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ÖSSZEFOGLALÁS  A petefészek rosszindulatú daganatainak 
kevesebb, mint 5% az ivarléc- és stromaeredetû daganat. 
Az osztályon 1999 és 2005 között 19 esetben volt a petefészek-
daganat ivarléc- és stromaeredetû, nyolcban granulosasejtes, 
kilencben thecasejtes, egyben Sertoli–Leydig-sejtes és egy 
esetben luteoma. A betegséget az esetek többségében kétoldali 
függelék- és méheltávolítással gyógyítottuk, néhány esetben 
ele gen dô volt az egy- vagy kétoldali függelékeltávolítás, il-
letve egyes esetekben csepleszeltávolítás és nyirokcsomó-
eltávolítást is végeztünk a mûtét alatti szövettani vizsgálat 
függvényében. A kórkép kezelése függ a szövettani kórismétôl, 
a stádiumtól és az elvégzett mûtéttôl. Néhány betegnél a keze-
lést kemo terá piá val egészítettük ki. 

BEVEZETÉS  A petefészek ivarléc-stroma (sex cord-stroma) da-
ganatainak szövettanát és szövettani osztályozását Magyar és 
Salamon (1) ismertette e folyóirat hasábjain. Az ivarléc-stroma 
ere de tû daganatok a petefészek-daganatok kb. 5%-ában fordul-
nak elô. Nagyon ritka, változatos biológiai viselkedésû daganat, 
ennek megfelelôen a kezelési lehetôségek is sokfélék. A cso-
port stromaeredetû daganatai még ritkábban fordulnak elô, 
ezek legnagyobb része granulosasejtes. Az esetek több mint fe-
lében 50 éves kor után jelentkezik, de 5%-ában akár fiatal kor-
ban is elôfordulhat. Az egyik leggyakoribb tünete a rendellenes 
hüvelyi vérzés, de elôfordulhat hirtelen jelentkezô hasi fájda-
lom is. A rosszindulatú stromalis tumorok a granulosasejtes, a 
granulosa-theca sejtes és a Sertoli–Leydig-sejtes daganatok, 
míg a thecomák és a fibromák inkább jóindulatúak. A beteg-
ség elô re jel zé se ked ve zô – a kórkép felállítását követôen – az 
5 éves túlélés 88% (2). Kezelésére az irodalomban nincsen 
egységes állásfoglalás, segítséget a több munkacsoport klini-

kai megfigyelésein alapuló tapasztalatok jelentenek (3). Chan 
és mtsai 83 betegre kiterjedô vizsgálatuk és elemzéseik során 
72 esetben mûtétet végeztek. Az eseteik többségében kétolda-
li függelékeltávolítás és hasi méheltávolítás, betegeik másik 
részében csak egyoldali függelékeltávolítás történt, minden 
esetben csepleszeltávolítással egybekötve. A termékenység 
meg ôr zé sét igénylô betegeknél csak egyoldali függelékeltá-
volítást végeztek. Az I–II. stádiumú betegeknél 86%-os, míg 
a III–IV. stádiumú betegeknél 49%-os volt az 5 éves túlélés 
(4). A petefészek ivarléc- és stromaeredetû daganatai az esetek 
95%-ban egyoldaliak, és ugyanilyen arányban csak a pete-
fészekre korlátozódnak. Az Ia stádiumú, fiatal betegeknél az 
egyoldali függelékeltávolítás elegendô lehet. Az elôrehaladott 
stádiumú és idôs betegek esetében a méheltávolítás és kétoldali 
függelékeltávolítás az elfogadott eljárás. Ha a mûtét alatti szö-
vettani vizsgálat stromalis daganatot igazol, nagyon fontos a 
gondos körültekintés, a gyanús területek eltávolítása, sejt csök-
ken tô mûtét végzése.

