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ÖSSZEFOGLALÓ Az emlőrák heterogén betegségcsoport. Az in 
situ és invaz ív rákok alapvetően különbözőek, de mindkét cso
porton belül a biológ iai viselkedés óriási eltéréseket mutat. Eb
ben a tanulmányban mindk ét daganatcsoport rész letes tárgya
lására sor kerül , különös hangsúlyt fektetve azokra a tényezők
re, amelyek a kórjóslatot határozzák meg, és amelyek segíte
nek a keze lés előrelátható hatékonyságának megítélésében . A 
köze lmúltban megismert és már a gyakorlatb an is alkalmazott 
lehetőségek, mint a genetikai arculat feltérképezése vagy a be
tegre szabott keze lés is részét képezik a tanulmánynak. A pon
tos és körültekintő patológ iai lelet egyre növekvő szerepét ki
emelten hangsúlyozza a köz lemény. 

Kulcsszavak emlőrák, in situ ductalis rák, kórjós lat, előrejelzés 

SUMMARY Factors intlu encing the prognos is of breast ca rcino
ma. The role of the pathologist in the tailored therapy. 

Breast carcinoma is a heterogenous disease. ln situ and inva
sive carc inomas are completely different diseases, but within 
both groups there is a wide variety and a wide range of differ
ent biological behaviours. ln this review both groups are dis
cussed in details, with spec ial emphasis on those factors that 
predict the prognosis or help to forsee the therapeuti c response. 

Recently described opportuniti es, such as genetic profilin g, or, 
targeted therapy are also included in the review. Special empha
sis is given to the rapidl y increas ing importance of the precise 
and careful pathology report. 
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BEVEZETÉS Az emlőrák kórjós latát számos, és még csak részben 
ismert tényező befolyásolja . Az egyes daganatok kimenetelének 
különbözősége nagyrészt az emlődaganatok egyre inkább is
mert és megértett heterogenitásábó l adódik. Ugyanakkor a 
prognózis értelmezése önmagában is különböző: beszé lünk be
tegségmentes túlélésről, átlagos túlélésről , és más fogalom a be
tegség kezelhetősége, a gyógysze rekre adott várható válasza -
ezek az előrejelzés (predikció) körébe tartoznak. Mit j elent a he
terogenitás az emlő rossz indulatú hámdaganatainak esetében? 
Alapvetően két különböző csoport határozható meg, az in situ 
és az invazív emlőrákok csoportja. Ez a két csoport teljesen kü
lönbözik a biológiai viselkedését és a keze lését tekintve is. 

IN SITU EMLŐRÁK Az in si tu rákok cso portja önmagába n is 
nagyon össze tett , az egyes daganatok nagyon különböző mó
don viselkedhetnek. Ilyen daganatokat korábban a lig láttunk , a 
szűrés bevezetése előtt legfeljebb 5% volt az arányuk a rossz
indulatú daganatok között. A szűrés beveze tése óta a gyako ri
ságuk 15-20%-ra emelkedett, és tulajd onképpen a szűrés so
rán felfedezett esetek tanítottak meg arra, hogy az emlő in situ 
rákjai mennyire sokszínű betegségcso portot képvise lnek. A 
WHO legutóbbi kiadású atlaszában ( 1) leegysze rüsített fel
osztás szerepel, ez látható az 1. táblázatban . Az in situ rákok 
két nagy csoportja közül az in sítu ductalis carcínomáknak 
(DCIS) van klinik ai szempontb ól nagyo bb jelentősége, ezért 
a továbbiakb an erről a csoportr ól lesz bővebben szó. Az ín si
tu Iobularis carcinoma, az in situ emlőrák másik csoport-ja, 
többnyire mellékleletként kerül felismerésre . Nagyo n ritkán 

társul mikroca lc ifikác ióva l. A legújabb WHO -atlaszba n lo
bularis in situ neoplasiának nevezik (LN3). Jelentősége abban 
áll, hogy j elz i a beteg fokozott kockázatát invaz ív emlőrák ki
alakulására. 

/. táblázat. A:z. emlő in situ ductalis neoplasiájának (DIN) WHO osztályozása 

DIN I a 
DfN lb 
DIN lc 

DfN2 
DIN3 

Atypusos hengersej tes átalaku lás 
Klasszikus atypusos ducta lis hyperp lasia 
Alacsony magi grade-ű, jó l diffe renc iált DCIS, comedo necros is 
nélkül 
Közepesen differenc iált sejtekből felépülő DCIS 
Alacsonya n differenciát sejtekből felépülő DCIS 
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IN SITU DUCTALIS EMLŐRÁK (DCIS) Amiko r a DCIS esetében kór
jós latró l beszé lünk , tisztában kell lenni azza l, hogy ez általá
ban a betegség mentes túlélést j elent i. Az in situ ductalis rák di
agnózisa természetesen azt is je lenti, hogy az adott beteg em
lőrák kockázata jelentősen emelkedett : az egészséges népes
séghez viszonyítva tízsze r nagyobb az esélye arra, hogy az éle
te folyamán invaz ív emlőrákja alakuljo n ki. Az is ismert, hogy 
egyes DCIS-típusoknál - az ún . high-grade, come do csoport -
a kiújulások fele invaz ív daganat. 

