
! ÖSSZEFOGLALÁS
A csírasejtes petefészek-daganatok többnyire a fiatal korcso-
portban jelentkeznek. A rosszindulatú változatok a gyógysze-
res kezelésre érzékenyek, és a betegség lefolyása általában
kedvezõ, így termékenységet megõrzõ mûtét ezekben az ese-
tekben is végezhetõ. Jelen közlemény célja a csírasejtes pete-
fészek-daganatokra jellemzõ CT- és MR-jelek áttekintése, ami
segítséget nyújthat a kezelési terv felállításában.
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! ABSTRACT
Ovarian germ cell tumors are diagnosed usually in young
females and due to their chemosensitivity and generally
favorable prognosis, fertility sparing surgery is an option. The
aim of this article is to point out those characteristic CT and
MR findings, that may be helpful in the treatment planning.

Key words: ovarian germ cell tumors, imaging studies, CT,
MR, fertility sparing treatment

! BEVEZETÉS
A csírasejtes petefészek-daganatok nagy részének képe jelleg-
zetes a képalkotó vizsgálatokon. Ezek a jellegzetességek azon-
ban nem teljes mértékben sajátosak, de ha az ultrahang-, a
komputertomográfia- (CT-) vagy a mágneses magrezgés-
vizsgálati (MR-) felvételen látottakat a teljes klinikai képpel
(életkor, daganatjelzõk eltérései, klinikai tünetek) együtt érté-
keljük, adott esetben jól lehet következtetni a daganat szövet-
tani szerkezetére. Ebben a fejezetben szövettani formák szerint
tárgyaljuk azt a néhány jellegzetes CT- és MR-eltérést, amely
arra utalhat, hogy csírasejtes petefészek-daganattal állunk
szemben.

! ÉRETT TÖMLÕS TERATOMA
Többnyire egyoldali tömlõs daganat, melynek átmérõje a
10 cm-t általában nem haladja meg. 10–25%-ban kétoldali (1).
A dermoid tömlõk elkülönítése egyéb kismedencei képletektõl
(méhnyálkahártyás tömlõtõl, bevérzett tömlõtõl, méhizom-
daganattól vagy akár egy bélkacstól) alkalmanként nehéz, ek-
kor a CT vagy az MR segíthet.

" CT. Kiválóan mutatja a teratomákra nagyon jellemzõ zsír-
tartalmat és meszesedést, ezért a teratomák nagyon érzékeny
vizsgálati módszere (2). Ennek ellenére, ionizálóhatása miatt,
nem alkalmazzuk szokványosan a teratomák kórismézésében.

Dermoid tömlõ. Bennéke lehet vízszerû, zsíros vagy kevert.
A zsír a tömlõ falában (sötét rétegként ábrázolódik a tömlõtok-
ban) és/vagy a tömött részben lerakódva látható. A zsír fajla-
gos sûrûsége kicsi (CT-képen sötétszürke/fekete jelt ad) és
úszik a vízen. Ezért esetenként a víz- és a zsírtartalom találko-
zásánál szintképzõdés, rétegzõdés figyelhetõ meg a tömlõ bel-
sejében. Máskor a zsír és keratin keveréke vízben úszó göm-
bökre emlékeztetõ szerkezeteket formál. Számottevõ mennyi-
ségû hajszál és túlnyomóan vizes bennék a sûrûséget fokozza.
Néha a tömlõben a hajlabdacs kerekded, egyenetlen sûrûségû
képletként ábrázolódik. Jellegzetes a Rokitansky-csomó (felis-
merése ultrahangvizsgálattal nehezebb, mert hangvisszaverõ-
dés megegyezhet a sûrû tömlõtartalommal).

A Rokitansky-csomó 0,5–5 cm nagyságú, a tömlõtok
belsejéhez hozzáfekvõ vagy a sövényen elhelyezkedõ,
néha belsõ hidat képzõ szerkezet, melynek a felszíne
általában sima. Lehet tömött és tömlõs képlet is. A ben-
ne lévõ zsír és durva mészlerakódás fajlagos jel. Fogat
is tartalmazhat. Általában nem vagy csak gyengén ere-
zett (2, 3).

