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BEVEZETÉS  A méhkürtben megjelenô daganatok küllemükben 
és szövettanilag is azonosak a petefészek daganataival. Dubeau 
(1) vizsgálatai alapján az elsôdleges hámeredetû petefészekda
ganatok, a méhkürtdaganatok és a hashártya hámdaganatai egy
aránt Müllercsôere de tû ek, így egyetlen egységnek te kin ten dôk. 
A méh kürt ben hámeredetû, kevert (epi és mesen hi ma lis), csíra
sejt és trofoblaszteredetû és nyirokszerû (lym phoid) fordulnak 
elô, vagyis – csakúgy, mint a petefészekben – hám ere de tû, mesen
chy malis, vér kép zô sej tes, valamint áttétes daganatok fordulnak 
elô. Az elsôd le ges daganatoknak jó és rosszindulatú formái, va
lamint borderline alakjai ismeretesek, amelyeket gyakran a med
dô ség miatt végzett vizsgálatoknál fedezünk fel. Más esetekben, 
ille tô leg a rosszindulatú, gyorsabban nö ve ke dô daganatoknál fel
lé pô bizonytalan hasi panaszok, hasi kellemetlenségérzés, ritkáb
ban fájdalom miatt keresi fel a beteg a nôgyógyászt. 

Az utóbbi években viszonylag több méhkürtdaganat és daga nat
sze rû elváltozást kórisméznek és közölnek, minthogy em lô rá kos 
betegeknél megelôzési célzattal a petefészkeket és a méhkürtöt is 
eltávolítják a cytostatikus (sejtmérgezô) kezelés mellett (2). En
nek következtében ismereteink folyamatosan gyarapodnak, és új 
csoportként jelent meg az úgynevezett rejtett méhkürtrák (okkult 
tubacarcinoma), amelyrôl a késôbbiekben részletesebben szó lesz. 

1.  táblázat. A méhkürt hámeredetû daganatainak megjelenési formái

Jóindulatú Borderline

papilloma, cystadenoma, 
adenofibroma, cystadenofibroma, 
áttétes papillaris daganat, 
endometrioid polip

savós (serosus), nyákos (mucinosus), 
endometrioid

Rosszindulatú Daganatszerû hámképzôdmények

savós mirigyrák, nyákos mirigyrák, 
endometrioid mirigyrák, világos sejtes 
mirigyrák, átmeneti (transitionalis) 
sejtes rák, laphámrák, éretlen 
(differenciálatlan) rák

hámtúltengés (epitelialis hyperplasia), 
salpingitis isthmica nodosa, 
endosalpingiosis

A MÉHKÜRT JÓINDULATÚ DAGANATAI 

HÁMEREDETÛ DAGANATOK

1. SZEMÖLCSÖS DAGANAT (PAPILLOMA)  A méhkürt nyálkahártyájához 
lazán rögzülô daganat, amely finom, szétágazó ér és kötô szö ve
ti vázon ülô, érett savós sejtekbôl épül fel. Elôfordul, hogy a 
daganat elzárja a méhkürtöt (3). A szemölcsös daganat alkotó
elemeihez mindenben hasonló tömlôs mirigydaganat (cysta de
no ma) papillaris elemeket nem tartalmaz (1–6. ábra) (4).

1. ábra. A méhkürti papilloma képe. A formalinban rögzített méhkürtöt harántul 
felszeletelve, jól látható, hogy a daganat csaknem teljesen elzárja az üreget.

2. ábra. A méhkürti papilloma szokványos szövettani képe. A jobb felsô sarok
ban látható a petevezeték izomfalának részlete, a nyálkahártya helyén szemölcsös 
szerkezetû daganat helyezkedik el (HEfestés, 200x).
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2. ADENOFIBROMA, CYSTADENOFIBROMA  Igen ritkán elôforduló daga
natok, átmérôjük a 3 cmt nem haladja meg. Jellemzôen kerek, 
sima fel szí nû, rugalmas képlet, amely vagy magában a méhkürt 
üregében, vagy a rojtokhoz (fimbria) rögzülve található. Szö
vettanilag a daganat alapállománya tömeges, vaskos növedé
keket képez, tömött és rostdús, benne egysoros savós hámmal 
bélelt mirigyek, illetôleg üregek foglalnak helyet. A papillák 
felszínét is egysoros, savós hám borítja. A daganat csaknem 
mindig egyoldali (7–9. ábra) (5). 