Gyanús területek hiányában elegendô a staging és a vé let len-
sze rû mintavétel a csepleszbôl, a hasi és kismedencei has-
hártyáról és retroperitonealis nyirokcsomókból. A termékeny 
korban lévô granulosasejtes daganatos betegek esetében, ahol 
nem történik méheltávolítás, méhkaparék vétele is javasolt, a 
mû tét tel egy idôben, az endometrium rosszindulatú daganatá-
nak kizárásának a céljából (3).

BETEGEK ÉS MÓDSZEREK  Osztályunkon 1999 és 2005 között 
több mint ezer petefészek-daganatos beteg közül 19 esetben 
volt a daganat ivarléc- vagy stromaeredetû. A betegek leg-
gyakrabban alhasi fájdalom miatt fordultak orvoshoz, ezt 
követte a vérzészavar, a haskörfogat-növekedés, egy esetben 
bélelzáródás gyanúja miatt történt kivizsgálás. 4 esetben szûrô-
vizs gá la tok igazolták a daganat jelenlétét. Minden betegnél a 
mûtétet megelôzôen képalkotó és laborvizsgálatok készültek. 
A betegek családi kórtörténetében 5 esetben volt rosszindulatú 
daganatos megbetegedés, kettôben petefészekrák és háromban 
emlô rák. Négy beteget korábban az emlô rosszindulatú daga-
nata miatt mû töt tek. A CA125-szint 5 betegnél volt emelkedett. 
A betegek átlagéletkora 54,16 év (31–76 év).
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EREDMÉNYEK  A petefészek ivarléc- és stromaeredetû daganata 3 
esetben 50 éves kor alatt és 16 esetben 50 éves kor felett fordult 
elô. A 19 esetbôl 8 esetben granulosasejtes, 9 esetben the co ma-, 
egy esetben stromalis luteoma és egy esetben Sertoli–Leydig-
sejtes daganat igazolódott. 17 esetben Ia stádiumú, egy esetben 
IB és egy esetben IIC stádiumú betegséget észleltünk. Két esetben 
egyoldali függelékeltávolítást, 4 esetben kétoldali függelékeltávo-
lítást, 6 esetben méheltávolítást és kétoldali függelékeltávolítást, 
két esetben Chrobak szerinti méheltávolítást kétoldali függelék-, 
para aorti cus nyi rok cso mó lánc- és csep lesz el tá vo lí tás sal, 3 eset-
ben pedig méheltávolítást végeztünk kétoldali függelékeltávo-
lítással, para aor ti kus nyi rok cso mó lánc- és csep lesz el tá vo lí tás sal 
egybekötve. A mûtét kiterjesztése a mûtét alatti szövettani vizs-
gálattól függött. Két esetben a daganatot a kiterjesztett hasi méh-
eltávolításnál, véletlen leletként fedeztük fel. Kemo terá piát négy 
betegnek adtunk, kettônek más betegség (tüdôrák, méhnyakrák) 
miatt. Az átlagos követési idô 6,79 év volt (5–11 év), az átlagos 
túlélés 6,35 év. Két beteget vesztettünk el, mindkét esetben más 
alapbetegség miatt (kiújuló méhnyakrák, tüdôrák).