A DCIS legfőbb prognosztikus tulajdonsága it Silverstein és 
munkacsoportja (2-3) úgy foglalta rendszerbe, hogy egy, a 
gya korlatban j ól használható kórj óslati mutatót dolgoztak ki, 
ez az ún. Van N uys Prognosztikai Index (VNP I). Ennek elemei 
az in s itu ductalis rák differenciáltsága, a mérete, a sebészi szé
lektől mért távo lsága és a beteg kora (2. táblázat). 

2. táblázat. A Van Nuys Prognosztikai Index (VNPI) kiszámítása és az 

indexre alapozott kezelési javas lat 

Érték 2 

Méret (mm) ~ 1s 16-40 
Ép szél (mm) ~,o 1-9 
Grade (sejtmag) 1-2, 1-2, 

nccrosis - nccros is + 
Életkor >60 40-60 

Kezelés i javaslat a VNPI értéke alapján: 
érték 4-6: csak kimetszés 

7-9: daganat -eltávo lítás + besugárzás 
10- 12: emlöeltávo lítás 

3 

~4 1 
< l 
3 
necrosis +/-
<40 

1) A DCIS differenciáltsága. Számo s rendszer ismert, amelyet 
az in situ ductalis carc inomák grade-jének megállapítására dol
goztak ki (4- 11). Az Európai Emlőszűrő Patológus Munkacso
port (EWGB SP) által kidolgozott kiadványban szereplő rend
szer több osztályozás ismérveinek összegzése alapjá n született . 

Ennél össze tettebb és egyszerűbb rendszerek is használatosak 
világszerte. 

Az alacsony magi-grade-ű in situ ductalis rákok általában nem 
társulnak centrális comedo necrosissal; azokat gyakran mam
mográ fiás szürésen ismer ik fel a je llegze tes, vagy csak gyanút 
keltő meszese dés miatt. Az e lváltozás nem ritkán nagykiterj e
désű, jóva l nagyobb lehet, mint a mammográfiás kép alapjá n 
várható lenne. Ezé rt gyakori, hogy ilyen esetekben egy műtét

tel nem távo líthatóak el telj es egész ükben. A közepes magi 
grade-del rendelkező DCIS esetek egy része társul comedo 
necros issa l. A magas magi grade-ű DCIS csoportja képez i a 
legagressz ívebb alcsoportot . Leggyakra bban comedo necros is
sal társul, a mammográ fiás képe nagyon j ellegze tes a necro
sisban kialaku ló meszese dések miatt (/ . ábra). Gyakrabban 
társul úgyneveze tt mikroinvázóva l. Egyes nézetek szerint (Ta
bár kurzus 2004 Budapest, szóbeli közlés) ezek között a daga
natok között „gy ilkos" daganatok is vannak, azaz , bár in s itu 
ráknak véleményezi a pato lógus, mégis invaz ív rákként visel
kednek - ezt mutatják a tú lélési adatok. 
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/. ábra. Jellegze tes, pálcika alakú mikrokalc ifikátum-csoport comedo nekró

zissal társult in situ ducta lis rákban . Az elváltozás dróttal je lezve 

2) A DCIS mérete. 3 mm-től az emlő egészé re terjedő lehet. 
Minél kisebb, anná l könnyebb kezelni. 2,5 cm-nél kisebb in si
tu ductalis rákok esetében, ha kellő sebészi széllel távolították 
el, egyes központokban elhagyjá k a műtét utáni besugárzást 
(3a). Az azonban nagyon lényeges, hogy az eltávo lított műtéti 

anyagot a patológus kellő körültek intésse l dolgozza fel és vizs
gá lja meg, mert csak így mondhat a betegség kiterjedéséről 

biztos vé leményt. A DCIS lehetséges kiterjedése illetve elosz
lása az emlő anatómia i felépítése alapján könnyen megérthető 

és elképzelhető: az elágazó dó ductus-rendszer és az egyes duc
tusokhoz tartozó ductalis-lobu laris egységek lefutását követi. 
Ez képezi az alapját a segmentalis kimetszéseknek, amit ilyen 
esetekben aj ánlott alkalmazni (Decker WSBH 2003 előadás). 

