ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

УДК 618.11-006.3-071-08

DOI 10.31640/JVD.1-2.2020(8)

Надійшла 09.01.2018

Л. В. НИКИФОР¹, Л. М. РАК², М. І. КОСЕВИЧ³ (Чернівці)

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ГРАНУЛЬОЗОКЛІТИННОЇ
ПУХЛИНИ ЯЄЧНИКА
¹Кафедра сімейної медицини (зав. – проф. Л. П. Сидорчук) Буковинського державного
медичного університету; ²Кафедра акушерства та гінекології (зав. – проф. О. М. Юзько)
Буковинського державного медичного університету; ³Міський клінічний
пологовий будинок № 1 <lileyarlm999@gmail.com>

У статті наведений клінічний випадок гранульозоклітинної пухлини яєчника
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Гранульозоклітинні пухлини (ГКП) входять до складу групи гранульозо
стромальноклітинних пухлин. Пухлина є гормонально-активною і продукує
естрогени [2, 3].
Ще в 1977 р. R. E. Scully [11] виділено два варіанти ГКП – дорослий
(ГКПДТ) та ювенільний (ГКПЮТ). У 1995 р. це знайшло своє відображення у
Міжнародній гістологічній класифікації пухлин ВОЗ № 9 [10]. ГКПДТ склада
ють 95 % усіх ГКП, виникають у жінок в пери- та в постменопаузі і поєдну
ються із розвитком дисгормональних симптомів омолодження, що обумовлено
продукцією стероїдних (естрогени, рідше, прогестерон та андрогени) і гліко
протеїдних (інгібін, мюллерівська інгібуюча субстанція) гормонів, що обумов
лює яскраву клінічну картину захворювання.
На відміну від ГКПДТ, даний вид пухлин ювенільного типу розвиваються
в перші три десятиріччя життя (пік захворюваності – перші 10 років життя);
супроводжуються картиною передчасного статевого дозрівання, швидким рос
том пухлини, можливістю її розриву і перекруту. У більшості випадків захво
рювання діагностується в першій стадії і прогноз його благосприятливий –
5- і 10-літнє виживання складає більше 90 % [5, 6].
При наявності екстраоваріального поширення пухлини вражається, як пра
вило, парієнтальна та вісцеральна очеревина, гематогенні метастази відміча
ються рідко. Пухлина має жовтувате забарвлення. Розміри її варіюють від мі
кроскопічних до 40 см в діаметрі [8].
Гранульозоклітинні пухлини можуть бути як доброякісними, так і мати
злоякісне перетворення. Злоякісне перетворення цих пухлин має місце у 4–25 %
хворих [1, 2, 7].
Аналіз даних медичної літератури щодо діагностики та лікування ГКП,
особливо ГКПЮТ, показав недостатнє вивчення проблеми, а багато питань –
досить суперечливі [2, 9]. Це пояснюється їх відносно рідкісним зустрічанням
і, відповідно, малою кількістю проаналізованих спостережень, що не дозволяє
зробити висновки щодо основних питань проблем из необхідним ступенем до
стовірності [7].
Ознайомлення фахівців з нижче описаним клінічним випадком гранульозо
клітинної пухлини яєчника ювенільного типу, яка мала місце в нашій практиці,
вважаємо, буде корисним для лікарів-гінекологів.
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Пацієнтка Р., 17 років, поступила до гінекологічного відділення Міського клініч
ного пологового будинку № 1 м. Чернівці за направленням Міської поліклініки № 5.
При поступленні дівчина висловлювала скарги на ниючий біль у нижніх відділах живота, який турбував більше справа. Впродовж останніх 2 міс пацієнтка від
мічала порушення менструального циклу у вигляді надмірних та нерегулярних мен
струацій.
З анамнезу хвороби відомо, що кісту правого яєчника діагностували за допомогою
УЗД ще 2 роки тому. За даними гінекологічного анамнезу, менархе з 13 років, менструа
ції нерегулярні, болючі, значні, тривалістю 5 днів. Встановлено, що впродовж остан
нього року у дитини стали рясними менструації. Статевим життям не живе.
При первинному обстеженні, включаючи ультразвукову діагностику, перед поступ
ленням до стаціонару було виявлено об’ємне утворення в малому тазу справа.
З а к л ю ч е н н я УЗД, проведеного у стаціонарі: «УЗ-ознаки об’ємного утворення
правих додатків матки (тератома?). УЗ-ознаки мультифолікулярної трансформації тка
нини обох яєчників». Призначено визначення онкомаркерів яєчника, гормональні до
слідження, антимюллерів гормон. Рекомендовано планове оперативне лікування в гі
некологічному відділенні. У стаціонарі проведено клініко-лабораторне обстеження в
повному обсязі. Дані розгорнутого аналізу крові та всі біохімічні показники в межах
норми.
При об’єктивному огляді пацієнтки загальний стан розцінено як задовільний. У
дівчини відмічено затримка росту, задовільного харчування. Спостерігається у педіатра
з діагнозом «ідіопатичний нанізм». Вторинні статеві ознаки в повній мірі відповідають
віку. Молочні залози розвинені. Характер оволосіння – за жіночим типом. Звертає на
себе увагу фемінізація рис обличчя. Шкіра чиста, видимі слизові оболонки блідо-ро
жевого кольору. Показники гемодинаміки стабільні. Живіт правильної форми, м’який,
незначно болючий при пальпації пухлини. За результатами візуального і ректального
гінекологічного обстеження відзначено, що оволосіння на лобку за жіночим типом,
зовнішні статеві органи розвинені правильно. Матка в anteflexio, розміри нормальні,
поверхня гладка, ліві додатки – без особливостей, в правій здухвинній ділянці пальпу
ється об’ємне утворення, туго-еластичної консистенції, розмірами 7 × 6 × 7 см, по
мірно болюче при пальпації.

