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BEVEZETÉS  A hámeredetû (epithelialis) petefészek-daganatokat, 
biológiai viselkedésük szerint, a WHO jóindulatú, borderline 
(aty pu so san proliferáló, alacsony malignitású) és rosszindulatú 
csoportokra osztja (1).

A jóindulatú és a rosszindulatú formák sejt- és szövettani meg-
határozása egyértelmû, biológiai viselkedésük többé-kevésbé 
kiszámítható. A borderline daganatok viszont kórismézési és 
kórjóslati szempontból is nehezebben ítélhetôk meg. Ezek a 
pete fé szek-daganatok különböznek a jó- és a rosszindulatúak-
tól is, amennyiben klinikai lefolyásuk viszonylag jóindulatú, 
fiatalabb életkorban fordulnak elô, mint a rákok és kórjóslatuk 
a valódi petefészekrákoknál kedvezôbb.

Abel és munkatársai (2) már 1901-ben olyan burjánzó (pro li fe-
rá ló) cystadenomáról tesznek említést, amelyet border line-nak 
neveznek, és a jó-, illetve rosszindulatú savós (serosus) petefé-
szek-daganat között helyeznek el. Az efféle daganatokat rész-
letesen 1929-ben ismertették; az utóbbi 20 évben az érdeklôdés 
középpontjába kerültek (3). 

CSOPORTOSÍTÁS  A borderline daganatokat a burjánzó hámsej-
tek fajtája és a szövetmintázat szerint osztályozzuk (1. táblá-
zat). A gyakorlat szempontjából, viszonylagos gyakoriságuk 
miatt a savós és a nyákos formáknak van jelentôsége.

SEROSUS BORDERLINE PETEFÉSZEK-DAGANATOK  A savós petefészek-
daganatoknak mintegy 10%-a tartozik ebbe a csoportba. Fia-
talabb életkorban fordulnak elô, mint a savós petefészekrákok; 
átlagos életkor 45 év, de tizenéves lányokban sem ritka. Gyak-
ran teljesen tünetmentesek, ritkán a has körfogatának meg-
növekedését vagy hasi kellemetlenséget okoznak. Az esetek 
hoz zá ve tô le ge sen felében kétoldaliak: vagy egyidejûleg, vagy 
egy-két év különbséggel jelenik meg a daganat a másik pete-
fészekben is. 

1. A papillaris-cisztikus (papillaris-tömlôs) forma a petefészek 
felszíni hámjából, a coelomahámból indul ki, és ez a leggyako-
ribb. Szabad szemmel a papillaris szerkezet jellemzô, tömött 
és tömlôs részletekkel. A tömlôk belsô felületén és külsô fel-
színén esetenként változatos tömegû papillaris növedék foglal 
helyet. Gyakran terjed a hashártyára. Az esetek csaknem 40%-
ában endosalpingiosis és nem invazív implantátum is van (4). 
Szövetelhalás, bevérzés nem fordul elô. A papillaris-töm lôs 
daganatoknak két, jól megkülönböztethetô formája ismert: a) 
típusos és b) mikropapillaris forma. 

a) A típusos formában szövettanilag szokványos, változatos 
mé re tû papillaris növedékek láthatók fibrovascularis vázzal. 
Jellegzetes a papillák felszínét borító hámsejtszaporulat: ún. 
hám bim bók keletkeznek a papillák csúcsán, amelyek alapjuk-
ról jellegzetes módon le is válnak. A levált sejtek általában ke-
rekek, plazmájuk eozinofil. A sejtek és a sejtmagok alakja egy-
aránt enyhén változatos. A sejtosztódások sem gyakoriak, csak 
ritkán számolható legtöbb 4-5 osztódó sejt tíz nagy nagyítású 
látótérben (5). Kóros sejtosztódás nincs (1-2. ábra). Psam mo-
ma tes tek elôfordulnak, esetenként igen nagy mennyiségben, 
háttérbe szorítva a sejtes alkotóelemeket (3. ábra). Egy ér tel-
mû, kö tô szö ve ti be szû rô dés nem látható, csupán mikroinvázió 
fordul elô. Lényegében a kifejezett szövetbeszûrôdés és az 
atípusosan osztódó sejtek hiánya alapján különíthetô el a 
borderline daganat a ráktól. 

