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ÖSSZEFOGLALÁS Jelen összefog laló tanu lmányban a szerző 
megpróbá lja összefogla lni az asp irációs cito lógia szerepét az 
emlőrák szervezett szűrése során kiemelt elváltozások kóris

mézésében, elemezni a vizsgá lómódszer előnyeit és hátránya 
it, helyét a kórmegá llapítás folyamatában. Teszi ezt azért is, 
mert fontosnak tartja , hogy minél többen legyenek tisztában a 
módszer hatásosságáva l, és ugya nakkor ismerjék meg korlá 
tait, hogy minél jobb hatékon yságga l tudják végezni, illetve ér
tékelni a sejtv izsgálat i módszert. 
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ABSTRACT 

This review summari ses the role of fine need le asp iration 
cyto logy (FNAB ) in the diagnosis of screen detected breast 
lesions. The author g ives an overv iew of the advantages and 
disadvantages , and the place of FNAB in the preoperative 
diagnos tic procedure. lt is important tha t members of the med
ica l society be awa re of the effectiveness of this method but at 
the same time know about its limitations. Hopefull y this 
review helps the readers to better perform ing and evaluating 
the cytological method. 

Key words cytology, breast cancer , mammography, core biop
sy, fine needle aspiration 

BEVEZETÉS A szerveze tt emlőszűrésnek köszönhetően az emlő

betegségek felismerésében egyre nagyobb számba n és egyre 
fontosabb helyen szere pelnek a különböző típusú mintavéte
lek. Jelen cikkünkb en a vékonytű asp irációs citológia (vékony
tű-mintavétel) helyét és szerepé t szere tnénk ismertetni. 
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AZ EMLŐVIZSGÁLATOK FORMÁI Az emlőelváltozások vizsgá latá
nak úgynevezett kórismézési hármasa a tapint ás, a mammográ 
fia és az elváltozásbó l történő mintavétel. 

A tapin tásos vizsgálatnak - bár önmagában bizony ítottan nem 
veze t sem a megbete gedések, sem a halálozás csökke néséhez -
jelentős kjegészítő szerepe van a diagnosztik ában, és fontos a 
rendszeres önv izsgá lat is. 

A mammo gráfia, ideértve az ultrahangvizsgálatta l kjegész ített 
mammográfiát is, hivatott a kóros elváltozások kiszűrésére, 

ezek pontos kórismézése azonban kjzáró lag képa lkotókkal 
nem minden esetben lehet séges . Ilyenkor alkalmazzák a mam 
mográfia szakemberei - esetenként a citológus tevőleges köz
reműködésével - az ún. vékonytű-mintavételt , melynek során 
szöveti összefüggésükből kjragadott sejteket, illetve sejtcso
portokat nyernek a vékonytű és a légköréhez képest negatív 
nyomás (,,vákuum ") létrehozására alka lmas, gumigyű.rűs fecs
kendő seg ítségével. A tű valóban vékony, általában 23 vagy 22 
G vastagságú; azaz külső átmérője 0,6-0,75 mm (/ . kép). A 
mintavételt egyes helyeke n a radiológus végz i, másutt a sejt
tanász; ez esetben gyakran és helyese n együtt . 

!. kép. Ultrahangvizsgálattal vezérelt mintavétel emlőelváltozásból. A képen 

az ultrahangos és a citológus közösen végzi a beavatkozást. 

Nagyobb beava tkozásnak számít a core- vagy vastagtű-biop

szia (vastagtű-mintavétel) melynek során szövethengert vesz
nek az elváltozásból megfelelő eszköz segítségével. Ez a vizs
gálat több szövődménnyel j ár, drágább, feldolgozása hosszab b 
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ideig tart és az eredmények csak bizonyos típusú elváltozások 
esetében jobbak az aspirációs sejtmintavételhez viszony ítva. 

