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BEVEZETÉS A rákos be tegség kórismézése szöve ttani vizsgá la

ton a lapsz ik, amely min de n ese tben szükséges. Régó ta e lfoga

dott a lapszabály, hogy kezelés t csa k szöve ttani kórisme birto

káb an sza bad e lkez deni. Új abban azo nban, az un . bevezető 
gyógysze res keze lés (neoadj uváns, induk ciós kemoterápia) 

a lka lmazása miatt , pete fész kek és méhkürtrákok ese tébe n eze n 

a te rül ete n is mega lkuvás ra kénysze rülünk (1. pete fésze krák). 

A daga natok kezeléséhez azon ban a kórismé n kívül a betegség 

kite rjedtségé nek megá llapítása és olya n adatok is szükségese k, 

ame lye k a t.laga nat bio lóg iai vise lkedésé re uta lnak. Ez utób bi

akat különböző meg nevezése kke l illetik , mint pl. kórjós lati 

tényezők, prog nosz tika i faktoro k, előrej e l ző tényezők, predik

tív faktorok, jel zők vagy má rkere k, a leg he lyese bb ta lán a 

"bi ológ ia i je l lemzők" megnevezés lenne. A dagana t kiterje dé

sének egységes meg itélése, és a lka lmanként a daga nato k bio

lóg ia i vise lkedésé re uta ló tényezők egységese n történő alka l
mazása cé ljábó l jött létre a stádium meg határozás . 

A rossz indul atú betegségek stádium meg határozása a daga na

tos növekedés sza kaszo kra (stádiumokra) történő bontásá t j e

lenti. Ez te rm észetesen mes terséges, mi ve l a dagana tos növe 

kedés folya matos, és nem sza kaszos. A lkalmazása azo nban a 

gyakorlat sze mpont j ából fontos . A stádiumozás t az egyes 

daga na t féleségek növe kedés i és előrehaladási je llegze tessége i 

teszi k l ehetővé, más szóva l a stádium a daga na t fej lődés saját

sága it tükrözi. Alapvetően, az egyes daga nato k stádiu ma i a 

daga natos be tegség kiindu lási helye szer int különböznek. 
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A daga natok bio lóg ia i tulajd onságára uta ló jelzők (b iológ ia i 

j ellemzők, prognoszt ika i faktorok) beé pí tése a stádi umokba a 

szerző vé leménye szé rint nem látsz ik cé lsze rünek , kül önöse n 

azé rt, mert a mole kuláris bio lóg ia i jelzőknek olya n ha lmaza 

kerül röv idese n a klinikai gya kor latba, amely a stádiu m beosz

tás t már át1ekinthe tetlenné tenné ( 1 ). 

A stá diu m meg határozás alapvetően az elsődleges, még keze

letlen dag ana tokra vonatkoz ik. Kiújult daga nat ok (reci dívák) 

ese tében, a megvá ltozot t anatómiai viszo nyok mia tt, a s tádi um 

beosz tás á lta lában nem a lkalm azha tó. Fontos lehet, elsősorban 

távo li kiúju láso k ese tén, az e redeti stádium oz ás te ljes utóv izs

gá lata különös tekint ettel az eredetileg meglévő távo li áttétek

re, illetve azo knak a he lyek nek a vizsgálatá ra, ame lyek ben az 

adott daga nat előszeretette l ad áttétet (predi lekciós helye k). 

Ezt visszatek i ntő stád ium beosztás nak is nevez hetjük . A kiúj u

lást is szöve ttani lag ke ll bizo nyítani . Kimetszés és szövetta ni 

vizsgá la t kül önöse n kívánatos, ha az előzetesen kezel t terü le

ten megvastago dás (indura tio) vagy kötőszövet felsza poro dás 
(fibros is) talá lható . 

A STÁDIUM MEGÁLLAPÍTÁS FORMÁI A nőgyógyászati daganatok 

stádium megá llapításá nak alapvetően két formá j á t különítjü k 

el: a klin ika i és a sebész i (se bésze ti) vagy se bész i-szövetta ni 

stádium meg hatá rozást. 

