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Munasarjan granuloosasolukasvaimen
diagnostiikka ja seuranta tarkentuvat
Munasarjan granuloosasolukasvain (GSK) on harvinainen, hormonaalisesti aktiivinen munasarjasyöpä,
jonka tyypillisiä oireita ovat erilaiset gynekologiset vuotohäiriöt. Aikuistyypin GSK todetaan
yleisimmin levinneisyysasteessa I, jolloin ennuste on hyvä. Kolmanneksella näistäkin potilaista
tauti kuitenkin uusii keskimäärin 4–7 vuoden kuluttua toteamisesta. Uusiutuminen johtaa puolella
potilaista kuolemaan. Uusiutuneen GSK:n hoidossa perinteiset solunsalpaajat voivat olla tehottomia
ja kohdennettujen hoitomuotojen tehosta on vain vähän näyttöä. Seurannassa herkiksi ja tarkoiksi
merkkiaineiksi ovat osoittautuneet seerumin inhibiini B ja Müllerin tiehyitä surkastuttava peptidi. GSK
on syntymekanismiltaan erityinen, sillä lähes kaikissa kasvaimissa on pistemutaatio FOXL2-geenin
säätelijässä. Tautimekanismien tuntemus on parantanut diagnostiikkaa ja potilaiden seurantaa, mutta
hoidon kehittämiseksi tarvitaan jatkossa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

G

ranuloosasolukasvain on ei-epiteliaalinen munasarjasyöpä, joka luokitellaan sukupienan strooman kasvaimiin.
Kaikista munasarjasyövistä GSK:n osuus on
5–8 %. Suomessa todetaan vuosittain 30–40
uutta tapausta (1). GSK ilmenee kahtena erilaisena alatyyppinä: nuoruustyypin (5 %) ja
aikuistyypin kasvaimena (95 %). Molemmat
ovat tyypillisesti hormonaalisesti aktiivisia ja
erittävät muun muassa estrogeeniä, mutta alatyyppien molekulaarinen tausta ja kliininen
käyttäytyminen ovat erilaisia (2). Nuoruustyypin GSK:n tyypillinen oire on ennenaikainen
puberteetti tai jo kookas vatsan kasvain. Aikuistyypin GSK:lle on tyypillistä hormonaalisista
oireista johtuva varhainen toteaminen, mutta
siitä huolimatta myöhäinen uusiutumistaipumus jopa kolmanneksella potilaista. Patologille GSK:n diagnoosi voi olla haasteellinen, ja
kansainvälisissä aineistoissa GSK:n diagnoosi
on muuttunut noin kolmasosassa tapauksista
joko hyvän- tai pahanlaatuisemmaksi kasvaimeksi (3). Tässä katsauksessa keskitymme aikuistyypin GSK:een, sen parantuneeseen diagnostiikkaan ja seurantaan sekä nykytietoon sen
syntymekanismeista ja hoidon uusista mahdollisuuksista.

Kliininen kuva ja ennustetekijät
Tyypillisesti aikuistyypin GSK ilmenee vaihdevuosi-iässä tai sen jälkeen. Alle puolet (40 %)
kasvaimista todetaan hedelmällisessä iässä (3).
Tavallisimmat kasvaimen aiheuttamat oireet
ovat estrogeenierityksestä aiheutuvat gynekologiset vuotohäiriöt ja vatsakivut (3,4) (TAULUKKO). Ennen vaihdevuosia tyypillinen vuotohäiriö on kuukautisten poisjäänti ja välivuodot, kun
taas vaihdevuosien jälkeen yleisin oire on yllättävä kohtuverenvuoto. GSK voi löytyä myös sattumalta gynekologisen tutkimuksen yhteydessä.
Puhjetessaan tämä verekäs kasvain voi aiheuttaa
äkillisen verivatsan, joka vaatii päivystysleik
kauksen. Yleisoireet ovat harvinaisia. Kaikukuvaus osoittaa yleensä toispuolisen munasarjakasvaimen, jolla on kiinteä, osin kystinen rakenne ja korostunut verenkierto (KUVA 1, TAULUKKO). Vuotohäiriöön liittyy usein paksuuntunut
kohdun limakalvo, jonka kudosnäytteestä voi
paljastua samanaikainen kohdunrungon syöpä
tai sen esiaste (5). Kohdunkaulan irtosolunäytteessä voi näkyä munasarjatilanteeseen nähden
korostunut estrogeenivaikutus. Kasvainmerkkiaineet poikkeavat usein ikäryhmän ja munasarjatilanteen mukaisista viitearvoista (TAULUKKO).