Az emlőelváltozások vékonytű-mintavételét célszerű vezére l
ten végezni, csupán a tapintá sra támaszkodva viszony lag nagy 
a „mellészúrás" lehetősége, ami kűlönösen igaz a szűrésen ki
eme lt apró elváltozásokra. Az ultrahango s vagy röntgen 
sztereotax iás mintavétel során egyértelműen és jó l megállapít
ható a tű helyzete, azaz , hogy pontosan az elváltozást érte-e a 
tű, és innen került sor a mintavételre (2. kép). Gyakorlatunkb an 
az esetek 98% -ában ultrahangv izsgá lattal vezérelt mintavételt 
végzü nk, a maradék esetekben röntgenrác s vagy mammográfi
ás sztereotax iás mintav étel során j utunk anyaghoz. A röntgen
vezére lt kimetszések jóva l több időt vesznek igénybe és költ
ségesebbek is. Ezt a módszert azokban az esetekbe n célszerű 
alkalmazn i, ahol az elváltozás ultrahan gga l nem látható. Ilye
nek a structuráli s distorsiok, mikromeszese dések , illetve 
egyéb , csak röntgenne l észlelhető elváltozások. 

2. kép. Ultrahangvizsgálattal vezérelt vékonytű-mintavétel fibroadenómából. 

Az elváltozáson belül jól látszik a mintavételi tű. 

Az ultrahangg al, illetve röntgennel ész lelt elváltozások eseté
ben szinte mindig először vékonytű-mintavételre kerűl sor, és 
amenn yiben ez nem ad kielégítő választ, úgy a vizsgá latot 
megismételjük , eset leg core-b iopsz iát végzü nk. Természetesen 
vannak elváltozások, aho l biztonságosa bb, ha rögtön vastagtű

mintavétel történik, de nem vesz ítünk időt, ha a vizsgá latokat 
vékonytü-mintavétellel kezdjük , mert pozitív esetben választ 
kaptunk az e lváltozás mibenlétére, és a műtét, néhány egyedi 
esettől eltekintve, megtervezhető és kivitelezhető. A core-biop
szia álta lában ott élvez előnyt, ahol a sejtv izsgá lati háttér nem 

megb ízható. 

A sejtkenetek értéke lése nagy tapasztalatot igényel a citopa 
tológus részéről, ezen túlmenően, mint konzíliumi vizsgálat, 
szoros diagnosztikus csapatmunka része, ahol a szakemb erek
nek egymás vizsgá latainak eredményeive l teljesen tisztába n 
kell lenni, kűlönben a kűlön-kűlön kivá ló szakemberek is na
gyot tévedhetnek . A citológu snak ismern ie kell a radiológia i 
alapfoga lmakat , akárcsak a radiológusna k tisztában kell lennie 
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a mikrosz kópos leírásokban leírt elváltozáso kkal , illetve pon
tosan kell ismerni az emlő kórszöve ttanát. A patológia pontos 
ismerete nélkül nem végezhető bizton ságosan a mammo gráfi a, 
illetve az ultrahangvizsgálat , hiszen csak olyan betegséget tu

dunk megállapítani , ame lyet ismerünk. 

A klinikai citológia nem csak a beküldöt t kenet mikroszkópos 
vizsgá latát jelenti , hanem a kenetben látott sejtelvál tozá sok 
összevetését a klinikummal , a röntgenjelekkel és az ultrah ang
képpel. Ehhez természetesen szükséges a ponto s rad iológ iai le
let mellékelése a sej tmintához, ame lyben a radiológus a leíró 
részeke n túlmenően véleményt is alkot az elvá ltozásról , így a 
citológusnak van mihez viszonyítania a kenetben látottakat, il
letve van mivel összevetni a sejtképet. 