A klinik a i stád ium megál lapí tás orvosi vizsgá lattal, képa lkotó 

e ljáráso k felhaszná lásáva l (ultra hang, M RI, CT vizsgá lat, kol

posz kóp ia, vese röntgen (iv. pye lográfia) , mellkas röntgen, 

lym phangiográfia, arter iográfia, venográfia , cso nt- izo tóp vizs

gá lat) történik , amely kiegészí thető tükr özéses (endoszkópos) 

és sej ttani ( citológ ia i) vizsgálato kka l. A sejtvé te l tör ténhet 

közve tlenül a vizsgá lni kívánt e lvá ltozás fe lszínéről vagy a 

test mélyeb b részéről vé kony tü beszú rássa l. Ez utóbbi t 

vékonytü sejt ta ni vizsgálat nak (vé konytü biopsz ia, as pirációs 

ci tológ ia, fine nee dle aspi ration (cy tology), FNA) nevezzük. 
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A vékonytű besz úrás legb iztos abban képalko tó e ljárássa l ve

zé re lve végezhető. A tükr özéses vizsgá latok közü l a húgy hó

lyag (c isztosz kópia), végbél (rekt osz kópia , proktoszkóp ia) és 

a méhüreg- tükr özés (hi sz teroszkóp ia) alkalm az hat ó. Egyes 

felfogáso k sze rint a hastükrö zés (laparo szkópia) már a sebész i 

stádium meg határozás hoz tartoz ik . A klinika i stádiumo zás hoz 

igé nybe vehető még a méhnya k kaparás (e ndoce rv ikáli s cur

re ttage, ECC) és a méhkapa rás is. Am ennyibe n a vizsg álato k 

so rán dagana tos elvál tozás lehetősége merül fe l, az t szöve ttani 

vizsgá latta l igazoln i, vagy, ha ez sebé szeti beavat kozá s né lkül 

nem lehetség es, sejttani vizsgá lattal va lószínűsíteni kell. Az 

elsődleges daga natból történő kim etszése és szöv etta ni vizsgá 

lat a klinik a i stádium meghatározásn ak is elenged hetetlen fel

téte le. 

Kissé el lentmondá sos, hogy az orvosi ( nőgyógyászati és últa

lúnos) vizsgá laton kivül a képa lkotó és tükr özéses e ljárf,sokat 

a klinik a i stád ium me gál lapí tásába n mennyire sza bad a lka l

mazn i. Erre az egyes daga natok stádium leírá sánál külön kité

rünk. A mellka s rön tgen e lvégzése azo nban minden ese tben 

sz ükséges. Az sincs pontosa n megha tározva, hogy ado tt ese t

ben az á lta lános és nőgyógyászati orvos i vizsgá lat egy ma gá

ban elegendő-e a klinik a i stádium meg határozáshoz, mive l 

a képalko tó eljár áso k és a tük rözé es vizsg ála tok a fej lődő 

világba n nem á llnak mind enütt rendelkezés re, és értéke lés ük 

se m egy séges . A gyakorlatban a kiegészítő vizsg úlatok ered

ménye it beé pítjük a klinik ai tád ium meghatározásába. 

A sebészi stádium me ghatározás a daganat és "környéki" te rü

le tei nek (a daganat melle tt i szöve tek, nyi rokc so mók) e ltávo lí

tásá t követően tö rténik, az e ltávo lított szöve tek mikro szkópos 

vizsgá latának seg ítségéve l. A stádium meghatáro zás , teh át se

bésze ti beavatk ozássa l és kór szöve ttan i vizsgá lattal va lós ul 

meg, ezé rt sebész i-szöve n ani (sebészi- kórszöve ttani, scbészi

patholó gia, patho lóg iai , sebész i-kó rbonctani , postsurg ical 

trea tm ent-pathologi c stag ing) stádium megálla pításnak is ne

vezz ük. E lőfordu l, hogy a daganat nem távo lítható el. Ilye nkor 

a sebész i beava tkozás a daganatos e lvá ltozás kitc,j edésé nek 

megá llapí tásá ra és kise bb vagy nagyobb daganato s szövc t(ek) 

kimet szésé re szo rítkozik. A stádiumo t a bet egség sebész ileg 

megá llapított kite rjedtsége és az eltávolított daganat darab ok 

szöve ttani vizsgá latúnak ere dménye a lapján ál lapí tjuk meg 

(s urg ica l eva luat ivc stag ing, ·cbészi feltárással végze tt stád iu

mozá s). A sebész i fe ltárássa l végzett stádium meghatáro zás t 

nem tekintik egység esen sebész i stádi umozás nak , se m az 

UICC ( lnternati o na l Unio n Agains t Ca nce r, Union lntcm atio

na le Co ntre le Ca nce r) sem AJCC (A merica n Joint Co mm itte 

on Ca nec r) rends7c r nem soro lja ebbe a cso portba. A sebészi 

stád ium me ghatározás hoz álta lában nagyobb müt éti beava tko

zás, hasműtét, hastükrö zés, nyirokc so mó e ltávo lítás stb. sz ük

séges. 