A kontrasztanyag-halmozás nem jellemzõ a jóindulatú terato-
mákra, de ha pajzsmirigyszövet is van benne, kifejezett lehet.
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Rosszindulatú elfajulás. A 45 év feletti életkorban elõforduló,
illetve a 10 cm-nél nagyobb teratomák rosszindulatú elfajulá-
sának kockázata nagyobb (4). Gazdag erezettség, élénk kont-
raszthalmozás valamely egyenetlen szerkezetû tömött részen
belül, valamint a tokáttörés és a környezeti beszûrõdés jelei
rosszindulatúságra utalnak. A rosszindulatú elfajulás legin-
kább a Rokitansky-csomóban alakul ki (4). Amennyiben a tok
megreped, gyenge jelerõsségû, zsíros folyadékzseb jelenhet
meg, szokásosan a jobb rekeszfél alatt (3, 5).

Pseudomyxoma peritonei. Nyákos bélhámot tartalmazó tera-
tomából alakulhat ki (4, 6). Ilyen esetben a képalkotó vizsgála-
tokkal nagymennyiségû hasvíz látható a hasüregben. Nagy
víztartalomkor a CT-vel és MRI-vel a vízre jellemzõ jeleket
látjuk, de ha nagyobb a fehérjetartalom, a hasi folyadék sûrû-
sége és ennek megfelelõen a jeladás megváltozhat. Idült fenn-
álláskor – a hashártya gyulladása következtében – a hashár-
tyán vastagodások, csomók, összenövések, sövények kelet-
kezhetnek. Nagyobb mennyiségû zselés hasvíz benyomatot
képezhet a szövetes szervek felszínén (a máj és a lép felszíne
csipkézetté válik). A sûrû anyag a vastagbél melletti árokban
és a kismedencében megül, ezáltal a bélfodor és a vékonybelek
középre nyomódnak. Esetenként meszesedés alakul ki az érin-
tett hashártyafelszíneken. A hashártyai rákosodástól nehéz
megkülönböztetni. Jellemzõ, hogy pseudomyxoma peritonei-
ben a belek savós hártyája és a bélfodor érintetlen (6).

Ál-Meigs-tünetcsoport. A teratomáknál a hasvíz mellett idõn-
ként mellkasi folyadékgyülem is megjelenhet (7).

" MR. Nem minden esetben mutatja meg olyan jól a terato-
mákra sajátos zsírtartalmat, mint a CT. Ennek hátterében az
áll, hogy a zsír kimutatásában a jel–zaj arány kedvezõbb CT
vizsgálattal, illetve a környezõ meszesedés a mágneses mezõ
egyenlõtlenségét okozhatja (2).

A zsírtartalom és az egyéb természetû anyagok (bevérzés) el-
különítésében szükség lehet különleges MR vizsgálatokra,
mint a zsírelnyomás, Dixon-módszer stb.

! ÉRETT, TÖMÖR TERATOMA
Képalkotó vizsgálatokkal nem lehet megkülönböztetni az éret-
len teratomáktól (3).

! ÉRETLEN TERATOMA
Az érett teratomáknál nagyobbak (15–25 cm) (3). Döntõen tö-
mött vagy nagy szabálytalan tömör elemet tartalmazó tömlõs
daganatok. A zsírtartalom kevésbé kifejezett és apró gócokban
jelenik meg. A meszesedés a daganat állományában finoman
elszórva ábrázolódik, ellentétben az érett teratomákkal, ame-
lyekre a durva, rögös meszesedés a jellemzõ (4, 8). Bevérzés
gyakoribb (1. ábra).

! NÖVEKVÕ TERATOMA TÜNETCSOPORT
A növekvõ teratoma tünetcsoport csírasejtes here- vagy pete-
fészek-daganatok (non-seminoma csoport) kemoterápiája so-
rán elõforduló jelenség. Lényege: a rosszindulatú daganatsej-
tek elpusztulásakor vagy után, jóindulatú daganatsejtek jelen-
nek meg, és indulnak gyors növekedésnek. Az alapvetõen ha-

tékony kemoterápia hatására a daganatjelzõk (AFP, hCG) szé-
rumszintje élettanira csökken. A gyorsan növekedõ hasüregi
daganat képalkotó vizsgálatokkal könnyen felismerhetõ.
A nõknél a csírasejtes daganatok ritkábbak, mint a férfiaknál,
ezért náluk gyakrabban látott jelenség (9). Felismerése nagyon
fontos, mert más a kezelése, mint a kiújult csírasejtes dagana-
toké (a gyógyszeres kezelés változtatása helyett mûtéti keze-
lést igényel).