A SEJTVIZSGÁLAT ELŐNYEI A sejtkenetv izsgálat előnyei között 
legfontosabb a gyorsaság - néhány perc alatt elvégezhető a 
mintavétel, a kenetké szítés és a fixá lás - és, hogy a vizsgá lat 
olcsó. A sejtv izsgá lattal pontos kórisme adható , a betegek a 
mintavételt jól elviselik, helyi érzés telenítés sem szükséges. A 
műtét előtt i kórisme fontos vezérfon alat ad a betegséget ellátó 
szakemberek kezébe. Ennek ismeretében a műtét megte rvez
hető, továbbá a betegség műtét előtti felismerése megnyugta t
ja a beteget még abban az esetben is, ha rossz indulatú folya
matban szenved, hiszen van ideje megismerkedni a betegség 
gel, felkészü lni az előre tervezett beavatkozásra, amely egyre 
ritkábban je lent csonkoló műtétet. A vizsgá lat szövődménye i 

jelentékt elenek: enyhe vérzés, elenyésző fájdalom; a daganat
sejtek szóródása irodalmi adatok alapján nem valós veszé ly. 
Nem utolsó sorban az is fontos , hogy a vékonytü-ki szívás em
lőtömlő esetében kezelési eljárás is. 

A sejtvizsgá lat során választ kapunk arra , hogy az elvá ltozás 
hámeredetű vagy sem, azaz vannak-e hámsejtek a kenetben. 
Jól összeszokott munkacsopo rt esetében - aho l az értékelhetet
len minták aránya 5- 10% között van - esetenként egy sejtmen

tes kenetnek is megbízható diagnosztikus értéke van, hiszen az 
emlőn belüli lipómából, műtét utáni hegből , a visszafejlődő 

emlőből nem származnak hámsejtek. Ha a radio lógus vélemé
nye szer int egy műtött emlő esetében hegszövetről van szó, 
úgy a sejtment es kenet is tájékoztató lehet, és nem az értéke l
hetetlen csoportba sorolandó. A sejtvizsgálattal elsősorban arra 
keresünk választ, hogy az elváltozás jó- vagy rossz indulatú-e 
és, hogy a klinikai feltételezésnek megfelel-e vagy sem, továb 
bá, hogy ha nem felel meg a klinikai feltéte lezésnek, akkor mi
ben tér el attól. 

Tudnunk kell, hogy előfordulnak radio lógiailag rossz indulatú 
nak tűnő megjelenésű, szövettani lag és biológ iailag j óindulatú 
elváltozások, mint pl. a sugaras heg (3. kép) vagy az ún. scle
rotisalo lézió, és fordítva radiológiai lag jó indulatú elváltozás 
nak tűnő, de biológ iailag rossz indulatú elváltozáso k is. Az 
utóbb iak közé főleg három rákfajt a sorolható: a nyákos (muci
nosus), a velős (medullaris) és a metap lasticus rák. 
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3. kép. Sugaras hegből szánnazó sejtek, valamint mészrög. HE-festés. 200 X 

A cito lógus a vizsgá latot véleménnye l zárja, ami lehetőleg 

pontos kór isme kell , hogy legyen, eme llett a további teendők

re is java slatot tehet: co re-b iopszia, illetve az egyre kisebb 

számban alka lmazott műtét alatti fagyasztás. 

A citológia i vé lemé nyeket a szám ítógépes feldo lgozás érdeké

ben C l- CS-fokozatba so roljuk. A Cl jel enti az értéke lhetet len 

mintát , C2 a jóindulatú e lváltozást, C3 a kérdéses e lvá ltozáso

kat. A C4 álta lában a nem opt imális minőségű kenet ekben lá

tott kisszá mú rossz indulatúságra gyanús sej teke t tartalmazó 
kenet ese tében , illetve a mérsékelten rosszi ndul atú, in situ rá
kok gyanújánál hasz nálatos , a CS-je lölés az egyértelműen 

ros szindulatú folyamat kódja. 