На етапі передопераційної підготовки була консультована вузькими спеціа
лістами, а саме: терапевтом, гематологом, невропатологом, оториноларинголо
гом, анестезіологом, ендокринологом.
За результатами дообстеження: результат онкомаркера яєчників СА 125 склав
36,44 од./мл при нормі до 35 од./мл; значення онкомаркеру НЕ4 – 42,41 пмоль/л, що
відповідає нормі. Проведено визначення антимюллерового гормону, значення якого
дорівнює 156,4 нг/мг та в 15 разів перевищувало максимальне референтне значення.

Оскільки пацієнтка перебувала на диспансерному обліку в ендокрино
логічному диспансері з приводу затримки росту (ідіопатичний нанізм),
доцільним було проведення комп’ютерної томографії голови – ознаки пато
логічних змін структури головного мозку при попередній КТ 2 роки тому не
виявлено.
У плановому порядку проведено оперативне лікування. Враховуючи ймо
вірність пограничної пухлини, було вирішено провести лапаротомне втручання.
Після здійснення лапаротомії за Пфаненштілем при ревізії органів малого тазу
виявлено пухлину, яка являла собою конгломерат із збільшеного до 7 × 5 см яєчника
з папіломоподібними розростаннями на його поверхні, та двох рідинних утворень роз
мірами 5 × 5 см, 6 × 5 см, з білісувато-жовтими капсулами та прозорим вмістом
(рис. 1, а). У передньому склепінні вільно знаходились ще два щільних подібних пу
хирчатих утворення: 4 × 5 см та 2,5 × 1,5 см (рис. 1, б). Права маткова труба – з вто
ринними змінами, інтимно зрощена з пухлиною. Матка та ліві додатки – без особли
востей. Регіональні лімфатичні вузли без патологічних змін.
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Рис. 1. Макрофото. Вигляд пухлини, діагностованої інтраопераційно:
а – пухлина яєчника; б – два щільних утворення (4 × 5 см та 2,5 × 1,5 см), які
вільно знаходились у передньому склепінні

