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ESETISMERTETÉS

Kiterjedt petefészek endometriosis és 
változatos megjelenésû, különbözô dignitású 
komplex endometrioid tumor
KELEMEN DÓRA DR., SALAMON FERENC DR., MAGYAR ÉVA DR.

Fôvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórháza Patológiai Osztály, Budapest

BEVEZETÉS  Az endometriosis gyakori nôgyógyászati kórkép: 
lényege, hogy a méhnyálkahártya a méh üregén kívül jelenik 
meg. Leggyakrabban a méh izomzatában mutatkoznak méh-
nyál ka hár tya-szigetek (endometriosis interna), ritkábban a 
méhen kívül (endo met rio sis externa). Míg az elôbbi esetben 
jel lem zô ek a kínzó görcsös havivérzések, a méhen kívül lévôk 
többnyire tünetmentesek, és ebben rejlik a veszélyük is.

ESETISMERTETÉS  Emlôrák miatt kezelt nô ellenôrzô vizsgálatán 
derült fény a petefészek kiterjedt endometriosisára és az ennek 
talaján kialakult vegyes endometriális daganatára.

A 47 éves asszony jobb emlôjének külsô-felsô negyedében el-
he lyez ke dô rák és annak hónalji áttétei szûrôvizsgálaton derül-
tek ki. Kórházunk sebészeti osztályán a daganatos emlô rész le tet 
és a megnagyobbodott hónalji nyirokcsomókat eltávolították. 
A beteget jó általános állapotban, a mûtétet követô hatodik na-
pon otthonába bocsátották. A kórszövettani vizsgálat duc ta lis 
rákot igazolt, és nyolc nyirokcsomóban azonosítottak áttétet. 
Ezt kö ve tô en a beteg sugár- és gyógyszeres kezelést kapott.

A mûtét után hat héttel felvettük az intézetünk szülészet-nô-
gyó gyá sza ti osztályára a has bal oldalán megjelenô almányi 
képlet miatt. A kismedencei ultrahangvizsgálat petefészek-el-
változást mutatott, a szérum CA125-érték jelentôsen emelke-
dett, ezért mûtét végzése mellett döntöttek, és eltávolították 
a méhet, a függelékeket, a kismedencei nyirokcsomókat és 
részben a csepleszt. A beteg szövôdménymentesen gyógy-
ult. A kórszövettani vizsgálat csupán a megnagyobbodott jobb 
petefészekben mutatott kóros elváltozást, egyebekben a méh, 

a petevezetékek, a bal petefészek ép volt, és a nyirokcsomók-
ban sem volt eltérés.

SZÖVETTANI LELET  A jobb petefészek helyérôl 11 x 7 x 7 cm 
nagyságú, tojás alakú, fénylô felszínû daganat keletkezett. 
A vörhenyes szürke metszéslapokon egynemû területek és ki-
sebb-nagyobb töm lôk váltakoznak, a tömlôk egy része bar-
nás-vörös folyadékkal telt (1. ábra). Mikroszkóposan nagy 

területeken változatos nagyságú méhnyálkahártya-mirigyek 
láthatók alapállományba ágyazottan (2. ábra). A méhnyálka-
hártya alapállomány CD10- és ösztro gén re cep tor elleni anti-
testtel pozitív (3. ábra). Másutt, az adeno fib ro má nak meg fe le lô 
területeken, bôséges kötô szö vet be ágyazottan, változatos alakú 
és nagyságú, méhnyálkahártyával bélelt tömlôk foglalnak he-
lyet (4. ábra). A töm lôk méhnyálkahártya-jel le gû hámbélése 
helyenként békés, másutt a hámbélés többsorossá válik, a sej-
tek rendezetlenek és nagyok, a sejtmagok lekerekedtek, sötéten 
fes tôd nek, megnagyobbodtak, és a magvacskák is szem be tû-
nôk. Ezeken a területeken sok az osztódó sejt (5–6. ábra). 
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1. ábra  A daganatra jellemzô a szivacsszerû szerkezet, amelyben elôfordulnak tö-
mött, egynemû területek és kisebb-nagyobb tömlôk is. A bevágásban nagyobb na-
gyítással jól látható ez a szerkezet
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Több gócban laphám-meta pla sia mutatkozik (7. ábra). A da-
ganat más részén, környezetükbe nem ter je dô, de egyér tel mû-
en rákos tubu lo pa pil lá ris területek láthatók közepes mér té kû 
sejtatípiával (8–9. ábra). Néhány kisebb gócban szerkezetileg 
és sejttanilag is kifejezetten atípusos; kör nye ze tû ket is beszûrô 
mirigyek láthatók. Solid részletek nincsenek (10. ábra).

