
Eredeti közlemény

© MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága   www.pro-patientE.hu Magyar Onkológia  45. évfolyam  5. szám  2001 393

Közlésre érkezett: 2000. december 5.
Elfogadva: 2001. január 17.
Levelezési cím: dr. Demeter Attila, Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, I. Szülészeti
és Nôgyógyászati Klinika, 1088. Budapest, Baross u. 27., Tel: 266 0506, Fax: 317 6174, e-mail: demeter@noi1.sote.hu

Az alacsony malignitású
petefészek-daganatok kezelésével
szerzett tapasztalataink Klinikánk

10 éves beteganyagában (1990-2000)

Demeter Attila, Szirmai Katalin, Sipos Norbert, Bálega János, 
Szánthó András, Papp Zoltán

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar,
I. Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika, Budapest

A vizsgálat célja: Klinikánkon 10 év alatt diagnosztizált és kezelt alacsony malignitású petefészek- (LMP) daga-
natos betegek adatainak elemzése és következtetések levonása. Vizsgálati módszerek: 1990. január 1. és 1999.
december 31. között összesen 163 epithelialis petefészek-daganatos beteget operáltunk, s ebbôl az alacsony
malignitású daganatos betegek száma 27 volt. Beteganyagunkban vizsgáltuk az alacsony malignitású petefé-
szek-daganatok elôfordulási gyakoriságát, a daganatok részletes szövettanát, a betegek életkorát, a stádium-
megoszlást, az oldaliságot, a tumormarkerek szerepét a felismerésben. Összegeztük ezen betegek kezelésével
szerzett tapasztalatainkat és összehasonlítottuk az epithelialis petefészekrákos betegek hasonló adataival.
Eredmények: Az alacsony malignitású petefészek-daganatok incidenciája anyagunkban 16,5% volt. A betegek
átlagos életkora lényegesen alacsonyabb volt, mint a hámeredetû petefészekrákosoké (45, illetve 57 év). Az
LMP daganatok 87%-a korai stádiumban került felismerésre, szemben a petefészekrákkal, amelyet 81%-ban
elôrehaladott stádiumban diagnosztizáltunk. A tumormarkerek közül a leghasznosabbnak tartott CA-125
szintje 15%-ban (4 beteg) volt emelkedett alacsony malignitású petefészek-daganat esetén. Fiatal, 35 év alatti
betegeknél, a konzerváló sebészi utat választva 50%-uk (3/6 beteg) késôbb sikeres terhességet viselt ki. Öt
éven át követhetô (15/25) betegeink között recidíva nem alakult ki. Következtetések: Az alacsony malignitású
petefészek-daganatos betegek életkora lényegesen alacsonyabb, mint a petefészekrákos betegeké. Jóllehet az
LMP ovariumdaganat ugyanúgy lehet elôrehaladott stádiumú, mint a petefészekrák, az elváltozást az esetek
döntô többségében korai stádiumban ismertük fel. A kórkép kimutatásában a tumormarkerek jelentôsége cse-
kély. Az alacsony malignitású petefészek-daganatok kezelése sebészi. Fiatal, 35 év alatti életkorban, amennyi-
ben a beteg reproduktív terveit még nem zárta le, lehetséges konzerváló sebészi megoldás, azaz az azonos ol-
dali függelék eltávolítása a méh és az ellenkezô oldali függelék visszahagyásával. Ily módon operált betegeink
50%-a késôbb sikeres terhességet viselt ki s recidíva közülük senkinél nem jelentkezett. Magyar Onkológia
45:393–396, 2001