1033

Duodecim 2016;132:1033–9

KATSAUS

Elossaoloosuus
1,0

I n = 165, 89 %
II n = 13, 7 %
III n = 7, 4 %

0,8
0,6
0,4
p < 0,0001

0,2
0,0

0

5

10

15

20

25 30 35
Seuranta-aika (vuosia)

KUVA 2. Kaplan–Meierin elossaolokäyrät tautikohtaisesta kuolleisuudesta suomalaisessa, histologisesti
varmistetussa GSK-aineistossa eri levinneisyysasteiden (I–III) mukaan (3). Levinneisyysasteessa I todetulla
GSK:lla ennuste on hyvä ja 25 vuoden tautikohtainen
eloonjääminen on yli 90 %. Vatsaonteloon levinneessä II–III levinneisyysasteen taudissa ennuste on selvästi huonompi, 10 vuoden kuluessa 30–70 % potilaista
menehtyy.

KUVA 1. Tyypillisiä GSK-löydöksiä gynekologisessa
kaikututkimuksessa. Kookas, pääosin kiinteä muna
sarjakasvain (nuolet) ja samalla todetaan paksuuntunut (20 mm) kohdun limakalvo (asteriski). Kiinteä,
toispuolinen 6,4 x 4,4 cm:n kokoinen munasarjamuutos (nuolet). Levinneisyysluokan Ia kasvaimessa ei
tyypillisesti näy askitesta eli vapaata nestettä vatsaontelossa. Doppler-kaikukuvauksella tutkittaessa kasvaimessa (katkoviiva) näkyy kohtalaisen runsas verenkierto (nuolet).

Gynekologinen vuotohäiriö ja hidas kasvu
tapa vaikuttavat siihen, että GSK todetaan
useimmiten varhaisessa vaiheessa, toisen munasarjan kapselin sisälle rajoittuneena (levinneisyysaste Ia). Tällöin ennuste on erinomainen:
10 vuoden tautispesifinen eloonjäämisennuste
on 90–97 % (3,4,6). Korkeammissa levinneiA. Färkkilä ja L. Unkila-Kallio

syysasteissa (II–III) ennuste on selvästi huonompi: 10 vuoden eloonjäämis
ennuste on
30–70 % (3). Kun GSK-aineistoissa on tehty
histologinen diagnoosien varmistus, levinneisyysastetta IV todettiin erittäin harvoin (3). Eri
levinneisyysasteiden esiintyvyys ja vaikutukset
tautikohtaiseen eloonjäämisennusteeseen histologisesti vahvistetussa suomalaisessa aineistossa on esitetty TAULUKOSSA ja KUVASSA 2.
Yleensä hyvästä ennusteestaan huolimatta
GSK:lla on taipumus myöhäiseen uusiutumiseen. Joka kolmannella levinneisyysasteen I
potilaalla tauti uusii. Keskimääräinen aika uusiutumiselle on 4–7 vuotta taudin toteamisesta
(3,6). Uusiutumista alle puolet ilmenee viiden
vuoden seurannan aikana, kun taas 10 vuoden
kuluessa todetaan niistä suurin osa (80 %).
Myöhäisimmät uusiutumat on todettu jopa
30–40 vuoden kuluttua (6,7). Ensimmäinen
uusiutuma sijaitsee lähes poikkeuksetta vatsaontelossa lantion alueella, kaukaisempia veritai imuteitse levinneitä etäpesäkkeitä tavataan
harvoin (6). Varsin todennäköinen uusiutumis-
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TAULUKKO. Aikuistyypin granuloosasolukasvaimen tyypilliset oireet ja löydökset.
Toteamisikä (3)

53 vuotta (vaihteluväli 18–87 v)

Oireet (3)

Vuotohäiriöt
Alavatsakipu
Vatsan turvotus
Oireeton
Yleisoireet

45 %
26 %
14 %
14 %
2%

Kliiniset löydökset (3, 6)

Toispuoleinen munasarjakasvain
Puhjennut kysta

97 %
8–15 %

Kaikututkimus (29)

