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CSÍRASEJTES TUMOROK
 Gonádokból (általában) kiinduló tumorok specifikus csoportja

 Totipotens őssejtekből
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CSÍRASEJTES TUMOROK

 Gonádokból (általában) kiinduló tumorok specifikus csoportja

 Totipotens csírasejtekből

 Rekapitulálja az embryogenezist: 

 Képes arra, hogy komplex és akár magasan differenciált szöveteket
hozzon létre

 Több közülük nem végállapot tumor, hanem további differenciációra képes
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CSÍRASEJTES TUMOROK

 Gonádokból (általában) kiinduló tumorok specifikus csoportja

 Totipotens csírasejtekből

 Rekapitulálja az embryogenezist: 

 Képes arra, hogy komplex és akár magasan differenciált szöveteket hozzon létre

 Több közülük nem végállapot tumor, hanem további differenciációra képes

 Különböző szöveti megjelenés ellenére (általában) közös hisztogenezisű
tumorok

 A különböző elemek együttesen is gyakran előfordulnak:                         
sokszor immunhisztokémiai vizsgálat kell

 Extragonadalis  csírasejtes tumorok a csírasejtek vándorlási pályája 
mentén alakulnak ki



FEJLŐDÉS

Kurman: Blaustein’s Pathology

A csírasejtek középvonali aberrans migrációjából

alakulnak ki az extragonadalis csírasejtes tumorok 



CSÍRASEJTES TUMOROK

 Gonádokból (általában) kiinduló tumorok specifikus csoportja

 Totipotens csírasejtekből

 Rekapitulálja az embryogenezist: 

 Képes arra, hogy komplex és akár magasan differenciált szöveteket hozzon létre

 Több közülük nem végállapot tumor, hanem további differenciációra képes

 Különböző szöveti megjelenés ellenére (általában) közös hisztogenezisű
tumorok

 A különböző elemek együttesen is gyakran előfordulnak; sokszor kell IH

 Extragonadalis tumorok a csírasejtek vándorlási pályája mentén alakulnak ki

 Nő-férfi: azonos szöveti kép; a ma ismert genetikai eltérések is sok átfedést
mutatnak



GENETIKA

1. Fetalis csírasejtek spermatogoniummá,
oogniummá alakulása blokkolt in utero,
poliploidizálódnak (ip12); adolescens korban, a
gonadotropin secretio beindulásával válik
invazívvá

2. Spermatocyta, oocyta a legvalószínűbb
target sejt, amikor a crossing over során
aberrans chromatida-csere történik. Normálisan
ezek a sejtek apoptosist szenvednek. De ha a
crossing over során 12p sokszorozódik, a cyclin
D2 overexpresszálódik, nincs apoptosis, újra
belép a sejtciklusba, majd malignizálódik



CSÍRASEJTES TUMOROK 
GENETIKA

 Csírasejtes tumorok

legállandóbb kromoszóma

eltérése: 12 chromosoma poliploidizációja

(12p isochromosoma)                                         

 Nincs ismert genetikai eltérés

 p53< 3%;  bcl-2< 10%, c-kit< 10% 

 Lehetséges érintett gének: DAD-R, KRAS2, JAW1, 
SOX5, Cyclin D2



CYCLIN D2

PROLIFERÁCIÓ

M

G1
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G2 CDK4/6

R pont

Cyclin D2

CDK-GÁTLÓK 

(pl. p53)

 Cyclin D2 gén lokalizációja: 12p13

 Cyclin D2 a legtöbb csírasejtes tumorban overexpresszálódik



GONÁDOK

diploid

meiózis I

meiózis II

spermatida

haploid

mitózis

Ivaréréstől idős korig Intrauterin:  oogoniumok mitózissal jönnek létre,

az első meiotikus osztódás profázisáig jutnak el

ovuláció: befejeződik

megtermékenyítéskor

diploid

haploid

oogonium



CSÍRASEJTES TUMOROK 
KOR SZERINTI MEGOSZLÁSA
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GENETIKA

Diploid (allélvesztés lehet)Cysta epidermoides/

dermoides15-45

Aneuploid; gain: 12: i(12p)

Aneuploid; 40%: i(12p)

Egyéb malignus 

csírasejtes tumor

Éretlen teratoma
< 20

DiploidÉrett teratoma

20-40

Diploid, tetraploid/aneuploid

Gain: 9

Spermatocytás 

seminoma> 50

Aneuploid; 

gain: 12: i(12p), (+több)

Seminoma

Non-seminoma15-45

Nincs; diploid

Aneuploid; loss:6q; 

gain: 1q,20q,22

Teratoma

Yolk sac tumor0-5

Kromoszóma eltérésSzövettanNemKor 

(év)



GENETIKA

Modern Pathology 2005; 18: S61-S79 

alapján

GC

c. epiderm/

derm

T

YSTT

Pre-pubertal

Post-pubertal

Post-pubertal

S/D EC

CC

YST

IGCNU

T+SCC

IT?

