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A petefészek-daganatok mintegy 15–20%-a tartozik a borderline csoportba (más néven atípusosan proliferáló 
tumor vagy alacsony malignitási potenciálú carcinoma). E tumorok diagnosztikája és kezelése sok problé-
mát okoz a patológusok és klinikusok számára egyaránt. A borderline tumorok gyakran reproduktív korban 
lévő, fi atal nőkben alakulnak ki, jó prognózisúak, a betegség lefolyása indolens, de a hagyományos kemo-
terápiával szemben rezisztensek. A borderline tumorok különböző szöveti típusai közül a leggyakrabban a 
serosus borderline tumorok fordulnak elő, a nőgyógyászati patológiában a legtöbb diagnosztikai és diff e-
renciáldiagnosztikai problémát okozva. Intézetünkben 2000 és 2008 közö   30 esetben diagnosztizáltunk 
serosus borderline tumort. 13 esetben típusos borderline tumor volt, 7 esetben mikropapilláris borderline 
tumort lá  unk, 2 esetben mikroinvázióval és a maradék 8 esetben a borderline tumor jól diff erenciált serosus 
carcinomával kombinálódo  . A 22 borderline tumoros esetből 17 esetben I-es stádiumú, a petefészekre, vagy 
petefészkekre lokalizálódó daganatról volt szó, a maradék 5 esetben nem-invazív implantátumok voltak a 
hasüregben. A jól diff erenciált serosus carcinomák melle   nem-invazív implantátumokat (3 eset) ill. invazív 
implantátumokat, metasztázisokat találtunk. A petefészek serosus borderline tumorainak fő diagnosztikai 
problémája a mikropapilláris mintázat értékelése, a mikroinvázió meghatározása és észlelése, a pseudo-
borderline mintázatú jól diff erenciált serosus carcinomától való elkülönítés melle   az extraovariális ma-
nifesztációk, implantátumok dignitásának meghatározása. Munkánkban e főbb diagnosztikus problémákat 
tárgyaljuk saját tapasztalataink ill. a szakirodalom adatai alapján. Magyar Onkológia 53: 23–31, 2009
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About 15–20% of all ovarian neoplasms are of borderline type (or atypical proliferative or carcinoma of 
low malignant potential). They represent a common diagnostic and treatment problem both for the patholo-
gist and for clinicians. The borderline tumors occur most commonly in childbearing age, show an indolent 
course and have good prognosis but are resistant to the traditional chemotherapies. The serous borderline 
tumors are the most common types of borderline ovarian tumors and they can cause diff erential diagnostic 
problems even for the experienced pathologist. We studied 30 cases which were diagnosed in our institute 
from 2000 to 2008. Thirteen were typical serous borderline tumors, in 7 cases the pa  ern was micropapil-
lary, in 2 cases with microinvasion and in the remaining 8 cases the borderline tumors were associated with 
low-grade serous carcinomas. Seventeen of the 22 borderline cases were stage I tumors. There were nonin-
vasive implants in the remaining 5 cases and in the cases of the low-grade carcinomas we could fi nd, besides 
the noninvasive implants (in 3 cases), invasive implants or metastasis too. The main diagnostic problems in 
serous ovarian borderline tumors are the presence of micropapillary pa  ern, to detect microinvasion, or to 
diff erentiate the pseudo-borderline pa  ern of the low-grade serous tumors from a real borderline tumor and 
especially to diagnose the extraovarian diseases (types of implants). We discuss these diagnostic problems 
and criteria according to recent literature and our experience. Vereczkey I, Tóth E, Orosz Z. Diagnostic 
diffi  culties of serous borderline tumors of the ovary. Hungarian Oncology 53: 23–31, 2009
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BEVEZETÉS

A női genitális traktus daganatainak mintegy 30%-a pe-
tefészek-eredetű, és a nőgyógyászati daganatok okozta 
halálozás 50%-áért a petefészektumorok a felelősek. A 
petefészek-daganatok 90%-a a felszíni hámból indul ki, 
15–20%-uk a borderline csoportba tartozik (24).

A borderline tumorok irodalma hosszú előzmény-
re tekint vissza. Először a XIX. század végén, 1889-
ben Hermann Johannes Pfannenstiel írja le, a kli nikai 
malignitás határán álló papillaris ovarium-cysta de-
nomaként („clinical features that stand on the border 
of malignancy”) (19). Nem sokkal később, 1901-ben 
Carl Abel közleményében a benignus és malignus 
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növekedés közö   elhelyezkedő proliferáló papilláris 
cystadenomaként kerül említésre („on the border 
line between benign and malignant growths”) (1). A 
semimalignitás fogalmát 1929-ben Howard Taylor ve-
ze  e be e daganatok jellemzésére (30). A FIGO klasz-
szifi káció 1971-ben alkalmazta először az alacsony 
malignitási potenciálú carcinoma/tumor kategóriát 
a benignus ill. malignus hámtumorok közti atípusos 
epithelialis proliferációt, malignus citológiai és hisz-
tológiai képet mutató, de stromainvázió nélküli elvál-
tozások megjelölésére (9). A WHO osztályozás 1973-tól 
alkalmazza a borderline malignitású tumor elnevezést, 
az alacsony malignitási potenciálú carcinoma ill. tumor, 
valamint az atípusosan proliferáló tumor szinonimája-
ként. Az extraovariális megjelenést ez a beosztás már 
implantátumnak és nem metasztázisnak nevezi, tük-
rözve azt a klinikai megfi gyelést, ami szerint ezekben 
az esetekben a kórlefolyás indolens (18, 27). Az elmúlt 
10 évben a patológusok és a nőgyógyászok többsége 
valamint a szakirodalom is egyre inkább a borderline 
tumor elnevezést alkalmazza (13).