Kiinteä tai osin kystinen kasvain
– runsaasti verisuonittunut
– ”hunajakennonäkymä”
– monilokeroinen
Paksu kohdun limakalvo

Verinäytteet1 (30)

Inhibiini B
AMH
Estradioli
Gonadotropiinit
Ca-125

Suurentunut
Suurentunut
Normaali tai suurentunut
Normaalit tai pienentyneet
Normaali tai lievästi suurentunut

Kohdunkaula
Kohdun limakalvo (3,5)

Papa
Imunäytteen kudostutkimus

Estrogeenivaikutus
Hyperplasia 26–40 %
Adenokarsinooma 6–7 %

Levinneisyysaste (3)

I   Kasvain rajoittuu munasarjoihin
Ia Vain toisessa munasarjassa
Ib Molemmissa munasarjoissa
Ic Munasarjakapselin ulkopuolella tai
   
puhjennut
II    Munasarjoissa ja lantiossa
III Munasarjoissa ja muualla vatsa   ontelossa tai imusolmukkeissa
IV   Etäpesäkkeitä kaukaisemmissa elimissä,
     kuten maksassa tai keuhkoissa

85–89 %
51 %
2%
29 %
9%
4%
0%

1 Ikä ja vaihdevuositilanne huomioitava

mekanismi on paikallinen eli vatsaonteloon jää
”nukkuvia” syöpäsoluja, jotka alkavat jakautua
uudelleen vuosien kuluttua sopivan ärsykkeen
saatuaan (8). Uusiutunutta tautia sairastavista
noin puolet kuolee GSK:een (3).
Ainut kliininen ennustetekijä kasvaimen uusiutumiselle ja eloonjäämiselle on toistetusti
ollut levinneisyysaste (3). Jos kasvain ulottuu
munasarjakapselin ulkopuolelle lantiossa (levinneisyysaste Ic) on uusiutumistaipumus suurempi kuin kapselin sisäisellä kasvaimella (Ia)
(3,6). Kudostasolla muun muassa suuri tumaatypian aste, geenisäätelijä GATA-4:n ja onkogeeni HER2:n suuri ilmentyminen liittyvät
taudin uusiutumistaipumukseen (7). Tumaatypiaa lukuun ottamatta näitä taudin uusiutumiseen liittyviä kudosten ennustetekijöitä ei
vielä kuitenkaan käytetä kliinisessä työssä.

Hoito ja seuranta
Sekä primaarisen että uusiutuneen GSK:n ensisijainen hoitomuoto on leikkaus, jossa kasvainkudos poistetaan mahdollisimman täydellisesti
(9,10). Munasarjakapselin ulkopuolelle ulottuvassa tai uusiutuneessa GSK:ssa käytetään
ensilinjan liitännäishoitona platinapohjaisia sytostaattiyhdistelmiä (bleomysiini, etoposidi ja
sisplatiini tai karboplatiini) (11). Tutkimusten
mukaan uusiutuneessa, edenneessä taudissa
hoitovaste saavutetaan noin 22–35 %:lla potilaista (4,11). Uusiutuneeseen GSK:een on käytetty myös hormonaalisia hoitoja, kuten aromataasin estäjiä tai GnRH-analogeja tai antagonisteja. Niiden teho on takautuvissa tutkimuksissa
kuitenkin ollut hyvin vaihteleva, 18–71 %, eikä
niistä ole etenevää tutkimusnäyttöä (11,12).
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88 Ennuste on yleensä hyvä, mutta joka kolmannella potilaalla tauti uusi ja johtaa
kuolemaan puolella potilaista.

uusiutuman toteamista (17). On hyvä muistaa,
että inhibiini B on myös musinoottisen munasarjasyövän merkkiaine, kun taas toimivien
munarakkuloiden granuloosasolut tai GSK ovat
ainoa AMH:n lähde naisilla. Hoidetun GSK:n
seurannassa merkkiainepitoisuudet voivat
nousta jopa vuosia ennen uusiutuman kliinistä toteamista, mutta tämän kliininen merkitys
potilaiden ennusteeseen on vielä epäselvä (17).

88 Aikuistyypin GSK:n diagnoosin vahvistaa
yksittäinen pistemutaatio FOXL2-geenin
säätelijässä.

Yksittäinen pistemutaatio johtaa
GSK:n syntyyn

Ydinasiat
88 Munasarjan granuloosasolukasvain (GSK)
on hormonaalisesti aktiivinen, harvinainen sukupienakasvaimiin kuuluva munasarjasyöpä.