T

IT?

gonadoblastoma

BENIGNUS MALIGNUS



 Petefészek és here (valamint az extragonadalis)  

tumorok sok szempontból hasonlók 

 De néhány különbség van köztük (lokalizáció, 

genetikai eltérés, gyakoriság stb.)

CSÍRASEJTES TUMOROK



CSÍRASEJTES TUMOROK 
GYAKORISÁGA

•Malignus tumorok 1-2 %-a 

•Az incidencia Európában:            

10,4/millió

•DE fiatalokban (15-30) az egyik 

leggyakoribb malignus tumor

•Csírasejtes tumorok 75 %-a   

<30 év (s ezek 2/3-a 20 év alatti)

•Malignus tumorok 2-3 %

•Az incidencia Európában: 

44,5/milló

•DE fiatalok (20-30 év) 

között a leggyakoribb 

malignus tumor



CSÍRASEJTES TUMOROK 
GYAKORISÁGA                           

a gonadokban

hám
tumorok

csírasejtes

sex cord-
stroma
tumorok

egyéb

> 90 % ~ 20-25 %

here petefészek



TÜNETEK

• Rizikó: 

− Cryptorchismus (3-5-ször gyakoribb)

− Infertilitás (okozat)

− Dysgeneticus gonad

• Tapintható (szűrés!)

• Kisebb: 1-6 cm

• Hormonhatás: (hCG): gynecomastia

• Gyakran metastasis:

− retroperitoneum: nyomási tünetek

− tüdő: nehézlégzés

• Terjedés:

– Seminoma: lymphogen

– Non-seminoma: lymphogen és 
haemotagen

• Rizikó: 
– Dysgeneticus gonád

• Nagyobb: ~ 15-18 cm

• Haskörfogat növekedés

• Fájdalom

• Komplikáció (torsio, bevérzés)

• Hormonhatás

• Terjedés: 
– Dysgerminoma: lymphogen

– Non-dysgerminoma: lymphogen és 
haematogen

– Éretlen teratoma: hasüreg 
(implantatumok)



MAKROSZKÓPIA

• 1-6 cm

• Összetevőktől függ

• Jól körülírt (seminoma);

elmosódott: (IT, EC, YST, CC)

• Solid, szürkésfehér, nodosus 
(seminoma)

• Cysticus (teratoma, de bárminél)

• Bevérzés, necrosis (EC, YST, 

CC, IT, de seminoma)

• 15-18 cm

• Összetevőktől függ

• Jól körülírt (dysgerminoma, MT);

elmosódott (IT, EC, YST, CC)

• Solid, szürkésfehér, nodosus 
(dysgerminoma)

• Cysticus (teratoma!!!, de bárminél)

• Bevérzés, necrosis (EC, YST, 

CC, IT, de dysgerminoma)



of the testis                      WHO germ cell tumors of the ovary

• Germ cell tumours 
– Intratubular germ cell neoplasia, unclassified
– Other types

• Tumors of one histological type (pure forms)
– Seminoma

• Seminoma with syncytitiortophoblatic cells
– Spermatocytic seminoma

• Spermatocytic seminoma with sarcoma
– Yolk sac tumor

– Embryonal carcinoma

– Choriocarcinoma

– Teratoma
• Dermoid cyst
• Monodermal teratoma
• Teratoma with somatic type malignancies

• Tumors of more than one histological type (mixed forms)
– Mixed embryonal carcinoma and teratoma
– Mixed teratoma and seminoma
– Choriocarcinoma and teratoma/embryonal carcinoma
– Others

• Tumors containing both germ cell and sex cord(gonadal 
stromal elements

• Germ cell tumours 
– Germ cell sex cord-stromal tumours

• Gonadoblastoma

– Variant with malignant germ cell tumour 

• Primitive germ cell tumours
– Dysgerminoma

• Dysgerminoma with syncytitiotrophoblastic cells

– Yolk sac tumour
Polyvesicular vitelline tumour        
Glandular variant 
Hepatoid variant 