1. táblázat   A borderline petefészek-daganatok osztályozása

Csoportok Formái

Serosus (savós) borderline daganatok • papillaris cisztikus
• felszíni papillaris
• adenofibroma, cisztadenofibroma

Mucinosus (nyákos) borderline daganatok • intestinalis típusú
• endocervicalis típusú

Endometrioid borderline daganatok • cisztikus
• adenofibroma, cisztadenofibroma

Világos sejtes borderline daganatok • cisztikus
• adenofibroma, cisztadenofibroma

Transitionalis (átmeneti) sejtes borderline 
daganat

• proliferáló Brenner-daganat
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b) A mikropapillaris forma ritka, a savós papillaris-tömlôs 
bor der line daganatok 5-10%-a. Ezek nagyon törékenyek, 
szakadékonyak, egyrészt, mert a karcsú papilláknak fib ro vas-
cu la ris váza nincsen, a nagy mértékben burjánzó hámsejtek 
egymáshoz tapadnak, másrészt, ezek hosszúsága sokszorosa, 
de legalább ötszöröse szélességüknek. (4-6. ábra). Jellegzetes 

2. táblázat A kismedencei és hasüregi szervek hashártyáján elô for du ló szövetfelra-
kódások (implantátumok) jellemzôi

A kötôszövetbe nem terjedô szövetfelrakódás (nem invaziv implantátum)
Ezek jól körülhatároltak, két formájuk van:
Szalagszerû 
(desmoplasticus)

A hashártyán lemezes megvastagodások, amelyek mirigyek és nö-
vek vô me so thel jel le gû sejtekbôl álló papillák, élesen körülhatá-
rolt tömeges kö tô szö vet be vagy granulációs szövetbe ágyazottan.

Hámszerû 
(epithelialis)

Stroma, illetve stromareakció nincs, a hám sej tek bôl álló sejtcso-
portok elágazódó papillák, psam mo ma tes tek gyakoriak.

A kötôszövetbe terjedô szövetfelrakódás (invazív implantátum)
Rendezetlenül elhelyezkedô, szabálytalan határú mirigyek szûrik be a csepleszt; a 
burjánzó hámsejtek atípusosak, többnyire heges kötôszövetbe ágyazottak.

1. ábra. A serosus-papillaris borderline daganat jellegzetes szöveti képe. Szétága-
zódó testes fibrovascularis vázon egyenetlenül burjánzó, savós hámsejtek ülnek. 
Jel lem zô az ún. hámbimbó képzôdés, vagyis a szaporodó hámsejtek alapjukról le-
válnak, és kisebb-nagyobb különálló csoportokat képeznek. A levált sejtek kerekek, 
plazmájuk eozinofil. (HE-festés, 140x)

2. ábra. Jól látható a savós borderline daganat tömlôs-papillaris szerkezete. Az 
1. ábrán bemutatott papillák és hámbimbók változatos méretû tömlôk ürege felé 
tekintenek. (HE-festés, 100x)

3. ábra. Serosus-papillaris, psammomatosus daganat a jobb alsó sarokban. A daga-
nat nagyobb részét psammomatestek képezik, a papillaris szerkezet felismerhetô, 
és kevés daganatsejt is megfigyelhetô. A tömeges stromában a részben összecsa-
pódott psammomatestek mikroinvazív gócot képeznek. A góc körül nyiroksejtek is 
láthatók. (HE-festés, 140x)

4. ábra. Mikropapillaris-serosus borderline tumor. A daganat állományát karcsú, 
kanyargós, egynemû daganatsejtekbôl álló kötegek képezik. (HE-festés, 40x) (dr. 
Vereczkey anyaga, Országos Onkológiai Intézet)