A fentiek ellenére a XX. század végéig, az 1980-as 
évek közepéig (18) számos patológus és klinikus nem 
fogadta el ezt a kategóriát, és ezeket a tumorokat a 
jól diff erenciált invazív carcinomák közé sorolták, 
amelynek következményeként a betegek gyakran ré-
szesültek hatástalan és szükségtelen adjuváns kemo-
terápiában, sugárkezelésben ill. radikális műtétben 
(18, 26). A borderline tumoroknak nemcsak szöve  ani 
megjelenése, hanem kormegoszlása és prognózisa is a 
benignus és a malignus tumorok közö   helyezkedik 
el. A borderline tumorok prognózisa minden egyes 
stádiumban jobb, mint az alacsony malignitású („low-
grade”) carcinomáké (2). 

A borderline petefészek-daganatok általában rep-
roduktív korban lévő, fi atal nőkben alakulnak ki (10), 
akiknél a gyermekvállalási képesség megtartása fontos 
szempont lehet. A kisebb radikalitású műtétek elvégez-
hetősége a pontos diagnózison alapul, így a patológus-
ra, ill. a terápiás döntés meghozatalával a klinikusra 
egyaránt igen nagy felelősség hárul. A műtéti anyagok 
részletes feldolgozása (a daganat nagyfokú heterogeni-
tása mia   igen fontos nagyszámú minta vétele) (26), az 
extraovariális manifesztációk, ún. implantátumok eltá-
volítása, pontos szöve  ani megítélése, a stádium meg-
határozása, a betegek hosszútávú (akár 20 éves) követé-
se elengedhetetlen, mert késői recidívával is számolni 
kell (28). Esetleges kiújulásnál újabb műtét, szükség 
esetén adjuváns kezelés alkalmazandó. 

Szöve  anilag a borderline tumorok serosus, muci-
no sus, endometrioid, világos sejtes és átmeneti sejtes 
típusait lehet elkülöníteni. A borderline tumorok mint-
egy 50%-a, hasonlóan a benignus ill. malignus tumorok 
megoszlásához, a serosus csoportba tartozik.

Munkánkban az Országos Onkológiai Intézet-
ben 2000 és 2008 közö   operált 22 serosus borderline 
petefészektumor, ill. 8 borderline tumorból kialakult ala-
csony malignitású („low-grade”) serosus carcinoma újra 

átnézésével, kiegészítő immunhisztokémiai vizsgálatok 
elvégzésével, betegkövetéssel szerze   tapasztalatainkat 
írjuk le, és a legújabb irodalmi adatok fel hasz nálásával 
összefoglaljuk a serosus borderline epi thelialis elválto-
zások diagnosztikáját és prognosztikai faktorait. 

ANYAG ÉS MÓDSZEREK

Az Országos Onkológiai Intézetben 2000 és 2008 kö-
zö   22 esetben diagnosztizáltunk serosus borderline 
ováriumtumort (SBT) a WHO klassszifi káció kritériu-
mai szerint. Kiértékeltük és összefoglaltuk a tumorok 
altípusát (típusos, mikropapilláris vagy mikroinvazív), 
olyan szöve  ani prognosztikai faktorait, mint a petefé-
szek felszíni érinte  sége, az extraovariális elváltozások 
(implantátumok) jellege illetve a nyirokcsomók állapota.

Fénymikroszkópos vizsgálatra a műtéti anyagokat 
24 órán át 8%-os, puff erolt formalinban fi xáltuk, majd 
részletes indítás után (az elváltozás legnagyobb átmé-
rőjének minden centimétereként egy szövetblokk kivá-
gása) rutin szerinti feldolgozást, paraffi  nos beágyazást 
követően 5 μm vastag hematoxilin-eozin-feste   met-
szeteket készíte  ünk. 

A citokeratin-7 (CK7) immunhisztokémiai reakciókat 
4 μm vastagságú metszeteken a gyári leírás szerint vé-
geztük (DAKO monoklonális egér antitest, klón: OV-TL 
12/30, hígítás: 1:50; inkubációs idő: 60 perc szobahőmér-
sékleten). A hőindukált antigénfeltárás minden esetben 10 
mmol/l pH6-os citrátpuff erben (DakoCytomation Target 
Retrieval Solution, S 1700) 35 percig történt. Az előhívás-
hoz AEC kromogént (amino-etilkarbazol; DAKO LSAB/
HRP kit, K 0679) és DAKO EnVision/HRP kit (K4004 és 
4006) rendszert, magfestésre hematoxilint használtunk.

A betegek átlagéletkora a borderline tumorok ese-
tében 45,22 év (18–73 év közö  ), míg az alacsony ma-
lig nitású („low-grade”) serosus carcinomáknál 55,87 
(26–77) év volt.

EREDMÉNYEK

A borderline tumorok mérete 1,7–25 cm közö   válto-
zo  , átlagosan 9,4 cm volt. Egy esetben csak petefé-
szekrészletet dolgoztunk fel, ennek méretét nem szá-
míto  uk be, ill. kétoldali elváltozások esetében csak 
a nagyobbik méretével számoltunk. A „low-grade” 
serosus carcinomát is tartalmazó elváltozások átlago-
san 13,5 cm-esek voltak, nagyságuk 5,5 cm és 24 cm kö-
zö   változo  . Egy esetben i   is csak daganatrészletet 
vizsgáltunk. A daganatok komplex papilláris mintáza-
tot mutató, többrekeszes cysticus tumorként jelentkez-
tek, ritka volt a fi broadenoma-szerű megjelenés (1 eset), 
ill. az irodalmi adatok alapján a mintegy 10%-os gyako-
risággal előforduló felszíni papilláris serosus tumor (1 
eset). A borderline tumorokat sem a méret, sem a mak-
roszkópos megjelenés alapján nem lehete   elkülöníteni 
sem a benignus, erősen papillarizált cystadenomától, 
sem cystadenocarcinomától (1. ábra). 
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Az általunk vizsgált 22 esetből 13 típusos borderline 
tumor volt, 7 esetben mikropapilláris mintáza  al, 2 eset-
ben mikroinvázióval. Nyolc esetünkben a borderline 
tumor melle  , vagy az ellenoldali petefészekben nagy 
kiterjedésű low-grade invazív serosus carcinomát talál-
tunk.

