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ÖSSZEFOGLALÁS Az emlőrákos betegek hónalji nyirokcsomó
inak hagyo mányos szövetta ni vizsgá lattal meghatározott áttéte 
köz isme rt kórjóslati tényező. Az őrszemnyirokcsomó-kimet

szés (sentinel lymph node biopsy) során a helyi nyirokcsomó
áttétek legvalószínűbb helyét távo lítjá k el, ami lehetővé teszi a 
célzottan eltávo lított nyirokcsomók részletesebb feldolgozásá t, 
va lamint a kis kiterjedésű áttétek gyako ribb felismerését. Jelen 
összefog laló közleményben az őrszemnyirokcsomók részletes 
szövetta ni vizsgá latáva l, az ezze l kapcso latos fogalmak zava 
róan nem egységes érte lmezéséve l, az őrszemnyirokcsomók 

legmegfelelőbb szöve ttani feldolgozásáva l, az ide vonatkozó 
európai iránye lvekke l és végeze tül a Bács-Kisku n Megye i Ön
kormányzat Kórházának az őrszemnyirokcsomók eltávo lításá
val szerzett tapasztala taival foglalkozunk. 

Kulcsszavak őrszemnyirokcsomó, emlőrák, sorozatmetszés, 
lépcsőzetes metszés, imnmnhisztokém ia, szövettan i feldolgozás 

ABSTRACT Axi llary noda l status assesse d by traditional histo
logica l methods is of proven va lue in patients with breast can
cer. Sentinel lymph node biopsy (SNB) , the selective removal 
of the lymph nodes most likely to harbour regiona l metastatic 
disease, allows a more detailed histo logical investiga tion and 
upstaging of breast carcinoma by detecting low volume noda l 
involvement. This review deals with detailed histopa thology of 
the sentinel nodes (SNs) , the related nomenclature, the optimal 
histology for the SNs , the European guide lines re lated to SN 
assessment, and finally summa rizes our experience at the 
Bács-Kiskun County Teaching Hospital. 
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A HÓNALJI NYIROKCSOMÓK ÁUAPOTÁNAK MEGÍTÉLÉSE - EGY HA

GYOMÁNYOS KÓRJÓSLAT! TÉNYEZŐ A hónalj i nyirokcsomók ál

lapota az emlőrák egyik lényeges , ha nem a leglé nyege sebb 
kórjósla ti tényezője a napi gyako rlatban, ame lynek meghatáro
zását mind a hazai, mind pedig a nemzetköz i ajánlások megkö
vetelik az emlőrákok daganatsebészeti kezelése és szövetta ni 
feldolgozása kapcsán ( 1-10). Hagyományosa n, a hónalj i nyi
rokcsomó -kiirtás (axillaris blokkdisszekció) során eltávolított 
zsírszövetből kinyert nyirokcsomók szokáso s szövettani vizs
gálatával határozzuk meg, hogy van-e nyirokcsomóá ttét. Gya
korlatilag a nyirokcsomókkal kapcso latos kórjóslati tényezők, 

valamint az ezzel kapcso latos keze lési következmények mind 

ezen a sebészi /szövettani megközelítésen alapulnak. 

A szöve ttani lag vizsgá lt nyirokcsomók száma függ a hónaljban 
található nyirokcsomók számától, a sebész által eltávo lított 
nyirokcsomók számától, valamint a patoló gus által a zsírszö
vetbe n azono sított nyirokcsomók számától (1 1). Ezen ténye
zők közü l az első anatómiai vonatkozású és befolyáso lhatatlan. 
A második, a sebész erőfeszítése, hogy minél több nyirokc so
mót távolítson el, változó lehet. A teljes hónalj i nyirokcsomó
kiirtás egy jól meghatározo tt műtéti beavatkozás , ennek ellené
re - minőség-ellenőrző vizsgá lattal - kimutatták , hogy azonna
li másod ik betekintő (second -look) műtét során tová bbi nyi
rokcsomókat lehet eltávolítan i a hóna ljbó l, ez azonban lénye
gesen nem befolyásolja a szöve ttanilag vizsgált nyirokc somók 

számát (12). A nyirokcsomók számá nak három megha tározója 
közül a leglényege sebb a nyirokcsomók kinyerése a hóna lji 
zsírszövetből (13). Természetesen , ha a műtéti szövődmények 
csökken tése céljából csak részlete s - 1-11. szintű (14) vagy csak 
1. szintű ( 15) - nyirokcsomó-e ltávo lítás történik, illetve vako n 
végzet t nyirokcsomó-m intavételnél ( 16- 17), az eltávolított ny i
rokcsomók száma keveseb b lesz. 
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A vizsgá lt nyirokcsomók számát gyakran a megfele lő stádi
um-megállapítás ismérvének is tekintetté k; ha kevesebb mint 

10 nyirokcsomó került vizsgála tra, a stád ium megá llapításá t 
nem tartották megfelelőnek, ,,szubop timáli snak" értéke lték 
( 18- I 9). Ennek ellentmond az a megfigye lés, miszerint a 4, il
letve a 34 áttétme ntes nyirokcsomójú - nyirokcsomó negatív -
emlőrákos betege knél az 5 éves túlélésben lényeges különbség 
nem vo lt (92, illetve 93%), vagy is az eltávolított negatív nyi
rokcsomók számának nem volt kórjóslat i jelentősége (20) . Egy 
másik vizsgá lat azt mutatta , hogy a 4-6 legnagyobb és/vagy 
legtömötte bb nyirokc somó alapján megha tározott nyirokcso
mó-ér intettség (áttétes vagy áttétme ntes) nem különbözik lé
nyegesen a teljes hónalji nyirokcsomó-k ii.rtáson alapuló nyi
rokcsomó-érintettség meghatározásától (21 ). A nyirokcsomó
mintavétel (samplin g) értéké t - azaz a módszer alkalmasságát 
- a találomra végzett néhány nyirokcsomó eltávolításá t követő 

telje s hóna lji nyirokc somó-k iirtássa l vizsgá lták (22-23). Ezek 
a vizsgá latok arra utalnak, hogy a hóna lji nyirokcsomók álla
pota akkor is megfelelően megítélhető, ha a vizsgá lt nyirokcso
mók száma kevesebb mint tíz, ami feltétlenü l igaz az őrszem
nyirokcsomók vizsgá lata esetén. 

