differenciált endometrialis sarcomának ne-
vezni (10-11). Citogenetikai vizsgálatok az endometrialis stroo-
masarcomában és áttéteiben jellegzetes karótípust mutatnak: 
46XX,t(7;17) (p15;q11) transzlokációt, illetve 46XX,t(X;17) 
(p11:q23) reciprok transzlokációt. Az X-kromoszóma törés-
pontját az SSX1-gén helyétôl kifelé (disztálisan) tételezik fel 
(12-13). Mikroszatellita-instabilitást vagy allélvesztést nem 
sikerült igazolni ezekben a daganatokban (14).

MÉRSÉKELTEN ROSSZINDULATÚ (ALACSONY MALIGNITÁSÚ) STROMASARCOMA  
Jellemzôen jóval fiatalabb életkorban jelentkezik, mint a méh 
más rosszindulatú daganata. A méh tapinthatóan nagyobb, a 
beteg vérzési rendellenességek és/vagy alhasi fájdalmak miatt 
keresi fel orvosát.

A daganat többnyire az elferdült, megnagyobbodott méh falá-
ban helyezkedik el, a nagyobb erekben terjedve, a hashártyabo-
ríték (serosa) alatt féregszerû kiboltosulások formájában halad 
a függelékek felé (5., 6. ábra). A méhtestet felvágva puha tapin-
tatú, sárgás, vérzésekkel tarkított, elhalt területeket és üregeket 
is tartalmazó idegenszövetet látunk. A növedék körülírt ugyan, 
de be szû ri a méhfalat, és gyakran a hashártyaborítást is eléri 
(7. ábra). Szövettanilag a daganat sejtdús, egy ne mû, állomá-
nyában sok, a szekréciós méhnyálkahártya spirális arterioláira 
em lé kezte tô ér látható, a daganatsejtek a méh nyál ka hár tya stro-
ma sejt jei hez hasonlók (8. ábra). A kép lényegében tehát azo-
nos a stromanodulus képével, egy lényeges és diagnosztikus 

értékû különbséggel: a daganat beszûrve terjed a méh izomza-
tában, betör az útjában lévô erekbe, nyirokerekbe, és ezekben 
is tovaterjed. A daganatot képezô stromalis sejtekbe ágyazot-
tan a méhnyálkahártya mirigyeire emlékeztetô mi rigy nyí lás sze-
rû kép zôd mé nyek is elô for dul hat nak (15), továbbá a petefészek 

5. ábra  A méh kissé torzult és megnagyobbodott. A hashártyaborítéka alatt az 
izomfalat áttörô sárgásfehér daganatos göbök mellet, a méhnyak felsô részétôl fer-
dén a függelék irányába haladó, féregre emlékeztetô megjelenésû köteg húzódik 
(nagyítás), amely a daganat érbeli (intravascularis) terjedését mutatja. (6. eset)

6. ábra    A subserosus kötegbôl készített metszet átnézeti képén jól látható, hogy 
valóban daganatszövettel kitöltött érrôl van szó. (HE-festett metszet)

7. ábra  Haránt irányban felvágott méhtest. A méhfal vastagságának mintegy két-
harmadát daganatszövet szûri be. A daganat sárgásszürke, benne számos tömlô kép-
zô dött. E méh ürege félrenyomott. (4.eset)

8. ábra  A mérsékelten rosszindulatú sarcoma szövettani képe gyakorlatilag azonos 
a noduluséval, a szekréciós méhnyálkahártya stromájára emlékeztet, számos spirális 
arteriolával. Változó alakú sejtek, osztódások nincsenek. (HE-festés, 200X) (5. eset)
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sex cord stroma daganataiban szokásos szerkezetek is megje-
lenhetnek (9., 10. ábra) (16). A daganatban gyakran fordulnak 
elô sima izom-diffe ren ciált sá gú sejtek is. Amennyiben ezek 
mennyisége meghaladja a burjánzó sejtek harmadát, akkor ke-
vert stroma-sima izom sej tes daganatról, stromamyomáról van 
szó; ez nem lényegi, csupán nevezéktani különbség. A low-
grade (mérsékelten rosszindulatú) stro ma sar co má ban az osz-
tódások száma igen változatos: 0-10 osztódó sejt számlálható 
tíz nagy nagyítású látótérben. Fontos tudni, hogy az osztódási 
gyakoriságnak a kórjóslat szempontjából nincs jelentôsége. 
A daganatsejtek immunhisztokémiája a stro ma no du lu sé val 
azonos: CD10- és vimentinpozitiv, valamint változatos erôs sé-
gû ösztrogén- és pro gesz te ron re cep tor-po zi ti vi tás is igazolható 
(11. ábra). Tekintettel arra, hogy a nodulus és a mérsékelten 
rosszindulatú sarcoma szövettani képe hasonló, vagy csaknem 
azonos, az elkülönítés egyetlen módja a méh izom zat hoz való 
viszonyának ismerete, vagyis, hogy az infiltrativ terjedés iga-
zolható vagy kizárható, ezért méh ka pa rék ból pontos kórismét 
mondani, ille tô leg a daganatot pontosan azonosítani nem lehet. 
A mérsékelten rosszindulatú stroma sarcoma viszonylag késôn 
ad áttétet, elvétve és csak évek múlva újul ki. Jellegzetes, hogy 

