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ESETISMERTETÉS

Gynandroblastoma – esetismertetés és irodalmi áttekintés
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ÖSSZEFOGLALÁS  A 75 éves, 23 éve változókorban lévô, egy-
szer szült nôbeteget vérzési rendellenesség miatt vettük fel. Nô-
gyó gyá sza ti vizsgálatakor petefészek-daganatot tapintottunk. 
Méhkaparást, majd méh- és kétoldali függelék-eltávolítást vé-
geztünk. A sorvadt méh melletti petefészek-daganat szövettani 
vizsgálata gynandroblastomát igazolt, mindhárom sejtféleség: 
a granulosa-, Sertoli- és Leydig-sejtek jelenlétével, és rosszin-
dulatúságra utaló sejtelváltozásokkal. Ez utóbbit a daganat- és 
a sejtburjánzási jelzôk hisztokémiai vizsgálata is megerôsítette. 
A daganat lipidsejteket is tartalmazó összetevôje ösztrogént 
képezhetett és ez vezethetett a vérzést okozó méhnyálkahár-
tya-túltengéshez. Rendellenes szôrnövést, férfiasodást nem 
láttunk. A sebészi kezelést sejtmérgezô gyógyszerek adásával 
egészítettük ki. A beteg nyolc évvel a kezelése után daganat- és 
panaszmentes.

Kulcsszavak: gynandroblastoma, rosszindulatúság, mûtéti és 
gyógyszeres kezelés

BEVEZETÉS  A gynandroblastoma elnevezést 1930-ban R. Meyer  
(1) használta elôszôr. Neubecker és Breen (2) öt eset feldolgozá-
sa alapján részletesen ismertették a petefészek szokatlan meg je-
le né sû kevert daganatféleségét. Az egyik összetevô trabecularis 
és tubularis felépítésû volt, amely a here ivarlécére hasonlított, 
a másik tömör, kis, egyforma sejtekbôl állt, Call–Exner-testek-
kel, amelyek viszont a petefészek granulosasejtjeire emlékez-
tettek. Ennek a meglehetôsen ritka daganatnak a Sertoli- és a 
gra nu lo sa sejt jei ösztrogént és androgént termelhetnek, követ-
kezményes tünetekkel (3).

A gynandroblastoma általában jóindulatú, és többnyire az I. 
stádiumban fedezik fel. Eddig csupán egy esetben észlelték, 
több évvel az eltávolítást követôen, a daganat kiújulását (4), 
rosszindulatú elfajulásáról pedig egyáltalán nem számoltak be. 
Esetünk már azért is érdeklôdésre tarthat számot, mert a daga-
nat szövettani megjelenése, valamint az elvégzett hisztokémiai 

vizsgálatok (daganat- és proliferációs jelzôk) rosszindulatúság-
ra utaltak. 

ESETISMERTETÉS  T. S. 75 éves nôbeteget 2000 októberében, 23 
évi szünet után visszatérô vérzés miatt vettük fel. 35 évvel ko-
rábban császármetszéssel egy gyermeket hozott a világra. 10 
éve ismert magasvérnyomás-betegségén kívül más betegsége 
nem volt.

A nôgyógyászati vizsgálattal a kornak megfelelô sorvadt kül sô 
nôi ivarszerveket és méhet találtunk, mellette jobb oldalt, kö-
zel ökölnyi, tömött, sima felszínû, mozgatható képlet foglalt 
helyet. A leletet a kismedencei ultrahangvizsgálat is meg erô sí-
tet te. Méh ka pa rás sal kevés méhkaparékot nyertünk, amelynek 
a szövettani vizsgálata a nyálkahártya polyposus elváltozását, 
túltengését igazolta. Megfelelô elôkészítés után has mû té tet vé-
geztünk: a jobb petefészekbôl kisebb újszülöttfônyi, tokbazárt, 
enyhén egyenetlen felszínû daganat keletkezett, a kürtök, az 
ellenoldali petefészek és a méh sorvadtak voltak. A kismeden-
ce mélyén kevés folyadék gyûlt össze, amelybôl mintát vettünk 
sejttani vizsgálatra. A hasüregben máshol kórosat nem észlel-
tünk. A méhet a daganattal és a sorvadt függelékeivel együtt 
eltávolítottuk. 