– Embryonal carcinoma
– Polyembryoma

– Non-gestational choriocarcinoma

– Biphasic or triphasic teratoma

– Immature teratoma

– Mature teratoma

• Solid

• Cystic: - Dermoid cyst

• Fetiform teratoma (homunculus)

– Monodermal teratoma and somatic-type tumours associated with dermoid 
cysts

– Thyroid tumour group: Struma ovarii
– Benign

– Malignant (specify type)

– Carcinoid group: - Insular; - Trabecular; - Mucinous; - Strumal carcinoid; -
Mixed

– Neuroectodermal tumour group: - Ependymoma; - Primitive 
neuroectodermal tumour; - Medulloepithelioma; - Glioblastoma 
multiforme; - Others

– Carcinoma group: - Squamous cell carcinoma; - Adenocarcinoma; - Others

– Melanocytic group: - Malignant melanoma; - Melanocytic naevus

– Sarcoma group (specify type)

– Sebaceous tumour group: - Sebaceous adenoma; - Sebaceous carcinoma 
Pituitary-type tumour group

– Retinal anlage tumour group

– Others

– Mixed germ cell tumour (specify components)

• Germ cell sex cord-stromal tumours

– Mixed germ cell-sex cord-stromal tumour

• Variant with malignant germ cell tumour



CSÍRASEJTES TUMOROK 
hisztológiai megoszlása

SZÖVETI TÍPUS
PETEFÉSZEK (%)

össz              malignus

HERE (%)

TERATOMA
95  20 éretlen,

15 malignus                                                                                         
4

DYSGERMINOMA/

SEMINOMA
2                      45 50

YOLK SAC TUMOR 1                      10 1

EMBRYONALIS 

CARCINOMA
0,2                      2 10

CHORIOCARCINOMA <0,1                    1 0.3

POLYEMBRYOMA <0,1                    - <1

KEVERT <1                     6 33



INTRATUBULARIS 
CSÍRASEJTES NEOPLASIA 

(IGCN)
 1972. Skakkebaek írta le: CIS

 Malignus tumor mellett ~90 %-ban

 90 %-ban invazív tumor lesz

 Bármilyen csírasejtes tumor lehet belőle

 Prepubertás csírasejtes (teratoma, yolk sac tumor) tumorok és a 
spermatocytás seminoma, valamint a cysta epidermoides és 
dermoid tömlő mellett nincs

 Nincs ovarialis megfelelője (?)

 Gyakoribb: cryptorchismus; infertilitás (inkább következmény, mint ok); 
intersex állapotban

 Therapia: 

− observatio

− műtét

− irradiatio



INTRATUBULARIS 
CSÍRASEJTES NEOPLASIA 

(IGCN)
 Osztályozás: Scully: 1980 Minnesota

Unclassified (IGCNU)

 IGCN extratubularis extensioval 
(mikroinvazív)?

 Intratubularis seminoma

 Intratubularis embryonalis carcinoma

Egyéb

Burned-out



GONADOBLASTOMA
 1953. Scully

 Neve: rekapitulálja a gonádot: a sejtek oogoniumhoz hasonlók

 < 20 év

 Nő/férfi: 4:1

 Ritka, dysgenetikus gonádban

 Nemi szervek fejlődési rendellenessége

 96 %-ban van Y kr.; Y kromoszóma q karján (GBY régió)

 Regrediálhat

 Gyakran malignizálódik: 50 % dysgerminoma; 10 % egyéb

 Ha nincs más komponens: benignus

 Nem tartozik a kevert csírasejt-sex-cord stroma tumorokhoz; 
sokan nem jellemzik a stromát

 Tünetek: hormonhatások (stromalis sejtek termelik):

virilizáció (60%);                                                                 
oestrogen hatás: tumort eltávolítva menopausa-szerű tünetek

~ IGCN



SEMINOMA / DYSGERMINOMA

Első tumorok, amiket csírasejt eredetűnek tartottak

Sokáig nem volt egyetértés abban, hogy azonos tumorok

1911. Chenot: petefészek tumor szövetileg=seminoma

1931. Meyer: nomenclatura: dysgerminoma



SEMINOMA / DYSGERMINOMA

• 35-50 %

• 40 év

• Bilateralis: 2-5 %

• Gonadoblastoma talaján
• 15-18 %

syncytiotrophoblastokkal

• Típus:
– Mitoticusan aktív seminoma

– Spermatocytas seminoma

• 45% a malignus csírasejteseknek 

• Premenarché; 20-30 év

• Bilateralis: 10-17 %

• 5% gonadoblastoma talaján

• 6-8% 



SEMINOMA / DYSGERMINOMA
immunhisztokémia

 Pozitív: PLAP, Vimentin, c-kit (92%), 

OCT3/4

 Focalisan lehet pozitív: NSE, desmin, 

CK (dot-szerű), GFAP, inhibin,           

ßhCG (ha syncytiotrophoblast)