88 Suomalaisen aineiston perusteella AMH ja
inhibiini B ovat tarkkoja ja herkkiä merkkiaineita GSK-potilaiden seurannassa.

Uusiutunutta tautia sairastaville potilaille olisi
tärkeää löytää kohdennettuja, taudin etenemistä hidastavia hoitomuotoja, joissa huomioi
taisiin GSK:n hidas kasvutapa, perinteisten
solunsalpaajien rajallinen teho sekä merkittävät
haittavaikutukset.
GSK:t ovat tyypillisesti verekkäitä, ja ne ilmentävät voimakkaasti verisuonikasvutekijä
VEGF:ää ja sen reseptoria VEGFR-2:ta (13).
Vaiheen II kliinisessä tutkimuksessa VEGFvasta-aine bevasitsumabi oli aktiivinen uusiutuneessa aikuistyypin GSK:ssa (14). Taudin
harvinaisuuden vuoksi satunnaistetut etenevät
tutkimukset eri hoitomuotojen tehosta ovat
haastavia toteuttaa. Jatkotutkimuksia tarvitaan
myös liitännäishoidosta hyötyvien potilaiden
tunnistamiseen.
Perinteisesti GSK-potilaita on leikkauksen
jälkeen seurattu kuten muitakin munasarjasyöpää potevia: kliinisellä tutkimuksella, seerumimerkkiaineilla ja seurantakäynneillä noin
3–5 vuoden ajan toteamisesta (15,16). GSK:lle
toimivia merkkiaineita ovat granuloosasolujenkin tuottamat inhibiini B ja Müllerin tiehyitä
surkastuttava peptidi (AMH) (17). Molempien
merkkiaineiden seerumipitoisuudet ovat suoraan verrannollisia kasvaimen kokoon. Taudin
seurannassa inhibiini B ja AMH ovat osoittautuneet herkkyydeltään (92–93 %) ja tarkkuudeltaan (81–83 %) yhdenveroisiksi, mutta niiden yhdistelmän käyttäminen parantaa taudin
A. Färkkilä ja L. Unkila-Kallio

GSK:t ovat kromosomeiltaan stabiileita, ja kasvaimen solut vastaavat toiminnaltaan ja geenien
ilmentymiseltään munasarjan pienten follikkeleiden jakautuvia granuloosasoluja (2). GSK:n
syntymekanismi alkoi selvitä, kun vuonna
2009 löydettiin yksittäinen somaattinen pistemutaatio (402C->G, C134W) FOXL2-geenin
säätelijässä (18). Normaali FOXL2-proteiini
toimii kasvunrajoitegeeninä granuloosasoluissa
ja säätelee solujen jakautumista ja erilaistumista. GSK:ssa 402C->G-mutaation on todettu
johtavan muutoksiin proteiinin luennan jälkeisessä muokkauksessa (19). Tämä vaikeuttaa
FOXL2:n sitoutumista muihin geeninsäätelijöihin, mikä johtaa muutoksiin kohdegeenien
ilmentymisessä (20). Lopputuloksena on
granuloosasolujen vähentynyt herkkyys ohjelmoidulle solukuolemalle, apoptoosille. Löydös
on erittäin spesifinen aikuistyypin GSK:lle, ja
se löytyy 95–97 %:lta tapauksista. Mutaatio on
osoittautunut olennaiseksi GSK:n erotusdiagnostiikassa, mutta kansainvälistä virallista suositusta sen käytöstä ei ole vielä tehty (21).
FOXL2-mutaation suhteen villityyppien
GSK:en biologiasta tiedetään toistaiseksi erittäin vähän. Muita toistuvasti esiintyviä somaattisia mutaatioita tästä kasvaimesta ei ole toistaiseksi löydetty.
Koska GSK:n syntymekanismi pohjautuu
ennen kaikkea häiriintyneeseen geeninsäätelyyn, tehokkaiden hoitomuotojen kehittämiseksi tarvitaan yhä tarkempaa tietoa kasvaimen
kasvua edistävistä signaalireiteistä. Kaavakuva
GSK:n signaalireiteistä on esitetty KUVASSA 3.
GSK:t ilmentävät vahvasti sekä estrogeeniettä FSH-reseptoreita (2). FOXL2-mutaation
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KUVA 3. Kaavakuva GSK-solusta ja kasvaimen syntyyn johtavista viestireiteistä. Somaattinen FOXL2:n
402C>G (C134W) -mutaatio granuloosasolussa johtaa GSK:n syntyyn aiheuttamalla geeninsäätelyn
muutoksia, jotka lisäävät proliferaatiota, vähentävät
apoptoosia ja aiheuttavat hormonaalisia muutoksia.
Lisäksi GSK:ssa toimii useita kasvaimen kasvua rajoittavia viestireittejä. Nuolet ylöspäin kuvaavat FOXL2:n
402C>G -mutaatioon liittyvää lisääntynyttä ilmentymistä ja nuolet alaspäin vähentynyttä ilmentymistä.
Yhtenäiset nuolet kuvaavat aktivoivaa viestireittiä ja
katkoviivat estävää viestireittiä.
Geeninsäätelijät FOXL2 (C134W), GATA4 ja SMAD3
edistävät yhdessä kasvaimen kasvua. Proliferaatiota
lisäävä TGF-β-reitti on aktiivinen GSK:ssa I ja II tyyppisten reseptoreidensa kautta, mikä nostaa SMAD3-viestinviejän aktiivisuutta. GSK:ssa pienentynyt follistatiinin (FST) ilmentyminen lisää aktiviinin stimuloivaa vaikutusta erityisesti, kun sen reseptorin (ACVR) ilmentyminen on lisääntynyt. TGF-β-reitin vastavaikuttajan,
AMH/BMP-reitin, viestinviejät SMAD 1/5/8 vähentävät
proliferaatiota ja BMPRII-reseptorin ilmentyminen on
vähentynyt FOXL2-mutaation johdosta. GSK:ssa voimakkaasti ilmentyvä AMH stimuloi tätä estävää reittiä, mikä rajoittaa kasvaimen kasvua. GSK:ssa ilmenee
voimakkaasti myös proliferaatiota lisäävä CyclinD2.