A mûtét utáni idôszak szövôdménymentesen zajlott le. Hat 
héttel a mûtét után cyclophosphamid (750 mg/m2 testfelszín), 
cisz pla tin (75 mg/m2 testfelszín) és amifostin (740 mg/m2 test-
felszín) együttes kezelést adtunk három alkalommal, négyhetes 
idô kö zön ként. A továbbiakban a beteget 3–6 havonta elle nô riz-
tük, utoljára 2008 októberében. A daganat kiújulására utaló 
jelet nem észleltünk. 

SZÖVETTANI LELET  A daganatból készített metszetekben rosszin-
dulatú daganatos burjánzás látható, a petefészek alapszerkeze-
te csak nyomokban ismerhetô fel. A daganat több rész bôl áll, 
ezek sejttanilag és szöveti felépítésükben elkülönülnek egy-
mástól (1. ábra).

Nagy mezôkben kötôszövetes alapállománnyal körülvett sejt-
kötegek láthatók. Az itt lévô daganatsejtek nagyok, kü lön bö-
zô alakúak (pleomorphak), a sejtmagok üregesek, középen 
sejt mag vacs ká val. A sejtek plazmája helyenként bôséges, 
halvány eosinophil, másutt élénk eosinophil festôdésû. Ezek 
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a daganatsejtek erôteljes placenta alkalikus foszfatáz, kisebb 
mértékben CEA- (carcinoembryonalis antigen), és igen enyhe 
AFP-pozitivitásúak. Ettôl jól elkülönül a daganat másik össze-
te vô je, amelyben a daganatsejtek szétszóródtak, elvétve sejt-
kötegeket alkotnak. Ezek a daganatsejtek lényegesen nagyob-
bak, a sejtplazmájuk élénk eosinophil, sejtmagjaik üregesek 
(vesicularisak) és kerekek, középen ovális magvacskával. 
Ezen a területen olyan részletek is vannak, ahol a daganat-
sejtek hyperchrom magvúak, kisebbek, és a hajszálerek körül, 
ro zet ta sze rû en helyezkednek el. Ezek a daganatsejtek CEA-, 
AFP-, valamint pla cen ta alkalikus foszfatáz negatívak, de pro-
gesz te ron re cep tor-po zi tí vak. A sejtburjánzásjelzô MIB1 kö-
zel 100%-ban volt pozitív. A daganatban HCG-pozitív sejte-
ket nem láttunk. A daganatszövet jelentôs része zsírfestés sel 
jól fes tô dött. 

A méhnyakat borító laphám ép. A nyakcsatornában endocera-
vicalis polyp átmetszete látható, amely kötôszövetes alapálz-
lományból és méhnyakmirigyekbôl áll. A méhnyak mirigyeit 
kevés nyiroksejtes beszûrôdés veszi körül. A méhnyálkahártya 
hyperplasiás, a mirigyek változó nagyságúak és tágasságúak, 
némelyik tömlôsen átalakult, a stromasejtek szintén megna-
gyobbodtak és felszaporodottak. A méh izomzatában kóros 
eltérés nincs. A méhkürt, a petefészek és a parametrium ugyan-
csak ép. A Douglas-üregben lévô folyadék sejtmintáiban daga-
natsejteket nem láttunk.

Szövettani kórisme: anaplasticus, kifejezetten rosszindulatú 
ivarléc-stroma daganat, granulosa-, Sertoli-, és Leydig-sejtes 
részekkel; hyperplasia simplex endometrii; polypus cervicis 
uteri.

