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BEVEZETÉS  A petefészek sex cord stroma daganatainak cso-
portjába tartozó granulosasejtes daganat önmagában is ritka, az  
összes pe te fé szek-daganat mintegy 2%-a, ezen belül a juvenilis 
forma mintegy 5%, tehát rendkívül ritka, de igen jellegzetes 
neo pla sia (1). A juvenilis granulosasejtes daganat többnyire az 
élet elsô két évtizedében jelentkezik, de elvétve idôsebbeknél 
is elô for dul. Tetemes mérete és a rosszindulatúság minden jel-
lem zô jét kimerítô szövettani képe ellenére kórjóslata FIGO 
IA-stádiumban kitûnô: sebészi eltávolítás az esetek 99%-ában 
végleges gyógyulást eredményez. Elôrehaladott estben is jobb 
a betegség kimenetele, mint az egyéb petefészekrákoké, de 
rosszabb mint az adult granulosa sejtes daganaté. 

Esetünk ismertetését nemcsak a daganat ritkasága miatt tartjuk 
közlésre érdemesnek, hanem azért is mert a beteg viszonylag 
idôs, 55 éves volt, amikor petefészek-daganatát felfedezték.

ESETISMERTETÉS  Az 55 éves asszonyt vérzési rendellenesség és 
hasi kellemetlenségek miatt utalták a nôgyógyászatra. Megna-
gyobbodott, göbös méhet és a jobb oldalon, a petefészeknek 
meg fe le lô helyen, mintegy gyermekfejnyi, rugalmas képletet 
tapintottak. A tüdejében kerek árnyékot fedeztek fel, amelyet 
daganatáttétnek véleményeztek. A daganat ennek megfelelôen 
FIGO III. stádiumú. A beteg jó általános állapotban volt. Has-
mû tét tel a méhet és a függelékeket eltávolították. Áttétet nem 
láttak, az aorta menti nyirokcsomók is épnek látszottak. A be-
teg a beavatkozást jól tûrte és szövôdménymentesen gyógyult. 
A beteg további sorsáról nem tudunk (vidékrôl kapott kon zi liu-
mi esetrôl van szó).

KORBONCTANI VIZSGÁLAT  A méhtestben több jellegzetes izomgöb 
(myoma) fordult elô, a jobb petefészekbôl 25x25x15 cm nagy-
ságú, egyrekeszû tömlô képzôdött, amelynek üregét sárgás, 

át tet szô, híg folyadék töltötte ki. A tömlô fala 1 mm vastag, 
egyik oldalán a belfelszínen, mintegy gyermektenyérnyi terü-
leten, 2-3 cm vastagságú, részben szemölcsös, részben tömött, 
szürkéssárga színû, vérzésekkel tarkított, törékeny, velôs nö-
vedék helyezkedett el. Az utóbbiból a mûtét alatt fagyasztás 
történt, ennek eredménye nem hámeredetû rosszindulatú da-
ganat volt. A petevezetékek és a bal oldali petefészek ép volt. 
A da ga nat szö vet bôl, pa raf fin beágyazás után, számos mintát 
készítettünk szövettani vizsgálatra.

Mikroszkóposan a rostos tömlôfallal összefüggô, igen sejtdús, 
változatos szövetmintázatú daganat volt látható, amely a töm lô 
falától elkülönült, abba nem terjedt. A daganatsejtek jellegzete-
sen kerekek, nagyok, eozinofil plazmájuk tömeges volt. A sejt-
határok elmosottak. A sejtmagok nagyok, jobbára laza szer ke-
ze tûek, a maghártya éles, magbarázda nem volt. A magvacskák 
kifejezettek (1. ábra). A leírtaktól eltérô, óriás daganatsejtek is 
elôfordultak. Igen sok volt az osztódó sejt, és kóros osztódáso-
kat is láttunk. A daganatsejtek részben, kisebb-nagyobb, nyák-
sze rû (myxoid) vagy rostos (fibrosus) kötôszövettel elválasztott 
csomócskákat (nodulusokat) képeztek, amelyeket részben dif-
fúz elrendezôdésben mutatkoztak. Ezek tömött állományában 
változatos alakú és nagyságú üregek „makrofollikulusok” vol-