Típusos serosus borderline tumorok (SBT)

Az általunk vizsgált esetek közül 13-at lehete   az SBT 
csoportba sorolni. Mikroszkóposan a tumorokra a hi-
erarchikus, egyre kisebb és vékonyabb kötőszövetes 
vázzal bíró, fatörzsszerű elágazódást mutató, komplex 
papilláris struktúrák voltak jellemzők, a kötőszövetes 
vázon többrétegű epithelborítással, a papillák csúcsá-
ban a sejtek gyakori exfoliációjával. Defi níció szerint 
az epithelialis sztratifi káció a daganatszövet több mint 
10%-ában kell jelen legyen, hogy borderline-nak ne-
vezhessük az elváltozást. Két eset kivételével (az egyik 
esetben recidíváról volt szó) minden esetben felfedez-
hetők voltak a borderline tumort megelőző benignus 
cystadenomás vagy adenofi bromás területek is. A 
maradvány benignus területek és a proliferáció mér-

téke közö   fordíto   arányosság volt, a mikropapilláris 
mintázatú borderline tumorokban sokszor már keve-
sebb, mint 10%-ban lehete   cystadenoma-maradványt 
észlelni. A magpolimorfi a enyhe-közepes fokú volt (4 
esetben lehete   fokálisan súlyos fokú citológiai atípiát 
azonosítani), a kromatinszerkezet fi nom, magvacskák 
nem vagy csak elvétve voltak láthatók, osztódó alako-
kat csak kis számban (<4/10 NNL) tudtunk azonosítani. 
A szakirodalom szerint is csak a tumorok mintegy 5%-
ában lehet 4/10 NNL-nél több osztódó alakot számolni. 
A sejtpopulációra jellemző volt a heterogenitás, részben 
csillószőrös sejtekből, részben eozinofi l citoplazmá-
jú, mesothel-szerű sejtekből állt, és mintegy az esetek 
50%-ában psammoma-testek is megfi gyelhetők voltak 
(11 esetben) (2. ábra). Stromainváziót – a defi níciónak 
megfelelően – nem azonosíto  unk. 

Serosus borderline tumorok mikropapilláris mintáza  al 
(SBTMP)

Hét esetben tudtunk mikropapilláris serosus borderline 
tumor diagnózist mondani, ez az eseteink 32%-a. 
(A szakirodalomban a serosus borderline tumorok 
kb. 10%-a mikropapilláris mintázatú). Az esetek na-
gyobb részében a mikropapilláris mintázat a típusos 
borderline tumor melle   jelent meg, egy esetben pedig 
kizárólagosan mikropapilláris területek építe  ék fel a 
tumort. Az SBT-vel összehasonlítva gyakoribb volt a 
kétoldali érinte  ség (4 esetben, azaz 57%-ban mindkét 
oldali petefészekben SBTMP volt, további egy esetben 
az ellenoldali ováriumban típusos borderline tumor 
volt). A 13 SBT eset közül 3-ban volt kétoldali az elválto-
zás (23%). A típusos esetekhez képest gyakrabban jelent 
meg a tumorszövet a petefészek felszínén is (4 esetben, 
azaz 57%-ban; 1 esetben a petefészek egy részletét tá-
volíto  ák el, így a felszíni érinte  séget nem lehete   
megítélni). A típusos esetek közül ke  őben (15%) igazo-
lódo   felszíni érinte  ség. 

1. ábra. Borderline serosus tumor makroszkópos képe. Nagyfokú 
papillarizáltság jellemzi

2. ábra. Típusos serosus borderline tumor. Hierarchikus, faágszerűen 
elágazódó papillarizáltság (HE 4×). Insert (A): Hámsztratifi káció, eny-
he magatípia (HE 40×). Insert (B): Heterogén sejtpopuláció, exfoliálódó 

mesothel-szerű sejtek (HE 40×)

3. ábra. Mikropapilláris borderline serosus tumor. Nem-hierechikus el-
ágazódás, fi ligrán papillák (HE 4×). Insert (A): Vaskos papillából elága-
zódó, cribriform mintázat (HE 10×). Insert (B): Kerek sejtek, nagyobb 

mag/plazma arány, kicsi nucleolusok (HE 20×)

AA AABB BB



Er
ed

et
i k

öz
lem

én
y

ISSN 0 025 - 024 4 © Akadémiai K iadó ,  BUDAPEST • Magyar Onkológia  53:  23 – 31, 20 0 9 • DOI:  10.1556/MOnkol .53 .20 0 9.1.4

VERECZK E Y ÉS MTSA I

26

Mikroszkóposan az SBTMP fő jellemzője az 5 mm-nél 
nagyobb, összefüggő területen (25, 26) megjelenő igen 
nagyfokú epithelialis proliferáció, amely nem-hierarchi-
kus elágazódású, széles, vaskos központi papillából el-
ágazódó, vagy a cysta falából egyenesen kinövő, hosszú, 
vékony (3–5-ször hosszabb, mint a vastagsága) (8), fi lig-
rán, minimális kötőszöve  el rendelkezővagy stroma nél-
küli papillákból áll, sok esetben cribriform mintáza  al. 
A sejtek homogén megjelenésű sejtpopulációt alko  ak, 
lekerekede  ebbek voltak, nagy volt a mag-plazma arány, 
prominens kis nucleolusok is megjelentek, de a nagyfokú 
magpleiomorfi zmus i   sem volt jellemző (3. ábra).

