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BEVEZETÉS Az emlőrák szövetta ni osztá lyozása az AFIP állás
foglalása szer int történik : ennek alapján , az in situ - vagyis 
a nem invazív - és az invazív daga natok csoportja különíth e
tő el. 

IN SITU CARCINOMA 

DUCTALIS IN SITU CARCINOMA (DCIS) Ez a gyakran előforduló da
ganat mindössze 20 éve, a kiterjedt emlőrákszűrés megindu
lása óta vá l! szé les körben ismertté, és foglalta el a megfelelő 
helyet az emlődaganatok sorában . Lényege a ductus hám intra
ductális burjá nzása, amely vá ltoza tos súlyosságú sejtatipiáva l 
já r. Jellemző, hogy az érintett ductuso kban psammomate st
szerű vagy durvább , a laktalan mészrögök je lennek meg. Az ún. 
mikr omeszesedés teszi lehetővé az elváltozás mammo gráfi ás 
felismerésé t. A DCIS kiterjedése át lagosan 1-2 cm, többn yire 
egye dülálló, de előfordul többgócú fom1ája is. Eddigi tapaszta
latok sze rint a DCIS mintegy 10%-ban invas iv emlőrák forrá
sa (1-2), ezé rt az elváltozást megfelelő módszerrel sebész ileg 
el kell távo lítani. 

A DCIS fokozatainak meghatározása - értékelhető szövetm in
tázat hiányában - a sejtek differenciáltságá n, a magatípia mér
tékén és az intra luminális necros is j elenlétén vagy hiányán ala
pul. Ilyen módon alacsony, közepe s és magas fokoza tú fo
lya mat különíthető el (3-5). Az alacso ny fokozatú (low grade) 
DCIS sejtjei kics inyek, kerekek , egyformák , magegye netlen
ség nincs. A szaporodó sejtek cribriform , ritkábban egynemű 
mint ázato t mutatnak, ese tleg mikropapill ákat képeznek. Sej t
necro sis nincs (/. ábra). A közepes fokozatú (intermediate 
grade) DCIS sejtképe és mintázata lényegé ben egyező az ala
csony fokoza túva l, a különbség , hogy ebben a formában, asza
porodó sejteket tartalmazó ductusok egy részébe n intradu ctali
san már necros is is megfigyelhető (2., 3. ábra). A magas foko
zatú (high grade) DCIS nagyob b kiterjedésű, akár az S mm-t is 
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1. ábra. Alacsony fokozatú DCIS jellegzetes szövettana. A ductusokat ho

mogén daganatsejtek tömege tölti ki. A nagy nagyítású képen jól látható, 

hogy a proliferáló sejtek alakja és mérete azonos, mitosis nincs. (HE 40 

X / 200 X) 

elérheti, a hámsejtek atípusosak, a sejtmagok kromatindú sak és 
változatos alakúak , a sejtmagvac skák kifeje zettek. Osztódó 
alakok viszonylag gyakoriak. Jellemző a comedo formájú nec
rosis és a durva, alakta lan mészsze mcsék előfordul ása (4., 5. 
ábra). 
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2. ábra. Közepes fokozatú DCIS. A daganatsejtekkel kitöltött ductusokban 

necroris mutatkozik. (HE 100 X) 

3. ábra. A közepes fokozatú DCIS. A daganatsejtek között viszonylag finom 

mészrögök is megjelennek. (HE 40 X) 

4. ábra. Magas fokozatú DCIS. A folyamat intraductalis, a sejtek megjelené

se, képe azonban lényegesen különbözik az előzőektől: a sejtek és sejtmagok 

nagyok, alakjuk változatos. A nagy sejtmagok egy részében feltűnő nucleolus 

van. (HE 100 X) 
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rögök fom1ájában megjelenő mész, amely intra- és extraductalisan egyaránt 

előfordul. (HE 100 X) 

INTRADUCTALIS PAPILLARIS NEOPLAZMÁK A duc tusok ban bár
hol megjelenő növedék papilláris szerkezetű, amelyre jellem
ző, hogy a prolifer áló hám sejtek faágszerűen elágazó dó firbro 
vaszk ulári s vázon foglalnak helyet. A helyzetétől függően köz
ponti ducta lis vagy széli, a term inális ductalis lobu laris egység 
ben el helyezkedő lehet. Az utóbbi többny ire multiplex. A jó
indu latú formája az intraductali s pap illoma gyakor ibb, a rossz
indulatú formája a papillaris intradu ctalis carcinoma. Míg a j ó
indulatú szemölcsökben az ér-kötőszövetes váz és a szaporodó 
hámsejtek között kimutatható a myoepith elialis sejtso r, addig a 
papillari s rákokbó l ez törvényszerűen hiányz ik. A pap illaris 
carc inomában a sejtproliferáció kifejezett és rendeze tlen, a sej 
tek polaritása eltűnik, gyakra n cribriform mintáza t mutatkozik . 