Ha nagy kiterejedésű a DCIS, akár az emlő eltávo lítása is szük
ségessé válhat, de ilyen esetekben biztonságosa n az azonnali 
pótlást is el lehet végez ni ( 12). 

3) A DCIS sebészi szélektől való távolsága. Az „ép szél" nem 
pontosan meghatározot t, értelmezése nem egységes. A legmeg
győzőbb tanulmányokban a DCIS anatómiai meghatározo tt
ságát, a mammog ráfiával észlelhető méretétől az eddigi tapasz
talatok alapján várható eltérésé t - amely a va lódi, a pato ló
gus által meghatározott mérete - tek intik kiindu lópontnak. Eh
hez hozzáadó dik az optimálisnak tarto tt 10 mm-es ép szövet a 
DCIS körül. A műtét előtti többszakmás megbeszé lés során így 
lehetőség van arra, hogy egész pontosan előre meghatározzák 
az eltávolítandó emlőrészlet nagyságá t (Decker T, személyes 
közlés). Az ilyen körültekintésse l terveze tt műtétek után na
gyon kicsi az esély arra, hogy újabb kimetszés váljon szüksé
gessé, és a kellően széles ép szél következtében a kiegészítő 

besugárzás is elkerülhető. Ennek a megközelítésnek az is vele
j árója, hogy a 4 cm-es vagy nagyobb DCI S eseteiben egyérte l
műen j ava llt az emlőeltávolítás. 

4) A beteg kora. Megha tározó kórj óslati tényező. Jól elkül önül 
a 40 évesnél fiatalabb, a 40-60 év között i és a 60 évesné l idő-
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sebb korúak kórjós lata. Értelemszerűen, minél fiata labb beteg
ről van szó, annál kedvezőtlenebb kimenete l várható, anná l in
kább számítani ke ll v isszaesés re, emlőrák kia laku lására (13) . 

A Van Nuys Prognoszt ikus Indexet eredeti formájában 1995-
ben, a beteg koráva l kiegészített vátozatá ban 2003-ban alakí
tottak ki Amerikában (3). Az újabb, 2003-as VNP I szer int a 
4, 5, 6 értékű prognosztik us index kivá ló kórjóslatot je lez, az 
ilyen esetek csak műtéttel (kiegészítő sugárkezelé s né lkül) 
gyógy íthatóak. A 7, 8, 9 érték újabb sebész i kimets zést és/vagy 
besugá rzást tesz szükségessé, a 10, 1 1, 12 érték mellett nagyon 
magas a hely i kiúju lások aránya, függetlenül attól , hogy törté
nik-e besugárzás vagy sem, ezért ezekben az esetekben em lőel

távolítás és azonnali pót lás ajánlott. 

A DCIS MOLEKULÁRIS PROGNOSlTIKUS FAKTORAI A mai napig nem ismertek 
olyan genetikai eltérés formák, amelyek biztosan j eleznék a 
DCIS várható kimenete lét (14). Az invazív emlőrákok esetében 
vizsgá lt kórjóslati jelzők a DCIS esete iben nem használhatóak 
ugyanolyan megbí zhatóan. Ezeknek a morfo lógiai jellemzőkkel 

való összefüggésé t ismerjük : pl. Her2-pozitivitás a magas magi 
grade-ű DCIS-benjellemző (érdekes , de még nem ismert ok mi
att sokka l nagyobb arányban fordul elő a Her2-receptor fokozott 
képződése in situ, mint invazív rákokban), az ösztrogénreceptor 
poz itivitása a jobban differenciált DCIS-ek sajátossága. 

INVAZÍV EMLŐRÁKOK Az invaz ív emlőrákok számos típusa is
mert. Önmagában a szöve tta ni típus is kórjós lati jelentőségű: 
jól ismert, hogy a tubu laris és a cr ibrifom1 rákok, a mucinosus 
rákok kedvezőbb kimenetelű csopo rtot képviselnek. Az ún. 
speciális típusú em lőrákok egyéb típusai viszony lag ritkábban 
fordulnak elő, ezé rt a bio lóg iai viselkedésükre vonatkozó ada
tok nem teljese n megbízhatóak, gyakran ellentmondásosak. 

Az invazív emlőrákok lefolyását klassz ikusan a méretük , a 
grade-jük és a hónalji nyirokcso mókba adott áttéteik határozzák 
meg. Markáns kórjós lati tényező az érbeszürődés (vascula ris in
vázió), és jelentősen befolyáso lja a betegség kimenetelét az élet
kor is. Ezek mellett ma már számos egyéb kórjós lati és előrejel
ző tényező ismert, ezek legnagyobbrészt az egyes daganatok ge
netikai illetve molekuláris genetikai saj átossága it tükrözik . 

