
! ÖSSZEFOGLALÁS
A petefészek csírasejtdaganatai az összes petefészekdaganat
20-25%-át teszik ki, de a fiatal korban jelentkezõ daganatok
túlnyomó többségét ezek adják. Bár az összes rosszindulatú
petefészekdaganatnak csak 3%-a tartozik ebbe a csoportba,
mégis kiemelt figyelmet érdemelnek, mivel a klinikai megjele-
nés, kórismézés és a vérben mérhetõ vagy a szövetekben im-
munfestéssel kimutatható daganatjelzõk alapvetõen eltérnek a
hám eredetû petefészek-daganatokban elõfordulóktól. A kór-
jóslatot döntõen befolyásolja, hogy tisztán dysgerminoma
összetételû-e a daganat, vagy más szövetféleségekkel kevert
daganatról van szó. Mivel fiatalokban keletkezik a mûtéti ke-
zelésben egyéni szempontokat is figyelembe kell venni, példá-
ul a termékenység megtartását. A csírasejtdaganatok gyógy-
szeres kezelése alapvetõen különbözik a hámeredetû petefé-
szekrákokétól, az elsõ vonalban a leggyakrabban a BEP kemo-
terápia az elfogadott. Tekintettel ezen daganatok igen ritka
elõfordulására, véletlen beválasztásos vizsgálatok végzése
sokkal nehezebb, így a mûtéti és gyógyszeres kezeléseket ille-
tõen is kevesebb a rendelkezésre álló, bizonyítékokon alapuló
adat.

Kulcsszók: csírasejtes petefészek-daganat, sebészi ellátás, ter-
mékenységet megõrzõ mûtét

! ABSTRACT
SURGICAL TREATMENT OF OVARIAN GERM CELL
TUMORS
Germ cell tumours of the ovary account for 20–25% of all
ovarian tumours, with the majority of the adolescent and
young adult lesions presenting from this group. Although only
3% of all ovarian malignancies are of germ cell origin, they
deserve special attention because of the difference in
diagnostics, clinical and immuno-histochemical features and
tumour markers. The prognosis is greatly determined by the
histology, pure dysgerminomas have much better prognosis

than those tumours with mixed histological elements. Since the
disease often presents in young age there are special aspects,
like the need for fertility preserving surgery, that have to be
taken in consideration. The chemotherapy of germ cell ovarian
tumours mainly differs from that of the epithelial ones, the first
line treatment being most often according to the BEP protocol.
Regarding the much lower incidence of these tumours
accomplishing randomized controlled trials is a much harder
task, therefore the evidence based data in this subject is limi-
ted.

Key words: ovarian germ cell tumor, surgery treatment,
fertility sparing surgery

! BEVEZETÉS
A petefészek csírasejtdaganatai az elsõdleges csírasejtekbõl
alakulnak ki. A petefészek-daganatok 20–25%-a tartozik ebbe
a csoportba, de a rosszindulatú petefészekdaganatok mind-
össze 3%-át adják (1, 2). Elõfordulásuk a fiatalabb életkorban
(10–30 éves kor között) jellemzõ, a gyermek és serdülõkori da-
ganatokat egy 4 éves korig látott kisebb csúcs és egy 9 éves
korban kezdõdõ második csúcs jellemzi (2, 3). A csírasejt-
daganatok összefoglaló elnevezésébe számos szövettani forma
tartozik, sebészi kezelésük mégis egységes szempontok sze-
rinti (4). A Nemzetközi Egészségügyi Szervezet (WHO) 2014-
es besorolása a petefészek csírasejt eredetû daganatait a követ-
kezõképpen csoportosítja: dysgerminoma, endodermalis szi-
nusz daganat, embryonalis rák, nem terhességi magzatboholy-
rák, kevert csírasejtes daganat és a teratomák (éretlen tera-
toma, érett teratoma és monodermalis (egyrétegû) terartomák)
(5). Az endodermalis elemeket vagy trofoblasztot tartalmazó
kevert csírasejtes daganatok növekedése rendkívül gyors
lehet, akár néhány napos megkettõzõdési idõvel, így a kórisme
mielõbbi felállítása létfontosságú.
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! KLINIKAI MEGJELENÉS
Jellemzõen a fiatalabb korosztályt érintõ betegség: a Nemzeti
Rák Központ (National Institute of Cancer) SEER
(Surveillance, Epidemiology and End Results) jelentése alap-
ján a betegek életkorának középértéke a kórismézéskor 22 év,
és a betegek 91%-a fiatalabb 40 évesnél a felismeréskor (6).
A jelentkezõ tünetek változatosak lehetnek: hasvíz, vagy maga
a daganat okozta haskörfogat-növekedés, hasi fájdalom, rend-
ellenes hüvelyi vérzés vagy állapotossági tünetek. A daganat
jellemzõen 10 cm feletti a felismeréskor, és 20%-ban hasvíz
képzõdéssel jár (7) (1. ábra). A daganat jellemzõen a véráram-
mal, a nyirokutakon keresztül és a hashártyán terjed (7) (2.
ábra).