IN SITU LOBULARIS CARCINOMA (LCIS) Ez a végső terminali s duc
tus-lobu laris egység területéből kiinduló in situ hámburjánzá s. 
A szaporodó sejtek kicsik , kerekek , egy formák , és az ac inus, 
illetve a ductu lus üregét telje sen kitöltik . Sejte lhalás, mikro
meszesedés gyakorla tilag nincs, a mitosisok száma mérsékelt, 
atípu sos mitosis nem látható (6. ábra) . Az e lváltozás gyakran 
multip lex, nem ritkán kéto ldali. Az LCIS inkább preacanceru-
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6. ábra. Lobularis in situ carcinoma (LCIS). A lobulusok acinusaiban apró, 

kerek, egyfonna daganatsejtek láthatók, amelyek kitöltik és jelentősen ki is tá

gítják az acinusokat. (HE 100 X) 

sus állapot , mint sem invazív rák (2, 6, 7), mindö ssze az esetek 
mintegy 7- 10%-ában alaku l ki valódi rák, ame ly egyaránt lo
bularis és duct alis formájú is. 

INVAZÍV EMLŐRÁKOK 

INVAZIV DUCTALIS CARCINOMA Az összes emlőrák mint egy há
romnegye de tartozik ebbe a csopo rtba. Ezen belül azonban 
igen változatos sejtsze rkezetü, szövetmint ázatú és kórjó slatú 
daganato k ismeretesek. Ez a vá ltozatosság indoko lja az ide so
rolt em lőrákok szöve ttani szerkezet szerinti felosztást. A szö
vettan i forma szorosan összefügg a várható gyógyu lási esély
lye l. 

INVAZIV DUCTAI.IS CARCINOMA SPECIÁLIS DIFFERECIÁLÓDÁS N~LKÜL; WHO: NOS 

Kórjós lata a daganat TNM-stádiumának és d ifferenciálódásá
nak függvénye (8). Ez a leggyakoribb forma . Klinikai és sza
bad szem mel látható megje lenése jellegzetes: fájdalmatlan, 
porckemény göb , amely környeze téve l össze kapaszkodik. Sa
j átságos szövet tani jellemzője nincs, a daganatsejtek kötegek
be, csoportokba rendeződnek vagy homogén , körü lírt, esetleg 
szinciciális szerkezetet alkotnak, infiltratí ve terjednek . A daga
nat sejtek is változatosa k: a citoplazma többnyir e eozinofil és 
tömeges , a sejtmagok lehetnek egyfo m1ák, de különböző ala
kúak is, és sok az osztódó sejt. (7. ábra) 

PLEIOMORF EMLÖRÁK Ritka változat, bizarr, nagymé retü daganat sej
tek , orsó alakú sejtek és adenocarc inoma-sejtek keveréke képe
z i a dagana tot, amelye t laphám irányú elkülönül és is színezhet. 
Az osztódó sejtek száma kifejezett. (8. ábra) 

KEVERT SEJTES INVAZIV DUCTALIS CARCINOMA. A je llegze tes differenciá
lódás nélkül i ductalis és az invaziv lobular is carcinoma keve
réke. 

TUBUlARJS CARCINOMA Jellemző, hogy általában kisméretű és meg
je lenése a sugaras heghez hasonló, ami diagnosztikus tévedés t 
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7. ábra. Az emlő állományt infiltráló II-es fokozatú (grade 11) ductalis carci

noma sejtdús kötegei és fészkei között vaskos kötőszöveti rostok láthatók. A 

daganatsejtek mérsékelten különbözők, kevés az osztódó sejt. (HE 40 / 200 X) 

8. ábra. A pleiomorf rák je llemzői a kevéssé differenciált mirigyrákban elő

forduló nagy, bizarr óriássejtek (HE 100 X) 

is okozhat. Szövettana jellegzetes: a dagana tot szövevé nyes, 
kusza elrendeződésű köbhámmal bé lelt apró tubulusok képe-
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9. ábra. A tubuláris mintázatú rákot váltakozó tágasságú csövecskék alkotják, 

amelyek tömött vagy laza kötőszövetes alapállományba ágyazottak. A csö

vecskéket bélelő köbhám többnyire egysoros. (H E 100 X) 

zik. A többnyire tömeges kötőszövetes alapállomány közepén 
mérséke lt elastos is látható. (9. ábra) 

CRIBRIFORM CARCINOMA A ductalis rákok között a legjobb kórjósla
tú. Kisméretű, mérséke lten változó alakú daganatsejte k, mér
sékelt fokú mage ltérések , kevés osztódó sejt és cr ibriform szö
vetmin táza t je llemz i. A daganat kötőszövetes állománya bősé
ges , benne sok fibrob last látható . 