A klassz ikus progno sztikai tényezők rendszerbe foglalásáva l 
alakí tották ki a Nottingham Progno sztikai Indexet (NPI) (3. 
táblázat), ame lynek értéke szoros összefüggést mutat a túlélés
sel (15). 

3. táblázat. A Nottingham Prognosztikai Index (NPI) 

Grade + 0,2-szer méret (cm) + nyirokcsomó státusz 

A kórjóslat alakulása a NPI értéke alapján 
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Kiváló 2,4 alatt 
Jó 2,4-3,4 
Jó-közepes 
Rossz-közepes 
Rossz 

3,4-4,4 
4,4-5,4 
5,4 fólön 

Az emlőszűrés alapját az a felismerés képezi, hogy minél ki
sebb egy invazív emlődaganat, anná l job b a prognóz isa, annál 
kevésbé valószínű, hogy akár környék i nyirokcsomó áttétei 
lennének. Az ilyen korai stádiumban felfedezett dagana tok 
megfelelő sebészi és szükség szer inti onko lóg iai keze lése a tel
jes gyógyulás reményével kecsegtet. Az 5 mm-nél kisebb da
ganatok esetében mindössze 11 %-ban fordul elő nyirokcso mó
áttét (16), más szerzők szerint ennél is kisebb a hóna lj i áttétek 
előfordulási aránya (17). Fonto s megjegyezni , hogy a daganat 
va lód i méretének a patológiai méretet ke ll tekinteni, ez nem 
ritkán jelentősen eltérhet a radio lógia i mérettől. Különösen 
invazív lobula ris rákok esetében fordu lnak elő jelentős (akár 

cm-ben mérhető) eltérése k a két mére t között. 

A környéki nyirokcsomókban kialaku ló áttétek je lzik legk ife
j ezettebben a betegség kime nete lét. A 80-as évek végén köze l 
25 ezer emlőrákos beteg adatainak elemzésé t ismertetve 
Carter (18) arra a követ keztetésre jutott , hogy jelentős különb
ség van a három vagy anná l kevesebb, és a négy vagy enné l 
több áttétes nyirokcsomóva l felismert em lőrák lezaj lása között. 
Ezt azóta más szerzők is igazo lták (19). A 2002-be n megje lent 
TNM-atlaszban az emlőrák N stádiumán ak megállapítása (20) 
új alapokra helyeződött: a határvonalakat az áttétes nyirokcso
mók száma alapján vonták meg ( 4. táblázat) (21 ). Az őrszem 
nyirokcsomó meghatározásáva l és szövettani feldolgozásáva l 
kapcsolatban számos közlemény látott napvi lágot. Kis dagana
tok esetében indoko lt, de rész letes feldo lgozása elengedhetet
len. Hazánkban Cserni (22-23) közö lt számos tanulmányt, és az 
ő tapasztalatain alapul legnagyobb részt az Európai Emlőszűrő 

Patológus Munkacsoport (EWGBSP) által összeá llított Európai 
Vezérfonal idevonatkozó fejezete is. A környéki nyirokc somók
ban talált izolált ráksejtek és a mikroáttétek ponto s jelentősége 

még nem ismert . Az izolált daganat sejteket nem tekintjük áttét-

4. táblázat. A nyirokcsomó k állapotának (N-státusz) beosztása a legújabb 

TNM-atlasz szerint 

pNx a nyirokcsom ók állapota nem ismen 
pNO (i+) a nyirokcsomókban ánét nincs, legfeljebb izolált ráksejtek láthatók 
pN I mic micrometastasis 
pNla 1-3 hónalj i nyirokcsomóánét, az arteria mammar ia intema menri 

nyirokc somókban daganat nincs 
pN2a 4-9 hónalji nyirokcsomóátté t, az arteria mammar ia intema menti 

nyirokcs omókban dagana t ninc s 
pN3a ~I O hóna lji nyirok csomóá ttét, az arteria mammaria intema menti 

nyirokc somókban daganat nincs, vagy kulcs csont alatti nyirok
csomóáttét 

pN I b hónalji nyirokcsomóá ttét nincs, az ane ria mammar ia intema menti 
nyirokcso mókban mikroszkópos daganat 

pN I c 1-3 hóna lji nyirokcsomóáttét, az arter ia mammar ia intema menti 
nyirokcsomókban mikroszkópos daganat 

pN2b hónalji nyirokcsomóáttét nincs , de az arteria mammaria intema 
menti nyirokcsomó kban makroszkópos daganat 

pN3b 1-3 hóna lji nyirokcsomóáttét, az aneria mammar ia intema menti 
nyirokcsomókban makroszkópos daganat 