MEGBESZÉLÉS  Az American Cancer Society 2009-es állásfog-
lalása (ACS) alapján a petefészek ivarléc- és stromaeredetû 
daganatainak kezelésében, ha a daganat csak a petefészekre 
korlátozódik, annak eltávolítása elegendô. A mûtét alatt a 
klinikailag gyanús másik oldali petefészek esetén termékeny 
korban, gyermekvállalás elôtt lévô betegeknél, mintavételt 
kell végezni. Ellen ke zô esetben kétoldali függelékeltávolítás 
javasolható. A petefészek ivarléc- és stromaeredetû daganatai 
a petefészken kívül ritkán adnak áttétet, amennyiben mégis, 
úgy indokolt sejt csök ken tô mûtétet végezni az összes gyanús 
terület eltávolításával. A mûtétet követôen sokszor elegendô 
a szoros nyomon követés. A magas kockázatú betegeknél, ha 
daganat 10–15 cm nagyságú, vagy megrepedt, vagy a beteg-
ség elô re ha la dott stádiumú (II., III., IV.) kemoterápia javasolt 
(5). A rossz elô re jel zé sû daganatok esetében egyrészt cis-
pla tin-vin blas tine-bleomycin (PVB) alkalmazása lehetséges, 
ezekben az esetekben a válasz 57–82%-os, és 50% körüli 
tünetmentesség érhetô el (6). A másik választási lehetôség a 
bleo mi cyn-etoposid-cisplatin- (BEP) kezelés, amellyel 83%-
os válaszreakciót tapasztaltak (1). Radioterápiát csak nagyon 
ritkán, elô re ha la dott betegségeknek adtunk, tüneti kezelés-
ként. Kezelési le he tô ség ként szóba jöhet a hormonterápia is. 
A leuprolide (GnRH-analóg) a petefészek ösztrogéntermelé-
sének gátlásával a daganat növekedését akadályozhatja. Al-
kalmazható a szelektív  ösz tro gén re cep tor mo du lá tor- (SERM) 
tamoxifen (antiösztrogén) is, alapvetôen csak kiújuló dagana-
toknál (5). A kórlefolyást befolyásolja a betegség stádiuma, az 
életkor, a daganat mérete, a mitotikus index, a sejtatípia (7), az 
ér- és nyirokér beszûrtsége (8), valamint a DNS-ploiditás (9).

Zhang és mtsai 376 betegre kiterjedô elemzésében a kezelt 
(sebészileg és szükség esetén kemoterápiával) betegeik köré-
ben az ötéves túlélés az I–II. stádiumban 88%, a tízéves pedig 
79% volt. III–IV. stádiumban ugyanezek az adatok 59%-nak és 
57%-nak adódtak (10).

Az általunk kezelt fiatal és termékeny korban lévô betegeknél 
nem kiterjesztett mûtéteket végeztünk. Két esetben a mûtét 
alatti szövettani vizsgálat rosszindulatú elváltozást igazolt, 
ezért a mûtétet kiterjesztettük. Egy esetben a végleges szövet-
tan a klinikai kép alapján végzett kiterjesztett mûtét szükséges-
ségét nem támasztotta alá. A daganat szövetszerkezete alapján, 
a termékenység megôrzése céljából a kisebb kiterjesztésû mû-
tét re kell törekedni. A klinikailag gyanús esetekben a mûtét 
kiterjesztésének szükségessége csak a mûtét alatti szövettani 
vizsgálat alapján javasolt. Ennek igazolása a szövettani va ló-
szí nû ség és a ritka elôfordulás miatt nehéz feladat. 

A Sertoli–Leydig- és granulosasejtes daganatokban az AFP-
szint emelkedett. Sejtplazmájuk pozitív cöruloplazminra, 
karcinoembrionális antigénre és a1-antripszinre is (11). Zhao 
és mtsai szerint a Sertoli-sejtes daganatok elkülönítésére az SF1 
(steroid genic factor, nukleáris transzkripciós faktor) a legalkal-
masabb, hozzátéve azt a tényt, hogy az immunhisztokémiai 
módszerek közül a kalretinin és az a-inhibin vizsgálatának az 
elvégzése is javasolt (12).

Al-Agha és mtsai a FOXL2 (mutáció 402 C > G, kimutatása 
nem mindig lehetséges, drága és idôigényes eljárás) szerepét 
vizsgálták, amely alkalmas lehet a petefészek ivarléc- és stro-
ma da ga na tai nak kimutatására, akár a FOXL2-hibát hordozó 
csoportban, akár abban a csoportban, ahol ez nem található 
meg. A FOXL2-vel végzett immunhisztokémiai vizsgálat pon-
tosabb és érzékenyebb, mint az a-inhibin és a kalretinin kimu-
tatása. Az ivarléc-eredetû daganatok azon csoportjában, ahol 
a FOXL2 hiányzik (általában az érett formákban), a kal re ti nin 
és az a-inhibin szolgálhat segítségül. Összességében a FOXL2, 
az alfa-inhibin és a kalretinin immunpanel-vizsgálata, valamint 
a FOXL2-mutáció kimutatása a petefészek ivarléc- és stro ma-
ere de tû daganatainak kórismézésére alkalmazható eljárás (13).