The authors analyzed the epidemiologic and histological characteristics and the management of ovarian
carcinoma of low malignant potential (LMP) at a university hospital between 1990 and 2000. The authors
carried out a retrospective study reviewing hospital charts. Based on the records experience with 29 such
tumors is peresented. Of these 20 (74%) were of the serous variety, 7 (26%) were mucinous. LMP tumors
accounted for 16% of proliferating epithelial ovarian tumors. They occured at a mean age of 45 years. The
LMP tumors were bilateral in 12% of the cases. The majority of patients (87%) with LMP tumors presented
with early stage disease. Tumor markers such as CA-125 were not always elevated as in invasive ovarian
carcinoma. Laboratory investigations have not demonstrated that these tumors represent an intermediate
step between benign ovarian tumors and carcinoma. The recommended therapy is surgical, consisting of
total abdominal hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy, peritoneal washings, and tumor debulking.
Conservative surgery consisting of unilateral salpingo-oophorectomy is considered to be an appropriate
treatment for young women with early stage LMP ovarian tumors who wish to retain their fertility potential.
50 percent of women who underwent conservative surgery subsequently conceived in this study. There were
no recurrences in the study group, so the authors conclude that the long term outcome of LMP tumors is
extremely favorable. Demeter A, Szirmai K, Sipos N, Bálega J, Szánthó A, Papp Z. Ovarian carcinoma of low
malignant potential treated at the 1st Department of Obstetrics and Gynecology Semmelweis University Faculty of
Medicine, between 1990 and 2000. Hungarian Oncology 45:393–396, 2001
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Bevezetés

Korábban borderline, ma inkább alacsony malig-
nitású jelzôvel illetett petefészek-daganatok (an-
golul Low Malignant Potential, rövidítve LMP)
alatt azokat a tumorokat értjük, amelyek szövet-
tanilag epithelialis hyperplasiát, fokozott mitoti-
cus aktivitást, cellularis és nuclearis atypiát mu-
tatnak, de stromainvasiót nem (3).

Jóllehet sokáig a petefészek állományára kor-
látozódnak, késôbb annak határait átlépve akár
áttétet is adhatnak. Prognózisuk azonban az epi-
thelialis petefészekráknál lényegesen jobb, hi-
szen míg az elôbbiek 5 éves túlélése 25–30%, ad-
dig az LMP tumoroké 90–95% (9).

Az elsô közlemény, amely a fenti tumorokról
számol be, 1929-ben jelent meg Taylor tollából
(12). 1961-ben a FIGO hangsúlyozta a fenti tu-
morok fontosságát és bevezette az alacsony ma-
lignitású daganat elnevezést (6). A borderline
név helyett fokozatosan az LMP kifejezés terjedt
el, fôleg az angolszász országokban. Az LMP
petefészek-daganat ugyanúgy lehet serosus,
mucinosus, endometrioid, világos sejtes és
Brenner-tumor, mint az epithelialis ovariumcar-
cinoma, jóllehet 80–95%-ban az elsô két csoport
valamelyikébe sorolható (10). Makroszkóposan
szinte lehetetlen az invasiv epithelialis daganat-
tól megkülönböztetni, sôt elkülönítésük fény-
mikroszkópos vizsgálattal is gyakran nehézsé-
gekbe ütközik. 

Elektronmikroszkóppal vizsgálva az LMP tu-
morok ciliumokkal (csillókkal) rendelkeznek,
szemben az invasiv epithelialis petefészek-daga-
natok sejtjeivel (4). Számos tanulmány vizsgálta
az LMP tumorokat molekuláris biológiai módsze-
rekkel. Ezekbôl kitûnik, hogy az LMP tumorok-
nak csekély része aneuploid, s a tumor biológiai
agresszivitása és az aneuploidia közötti összefüg-
gés nem egyértelmû (7). A tanulmányok egy ré-
szében az aneuploidia magasabb életkorral, elô-
rehaladottabb stádiummal és non-serosus histolo-
giával társult, ugyanakkor más tanulmányok ezt
nem támasztották alá (16). Ennek ellenére az
aneuploidiát kedvezôtlen prognosztikai faktor-
nak tartjuk az elôrehaladott stádiummal, a non-
serosus szövettannal és a 70 év feletti életkorral
együtt (5). Vizsgálták a proliferáló sejt nukleáris
antigén kifejezôdését, a Ki-67-expressziót, az epi-
dermális növekedési faktort, a k-ras mutációját,
és a p53 expresszióját egészséges petefészek-szö-
vetekben, benignus petefészek-cystákban, illetve
alacsony malignitású, valamint hámeredetû pete-
fészekrákban (2, 3, 13, 14, 17). 

A vizsgálatok célja az volt, hogy bizonyítékot
gyûjtsenek, hogy az LMP daganatok átmenetet
képeznek a benignus petefészek-cysták és a ma-
lignus ovariumdaganatok között. Ezzel szemben
a legtöbb tanulmány adatai szerint úgy tûnik,
hogy az LMP daganatok inkább önálló, benignus
entitást képeznek, mintsem egyfajta petefészek-
rákmegelôzô állapotot (8).