3. ÁTTÉTES SZEMÖLCSÖS DAGANAT  A méhkürt üregében, a nyálka
hártya egy részének felszínén jelenik meg, többnyire atípusos 
savós hámmal fedett szemölcsös növedékek formájában. A sej
tek egy részének plazmájában nyák is lehet. A méhkürtöt nagy
mennyi sé gû nyák zárhatja el (10. ábra).

4. ENDOMETRIOID POLIP  Meddôséget okozó, széles alapon ülô poly
po sus képlet. Szövettana azonos a méhnyálkahártyapolipéval. 
A méhkürtbe jutott méhnyálkahártyából képzôdik.

MESENCHYMALIS DAGANATOK

1. SIMAIZOM-DAGANAT, MIRIGYES IZOMDAGANAT (LEIOMYOMA ÉS ADENO-

MYOMA)  Ezek a daganatok a méhkürt izomzatából vagy a méh
kürt ereinek izomfalából erednek. Szövettanilag azonosak a 
méh hasonló daganataival, de igen ritkán fordulnak elô. Óriás 
leio myo ma esete is ismert (6).

3. ábra. Erôsebb nagyítással megfigyelhetô, hogy a karcsú papillákat szabályos 
savós hám borítja (HEfestés, 400x)

4. ábra. A cystadenoma szövetmintázata igen finom, csipkeszerû is lehet. A kép 
jobb oldalán a vizenyôs méhkürtfal részlete látható, ehhez kapcsolódik a vékony 
falú tömlôk tömegébôl álló daganat (HEfestés, 100x).

5. ábra. Az elôzô kép részlete erôsebb nagyítással: a tömlôcskék finom, vékony 
kötô szö vetes falát egysoros, savós hám borítja (HEfestés, 200x)

6. ábra. Cystadenomában a papillák mellett mirigyszerû képzôdmények is kialakul
tak. Psammomatestek is elôfordultak (HEfestés, 200x).

7. ábra. Adenofibroma képe rögzítetlen állapotban. Bal oldalon a méhkürtrojtok látha
tók, jobb oldalon pedig az üreget kitöltô daganat okozta gombszerû kiboltosulás van.
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2. ADENOMATOID DAGANAT (JÓINDULATÚ MESOTHELIOMA)  Viszonylag 
gyakori. A méhkürt nyálkahártyája alatt elhelyezkedô, kerek, 
átlagosan 2 cmes göb. A metszéslapok sárgásszürkék. Mik
roszkópos képe jellegzetes: apró, kerek, egy sorba rendezett, 
köbös vagy lelapult hámjellegû sejtekkel bélelt kerek vagy 
megnyúlt töm lôcs kék láthatók szorosan egymás mellett. A töm
lô ket mesothel sejtek bélelik (11–12. ábra).

A MÉHKÜRT BORDERLINE DAGANATAI  A borderline daganatok 
hám ere de tû ek, és csupán elhelyezkedésükben különböznek a 
petefészek ugyanilyen daganataitól. Leggyakoribb a savós for
ma, de a nyákos és az endometrioid hám irányába alakult daga
nat is ismert (13. ábra).

8. ábra. Az adenofibroma egynemû, kötôszövetes részlete, amely vaskos papillának 
felel meg, és felszínét savós hám borítja (HEfestés, 200x)

9. ábra. Az adenofibromában lazább, üregeket is tartalmazó részletek is elôfordultak 
(HEfestés, 100x)

10. ábra. A metaplasticus papillaris daganatban a szemölcsök felszínét megnyúlt 
„atí pu sos” savós hám borítja. Egyegy világos plazmájú nyákot termelô sejt is elô
for dul (HEfestés, 400x).

11. ábra. Adenomatoid daganat szokásos képe. A méhkürt hashártyaborítéka alatt
sárgásszürke, kerek göb látható.

12. ábra. Az adenomatoid daganat szövettani képe jellegzetes: a különbözô alakú 
és méretû, mesothel sejtekkel bélelt tömlôcskék csipkeszerû mintázatot mutatnak 
(HEfestés, 100x)

13. ábra. Borderline psammocarcinoma mikroszkópos képe. Az atípusosan nö ve ke
dô és szaporodó savós hámsejtek szemölcsös képzôdményeket alkotnak, az osztó
dó sejt kevés, a daganatban psammomatestek is vannak (HEfestés, 200x).
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A MÉHKÜRT ROSSZINDULATÚ DAGANATAI  

HÁMEREDETÛ DAGANATOK  A méhkürt klinikailag megnyilvánuló 
rosszindulatú daganatai a nôgyógyászati rosszindulatú daga
natoknak mindössze 0,3–1,1%át teszik ki, tehát nagyon ritkák. 
Közöttük a mirigyrákok különbözô formái a leggyakoribbak (9).