 Negatív: EMA, CEA, CD30



SPERMATOCYTAS SEMINOMA

 1946. Masson

 < 5 % a seminomáknak

 Idősebb korban; ~ 52 év

 8 %-ban bilateralis

 Tiszta

 Nincs ovarialis megfelelője

 Aneuploid

 Nincs IGCN

 Genetika: i12p: nincs; leggyakoribb gain 9

 PLAP, c-kit, OCT3/4: -

 Jó prognózisú (kivéve sarcomával kombinált)



PLAP
(Placentalis alkalikus foszfatáz)

 Az alkalikus foszfatázokat négy locusból álló géncsalád 
kódolja
− Három locus a szövetspecifikus (tissue specific) AP-okat kódolja 

(placental PLAP; germ cell GCAP; intestinal IAP): 2q34-37. 
− Az izoenzimek 90-98 %-ban megegyeznek

− Nem szövetspecifikus AP (tissue non-specific AP): 1p36.1-34

 Normál szövetben PLAP-val a placenta ST-ok pozitívak 
a 8. héttől, a koncentráció folyamatosan nő.                                                            
GCAP a primordialis csírasejtekben pozitív

 Tumorban: cytoplasmaticus és membran reakció

− IGCN; gonadoblastoma: ++

− Seminoma/ dysgerminoma: ++

− Embryonalis carcinoma: +

− Yolk sac tumor: +

 DE: Carcinoma is lehet +



C-kit (CD 117)

 Transmembrane tyrosine kinase receptor

 Gén lokalizáció: 4q12

 Tyrosine kinase receptor család III-as osztály tagja (colonia-
stimuláló faktos I; PDGFR A és B)

 Normál sejtekben: haemopoeticus őssejt; melanocyta; 
hízósejt; Cajal-sejt; csírasejt; bőr basal sejt; emlő ductus

 Számos protooncogene aktivitálásában játszik szerepet

 C-kit tyrosine kinase receptor útvonal számos tumor 
növekedésében és progressziójában fontos

 Tumorban pozitív: cytoplasmaticus és membran reakció

mastocytoma; AML; GIST; kis sejtes tüdő carcinoma; 
Ewing sarcoma; seminoma/dysgerminoma; 

 Csírasejtes tumorokban a gén mutációja ritka



SEMINOMA / DYSGERMINOMA
differenciáldiagnózis

 Embryonalis carcinoma (CD30, CK)

 Yolk sac tumor solid variáns (AFP)

 Sertoli-sejtes tumor (PLAP, c-kit OCT3/4, 

inhibin, calretinin)

 Világos sejtes carcinoma (dysgerminoma) 

(PLAP, c-kit, OCT3/4, CK, EMA)

 Nagy sejtes lymphoma (PLAP, c-kit, OCT3/4, 

LCA)

 Adenocarcinoma metastasis



EMBRYONALIS CARCINOMA

• Tiszta: 2,7 % 

• Kombinált: 87%

• 30 év

• Rossz prognosztikus 
tényező

• Nagyon ritka

• Kombináltban van

• 12 év

• Egyoldali

• Mindig syncytiotrophoblasttal

• Se HCG: magas; pozitív terhességi 
teszt

• Ezért hormon hatás: isosexuális 
pseudopubertás; vérzészavar; 
ritkán hirsutismus



EMBRYONALIS CARCINOMA
immunhisztokémia

 Pozitív: CD 30, AE1/AE3, CK7, OCT3/4

 Focalisan lehet pozitív: AFP, PLAP, c-kit, 

NSE, ß-hCG (petefészekben, ahol szinte 

mindig van syncytiotrophoblast)

 Negatív: EMA, inhibin, calretinin, hPL 



CD 30

 Ki-1 antigén

 Transmembrane cytokine receptor

 Tumor Necrosis Faktor receptor család tagja

 Normál lymphoid sejtek differenciációját és 

proliferációját szabályozza

 Pozitív: membran reakció

− Aktivált B és T lymphocyta

− Decidua sejtek

− Hodgkin, Sternberg-Reed sejtek

− Anaplasticus nagy sejtes lymphoma

− Mesothelioma

− Embryonalis carcinoma



OCT3/4

 Organic Cation Transporter (POU5F1; OTF3)