SZÖVETTANI KÓRISME  Kiterjedt endometriosis és ennek talaján 
kialakult vegyes endometrioid daganat a jobb petefészekben. 
Az összetett daganat részei: atípusos endometrioid ade no fib ro-
ma, tubulo papilláris szerkezetû borderline endometrioid daga-
nat és endometrioid adenocarcinoma (G1, pT1a)

Az eset érdekessége, hogy lépésrôl lépésre követhetô az endo-
met rio sis ból fejlôdô daganatok kialakulása.

MEGBESZÉLÉS  A méhen kívüli méhnyálkahártya többnyire át-
tét kép zô dés sel alakul ki: a havivérzéskor méhnyálkahártya-

2. ábra  Kiterjedt endometriosis szövettani képe a petefészek állományában. 
A méh nyál ka hár tya alapszövetében változatos alakú és nagyságú, szabályos endo-
met riá lis hámmal bélelt mirigyek láthatók

3. ábra  A petefészekben látott endometriosisból készült immunhisztokémiai reak-
ciók: a stroma CD10 és ösztrogénreceptor (ER) ellenanyaggal pozitív (CD10- és 
ER-pozitív)

4. ábra  A petefészek adenofibroma jellegzetes átnézeti képe; kötôszövetes, egy-
ne mû alapállományban kisebb-nagyobb tömlôk látszanak, ezek hámbélése alapján 
osztályozható a daganat

5. ábra  A hám endometrioid jellege egyértelmû, de a sejtkép változatos mértékû 
atípiát mutat: a sejtmagok nagyok, lekerekedtek, szembetûnô magvacskák és osz-
tódó sejtek egyaránt megfigyelhetôk. Atípusos adenofibroma nagy nagyítású képe

6. ábra  A rosszindulatúság irányába tolódás itt már határozott, a mirigy üregét 
bé le lô sejtek többsorosak, nem rendezettek, a mag sokalakúsága kifejezett, a mag-
vacskák hangsúlyozottak. Atípusos adenofibroma nagy nagyítású képe
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foszlányok a petevezetéken keresztül a hashártya felszínére 
jutnak (retro grád menstruáció), ahol megtapadnak, és növe-
kednek. Leggyakrabban a petefészkek, a széles méhszalag, a 
pete ve ze tôk, és a hüvely–végbél sövény érintettek, de ily mó-
don keletkezhet endo met rio sis a húgyhólyag és a húgyvezeték 
felszínén is (1). Ritkábban érintett lehet a vékony- és vastag-
bél hashártyája, a méhnyak vagy a hüvely nyálkahártyája is. 
Gátmetszés vagy hasmetszés során a mûtéti sebbe is kerülhet 
méh nyál ka hár tya (2–4). Kivételes esetekben a méhbôl a vér- és 
nyirokkeringés útján jutnak más szervekbe (emlô, csont, máj, 
gyomor, hasnyálmirigy, vese, agy) méhnyálkahártya-szigetek 
és alakul ki endo met rio sis (másodlagos implantáció).

Az endometriosis externa gyakoribb azokban a nôkben, akik-
nek a havivérzése elhúzódó (> 7 nap), illetve akiknek gyakori, 
vagyis ciklusuk 27 napnál rövidebb. 

Az ún. metaplasztikus endometriosis esetén az elváltozás a 
havi vér zés tôl független, a méhnyálkahártya-szövet a mezotél 

sejtek átalakulása következtében, a kismedencei hashártyából 
mint másodlagos Müller-rendszerbôl alakul ki. Így magyaráz-
ható, hogy Turner-szindromás betegekben, gonáddiszgenezis 
eseteiben is jelentkezhet endometriosis externa, illetve, hogy 
férfiakban is elô for dul hat (5–6). 

Szabad szemmel a felszínes endometriosis gócai változatos 
nagyságú vörös, vörösesszürke, kissé kiemelkedô foltok, egye-
netlen fel szí nû, esetenként polipoid képletek. Képzôdhetnek 
mélyebbre terjedô gócok is, ezek tömlôket vagy göböket for-
málhatnak. A tömlôs endometriosis az esetek egyharmadában 
kétoldali, a ciszták tartalma vér, amely sötétbarna, sûrû folya-
dék formájában mutatkozik (csokoládétömlô) (7). A tömlôket 
többnyire vaskos, fibrotikus kötôszövet fogja körbe. 