Mikroinvazív serosus borderline tumorok

A mikroinvazív serosus borderline tumorok az iroda-
lom szerint kb. 10%-ban fordulnak elő. Vizsgált eseteink 
közül hatban (27%) lá  unk mikroinváziót, ezek közül 
2-ben több gócban is. A szakirodalom a mikroinvázió 
méretkritériumának meghatározásában nem egységes. 
Scully az invazív terület legnagyobb átmérőjét 3 mm-
ben adja meg (22), míg mások e terület nagyságát 5 mm-
ben határozzák meg, Seidman 10 mm2-t vesz alapul 
(25). Mi az 5 mm-es legnagyobb átmérővel számoltunk. 
A különálló, egymástól független mikroinvazív gócok 
melle   sem változik a prognózis, szükségtelen a gócok 
összterületének megadása (17).

Mikroszkóposan gyakran többféle inváziós minta 
látható egyszerre (17). Leggyakoribb – és ezt minden 
mikroinváziót mutató esetünkben észleltük – az ún. 
egyes sejtes invázió. Ilyenkor a kisméretű invazív gócok 
a papillák vázában vagy a cysták falában megjelenő izo-
lált sejtekből vagy apró sejtfészkekből állnak, amelyek 
nélkülözik a stromareakciót és körülö  ük a diagnoszti-
kus értékű résképződés sem mindig látható. A sejtekre 
jellemző a széles, mesothel-szerű, eozinofi l citoplazma, 
és a prominens nucleolus. A mikroinvazivitás igazolá-
sában gyakran segíte   a citokeratin immunhisztokémiai 
reakció, az egyes sejtes terjedés sokszor csak ennek se-
gítségével detektálható (12) (4. ábra). Ritkábban észlelt in-

fi ltrációs minta papillákból, mikro- és makropapillákból 
áll, néha cribriform elrendeződést mutat, a papillák kö-
rül résképződéssel, világos udvarral, ami melle   ritka 
a desmoplasticus stroma. Két esetünket ez a mintázat 
jellemze  . A legkevésbé gyakori és talán a legnehezeb-

4. ábra. Mikroinvázió. Széles, eozinofi l citoplazmájú egyes sejtek 
(HE 20×). Insert: Az immunhisztokémia nagy segítség lehet (CK7 20×)

5. ábra. a) Desmoplasticus nem-invazív implantátum. Sarjszövet-
szerű stromában kis hámszigetek. Alacsony az epithel/stroma arány, 

psammomatestek láthatók (HE 4×). b) Epithelialis nem-invazív 
implantátum. Éles szélű, mesothellel határolt elváltozás, a típusos 

borderline tumorhoz hasonló szöveti képpel (HE 4×). c) Invazív 
implantátum a csepleszből. A zsírszövetet infi ltrálja, elmosódo   szélű, 

denz kötőszövetes alapállománnyal (HE 4×)

a)

b)

c)
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ben megítélhető a „destruktív” invázió, amire a reaktív 
stromában megjelenő szabálytalan, infi ltratív mintázat a 
jellemző (1 esetünkben). 

Implantátumok

Implantátum a serosus borderline tumorok mintegy 
30–40%-ában fordul elő (4). Saját anyagunkban 5 eset-
ben (23%) találtunk implantátumot, míg az á  ekinte   8 
„low-grade” serosus carcinoma melle   az extraovariális 
érinte  ség 6 esetben (75%) fordult elő. 

Az implantátumok makroszkóposan általában 1–2 
cm-nél kisebbek, és gyakran csak mikroszkopikus nagy-
ságúak voltak. A hasüregben bárhol, így a csepleszben, 
bélhez tapadva, másik oldali petefészken, az uterus fel-
színén, Douglas-üregben egyaránt megjelenhetnek. A 
petefészek felszíni érinte  sége esetén jóval gyakoribb 
volt implantátum jelenléte. Három esetünkben (60%) 
találtunk daganatot a petefészek felszínén. A külön-
böző szöveti megjelenésű elváltozások gyakran együt-
tesen fordultak elő, többször lehete   egymás melle   
nem-invazív és invazív implantátumot megfi gyelni. 

Alapvetően invazív és nem-invazív implantátumot 
különítünk el, a nem-invazív formán belül epithelialis 
és desmoplasticus variánsokkal. Az általunk vizs-
gált esetek közül a borderline tumorok melle   csak 
nem-invazív implantátum fordult elő. Egy esetben 
desmoplasticus, 2 esetben epithelialis és 2 esetben mind 
desmoplasticus, mind epithelialis implantátum volt je-
len. A serosus carcinomák melle   (6/8) csak egy esetben 
nem lá  unk invazív implantátumot, ebben nem-invazív 
epithelialis és desmoplasticus képletek fordultak elő a 
hasüregben. Két esetben az invazív implantátumokkal, 
metasztázisokkal együ   nem-invazív elváltozásokat 
is azonosítani lehete  , míg a többi esetben invazív 
implantátumok, metasztázisok voltak.

Mikroszkóposan a nem-invazív implantátumok a 
hashártya felszínén, exophyticus megjelenést mutat-
va helyezkedtek el, éles széllel bírtak, gyakran lá  unk 
bennük psammoma-testet. 

A desmoplasticus nem-invazív implantátumok sejt-
dús, gyulladásos, sarjszövetszerű stromában, kis sejt-
csoportokat képeztek, mirigyszerű struktúrákat hoztak 
létre. Az epithel-stroma arány alacsony volt. A sejtek 
mesothel-szerűek voltak, széles, eozinofi l plazmával 
bírtak, a citológiai atípia enyhe-közepes fokú volt, osz-
tódó alakok jelenléte nem volt jellemző (5.a ábra).