A klinikai és sebészi stád ium meg határozás hatá rvonalai nem 

élese k, sok a7 át fedés. Meghatározás sze rint sebésze ti e ljá rás

nak minősülő beava tkozásoka t a klinikai stád iumo zás hoz is 
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felhaszrn',lunk. Előfordul az is, hogy, noha egy daganatot kli ni

kailag kell stádium ozni, egy-egy stá.d iumát mé gis se bész i-szö

vetta ni stádiu mozás sze rint ál lapítjuk meg. Ilyen pl. a7 IA 

stád iumú méhnyakrák, ame ly az egész da gana tos e lvá ltozás 

kúp -a lakú kimet szése (kon izác ió) utáni szöve ttani vizsgá lat 

alapján történ ik. A klinikai stád ium megha tározás so kka l 

kevés bé pontos, min t a sebész i, egyes vizsgá lat soroza tok 

20-6 0%-os e l térésekről is beszá molnak . Ennek el lenére a lap

szabá ly az, hogy a klinika i stádium ot a későbbiekben elvégze tt 

sebésze ti beava tkozás és annak szöve ttan i e redm énye nem 

vá ltoz tatj a meg. A daganat ért ékelé se az eredet i klini kai stád i

um sze rint tö11énik . Ter mésze tesen az eredm ények tudomá

nyos feldolgozása a sebészi- zöv ettani vizsgá lat zer int is le

hetsége s. Ritkán e lőfordulhat, hogy méheltávo lításra ke rül sor 

olyan ese tben, am ikor a rákos bete gség re, pl. méh nya krák, 

csak a műtét után, az e ltávo líto rt méh szöve ttani vizsgá lata 

alapján derül fény. Ilye nkor kl inikai stádi um beosz tásról nem 

lehet beszé lni, ezeket az ese teke t így nem is lehet osz tá lyozni. 

hanem el különítve kell keze lni . A kl inik ai stádium meg határo

zás nehézsége i és bizonyta lanság ai miatt egy re több da ganat 

ese tében a sebésze ti stádiu m me ghatáro zás kerül előtérbe. 

A sebésze ti stádíum ozás azonban nem alka lmaz hat ó azo knál a 

daganato knál, amelye ket nagyo bb sebésze ti beava tkozá s nél

kül is keze lünk , pl. sugárkeze lésse l. 

A STÁDIUM BEOSZTÁS RENDSZEREI A daga na tok stádium beo sz

tásá nak gondo lata először 1938- ban merült fel, a Leag ue o f 

National Hca lth Organiza tion egy atlasz t adon ki, amelyben a 

méhnyakr ákot anató miai kíte1j edésc alapj án négy stádium ra 

osz totta (2). Azóta e lte lt hos zú idő alatt a daga natos beteg ég 

kiterje désének meghatározására nagyo n so k rendsze rt do lgoz

tak ki, am elyek egy kicsit átte kinthe te tlenek és egy mássa l ve r

sengők is vo ltak. Ma egy hat ározo tt irány nyilvá nu l meg abban 

a vonatko 7ásban, hogy a kü lönböző rend sze reke t egységesít

sék, és ez gy akorla tilag meg is történ t. A nőgyógyászati daga

nato k stádium beo ztásá t a U ICC, AJCC és a FIGO ( lnterna 

tiona l Fedcration of Gynecology and Obs te tríc , Federation 

lnterna tionale de Gyneco log ie et d'Obs tet riqu c) egységesen 

határozza me g. 

TNM RENDSZER A leg ismertebb és m inden claga natféleségre ki

dolgozo tt rendsze r a TNM, amelye t a UICC, TNM Bizottsága 

(T M Commi ttee) adott közre, először 1982- ben (3). A T r M 

rends zer a daga natos növeked és kiterje dtségének ana tómiai 

meghatáro zása, amely 3 e lemből ál: 1. Az el sődleges daganat 

"T" (pr ímary tumour), a környé ki nyi rokcsomók ér intettsége 

"N" (reg ional lymp h node mctas tasis), és 3. távoli áttét meg lé

te "M" (dis tan t meta tasis). A három betűt követő szá mok je l

z ik a daga nat kíte1jcdtségé nck mé rtékét. T0 (elsődleges daga

nat nincs) Tis (in situ rák), T 1-4 az elsődleges daga nat 4 foko

za ta. TX az el sődleges dagana t nem vizsgál hat ó/nem ismer t. 