A gamma-szondás (24), a vitális festéses (25) és az együttes, 
kettős jelölés es (26) őrszemnyirokcsomó-kimetszési módszer 
leírása óta több tanulmán y igazo lta, hogy a nyirokút-té rképezés 
(lymphat ic mapping) kivitelezhető, és elfogadható pontosság
gal határozza meg a hónalji nyirokcsomók ér intettségét (27) . Az 
őrszemnyi rokcsomó-kimetszéssel tehát megvaló sítható az em
lőrák megfelelő sebész i/szövettani stád iumozása - mivel a nyi
rokút-térképezés seg ítségével célzott nyirokcsomó-v izsgálatot 
végezhetü nk -, és a műtéti szövődmények aránya is jelentősen 
csökkenthető (28-29). Ez a megá llapítás igaznak tűnik az alkal
mazott módszerek különbözősége ellenére is, ezért az őrszem
nyirokcsomó-k imetszés beveze tése, mint szabványos stádium 
meghatározó eljárás (30-31 ), mega lapozottnak tűnik; ennek egy 
véletlenszerű be választásos (random izált) vizsgálat, korai ( 4 
éves) eredménye i sem mondanak ellent (32). A hóna lj i nyirok
csomók célzott megközelítése , melynek során a hónalj további 
keze lése (teljes nyirokcsomó-el távolítás vagy sugárkezelés) 
csak áttétes őrszemnyirokcsomók esetében történik, megalapo
zottnak tünik . (Nem szabad azonban megfeledkezn i arról, hogy 
az őrszemnyirokcsomó-kimetszést válogatott betegek körében 
kell végezni, és nem minden emlőrákos beteg alkalmas erre a 
beavatkozásra, ahogyan vélhetően nem mindenki alkalmas az 
őrszemnyirokcsomó-kimetszés kivitelezésé re sem.) 

AZ. ÖRSZEMNYIROKCSOMÓK ELTÁVOLITÁSA, MINT A NYIROKCSO

MÓ-ÉRINTETTSÉG PONTOSABB MEG(TÉLÉSÉNEK ESZKÖZE EMLŐRÁK

BAN Az egy ik legelső őrszemnyirokcsomó-ki metszéssel fog
lalkozó közlemé nyben Giu/iano és munkatársai (33) arró l szá
moltak be , hogy az őrszemnyirokcsomók kimetszéséve l eltá
volíto tt nyirokcsomók részletese bb - 6-8 metszés i szint vizsgá
latát és eze n belü l citokerati n (CK) imm unhisztokémiai (IHC) 
vizsgá latot is tartalmazó - elemzésével a 162 beteg 42%-ának 
volt nyirokc somóáttéte. Ez az arány megha ladta az ellenőrző 
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csopo rt - 134 hónalj i nyirokcsomó-eltávolítássa l kezelt és ha
gyományos szövettannal vizsgá lt - 29%-os nyirokcsomó pozi
tivitási arányát. Nyilvánva ló, hogy a nyirokcsomó-pozitív ese
tek száma a nagyobb arányban azonosított mikroáttétekből 
adódott. A szerzők ezt úgy értelmezték, hogy az emlőrák stádi
um meghatáro zása javul az őrszemnyirokcsomó-kimetszés ré
vén, amint ezt a közle ményük címe is tükröz i (33). Akkoriban 
valóban úgy tűnt, hogy ez a válasz arra a kérdésre, amelyet az 
ún. ,,rejtett" (occult) áttétekről beszámoló közlemények fogal
maztak meg (33-44). 

Az imént idézett, mérföldkőnek is tekinthető közleményt (33) 
követően számos egyéb tanulmány is megerősítette, hogy az 
őrszemnyirokcsomó-kimetszés valóban növe lheti a nyirokcso
mó-poz itív emlőrákok arányát, és ezálta l előrehaladottabbnak 

tüntethe ti fel annak stádiumát. Sok ilyen közlemény áttekinté
se alapján, felh ívva a figye lmet a jelentős módszertan i különb
ségekre is, egy viszonylag új keletű összefog lalóban azt talál
ták, hogy az őrszemnyirokcsomók több szinten történő szöve t
tan i vizsgá lata, kiegészítve immunhisztokémia i vizsgá lattal, az 
emlőrákok 9-47%-áná l to lha tja felfelé a stád iumot (27). 

Mive l az őrszemnyirokcsomók feldolgozásával kapcso latos fo
galmak zavartkeltők, szükséges néhány részletet tisztázni. A 
legtöbb közleményben több szintet elemző szöve ttan i vizsgá
latról számo lnak be, és a szerzők a „sorozatmetszés " (serial 
sectioning) szót használják az általuk alkalmazot t módszer le
írására, ami miatt az egyes köz lemények nem összehason lítha
tók . A „soroz atme tszést" ugyan is 3 különböző je lentésse l hasz
nálják: 

1) A nyirokcsomó k makroszkópos sze letelése 2-3 mm-es, al
ka lmanként ennél valamive l nagyobb szélességbe n. Ennek a 
módszernek a j elölésére a szeletelés (sl icing) szó tűnik a leg
megfelelőbbnek. 

2) Az őrszemnyirokcsomó szövettan i blokkja inak adott távo l
ságonkénti, pl. 100 vagy 250 mikrononkénti metszése. Ennek 
a móds zernek a je lö lésére leg inkább a lépcsőzetes metszés 
(step-section ing) felelne meg. 

3) A szövet i blokkok minden egymást követő metszetének 
vizsgá latakor, amikor gyako rlatilag nem marad vizsgá latlan 
szint az egyes mikroszkópos szintek között , a sorozatmetszés 
vagy még pontosabban a mikroszkópos sorozat metszés (ser ial 
sectioning) a valóban megfelelő kifejezés. 

Mind a lépcsőzetes metszés , mind a sorozatme tszés lehet tel
jes, ha a nyirokcsomó (azaz a szöve ti blokk vastagságá nak) 
egésze feldolgozásra kerül, és lehet részleges , ha csak a nyi
rokcsomó egy részét vizsgá ljuk . (Például 3 egymás tól 50 mik
ronra lévő metszet v izsgálata esetén részleges lépcsőzetes met

szésről , 5- 10 egymást követő metszet vizsgá latakor részleges 
sorozatmetszésről beszélhetünk.) Nyilvánva ló, hogy a telje s 
sorozat metsz ésse l lehetne a nyirokcso mók állapotát a legjob-
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Cserni G és 11111nkatársai 

ban megítélni , hiszen minden metszlap mikroszkópo s vizsgá 
latra kerüln e, de ez nagy munka- és időigénye miatt nem való
sítható meg, és - amint a későbbiekben még tárgya lásra kerül 
- fe lesleges nek is tűnik. A makro szkóp os szeletelés, több sze
let azonos szöveti blokk ba történő beágyazása és a lépcsőzetes 

metszés lehetővé teszi, hogy a patol ógus keves ebb tárgylem ezt 
vizsgá ljon (1., 2., 3. ábra). 

1. ábra Az őrszemnyirokcsomó szeletelése. A szeletelést követően minden 

metszlapról egyszerre készül lenyomat sejtkenet ( citológiai minta), és így a 

nyirokcsomó nagyobb felszíne kerülhet a műtét alatt vizsgálatra. 