Az elsôdleges méhkürtdaganat szabad szemmel vizsgálva egyér
tel mû en a méhkürtben foglal helyet, ritkábban a méh kürt roj tok
hoz (fimbriákhoz) kötött. Rendre a 60–70 éves korosztályban 
fordul elô, fiatalokban csak elvétve (3). A daganatnak meg fe le lô
en a méhkürt jelentôsen kitágult, a daganatok puha tapintatúak, 
és polyposus szerkezetûek, metszéslapjaik szürkésbarnák. Vié
selkedésük, küllemük, szöveti szerkezetük és terjedésük azonos 
a petefészek daganataival (14. ábra).

1. A MÉHKÜRT SAVÓS RÁKJA  Többségükben szemölcsös szer ke ze tû ek, 
kifejezetten rosszindulatúak, a környezô szöveteket beszû rik. 
A psammomatestek szokványosak a daganatokban és a daganat 
környezetében is. Az esetek egy részében kifejezett nyirok sejt
be szû rô dés mutatkozik a daganatban, amely a daganatot el is 
fedheti, és ez téves kórismét eredményezhet (15. ábra) (10). 

2. NYÁKOS MIRIGYRÁK  Igen ritka a méhkürtben, és viszonylag 
gyakran fordul elô a nemi szervek más nyákos daganataival 
együtt (11). A daganat szövettani képe azonos a petefészek 
nyákos mirigyrákjának a képével (16–17. ábra).

3. AZ ENDOMETRIOID MIRIGYRÁK  Jó kórjóslatú rák, kevéssé szö vet
be ter je dô, szövettanilag változatos. A jellegzetes formájának 
szöveti szerkezete azonos a méhtestrákéval. Jellegzetes a meg
nyúlt, orsó alakú daganatsejtekbôl felépülô, sejtdús, sex cord 
stroma daganatra emlékeztetô forma. Az orsó alakú sejtek 
kötegekbe rendezettek vagy rendezetlenek, esetleg pali szá del
ren de zô dé sû ek (12). Elôfordul laphámrák, mirigy lap hám rák és 
hepa toid rák is (18–19. ábra) (13).

4. VILÁGOS SEJTES RÁK  A méhkürtrákok 6–10%a ilyen. Az esetek 
többségében a daganat csövestömlôs mintázatú, de szemöl
csös (papil la ris) forma is ismert.

5. ÁTMENETI (TRANSITIONALIS) SEJTES RÁK  Transitionalis sejtes hámát
alakulás a méhkürtben elôfordul, és ebbôl nagyritkán rák kelet
kezhet (20. ábra) (14).

14. ábra. A méhkürtrák képe. A kettévágott daganat metszlapja tarka, tömlôkkel 
tarkított.

15. ábra. Tömlôs, savós, szemölcsös méhkürtrák. A tömlô belsô oldalán változatos 
szé les sé gû szövetburjánzás látható. A daganat savós hámsejtjei részben tömör el ren
de zô dé sû ek, részben apró üregeket formálnak (HEfestés, 200x).

16. ábra. Nyákképzô rák a méhkürtben. Jellemzô a nagyfokú nyáktermelés. A nyá
kos alapállományban mirigyes szerkezetû daganatszövet látható (HEfestés, 200x).

17. ábra. A daganatsejtek szétszórtan úsznak a rák nyákos állományában (HEfes
tés, 100x)
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6. ELSÔDLEGES NEUROENDOKRIN MÉHKÜRTRÁK  Kivételesen a méhkürtben 
is keletkezhet neuroendokrin rák, amely minden vonatkozásban 
azonos a gyomor és a bélrendszerben, valamint a tüdôben szok
ványos daganattal. Eddig két esetet közölt az irodalom (15).