Az epithelialis nem-invazív implantátumok éles 
szélű képletek, típusos borderline tumorra emlékez-
tető papilláris struktúrával, amelyeket több réteg-
ben boríto  ak az enyhe-közepes magpolimorfi zmust 
mutató hámsejtek. Nem volt körülö  ük számot-
tevő stromareakció, a képletek széli „szegélyét” 
mesothelsejtek többségében lelapult rétege képezte (5.b 
ábra). Az epithelialis nem-invazív implantátumokat az 
invazív implantátumok melle   endosalpingiosistól 
kell megkülönböztetni. 

Az invazív implantátumok szabálytalan, infi ltratív 
mintázatot muta  ak, elmosódo   széllel bírtak, gyako-
ri és diagnosztikus jel volt az anatómiai egység infi lt-
rációja (pl. zsírszövet, petefészek). Az implantátumok 
egyértelmű invazív tulajdonsága áll a legszorosabb 
kapcsolatban a rossz prognózissal (3, 20). A hám-
stroma arány magas, jellemző a nagyfokú citológiai 
atípia, emelkede   mitotikus aktivitással. A hámfész-
kek körül gyakori volt a mikroinváziónál már említe   
résképződés. A mikropapilláris és cribriform mintázat 
– a tapasztalat és a retrospektív tanulmányok alapján 
– szintén a rosszabb prognózis jellemzője, ezért ezek 
jelenlétekor az elváltozásokat invazívnak tarto  uk (15, 
20) (5.c ábra). Ellentétben a desmoplasticus nem-invazív 
implantátummal, a stromában gyulladásos komponens 
jelenléte nem jellemző (1. táblázat).

Nyirokcsomók

A paraaorticus és parailiacalis nyirokcsomókban endo-
salpingiosis vagy benignus Müller-típusú mirigy-in-
clusiók az irodalmi adatok szerint 5–14%-ban fi gyelhe-

1. táblázat. Nem-invazív desmoplasticus, epithelialis és invazív implantátumok összehasonlítása

Desmoplasticus Epithelialis Invazív

Mintázat Szabályos elrendeződés
Éles szélű
Epithel/stroma arány ala-
csony

Exophyticus v. éles szélű
Peritonealis felszín ala  

Szabálytalan, infi ltratív
Elmosódo   szélű
Epithel/stroma arány magas

Epithelialis komponens Mirigyszerű struktúrák
Mesothel jelleg
Széles eozinofi l citoplazma

Vastag, elágazódó papillák
~Borderline tumor

Endophyticus
Micropapillaris v. összefolyó területek
Epithelfészkek, körülö  ük résképző-
déssel

Stroma Granulációs szövetre emlé-
keztető

Nincs stromareakció Laza vagy denz kötőszövet

Psammoma Gyakori, lehet extenzív Gyakori Ritka, de lehet extenzív

Citológiai atípia Enyhe, közepes Enyhe, közepes Kifejeze  , mag/plazma arány magas

Gyulladásos komponens Gyakori, lehet kifejeze  
Fibrinopurulens

Minimális Általában minimális
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tők meg (25). Borderline tumor melle   7–20%-ban lehet 
nyirokcsomó-érinte  séget észlelni. Mikroszkóposan 
a sinusokban részben egyes sejtes formában, részben 
kisebb-nagyobb daganatos sejtcsoportokat alkotva for-
dulhatnak elő. 

Az általunk vizsgált esetekben borderline tumor mel-
lől nem történt nyirokcsomó-eltávolítás, míg carcinoma 
melle   1 esetben lehete   kicsiny á  éti gócot észlelni 
egy csepleszben elhelyezkedő nyirokcsomóban. 

Kezelés és betegkövetés

A 22 borderline tumoros beteg közül 1 esetben kétoldali 
cystectomia, 5 esetben egyoldali adnexectomia, 4 esetben 
unilateralis adnexectomia csepleszeltávolítással, egy 
esetben kétoldali adnexectomia és csepleszeltávolítás 
volt a műtéti beavatkozás. Egy betegnél egyoldali pe-
tefészek-eltávolítás melle   az uterust is kive  ék. Négy 
esetben kétoldali adnexectomiát és uteruseltávolítást, 
további 4 esetben ezzel együ   csepleszeltávolítást és 
egy esetben Wertheim-műtétet végeztek. Egy esetben 
kismedencei recidíva került műtétre. 

A 8 „low-grade” serosus carcinomás betegnél egy 
kivétellel (amikor csak egyoldali petefészek-, uterus- 
és csepleszeltávolítás történt), mind a két petefészket 
megoperálták omentectomiával, ezek közül 4 esetben 
hysterectomiával együ  . 

A sebészi kezelést követően a borderline tumoros 
betegek közül ke  en részesültek kemoterápiás keze-
lésben, az egyik esetben recidíva mia  . Sugárkezelést 
nem alkalmaztak. A „low-grade” carcinomás betegek 
minden esetben kaptak gyógyszeres kezelést. 

A borderline tumoros betegek közül öten nem in-
tézetünkben kívánták kontrolláltatni magukat, róluk 
nincs követési adatunk. Mindössze egy esetben fordult 
elő az első műtétet követően 2 hónap múlva kiújulás, 
amit újabb műtét, majd gyógyszeres kezelés követe  . 
Azóta a beteg – 5 éve – tünet- és betegségmentes. 16 
beteg a műtétet követően betegségmentes, átlagosan 16 
hónapos követéssel (1 hónaptól 36 hónapig). 

Ezzel szemben a „low-grade” carcinomás betegek 
közül csak hárman betegségmentesek (6 hónapos, 24 
hónapos, ill. 48 hónapos követéssel), egy betegnél az 
első műtétet követően egy év múlva recidívát találtak, 
újabb gyógyszeres kezelést követően egy éve betegség-
mentes. Négy betegnél progresszió igazolódo  , hár-
muknál egy éven belül, egy betegnél 7 év múlva. Jelen-
leg mindegyikük kemoterápiás kezelés ala   áll. 