2. ábra Beágyazott őrszemnyirokcsomó szeletek. A jobb felső sarokban egy, 

a tájékozódás céljait szolgáló jelzőanyag látható, míg a többi részlet egy őr

szemnyirokcsomó 4 szeletének felel meg. 

A módszertani foga lmakka l foglalkozó rész végé n helyénvaló 
megemlíteni, hogy a közleményekben - nem az őrszemnyirok
csomókra vonatko ztatott - szokványos szövettani vizsgálat ál
talában nyirokcsomónként egy hematoxilin és eozin (HE) fes
tett metszet vizsgá latát j elenti . Né hány intézményben azonban 
ez a módszer több szint vizsgá latát is fedheti , mive l az 5 mm
nél nagyobb nyirokcsomókat helyenként több szeletben vizs
gá lják (45). 

Az őrszemnyirokcsomó elmélete szerint az őrszemnyirokcso
mók a nyiroke redetü áttétek (lymphogen metastas isok) legva
lószínűbb helye i. Ugya nakkor nem szabad szem elől tévesz te
ni, hogy az őrszemnyirokcsomó-kimetszéssel kapcso latban 
gyakran emlegetett ponto sabb stádium-me ghatározás t alátá
masztó közlemények többségében az őrszemnyirokcsomókat 
lényegese n rész letesebb szöve ttani vizsgá latnak vetették alá, 
mint a többi nyirokcsomó t. Ezért is kiemelkedő fontosságú az 
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3. ábra HE-festett metszetek egy őrszemnyirokcsomóból. Az egy tárgyle

mezen látható metszetek az őrszemnyirokcsomó különböző sze leteiből ké

szültek, míg a különböző tárgylemezek a szeletek 250 µm-enkénti lépcsőze

tes metszése révén jöttek létre. A felső sorban felül, az alsó sorban alul a tá

jékozódás céljait szolgáló jelölő anyag látható. Ennek segítségével kön

nyebb eldönteni, hogy a tárgylemezen lévő metszetek a következő tárgyle

mez mely metszeteinek felelnek meg (a j elhez közeli végen vagy az attól tá

voli végen vannak). 

a néhány tanulmány , ame lyben az őrszem- és a nem őrszem
nyirok csomók szövettani vizsgá lata egya ránt részletes vol t 
(46-49) . Ez utóbbi tanulmán yok mind egyike azt igazolja, hogy 
hasonlóan alapos vizsgá lattal is gyakrab ban lehet áttéteket ta
lálni az őrszemnyirokcsomókban, mint más nyirokcso mókban; 
így ezek a tanu lmányok egyben az őrszemnyirokcsomó-elmé

let helyességének szövettani igazo lását is j elentik. 

AZ. ÖRSZEMNYIROKCSOMÓK LEGMEGFELELŐBB SZÖVETTANI VIZS

GÁLATA - AZ. ÁTTÉTEK ELHELYEZKEDÉSE AZ. ÖRSZEMNYIROKCSO

MÓKBAN A számos nemze ti és nemzetközi , egy mástó l gyakra n 
különböző „irányelv", ,,vezérfo nal" és konszenzu s ellené re 
az őrszemnyirokcsomók legmegfelelőbb szöve ttani vizsgá latá
nak módszere nem eldöntött. Egyes iránye lvek szerint példá
ul a rendszeres immunhisztokém iai vizsgá lat nem szükséges 
(7, 50-52) , míg mások j avaso lják ennek alkalmazását (53-5 4). 
Minden szövetta nász tisztában van azza l, hogy meg kell talál
ni az egyensú lyt a teljes mikroszkóp os sorozatme tszés és egy, 
a munkamenn yiség és költség szempontjáb ól még elfogadható , 
részletes feldolgozás között (55 - 56). 

A santa monicai munkacsoport szerint az őrszemnyirokcsomók 

legmegfelelőbb szövettani feldolgozásához elegendő a nyirok 
csomók kapujának területéről néhány (megfelezet t nyirokcso
mók esetén mindk ét félből 3-4) , kb. 40 mikron távo lságra eső 
metszet - citoke ratin (CK) immunhi sztokémiá t is magába fog
laló - vizsgá lata (57) . Ezt a megköze lítést többen is kifogásol
ták, mivel nincs bizonyíték arra , hogy a hilust magába foglaló 
metszési síkban található a legtöbb áttét (55, 58-59). Saját, ko
rább i vizsgá latunk során mi is azt találtuk, hogy a csak őrszem

nyirokc somó kban elhelyezkedő áttétek , daganatsejtek nernrit-
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kán a helyreá llított nyirokcsomók hilusi síkjáva l általában egy
beeső, középső metszés i síkon kívül estek (60). Az azo nban 
igaz, hogy a nagyobb áttétek méretüknél fogva már az első 

vizsgá lt metszési síkban fe l ismerhetők, és így a hilusi síkban , 
mint bármely másik metszés i síkban, azo nos íthatók lesznek 
( 6 I -62). A santa monicai módszerben azonban a nyirokcsomó
nak csak kb. 300 µm-nyi vastagságá t vizsgá ljá k, és ez nem te
kinthető alapos vizsgá latnak, annak ellenére hogy még ez is ja
vítja a stádium-megha tározást (33). Több közlemén y is ame l
lett szó l, hogy további szintek vizsgá lata újabb áttétek felisme
réséhez vezethet (60, 62-63) . 

Egy má sik köz lemé ny szerzői is leírtak egy szövetta ni eljá rást, 
ame lyet a legmegfelelőbbnek tartana k, és ez 3 egymástól 4-5 
µm távolságra eső metszet vizsgálatát jelen tené minden 2-4 
mm vastag nyirokcsomó szeletből. Erre a következtetésre a 
szerzők úgy j utottak , hogy az álta luk azonosított 22 áttét közül 
2 I a I O vizsgált (mikro szkópo s) sorozatmetszetből az e lső há
romban kerül t észlelésre (64) . Ugyanakkor , I O db 4-5 µm vas
tagságú , és a mikroszkópos sorozatmetszés elve miatt egymást 
követő 4-5 µm vastag metszet csupán a 2-4 mm vastag szele
tek 80- 110 µm-e s vastagságát vizsgál ná, és ez azért nem tűnik 
megfelelőnek, mert akár 2 mm-né l is nagyobb, ún. makroát
téteket is feltárat lanu l hagyhat (65) . 

ségge l a kék festékke l felismerhető, az elsődleges daganatot el
látó nyirokér belépé si pontja körül fordul nak elő, és ez a pont 
a vitá lis festésse l azo nosítható ( 4. 5. ábra) (69-70) . Ugyancsak 
gyakor iak az áttétek a legmaga sabb rad ioakt ivitásnak megfele 
lően, ami valószínűleg egybeesik a daganatot ellátó nyirokér 
belépési pontjáva l (70). Ennek a pontnak az ismerete segíthet a 
szövetta ni vizsgá lat megfelelőbbé tételében , hiszen még a kis 
méretű áttétek is gyorsan kimutatásra kerülhetnek ezen a terü
leten , ami pedig feleslegessé teheti az időigényes rész letesebb 
vizsgála tot. 