vagy 4 -9 hónalji áttét, az arteria mammaria intema ment i 
nyirokcsomókban mikro/makroszkópos daganat 
vagy ~ 10 hónalj i átté t, az aneria mammari a intcma menti 
nyirokcsomókban mikro/makros zkópos daganat 

pN3c kulcscsont feletti nyirokcsomóáttét 
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nek, a mikrome tasztáz isokat (0,2-2 mm) külön csoportként, de 
áttétnek tekin tjük. A Notti ngham Prognosztika i Indexben a nyi
rokcsomók állapotát az áttétes nyirokcso mók száma alapján ad
juk meg: ha nem találunk daganatos nyirokcsomót, 1 a stádium , 
ha 1-3 nyirokcsomóban látunk áttétet, 2, és 4 vagy ennél több 
nyirokcsomóáttét esetén: 3. 

A szövetta ni grade, ame ly a NPI kiszám ításának harmadik 
eleme, önmagá ban is erős kórkim eneteli tényező (24-25) . En
nek meghatározása a daganat gondos mikroszkópos vizsgá la
ta alapján lehetséges, azo nban megfelelően rögz ített műtéti 

preparátumot igényel. A grade megállapításának mennyisé
gi eleme i (a mirigyjára tok aránya %-ba n, a sejt osztód ások 
száma a vizsgáló mikroszkó pjához illesztve) lehetővé teszik, 
hogy pontosan határozzuk meg az emlődaganatok di fferenci
áltságát. 

A daga natok differenc iáltságát bizonyos értelemben a típus is 
j elzi: bizonyos szöve ttani típusok közismerte n jó prognózisúak 
(pl. tubularis, cribriform, mucinosus) , más típusokról tudj uk, 
hogy csak a betegek fele él túl 10 évné l tovább (pl. keve rt lob
ular is, keve rt ducta lis és lobularis, közönséges ductalis carc i
noma) . Ezért nagyo n fontos, hogy a szövettanász szigorú is
mérvek alapján osztályozza a vizsgá lt em lődaganatot. A szö
vettani altípusok és a prognóz is összefüggését a Nottingham-i 
munkacsopo rt közö lte 1995-ben (26). 

A NPI értéke és a kórjóslat közö tti össze függés a 3. táblázat
ban látható. 

A vér- vagy nyirokér beszűrődése fontos kórjóslati je l, és egy
ben a helyi kiújulás jó előrejelzője is (27). 

Úgy tűnik, hogy az invazív emlőrákhoz társu ló DCIS- rész ki
terjedése a helyi kiúju lás fontos jelzője (28). Az „exte nzív" 
mérték meghatározása azo nban nem teljese n egyé rtelmíí : 
egyes szerzők az invazív daga nat 20-25% -ánál nagyobb kiter
je désíí és a daganat szélét meghaladó DCIS-komponenst tekin
tik „exte nzív"-nek, az ango l vezérfonal legutóbb i kiadásá ban 
az invazív rák szélét I mm-rel meghaladó DClS-terűlet minő

sül kiterjedt nek (29-30). 

A betegek életkora jelentős kórjós lati tényező: a 30 évesnél fi
atalabb nőkben kialakult em lőrák kedvezőt lenebb prognózisú, 
mint az ennél idősebbek daganatai, a különbség különösen az 
1-IJI stádiumú betegség eseteiben szembetűnő (3 1 ). 

MOLEKULÁRIS JELZŐK A molekuláris genetika fej lődésével szá
mos olyan alapvető tény táru lt fel, amelyek a daganatok bioló
giai vise lkedésé nek különbözőségét egyre pontosabban meg
magyarázzák. Ugya nakkor nyilvánva ló magya rázatta l is szo l
gálnak azokra az ellentmondásokra, amelyek a klassz ikus 
prognosz tikai faktorokkal jóso lható kimenetel és a betegség 
valódi lefo lyása közö tt időnként tapaszta lhatóak. 
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2. ábra. a. Ösztrogénreceptor-pozitív invazív ductalis emlőrák. b. Progeszte

ronreceptor-pozitív invazív ductalis emlőrák. e. Nagyfokú Her2-kifejczödést 

mutató emlőrák: 3+ értékű immunhisztokémiai reakció. d. PS3-pozitivitás 

emlőrákban: kifejezcn magreakció. 