0 nincs nyirokc so mó átté t. 1 1-3 a nyirokcsomó á ttét kiter

jed tségé nek mér téke, N I azo nos oldali ( ips ilatera l), 2 elle n

kező oldali (contra latera l) és 3 távo li ny irokcso mó énét. NX 

a ny irokcsomó k he lyze te nem ismert. M0 nincs távo li áttét, M 1 
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van távoli áttét. MX a távoli áttétekről nincs adat. A daganat ki
terj edtség mértékének megá llapítása történhet klinikailag vagy 
sebész-szöve ttani megköze lítésse l. Ez utóbbi esetben a T M 
betűk elé egy "p" (pathológ iai) betüt írunk, pT, p1 , pM. 
A UICC bevezetett egy új fogalmat a "C-tényezőt" (C-factor, 
certainty factor), amelye t a stádium megál lapításhoz haszná lt 
módszerek szerint C 1-5 fokozatra oszt (!. táhlá::c11). A C-té
nyező tulajdonképpen azt jelöl i, hogy mennyire bizonyos a 

megá llapított stádium, pl. T2C 1 ~ szabványos módszerekkel 
megállapított T2 stádium. Az eredeti leírás szerint a C 1-3 a kli
nikai stádiumozás különböző formáinak, a C4 a sebészi-szö
vettani stádium meghatározás nak felel meg. A nőgyógyászati 

daga natok vonatkozásában a C3 már inkább sebészi stádiu
mozást jele nt. A pTNM meghatározás C4-nek felel meg. 
A C-tényező alkalmazása tetszől eges. 

/. ráhlázat. C-ténye?ő a TNM stádium beosztás kiegész ítője 

(-tényező Stád ium meghatároz,ts móds7erei 

C I Szabványos módszerekke l: orvos i vi1.sgitlat. 
s1.abvitnyos röntgen . anyagvétel 

C2 

C3 

C4 

cs 

Sajáts, ,gos módszerek alkalmazásáv a l: korszerű képalk o tó 
eljárások (U H. CT. M RI. limphangi ográfi a. ang iog ráfia , 
sc intigd fia). tükrözéses (endos1.kópos) vizsgá latok. 
kiegészítő szövc nani és sejnan i vizsgá latok (pl. vékonytü) 

Sebészi feltárás alapján, am elyne k során szöve nan i vizsgá latra 
kimetszések és sej nani vizsgá latra anyagvétel is történ ik 

A dagan at és környező szöve tein ek e ltávo lításáv a l és azo k 
szövenan i feldo lgozásával 111egá llapi1011 - sebészi-szöve nani 

Bonco lás útján 

AJCC RENDSZER Az American Joint Committe 0 11 Cancer, AJCC 
először 1959-ben dolgozta ki a daganatoknak egy olyan stá
dium beosz tásá t, ame ly megfelel t az amerikai kezelési és kli
nikai tanulmá nyok elvárásainak. A felosztás szintén a TNM 
rendszer szerint történik, és a daganatok mindegyik formájára 
kite1jed . A T M rendszer a daganatok anatómiai kite1jedtségé
nek meghatározására szolgál, amelynek alapján stádiumokat 
határozta k meg. Az utóbbi években rendkívüli erőfeszítések 

történtek az UICC és az AJCC TNM rendszerek egységes ítésé
re, amely mára már megvalósult annak érdekében, hogy az 
egész világon egy forma TNM beosztást lehessen használni. 

FIGO STÁDIUM BEOSZTÁS A női nemiszervek daganatainak leg
gyakrabban használt, és a nőgyógyászati irodalomban általá
nosan el fogadott stádium beosztását a Nemzetközi Szülészeti 
és Nőgyógyászat i Szövetség, a FIGO "Daganat Bizottsága" 
(Staging Committee) dolgozta ki. A FIGO először 1957-ben 
adta közre stádium beosztását. Azóta többé-kevésbé 3 éven
ként - a FIGO kongresszuso knak megfelelően - nyilvánosság
ra hozza az idöszerü módosí tásoka t. Ennek megfel e lően az 
egyes daganatok stádium beosztása jelentősen és nagyon so.1--
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szor változott. A FIGO stádium megállapításban is előtérbe ke
rült a sebészeti stádium meghatározás, annyira, hogy legutolsó 
javaslata szerint csak a méhnyak és a hüvelyrákná l történik 
klinikai stádiumozás. 