MEDULLARJS CARCINOMA Az összes emlőrák 4-7%-a (6). Kórjóslata 
viszonylag jó , a 10 éves túlélés 50% (9-1 1 ). A daganat 2-3 cm 
nagyságú , jó l körülírt , jellemzően kerek alakú . A daganatsej tek 

I 0. ábra. A medularis carcinoma igen sejtdús daganat, a daganatsejtek kevés

sé differenciáltak, szorosan egymás mellé rendeződnek . Feltűnően sok a mito

sis. A daganat alapállományát nyiroksejtek szűrik be. (HE 100 X) 

rosszul differenciáltak, nagyok , kerekek, plazmájuk bőséges, a 
magok üregesek, a sejtek egy részében több mag is van. Igen 
sok az osztódó sejt és közöttük kóros osztó dások is előfordul

nak. A daganat alapállományát nyirok- és plazmasejt ek törne-
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ge árasztja el. A daganatsejte k széles kötegekbe rendeződnek 

vagy egybefüggő mintázatot mutatnak. (10. ábra) 

MUCINosus (KOLLOID} CARCINOMA Ez a j ól körülhatá rolt, lobu laris 
szerkezetű, tapintható daganat az emlőrákok mindössze 2%-át 
teszi ki. Kórjós lata jó, a 10 éves túlélés 80-100 % ( 12- 13). A 
szövettani kép eltéveszthetetlen: homogén kerek sejtek cso
portja i mintegy „úsznak" az extrace llularis mucinban. Az ese
tek viszonylag jelentős részébe n a sejtek neuroendocrin irányú 
differenciálódása igazolható. (11., 12. ábra) 

Ebbe a csoportba tartozik, de a daganatsejtek szerkezete a lap

ján külön névve l illetik a columnaris mucinosus sejtekből fel
épülő és a cisticus megjelenésű mucinosus cystadenocarc ino
mát és a pecsétgyűrüsejtes em lőrákot . 

II. ábra. Mucinosus carcinoma. A daganatsejt csoportok nyákos alapállo

mányban „úsznak". (HE 40 X) 

ábra. Előfordul, hogy a mucinosus daganatok csaknem teljes egészében 

nyákos anyagból áll, daganatsejteket csak elvétve látni. (HE 40 X) 

NEUROENDOCRIN EMLŐDAGANATOK A környez etét beszürő és roncsoló 
módon növekedő formája egyaránt ismert. A daganatot sűrű 
kötőszövetes alapállományba ágyazott , körülírt , kerek daga
natsejtfészkekbe rendeződő, egyfo rma, kerek vagy kissé meg
nyúlt sejtek alkotják. A daganatsej tek sze rkezet és immunoló-
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giai viselkedése a carcinoid daganatokéva l azonos. A kórjóslat 
jó. (13. ábra) 

13. ábra. Neuroendocrin rák. A kisnagyítású képen a jellegzetes szövetmin

tázat látható: a sejtdús daganat sejtjei kerek vagy ovális fészkekbe tömörül

nek, ezeket rostos kötöszövet fogja körül. A közepes nagyítás áttekintést ad 

mind a jellegzetes szerkezetről , mind a sejtkép homogenitásáról. Nagy nagyí

tással látható, hogy a sejtek kerekek, egyformák, bőséges plazmájuk és kerek 

magjuk van. (HE 40 / I 00 / 200 X) 

Szövettani , illetve sejtsze rkezeti jellemzői alapján külön kell 
említeni a kissejtes rákot (zabszemsej tes rák). Ez utóbbinak 
kórjóslata a TNM-stá dium függvénye (14). 

INVAZlv MICROPAPILLARJS CARCINOMA Tömö r, környezeté t pusztít ó nö
vekedésű daganat , igen korán ad áttéte t a hónalji nyirokcso
mókba ( 15-16) . Szövettana je llegzetes: a daganatsejtek finom, 
töredezett papillaris szerkezeteket alkotnak, amelyek már a da
ganat korai stád iumában az erekbe és a nyirokerekbe törnek. 
(14., 15. ábra) 

APOCRJN CARCINOMA Ritka daganat, az emlőrákok alig több mint 
1 %-a. Kórjós lata a TNM-stádium és a daganat differen ciáltsá
gátó l függ. A szövet mintázat gyako rlatilag azonos az infiltrá ló 
ductali s carcinomáéval , de a daganat sejtek nagyok, a sejthárt ya 

/4. ábra. Mikropapillaris carcinoma. Az invazív daganatban intraductalisan fi

nom papillaris szerkezet látható. (HE 100 X) 
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15. ábra. Törékeny mikropapillák tömege a rákos daganatban (HE 100 X) 

éles, a plazma eozinofil és a nagy, üreges magokban feltűnő 

eozinofil nucleolus mutatkozik (/ 6., 17. ábra) . 