4. ábra Hosszú kék nyirokérrel eltávolítot1 kék őrszemnyirokcsomó. A beöm-
Bizonyo s, hogy a legmegfelelőbb szövettani vizsgá latnak az lési pont jelölése alcián kékkel; ez az át1étek legvalószínűbb helye az őrszem-
áttétek azonosí tásának valószínűségén kell alapu lnia. Jelenle g nyirokcsomóban. 
a kü löná lló daganat sejt eke t (isolated tumor cells) nem tekintik 
lényegesnek a kezelés és a stádium meghatározása szempo nt
jábó l, ezé rt felisme résüket sem tartják fontosna k. Felismerésük 
tehát nem tekinthető a szö vettani v izsgá lat cé ljána k, ami a stá
diumozás ponto sságára irányu ló mikro szkópos soroza tmet
szést érte lmet lenné teszi. A mikroát tétek jelentősége ismeret 
len a kórjóslat szempontjábó l, a köz lemények ellentmondá
sos ered ményeket és következte téseket tarta lmaznak; em iatt 
azonosításukat sem lehet bizo nyítékok alapján megkö vetelni. 
Ugyanakkor meg kell jegye zni, hogy az őrszemnyirokcsomó

kimetszés kiváló eszköznek tűnik a mikroáttétek kórjó slati je
lentőségének tisz tázására. Általánosabban elfogadott , hogy a 2 
mm-né l - ermél az önkényes határnál - nagyobb nyirokcsomó
áttétek befolyáso lják az emlőrákos betegek kezelésé t, tartjuk 
ezeket a kétségte lenü l klinikaila g jelentős átté teknek (66) . Eb
ből következik , hogy ezeknek az áttéteknek felismerése min
den őrszemnyirokcsomó-vizsgálat alapcé lja kell, hogy legyen . 
Ezért ke ll ezt minimum követe lményké nt előírni, amint azt 
meg tesz i mind az európai iránye lvek legújabb kiadása (67), 
mind pedig a német nemzeti konszenzus (52). Elmé let ileg egy 
2 mnH megha ladó áttét egymástól 2 mm távolságra lévő met
szetek seg ítségével már kimutatható, de ebbe n az esetben nem 
lehetünk biztosak abban , hogy az áttét valóba n nagyobb-e, 
mint 2 mm, és ezért kisebb léptékű metszés ( I mm vagy 500 
µm) a leginkább aján lható (52, 68). 

Az áttétek őrszemnyirokcsomón bel üli elhe lyezkedé se is érde
kes lehet. Úgy találtuk , hogy az áttét ek legnagyobb valószínű-
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5. ábra Őrszemnyirokcsomó-áttét az előzetesen jelölt (kék) nyirokér beömlé
si pontnál (HE. 100 X) 

A hámjelzők - elsősorban a citokerati nok - vizsgá latára irá
nyuló immunhisztokémia szükségessége vitatott az irodalom
ban , és egyes szerzők szerint a csak így kimutathat ó nyirokcso
mó-érintettségnek nem szabad befolyáso lnia a betegek keze lé
sét (51 ). Ezze l szemben mások előtérbe helyez ik a citokeratin 
immunhisztoké miai vizsgá latot , és lega lább részbe n figyele m
be is veszik ennek eredményeit a keze lésse l kapcso latos dönté
sekben . A legtöbb szövettanász egyetért abban, hogy az im
munhi sztoké miai vizsgá lat seg ít a nyirokcsomóáttétek felisme
résében, és alkalmanként klinikai lag fontosnak tűnő átté teke t is 
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feltár (pé ldául a nyirokcsomó alapállományában (parenchyma) 
elhelyezkedő, néha mikroáttétnek , máskor nagyobb áttétnek 
számító, szétszórt daganat sejt ek esetén) (6., 7. ábra). Éppen 
ezért az immunhi szto kémia alkalmazása nem tiltandó, de az 
így ész lelt nyirokcsomóáttétek értékelésekor nagy körültek in
tésse l kell lenni, részben azért, mert ismertek a módszer lehet
séges hibaforrá sai (pl. háminclu siok je lenléte, festési műtermé
kek), és mert a lelet túlértékelése a betegek esetleges túlkeze
léséhez vezethet. 

6. ábra Citokeratin inununisztokémiai vizsgálanal kimutaton mikroánét (CK 

IHC. 100 X) 

. ... .. 
1,. l • 

7. ábra Citokeratin inununhisztokémiai vizsgálanal felfedezett, körülírt daga

natcsoportok (izolated tumorcells) a tok alatti üregben (CK IHC. 400 X) 

A SZÖVETTANI ELTÉRÉSEK LELETEZÉSE Az őrszemnyirokcsomó 

szerepével emlőrákban egyre több közlemény foglalkozik, és 
néha nagyon nehéz értelmezni, megismételni vagy összeha
sonlítani a közö lt eredményeket, mivel a közlések nem egyér
telműek vagy rész letekben szegények. 

Dow latshahi és munkatárs ai (7 1) az 1997-ben ír, és gyakran 
idézett összefoglalójukb an már felhívták a figyelmet a mikro
áttét ki fejezés sokfajt a érte lmezésé re. A közelmúltban végez 
tünk egy kérdőíves felmérést európai patológusok körében. 
Eszerint a vá laszoló 240 intézmény közül 222-ben használták 
a mikr oáttét kifejezés t, de tizenhét féle különböző meghatáro
zást adtak erre a fogalomra. A „kü lönálló daganatsejt" fogalmát 
ugyancsak szerteágazó módon értelmezték (72) . A TNM leg
újabb kiadása elvileg lehetővé tenné az észlelt eltérések egysé 
ges le letezésé t (66) . Teljese n nyilvánvaló, hogy az AJCC-stád i
umot meghatározó kézi könyv (73), illetve a rossz indulatú da-
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ganatok TNM osztályozása (66) 6. kiadásának 2003 janu ár ele
j i megjelenése előtt a legtöbb különálló daganatsej tet tartalma
zó nyirokcsomót mikroáttétesnek nevezték. Néhány köz le
mény az eredményeket aszerint is feltüntette, hogy a nyirok
csomók érintettségét mi lyen módszerrel fedezték fel: HE-fes
téssel vagy immunhi sztokémiáva l. Azonban ez a megkülön
böztetés is félrevezető lehet, mert az utóbbi , amint erre koráb
ban utaltunk, mikroáttét eket is feltárhat. 