Рис. 2. Мікрофото. Комплекси тека-клітин
них елементів з ознаками лютеїнізації (1),
розмежованих пучками колагенових воло
кон (2). Набряк строми. Забарвлення пікро
фуксином за Ван-Гізоном з дофарбову
ванням клітинних ядер гематоксиліном
Вейгерта. × 400

Рис. 3. Мікрофото. Кістозне утворення, внут
рішня вистилка якого представлена диферен
ційованими гранульозними клітинами (1),
відмежоване від оточуючої тканини прошар
ком сполучної тканини (2). Фібротекаматозна
строма з ознаками лютеїнізації та набряку (3).
Забарвлення гематоксилін- еозином. × 400

Рис. 4. Мікрофото. Накопичення ліпідів в цитоплазмі гранульозних та тека-клітинних
елементів (1). Забарвлення суданом ІІІ. × 400
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Враховуючи підозру на злоякісність новоутворення з метою визначення
подальшої тактики проведено on-line консультацію з обласним спеціалістом
онкогінекологом. Інтраопераційно оцінена клінічна ситуація.
Сучасні підходи на лікування ГКПЮТ наступні. Достатнім об’ємом опера
ції при ГКПЮТ I стадії (відсутність екстраоваріального поширення) являється
одностороння аднексектомія на стороні ураження, ревізія контрлатерального
яєчника і виконання хірургічного стадіювання з терміновим гістологічним до
слідженням, яке слід проводити при сумнівах в його інтактності [5]. При II–
IV стадіях захворювання обов’язковою є післяопераційна хіміотерапія. Екстра
оваріальне поширення ГКПЮТ асоціюється із агресивним перебігом і
відмічається приблизно в 5 % випадків. Пацієнтки з пізніми стадіями ГКПЮТ
повинні піддаватися циторедуктивній хірургії з максимально можливим вида
ленням пухлини і метастатичних вогнищ. Об’єм операції повинен включати
односторонню оофоректомію або аднексектомію, тотальну оментектомію, ви
далення метастазів з поверхні парієтальної та вісцеральної очеревини, тазової
і парааортальної лімфаденектомії і перитонеальної цитології. Описана тактика
повинна застосовуватись дуже зважено. При втягненні в патологічний процесс
матки і контрлатеральних придатків, показані стандартні об’єми операцій, прий
няті для поширених злоякісних пухлин яєчників. Подальше післяопераційне
лікування включає адекватну хіміотерапію [4–6].
У вищеописаному клінічному випадку, за рекомендацією онкогінеколога,
розширено об’єм оперативного втручання. Проведена правобічна аднексектомія,
часткова резекція великого чепця, біопсія контрлатерального яєчника.
Отримані макропрепарати відправлені на експрес-патогістологічне дослід
ження.
М а к р о с к о п і ч н и й о п и с надісланого на морфологічне дослідження препарату:
макропрепарат представлений солідно-кістозною пухлиною: солідна пухлина розміром
7 × 5 × 3,5 см, щільної консистенції, зовні поверхня гладка, жовто-сірого кольору. На
верхньому полюсі розташовані дві кісти: перша – діаметром діаметром 5 см, вміст
серозний; друга – діаметром 6 см, вміст геморагічний; зовні поверхня кіст гладка,
блискуча. На розрізі товщина стінок кіст – 0,2–0,3 см, внутрішна поверхня гладка,
блискуча. Поверхня розрізу ділянок солідної пухлини сіро-жовтого кольору, в центрі
невеликі осередки некрозу, дрібновогнищеві крововиливи, дрібні кісти діаметром 0,2–
0,5 см, вміст серозний, в деяких – желеподібний.
За результатами проведеної екстренної гістологічної експрес-діагностики (результат
повідомлений по телефону) ознаки злоякісного процесу не виявлені. Заключення екс
прес-патогістологічного дослідження: «Дана гістологічна картина може відповідати
гранульозоклітинній пухлині ювенільного типу (пухлина строми статевого тяжа і стро
ми яєчника)».