Jelen retrospektív tanulmányunk célja az
volt, hogy adatokat gyûjtsünk 10 éves beteganya-
gunkban az alacsony malignitású petefészek-da-

ganatok elôfordulási gyakoriságáról, szövettaná-
ról, stádiummegoszlásáról, a daganat oldaliságá-
ról, a fiatal, 35 év alatti betegek arányáról, vala-
mint a kezelése során szerzett tapasztalatainkról.

Beteganyag és módszer
Retrospektív tanulmányunkban az 1990. január
1. és 1999. december 31. között klinikánkon ke-
zelt hámeredetû petefészek-daganatos betegek
kórtörténetét tekintettük át. Elemeztük az ala-
csony malignitású daganatok elôfordulási gyako-
riságát, a tumorok részletes szövettani leírását, a
betegek életkorát, a legfontosabb szövôdmények
elôfordulását, a tumormarkerek szerepét a felis-
merésben. Összehasonlítottuk az alacsony malig-
nitású daganatok és a hámeredetû petefészekrák
stádiummegoszlását, a tumormarkerek használ-
hatóságát. Végezetül vizsgáltuk a betegek kezelé-
sével szerzett tapasztalatokat, különös tekintettel
a konzerváló, szervkímélô sebészi kezelés lehetô-
ségeire.

Eredmények
1990. január 1. és 1999. december 31. között kli-
nikánkon összesen 163 hámeredetû petefészek-
daganatos beteget operáltunk, s ebbôl 27 volt az
alacsony malignitású daganatok száma (16,5%).

Ezen belül 20 (74%) serosus, 7 (26%) pedig
mucinosus szövettannal rendelkezett. A 27 beteg
átlagos életkora 45 év volt (legfiatalabb 15, legidô-
sebb 82 éves!), szemben az epithelialis petefé-
szekrákos betegek 57 éves átlagos életkorával
(legfiatalabb 25, legidôsebb 87 év). Fiatal, 35 év
alatti életkorban az LMP daganatok szignifikán-
sabban gyakrabban (p<0,05) fordultak elô, mint
az epithelialis petefészekrák (7/27, illetve 5/136
beteg, 26% illetve 3,7%). Saját anyagunkban a be-
tegek 87%-a korai stádiumú volt s 88%-ban egyol-
dali volt a folyamat. Serosus histologia esetén
gyakoribb volt a kétoldali infiltratio (4/20), mint
mucinosus szövettan esetén (0 eset). 

A daganatok többsége korai stádiumú volt, a
petefészek állományán belül maradt, annak hatá-
rait nem lépte át, ugyanakkor 2 esetben (7,4%)
találtunk ascitest, 1 esetben (3,7%) pedig a csep-
leszben igazoltunk áttétet. Extraperitoneális ter-
jedést nem észleltünk.

Hét beteg volt 35 évnél fiatalabb, közülük egy
betegnél a jobboldali petefészek LMP tumora
mellett egyidejûleg fennálló endometrium ade-
nocarcinoma miatt végeztünk hasi méheltávolí-
tást mindkét oldali függelék eltávolításával. Hat
betegnél azonos oldali adnexectomiát végeztünk,
közülük hárman késôbb sikeres terhességet visel-
tek ki (50%-os sikeres terhességi arány). A tu-
mormarkerek közül a CA-125 szintjét vizsgáltuk,
ez LMP daganatos betegeink 15%-ában volt emel-
kedett (>35 U/l), szemben a petefészekrákos be-
tegeinkben mért értékekkel, ahol 67%-ban talál-
tunk emelkedett értékeket. A különbség szignifi-
káns (p<0,05) volt. Azon betegeink között, ahol
lehetséges volt a nyomon követés, a daganat ki-
újulása nem fordult elô.

Eredeti közlemény
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Megbeszélés

Annak ellenére, hogy az alacsony malignitású pe-
tefészek-daganatokat már 80 évvel ezelôtt leírták,
a nemzetközi szülész-nôgyógyász társaság
(FIGO) által történt hivatalos besorolására csak a
60-as években került sor (6). A daganattípus bio-
lógiai viselkedésének és klinikumának részletes
vizsgálata csak az utóbbi egy-két évtizedben gyor-
sult fel. Az alacsony malignitású petefészek-daga-
natok elôfordulási gyakorisága a hámeredetû da-
ganatokon belül 10–16% (8). Beteganyagunkban
az incidencia 16,5% volt.