A SEJTVIZSGÁLATOK HIBALEHETŐSÉGE! A sejt vizsgá latnak számos 

hibalehetősége van, gya korlatilag va lamenny i lépésé nél hibáz

hatunk , és ez az egy hiba álta lába n a teljes vizsgála tot értékel

hetetlenné teszi. Leggyako ribb és legsú lyosabb következmé

nyekke l járó hiba a mintavételi hiba , mikor nem az elváltozást 
éri a tű . Nem kell magyarázni , hogy mi lyen veszé lye i vannak, 

mikor úgy kerü l egy jó indulatú sej teke t tarta lmazó kene t a c i
tológu s mikroszkópjába, hogy azok valójában egy rosszi ndul a

tú fo lyamat mellől szá rmaznak . Sajnos a minta véte lben járat
lan vizsgálók gyakran rosszu l választják meg a tű méretét , azt 

go ndo lva, hogy minél vas tagab b a minta vételi tű, anná l job b és 

több anyag kerül a kenetbe; ennek pont az ellenkezője igaz. 
Minél vastagabb a tű, anná l nagyobb a vérzés veszé lye, ugyan

is anná l valószínűbb a kis erek sérü lése, és szövet közti vérzés 

esetében a vákuu m képzése sorá n a legkisebb elle nállású szö
veti a lkotó , a vér fog a tü üregébe kerülni. Emiatt ajánlatos a 
0,6-0 , 75 mm-es , 22-23 G vas tagságú tű használata. 

Jó mintavé tel után is tönkretehető a kenet he lytele n anyagke 

ze lésse l, elsősorban rossz szé lesztéssel. Tilos a sej tmintát úgy 
szé leszteni, ahogy azt a haemato lógia i gyako rlatb an látjuk , 

mert roncso lja a sej tcsoportokat. Ezu tán az anyagot a fogadó 
laborató rium festés i módoza tátó l függően kell rög zíten i. Gya

korlatunkban Hematoxy llin- eos in festés t a lkalmazunk , ame ly
hez azonna l, még nedvese n fixálandó a kenet. Legkedvezőbb a 

spray fixálók haszná lata. 
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Vannak a szöve ti elvál tozáso kból származó hibalehetőségek: 

elhalt szövetből, cisztiku s fibroticus elváltozásbó l gyakran 

nem kerü l megfelelő mennyiségű és minőségű sejt a kenetbe, 
így az nem mindi g diagno szt ikus értékü . Jól differenciált daga

natok esetébe n szintén fenná ll a tévedés lehetősége. 

Legutoljára a nem eléggé képzett sejttanász veszé lyére is fe l 
kell hívni a figye lmet. Ahhoz , hogy va lak i biztonságga l végez 

ze a sejtm inták értékelését, bizony os szá mú vizsgá latot rend
szeresen kell végezn ie, különben nem várható , hogy akár a leg

gyakor ibb elváltozásokat is kóri sméz ni tudja. 

A SEJTVIZSGÁLATOK GYAKORLATI JELENTŐSÉGE Az emlővizsgálat 

során végze tt sejtmintavétel várha tó és remé nyteli köve tkez
ménye i között legfo ntosa bb, hogy növeksz ik a felfedezett 
rosszi ndul atú daganatok száma, a fentebb említett rad iológ iai

lag jó indu latúnak tűnő küllemű, de valójában rossz indulatú da

ganatok felismerésének köszönhetően. Ebből következi k, ha 

köve tkezetesen alka lmazzuk a vizsgá latot, és a csoport sebész 
tagja elfogadja az eredmé nyeinket , úgy csökke1mi fog a jóin 

dulatú elvá ltozások miatt végze tt, gyakorlati lag feles leges mű

tétek aránya. Az 1-2 cm-es fibroadenoma napjainkban már 
nem képez műtéti java llatot, eltávo lítása csa k kivét elese n, 

egyed i esete kben indokolt. 