A betegek 85%-ában fordul elõ hasi alhasi fájdalommal kap-
csolódó tapintható képletként, a betegek 10 %-a pedig heveny

hasi tünetekkel jelentkezik, melynek oka a daganat megrepe-
dése, bevérzése vagy megtekeredése. Ez utóbbi tünetek gyak-
rabban fordulnak elõ endodermalis szinusz daganat vagy ke-
vert csírasejtes daganat esetén, és gyakran a féregnyúlvány he-
veny gyulladásának téves kórisméjéhez vezetnek (1) (3. ábra).

A gyakorlat szempontjából csírasejtdaganatok alapvetõen a
dysgerminoma és a nem dysgerminoma daganatokra osztha-
tók.

" A dysgerminomák az elõcsírasejtekbõl származnak, és kife-
jezetten érzékenyek a gyógyszeres és a sugárkezelésre (8).
Kórjóslatukat alapvetõen meghatározza, hogy a dysger-
minoma „tisztán” fordul elõ, vagy más csírasejtes daganat-
elemekkel keverten (9, 10).
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1. ábra. Hasüreget kitöltõ dysgerminoma 16 éves lányban.
1: méh, 2: ép jobb oldali petefészek

2. ábra. Az elõbbi bal oldali petefészekdaganat és a helyi nyirok-
csomók eltávolítása utáni állapot.
1: bal külsõ csípõverõér, 2: bal külsõ csípõvisszér, 3: húgyvezeték

3. ábra. Heveny hasi tüneteket okozó többszörösen megcsavaro-
dott jobb oldali dysgerminoma 10 éves leánygyermekben. A nyíl
a kornak megfelelõ kis méhet jelöli

4. ábra. Tömör és tömlõszerû részeket is tartalmazó éretlen tera-
toma
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" Az endodermalis szinuszdaganat elemei a belsõ csíralemez-
bõl származnak, míg az embrionális rák az embrionális le-
mez sejtjeibõl ered, és mindkettõ igen gyors lefolyású.
A magzatboholyrák (choriocarcinoma) a magzatburok,
méhlepény szövetelemeinek elkülönülésébõl (differenciáló-
dás) ered, és elsõsorban a véráram útján a tüdõbe ad áttéte-
ket (8).

A csírasejtdaganatok nagy csoportját a teratomák képezik:
éretlen teratomák, érett tömör teratomák és érett tömlõszerû
teratomák (dermoid tömlõk). Közös jellemzõjük, hogy több (2
vagy 3) csíralemezbõl származó elemeket tartalmaznak (4.
ábra). Az érett formáik jóindulatúak, de jelen lehet bennük
nem csírasejt eredetû rosszindulatú elem is, legtöbbször
laphámrák, mely a csírasejtdaganatokkal ellentétben általában
nem érzékeny a kemoterápiára (11).

! KÓRMEGÁLLAPÍTÁS
Szövettani változattól függõen a következõ daganatjelzõk se-
gíthetik a betegség kórismézését, így a gyanú felmerülésekor
érdemes ezek vizsgálata is.