A növekvõ teratoma tünetcsoport sem CT-vel, sem MR-rel
nem könnyû elkülöníteni a valódi kiújulástól Elõfordulhat a
petefészekben vagy a hasüreg valamely pontján, de a hashár-
tyán elszórtan megjelenõ felrakodások képében is mutatkoz-
hat. Jellemzõ az új keletû meszesedés, vagy a zsíros területek
megjelenése, illetve ezeknek a kezdeti állapothoz viszonyított
kifejezettebbé válása. Tömlõs elváltozásként megjelenõ képlet
szintén növekvõ teratoma tünetcsoportra utal (9).

! PETEFÉSZEKGOLYVA (STRUMA OVARII)
Többnyire az érett tömlõs teratomák egyik megnyilvánulási
formája, azonban elõfordul rosszindulatú változata is. Leírták
különbözõ érettségû teratomákkal társulva, azaz a petefészek-
golyva a carcinoid mellett is megjelenhet (collision of tumors)
(3).

Felismerése nehéz. A tiszta petefészekgolyva (monodermalis
teratoma) CT/MR képeken nem mutat zsírtartalmat. Ha zsír is
látható, akkor szokványos teratoma részeként van jelen a pete-
fészekben.

1. ábra. CT (vénás fázis): 12!14,5 cm-es lebenyes felszínû,
egyenlõtlen halmozású, üreges területeket is tartalmazó daganat.
Állományában finom meszesedés sejthetõ. (Ia stádiumú éretlen
teratoma.)
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" CT. Megjelenése nem fajlagos: összetett, átlagosan 10
cm-es daganat. A pajzsmirigygolyvájához hasonlóan tömör és
sûrû bennékû üreges részeket egyaránt tartalmaz. A meszese-
dés jellegzetes. Ál-Meigs-tünetcsoport kísérheti (4, 7).

" MR. Jellegzetesen jól körülírt, lebenyes felszínû tömör kép-
letként látható, amelynek állományában számos kicsiny üreg
látható. A tömör rész a T2-súlyozott felvételen gyenge, T1-
felvételen közepes jelerõsségû. Az üreges rész jelerõssége vál-
tozó a T1- és a T2-felvételeken is; a mûködés-MR-felvételen
pedig terjedésgátlást mutató területekként jelenik meg, ami a
pajzsmirigyszövet tüszõiben meggyûlõ sûrû, nyúlós kolloid-
tartalom következménye. A pajzsmirigyhormonok gyülemlé-
sétõl függõen változik a üregtartalmon sûrûsége; ezt a petefé-
szekgolyvára jellemzõnek tartják. A daganafal élénk anyag-
cseréje és gazdag érellátása miatt halmozza a kontrasztanya-
got, ezért a daganat külseje „csipkézettnek” látszik (3, 4, 8,
11).

Leírták a petefészekgolyva teljesen tömlõs formáját is. Ezt, ha
nem termel hormont, lehetetlen elkülöníteni más tömlõs pete-
fészek-daganattól (10). A rosszindulatú változatának sincsen
sajátos MR/CT jele: a kontrasztanyag-halmozás és a terjedés-
gátlás a jóindulatú formában is látható, a szabálytalan felszín
és a környezeti terjedés azonban felveti a rosszindulatúság
gyanúját (4).

! NEUROECTODREMALIS DAGANAT
Általában nagyméretû, tömör daganat tömlõs részekkel, be-
vérzésekkel. A petefészekben kialakuló formájukat még nem
jellemezte a képalkotó szakirodalom (3).

! CARCINOID
Megjelenése a CT-, MR-felvételen tükrözi a szövettani sokszí-
nûséget (gerendázott, nyákos, szigetes, golyvás), alapállomá-
nya rostos. Általában többrekeszes, tömlõs daganat, amelyben
a T2-felvételeken alacsony jelerõsségû tömör állomány is
megjelenik. A tömlõs rész szivacsszerû, ami egyébként a gra-
nulosasejtes daganatokra is jellemzõ (3, 4).