7. ÉRETLEN (DIFFERENCIÁLATLAN) RÁK  Jellemzôen lap szerint, szétterjed
ve növekvô, igen sejtdús, nyálkaszerû alapállományú daganat, 
amelyben többmagú óriássejtek is elôfordulnak. Nyiroksejtek 
csoportjai tarkítják a képet. Ismeretes, hogy az éretlen rákban elô
for dul hat nak hormontermelô sejtek is, mint a syn cytio tro pho blas
tok, amelyek ßhCGt termelnek, vagy renintermelô sejtek (16).

Az utóbbi években felmerült a kismedencei nagyon rosszindu
latú savós rákok kiindulási helyének a kérdése, és elôtérbe ke
rült a méhkürt is. Salvador és munkatársai (17–18) vizsgálatai 
szerint a medencei savós rákok a méhkürt nyálkahártyájából 
indulhatnak ki, és keletkezésükben a méhkürt gyulladásos fo
lyamatai, a havivérzéssel kapcsolatos citokinek, továbbá a fo
gamzásgátló tabletták használatának van jelentôsége.

8. REJTETT (OCCULT) MÉHKÜRTRÁKOK  Ez a csoport külön kiemelendô, 
viszonylag új csoport. Ismeretes, hogy az emlô és a petefészek
rák egyegy családban „öröklôdô jelleggel” gyakori. Az ilyen 
családok nô tagjaiban a BRCAhiba keresése indokolt, és szin
te mindig igazolható is a BRCA1 vagy a BRCA2 valamilyen 
eltérése. A génhiba jelenléte valószínûsíti a még egészséges 
családtagok jö vô beni emlô, petefészek, méhkürt vagy has
hártyarákjának a kialakulását. A rák kockázatának csökken
tésének egyik módja a meg elô zô függelékeltávolítás (19–20). 
Az ilyen okból eltávolított petefészkek és petevezetékek alapos 
szövettani vizsgálata a méhkürtök 2–17%ában igazolt rejtett 
rákot, amely szinte kizárólagosan a bolyhokban jelenik meg, 
és ritkán terjed a petefészekre (21). A rejtett rákok nagyon ki
csik, gyakran csupán mikroszkópos nagyságrendûek, 1 mmnél 
csak ritkán nagyobbak (22). Rabban és munkatársai (23) 102 
nô meg elô zés végett eltávolított petevezetékeit dolgozták fel 
sorozatmetszetekben. A 102 beteg közül 11ben fordult elô rej
tett rák: 8 esetben egyoldali volt a daganat, egy nônél savós rák 
fordult elô, a többi hámbeli (intraepithelialis) rák volt. A már 
idézett irodalmi adatokkal szemben, a fimbriákban talált daga
natok átlagos mérete 3,7 mm volt (1–11 mm) (23).

MESENCHYMALIS DAGANATOK  A petevezetôben igen ritkán fordul
nak elô, közöttük leggyakoribb a leiomyosarcoma, de ebbôl is 
alig 40 esetet közöltek 100 év anyagát feldolgozva. A tünetek 
a daganat méretétôl függenek, nem sajátosak. A makroszkópos 
és a szövettani megjelenés a szervezetben bárhol elôforduló 
leio myo sar co má val azonos. Chondrosarcoma, nyákszerû lipo
sar co ma, embrio ná lis rhabdomyosarcoma egyegy esete ismert 
az irodalomból (24–25). 

KEVERT HÁM- ÉS MESENCHYMALIS DAGANATOK

1. ROSSZINDULATÚ MESODERMALIS KEVERT DAGANAT (MMMT)  A változó
kor után jelentkezô, a méhkürtben ritkán elôforduló daganat. 
Minden vonatkozásban azonos a petefészekben vagy a méhben 

18. ábra. Endometrioid rák szövettana. A kép jobb oldalán a méhkürt vaskossá 
vált fala látható, az üreget mirigyes, szemölcsös szerkezetû daganattömeg zárja 
el. A méhkürt fala és a daganat között jobb oldalon keskeny, félhold alakú rés 
mutatkozik (HEfestés, 200x).

19. ábra. Az endometrioid rák képe egy másik területbôl. A vadul növekedô daga
nat jel lem zô en itt is elzárja a méhkürt üregét (HEfestés, 200x).

20. ábra. Átmeneti sejtes hámátalakulás. A méhkürt nyálkahártyájának felszínén 
háromszög alakú, kiterjedt sejtsziget látható, amely szorosan egymás mellé ren
dezett átmeneti sejtek tömegébôl áll. Az átmeneti sejtes átalakulás (metaplasia) 
alapján keletkezik az átmeneti sejtes rák (HEfestés, 200x).
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elô for du ló kevert mesodermalis daganattal; éretlen és endo met
rioid rák, valamint idegen elemként rhab do myo sar coma vagy 
chon dro sar coma együttesen képezi a daganatot (21–22 ábra).