SZTEROIDRECEPTOR és HER2-STÁTUSZ A legrége bb óta vizsgá lt tulajdon
ság, amely alapvetően befo lyásolja az emlődaganatok keze lé
sét, az ösztrogén- és progeszte ronreceptor-t arta lom. Az emlő

rákok hormonfüggése bizony ított, és ma már az is egyértelmű, 
hogy a patológiai lelet része az ösztrogén- és progesztero n
receptor-meghatározás, amely szokvá nyos immunhi sztokémiaí 
módszerrel történik (2. a és b ábra), az értéke lést szemikvanti
tatív módon végezz ük. Soká ig azt hittük , hogy szteroidhor
mon-receptorok csak a daganatsejt ek magjában működnek. Ma 
már tudjuk , hogy a cytoplasmában és a sejt hártya belső oldalán 
is vannak mííködőképes szteroidhormon-receptorok (32). Az is 
ismert, hogy az ösztrogénreceptor szoros kö lcsönhatásban van 
a növekedés i faktor receptorokka l (33). Ez a kölcsönhatás vagy 
párbeszéd a je látv iteli útvonalak közös szakasza it, illetve a sa
j át j elátviteli útvonalaiknak a másik rendszer működése köz
ben történő aktiválódását j elenti. Mindkét receptoron keresz
tü l növe kedési, a sejt osztódást fokozó je lek j utnak a sejtmag
ba. Könnyíí belátni, hogy ha egy daganatsejt egyidejűleg öszt
rogénreceptoroka t és felszaporodott Her2- receptorokat tartal
maz, egymás működését fe lerősítik, és ez befolyáso lj a a beteg
ség lefolyását és a kezelés hatékonyságá t is (34 ). A sejtp lazmá
ban lévő receptorok azért jelentősek, mert a tamox ifen ezekhez 
is kötődik és a Her2-útvonalat a tamoxifen-receptor komplex 
aktiválja. Irodalmi adatokból ismert, hogy a Her2-pozitív és 
egyidejű leg ösztrogénreceptor-pozitív 'em lődaganatok kórjós
lata tamoxifen-keze lés hatására romlik (35). Ennek a párbe
szédnek a felismerése tehát óriás i lépést je lent az emlődagana

tok onkológiai keze lésébe n: az eddig egyszerűnek látszó kép
let (emlőrák + ösztrogénreceptor-pozítivitás =± kemoterápia + 
tamoxifen ± sugárkeze lés) sokkal bonyolultabbá válik: az egy
idejű poz itivitás más kezelési módot, más daganatgyógyászat i 
megköze lítést tesz szükségessé. Mindezek következtében, és a 
Her2-receptor régóta fe lismert, az emlődaganatok növekedésé
ben, lefolyásának meghatározásá ban betöltött szerepéből adó-
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dóan, ma már a Her2-receptor meghatározás is alapvető köve
telmény ott, ahol emlőrákot kezelnek (2. e ábra). Azok meg
nyugtatására, akik ebben a diagnosztika költségeinek in doko
latlan fokozásá t vélik látni, egy kanadai tanulm ány adatai áll
nak rendelkezésre (36). Dranistsaris (36) elemzéséből világo
san kiderül, hogy a diagnózis idej én végzett Her2-meghatáro
zás 1-111 stádiumú emlőrákos betegek esetében hosszú távon a 

költsége k csökkenését eredményez i. 

ALGORITMUS A HER2-STÁTUSZ MEGHATÁROZÁSÁRA Az emlő betegsége inek 
patológ iai kó rismézésév el kapcsolatos, a közeljövőben megje
lenő Módszerta ni Levé lben a Her2-státusz meghatározására a 
ma már általánosan használt algoritmus szerepel. Ez az algorit
mus az utóbbi évek tapaszta lata i alapjá n kidol gozott útmutató, 
ame ly azonban gazdaságosság i megfontolásokat is tükröz. 
Elvben elfogadható és követhető, azonban meg kell jegyez ni, 
hogy csak akkor felel meg a gyakorlati szempontoknak és a 
gyógy ítás érdekének, ha minden lépésében szigorú minőségi 
feltételek szerint végezzük a vizsgá latokat: ez egyaránt vonat
kozik a szokásos szövetta ni, az immunhi sztokémiai és a FlSH
vizsgá latra is (3. ábra). Jóllehet, Magyarországo n jó l működő 
külső minőségellenőrzési lehetőség áll a patológiai osztályok 
rendelkezésé re, ez ma még nem kötelező: az évente többszö r 
zajl ó programokban választható a részvétel. Az igazsághoz az 
is hozzátartozik, hogy a Her2-státusz meghatározásá ra szolgá
ló immunhi sztokémiai vizsgá lat külső minőségellenőrzése az 
elfogadhatónál rosszab b eredménnyel zárnlt (QualiCont vizs
gálat 2004). 