5. ábra. A mikropapillák jellegzetes szerkezete. A daganatsejtek egymáshoz tapad-
va képezik a fibrovascularis váz nélküli kötegeket. (HE-festés, 400x) (dr. Vereczkey 
anyaga, Országos Onkológiai Intézet)
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megjelenési formája a „meduzafej”, amikor a mik ro pa pil lák 
vaskos kö tô szö ve tes tönkbôl és nem magából a tömlô falából 
erednek. Külön csoportot képez a savós borderline daganat 
mik ro in vá zió val (8). Mikroinvázió a savós borderline daga-
natok mintegy 10%-ában található. Ezek a daganatok szabad 
szemmel vizsgálva nem különböznek a mikroinvázió nél kü li-
ek tôl, mik rosz kó po san azonban a daganat stromájában önálló 
daganatsejtek vagy daganatsejtcsoportok láthatók, nem ritkán 
különálló mirigyvégkamrák (acinusok) vagy papillaris kép-
zôd mé nyek formájában. A mikroinvazív gócok legfeljebb 3-5 
mm át mé rô jûek. körülöttük nyiroksejtes beszûrôdés mutat-
kozhat (7-11. ábra). Elôfordul, hogy a mikroinvazív gócok 
szi ta sze rû (crib ri form) megjelenésûek. Idejében kezelt esetek 
kórjóslatát sem a daganat fajtája, sem a mikroinvázió nem be-
folyásolja (9-11. ábra). 

8. ábra. Egysoros hámmal bélelt tömlô részlete alatt, illetve a papillaris szer ke ze-
tû daganat részlete mellett mirigynyílásszerû, limfocitákkal övezett mikroinvázió. 
Mélyebben, a kötôszövetes alapállományban önálló daganatsejtek bújnak meg; 
ezek környezetében is nyiroksejtek vannak (HE-festés,100x)

9. ábra. Nagy, mésztartalmú psammomatestekbôl álló invázió a tömlôs-papillaris 
daganatban. (HE-festés, 100x)

10. ábra. A bôséges kötôszövetes stromában a mikroinvázió egyetlen, kicsiny psam-
mo ma test- halmaz formájában jelenik meg. (HE-festés, 100x)

6. ábra. A mikropapilllaris daganat jellegzetes megjelenésû formája a „meduzafej” 
mintázatú daganat. A jellegzetes, egyforma daganatsejtek és a belôlük felépülô 
mik ro pa pil lák vaskos kötôszövetes tönkön ülnek, illetve abból erednek (HE-festés, 
40x) (dr. Vereczkey anyaga, Országos Onkológiai Intézet)

7. ábra. Könnyen felfedezhetô, viszonylag nagy kiterjedésû mikroinvázió. A jobb 
alsó sarokban a tömeges papillaris daganat részlete látható, tôle jól elkülönül a bal 
felsô sarokban lévô, nyiroksejteket is tartalmazó, mikroinvazív góc. (HE-festés, 
200x)
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2. Felszíni papillaris, borderline savós daganat jóval ritkább, 
mint a tömlôs-papillaris forma. A papillaris növedékek azonos 
szer ke ze tûek, de csakis a petefészek felszínén foglalnak helyet, 
és felszínesen terjednek.

3. A savós borderline adenofibroma és cisztadenofibroma a sa-
vós broderline daganatoknak nagyon ritka formája. Jellegze-
tessége, hogy a szabályos hám helyén szabálytalanul növekedô 
hám található a kötôszövetes alapállományban.

KÓRISMÉZÉS ÉS KÓRJÓSLAT  A savós borderline petefészek-dagana-
tok szövettani azonosítása gyakorlott vizsgáló számára nem 
nehéz, HE-festett metszetekbôl is biztonsággal lehetséges. 
Az im mun hisz to ké miai lehetôségek szerények: sajátságos im-
mun hisz to ké miai módszer jelenleg nincs; a CK7 és a CA125 
im mun ké miai vizsgálata ugyan következetesen pozitív, ám a 
petefészekrákok esteiben is.

Nagyon fontos a borderline daganatok biológiai viselkedésé-
nek kérdése, vagyis a kórjóslat, amelynek meghatározója: 

• a hashártya-felrakódások (peritonealis implantátumok) jellege; 
• a daganat mikropapillaris volta;
• a FIGO és a patológiai stádium. 