Mivel az őrszemnyirokcsomó-áttétek mérete olyan statisztikai 
változónak tűnik, amely esetlegesen utalhat a többi nyirokcso
mó érintettségé re (74-78), valószínű, hogy sokka l helyénva
lóbb megköze lítés, ha az áttét kiterj edését adj ák meg a lelet
ben. Klinikai szempontból, a stádium-meghatározás megfelelő 

értékelése célj ából szükség van a nyirokcsomó k érintettségét 
három csoportba sorolni : 

1) makroáttét (>2 mm) 

2) mikroáttét (Q mm, de >0,2 mm, illetve ha az átté t $ 0,2 mm, 
de a sejtburjánzás biztos j eleit mutatja, vagy a nyirokcsomó alap
állományában és nem az üregekben [sinus] helyezkedik el) 

3) különálló daganatsejtek - vagy a TNM-beosztás á ltal előny

ben nem részes ített, de esetleg szerencséseb b megnevezés sze
rint szubmikr oáttétek (51)- (áttétképzésre utaló sejtvá ltozáso
kat nem mutató $ 0,2 mm) 

A kimutatás módszere (HE vagy immu nhisztokémia) kiegészí
tésként szerepelhet a leletben, de itt is szükséges felhívni a fi 
gyelmet arra, hogy az (i+) megje lölés a különá lló daganatsej
tek/szu bmikroáttétek megje lölésében, a „pN0(i +)"-ba n nem az 
immunhisztokémia i módszerre, hanem a különálló daganatsej 
tekre vonatkoz ik. 

AZ EURÓPAI IRÁNYELVEK Tekintettel a nagyfo kú módszerta ni kü
lönbségekre és az ebből származó esetleges félreértésekre (67, 
72), az emlőrákszűrés kórszövet tani vonatkozása ival foglal
kozó munkacsoport (European Working Group for Breast 
Screening Pathology) az európai irányelvek megfoga lmazása
kor olyan legalapvetőbb elvárásoka t igyekezett meghatározni, 
amelyek alapján az egyes nemzeti irányelvek , módsze rtani le
velek is megfogalmazhatóak. 

Annak ellenére, hogy a TNM-ben alkalmazott csoportokat meg
határozó méretek teljese n önkényesek, és nem bizonyí tékokon 
alapulók, a munkacsoport elfoga dta ezeket, mivel nemzetközi
leg elterje dtek. Ezt figye lembe véve az európai iránye lvek, 

amelyeknek legújabb, 4 . kiadása éppen előkészületben van 
(67), a következő j avaslatokat fogja tarta lmazni az őrszemnyi

rokcsomókra vonatkozóan: 

- Mivel az őrszemnyirokcsomók a helyi áttétek legvalószínűbb 

helyei, alaposabb szöve ttani feldolgozást igényelnek, mint ál
talában a nem célzott módon eltávo lított nyirokcsomók. 
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- Legalapvetőbb követelményként elvárható, hogy a 2 mm-nél 
nagyobb áttéteket k imutassák az őrszemnyirokcsomókban. 

Mivel nem elegendő ezen esetekben azt mondani , hogy a nyi
rokcsomó érintett , hanem azt is meg kell határozni, hogy az át
tét meghaladja a mikr oáttét 2 mm-es legnagyobb méretét, a 
szövettani feldolgozás során lega lább 1 mm-es távolságra lévő 

rétegeket ke ll vizsgá lni. 

- Az irányelvekben az is megfoga lmazásra kerül, hogy a stádi
um-meghatározás szempontjából a mik:roáttétek (bizonytalan 
kórjóslati jelentőségük ellenére) áttétnek számítanak, ezért a 
pontos stádium meghatározáshoz azonosításuk is elvárható le
het, és ehhez körülbelül 150-200 µm esetleg 250 µm-enkénti ré
tegek vizsgálata lehet szükséges. Ez nem minimális elvárásként, 
hanem a legmegfelelőbbként (optimális) kerül megjelölésre. 

- Mivel a blokkok teljes, egye nletes metszésé t követően nem 
marad már vizsgá lható szöve t, először csak néhány met szet 
vizsgá lata javas olt, mert szem e lőtt kell tartani annak a lehető

ségét is, hogy a nyirokcsomókban az áttéteken kívül más be
tegsége k is előfordul hatnak, és ezek kórismézéséhez is szüksé
ges lehet szöve ti minta az őrszemnyirokcsomóból. (Az egyéb 
betegségek j elenlétére egyéb ként a műtét alatti vizsgá lat is tá
jé koztatás t adhat, és ilyenkor ez tekinthető a szűrő jellegű vizs
gá latnak , ame lyet köve thet a részletes feldolgozás.) 

- A fentiekben leírtaknál több szint, kisebb metszés i távolsá
gok vagy a citokera tin immunhi sztokémia alkalmazása növe l
ni fogja a különálló daganatsejt ek/sz ubmikroáttétek kimutat ás i 
arányát, ezek azonosítása azonban nem cé lja a szokványos szö
vettani vizsgá latnak. Bár az immunhisztokémia nem j avaso lt, 
nem is ellenjavallt, mivel a kis terjedelmű áttétek kimut atását 
megkönnyíti. 

- A nagyobb arányban azonos ított kis terjedelmű áttétek meg
fele lő leletezése elengedhetetlen, és ehhez a TNM rendszert j a
vaso ljuk (66, 73, 79-80). 

A pN-osz tályok egyszerűsített meghatározását összefog lalóan 
az 1. tábláza tban mutatjuk be. Rész letesebb leírások máshol 
találhatók (66, 80). 

Az „sn" (sentinel node) megje lölés akkor használható, ha a 
nyirokcsomók állapotának vizsgálatá ra csa k őrszemnyirokcso

mó-kimetszés törté nt: p l. pN0(i+)(sn), amely azt j elenti, hogy 
különálló daganatsejt eket tarta lmazó őrszemnyirokcsomó ke
rült eltávo lításra, teljes hónalji nyirokcsomó-kii rtás nem tör
tént, a nyirokcsomó-ér intettsége t csak az őrszemnyirokcsomó 

eltávo lításával határozták meg. 