MEGBESZÉLÉS  A gynandroma meglehetôsen ritka daganatféle-
ség, és, mint Young és Sally (3) utaltak rá, nem egyszer „túldi-
agnosztizálják”. Gyakran megfigyelhetô, hogy a kis, petefészek 
jel le gû gócokat Sertoli–Leydig-sejt eredetû szegély veszi körül, 
ugyanakkor a hereeredetû sejtcsomókat gra nu lo sa-stro má lis 

sejtkoszorú övezheti. A pontos szövettani kórismézés alapkö-
vetelménye: mindkét összetevô jelentôs, 10%-ot meghaladó 
jelenléte.

Eddig 40 gynandroma esetet közöltek a világirodalomban 
(1. táblázat). Novak (6) 1967-ben megjelent irodalmi áttekinté-
sében 24 esetrôl tesz említést. 1967 és 1994 között 9 (7), majd 
2005-ig további 9 megbetegedésrôl adtak hírt (8). Azóta továb-
bi négy, egy-egy esetet feldolgozó közlemény látott napvilágot 
(4, 9–11).

A daganat legfontosabb klinikai jellemzôi az alábbiakban fog-
lalhatók össze (4, 9): 
• 10–65 éves kor között elôforduló, az esetek jelentôs részé-

ben hormont termelô daganat, amely ösztrogén- és and ro gén-
ha tást egyaránt kifejthet;

• a vérzés kimaradásától kezdve, a szabálytalan vérzéseken 
keresztül, a vérzészavarok mindegyikét elôidézheti;

• a rendellenes vérzések hátterében nem egyszer a méhnyál-
kahártya túltengése (hyperplasa) mutatható ki; 

• a betegek több mint egyharmadában férfiasodás (virilisatios 
jelek) is észlelhetô, a vér tesztoszteronszintje minden máso-
dik betegnél emelkedett; 

• a daganat a betegek 75%-ában tapintható: nagysága 5–50 
cm át mé rô közt változik;

• gyakorlatilag mindig az I stádiumban ismerik fel, vagyis ami-
kor még a környezetére nem terjed, és áttétet sem képez;

• kiújulást eddig egy esetben írtak le: a daganat 10 évvel a 
kezelés után jelentkezett, szövettanilag mindenben egyezett 
az eredetivel (4).

Esetünk klinikailag jellegzetes, jóllehet a beteg életkora vala-
mivel meghaladta az eddig közölt legidôsebb betegét. Férfiaso-
dás nem volt, de az ösztrogénképzôdésre utaló méhnyálkahár-
tya-túltengés elôfordult, és vérzészavarhoz vezetett. A beteget 
emiatt vettük fel. A nôgyógyászati vizsgálatnál a daganatot jól 
lehetett tapintani, a mûtétet ez indokolta. Szabad szemmel a 
daganat jóindulatúnak tûnt. 

A daganat szövettani szerkezetében azonban már megfigyelhet-
tünk eddig még nem közölt elváltozásokat is, mindenekelôtt a 
kifejezett rosszindulatúságra utaló sejteltéréseket. Az ivarléc-
stroma daganat szövettani kórisméjét a szöveti daganatjelzôk, 
valamint a MIB1 (sejtburjánzásjelzô) közel 100%-os pozitivi-
tása is alátámasztotta. A mûtéti kezelést ennek alapján egészí-
tettük ki kemoterápiával, amelyet a szokásos elveink szerint 
adtunk (6). 

Ismeretes, hogy a granulosasejtes daganat akár 10 év múlva is 
kiújulhat (12), és, hogy a Sertoli-sejtes daganat rosszindulatú 
is lehet, és – mint saját tapasztalataink is mutatják (13) – sok 
év elteltével is újrajelentkezhet, ezért betegünket folyamatosan 
el lenôriz tük. Eljárásunk helyességét az utóbbi években közölt, 
10 év után kiújult gynandroblastoma esete is megerôsíti (4). 
A gynandroblastoma tehát kiújulhat. 