 Nuclearis transzkripciós faktor; POU-család tagja

 Gén lokalizáció: 6p21.3

 Pluripotens embryonalis őssejt, csírasejt pozitív

 Szerepe lehet az embryonalis sejtek differenciációjának 
szabályozásában

 Differenciációval csökken

 Emberi embrió csírasejt pozitív; de spermatogónium A 
negatív

 Ez a csírasejtes tumorok pathogenezisében az embryonalis 
iniciációt támasztja alá

 Tumorban:

 Seminoma és emryonalis carcinoma, gonadoblastoma 
és IGCN: pozitív

 Gyerek yolk sac, teratoma: negatív

 Spermatocytás seminoma: negatív



EMBRYONALIS CARCINOMA
differenciáldiagnózis

 Seminoma/ dysgerminoma (CD30, 

AE1/AE3, CK7, c-kit)

 Yolk sac tumor (CD30, AFP, CK7, 

OCT3/4)

 Sex-cord stroma tumorok (CD30, CK, 

OCT3/4, inhibin, CD56)

 Carcinoma áttét (CD30, OCT3/4, EMA)



 Nomenclatura: nehezen 
alakult ki (sokféle szöveti 
típus?)

 Először; és most 
szinoníma: endodermal 
sinus tumor (Teilum)

 Extraembryonalis irányú 
differenciáció: szikzacskó, 
allantois, extraembryonalis 
mesenchyma

YOLK SAC TUMOR



YOLK SAC TUMOR

• < 2 év: tiszta, jó 
prognózisú 70 % a 
gyerekkori testicularis 
tumoroknak 

(nincs i12p; de loss q6; 
del 1p36 van)

• Tiszta: ritka; 
kombinációban 44%

• 16-18 év

• Jobb prognózisú, mint az 
embryonalis carcinoma

• 20 %  csírasejteseknek, 
gyakran tiszta

• < 20 év

• 30-70 %-ban késői 
stádiumú (extraovarialis 
terjedés)



YOLK SAC TUMOR
hisztológia

Típusos

 Schiller-Duvall testek (20 %)

− Hasonlít éretlen glomerulusra 

(Schiller’s mesonephron)

− Hasonlít a placentába invaginálódott szikzacskóra: 

endodermal sinus of Duvall 

Hyalin globulus (PAS, D-PAS pozitív)



YOLK SAC TUMOR
hisztológia, szöveti típusok

 Klasszikus: endodermal sinus tumor

 Reticularis (microvesicularis)

 Macrocystikus

 Papillaris

 Alveolaris-glandularis: intestinalis, endometrioid 
(embryonalis)

 Hepatoid

 Solid

 Myxosus

 Polyvesicular vitelline tumor

 Parietalis



YOLK SAC TUMOR
immunhisztokémia

 Pozitív: AFP, α-1 antitripszin, AE1/AE3, 

 Focalisan lehet pozitív: PLAP, c-kit, 

 Negatív: OCT3/4, EMA, CK7, CD30, 

inhibin, calretinin, CEA



ALPHA FETOPROTEIN
 Gén: 4 kromoszóma; AFP gén

 1956-ban mutatták ki

 Fejlődő embrió szikzacskója (máj, GI-traktus) termeli

 Születés után a serumból eltűnik

 Serum albumin fetalis megfelelőjének tartják

 Tumorban: cytoplasmaticus
− Májtumor

− Yolk sac tumor

− Embryonalis carcinoma

 Serumban tumormarker:
− Yolk sac tumor igen magas,  gyakran > 1000 ng/ml

− Máj tumor

 Más csírasejtes tumorokban is megemelkedhet, de 
nem ilyen magasra



YOLK SAC TUMOR
differenciáldiagnózis

 Seminoma/ dysgerminoma: OCT3/4, AFP, 
AE1/AE3

 Embryonalis carcinoma: CK7, OCT3/4, AFP

 Sertoli-Leydig sejtes tumor: AFP, inhibin, 
PLAP, c-kit, calretinin

 Sex-cord stroma tumorok: AFP, inhibin, 

 Világos sejtes carcinoma (ovarium): AFP, 
CK7, EMA, PLAP, c-kit, CD30

 Endometrioid carcinoma (ovarium): AFP, 
CK7, EMA, PLAP, c-kit, CD30



CHORIOCARCINOMA

• Tiszta: 0,1-0,3 %

• Kevert: 15 %

• 20-30 év

• Se HCG magas

• Általában előrehaladott

• Legrosszabb prognózisú, 
minél több van belőle, 
annál rosszabb

• Tiszta extrém ritka; < 1 %; 