A késôbbi kezelési terv felállítása a végleges szövettani lelet 
alapján történik. A vizsgált betegcsoport adatainak feldolgo-
zása alapján úgy gondoljuk, hogy a méheltávolítás sok esetben 
felesleges beavatkozás volt.  

A kórkép felállítása nem könnyû feladat, különös tekintettel 
a mûtét alatti kórszövettani leletre, hiszen a mûtét további 
folytatása ettôl függ. A hámeredetû petefészek-daganatoknál 
a CA125-szint emelkedése, a csírasejt-eredetûek esetében a 
HCG- és az AFP-szint emelkedése kórjelzô. Az ivarléc- és stro-
ma ere de tû ek nél az androgénhormonok, az ösztrogénszint és az 
inhi bin emelkedése lehet figyelemfelkeltô. Nyomon követésre a 
képalkotó vizsgálatokat alapvetôen fontosnak gondoljuk.
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Összeállította: Szabó T. Attila

GÁSPÁR DOKTOR ÉS NÁDASDY TAMÁS LEVELEZÉSE KANIZSAY ORSOLYA 
MEDDÔSÉGÉNEK KEZELÉSE ÜGYÉBEN 1555-BEN (RÉSZLET)

A TERMÉSZET GYÓGYÍTJA A BETEGET
Szegedi Kôrös Gáspár Nádasdy Tamásnak 
[Battyhany Ferenc arcüreg-gyulladásának meggyógyítsáról]
1555. január 16. 

„Nem az orvoson múlik, hogy a beteg meggyógyuljon. Hiszen valamennyi beteg meggyógyulna, ha az orvos kezé-
ben rejlenék az egészség. Az orvosnak kötelessége elôbb hûségesen és gondosan megismerni a betegséget és a betegség 
okát, majd egyrészt kiszolgáltatni a megfelelô orvosságokat […] amelyek képesek a fájdalmakat oldani […] másrész-
ben a jóslást egyedül a javasembereknek hagyni meg.”

„Mert (mint Hippokratész mondja) a természet gyógyítja a beteget, az orvosok pedig a természet szolgái. Ezért ha 
Batthyany nagyságos úr meggyógyult, adjon hálát a jó és nagy Istennek […] Ô tette ugyanis egészségessé ôt, én csak 
szorgalmas szolgája voltam.”

A VIZELET ÉS A MEGFOGANT MAG 
Szegedi Kôrös Gáspár Nádasdy Tamásnak
Sárvár, 1555. március 15.

„Nagyságos úrnôm daganatának kezelésére […] március 15. határoztatott el […] bár a vizelet semmi biztosat nem 
mutatna megfogant mag tekintetében, mégis […] olykor Homérosz is elaludt […] Bárcsak Isten merô irgalmából felel-
ne biztos eredmény!”

EGY VESZÉLYES TÉVEDÉS:  A HAVI VÉRZÉS ELNYOMÁSA 
„Mindamellett nem ismerem fel a fogamzásnak semmilyen biztos jelét, sôt attól tartok, hogy a havi vérzések olyan 

hosszan tartó elnyomása következtében a daganat egyre inkább gyarapszik és növekedik, emiatt úgy vélem, a kezelést 
mihamarabb el kell kezdeni.”

„A helyet illetôen, hogy Lékán vagy Pozsonyban, s az orvoslás módjára nézve a naponkénti kezelés mikéntje fog 
kiokosítani. Ez ugyanis nem történik szavak segítségével, hanem különféle folyadékokban beveendô porokkal, tapa-
szokkal, viaszkötésekkel [flastromokkal?], kenetekkel, gyógyfüves fürdôkkel […] 

Mikor Nagyságtok akarja, a daganat kezelését szívesen megkezdjük.”