Az LMP tumorok fiatalabb életkorban fordul-
nak elô, mint a petefészekrák, s ezt a tényt alátá-
masztjuk tanulmányunkban is a feldolgozott ada-
tok alapján. Ennek jelentôségét az adja meg,
hogy alacsony malignitású daganatok esetén le-
hetôség van konzerváló sebészi kezelésre, hiszen
többségük – a petefészekrákkal ellentétben – ko-
rai, elsôsorban I. stádiumban kerül felismerésre
(1. táblázat). Az esetek közel 80–92%-ában a daga-
nat a petefészekre lokalizálódik, elôrehaladott,
III. stádiumú tumor kb. 8–10%-ban, míg IV. stádi-
um hozzávetôleg 4–5%-ban fordul elô. Beteg-
anyagunkban a korai esetek aránya 87% volt. 

Az epithelialis petefészek-daganatokhoz ha-
sonlóan jellegzetes korai tünet nincs, bizonytalan
hasi puffadás, discomfortérzés, esetleg testsúly-
csökkenés fordulhat elô.

A lehetséges terjedési utak az alábbiak: az el-
lenoldali petefészek, a méh és a petevezetô, a pe-
ritoneum, a kismedencei nyirokcsomók, vala-
mint a nagycseplesz. 

A petefészekrákhoz hasonlóan az LMP tumo-
rok is terjedhetnek peritoneálisan valamint
extraperitoneálisan. Az LMP daganat is adhat
nyirokcsomóáttétet, bár ennek prognosztikai je-
lentôsége vitatott. Amennyiben a tumor megha-
ladja a petefészek határait, ascites kb. 37–43%-
ban figyelhetô meg (8). Tanulmányunkban 2
esetben észleltünk ascitest, egy betegnél pedig
nagycsepleszáttétet igazoltunk. A petefészekrák-
hoz hasonlóan az LMP daganat is adhat áttétet a
vékony- és vastagbélbe, valamint a rekeszbe. 

Az alacsony malignitású daganatok kivizsgálá-
sában, illetve nyomon követésében a tumormar-
kerek jelentôsége lényegesen kisebb, mint a rossz-
indulatú petefészek-daganatokban (8). Irodalmi
adatok szerint a CA-125 szintje kb. 22%-ban emel-
kedett LMP daganatok esetén (15). Az emelkedés
elsôsorban serosus LMP tumorokra jellemzô. Be-
teganyagunkban 15%-ban volt emelkedett a CA-
125 szintje, s ez szignifikánsan alacsonyabb
(p<0,05) volt, mint a petefészekrákos betegekben
mért CA-125 értékek, s ezen emelkedett tumor-
marker-szintek valóban elsôsorban a serosus szö-
vettanú daganatokra voltak jellemzôek (4/20 sero-
sus daganat). Az LMP tumorok kezelése sebészi. 

A sebészi kezelés része a staging laparotomia,
amely magába foglalja mindkét oldali függelék el-
távolítását, a csepleszresectiót, mintavételt a pe-
ritoneális mosófolyadékból, illetve ha van, az
ascitesbôl, és nagyszámú biopsziás mintavételt. A
kismedencei lymphadenectomia szerepe vitatott,

úgy tûnik, hogy elsôsorban magas rizikójú tumo-
rok sebészi kezelésében lehet szerepe. Az ala-
csony malignitású petefészek-daganatok igazolá-
sában a gyorsfagyasztott metszet nem megbízha-
tó, ezért kerülendô (11).

El kell különíteni a korai (I.) és az elôrehala-
dott (III.–IV.) stádiumú LMP tumorok kezelését.
Korai daganat esetén konzerváló sebészi megol-
dás is lehetséges, amennyiben a beteg még fiatal
és gyermeket szeretne. Egy 1995-ben publikált
GOG-tanulmányban 146 I. stádiumú beteget kö-
vettek átlagosan 45,7 hónapig s recidíva senkiben
sem fejlôdött ki (1). A konzerváló sebészi kezelés
jelentôségét emeli az a tény, hogy az LMP
ovariumdaganatok jelentôs része fiatal, 35 éves
életkor alatt fordul elô. Anyagunkban az ilyen fi-
atal betegek aránya 26% (7/27 beteg) volt. Általá-
ban az azonos oldali függelék eltávolítása (unila-
terális adnexectomia), kivételesen azonos oldali
oophorectomia, esetleg cystectomia is végezhetô,
hiszen a túlélés még a daganat kiújulása esetén is
gyakorlatilag 100%. Ezen mûtét után a teher-
beesés aránya elérheti a 70%-ot. Beteganyagunk-
ban konzerváló sebészi mûtétet követôen sikeres
terhesség az esetek 50%-ában alakult ki. 