• Inkább többkomponensű daganat 
részeként

• Prepubertás

• Magas HCG: pozitív terhességi 
teszt

• Ennek megfelelő hormonhatások: 
isosexualis pseudopubertás, 
vérzészavar



CHORIOCARCINOMA
immunhisztokémia

 Pozitív CK7

 Pozitív AE1/AE3

 Pozitív EMA

 Negatív ß-HCG

 Pozitív (IT) hPL

 Negatív Inhibin

 Negatív PLAP

 Pozitív CD10

 Gyenge pozitív

 Pozitív

 Pozitív 

 Pozitív 

 Pozitív

 Pozitív

 Focalisan pozitív

 Pozitív

Egyes sejtek Óriássejtek

Negatív: c-kit, CD30, AFP, OCT3/4,



ß-hCG
(human chorio-gonadotropin)

 Glikoprotein hormon

 Syncytiotrophoblastok termelik (placenta, vagy 

trophoblast tumorok)

 Αz α alegység (=LH, TSH, FSH) és ß alegység 

(specifikus)

 Immunhisztokémia: cytoplasmaticus

− HCG-t termelő syncytiotrophoblastok pozitívak

 Serumban tumormarker



CHORIOCARCINOMA
differenciáldiagnózis

 Rosszul differenciált carcinoma metastasis

 Gestatios choriocarcinoma metastasis (petefészek)

 Primer ovarialis terhességi choriocarcinoma (petefészek)

Corpus luteum

Apai DNS kimutatás 

Más csírasejtes komponens segít



TERATOMA

Legmagasabb differenciációjú csírasejtes tumor

Általában 2-3 csíralemez származékai, ritkán monodermalis

Embryonalis (éretlen) és érett elemeket tartalmazhat

Diagnózis nem probléma



TERATOMA
petefészekben

• 27-35 %-a az ovarium tumoroknak

• 95 % benignus (dermoid, solid, monodermalis)

• Kombinációban: < 1 %

• 5 % malignus (éretlen, malignus átalakulás)

• 20-40 év

• Bilateralis: 15 %

• Az első meiotikus osztódás utáni csírasejtből 
származik; diploid: 46xx; ritka (4 %) a 
kromoszóma aberráció

• Érett implantatum lehet (gliomatosis)



TERATOMA
here

• Kisgyerek: érett teratoma: 

diploid; 46xy, nincs IGCN

• Cysta epidermoides: 

diploid; kérdéses, hogy valódi teratoma-e,

néha van  kromoszóma eltérés;

nincs IGCN

• Dermoid tömlő: nincs IGCN

benignus

HE 4x



TERATOMA
here

Pubertás után NINCS benignus teratoma

MERT

•Érett elemek (tiszta: 2,7-7 %) mellett metastasis

•Gyakran kevert tumor része 

éretlen vagy más csírasejtes komponens 

kevert tumorok 50 %-ában megtalálható

•IGCN

•Aneuploid; i(12p)



ÉRETLEN TERATOMA
petefészekben

• Összes petefészek tumor 1 %-a;                                   
malignus csírasejtes tumorok 20 %;                                                    
és az összes malignus petefészek tumor 30 %-a;               
de fiatalokban a csírasejtes tumorok 60 %-a;
3. leggyakoribb malignus csírasejtes tumor 

• < 20 év

• Serum AFP lehet magas (< 1000 ng/ml)

• 1/3-a extraovarialis terjedést mutat

• Unilateralis, de 10 %-ban ellenoldali petefészekben dermoid 
tömlő van

• Terjedés: lymphogen, haematogen, hasüreg

• 90 % aneuploid; 40%-ban: i12p



ÉRETLEN TERATOMA
mikroszkópia

• Érett, éretlen elemek

• Nem organoid

• Leggyakoribb éretlen komponens: neuroectodermalis 
származék:  neuroepithel, rosetta és tubulusok 
keverve hypocellularis gliával