Szövettani kórisme, immunfestés. A dysgerminomákra jellem-
zõ a PAS-festéssel a sejtekben látható glikogén, a PLAP-
(placental alkaline phosphatase) és a c-KIT (CD117) pozitivi-
tás. Mind a dysgerminoma, mind az embrionális rák pozitív az
OCT3/4 (octamer-binding transcription factor 3/4), de az elõb-
biekben a CD30 negatív, míg az utóbbiakban pozitív. Az
endodermalis szinusz daganat sejtjei AFP-, a magzatboholyrák
sejtjei pedig hCG-pozitívak; a tiszta dysgerminomákban
mindkettõ negatív (1). A magzatboholyrák citokeratin-,
a-inhibin- és glipikán-3, valamint hPL-festõdést mutathatnak
(12, 13). Ezen szövettani jellegzetességek következménye,
hogy a hCG és az AFP vérben mért töménységének meghatá-
rozása segíthet a kórisme felállításában, és annak meghatáro-
zásában, hogy tiszta vagy kevert formájú daganatról van-e szó.
Ezeknek a daganatjelzõknek a sebészi kezelés teljességének
vagy a daganatkiújulásnak a meghatározásában is fontos sze-
repük van. Lényeges tudni, hogy a hCG féléletideje 1–2 nap,
míg az AFP-é 6–7 nap. Fontos ezen túl a laktát-dehidrogenáz
(LDH) – általános daganatjelzõ, melynek szintje fokozott sejt-
osztódáskor megemelkedhet –, valamint a CA125, amely pete-
fészek eredetû daganatokban általában emelkedett lehet (8).

Képalkotó vizsgálat. A kivizsgálás elengedhetetlen része a há-
romterületes képalkotás (mellkas, has, medence); leginkább
elfogadott formája a komputertomográfia (CT).

Mind a daganatjelzõk, mind a képalkotók segítik a sebészi terv
felállítását, és fontosak a beteggel való egyeztetéskor, ameny-
nyiben felmerül a termékenység megtartása (14). A betegség
kiterjedésének megállapításában kérdéses esetben PET–CT
vizsgálat lehet segítségünkre.

! SEBÉSZETI KEZELÉS
A mûtét hasi úton történik. A rosszindulatú betegség stádiumá-
nak beosztása a hámeredetû petefészekrákok beosztásával
egyezik meg. Szövettani mintavétel céljából sebészi kezelés

mindenképp szükséges. A legtöbb daganat korai (I-es) stádiu-
mú a felismeréskor, így a termékenység megtartásának esélye
általában nagyobb. A fiatal betegekben a daganat kifejezetten
jó eséllyel gyógyítható, 85%-os betegségmentes és 97%-os
teljes 5 éves túléléssel (15). Általánosságban elmondható,
hogy a felnõtt nõkben kialakuló daganat platinaalapú kemote-
rápiás kezelésre olyannyira érzékeny, hogy a mûtét utáni
gyógyszeres kezelés a legkoraibb stádiumok kivételével szok-
ványosnak tekinthetõ, és még azon betegek 80%-a is gyógyít-
ható, akiknek a daganatát nem lehetet teljesen eltávolítani (16,
17)

A stádium pontos meghatározásának érdekében végzett mûtéti
lépések a hámeredetû petefészekrákban alkalmazottakkal
egyezik. A daganat általános mûtéti kezelése a teljes méh és
kétoldali méhfüggelék, valamint teljes kismedencei és a hasi
fõverõér körüli nyirokcsomó eltávolítás a vesegyûjtõér szintjé-
ig (18). A nyirokcsomó-eltávolítás fontossága azonban nem
egyértelmû: egy visszatekintõ vizsgálatban korai stádiumú csí-
rasejtes daganatok esetén ugyanis nem különbözött azon bete-
gek túlélése, akiknek eltávolították a nyirokcsomóit azokétól,
akiknek nem (19). Mégis a nyirokcsomó-érintettség kifejezet-
ten rossz kórjóslattal társul, így ezen daganat esetén is érvé-
nyes, hogy a mûtét elõtti képalkotók, vagy mûtét alatt gyanús
nyirokcsomók eltávolítása elengedhetetlen (5. ábra).