Amennyiben a beteg gyermeket már nem
szeretne, a mûtét még korai stádiumú daganat
esetén is a méh és mindkét oldali függelék eltá-
volításából áll. Korai, I. stádiumú LMP daganatok
legtöbb beteget összesítô tanulmányának adatai
szerint (333 beteg) recidíva 10 betegnél fordult
elô (3%), és közülük 3 beteg (0,9%) halt meg (1).
Korai stádium esetén kiegészítô kezelés nem
szükséges, de a sebészi kezelést mucinosus szö-
vettan esetén appendectomiával kell kiegészíte-
ni. Ennek oka, hogy így egyértelmûen kizárható
a primaer appendixcarcinoma, amely metastasist
adhat a petefészekbe. Tanulmányunkban a kon-
zerváló sebészi úton operált betegek között reci-
díva nem alakult ki. 

Elôrehaladott LMP tumorok esetén a fenti se-
bészi kezelés adjuváns kezeléssel történô kiegé-
szítése vitatott. Nincs bizonyíték, hogy az adju-
váns kezelés (kemoterápia vagy sugárkezelés) ja-
vítaná a túlélést (9).

A sebészi kezelés a recidívák kezelésében is
elsôdleges. A szövôdmények közül malignus
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Szerzô év esetszám I. stádium arány (%)

Bostwock 1986 109 87 79,8

Kliman 1986 76 62 81

Hopkins 1987 68 34 50

Chambers 1988 94 73 77

Massad 1991 31 18 58

Leake 1992 200 135 67,5

Kennedy 1996 76 48 63

Buttini 1997 175 142 81

Hinke 1999 30 19 63

Demeter 2000 27 23 87

1. táblázat. 
Korai stádium elôfor-
dulási gyakorisága az
LMP ovariumtumorok
között
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transformatio kb. 1%-ban fordul elô (18). Legve-
szélyesebb szövôdmény a mucinosus LMP tumo-
rokkal társuló pseudomyxoma peritionei (18).
Ebben az esetben is elsôsorban sebészi kezelés ja-
vasolt, akár többször is meg kell operálni a bete-
get és el kell távolítani a hasüregben lévô mucint,
amely bélelzáródást okozhat, de leírtak sikeres
kezelést katéteres embolizációval is (18). Beteg-
anyagunkban malignus transformatio nem,
ugyanakkor pseudomyxoma peritonei két eset-
ben is elôfordult, ezekben az esetekben többszöri
laparotomiát végeztünk.

A jövôben várható, hogy az LMP tumorok pa-
thologiájának, pathogenesisének és klinikumának
egyre jobb megértésével mind több beteg lesz gyó-
gyítható konzerváló sebészi úton, meghagyva a be-
tegek reproduktív potenciálját. Az a korábbi elmé-
let, amely szerint az LMP tumor az epithelialis pe-
tefészekrák rákmegelôzô állapota lenne, moleku-
láris biológiai vizsgálatok adatai alapján megdôlni
látszik. Ezt támasztja alá, hogy az LMP tumorok
nem fordulnak elô gyakrabban familiáris petefé-
szek-daganatos családokban, holott rákmegelôzô
állapot esetén ez lenne valószínû. Ezen okok miatt
felmerült az a javaslat, hogy a megtévesztô LMP
vagy borderline kifejezés helyett a „proliferatív
ovariumdaganat” terminológiát alkalmazzák, de a
bevezetés még nem történt meg. Nagyon valószí-
nû, hogy az LMP daganat önálló entitás, hasonlóan
az endometriosishoz, amely alapvetôen benignus
volta ellenére – bizonyos körülmények között –
szétterjedhet a kismedencében és a hasüregben és
hasûri szerveket infiltrálhat.
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