•Egyéb éretlen elem nem jelent malignitást

HE 4x



ÉRETLEN TERATOMA
mikroszkópia

• Grade: neuroepithel relatív hányada

– I: < 1 KNL/lemez

– 1< II <4

– III: >4 

• Grade érvényes implantátumokra is

• IH: GFAP, NSE, S-100, Synaptophysin

Kétlépcsős grade 

jobb lenne



ÉRETLEN TERATOMA
differenciáldiagnózis

• MMMT: idős; 
sarcoma és carcinoma-szerű, nem embryonalis;   
neuroectoderma ritka MMMT-ben                      
IH nem segít

• Yolk sac tumor (ha van, rosszabb a prognózis): 
glandularis, hepatoid: AFP; 
más extraembryonalis elem



TERATOMA
szomatikus típusú malignitással

• Nem csírasejtes malignitás

• >4-szeres nagyítású látótér fele

• Idősekben 

• Here tumorban nem befolyásol prognózist, de 

áttétben rossz

• Herében általában sarcoma 

• Petefészekben inkább laphámcarcinoma (80%)

• Petefészekben kifejezetten rossz prognózisú



MONODERMALIS TERATOMA

• Nincs struma

• Carcinoid (< 1% here tumoroknak)
– monodermalis

– teratomával

– metastasis

Grade: 

− low

− intermedier

• DD:metastasis

• Carcinoid sy: ritka (peptid vagy 
inaktív, vagy gyorsan 
metabolizálódik)

• Struma ovarii: 2,7 %-a a 
teratomáknak

• 40 év

• Kialakulhat papillaris carcinoma, 
extrém ritkán follicularis carcinoma

• Carcinoid: insularis, trabecularis, 
mucinosus (agresszívebb)

• Carcinod sy. 30 %

• IH: chr-A, Syn, Leu-7, egyéb 
peptidhormon

• Strumal-carcinoid

• Egyéb: neuroectodermalis 
differenciáció (PNET); vascularis 
tumor; intestinalis mucinosus tumor?

• DD: metastasis (egyéb teratoid elem 
petefészek tumor mellett szól)



KEVERT CSÍRASEJTES TUMOROK

• 40-60 %

• Minden típus lehet

• Leggyakoribb teratoma, 

embryonalis carcinoma, 

seminoma

• Rossz: embryonalis 

carcinoma és 

choriocarcinoma

• 6 %

• Dysgerminoma

• Yolk sac

• Éretlen teratoma

Közös hisztogenezis miatt gyakori

Lehet keveredve, vagy elkülönülő gócokban

Arány és típus fontos

Tumortípus és arány fontos    1 blokk/cm



EXTRAGONADALIS 
CSÍRASEJTES TUMOROK

 Ritka: 5-10 %-a az össz csírasejtes tumornak

 Fiatal férfi (90%) (< 30 év)

 Seminoma: 30-40 %; non-seminoma: 60-70%

 Rizikó: Klinefelter sy: 47xxx (mediastinalis)

 Lokalizáció: középvonal: csírasejtek aberrans vándorlása
 mediastinum (50-70%)

 retroperitoneum (30-40%)

 c. pineale (5%)

 sacrococcygeum (<5%)

 DD: metastasis (burned-out!)

 Tünet: méret, lokalizáció, fájdalom, légszomj, köhögés, láz, 
VCS-syndroma

 Prognózis: 5 éves túlélés chemotherapiával: 40-65%



CSÍRASEJTES TUMOROK
IMMUNHISZTOKÉMIA

Seminoma/

dysgerminoma

Spermatocytás 

seminoma

Embryonalis 

carcinoma

Yolk sac 

tumor

Chorio-

carcinoma

PLAP ++ +/- + + +/- (ST)

C-kit ++ +/- +/- +/- -

AE1/AE3 +/- - ++ ++ ++

CK7 +/- - ++ - ++

CD30 - - ++ +/- -

OCT3/4 ++ - ++ - -

AFP - - + ++ -

ß-hCG - - - - ++ (ST)

hPL - - - - ++ (ST, IT)

EMA - - - - -



SERUM TUMOR MARKEREK

KÖVETÉS

Seminoma/

dysgerminoma

Embryonalis 

carcinoma

Yolk sac 

tumor

Chorio-

carcinoma
Teratoma

AFP 

ng/ml
- (ritkán +) + (enyhe)