EGYÉB STÁDIUM BEOSZTÁSOK A kisebb-nagyobb nemzeti és 
nemzetközi szervezeteknek azon kezdeti törekvése i, hogy 
önálló stádium beosztásokat hozzanak létre, elkorcsos ultak ab
ban a törekvés ben, hogy a tudományos világban ne legyenek 
határok, a klinikusok és kutatók minden országban egysége s 
rendszereket alka lmazzanak. Ezért az egyéb , szakmánkat érin
tő osztá lyozások közül csupán egyet, az SGO (Soc iety of 
Gyneco logic Oncology, USA) meghatározásoka t említjü k, 
mert ezek ma is figyelemre méltók. Az SGO felosztás azonban 
nem tek i nthető nemzetközi leg alkalmazott és önállóan szerep
lő rendszernek. Legfelj ebb egy-egy meghatározását kiegészí
tés vagy össze hasonlítás céljábó l idézik. 

A STÁDIUM BEOSZTÁS CÉLJA Az osztályozás (klasszifikáció) 
minden tanulmány számszerüsítése és ezáltal tárgyi lagos kiér
téke lése szempontjából elengedhetetlen. A tudomány fej lödése 
mára már megkövete li, hogy az osztá lyozás és az osztályok 
meghatározása világos és egységes legyen, azokat az egész 
világon egységese n használják. Ez vonatkozik a betegsége k 
tanulmányozásá ra is, és ezt a célt szolgá lja a daganatok stá
dium beosztása is. A stádium beosztás a l apvető célj át a 2. táb
lá::arban foglaljuk össze. 

2. ráhlá:ar. A dagana tok stádium beosztásának célja 

Segi1se a kl iniku si a megfele lő keze lés kivá lasz1ásúban 

Ulaljo n a dagana tos betegség várhat ó lefo lyásá rn (kórj ós lat) 

Tegye lehetővé a kutaláso k, kezelés i ered ménye k szúmszerií. tárgyilagos 
é11ékelését 

Tegye lehetővé a különböző intézetek adatainak és keze lési módja inak 
mcg fc lelö összehason lítúsát 

Segítse a da gana los beteg sége k kutal ásá t 

Az American Joint Committee 0 11 Cancer, AJCC megfogalma
zása szerint a daganatok megfel elő osztályozása és stádium 
beosztása azért vált szükségessé, hogy a kezelést még ponto
sabban meg lehessen tervezni, a kezelési eredményeket ponto
sabban lehessen értékelni, és a különböző intézetek kezelési és 
kutatás i ered ménye it össze lehessen hasonlítani. A TNM rend
szer célja a daganat kite1jedé sének kezelés e lőtti megál lapítá
sa, az ennek alapján kialakított stádiumok már kezelési útmu
tatóként és kórjósla ti meghatározására szolgá lnak, ennek alap
j án történik az eredmények összeve tése is. Említésre méltó, 
hogy a FIGO, amikor a stádium beosztását mega lkotta, és an
nak célkitüzése it meg fogalmazta, nem foglalt úgy állás t. hogy 
a stádium meghatározás célja a kezelési terv kialakítása lenne. 
Az osztályozást csupán az eredmények össze hasonlítása vé-

53 



Bös=e P 

gett hozták létre. Az éve k során azo nban az egyes stádiumok 

óhatat lanul a kezelési tervek ala pjává váltak . 

Már a kezdet kezdetén világossá vá lt, hogy a stádium ozás cél

jaina k megva lósí tásá ho z egyedül a dagana t kit erj edése n alapu
ló stád ium megha tározás nem teljesen megfelelő . Csa khamar 

felismerésre került , hogy egyazo n sze rvne k más-más szöve ti 

szerkezetű rákos betegsége lényegese n különbözhet a daganat 

biológ iai vise lkedése és a kezelés sze mpon tjábó l is. Hasonló 
megálla pítá s szü letett a daga natok érettségé t (diff erenciálódás, 

grade) illetően. Ennek köve tkeztébe n bizonyos daga natnál 
pl. méhtes trákban, a daganat ére ttségét beépítették a stádiu 

mokba. Má soknál meghatározták , hogy az adott stádium be

osz tás csa k bizo nyos szöve ttani szerkezetű daganatokra érvé
nyes . Mint korábban em lítettük, vár ható , hogy a daganatok 

54 

természetére uta ló bio lóg iai jelzők egyre nagyobb szá mban 
válnak "tényekre alapozottá", és épülnek be a kezelés i terv 

meghatározásá ba. Má s szóva l, ezekre a jelzőkre is szükség 

lesz az említett célkitűzések megva lósításába n. 
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