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PETEFÉSZEK DERMOID TÖMLÔ  Az 52 éves, hasi panaszokkal 
jelentkezett nôbeteg mûtéte során 681 g súlyú, myomás mé-
het távolítottak el, a petefészkekkel együtt. A jobb oldali pe-
tefészek helyén nagy tömlôt találtak. Ennek patológiai leírása: 
26x18x12 cm méretû, 3400 g súlyú tojásdad tömlô, hashártyá-
val borított felszínén a lelapult méhkürttel. Fala általában 0,5-1 
mm vastag, sima belfelületû. Üregét 2,5-5 cm átmérôjû (dió-
nyi-tyúktojásnyi), agyagszínû, gömbölyded képletek töltik ki 
(1. ábra). Ezeknek sûrû kenôcsszerû állományában szôrszálak 
találhatók. A tömlô egyik oldalán férfiökölnyi rekesz külö-
nül el, amely egynemû, sárgásfehér, faggyúszerû anyagot és 
szôrszálakat tartalmaz. A két rekesz határán a fal az 1 cm vas-
tagságot is eléri.

Mikroszkóppal a kötôszövetes fal belfelületén többrétegû, el-
szarusodó laphám látható. A falban helyenként szôrtüszôk, 
faggyú mirigyek és simaizomnyalábok mutatkoznak (2. ábra). 

Az eset érdekessége, hogy a faggyúmirigyek váladéka a na-
gyobb tömlôrekeszben testhômérsékleten sem olvadt össze egy-
ne mû tömeggé.

HASHÁRTYA-KOLESZTERINTÖMLÔ (PERITONEALIS CHOLESTERINL-

CYSTA)  A 84 éves nôbeteget bélelzáródás, ischaemiás colitis 
miatt mûtötték (coecumresectio). Mellékleletként a hasüregbôl 
a hátsó fali hashártyához lazán, szalagosan rögzült tömlôt tá-
volítottak el. Ennek patológiai lelete: Almányi, 8 cm átmérôjû, 
131 g súlyú, nagyrészt sima felszínû tömlô. Megnyitásakor 
be lô le halvány barnásszürke, morzsalékony, kristályosan csil-
logó tömeg ürül (3. ábra). Mikroszkóppal a tömlô vékony, 
kö tô szö ve tes falán hámbélés nem látható. A fal belsô rétege 
hyalinos, benne kicsiny mészrögök mellett halványbarna pig-

1. ábra  A felvágott petefészektömlô a faggyúrögökkel
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ment szem csék csoportjai figyelhetôk meg. Némelyik szemcse 
ber li ni kék po zi tív. A belfelületet borító, acidofil, izotrop fehér-
jealvadékban kioldódott kristályok helyét jelzô rések mutat-
koznak (4. ábra). A színtelen, lemezes kristályok anizotropok, 
kloroformos oldatuk adja a Liebermann–Burchard-féle kolesz-
terinreakciót.

A koleszterinkristályok alakja az oldószertôl függôen változó (tû, 
lemez, hasáb). Kristályos koleszterin képzôdhet idült gyulladásnál 

az epehólyagfalba került epébôl, a lipidokban gazdag sejtmemb-
ránok lebomlásakor cholesteatomákban, craniopharyngiomákban, 
vérömlenyekben (strumákban, endometriosisban). Esetünk fel te-
he tô en régi vérzés maradványának felel meg.

3. ábra  A tömlô a kiömlött, kristályos bennékkel

4. ábra  A tömlôfal metszete a mészrögökkel és a kristályok nyomán képzôdött 
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