2. ADENOSARCOMA (MIRIGYSZARKÓMA)  Elvétve, egyegy esete ismert 
(26). A kétrészes daganat összetevôi sarcomatosus kötôszövetbe 
ágyazott, burjánzó Müllertípusú hám, amely jó és rosszindu
latú egyaránt lehet. Megjelenésében és viselkedésében azonos 
a petefészekben ismert mirigyszarkómával.

EGYÉB DAGANATOK  Az alábbiakban összefoglalt daganatféle
ségek részletes ismertetése indokolatlan, egyrészt mert igen rit
kán fordulnak elô, másrészt minden vonatkozásban azonosak 
a méhben, illetôleg a petefészkekben látható megfelelôjükkel. 
Ezért csupán a felsorolásukra szorítkozunk:

CSÍRASEJTES DAGANATOK (TERATOMÁK)   

• érett
• éretlen

TROPHOBLASTEREDETÛ BETEGSÉGEK

• choriocarcinoma
• méhlepényágyi trophoblastdaganat
• mola hydatidosa
• méhlepényágyi nodulus

NYIROK- ÉS VÉRKÉPZÔSZERVI DAGANATOK

• lymphoma
• fehérvérûség (leukémia)

ÁTTÉTES DAGANATOK  A méhkürtben található daganatáttétek nagy
részt a petefészek és a méhnyálkahártya daganataiból származ
nak, közvetlen ráterjedés vagy vérnyirok ér menti szóródás 
folytán. Távoli szervekbôl hematogén áttét elsôsorban az emlô
bôl kerül a petevezetékbe.

DAGANATSZERÛ ELVÁLTOZÁSOK  Ezeknek az elváltozásoknak a 
lényege a méhkürt nyálkahártyájának daganatot utánzó burján
zása, megvastagodása.

1. SALPINGITIS ISTHMICA NODOSA  Az isthmusban megjelenô körülírt 
tágulat (diverticulum), amelyhez a nyálkahártya csomós túlten
gése társul. Az elváltozás gyakran kétoldali. Az esetek nagy 
részében tünetmentes, és a meddôség miatt végzett vizsgála
toknál derül ki. Elôfordul azonban, hogy a tágulatban gyulladás, 
nemritkán ismétlôdô gyulladás alakul ki, a fal elvékonyodik, és 
megreped erôs alhasi fájdalom és hasüregi vérzés kíséretében. 
A sal pin gi tis isthmica nodosa meddôséget és méhen kívüli ter
hességet okozhat (23. ábra) (27).

2. MÉHKÜRTHÁM-TÚLTENGÉS (TUBALIS EPITHELIALIS HYPERPLASIA)  A meg
vastagodott nyálkahártya mikroszkópos képe megtévesztô, az 
elváltozás szitaszerû (cribriformis), illetôleg álmirigyes min
tázata tévesen mirigyrák gyanúját kelti. Ez ellen szól, hogy az 
elváltozás fiatal életkorban jelentkezik, mindig kifejezett gyul

21. ábra. Rosszindulatú mesodermalis kevert daganat a petevezetékben. A sejtdús 
daganat nagyrészt rosszindulatú harántcsíkolt izomsejtekbôl és kevés differenciá
latlan ráksejtbôl épül fel (HEfestés, 200x).

22. ábra. Nagy nagyítással a rhabdomyosarcoma jellegzetes, változatos nagyságú, 
dús, eozinofil plazmájú sejtjei tanulmányozhatók (HEfestés, 400x)

23. ábra. Salpingitis isthmica nodosa részlete. A méhkürt nyálkahártyája a körülírt 
területen elvékonyodott, a besüppedt terület mellett az üreg felé tekintô szövetsza
porulat látható (HEfestés, 200x).
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ladás kíséri, nincs sejt és magatípia, továbbá osztódó sejtek 
sem láthatók. Fontos tudni, hogy emlôrák miatt alkalmazott 
ta moxi fen ke ze lés elô idéz het hámtúltengést (24. ábra) (28).