++ 

(> 1000)
- +

hCG

mIU/ml
+ (ST-kal; <500) + (nő: ST-okkal) - ++ -

NSE 

ng/ml
+ + - - +

LDH + - - - -

AP ++ - - - -

CEA 

ng/ml
- - + + +

DIAGNÓZIS



PROGNOSZTIKUS FAKTOROK
azaz, amit a leletnek tartalmaznia kell

• Tunica albuginea áttörése

• Tunica vaginalis infiltráció

• Scrotum infiltráció

• Rete testis infiltráció

• Mellékhere infiltráció

• Funiculus spermaticus infiltráció

• IGCN

• Maradvány here

• Nyirokcsomó status

• Távoli metastasis

• pTNM

• Grade (éretlen teratoma)

• Bilateralitás

• Felszíni érintettség

• Maradvány petefészek

• Petevezető

• Hasi mosó cytológia

• Cseplesz érintettség

• Nyirokcsomó status

• Távoli metastasis

• pTNM

Tumor típus

Összetevők típusa, aránya (%-ban)

Méret

Érinvázió



Ugyanaz, mint 
hámtumoroknál

STÁDIUM
TNM

• pTis: IGCN

• pT1: here, mellékhere;                   
érinvázió: nincs;                                         
tunica vaginalis: ép

• pT2: here, mellékhere                         
érinvázió: van                        és/vagy             
tunica vaginalis: tumoros

• pT3:funiculus spermaticus tumoros

• pT4: scrotum tumoros

• pN1: ≤ 5 db; és ≤ 2 cm nyirokcsomó 
áttét

• pN2: extranodalis extensio;    vagy             
2 cm<tumor≤5 cm;                  vagy             
> 5 db

• pN3: >5 cm

• pT1a: egy ovarium;                                    
intact tok;                                                  
hasi mosó: negatív

• pT1b: két ovarium;                                     
intac tok;                                                  
hasi mosó: negatív

• pT1c: egy vagy két ovarium        és 
vagy szakadt tok;                                   
vagy  felszín érintett;                               
vagy  hasi mosó: pozitív

• pT2a: uterus vagy tuba felszínén 
implantátumok;                                       
hasi mosó: negatív

• pT2b: más lokalizációban 
implantatumok; hasi mosó: negatív

• pT2c: hasi mosó: pozitív

• pT3a: mikroszkópikus peritonealis áttét

• pT3b: peritonealis áttét ≤ 2 cm

• pT3c: peritonealis áttét > 2 cm

• pN1: nyirokcsomó metastasis



KEZELÉS

• Sebészi: gyerek teratoma, yolk sac; 

spermatocytás seminoma; cysta 
epidermoides és dermoides

RLA: embryonalis carcinoma és yolk sac 
tumor

 Chemotherapia: 

Seminoma: I-es stadium: nem kell; 

st II-III: chemotherapia (v. retroperit. sugár)

Teratoma: I-es stadium: „wait and watch”

Embryonalis carcinoma

Yolk sac tumor

Teratoma: 

 Sugártherapia: seminoma sugárérzékeny

• Sebészi (fertilitás megőrzés!)

Éretlen teratománál implantátumok 
eltávolítása

• Chemotherapia: 

I-es stadiumú dysgerminoma és grade 
I-es éretlen teratoma: nem kell;

ha Grade II-III vagy éretlen implant, 
akkor kell

Yolk sac tumor és embryonalis 
carcinoma: chemotherapia

• Kezelés után érett elemek 
maradhatnak: „growing teratoma 
syndroma”: el kell távolítani

• Sugártherapia: dysgerminoma 
érzékeny, de fertilitás!

Yolk sac tumor és embryonalis 
carcinoma nem sugárérzékeny



Prognózis

• Gyerek teratoma, yolk sac: 
benignus

• Spermatocytás seminoma: 
benignus

• Seminoma: 95 %

• Embryonalis carcinoma és    
Yolk sac tumor: 

ST I: 100%; II:98%; III:70-87%

• Teratoma: érett/éretlen arány és 
stadiumtól függ

• Érett teratoma: benignus

• Dysgerminoma: kiújulás: 5-15%; 

I-es st. 95%; Ii-III st.: 85% 

• Embryonalis carcinoma és Yolk sac 
tumor: ST I: 80%; többi: 50%

• Éretlen teratoma: 

GrI St I: 90%; St III: 50%

Prognózisa a chemotherapia előtt nagyon rossz volt
Jól kezelhető

Nem, kor, lokalizáció (extragonadalis rosszabb),

Szövettan (összetevők: arány!)

Prognosztikus faktorok: méret, érinvázió 

Stadium