1. ábra  A daganatasejtek nagyok, plazmájuk eozinofil, a sejthártya elmosódott, a 
jobbára kerek, sejtmagok laza szerkezetûek, áttûnôek, éles maghártyával és nagy 
nuk leo lusszal. Helyenként igen nagyméretû, formátlan daganat óriássejtek is elô for-
dul nak. (HE-festés, 400 X)
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tak, bennük kolloidszerû, egynemû, eozinofil bennékkel, ame-
lyek mucicarmin festéssel pozitív, vagyis hyaluronsavban gaz-
dag, savanyú mucopolysaccharidokat tartalmaztak (2.-4. ábra). 
Helyenként a daganat állománya vizenyôsnek tûnt, ennek oka 
a közti állományban felhalmozódó, savanyú muco poly saccha ri-
do kat tartalmazó folyadék volt (5. ábra). 

A daganatsejteket immunhisztokémiai vizsgálattal lehetett azo-
nosítani: α-inhibinnel egyöntetûen és kifejezetten, calretininnnel 
többségükben voltak pozitívak (6. ábra), cytokeratinnal (AE1-
AE3) helyenként egy-egy sejtcsoport festôdött. Ennek alapján 
megállapíthattuk, hogy éretlen granulosasejteket látunk. A szö-
vettani kép, a jellegzetes szövetmintázat, a daganatsejtek alaki 
elváltozásai és immunhisztokémiai festôdése alapján a kórisme 
juvenilis granulosasejtes daganat volt. 

MEGBESZÉLÉS  A juvenilis granulosasejtes daganatról szóló elsô 
összefoglaló, 125 esetet részletesen feldolgozó kli ni ko pa to ló-
giai közlemény 1984-ben látott napvilágot (2); ilyen nagysza-
bású munka azóta sem jelent meg. A 125 eset 23 év alatt gyûlt 
össze kü lön bö zô intézményekbôl. A betegek életkora újszülött-
tôl 67 évig terjedt, de csak 3% volt 30 éves koron túl. 

2. ábra  A daganatsejtek gömbölyded nodulusokat képeznek, ezek körül finom ros-
tos kötôszövetes „tok” figyelhetô meg. (HE-festés, 200 X)

3. ábra  Ezüstözött készítményben látható, hogy az elôbbi képen mutatkozó no-
du lu sok jól elkülönülnek egymástól, az ôket övezô kötôszövet finom, ezüstüzhetô, 
retikuláris rostokból áll. (Gömöri-impregnáció, 200 X)

4. ábra  A részben nodularis, részben tömött daganatrészletben vizenyôs területek 
tarkítják a képet. Szembetûnôek a változatos alakú és nagyságú üregek, an ún. mak-
ro fol li ku lu sok. Ezek üregét daganatsejtek bélelik és egyes üregekben kol loid sze rû, 
eozinofil tartalom van. (HE-festés, 100 X)

5. ábra  Más területeken a daganat mintázata eltér az elôzôektôl: a trabekulákba 
ren de zô dött daganatsejtek savanyú mukopliszaccharidokat tartalmazó, vizenyôs 
köztiállományban foglalnak helyet. (HE-festés, 200 X)

6. ábra  A diagnózist biztosító pozitív immunhisztokémiai reakciók: a. calretinin (200 
X), b. α-inhibin (400 X). A pozitivitást a sejthártyához kötött barna szín mutatja.
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HORMONÁLIS HATÁSOK  A juvenilis granulosasejtes daganatoknak 
hormonális hatásaik vannak; a betegek legtöbbször ezek miatt 
keresik fel az orvost. Amennyiben a daganatsejtek ösztrogént 
termelnek, gyermekeknél korai nemi érés (isosexualis pubertas 
praecox) alakulhat ki (3-4), ha androgént, akkor rendellenes 
szôr nö vés, férfiasodás (virilizáció) lép fel (5). Santala és mtsai 
(6) hyper pro lac ti naemiát észleltek, és azt tapasztalták, hogy a 
beteg prolaktinszintje esetükben daganatjelzônek bizonyult, je-
lezve a daganat mindenkori állapotát (6). A serdülést követôen, 
az ivarérett korban a hormont termelô juvenilis ganulosasejtes 
daganat hasi panaszokat és vérzési rendellenességet okoz. 
A változókorú asszonyoknál is a hasi kellemetlenségek és a 
rendellenes vérzés a fô tünetek.