Szabad szemmel vizsgálva a felrakódások (implantátumok) a 
kismedencei szervek és a hasûri szervek savós hártyáján, átlago-
san 20 mm átmérôjû vagy annál kisebb, a felszínbôl kissé ki emel-
ke dô megvastagodások formájában láthatók. A felrakódások 
szövettanának ismerete meghatározó. A kötôszövetbe ter je dô 
(in va zív) és nem terjedô formáját különböztetjük meg, az utób-
bi sza lag sze rû (desmoplasticus) és hámszerû (epithelialis) lehet. 
Jel lem zôi ket a 2. táblázatban foglaltuk össze. (12-15. ábra)

A kötôszövetbe nem terjedô felrakódások egyik formája sem 
befolyásolja hátrányosan a 10 éves túlélést, viszont az invazív 
forma határozottan rontja a beteg kilátásait: 10 éven belül az 
esetek 50%-ában kiújul a daganat. A FIGO I-es stádiumú da-
ganatok esetében a túlélés 100%, II-III-stádiumú betegegek 

11. ábra. Daganatrészlet a jobb felsô sarokban, tôle távolabb, különálló tömlôs-
papillaris mikroinvazív góc látható. (HE-festés, 140x)

12. ábra. A serosus-papillaris daganattal azonos szöveti megjelenésû nem invazív 
implantátum a csepleszben. A daganatsejtek lekerekedtek, a mesothelsejtekre em-
lékeztetnek. (HE-festés, 140x)

13. ábra. Nem invazív, szalagszerû (desmoplasticus) implantátum a hashártyán. 
A hashártyán vaskos, lemezes, sûrû kötôszövetbe ágyazott, mirigyszerû kép zôd mé-
nyek vannak. Az üregüket bélelô savós hám burjánzik, és szemölcsöket is képez. 
Osztódó sejtek is megfigyelhetôk. (HE- festés, 200x)

14. ábra. Az invazív implantátum jellegzetes képe. Rendezetlenül elhelyezkedô, 
„szét do bált”, burjánzó hámmal bélelt, változatos alakú és tágasságú mirigyek szûrik 
be a csepleszt. Összecsapódott, élénkkék festôdésû psammomatestek is láthatók. 
(HE-festés,100x)
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17. ábra. Mikroszkóposan a nyákos tömlô belfelületét többsoros mirigyhám béleli, 
amely rövid papillákat is képez. A daganatsejtek csúcsán jól láthatók a sejtekben a 
nyákcseppek, és egy-egy osztódó sejt ugyancsak elôfordul. (HE-festés,140x)

15. ábra. Ugyancsak jellegzetes invazív implantátum. A hegesedô, hialinos alapál-
lományban rendezetlenül elhelyezkedô mirigyek a csepleszben. (HE-festés, 100x)

mintegy 2/3-a él 10 év után. Eichorn és munkatársai (6) szerint 
a mikropapillaris és szitaszerû (cribriform) mintázatú savós 
borderline daganatok kórjóslata különösen rossz, ha szö vet-
be ter je dô hashártya-felrakódásokkal társulnak. A borderline 
petefészek-daganatoknál nemcsak a hashártyán, hanem 7-20%-
ban a pa ra aor ti kus és/vagy a kismedencei nyirokcsomókban 
is vannak áttétek; a daganatsejtek a subcapsuláris sinusokban 
jelennek meg. A nyirokcsomók érintettsége kedvezôtlen: a ki-
újulás gyakoribb. Seidman és Kurman (12) a savós borderline 
daganatokat biológiai viselkedésük alapján két csoportra oszt-
ják: a jó- és rosszindulatú formákra. A jóindulatúakhoz tartoz-
nak azok a borderline daganatok, amelyek nem mikropapillaris 
mintázatúak, szövetfelrakódásaik nem terjednek a kötôszövetbe 
(nem invazív implantátumok). Rosszindulatúnak kell tekinteni 
a mikropapillaris mintázatú és invazív implantátummal, illetve 
nyirokcsomóáttéttel társuló daganatot. Az ilyen daganat hamar 
kiújul, sokszor halálos kimenetelû, minden vonatkozásban rák-
ként viselkedik (12).