3. ENDOSALPINGIOSIS  Jóindulatú, daganatszerû képzôdmény, amely 
az ivarérett életkorban jelentkezik, és csaknem mindig mellék
lelet. Szövettanilag egysoros méhkürthámmal bélelt, alapállo
mány nélküli, tág mirigyüregek jellemzik. Psammomatestek 
is elô for dul hat nak. Gyakori elôfordulási helyei: a méhkürt, a 
petefészek, a hashártya, de elôfordul a húgyhólyag, a belek és 
a bélfodor hártyája alatt is.

4. XANTOGRANULOMATOSUS MÉHKÜRTGYULLADÁS  Ritka, de nagyon jel
legzetes kórkép. A gyulladásos sejtekkel beszûrt petevezeték 
nyálkahártyájában pigmentált és/vagy habos plazmájú his tio cy
ták tömege foglal helyet. Az elváltozás valószínûleg endo met
rio sis vagy ismétlôdô kismedencei gyulladás következménye 
lehet (25. ábra) (29).

5. PARAZITÁK OKOZTA MÉHKÜRTGYULLADÁS  Enterobius vermicularis és 
Schistosoma haematobium vándorlása során kerülhet a méh
kürtbe, ahol elakad, és sarjszövetes (garnulomatosus) gyulla
dást válthat ki. Jellemzô, hogy a sarjdaganatokban eozinofil 
sejtek tömege, valamint féregpeték találhatók (26. ábra).

6. GRANULOMAKÉPZÔDÉSSEL JÁRÓ GYULLADÁSOS FOLYAMATOK  Közismert 
és gyakori fertôzéses és egyéb gyulladások okozta granulomák 
is elôfordulnak a petevezetékben, esetenként daganat gyanúját 
is kelthetik. A tuberculosis, a Boecksarcoid, az actinomycosis, 
valamint a Crohnbetegség sorolhatók ebbe a csoportba.

ÖSSZEFOGLALÁS  Összefoglalva megállapítható, hogy a méh
kürt a nôi nemi szervek eddig viszonylag kevéssé vizsgált és 
ismert része, amelynek rendszeres, alapos tanulmányozása és 
szövettani vizsgálata feltétlenül indokolt.

IRODALOM

1. Dubeau L. The cell origin of ovarian epithelial tumors. Lancet Oncol 
2008;9:1191–7. 

2. Hirst JE, Gard GB, et al. High rates of occult fallopian tube cancer di
agnosed at prophilactic bilateral salpingooophorectomy. Int J Gynecol 
Cancer 2009;19: 826–9.

3. Gisser SD. Obstructing fallopian tube papilloma. Int J Gynecol Pathol 
1986;5:179–82.

4. AlvaradoCabrero I, Navani SS, Young PH. Scully RE. Tumors of the 
fimbriated end of Fallopian tube: clinicopathologic analysis of 20 cases, 
including nine carcinomas. Int J Gynecol Pathol 1997;16:189–96.

5. Chen KT. Bilateral papillary adenofibroma of the fallopian tube. Am J 
Clin Pathol. 1981;75: 229–31.

6. Cisé M Konaté, Dieng M Ka O, Touré CT. Giant leiomyoma of fallopian 
tube: a rare aetiology of abdoinal tumor. J Gynecol Obstet Biol Reprod 
2008;37:799–801. 

7. Kayaalp E, Heller DS, Majmudar B. Serosus tumor of low malignant 
potential of the fallopian  tube. Int J Gynecol Pathol 2000;19:398–400.

8. Zheng W, Wolf S, Kramer EE, et al. Borderline papillary serosus tumor 
of  the fallopian tube. Am J Surg Pathol 1996;22:1463–7.

25. ábra. A xanthogranulomatosus méhkürtgyulladás szövettani képére jellemzô, 
hogy a petevezeték üregében, a duzzadt, lobos nyálkahártyában habos plazmájú 
his tio cyták, azaz xan tho ma sej tek csoportjai szaporodnak fel (HEfestés, 200x)

26. ábra. Oxyuris vermicularis sarjdaganat (granuloma) a méhkürt nyálkahártyá
jában. Eozinofil sejtek tömegét tartalmazó, gyulladásos sejttömegben egynemû, 
eozinofil anyagba ágyazottan, szilvamag alakú féregpeték ismerhetôk fel (HEfes
tés, 100x).