Az iránye lvek szerint a leleteknek a következőket kell maguk
ba foglalniuk : 

- az őrszemnyirokcsomó megje lölésse l kapott nyirokcso
mók számát, 
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I . táblázat A pN-osztá lyok egyszerűsített meghatározása 

osztá ly 

pNx 
pNO 
pNO(i-) 

pNO(i+) 
pNO(mol-) 

pNO(mol+) 

pN lmi 
pN la 

pNlb 

pN lc 
pN2a 

pN2b 

pN3a 

pN3b 

pN3c 

meghatározás 

a nyirokcsomó k nem vizsgá lhatók 
nincs nyirokcso mó áttét , nem történt részle tes feldolgozás 
nincs nyirokcsomó áttét, sem különá lló dagana tsejtek; 
részle tes feldolgozás történt 
nincs nyirokcsomó áttét, különálló dagana tsej t(ek) van(nak) 
nincs nyirokcsomó áttét, sem különálló daganatsej tek (molek u
láris vizsgálat -
több nyire reverz transzkr ipciós pol imeráz láncreakc ió - történt 
az áttét 
kimutatására, negatív eredmé nnyel) 
nincs ny irokcsomó áttét (molek uláris vizsgála t - többnyire 
reverz transzkripciós 
polimeráz láncreakc ió - történt az áttét kimutatására, poz itív 
eredmérmyel) 
az azonosított nyirokcso mó áttét mik.roáttét 
áttét 1-3 hónalji nyiro kcsomób an, melyek közül legalább egy 
>2mm 
mikroszkópos áttét a szegycsont melletti (paraste mális) nyirok
csomóban 
pN I a és pN I b egy üttesen 
áttét 4-9 hónalj i nyirokcso móban, melyek közül lega lább egy 
>2m m 
klinikailag vagy képalk otóva l kimutatott szegycson t melletti 
nyirokcsomó áttét 
áttét 10 vagy több hóna lji nyirokcsomóban, melyek köz ül leg
alább egy > 2 mm 
vagy áttét a kulcscso nt alatti nyirokcsomóban 
áttét 1-3 hónalj i nyirokcsomó ban, melyek közül lega lább egy 
>2 mm, és klinikailag vagy képa lkotóva l kimutatott szegycso nt 
melletti áttét , 
vagy 
áttét 4 vagy több hóna lji nyirokcso móban , melyek közül leg
alább egy >2 mm, 
és bárhogy kimutatott szegycso nt mellett i nyirokcsomóáttét 
kulcscson t feletti nyirokcso móátté t 

- bármilyen makrosz kópos érintettség leírását, ha van ilyen, 

- az áttétes őrszemnyirokcsomók számát, 

- az áttétek kiterje désének je löléséhez a fentiekben említett, 
átírt TNM-rendszer pN-osztá lya it javaso ljuk. Több áttét ese
tén a legnagyobb alapján történjen a pN-osztá ly meghatáro
zása. Ennek változataként a legnagyobb áttét mérete is meg
adható, hiszen ez egy tényszerűbb leirást tesz lehetővé; ter
mészetesen emellett is alkalmazható a pN-osztá ly. 

Ha különleges eljárást (kis léptékű lépcsőzetes metszés, 
immunhi sztokémia, molekuláris vizsgá lat) is alkalmaznak, ak
kor ezt fel kell tüntetni, különösen hangsúlyozva azt, hogy az 
áttét csak ezekkel igazo lható . Mivel az egyes labora tóriumok 
között nagyfo kú módsze rtani különbségek lehetnek, célszerű a 
leletben rögz íteni az alka lmazott szövettani eljárás rész leteit is 
(metszetek száma, egy mástól való távo lsága) . 

A műtét a latt i vizsgá latok vonatkozásába n az irányelvek a kö
vetkező lényeges állításokat fogják tartalmazni: 

- Műtét alatti v izsgá latra mind a fagyaszto tt metszet, mind pe
dig a lenyomat sejtrn inta alkalmas módszer, de ezek egy ike 
sem fogja az összes áttétet feltárni (8., 9. ábra) . 
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8. ábra Fagyasztásos metszet őrszemnyirokcsomóból (Firenze, Careggi). Fel

tűnőek a fagyasztással kapcsolatos műtermékek. Ezzel a nagyítással alig lát

ható a kép közepén lévő, mirigyeket mutató mikroáttét (HE. 100 X). 

9. ábra. Lenyomat sejtkenct áttétes őrszemnyirokcsomóból (HE. 100 X) 

- Mindk ét módszernek vannak előnyei és hátránya i, de jó ke
zekben a két módszer köze l azonos pontossággal és érzékeny
ségge l használható. 

- A két módszer közötti választás ban a helyi álláspontokat és 
lehetőségeket kell leginkább figye lembe venni. 

- Műtét alatti vizsgálat csak akkor végzendő, ha a műtét továb 
bi menetét, kiegész ítését befo lyásolja. Ugyanakkor tanulás i 
időszak a mütét alatti vizsgá latok esetén is létez ik, am i indo
kolttá tesz i ezekne k a vizsgá latoknak végzésé t - a módszer be
vezetésekor - azonnali következmények hiányában is. 

Az iránye lvek az őrszemnyirokcsomók molekulár is szintü 
vizsgá latát nem javas olják, elsősorban azért, mert a csak mole
kulár is vizsgá latokkal kimutat ott nyirokcsomó -érintettség ked
vezőtlen kórjós lati jelentősége tisztázatlan, illetve nem állnak 
rendelkezésre fajlagos j e lző vegyü letek. 

A magyaror szági javasolt gyakorlat valósz ínüleg ezen irányel 
vek (lega lább részleges) átvétele, alkalmazása lesz. 
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A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZÁBAN KIA1AKULT 

GYAKORLAT Elismerve, hogy más módszerek is hasonló ered
ményeket adhatnak, az őrszemnyirokcsomó-kimetszés intéz
ményünkb en többnyire két napo s eljárás során történ ik. A 
radiokolloid (kb. 50-70 MBq 99mTc-ve l je lölt kolloidális albu
min - Nanoalbumon vagy Sent i-Scint, OSSKJ, Budap est) 0,4 
ml menny iségben a műtétet megelőző napon a daganat köré 
(peritumorá lisan) kerül beadásra. Nem tapintható vagy bizon y
talanul tapintható elváltozá sok esetén a radioaktí v jelzőanyag 
ultrahang- vagy ritkábban röntgenvezérléssel kerül beadásra, 
ilyenkor gyakrabban a daganatba , semmint köré . Ha a limfo
szcintigráfia 120-180 perccel a beadást követően nem mutat 
őrszemnyirokcsomót, akkor egy kisebb mennyiséget (kb. 15-
30 MBq) a bimbóudvar köré vagy alá adunk, és a limfoszc inti
gráfiát megismétlik . A festéket (patent kék) a hóna lji metszés 
előtt 10 perccel a daganat köré fecskendezzük szabad kézze l 
vagy jelölő drót mellett vezetve a tüt. A hónalj bemenetben a 
metszés helyének jobb kiválasztása gamma-szonda segítségé
vel történik. Először a kék nyirokerek és nyirokcsomók fel
kutatá sára kerül sor, amit radioakt ivitásuk rögz ítése követ. Ez
után a festett, illetve a kék festék alapján történő elsődleges 
azonosítás sikertelensége esetén , a radioaktív nyirokcsomók 
után kutatunk. Eltávolítást követően a nyirokcso mók rad ioak
tivitását a szerveze ten kívül is mérjük , és radioaktívnak minő
sítjük a háttérn él legalább tízszer radioaktí vabb nyirokcsomó
kat. A két jelölő anyagot egymást kiegészítőnek találtuk (8 1 ). 
Az együttes je löléses módszerrel jobb eredmén yeke t értünk el, 
mint a kezdetben alkalmazott , és a gamma- szonda hiánya mi
att csak vitális kék festést használó módszerrel (82-85). Né
hány áttétes nyirokcsomó csak kék vo lt (81, 85), máskor vi
szont a radioaktivitás segíthet olyan kék nyirokcso mók azono
sításában, amelyek egyéb ként a hónaljban maradnának (86). 
Az őrszemnyirokcsomó-kimetszés stádium ot meghatározó 
vizsgálat, amelynek során a kék és/vagy radioakt ív nyirokcso 
mók kerüln ek eltávo lításra; ezeket őrszemnyirokcsomó megje
löléssel kapjuk szövet tani vizsgálatra. A mütétet a hóna lj műtét 