A citológia i vizsgá latta l fel ismerhető legfo ntosabb jó indul atú 
elváltozás az emlőváladékból készült kene tekben ész lelt hám

pro liferatio , mely leggya krabban intradu cta lis papilloma tosis
ra uta l; ezt gyakra n véres váladék ese tében látjuk. A töm lők 

ben nékét mind en esetbe n sejtvizsgá latra ke ll küldeni , mive l -

bár igen ritkák - a tömlőben a rossz indulatú vagy rákelőző ál
lapotok gyako rlati lag csak ezze l a vizsgá lattal i smerhetőek fel. 
Tályog vagy sarjszöve tes emlőgyulladás (mastitis gra nuloma

tosa) jó l felismerhető a sejtvizsgá latta l; rad iológ iailag mind

kettő rosszi ndul atú folyamatot utánozha t. A fibroade nomák 

esetében, bár ezek radiológiailag legtöbbször egyértelműek, 

fontos a mint avé tel a radio lóg ia i vé lemény megerősítésére; ez 
esetben álta lában elegendő az ellenőrzés. Műtött emlőben a 

fona lgran uloma csa k sejtv izsgálatta l igazo lható bizt onságosa n. 
F ibrocystás emlőbetegség részjelensége i, a különböző sú lyos
ságú ep ithel iosisok, is jellegzetes citológ iai képpel tár sulnak. 

Az emlőben előfordulnak nem em lőszövetből ki ind uló elvá lto

zások , mint pl. intramammar is nyirokcsom ók, ritka daga natok, 

lipoma , Abr ikosov-tumo r stb. A jóindulatú elvá ltozások eseté

ben, kivéve a visszafej lődéses meszesedés t, illetve a mir igyes 
j e lleg ü meszesedést , a core-b iopszia nem feltétlenül értéke

sebb vizsgá ló eljárás. 

A rossz indu latú elváltozások közül a különböző típu sú hám
eredetű daganatok a leggyako riabbak. Egyre gyakra bban talá l

kozunk radiol óg iai vizsgála ttal kiszűrt in situ rákra gya nús ese

tekkel. Ezen esetekbe n a sejtv izsgá lat - szo rosa n egybevetve a 

klinikai és a radio lóg iai képpe l - is képes fe lisme rni az elvá l
tozást ; természe tesen csak felvetés szintjé n. Tudnunk kell , 

hogy a sejtv izsgá latta l nem igazo lható és nem zárható ki az 
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invazív folyamat. Gyako rlatunkban azo nban azt látjuk , hogy 

egy eset legese n több cm-es DCIS-re gyanús elváltozásbó l, 
amennyiben a rosszindulatú folyamatot sejtvizsgá latta l tudjuk 
igazolni, a műtét tervezhető és elvégezhető. A core-b iopsziá
nak tulajdonított előny, hogy az inváziót képes igazo lni, ilyen 
esetekben cseké ly reménnyel kecsegtet , hiszen kicsi a valószí 
nűsége annak, hogy egy nagy in situ elváltozáson belű) esetleg 
pontosan az invazív vagy microinvazív részletből kerül szövet
henger a vizsgá ló mikroszkópjába. 

Az invazív, azaz radiológiailag daganattesttel rendelkező 

rosszindulatú folyamatok közül jó l elkülöníthetőek a lobularis 
és a tejjárat- (ducta lis) rákok, ez utóbbiakon belül pedig a ve
lős, tubulari s ( 4. kép), nyákos és metaplasticus rákok is. 

· ... 
4. kép. Tubuláris carcinoma citológiai képe. Kenet, HE-fcstés, 200-as nagyítás 

A vizsgáló álta lában a magok alapján a differenciált sági fokot 
is megadja (5. kép). A rosszindulatú phylloid daganatok kóris
mézésébe n csekély szerepe van a cito lógiai mintavéte lnek, lé
vén itt elsősorban a stroma sejtdússága , illetve ezen sejtek vál
tozó alakja (polymorp hiája) a mértékadó , és ezek a sejtek ke
rülnek legritkábban a kenetbe. Nem gyakra n, de előfordulnak 

áttéti daganatok is az emlőben, ezeket gyakorlott szakember el 
tudja különíten i az elsődleges emlőfolyamatoktól. Tapaszta la
tunk szerint a melanoma malignum a leggyakrab ban emlőbe 
áttétet adó daganat. 