az áttétek és a kiújult daganat is viszonylag hosszú ideig meg-
reked (stagnál). Teendô: a méh és a függelékek eltávolítása. 
A függelékekbe a daganat az erekben, nyirokerekben növeked-
ve közvetlenül már igen korai stádiumban eljut.

DIFFERENCIÁLATLAN (KIFEJEZETTEN ROSSZINDULATÚ) STROMASARCOMA  Rend-
kívül erôszakos daganat, amely gyorsan nô, korán ad áttéteket és 
két-három éven belül halálhoz vezet. Megjelenésében hússzerû, 
szürkéssárga, kiterjedt elhalásokkal és vérzésekkel tarkított, kör-
nyezetét roncsoló, gyakran polipszerû daganat (12., 13. ábra). 
Szövettanilag differenciálatlan, kifejezetten atípusos, többnyire 
erô sen eosinophil plazmájú sejtek rendezetlen tö me gé bôl épül fel. 
A sejtmagok nagyok, hólyagosak, darabos kromatinállománnyal 
és kifejezett magvacskákkal.

Jellemzô, hogy igen sok az osztódó sejt és a kóros osztódások is 
gyakoriak (14., 15. ábra). Míg a mérsékelten rosszindulatú sar co-
má ban sok spirális jellegû artéria van, a differenciálatlan daga-
natokban ezek teljesen hiányoznak. A rost- (reticularis) hálózat 
is „szakadozott”. Ösztrogén- és progeszteronreceptor-negatív.

9. ábra  A szövetszaporulat kissé szabálytalan stromasejtek tömegébôl áll, a sejtek 
között szabálytalan alakú mirigyképzôdmények is megjelennek. A mirigyhámsej-
tek kevéssé differenciáltak. A kép alsó részén kezdôdô elhalás látható. (HE-festés, 
200X) (6. eset)

10. ábra  Az általában szokványos képet mutató mérsékelten rosszindulatú stroma-
sar co mában egy-egy látótérben a petefészek sex cord daganataiban ismert köteges 
szerkezetek jelennek meg. (HE-festés, 400X) (8. eset)

11. ábra  Immunhisztokémiai festés.  a. Az ösztrogénreceptorak.  b. A pro gesz te ron-
re cep to rok pozitív festôdése látható. (5.eset)

A B

12. ábra  Differenciálatlan stromasarcoma. A szövetroncsoló daganat már a méh 
falát elpusztítva a serosán is áttört, és változatos alakú és nagyságú, nagyrészt el-
halt, bevérzett göbök formájában jelenik meg. A méhtest elváltozott, jelentôsen 
nagyobb. (9. eset)
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ÖSSZEFOGLALÁS  A méhnyálkahártya ritkán elôforduló stro ma-
lis daganatainak szövettani jellemzôit lényeges ismerni, mert a 
kezelés szempontjából is meghatározók. Elkülönítésük sejtdús 
leiomyomától a rendellenes vérzés miatt végzett méhkaparással 
nyert kaparék szokásos szövettani vizsgálatával nem könnyû, 
immunhisztokémiai vizsgálattal azonban egyértelmûen lehet-
séges. A kaparékból a stromadaganat fajtája biztonsággal nem 
ítélhetô meg.
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13. ábra  Az elôbbi eset: a daganattal átjárt méh metszéslapján a kiterjedt elhaláso-
kat mutató, piszkosszürke daganatszövet látható.

14. ábra  Differenciálatlan, nagymagvú és nagy nucleolusokkal bíró da ga nat sej tek-
bôl álló, szövetmintázat nélküli daganat vadul terjeszkedik és tör be a méhfal izom-
rost jai közé. (HE-festés, 400X) (10. eset)

15. ábra  Igen nagy, differnciálatlan, mesenchymalis eredetû daganatsejtek tömege. 
A sejtek alak- és nagyságbeli különbözôsége szembetûnô, a sejtmagok hólyagosak, 
a maghártya éles, a magvacskák kifejezettek. Többmagú daganatsejtek is vannak, és 
az osztódó sejtek között a kórosan osztódok sem ritkák. (HE-festés, 600X) (9. eset)
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