MEGBESZÉLÉS

A serosus borderline tumorok az összes serosus tumor 
mintegy 10–15%-át teszik ki, fi atal (átlagosan <45 év) 
korban gyakoribbak. Gyakran, 50–70%-ban kétolda-
li elváltozásról van szó, és az esetek felében érinte   a 
petefészek felszíne is (23). A daganatszövet a felszíni 

epithelből vagy inclusiós cystából indul ki. A legfonto-
sabb prognosztikai faktor a stádium, az implantátumok 
dignitása, másodsorban a mintázat ill. a mikroinvázió 
jelenléte.

Az I-es stádiumú, petefészekre vagy petefészkekre 
lokalizálódó borderline tumorok prognózisa kitűnő, a 
nagyszámú, összesíte   statisztikai adatok alapján a 10 
éves betegségmentes túlélés közel 100%-os, szemben az 
ugyanilyen stádiumú „low-grade” carcinomás betegek 
80%-os 10 éves túlélésével. Az előrehalado  , II–III-as 
stádiumú, extraovariális érinte  séget mutató dagana-
toknál az implantátumok invazivitása határozza meg a 
prognózist. Amíg nem-invazív implantátumoknál a 10 
éves betegségmentes túlélés 90–95%-os, addig invazív 
implantátum jelenlétekor már csak 65–70%-os (18, 25). 
Egyes nagy betegszámú tanulmányok szerint azonban 
hosszabb távon nem-invazív implantátumoknál is gya-
koribb a recidíva, 15–20 év után akár 30–40%-os késői 
recidívaaránnyal kell számolni, ezért a hosszútávú be-
tegkövetés elengedhetetlen (28). Míg betegség okozta 
halálozás I-es stádiumú betegeknél szinte nem fordul 
elő, addig II-es ill. III-as stádiumban 23%-os ill. 36%-os 
a mortalitás. Mortalitás az esetek döntő többségében 
invazív implantátum jelenlétekor fordul elő, mintegy 
7-szer gyakrabban, mint nem-invazív implantátumok 
melle  , de ritkán, egy-egy esetben a nem-invazív be-
tegség is progrediálhat és „low-grade” carinoma for-
májában újul ki, akár 20–25 évvel a betegség primer 
jelentkezését követően (25, 28). 

A stádium melle  i másik fontos prognosztikai fak-
tor, az extraovariális manifesztációk, implantátumok 
jelentősége a XX. sz. elején még nem volt pontosan is-
mert. Csupán az elmúlt 20–30 évben vált egyértelművé, 
hogy a borderline tumorok kórlefolyását tekintve mi-
lyen jelentős meghatározó tényező az implantátumok 
jellege. Az implantátumokat az 1970–1980-as években 
oszto  ák invazív ill. nem-invazív kategóriákra (15), a 
szöve  ani kép és a biológiai viselkedés alapján. 

Az implantátumok patogenezisét illetően számos 
elképzelés láto   napvilágot. Egyes vélemények szerint 
a nem-invazív implantátumok reaktív mesothelsejt-
hyperplasiának felelnek meg, vagy implantációs me-
chanizmussal a petefészek felszínéről leszakadt daga-
natsejtek, melyek a hasüregbe kerülve megtapadtak, 
túléltek. Ez utóbbi nézetet támasztaná alá, hogy szig-
nifi kánsan gyakoribb az implantátumok jelenléte, ha 
exophyticus növekedésű a primer tumor. Azon bete-
geknél, akiknél implantátum volt a hasüregben, az 
ovárium felszíne 94%-ban érinte   volt, és felszíni érin-
te  ség esetén az esetek 2/3-ában volt implantátum, az 
intracysticus tumoroknál talált 27%-kal szemben (13, 
20). Más nézetek szerint inkább szinkron tumorokról 
lehet szó, amik a benignus, metaplasticus képletnek 
tarto   endosalpingiosis talaján alakulnának ki, vagy a 
primer peritoneális serosus carcinomához hasonlóan a 
peritoneum felszínéről multicentrikus elváltozás része-
ként fejlődnének ki (13, 15). Az invazív implantátumok 
patomechanizmusát illetően legvalószínűbb, hogy 
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metasztázisról van szó (25, 26), ahol a petefészek 
borderline tumorában nem találták meg az invazív gó-
cot. Másik elképzelés szerint ezek az ováriumtumortól 
függetlenül kialakuló, szinkron peritoneális carcino-
mák. Egyes X-kromoszóma-inaktivációs tesztekkel 
a primer tumor és az impantátumok egymástól füg-
getlen kialakulását lehete   alátámasztani (6, 11), míg 
számos esetben ugyanazt a K-RAS-mutációt muta  ák 
ki az ováriumtumorban és az implantátumban, ami a 
monoklonalitás akár implantációs, akár metasztatikus 
teóriáját támasztaná alá (6, 29).

Egyedülálló a hisztopatológiai osztályozások közö   a 
távoli, extraovariális elváltozásokat metasztázis helye   
implantátumnak nevezni. Ez a nomenklatúra az á  é  el 
szembeni jobb prognózist hivato   tükrözni. Ez a meg-
állapítás azonban csak a nem-invazív implantátumokra 
vonatkozik, invazív implantátumokra nem igaz, mert 
ezek jelenlétekor a túlélés megközelítőleg egyezik az 
ugyanolyan stádiumú „low-grade” carcinomák prog-
nózisával. Ezekben az esetekben jóval gyakoribb a re-
cidíva (4), rosszabb a prognózis (20). Mégis elfogado   
ez az elnevezés, mert a nem-invazív implantátumok 
sokkal nagyobb arányban, 88%-ban fordulnak elő, 
és „csak” 12%-ban találunk invazív elváltozásokat 
(13, 20). Ez utóbbiakat lehet, hogy egyszerűbb lenne 
metasztázisnak nevezni (26).