Silva és munkatársai (13) alapjaiban más eredményre jutottak 
az implantátumok kórjóslati értékét illetôen: 90 savós bor der-
line daganatos beteg sorsát követték 5-31 éven keresztül, és azt 
találták, hogy az évek múlásával a kiújulások sokkal gyakorib-
bak az irodalomban eddig ismertetetteknél. A követett betegek 
44%-ában jelent meg újra a daganat 10-15 évvel a mûtétet kö-
ve tô en, és volt olyan beteg is, aki 25 évvel a daganat eltávo-
lítása után halt meg a daganatos betegsége miatt. A daganat 
a nem invazív implantátumú betegeknél is kiújult. A szer zôk 
arra következtettek, hogy a kiváló kórjóslatúnak tartott savós 
borderline daganatok valójában csupán lassúbb lefolyásúak, 
mint a rákok, és a túlélésre vonatkozó általános következteté-
sek 20 éves betegkövetés után lehetségesek. 

Az Országos Onkológiai Intézetbôl Vereczkey és munkatársai (14) 
közöltek kitûnô összefoglaló közleményt a közelmúltban az álta-
luk vizsgált 30 savós borderline petefészek-daganatról. Az esetek 
ismertetése mellett tételesen taglalják a kórismézési és kórjóslati 
tényezôket, valamint a választandó kezelés szempontjait is.

BORDERLINE MUCINOZUS PETEFÉSZEK DAGANATOK  A nyákos bor der-
line daganat szerkezetének elsô, lényegében ma is helytálló 
leírása 1955-bôl származik (15), részletes, áttekintô ismerteté-
se pedig Hart és munkatársai (16) nevéhez fûzôdik. Ismeretes, 
hogy az ilyen daganatok Müller-típusú (endocervicalis jellegû) 
hámból és bélhám (intestinalis) formájú hámból állhatnak. 

A Müller-hámból kialakuló daganatok szövettani és klinikai 
szem pont ból egyaránt a savós borderline daganatokhoz hason-
latosak, és ritkán fordulnak elô (17). A bél hám sze rû ek általában 
egyoldaliak, nagy, többrekeszû tömlô formájában jelentkeznek. 
A töm lô bélése bársonyos, üregébe változatos mennyi sé gû és jel-
lem zô en kicsiny papillák emelkednek (16. ábra). A töm lôk szom-
széd sá gá ban számos fióktömlô foglalhat helyet. Mik rosz kó po san 
a tömlôket bélelô, nyáktermelô sejtek két-három sorba ren de zôd-
nek, rövid szemölcsszerû nyúlványokkal a töm lô ürege felé; 
hámbimbók itt is észlelhetôk. Némi sejt atí pia mindig elô for dul, 
a sejtosztódások aránya azonos a savós bor der line daganatokban 
látottakkal. Mikroinvázió kis sejtcsoportok, lym pho cy ták kal öve-
zett különálló mirigyek formájában mutatkozik (17. ábra) (18). 
A nyákos bor der line daganatok többsége I-stádiumú, kórjóslata 
ki tû nô. A mû té tet kö ve tô en áttét 0-3%-ában fordul elô.

16. ábra. Nyákos borderline daganat. Tömött és üreges területek egyaránt meg fi-
gyel he tôk. A nagy tömlôben piszkosszürke, nyákos tartalom.
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A bélhámszerû borderline petefészek-daganatok nem ritkán 
vegyes összetételûek, amennyiben a zömében borderline daga-
natokban jó- és rosszindulatú nyákos elemek is elôfordulnak. 
Ennek tudatában ezekbôl a daganatokból számos mintát kell 
megvizsgálni szövettanilag és a kezelést erre alapozni.

ENDOMETRIOID, VILÁGOS SEJTES ÉS TRANSITIONALIS SEJTES BORDERLINE 

DAGANAT  Az endometrioid, világos sejtes és transitionalis sej-
tes borderline daganatok viszonylag ritkán fordulnak elô, a ta-
pasztalatok ezért ezekkel szerények, csak úgy, mint a vonatko-
zó irodalmi adatok (19-21). Csupán a teljesség kedvéért tettünk 
róluk említést.
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Ezt akarjuk?  
(Négy sor a jövôbôl)

„Gyere, darling, shoppingoljunk, let’s go!
Vár minket az Auchan meg a Tesco.”
 
„Sorry, én most busy vagyok very,
de tomorrow shoppingolunk, Feri.”

(Remélem, csak rémeket látok, de játéknak jó.)

Berényi Mihály

Nôgyógyászati Onkológia 2009; 14:57–62
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