3. ábra. Kifejezett Her2-gén sokszorozódás emlőrák esetében: fluoreszcens in 

situ hibridizáció (FISH); a daganatsejtek magjában csoportokban Her2-

génkópiák láthatóak 

A PATOLÓGIAI LELET TARTALMA A patológ iai lelet a beteg pontos 
adatait magától értetődően tartalmazza, de ez inkább admi
nisztratív kérdés. A lelet szakmai részébe n a klinikai adatok, a 
makroszkó pos leírás, a mikroszk ópos leírás, a kórisme és na
gyon sok esetben a patológus rövid véleménye szerepel, amely 
az esetlegesen szükséges további teendőkre vonatkozó véle-
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ményt is magába fogla lja. A klinikai adatok részletessége ese
tenként változó. Különösen a szűrésen felfedezett ernlőelválto

zások esetében feltétlenül szükség van a képalkotók és a műtét 

előtti kórszövettani vizsgálatok eredményeinek közlésére. A 
makroszkópos leírás a le let fontos része , mivel bizonyos elvál
tozások, daganatok nagyon jell egzetes megjelenésűek. Itt kell 
leírni a specimen mammográfiás felvételen látottakat is. A 
mikro szkópos leírásban a daganat valamennyi fontos, kórjós la
ti táj ékoztatást hordozó tulajdon ságát meg kell j egyezn i: méret, 
típus, sebész i szélektől való távo lság, grade, érbetörés, szöve t
elhalás, a nyirokcsomók állapota, az áttétes nyirokcso mók szá
ma, az áttétek mérete a meghatároz ott mérethatáro kon belül: 
izolált daganatsejtek (0,2 mm-nél kisebb daganatsejt csoport), 
mikrome tasztázis (0,2-2 mm-es áttét). A leletnek feltétlenül 
tartalmaznia kell a daganat ösztrogén- és progesztero n-recep
tora inak állapotát, valamint a Her2-státuszt. Nem kötelező, de 
hasznos lehet a daganat proli ferác iós akt ivitásának (Ki67, 
MIBl ) megadása, amennyiben a vizsgá lat megfelelő ellen
anyag alkalmazásáva l történt. Egy visszatekintő tanulmányban 
ugyanis a Ki67-index szoros összefüggés t mutatott a betegség 
kórjós latával (37). A p53 immunhisztokémiai vizsgá latával 

kapcsolatosan ellentmondóak a vélemények. Saj át tapasztala
taink szerint a betegség kimenetelével a p53-pozit ivitás (2. d. 

ábra) összefüggést mutat (38). Más szerzők is hasonló össze
függést találtak (39-4 1 ). 

Számos egyéb immunhi sztokémiai reakció és jelző ismert és 
bizonyos intézményekben alkalmazott a kórlefolyás megítélé
sére. (TGFcx, bcl-2, pS2, cathepsin D stb.) A daganat körüli 
kísérsűrűség kórjóslati és keze lési jelentőségét több munkacso
port vizsgálta. A köze lmúltban arra is fény derült, hogy a daga
nat körüli gyulladásos sejtek is termelnek angioge nez ist kivál
tó cytokineket (42), ezért kedvezőtlenül befolyáso lják a beteg

ség lefolyását. 

A jövő, a közeli jövő azonban az emlődaganatok, az egyes be
teg egyes daganata genetikai arculatának feltérképezése és az 
ehhez igazított kezelés megválasztása. 

AZ. EMLŐDAGANATOK MOLEKULÁRIS GENETIKA I ALAPON TÖRTÉNŐ 

OSZTÁLYOZÁSA Az emlőrák genetikai szempontból is rendkívül 
heterogén: úgy tűnik az eddigi vizsgála tok alapján, hogy kb. 70 
olyan gén van, amelyek eltérései alapvető fontosságúak az em
lőrákban. A génhibákat ún. DNS-c hipek segítségéve l vizsgá l
ják. A DNS-chipek elemzése számítógépes progra mok alkal
mazásáva l történik . Ún. ,,hierarchiku s cluster analízis" segítsé-
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géve l az emlőrákok négy nagy csoportra osz thatóak; ösztro
génreceptor-po zitív, ún. normál emlő típus , Her2-pozitív és 
progen itor (basa lis) sejt eredetű daganatokra ( 4. ábra) ( 43). Az 
első két csopo rtban jóva l gyakrabba n találunk grade I dagana
tokat , a másod ik két csoport főleg grade 3 rákokbó l áll (44). Az 
ösztrogénreceptor-pozitív emlőrákok csoportja koránt sem egy
séges, tovább i alcsopo rtokra osztható. Ezen a csopo rton belül 
is határozottan elkülönü l egy jobb és egy rosszabb kórlefolyá
sú csoport. Egy másik munkac soport vizsgá latai alapjá n az em
lőrákok a gene tikai sajá tosságaik alapján két nagy csoportra 
oszthatóak , a ,jó prognóz isú", ösztrogénrecepto r-pozitív és a 
,,rossz prognózi sú", ösztrogé nreceptor-negatív csoportra ( 45). 
Ma már a diagnosztikus gyakorla t számára is rendelkezésre áll 
egy olyan készü lék, amely feltérképe zi az adott daganat gene
tikai eltéréseit , és ezek összegzésé nek illetve elemzésének 
alapján besoro lja a legvalószínűbb kórjóslat i csoportba (46) . 