Az endometriosis externa sejtjeibôl viszonylag gyakran indul-
nak ki endometrioid daganatok: adenokarcinoma különbözô 
típusai, adenoakantoma, kevert mezodermális (Müller-féle) tu-
mor, adenosarcoma, endometrioid stromaszarkóma, borderline 

7. ábra  A szabálytalan mirigyekben gócos laphám-átalakulás látszik

8. ábra  A daganatban helyenként tubulopapilláris mintázatú burjánzó részletek 
is vannak kezdeti szövetbetöréssel. Atípusosan növekvô borderline endometrioid 
daganat képe

9. ábra  Az elágazódó fibrovascularis vázat két- vagy többsoros, atípusos, de egy ér-
tel mû en méhnyálkahártyasejtek borítják; ezek szabálytalanul rendezôdnek. Atípu-
sosan burjánzó borderline endometrioid daganat képe

10. ábra  Tubulopapillaris mintázatú endometrioid mirigyrák több osztódó sejttel



14 Nôgyógyászati Onkológia 2012; 17:11–14

Magyar É és munkatársai

endo met rio id tumor, adenofibroma és cystadenofibroma. A fel-
soroltak közül a gyakoribb, esetünkben is elôforduló típusokat 
ismertetjük (8–11). 

ENDOMETRIOID ADENOFIBROMA  Ritkán elôforduló, általában egyol-
dali, mindig jóindulatú daganat, amely az esetek egy részében 
endo met rio sis talaján alakul ki. Felszíne sima, a metszéslapok 
fib ro ti kusak, az alapállományban kisebb-nagyobb tömlôk és 
mi rigy sze rû kép zôd mé nyek foglalnak helyet. A tömlôket és 
mirigyeket bélelô hám a növekvô méhnyálkahártyára emlékez-
tet, osztódó sejtalakok ritkán mutatkoznak.

BORDERLINE VAGY ATÍPUSOSAN PROLIFERÁLÓ ENDOMETRIOID DAGANAT  
Tömött és tömlôs formában megjelenô daganat, átlagos nagy-
sága 8 cm. Az esetek egy részében a daganat endometrosis 
mellett található meg. Adenofibromatosus és tubulopapillaris 
formája ismert. A daganat stromája sejtdús, a hámeredetû ele-
mek változatos mértékben atípusosak, a laphám-metaplasia 
viszonylag gyakori. A szövetmintázat ugyancsak változatos, 
szorosan össze fek vô ún. „back-to-back” mirigyek jellemzôek. 
Osztódó sejtalakok megfigyelhetôk. A szöveti kép gyakran atí-
pusos méhnyálkahártya-túltengésre emlékeztet.

ENDOMETRIOID MIRIGYRÁK (ENDOMETRIOID CARCINOMA)  50–60 éves 
korban a leggyakoribb, hasi panaszok, rendellenes hüvelyi vér-
zés hívják fel a figyelmet a daganatra. A petefészek e daganatai-
nak mintegy 40%-a endo met rio sis talaján alakul ki, és az esetek 
23%-ában a tömött vagy a tömlôs daganat mellett az endo met-
rio sis is megtalálható. Az endo met rio id rák szövetmintázata 
változatos, cribriform, villog lan du la ris, esetleg ivarléc meg je-
le né sû, laphám morulák az esetek mintegy felében találhatók. 
Az endometriosis talaján kialakuló rákok mintegy 8–10 évvel fi-
atalabb életkorban jelentkeznek, mint az endo met rio sis sal össze 
nem füg gôek. Panaszt korai stádiumban nem okoznak, többnyi-
re akkor derülnek ki, amikor már tapintható nagyságúak. Szinte 
minden esetben jól diffe ren ciál tak, kórjóslatuk jó. 

Említést érdemel az endometrioid petefészekrák és emlôrák 
együttes elôfordulása. Czernobilsky és mtsai (13) 75 endo met-
rioid rákesetet vizsgáltak, amelyek közül 7%-ban emlôrák tár-
sult a petefészek-daganathoz.

ÖSSZEGZÉS  Esetünkben a petefészek kiterjedt endo met rio sisa 
mellett kialakult összetett, endometriális típusú petefészek-
daganatot mutattunk be, amelyben jóindulatú, borderline és 
rosszindulatú elemek (adenofibroma, atípusos adenofibroma, 
atípusosan proliferáló vagy borderline tumor és endometrioid 
mirigyrák) is voltak. A mûtét óta eltelt 13 hónap alatt kiújulást 
nem fedeztünk fel; a korai stádium és a rosszindulatú össze te-
vôk kis hányada miatt a mûtéti eltávolítás végleges gyógyulást 
hozhat.
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„A beteg ember legjobb orvossága maga az ember. Ennek a gyógyszernek a hatóanyaga a szeretet.”

(Paracelsus, forrás: Gaál Cs.: Aforizmák Maximák Szentenciák, 82. oldal.)