közbeni tapintása is kiegész íti, és ennek kapcsán bármely kli
nikailag gyanús nyirokcsomó is eltávo lításra kerül, egyéb nyi
rokcsomó megjelöléssel. A több mint 200 őrszemnyirokcsomó 

eltávolítását magába fogla ló kiértékelési vizsgá latot követően 

(81) az eljárást mindennapi gyako rlatké nt vezettük be. Teljes 
hóna lji nyirokcsomó-eltávolítás csak akko r történik , ha az őr
szemnyirokcsomó áttétes, vagy, ha az őrszemnyirokcsomó-ki

metszés sikertelen (85, 87). 

Az őrszemnyirokcsomók eltávolí tásáná l a betegek kiválasz tá
sát is lényegesnek tartjuk, ez a betegek kiv izsgálásáva l egy ide
jül eg történik. Korábbi közleményünk óta klinikai lag vagy 
képalkotó vizsgálattal gyanús nyirokcsomók esetén a műtét 

előtt ultrahang -vezérelt kiszívásos -sejtminta (asp irációs citoló
giai) vétele is történik a megna gyobbodott nyirokcsomókból 
(85). Áttét igazo lása esetén őrszemnyirokcsomó-kimetszés! 

természetesen nem végzünk (88-90). Bár felmerül a lehetőség, 

hogy az őrszemnyirokcsomók kimetszésé nek gyakorlat ilag 
nincs ellenjavallata (91 ), megnyugtató szokvá nyos eljá rásként 
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csak a korábban leírt betegcsoportnál végezzük, más esetekben 
(pl. nagy vagy többgócú daganatok esetén) egyelőre csak teljes 
hónalji nyirokcsomó-eltávolítással kiegész ítve történik meg ez 
a beava tkozás (85) . 

Az artéria mammari a melletti (parastemális) őrszemnyirokcso

mók eltávolítására is történik kísérlet, amikor azok a limfo
szcintigráfián ábrázolódnak, mivel állapotuk szintén fontos 
lehet kórjóslati szempontból (80, 92-93) . Bár a szokványos 
szegycso nt melletti besugárzás megítélése ellenmondá sos, és 
ez ideig nincsen meggyőző adat annak kellő indoklására , 
szegycso nt melletti őrszemnyirokcsomó-áttét esetén módosul
hat a gyógysze res kezelés java llata, illetve ja vasolt lehet a 
szegycso nt melletti terület besugárzás a is (94) . Ugyanakkor 
nyirokcsomó-e ltávo lítással ellenőrzött tanu lmányok hiányában 
a szegycso nt mellett i őrszemnyirokcsomó-kimetszés továbbra 
sem tekinthető gyakorlati eljárásnak, ami megegyez ik több 
szerző véleményéve l (95-97) - egyelőre csak tapasztalatgyűj
tés folyik. 

A szöve ttani feldolgozás teljes lépcsőzetes metszésből áll. 
Kezdetben a vizsgá lt szövettani rétegek, szintek egymástól va
ló távo lsága 50 µm volt kisebb, és 100 µm nagyobb nyirok
csomók esetén, valamint az őrszemnyirokcsomók egy darab
ban, egészben kerültek beágyazásra (60). Minden harmad ik 
ilyen szint után (mérettől függően 300-600 µm-ként) metsze
tek készültek eset leges immunhi sztokémiai vizsgá latra is, 
amelye t a HE-festés során áttétmentesnek véleményezett őr
szemnyirokcsomók esetén végeztünk csak el. Később, mielőtt 

a műtét alatti lenyoma t sejtminták vizsgá latát rendszeressé tet
tük volna, a nyirokcsomók felezésre kerültek, és mindkét fél
ből lenyomat készült, ame lyet HE-festésse l vizsgá ltunk, azért 
hogy a módszerre l tapasz talatot szerezzünk. Ekkor mindkét 
nyirokcsomó felet azonos , az irodalomban ismertetettek közül 
az egy ik legalaposa bb lépcsőzetes metszésse l elemeztük. Ismét 
később, a fentiekben leírt eljárás hatalma s munkaterhe miatt , a 
vizsgált metszetek közötti távo lságot 250 µm-r e növeltük (62). 
Ez az újabb lépték egyéb ként valószínűleg így is képes arra, 
hogy a mikroáttéteket közel teljes mértékben azonosítsa (68) . 
A lenyomat sejtminta gyako rlati bevezetését követően kiábrán 
dító volt az az élmény, hogy viszonylag gyakran fordult elő, 

hogy 2 mm-nél nagyobb áttétek is azért maradtak rejt ve a mű

tét alatti vizsgálat során, mert nem az őrszemnyirokcsomó fe
lezés i síkjá ba estek; nyilvánvaló, hogy ha az áttét nincs a met
szési síkban, akkor nem is lehet felismerni (98). Emiatt tértünk 

át az őrszemnyirokcsomók hossztengelyére merőleges szele
telésé re a hilusi síkban való felezés helyett, és azóta minden 
egyes 2-3 mm vastag szeletből készül lenyomat, ami valamivel 
rész letesebb mintavételt je lent. Ily módon a mintavétel síkjába 
eső és fel nem ismert áttétek száma látszólag valame lyest csök
kent, még ha nem is jelentős a két módszer közötti különb ség 
(99). A jól differenciált daganatok áttétei és a kis méretű átté
tek továbbra is nagyobb arányban maradnak rejtve a lenyomat 
sejtmint ák során, és ez az esetek egy részében a hónalji nyirok
csomók második lépésben történő eltávo lítását eredményezhe-
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ti. A lenyomatokat követően, ha azok negatívak, a szeletek lép
csőzetes metszése továbbra is 250 ~,m-enként történik, és 
immunhisztokémiai vizsgálatot a RE-festés negativitása esetén 
minden harmadik szint után, azaz kb. 750 µm-nk ént végzü nk. 