1. ábra.  Gynandroblastoma: a Sertoli–Leydig-sejtes részletek, jól elkülönülnek a 
gra nu lo sa sejt eredetû elemeket tartalmazó mezôtôl
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1. táblázat.  Gynandroblastoma esetei az irodalmi adatok alapján (6–11)

Kor Szülés Klinikai tünetek Férfiasodás Követés Szövettan

Neubecker és Breen (1962) 26
31
38
57
25

G2
G1
G4
—
G2

Vérzéskimaradás
Vérzéskimaradás
Vérzéskimaradás

Vérzéskimaradás

Igen
Igen
Igen
Nem
Nem

Daganatmentes – 2 év
Daganatmentes – 1 év
Daganatmentes – 8 hó
Nincs követés
Daganatmentes – 13 év

Granulosa, Sertoli D1
Granulosa, Sertoli D1
Granulosa, Sertoli D1
Granulosa, Sertoli D1
Granulosa, Sertoli D3

Novak (1967) 18
47
33
23
31
55
16
26

G0
G2
G0
G0
G1
G0
G0
G5

Vérzéskimaradás
Vérzéskimaradás
Vérzéskimaradás
Vérzéskimaradás
Vérzéskimaradás
PM-vérzés
Szabálytalan ciklus
Vérzéskimaradás

Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Igen
Nem
Igen

Meghalt –1/2 év
Daganatmentes – 10 év
Daganatmentes – 10 év
Daganatmentes – 10 év
Nincs követés
Meghalt a mûtét után
Daganatmentes – 5 év
Daganatmentes – 5 év

Granulosa, Sertoli D1
Granulosa, Sertoli D1
Granulosa, Sertoli D1
Granulosa, Sertoli D1
Granulosa, Sertoli D1
Granulosa, Sertoli D1
Granulosa, Sertoli D1
Granulosa, Sertoli D1

Cluggage (1996) 45 G0 Alhasi fájdalom Nem Daganatmentes – 6 hó Juvenitis granulosa, Sertoli,
heterolog bélelemek

Javorski (1986) 17 G0 Hasi görcsök Nem Daganatmentes Granulosa, Sertoli-Leydig

Chalvardijan (1921) 24
30

G0
—

Vérzéskimaradás
Kevés vérzés

Igen
Nem

Daganatmentes – 5 év
Daganatmentes

Granulosa, Sertoli-Leydig
Granulosa, Sertoli-Leydig

Tamara (1988) 32 G1 Állapotos Nem Daganatmentes – 1 év Granulosa, Sertoli-Leydig D1

Anderson (1975) 17 G0 Vérzéskimaradás Igen Daganatmentes – 5 év Granulosa, Sertoli-Leydig D1

Zhang (1991) 59 — PM-vérzés Nem Daganatmentes –10 év Reinke-féle kristály

Masaharu (1997) 60 G3 Alhasi görcs Nem Daganatmentes – 2 év Granulosa, Sertoli-Leydig

Li-na (1995) 10 G0 Vérzéskimaradás Nem Daganatmentes Granulosa, Sertoli-Leydig

Porose (1997) 15 G0 Vérzéskimaradás Nem Daganatmentes – 18 hó Granulosa, Sertoli-Leydig

Chivakula (2007) 39 G0 Panaszmentes Igen A daganat kiújult Juvenilis granulosa
Granulosa, Sertoli-Leydig

Kapella (2007) 54 G2 Vérzészavar Nem Daganatmentes –1/2 év Granulosa, Sertoli

Linaiem (2008) 22 G0 Vérzészavar Nem Daganatmentes –1/2 év Granulosa, Sertoli

G  gravida   D  differenciáltság    PM  post menstrualis

ÖSSZEGEZÉS  Ellentétben a korábbi irodalmi adatokkal, esetünk 

alapján megállapíthatjuk, hogy a gynandroblastoma szövettani 

szerkezetében rosszindulatúságra utaló elváltozások is elô for-

dul hat nak. Azt, hogy az efféle daganatok a gynandroblastomák 

külön csoportját képezik-e, a jövô vizsgálatai mutatják meg. 
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