AMH/
BMP
Apoptoosia GSK:ssa vähentävät sekä apoptoosia
edistävien tekijöiden (mm. Fas ja TNFR1) vähentynyt
että sitä estävien tekijöiden (mm. Bcl2) lisääntynyt ilmentyminen.
Hormonaalisten muutosten taustalla on FOXL2mutaatiosta johtuva lisääntynyt aromataasientsyymin (CYP19) ilmentyminen, minkä seurauksena estradiolin (E2) tuotto kasvaimessa lisääntyy. Estradioli
ja GSK:ssa vahvasti ilmenevä inhibiini (α kudoksessa,
B verenkierrossa) estävät verenkierron kautta hypotalamuksen GnRH:n toimintaa, jolloin FSH- ja LH-eritys
aivolisäkkeestä vähentyy. Solukalvolla FSH sitoutuu
reseptoriinsa ja viestireitin aktivoituminen saa aikaan
aromataasin ja CyclinD2-proteiinin ilmentymisen. Negatiivisen säätelyn kautta pienentynyt FSH-pitoisuus
vähentää sen kohdeproteiinien ilmentymistä ja rajoittaa kasvaimen kasvua. GSK:n hormonaalisena hoitona
onkin käytetty muun muassa aromataasin estäjiä (AI)
sekä GnRH-estäjiä.
Lyhenteet: AI = aromataasin estäjä; AMH = Müllerin
tiehyitä surkastuttava peptidi; BMP = luun morfogeeninen tekijä; cAMP = syklinen AMP; E2 = estradioli;
FSH = follikkelia stimuloiva hormoni; FST = follistatiini;
GnRHi = gonadotropiinin vapauttajahormonin estäjä
(analogi tai antagonisti); TGF-β = transformoiva kasvu
tekijä beeta; T = testosteroni; -R-pääte = reseptori
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tiedetään lisäävän androgeenien konversiota
estrogeeniksi katalysoivan aromataasientsyymin ilmentymistä, mikä johtaa kasvaimen suureen estrogeenin tuotantoon (22). Estrogeenin
mahdolliset auto- tai parakriiniset vaikutukset
GSK:n mikroympäristössä vaativat vielä lisäselvityksiä, jotta estrogeenisynteesiä vähentävien
hoitojen, kuten aromataasin estäjien, tehoa ja
vaikutusmekanismeja voidaan arvioida.
Kasvaimen esiintyminen erityisesti vaihdevuosi-ikäisillä viittaa myös gonadotropiinien mahdolliseen osuuteen GSK:n kasvussa. FOXL2-mutaation tiedetään vähentävän
GnRH-reseptorin ilmentymistä ja muuntavan
sen toimintaa lisäämällä GSK-solujen jakautumista (23). Lapsettomuushoidoissa käytetty GnRH-analogi ei ole kuitenkaan lisännyt
GSK:n esiintyvyyttä väestössä (24). Kasvaimen verenkiertoon erittämät estradioli ja inhibiini B vaikuttavat myös negatiivisesti hypotalamukseen gonandotropiinieritykseen. Nämä
endokriinisesti säädellyt munasarjan hormonit
sekä niiden tasapaino ovat yksi mahdollinen
mekanismi GSK-solujen nukkumisen ja myöhäisen uusiutumisen taustalla. Biologiselta
taustaltaan ja käyttäytymiseltään GSK voisi olla
erinomainen kohde hormonaalisille hoidoille
niin uusiutumissa kuin niiden estossa. Tämä
edellyttää vielä jatkotutkimuksia, mutta asetelma toisi tulleessaan uuden näkökulman munasarjasyövän hoitoon.
GATA4 on granuloosasoluissa ilmenevä tärkeä kopiointitekijä, joka lisää GSK-solujen selviytymistä ja vähentää apoptoosia edistämällä
kasvaimen kasvua (25). Se sitoutuu muun
muassa FOXL2-proteiiniin, ja yhdessä ne sää-