24. ábra. A méhkürt hámtúltengése. A méhkürt fala megvastagodott, a beszûkült 
üregben lobsejtekkel beszûrt növekedô és szaporodó szemölcsös szerkezetû hám 
mutatkozik (HEfestés, 100x).

Nôgyógyászati Onkológia 2010; 15:47–54



54

9. Baekelandt M, Jorunn NA, et al. Carcinoma of the Fallopian tube. Can
cer 2000;89:2076–84. 

10. AlvaradoCabero I, Young RH, et al. Carcinoma of the fallopian tube: 
a linicopathological study of 105 cases with observations on staging and 
prognostivc factors. Gynecol Oncol 1999;72: 367–79.

11. JacksonYork GL, Ramzy I. Synchronous papillary  mucinous adeno
carcinoma of the endocervix and fallopian tubes. Int J Gynecol Pathol 
1992;11: 63–7.

12. Tonos C, Silva EG, et al. Endometrioid carcinoma of the ovary with 
prominent spindle cell component, a source of diagnostic confusion. A re
port of 14 cases. Am J Surg Pathol 1995;19:1343–53.

13. Aoyama T, Mizuno T, et al. Alphafetoproteinproducing (hepatoid) 
carcinoma of the fallopian tube. Gynecol Oncol 1996;63:261–6.

14. Egan AJ, Russsell P. Transitional (urothelial) cell metaplasia of the fal
lopian tube mucosa: morphological assesment of three cases. Int J Gynecol 
Pathol 1996;15:72–6.

15. Neumann F, Diedhiou A, et al. Primary neuroendocrine tumor of teh 
fallopian tube: A case report. Ann Pathol 2010;30:33–5.

16. Zabernigg A, MullerHolzner E et al.: An unusual case of renin produc
ing tumour of the fallopian tube. Eur J Cancer  1997;33:1709.

17. Salvador S, Gilks B, et al. The fallopian tube: primary site of most pel
vic highgrade serous carcinomas. Int J Gynecol Cancer 2009;19:58–64.

18. Roh MH, Kindelberger D, Crum CP. Serous tubal intraepithelial carci
nooma and the dominant ovarian mass: clues to serous tumor origin? Am J 
Surg Pathol 2009;33:376–83.

19. Guillem JG, Wood WC, et al. ASCI/SOO review of current role of risk 
reducing surgery in common hereditary cancer syndromes. J Clin Oncol 
2006;24:4642–60. 

20. Kauff ND, Barakat RR. Risk reducing salpingo.oophorectomy in 
patients with germline mutations in BRCA1 or BRCA2. J Clin Oncol 
2007;25:2921–7. 

21. Callahan MJ, Crum, CP, et al. Primary fallopian tube malignancies in 
BRCApositiv women undergoing surgery for ovarian cancer risk reduc
tion. J Clin Oncol 2007;25: 395–90.

22. Medeiros F, Muto MG, et al. The tubal fimbria is a preferred site for 
early adenocarcinoma in women with familial ovarian cancer syndrome. 
Am J Surg Pathol 2006;30:230–36.

23. Rabban JT, Krasik E, et al. Multistep level sections to detect occult 
fallopian tube carcinoma in riskreducing salpigooophorectomies from 
women with BRCA mutations. Am J Surg Pathol 2009;33;1878–85.

24. Singh TT, Hopkins MP, et al. Myxoid liposarcoma of the broad liga
ment. Int J Gynecol Cancer 1992;2:220–3.

25. Buchwalter CL, Jenison EI, et al. Pure embryonal rhabdomyosarcoma 
of the fallopian tube. Gynecol Oncol 1997;67:95–101.

26. Gollard R, Kosty M, et al. Two unusual presentations of mullerian 
adenosarcoma: case reports and treatment considerations. Gynecol Oncol 
1995;59:412–22.

27. Green LK, Kott ML. Histopathologic findings in ectopic tubal preg
nancy. Int J Gynecol Pathol 1989;8:255–62.

28. Pickel H, Reich O, et al. Bilateral atypical hyperplasia of the fallopian 
tube associated with tamoxifen: a report of two cases. Int J Gynecol Pathol 
1998;14:284–5. 

29. Furuya M, Murakami T, et al. Pseudoxanthomatous and xanthogranu
lomatous salpingits of the fallopian tube: a report of four cases and a litera
trure review. Int J Gynecol Pathol 2002;21:56–9.

Nôgyógyászati Onkológia 2010; 15:47–54

Magyar É és munkatársai