5. kép: Közepesen differenciált tejjáratrák citologiai képe. HE-fcstés, 400-as 

nagyítás 
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A rosszindulatú folyamatokbó l nyert sejtmintáko n ugyana zok 
a vizsgálatok elvégezhetőek, mint egy szövet i mintán: megha
tározható az ösztrogé n- (6. kép) és progeszteron-recepto r, a 
Ki67 növekedé si jelző, ezen túlmenően imrnuncitokémiai vizs
gálattal, de tluorescens in situ hibridisatios (FISH) vizsgá latta l 
is meghatározható például a HER-2/neu státusz. Ez utóbbi gya
korlati haszna kérdéses, onko lógus kollegá ink ezen vizsgálatot 
csak core-biopsz iás anyagon tekint ik megbízhatóan elfogadha
tónak. Egyes esetekben , ahol bevezető (neoadjuvans) keze lés 
szükséges, mint pl. mastitis carcinoma tosa vagy előrehaladott 
emlőrák, a sejtm intán elvégzett prognoszt ikus jelző meghatá
rozza a bevezető kezelés milyen ségét is. 

• 

6. kép. Ösztrogénreceptor-pozitív daganatsejtek, ductalis carcinoma. Sejtkenet, 

immuncitokémiai festés, 200-as nagyítás 

A rosszindu latú daganatok vizsgá lata mellett emlőrákos bete
gekné l a hónalj ultrahangvizsgálata létfontosságú , és gyako rla
tunkban a hónalji nyirokcsomók sejtvizsgálata is fontos és egy

re fontosabbnak tűnik, főképp azon esetekben, aho l bevezető 
keze lésre kerül sor. Ilyenkor nagyon szükséges a hónalji nyi
rokcsomók kezelés előtti állapotának tisztázása, melyre a sejt
vizsgálat módot ad. Sokszor látjuk, hogy a bevezető kezelést 
követően az igazolt hónalji nyirokcsomóátté tek eltűnnek, ezál
tal a betegség stád iuma alacsonyabb szintre került (down stag
ing). Ezért végezzük el a megnagyobbodott hónalji nyirokcso
mók vizsgá latát is. Véleményünk szerint kisebb daganatok ese
tében is érdemes a hónalji nyirokcsomókat sejtm inta vizsgá lat
nak alávetni, főleg akkor, ha a sebésze k az őrszemnyirokcso
mó kivételére készülnek. Nem ritkán előfordult ugyanis, hogy 
a kicsiny, ultrahanggal nem egyértelműen gyanús nyirokcso mó 
áttéti daganatsejteket tartalmazott ; ez esetben az őrszem nyi
rokcsomó felkeresése és kivéte le érte lmetlen. 

ÖSSZEFOGLALÁS Végezetü l összefog lalásként még egyszer 
hangsúlyozzuk, hogy a sejtvizsgá lat gyorsasága és olcsósága, 
valamint nagy diagnosztikus érzékenysége miatt mindenkép
pen alkalmas első lépcsős morfológiai mintavéte li módszer
nek. Gyakorlatunkban core-biopszia csak a fentebb említett , 
ultrahangga l nem fel fedhető és szétterjedt meszesedése knél él
vez előnyt . Mind en egyéb esetbe n első lépésként a sejtv izsgá-
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lat ja vaso lható, termé szetesen csak akkor, ha a radiológus jár
tas a mintav ételezésben, a vizsgá lati anyagot értékelő patoló
gus pedig jártas a minta értéke lésében. Sajnos tisztában va
gyunk azzal, hogy ez nem minden esetben teljesül, és emiatt a 
sejtviz sgálatok megítélése gyakran rossz . Ez kedvez a költsé
ges, beteget sokkal jobba n megviselő vastagtű-mintavétel tér
hódítá sának is. Tény azonban, hogy az évi több tízezer sejtvizs
gálatot nem lehet senkinek sem érdeke vastagtű-biopsziával ki
váltani, inkább nagyobb figye lmet ke ll fordítani az együttmű
ködésre, a táj ékoztatásra, illetve a citológ iai vizsgálatokat vég
ző sejttaná szok folyamatos és alapos továbbképzésére. 
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