televät hormonien synteesiin ja solun jakautumiseen osallistuvien geenien ilmentymistä
(26). GATA4:n voimakas ilmentyminen on
myös liitetty GSK:n suurentuneeseen uusiutumisriskiin ja huonompaan ennusteeseen (7).
FOXL2-mutaatio aiheuttaa myös muutoksia
TGF-β-perheen proteiinien toiminnassa ja ilmentymisessä GSK:ssa (2). Näistä proteiineista inhibiini B ja AMH erittyvät verenkiertoon,
joten ne toimivat erinomaisina GSK:n merkki
aineina (17). Kudostasolla AMH-signalointi
toimii GSK:n kasvunrajoitetekijänä (27).
TGF‑β-perheen tekijöillä voi tulevaisuudessa
olla tärkeä rooli uusien kohdennettujen hoitomuotojen kehittämisessä.

Lopuksi
Lisääntyvä geneettinen tieto on muuttanut
käsityksemme munasarjasyövästä laajaksi ryhmäksi ennusteeltaan erilaisia kasvaimia (28).
GSK:lle spesifinen FOXL2:n 402C->G-mutaatio rajaa GSK:n ainutlaatuiseksi munasarjasyövän alaryhmäksi, jonka erityispiirteiden tuntemus on merkityksellistä taudin diagnostiikassa,
potilaiden hoidossa ja seurannassa. FOXL2mutaatio tulisi määrittää osana diagnostiikkaa,
ja taudin merkkiaineina tulisi määrittää joko
inhibiini B, AMH tai mielellään molemmat. Potilaiden hoidossa ja seurannassa on hyvä huomioida varhaisvaiheen GSK:n hyvä ennuste ja
hidas kasvutapa mutta toisaalta myös kasvaimen mahdollinen uusiutuminen pitkänkin ajan
kuluttua. Uusiutuneen GSK:n hoidon kehittäminen edellyttää kansallista ja kansainvälistä
tutkimusyhteistyötä.
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SUMMARY

Diagnosis and follow-up observation of granulosa cell tumor of the ovary are becoming more precise
Granulosa cell tumor of the ovary is a rare, hormonally active ovarian cancer, typical symptoms of which include
various gynecological bleeding disorders. Adult granulosa cell tumor is most commonly detected at stage I, whereupon
the prognosis is good. The disease, however, recurs in one third of stage I patients and leads to death in half of these.
Conventional cytotoxic agents may be ineffective in the treatment of relapsed tumors. Inhibin B and anti-Müllerian hormone
have proven to be sensitive and accurate markers. Knowledge about the disease mechanisms has improved the diagnostics
and follow-up observation of the patients.
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