Дані остаточного заключення за результатами гістологічного дослідження
підтвердили наявність гранульозоклітинної пухлини яєчника, «ювенільного типу».
В подальшому проведено повторне дослідження макропрепарату у Київському
міському клінічному онкологічному центрі, фахівець якого підтвердив попередній
діагноз – стромальна пухлина яєчника з елементами строми статевого тяжа (10 %
площі).
Гістологічне дослідження препарату № 3696-99. Фарбування гематоксиліном
і еозином. Проводились додаткові методи фарбування препарату по Ван-Гізону,
суданом ІІІ.
М і к р о с к о п і ч н и й о п и с: мікропрепарат представлений фіброзною стромою,
яка пікрофуксином фарбується в яскраво-червоний колір (рис. 2), тека-клітинами ви
тягнутої форми, місцями веретеноподібної форми та включенням розсіяних гранульоз
них клітин круглі, невеликого розміру з гіперхромним ядром без жолобка. Атипії ядер
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клітин не виявлено. Кістозні порожнини різної величини, внутрішня вистелка деяких
з них представлена диференційованими гранульозними клітинами; порожнини відмежо
вані від оточуючої тканини прошарком сполучної тканини (рис. 3). Відмічається ви
ражена лютеїнізація гранульозних та тека-клітин з накопиченням в їх цитоплазмі зна
чної кількості ліпідів, які фарбуються суданом ІІІ в жовто-червоний колір (рис. 4).
Фібротекаматозна строма з ознаками набряку та осередками некрозу.
З а к л ю ч е н н я: Стромальна пухлина яєчника з елементами строми статевого тяжа
(10 % площі).
Післяопераційний період перебігав гладко, пацієнтка виписана додому в задовіль
ному стані. Впродовж року дитині проводилося визначення антимюллєрового гормону
щомісячно – результати в межах фізіологічної вікової норми. Також 1 раз на 3 міс
проводилося УЗД дослідження, при якому не було виявлено патологічних змін єдино
го яєчника.

Висновки. Отже, при наявності пухлинного утворення яєчників із солідним
і кістозним компонентом слід підозрювати гранульозоклітинну пухлину яєчни
ка. Пухлиноподібні утворення додатків з солідним компонентом потребують
визначення антимюллерового гормону, як маркера гранульозоклітинної пухли
ни. При підозрі на гранульзоклітинну пухлину яєчника корисним є доповнення
діагностичного етапу визначенням рівня сироваткового інгібіну В як маркера
захворювання. Онкомаркери СA-125 та НЕ-4 не є специфічними маркерами
ГКП [5, 6].
Основне лікування гранульозоклітинних пухлин – хірургічне. Операція до
зволяє отримати максимум діагностичної інформації для планування подальшої
тактики [5, 6]. Впровадження on-line зв’язку сумісно з онкологами при підозрі
на злоякісність процесу, покращує якість діагностики та надання хірургічної
допомоги, оскільки гранульозоклітинні пухлини доволі рідко зустрічаються в
практиці оперуючих гінекологів.
Благосприятливий прогноз при ГКП досягається за рахунок ранньої по
становки діагнозу, що неможливо без організації систематичного поглибленого
диспансерного спостереження жінок не лише в репродуктивному, а й в пубер
татному віці [7].
Конфлікту інтересів намає.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
ГРАНУЛЁЗОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКА
Л. В. Никифор, Л. М. Рак, М. И. Косевич (Черновцы)
В статье приведён клинический случай гранулёзоклеточной опухоли яичника ювениль
ного типа у девочки 17 лет, который имел место в практике врачей гинекологического ста
ционара.
Ключевые слова: гранулёзоклеточная опухоль яичника; особенности диагностики;
клиническая, макроскопическая, морфологическая картина.
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1

The article presents a clinical case of granular-cellular ovarian tumor (GCTJT) in a girl aged
17 years, which occurred in the practice of the doctors at the gynecological department of a
hospital.
Key words: granular-cellular ovarian tumor, diagnosing features, clinical presentation,
macroscopy, morphological image.