Kurmanék 3 pontban foglalták össze az invazivitás 
kritériumait: a) a normális szövet infi ltrációja; b) 
mikropapilláris mintázat; c) szolid fészkek, körülöt-
tük résképződéssel (15). Bármelyik mintázat egyedü-
li jelenléte is az invazivitás melle   szól, de sokszor 
együ  esen fordulnak elő. Teljes hiányuk a nem-invazív 
implantátumokra jellemző, míg a citológiai atípia, ma-
gas mitotikus aktivitás nem egyedüli jellemzője az 
invazivitásnak (4). Az invazív implantátumok „low-
grade” serosus carcinomához, vagy borderline tumor-
hoz is hasonlíthatnak (16), egy tanulmány szerint a 
carcinomához hasonlatos implantátumok esetében va-
lamivel rosszabb prognózissal lehet számolni (28). 

A különböző szöveti megjelenésű implantátumok 
gyakran együ  esen fordulnak elő, így feltétlenül szük-
séges a hasüreg gondos intraoperatív átvizsgálása és 
az összes gyanús terület eltávolítása. Mikroszkopikus 
implantátumok fellelése, diagnózisa nem könnyű. 
Borderline vagy malignus petefészektumor melle   
makroszkóposan épnek tűnő csepleszből, az ésszerű 
feldolgozási lehetőségeket fi gyelembe véve, 5–6 cm-
enként érdemes szöve  ani vizsgálatra mintát venni. 
Az ezt meghaladó blokkszám nem növeli lényegesen 
a „találati arányt” (7). I   kell megjegyeznünk, hogy 
peritoneális biopsziáknál gyakran nem azonosítható 
normális szövet, ami az invazivitás megítélését nehe-
zíti. Az implantátum „lesodorhatósága”, könnyű tech-
nikai eltávolítása az invazivitást ezekben az esetekben 
nem valószínűsíti. 

A kevésbé jelentős szöveti prognosztikai faktorok kö-
zö   a nagyfokú magpleiomorfi zmus, a mikropapilláris 
mintázat, és a mikroinvázió érdemelnek említést.

A nagyfokú magatípia nem jellemző a borderline tu-
morokra, a nagyobb összefüggő területen észlelt jelen-
tős magpolimorfi a egyes szerzők véleménye szerint a 
pseudoborderline mintázatú jól diff erenciált papilláris 
serosus carcinomának felel meg (13), míg Prat defi ni-
tív invázió hiányában – a nem egységes fogalomkört 
takaró – intraepithelialis carcinoma megnevezést tart-
ja helyesnek ilyen esetekben (20). A pseudoborderline 
mintázatú „low-grade” invazív serosus carcinoma akár 
típusos, akár mikropapilláris mintázatú borderline 
tumortól való elkülönítésében segítségünkre lehet az 
intracysticusnak tűnő papilláris képleteknél a kötőszö-
vetes váz hiánya, vagy minimális jelenléte, az össze-
függő súlyos fokú citológiai atípia, a számos osztódó 
alak. A kifejeze   epithelproliferáció a stromában össze-
függő, szabálytalan nagyfészkes megjelenése melle   
keresni kell az egyértelmű invazív területeket.

A serosus borderline tumort mikropapilláris min-
táza  al 1979-ben Russel írta le először, aki grade IV-es 
proliferatív serosus tumornak nevezte el. Egyes szerzők 
az in situ carcinoma fogalmát erre az elváltozásra hasz-
nálják. Mint fentebb megemlíte  ük, mások szerint ez az 
elnevezés a nagyfokú magpleiomorfi ával járó elválto-
zásokat jelenti (20). A zavaró nevezéktan mia   érdemes 
az in situ carcinoma diagnózist elvetni, helye  e pon-
tosan meghatározni a típusos elváltozástól való eltérés 
lényegét, így serosus borderline tumor mikropapilláris 
mintáza  al, ill. serosus borderline tumor súlyos fokú 
magpolimorfi ával megjelölést használni.  

A mikropapilláris megjelenésű borderline tumoro-
kat néhányan a „low-grade” serosus carcinomák egy 
speciális csoportjába sorolják (4, 25, 26), a gyakoribb fel-
színi érinte  ség és gyakoribb invazív implantátumok 
jelenléte mia  . Figyelembe véve ezeket a paramétere-
ket, az ilyen daganatok a megfelelő stádiumú típusos 
borderline tumorokkal egyező prognózist mutatnak, 
így a borderline tumorok speciális variánsaként ke-
zelendők. Jelentőségük abban áll, hogy gyakrabban 
társulhatnak rosszabb prognózist jelző faktorokkal, 
amelyek kimutatása vagy kizárása még pontosabb fel-
dolgozást követel meg (13, 14, 20).

A mikroinvazív serosus borderline tumor biológiai 
viselkedését tekintve nem rendelkezik szignifi kánsan 
rosszabb prognózissal, nem magasabb a kiújulás ve-
szélye (2, 25). A mikropapilláris mintázatú tumorokkal 
egyezően, i   is a részletes feldolgozás szükségességé-
re kell felhívni a fi gyelmet, mert a „nem szokványos” 
megjelenésű daganatoknál gyakoribb, hogy kis terüle-
ten „low-grade” carcinomát találunk, ami a beteg sor-
sát és kezelését törvényszerűen más irányba tereli. 