Az egyöntetûen tömör carcinoid elkülönítése a kötõszövet-da-
ganatoktól a terjedésgátlás (mûködés-MR) és az érszerkezet
vizsgálatával (folyamat-MR) lehetséges: a carcinoidban foko-
zott az erezõdés és a terjedésgátlás (4, 12, 13).

! DYSGERMINOMA
Leginkább egyoldali (6–10%-ban kétoldali), szinte mindig tel-
jesen tömör és jól körülhatárolt, átlagosan 15 cm nagyságú
daganat.

" CT. Halmozó rostos-eres sövények által lebenyekre tagolt
daganat látható. Szövetelhalás következtében üreges vagy be-
vérzett területek jelenhetnek meg. A meszesedési foltok jelleg-
zetesek (4, 8, 14).

" MR. Tömör, lebenyes daganat, melynek állománya az
izomszövethez képest a T1-súlyozott felvételeken csökkent a
T2-súlyozott felvételeken inkább fokozott jelerõsségû. A sö-
vények a T2-felvételeken alacsony, vagy közepes jelerõsségû-

ek, vizenyõ esetén a jelerõsség fokozódhat. Gadolínium adása-
kor T1-felvételen kifejezett halmozás észlelhetõ (4, 14)
(2. ábra).

! SZIKZACSKÓDAGANAT (YOLK SAC TUMOR),
ENDODERMALIS SINUS TUMOR

CT. Nagyméretû, egyoldali, simafelszínû, tömör és üreges te-
rületeket egyaránt tartalmazó daganat, mely a kontrasztanya-
got egyenlõtlenül halmozza, állománya bevérzésekkel tarkí-
tott. Jellegzetes az úgynevezett „bright dot sign”: a fokozott
erezõdés következtében kialakuló tágult érrajzolat a daganat
falában vagy tömör részeiben (4, 8, 15). További jellegzetes-
ség a sajátosan gyors növekedés következtében bekövetkezõ
tokrepedés. Társulhat hasvízzel (3. ábra).

" MR. A bevérzések következtében kifejezett jelerõsségû te-
rületek láthatók a T1-súlyozott felvételeken (4, 15).

! ELSÕDLEGES PETEFÉSZEK-BOHOLYRÁK (PRIMER
OVARIAN CHORIOCARCINOMA)

Kevés képalkotó vizsgálati leírás található az irodalomban.
Fokozottan erezett, tömör daganat, benne üreges területek, va-
lamint bevérzések, elhalások is láthatók (16).

" CT. Szabálytalan tömör területeket tartalmazó daganat el-
halásokkal, a szélein szókatlanul nagy érképletekkel (16).

" MR. A fokozott erezettség következtében a T2-felvéte-
leteken feltûnõ jelerõsségvesztések láthatók; ezek az érképle-

2. ábra. CT (vénás szakasz): 15!18 cm-es, döntõen tömör, sima-
felszínû, egynemûen halmozó daganat állományát elhalások tar-
kítják. A hasüregben kevés folyadék. (Ia stádiumú dysger-
minoma.)



teknek felelnek meg. A daganat belsejében kialakuló bevérzé-
sek kifejezett jelerõsséget adnak a T1-felvételeken. A jelentõs
gadolíniumhalmozás szintén fokozott erezettségre utal (16).

! POLYEMBRYOMA
Rendkívül ritka daganat, többnyire kevert csírasejtes dagana-
tok részeként fordul elõ. Képalkotói jellegzetességi nem
ismertek (4).

! ÉBRÉNYI RÁK (EMBRYON CARCINOMA)
Nagyméretû, kevert szerkezetû, de javarészt tömör daganat
(4).

! KEVERT CSÍRASEJTES DAGANATOK
A képalkotó jellegzetességei nem ismertek. Esetismertetések-
ben többnyire nagy, tömör, bevérzésekkel, üreges felritkulá-
sokkal vegyes daganatnak írják. Meszesedés vagy zsírszövet is
elõfordulhat (4).
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3. ábra. CT (natív): 11!14 cm-es, tömör és üreges területeket tar-
talmazó, bevérzésekkel tarkított daganat. Tokja megrepedt.
A hasüregben nagy mennyiségû folyadék. (Ic stádiumú szik-
zacskódaganat)
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