A DAGANAT KÜLLEME  A juvenilis granulosasejtes daganat csak-
nem mindig egyoldali, az esetek mindössze 2%-ában kétoldali. 
Mérete rendkívül változatos, legnagyobb átmérôje 3-32 cm. 
A felszín sima, a metszéslapok ugyancsak változatosak: lehet 
teljes egészében tömött (szoloid), tömött és üreges (szolid és 
cisztikus), többrekeszes (multilokuláris) és egyrekeszû vé-
konyfalú töm lô. A tömött forma kemény tapintatú, sárga, sár-
gásszürke, állományában gyakoriak a vérzések és elhalások is 
elô for dul nak. A töm lôs szerkezetû daganat viszonylag gyakran 
megreped, magától vagy a mûtét alatt. 

SZÖVETTAN  A juvenilis granulosasejtes daganat alapvetôen kü-
lönbözik az adult granulosasejtes formától: a daganatsejtek és 
a daganat szerkezete is különbözô. Igen fontos a sejtosztódás-
beli (mitotikus aktivitásbeli) különbség is. Míg az adult típusú 
daganatban – még a kevéssé differenciáltakban is – jellemzôen 
kevés az osztódó sejtalak, addig a juvenilis daganatban sok a 
mito sis. A juvenilis daganat éretlen granulosasejtekbôl áll, 
amelyek nagyok, gyakran luteinizáltak, a nagy sejtmagokban 
magbarázda nincsen. A daganatsejtek szabálytalan alakú és vál-
tozatos nagyságú follikulusszerû üregeket formálnak, amelyek-
ben hyaluronsavban gazdag mucopolysaccharidokat tartalmazó 
folyadék van. Másutt a daganatsejtek nodulusokat képeznek. 
Esetenként a tömött daganatokban a közti állományban fel gyü-
lem lô mu co poly saccharidokat tartalmazó sejtközötti (inter cel lu-
la ris) folyadék a sejteket széttolja, torzítja, aminek következté-
ben a szövetmintázat a yolk sac tumorra emlékeztetô lehet.

KÓRJÓSLAT  A betegség kimenetele a daganat stádiumának függ-
vé nye. Szerencsére az esetek mintegy 90%-át FIGO I-es stádi-
umban fedezik fel. Az IA-stádiumú betegek nagy többségükben 
meggyógyulnak, az IB- és IC-stádiumban mûtött esetekben is 
csak  ritkán újul ki a daganat; a kiújulás többnyire már egy éven 
belül jelentkezik (7). A II. és III. stádiumban a kórjóslat rossz 
(8), jóllehet a kemoterápia fejlôdésével ezeknek a betegeknek 
is javultak az életkilátásaik (9). A ciszplatint tartalmazó gyógy-
szeres kezelés a daganatot teljes elpusztíthatja. Schneider és 
mtsai (10) hét betegükrôl számoltak be, akik a mû té tet követôen 
4-6 kemoterápiát kaptak. Közülük négy 15-111 hónap után da-
ganatmentes volt, egy beteg meghalt, a további ket tô kiújult da-
ganatát újabb kemoterápiával eredményesen kezelték.

Ritka, de ismert, hogy juvenilis granulosasejtes daganat hyper-
cal cae miát okoz (paraneoplastikus  hatás), a daganat eltávolítá-
sát követôen a szérum kalcium szint helyreáll (11-12).

Az Ollier-betegség és a Maffucci-szindroma társulása a ju ve ni-
lis granulosasejtes daganattal gyermekkorban jól ismert (3, 14). 
Beszámoltak sclerosis tuberosa és a juvenilis granulosasejtes 
daganat együttes elôfordulásáról is (15).

ÖSSZEGEZÉS  A juvenilis granulosasejtes daganat ritkán ész lel-
he tô, fôleg kisgyermekeknél vagy a serdülôkor körül jelentkezô, 
de felnôtt korban is elôforduló sajátságos petefészek-daganat,  
amelynek kórjóslata a FIGO-stádium függvénye. Szövettan-
ára jellemzô az éretlen granulosasejtek jelentôs osztódási ak-
tivitása, továbbá a szövetmintázat változatos volta. Irodalma 
meglehetôsen szegényes. Hazai közleményt nem találtunk. 
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