A cé lzott hónalji nyirokcsomó-e ltávolítás bevezetésé t követő
en minden őrszemnyirokcsomó-pozitív betegnek teljes hónalji 
nyirokcsomó- eltávolítást javaso ltunk, és a korábbiakban leír
taknak megfelelően a különálló daganatsejte s betegeket is nyi
rokcsomó áttétesként értelmeztük. Jelenleg különálló daganat
sejt ek esetén a betegek megfigye lését javaso ljuk, mivel tapasz
talatunk szerint ezen esetekben nagyon alacsony a többi nyi
rokcsomók érintettségének kockázata. Néhány közlemény is 
ezt támasztja alá (75-76, 78, 100), bár kétségtelen, hogy az 
adatok nagyo n ellentmondók, és közleményektől függően kis 
méretű áttétek esetén a többi nyirokcsomó érintettségének gya
koriságát 9 és 47% között adják meg (27, 101). Ez a hata lmas 
különbség alapvetően a módszertani különbségek kel magya
rázható. Az adatok metaanalízise szerint, ami j elenleg a leg
pontosabb becslést teszi lehetővé, a kockázat mikroáttétek és 
különálló daganatsejtek esetén 10-15% között lehet ( 101 ). 
Hangsúlyozni kell tehát, hogy begyakorolt sebészi eljá rás, 
amely a hónalji zsírszövet műtét közben i tapintá sát is magában 
foglalja, és alapos őrszemnyirokcsomó-feldolgozás mellett kü
lönálló daganatsejtek esetén a további nyirokcso mó áttétek 
gyakorisága köze l nulla (102). Esetleges sebészeti eljárási hiba 
vagy az őrszemnyirokcsomók nem szokványos elhelyezkedése 
esetén, daganatosan elzáródott - és ezért izotóp pal már nem je
lölődő, néha csak kék nyirokérrel de nem kék elszíneződéssel 
megjelölt vagy esetleg sehogyan sem j elölődő -, kiterjed ten át
tétes nyirokcsomó mellett elhelyezkedő, őrszemnyirokcsomó

ként eltávolított nyirokcsomó tartalmazhat különálló daganat
sejteket, vagy teljesen negatív is lehet. Ennek oka az, hogy a 
daganatos nyirokcsomó miatt a nyirokkeringés megvá ltozik, 
másfe lé irányu l. Ez az álnegatív nyirokc somó-kimetszések 
egyik közölt , valószínű oka ( 103-104). 

Ha az őrszemnyirokcsomóban mikroáttét van, a teljes hónalji 
nyirokcsomó-e ltávolítás és sugárkeze lés közötti választást 
ajánlunk fel a betegnek, a sebész i beava tkozás előnyben része
sítéséve l, mivel az a hónalji nyirokcso mók érintettségének 
mennyiségi megítélését is lehetővé teszi. Eseteink kezdeti 
elemzése (6-29 hónapos , átlagos 10 hónapos követés) során 
megá llapíthattuk, hogy a betegek egy részéné l kisebb bőr ér
zéskiesés fordult elő, különösen az első 6 hónapban, néhány 
betegnél kisebb karduzzanat is mutatko zott. Az őrszemnyirok
csomó-negatív, és emiatt a telje s hóna lji nyirokcsomó-eltávo lí
tástól megkímélt betegeknél helyi kiúju lást (recidívát) nem 
észleltünk. Tem1észetes, hogy az intézmény i szintű következ
tetésekhez hosszabb követés i idő kell, de más intézmények 
adatai , valamint a j elen leg futó kl inikai vizsgá latok előzetes 

eredményei kedvezőek a csak az áttétes őrszemnyirokcsomójú 

betegekné l végzett teljes hónalji nyirokcsomó-eltávolítás mód
szeréve l. A jel enleg folyó klinikai vizsgálatok végső eredmé
nyei bizonyítékot is szolgáltathatnak ehhez a keze léshez, és 
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esetleg lehetővé tehetik, hogy az emlőrák sebészi kezelése még 
egyénre szabottabb legyen (32, 105). 

KÖVETKEZTETÉSEK Az őrszemnyirokcsomó-kimetszés a korai 
emlőráknál a nyirokcsomók stádium-me ghatáro zásának fő el
járása kezd lenni . Lehetővé teszi a betegség pontosabb stádium 
besorolását, és a hagyom ányo s vizsgálattal áttétmentesnek 
nyilvánítható betegek egy részénél nyirokcsomóáttéteket mu
tathat ki. Mivel az őrszemnyirokcsomók a nyirokeredetű átté
tek legvalószínűbb helyei, fe ldolgozás uk részletesebb kell , 
hogy legyen, mint a többi nyirokcsomó vizsgálata; törekedni 
kell minden makroá ttét (>2 mm-n él nagyobb áttétek) kimuta 
tására. Ezt a célt az őrszemnyirokcsomó szöveti blokkjainak 
telje s lépcsőzetes metszéséve l vagy a sze lete léssel és a lépcső

zetes metszésse l közösen úgy lehet elérni , ha a vizsgált szintek 
közötti távolság I mm körüli. Az európai irányelvek is ennek 
értelmében fogalmazódtak meg. Mivel a kisebb kiterjedésű 

nyirokcsomóáttétek - mikroáttét és a TNM szerint meghatáro 
zott különálló daganat sejt ek (66) - megí télése ellentmondásos, 
klinikai vizsgálatokná l a nyirokcsomók még alaposabb feldol
gozására lehet szükség. Sajnálatos módon a közlemények na
gyon eltérő rész letességge l ismertet ik a szövettani feldolgozás 
módszereit , és nem ritkán azonos elnevezést haszná lnak külön
böző je lentésse l (pl. sorozatmetszés , mikroáttét , különálló da
ganatsejt) , ami az egyes tanu lmányok összehason lítását nagy
mértékben nehezíti, illetve megakadályozza a különböző soro
zatokban összegyűlt adatok egységes elemzését. Az őrszem
nyirokcsomó-kimetszés megfelelő sebészi/szövettani stádiu
mozás i módszerré való kifej lesztése egy több lépéses folyamat , 
amint azt a saját tapasztalataink is mutatják. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Dr. Csem i Gábor munkáját a Magyar 
Tudományos Akadémia Bolyai Kutatá si Ösztöndíja támogatja. 
Külön köszönet illeti Masakuni Noguchi -t, aki főszerkesztő
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