Diff erenciáldiagnosztikailag a mikroinváziót pszeu-
do inváziótól kell elkülöníteni, amikor a tangenciálisan 
metsze   részeken a komplex mirigyes, papilláris terü-
letek vetülnek be. E területek körül nem látható vilá-
gos udvar, nincs stromareakció, sorozatmetszetekben 
esetenként meg lehet találni a papilláris területekkel az 
összefüggést. Másik diff erenciáldiagnosztikai probléma 
az ún. autoimplantátumoktól való elkülönítés. Hiszto-



Er
ed

et
i k

öz
lem

én
y

ISSN 0 025 - 024 4 © Akadémiai K iadó ,  BUDAPEST • Magyar Onkológia  53:  23 – 31, 20 0 9 • DOI:  10.1556/MOnkol .53 .20 0 9.1.4

VERECZK E Y ÉS MTSA I

30

lógiailag ezen elváltozások identikusak a nem-invazív 
desmoplasticus implantátumokkal. Jól körülírtan az 
intracysticus tumor papillái közö   ill. néha a tumor 
vagy a petefészek felszínén plakk formájában jelennek 
meg. Egyes sejtekből, kis csoportokból, valamint miri-
gyekből vagy papillákból állhatnak, melyek prominens 
fi broblasztos, gyulladásosan beszűrt stromában látha-
tók résképződés nélkül. Enyhe-közepes magatípiával 
bíró hámsejtek jellemzik. Gyakran (az esetek 93%-ában) 
vannak peritonealis implantátumok is. Ezzel ellentét-
ben a mikroinvazív területek a papillák kötőszövetes 
vázában, vagy az ovárium stromájában azonosíthatók, 
körülö  ük gyakran résképződéssel. Jellemző a nagyobb 
epithel-stroma arány, a kevesebb gyulladásos sejt jelen-
léte, és a nagyobb citológiai atípia (21).

Meg kell említeni, hogy a nyirokcsomó-érinte  -
ség kisebb prognosztikai jelentőségű, mint a hasüregi 
implantátumok jelenléte. A fő diff erenciáldiag nózis 
az endosalpingiosis melle   a reaktív meso thel sejt-
szaporulat. Felvetődik, hogy a gyakori endosalpingiosis 
mia   multicentrikus, szinkron tumor részeként en-
do salpingiosis talaján alakulnak ki és nem valódi 
metasztázisok (13). Ezt támasztja alá, hogy a nyirokcso-
mó-érinte  ség lényegében nem változtat a prognózison 
(2), az 5 éves túlélés 98% (25). Rossz kórjóslatot jelent, ha 
a nyirokcsomó állományának jelentős részét infi ltrálja a 
tumorszövet, főleg ha extraabdominális nyirokcsomó-
ról van szó.

A fi atal, gyermekvállalás elő   álló nőknél nagy fon-
tosságú a reproduktív képesség megtartása, és erre ese-
tenként lehetőség van konzervatív kezelés választásával 
(2, 18). Ezen esetekben extenzív mintavétellel a pontos 
diagnózis felállítása a patológusra, míg a megfelelő 
konzervatív terápia melle  i döntés, mely a beteg teljes 
felvilágosításával és beleegyezésével történhet, a klini-
kusra ró nagy felelősséget (25).  Kiemelkedő szerepe van 
a diagnózis és a további kezelés kialakításában a daga-
nat intraoperatív fagyasztásos vizsgálatának, amely le-
hetőleg több blokkból, területből történjen. A borderline 
tumor diagnózisakor, még műtét közben érdemes stá-
diummegállapító vizsgálatot végezni (erre nincs szük-
ség, ha a tumor kisebb 10 cm-nél és egyoldali, ellenkező 
esetben sokkal nagyobb az implantátumok jelenlétének 
kockázata) (26). A makroszkópos megítéléssel gyanús 
területekből mikroszkópos vizsgála  al nyerhetünk 
pontosabb információt az invazivitás kizárására ill. alá-
támasztására. Az eredmények összegzésével és a beteg 
beleegyezésével lehet a további kezelésről dönteni (radi-
kális ill. esetleg konzervatív kezelés). A posztoperatív, 
részletes (10 cm-nél kisebb tumoroknál minimum 1 
blokk/legnagyobb tumorátmérő cm-ben, 10 cm-nél na-
gyobb daganatoknál 2 blokk/ tumorátmérő cm) (26) szö-
ve  ani vizsgálat eredményétől függően (az intraoperatív 
stádiummegállapítás helyes volt-e, vagy van eltérés), 
esetleges új stádiummeghatározás után mérlegelendő az 
újabb műtét ill. radikális kezelés vagy szoros követés. 

Konzervatív kezelés a fi atal, gyermekvállalás elő   
álló nőknél I-es stádiumban, vagy nem-invazív im-

plan tá tumoknál jöhet szóba. Ilyenkor egyoldali füg-
gelékeltávolítás, peritonealis mosás történik, és nem 
szükséges negatív makroszkópos képnél az infracolicus 
omentectomia, viszont a peritonealis érinte  ségre gya-
nús területek eltávolítása kötelező. A cystectomia nem ja-
vasolható a mintegy 40–50%-os recidívakészség, illetve 
az ennek há  erében meghúzódó nagy valószínűséggel 
inkomple   eltávolítás (5, 25) mia  . Rendkívüli esetek-
ben, pl. ha csak egy petefészek van, megkockáztatható a 
cystectomia. Radikális kezelés a beteg beleegyezésével 
a teljes hysterectomiát jelenti, kétoldali függelék eltávo-
lításával, omentectomiával, nyirokcsomók eltávolításá-
val, szükség esetén posztoperatív kemo-irradiációval. 
Meg kell jegyezni, hogy a „low-grade” carcinomák nem 
jól reagálnak a kezelésre. Konzervatív kezelés után gya-
koribb a recidíva, ill. a megtarto   petefészekben újabb 
daganat kialakulásának esélye (5, 13), a petefészek-meg-
tartó műtéteket követően pár év múlva (pontosabban a 
gyermek, vagy gyermekek születését követően) szoros 
obszerváció után szóba jöhet a komple  álás. 

A laparoscopos sebészet – bár esztétikusabb, gyor-
sabbnak tűnhet, főleg a konzervatív sebészetben – sem-
miképpen nem javallt az igen magas kockázatok mia  . 
Mind a stádiummegállapítás pontatlansága, mind a 
tumorsejtszóródás veszélye és a gyakori cystaruptura 
ellenjavallja ezekben az esetekben a laparoscopos be-
avatkozást (5).
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