Megjegyzendõ, hogy mivel a petefészek csírasejtdaganatai fi-
atalabb, termékeny életkorban alakulnak ki, így alapelv, hogy
amennyiben lehetséges, a termékenység megtartását elõtérbe
kell helyezni. Minden esetben elvégzendõ beavatkozás a
hasnyitás utáni hasvíz vagy hasûri mosófolyadék gyûjtése, va-
lamint – még látható áttét nélkül is – a nagycseplesz eltávolítá-
sa, valamint kenetvétel vagy kimetszés a rekeszt borító hashár-
tyáról.

5. ábra. 16 éves leány PET-CT vizsgálata. A jobb petefészek eltá-
volítva dysgerminoma miatt. A vizsgálat a bal petefészekben is
igazolta a daganatot, a hasi fõverõér melletti áttéttel (sárga nyi-
lak).
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Elõrehaladott esetekben a teljes daganatmentesség mûtéti el-
érése növeli a teljes túlélés idõtartamát, de a mûtét nagyfokú
kiterjesztésének terve során figyelembe kell venni, hogy a da-
ganatok jelentõs része kifejezetten jól válaszol a platinaalapú
daganatellenes kezelésre. Így általánosságban elmondható,
hogy annyi daganatot kell eltávolítani amennyi a szövõdmé-
nyek jelentõs növekedésének elkerülése mellett lehetséges.
A mûtét utáni daganatellenes kezelést követõen a daganat ki-
újulásának esélye számottevõen nagyobb azon betegekben,
akiknek daganatát nem távolították el teljesen, szemben azok-
kal, akikben nem maradt látható daganat (20).

Bár bizonyítékon alapuló adat nem áll rendelkezésre, váloga-
tott esetekben a mûtét elõtti gyógyszeres kezelés is felmerül
daganatkisebbítés céljából.

Termékenységet megtartó mûtét. Korai stádiumban az egyol-
dali méhfüggelék eltávolítása az egészséges méh és ellenoldali
méhfüggelék megtartásával nemcsak a késõbbi fogamzás lehe-
tõségét rejti magában, hanem a szív- és érrendszeri kórállapo-
tok és a csontritkulás létrejöttének esélyét is csökkenti. A bete-
gek 80%-ában még a daganatellenes kezelést követõen is ren-
dezõdik a havivérzés, a várandóssági szövõdmények elõfordu-
lása nem gyakoribb (21). Az ellenoldali petefészek 5–10%-
ban daganatos. Erre, és a daganatellenes gyógyszeres kezelés
sikerességére tekintettel a mûtét során az ellenoldali petefé-
szekbõl történõ mintavétel indokolatlan, ráadásul a mûtétet kö-
vetõ összenövések esélyét növeli, a fogamzás esélyét pedig
csökkenti (22, 23).

Amennyiben mind a két petefészek eltávolítása indokolt, a pe-
tesejt-fagyasztás szóba jön. Fiatalkorú betegnél még kétoldali
petefészek érintettség esetén is törekedjünk a méh megtartásá-
ra, ha a folyamat a petefészkekre korlátozódik, mivel a késõb-
biekben adományozott petesejttel végzett mesterséges megter-
mékenyítéssel lehetséges várandósság és a gyermekvállalás.
Elõrehaladott esetekben a termékenység megtartásának esé-
lyét növelheti a mûtét elõtt végzett kemoterápiás kezelés, de
erre csak kevés beteg, nem véletlen beválasztásos vizsgálata
utal (24).