METAPLASTtcus CARCINOMA Vegyes csoport és igen ritka , előfordu

lása az 1 %-ot sem éri el. A lap-hám-, a mirigyhám- és az orsó
sejtes, valamint a mucoepidermoid formájában csak hámele-

16. ábra. Az apokrin rák sejtjei nagyok, plazmájuk eozinofil és tömeges, a 

sejtmagok viszonylag kicsik (HE 100 X) 

17. ábra. Az apokrin daganatok jellegzetes sejtjei nagyobb nagyítással (HE 

200 X) 
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mek vannak, de ismert keve rt, hám és mesenchymalis fonná ja 
is Utóbb iban a hámelemek mellett porc, csont vagy más daga
natos mesenc hymalis szövet található. Az esetek többségében 
a kórjós lat kitünő; igen fontos a daganat megfelelő biztonság 
gal végzett sebészi eltávo lítása. (/ 8., 19., 20. ábra) 

18. ábra. A metaplasticus emlőrák szövettana igen változatos. A képen kevés

sé differenciált mirigyhámsejtek tömegében két tágult, vérrel telt ér között 

porcszövet irányú elkülönülés mutatkozik. (HE 100 X) 

sa látható. A daganat fészkes szerkezetű, a fészkeket a rosszindulatú daganat

sejtek elváltozásainak minden formáját mutató laphámsejtek alkotják. Sok az 

osztódó sejt is. (H E 100 X) 
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GLIKOGÉNBEN GAZDAG, VllÁGOSSEJTES EMLŐRÁK Talán a legerőszako

sabb, legrosszabb kórjós latú emlőrákféleség. Igen korán ad 
hónalji áttétet. A daganat tömött és nagy, változa tos alakú, vi
lágos sejt ek tömegéből áll. Az „üres" sejtplazma a feldolgozá 

si folyamat során kioldott glikogén helye. 

INFLAMMATORIKUS EMLŐRÁK Szerencsére nagyon ritka daga nat. Kór
jóslata nagyon rossz , mjndenfajta kezelésse l szemben dacol; az 
5 éves túlélés még az 5%-ot sem éri el. 

INVAZIV LOBULARIS CARCINOMA A ducta lis rákoknál sokka l ritkábban 
j elentkezik, de gyakorisága növekszik. Jelenleg az emlőrákok 
mintegy 10-15%-a soro lható ide. Jellemző, hogy inkább a vér 
útjá n terje d (6). Tapintható daganat, sok esetben többgóc ú és 
nem ritkán kéto ldali. Sejttani képe azonos az in situ lobularis 
carc inomáéva l. A szövetm intáza t alapján köve tkez tetni lehe t 
a daga nat kórjós latára ( 10, 17), tehát ennek ismerete fontos . 
Ismert fonná i: alveo laris, tubul o-a lveo laris, tömö tt, illetve 
ezek keveréke a vegyes fonn a, továbbá a trabec uláris és a 
pleiomorf megjelenésű lobu laris rák . A szokványos, ún. klasz
szikus alveo laris és solid forma kórjós lata jobb, a nagyon vál

toza tos formájúé rossz . (21., 22., 23. ábra) 

, ,·. 

21. ábra. Invazív lobuláris carcinoma. Csillagalakú ductus körül kukoricaszem

szerű sorokba rcndezödvc mutatkoznak a kisméretű daganatsejtek. (HE 40 X) 

22. ábra. A sejtek jellegzetes füzérszerű elrendezödése látható a nagyobb na

gyítású képen. (HE 200 X) 
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23. ábra. A daganatsejtekkel kitöltött lobukusokból kitörő, daganatsejt beszű

rődés látható (HE 200 X) 

EMLŐBIMBÓRÁK 

PAGET-KÓR Az emlőbimbó laphámjába n megjelenő és jell egze
tesen lapszerint terjedő rossz indulatú szövetburjánzás csaknem 
mindi g ductali s rák mellett észlelhető, önállóan nagyon ritka. 
A daganato s bimb ó bőre ekcémára emlékeztető, nem j ellegze
tes . A szövet i képe egyértelmű: nagy, bőséges, világos plazmá
val és nagy magokkal bíró hámsejtek kisebb-nagyobb csoport
ja i szűrik be a bimb ó laphámját. (24. ábra) 

24. ábra. Paget-kór. Az emlőbimbó bőrének hámjában a rendezetlenül elhe

lyezkedő, de ép hámsejtek között számos nagy, kerek, világos, ba llonszerü 

Paget-sejt foglal helyet. (HE 200 X) 
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