A moleku lár is vizsgá latok egybe n az emlődaganatok keletke
zésére vonatkozó nézeteket is átformálták, amely sokkal össze
tettebb folyamat , mint ahogy azt korábban gondolták. Megdől

ni látszik az a feltevés, miszerint az emlőrák az emlőhám jó in
du latú proliferatív léz ióinak rosszi ndulatú átalaku lása révén 
keletkezik ( ez volt a hasonlóság a vastagbélrákok esetében ér
vényes adenoma-ca rcinoma sorrenddel) . Úgy tűnik, hogy a 
prekurzor elváltozások más útvonalon alaku lnak ki, és hogy a 
daganat prognózisa már a kialaku lásakor kódolt (44). 

AZ. ELSŐDLEGES SZISZTÉMÁS KEZELÉS (NEOADJUVÁNS KEZELÉS) HA

TÁSA AZ. EMLŐDAGANATOK KIMENETELÉRE Állatkísér letekben bi
zonyított, hogy közvet lenül az elsődleges daganat sebész i eltá
volítása után a meglévő mikrome tasztáz isok gyors növekedés
nek indul nak. Ha a daganat eltávo lítását kemoterápia előzi 

meg, ez a gyors növekedés elmarad (47). A hetvenes évek kí
sérletes tapaszta latai teremtették meg a neoadjuváns (el sődle

ges szisztémás) kemoterápia alapjait. Ennek a keze lési módnak 
a betegségme ntes és az átlagos túlélésre gyakoro lt hatásáról 
egyelőre csak kevés ada t áll rendelkezésre, és további vé letlen 
besorolásos vizsgálatok szükségese k ahhoz, hogy biztosan le
hessen állítani: a műtét előtt alkalmazott kemoterápia va lóban 
jav ítja az emlőrákos betegek életki látásait. Ilyen összefüggés
ről néhány munkac soport a nyolcva nas évek végé n és a kilenc
venes években beszámolt (48-49). Azonban sem a NSABP B-
18 sem az EORTC random izált vizsgála taiban egyelőre nem 
sikerü lt a bevezető kemoterápi a túlélé sre gya koro lt, statisztika
ilag szign ifikáns kedvező hatását bizony ítani (50). Ha azonban 
a neoadjuváns keze lés hatására teljes patológ iai remissz ió kö
vetkezik be (azaz visszamaradt daganatot sem az emlőben sem 
a hónalji nyirokcsomókban nem lehet kimutatni) , a túlélés je
lentősen javul (5 1). Az is biztos, hogy a bevezető gyógyszeres 
kezelé s hatására a helyileg kiterjedt emlőrákok eseteiben is le
hetővé válhat a szervmegtartó mütét , valam int, hogy a daganat 
gyógyszeré rzékenysége in vivo megá llapítható. Az emlődaga

natok keze lésének ezen új megközelítése természe tesen újabb 
feladatokat , új foga lmak tanulá sát, új módszerek elsajátításá t 
je lenti minden érintett szakma képviselője számá ra (5. ábra). 
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5. ábra. Rendkívül bizarr daganatsej tek neoadjuváns (elsődleges szisztémás) 

kemoterápia után az eltávolított emlőrészle1ben 

ÖSSZEFOGLALÁS A patológus szere pe az emlődaganatok diag
noszt ikáj ában a szem ünk láttára változik; a morfo lógiai diag
nosztika önmagába n kevéssé vá lt, az alapkutatásokra épülő cél
zott gyógysze rfejl esztése k velük szemben újabb és újabb igé
nyeket támasztanak. A patológu sok dolga megfeleln i a növek
vő igényeknek, együttműködni a betegeket kezelő klinikusok
kal, leleteikben vá laszt adni a kezelő orvos számára fontos kér
désekre , a lehetőségeikhez mérten támpontokat adni a betegek 
további kezelésének tervezésé hez. Igényes pato lógus persze 
csak igénye s klinikus mellett tehet valamit a betegek érdeké
ben. Másrészt az egészségügyi kormányzatna k, a társadalom
biztosításnak (a finanszírozónak) tudomásul kel l venn ie ezt a 
mindennapja inkban zaj ló szemléletváltást . Az egyre össze tet
tebb patológiai vizsgá latok megfelelő anyagi források nélkü l ki
vihetetlenek. 
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