! GYÓGYSZERES KEZELÉS
A mûtétet követõen daganatellenes utókezeléstõl az I. stádiu-
mú (IA vagy IB) dysgerminoma vagy az IA stádiumú G1 éret-
len teratoma esetén el lehet tekinteni. Minden más rosszindula-
tú csírasejtes daganatnál szükséges kemoterápia (18). Elsõdle-
ges (mûtét utáni) kezelésként a BEP- (bleomicin–etopozid–
ciszplatin) kezelés, míg a kiújult daganatok kezelésére a TIP
(paclitaxel–ifosfamid–ciszplatin) adása, vagy õssejtátülte-
téssel végzett nagyadagú kemoterápia ajánlott. Egyéb szóba
jövõ kezelések még a ciszplatin–etopozid, docetaxel, VIP
(etopozid–ifoszfamid–ciszplatin), a paclitaxel, paclitaxel–
carboplatin és a paclitaxel–gemcitabin (18).

! KIÚJULT DAGANAT
A daganat kiújulására a kezelés befejezését követõ két évben
van a legnagyobb esély. Szerencsére ritkán újul ki a daganat,
ezért a kezelés módjának meghatározására kevés klinikai vizs-
gálati eredmény áll rendelkezésre. Amennyiben a sebészi ke-

zelés mellett döntünk, elsõdleges cél a teljes daganatmentesség
elérése, ezzel a teljes túlélés esélyét növelni tudjuk. A mûtét
kivitelezhetõségére alapos kivizsgálás és a korlátozott számú
vizsgálat miatt egyéni döntés szükséges (25).
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A magyar nyelv étlapja

Számos olyan kifejezés van a magyar nyelvben, amely ételekhez kapcsolható – ugyanakkor egy nem magyar anyanyelvû-
nek nem könnyû ezeket a kifejezéseket megérteni.

Mert ez az egyedüli nyelv, amelyben:
Te is lehetsz sótlan
de be is lehetsz sózva,
borsózhat a hátad,
de a falra is hányhatsz,
lehet paprikás a hangulatod,de lehetsz zabos.
Beszélhetsz zöldségeket
egy gyümölcsözõ kapcsolatban,
megolajozhatsz bármilyen problémát,
lezsírozhatod a szerzõdést,
de le is vajazhatod.
Tudod, ki a cukros bácsi,
akinek a fejétõl bûzlik a hal.
Lekenyerezheted a gyereked,
sõt, kenyérre kenheted.
Hájjal kenegethetsz,
rizsázhatsz a kollégádnak,
ha mákod van, mindenki irigykedik rád.
De zsír király vagy,
ha még malacod is van.
Csak vedd le a tökfödõt, ha velem beszélgetsz,
akkor a paradicsomban érezheted magad.
Tarthatnak téged tejfeles szájúnak,
tudod, mi az a babos kend?,
kolbászolhatsz a városban,
vigyázol, nehogy elperecelj,
ügyelj arra, nehogy belecsokizz a nadrágodba,
mert akkor becsúszik a sportszelet.

Belecsapsz a lecsóba,
tejelsz, mint egy katonatiszt,
annak a büdös gyökérnek tökölsz reggelente.
Veled csak úgy nem kukoricázhat senki, mert
úgyis kisajtolod belõle az igazságot,
mert te nem vagy piskóta!
…és nem vagy tejbetök!
Ne legyél puding!
Tökkelütött még lehetsz.
A gyerekednek helyes kis hurkái vannak,
az asszonynak meg sonkái.
Menekülj, ha bukta van!
Te, kis öcsisajt,
vagy hívjalak Paprika Jancsinak?
Lehet retkes a lábad, hát hogy a retekbe ne?
Lyukas lehet a zoknid, mert kilátszik a krumplid.
Tudod, nem minden papsajt,
az sem jó, ha citromba harapsz, de fõbe harapni sem sietõs,
és ha gondolod, adhatok egy barackot a fejed búbjára,
csak vedd le a tökfödõt!
Mert mi már csak tudjuk, mikor ettük meg a kenyerünk javát.
Nos, ne tökölj sokat, oszd meg ezt a bejegyzést,
és ha tudsz még más kifejezéseket, egészítsd is ki!
A túróba már!
De azt meg kell mondjam: kemény dió lesz folytatni a sort!

Apor Péter dr.


