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ÖSSZEFOGLALÁS Az emlőrákok TNM-besoro lása jelentős válto

záso kon ment keresztül. A bete gség Magya rországon is bein
dult szűrése és a nemzeti ráknyilvántartás is megköveteli a da

ganatok bejelentését , és ennek a daganat kiterj edése is részét 
képezi. A közlemény célja a 2003. ja nuár l -től használni j ava

solt új TNM -beso ro lás ismertetése és a TNM-klassz ifikáció em

lőre vonatkozó és az emlőrákok eseté n is alka lmazandó általá

nos iránye lveinek magy ar nyelvű közreadása. A gyakorlatban is 
alkalmazható, részben táblázatszerűen közö lt TNM-csoportokat 

példákkal és hátt éradatokkal mutatjuk be . Az emlőrákok TNM

besorol ása a közleményben ismertetett elvek alapján javaso lt. 

Kulcsszavak emlőrák, TNM , változáso k 

ABSTRACT Desc ript ion of the new TNM class ificat ion of breast 
tum ours 

The TN M class ification of breast carcinomas has substantially 

changed. Both the newly imp lemented Hun ga rian breast can
cer screening pro gramme and the national cancer registry 

requi re the adequate reporting of the disease with parti cular 

emphas is on its extent. Tbe purp ose of this art icle is to intro
duce the new TNM classi fication. We descr ibe the breas t can

cer related definitio ns and of the general guidelines that have 
to be appli ed for the stag ing of breas t carcinomas. Th e TNM 

catego ries are prese nted in a prac tical, part ly tabulated format 
with examp les and background inform ation . Breast cancers are 

adv ised to be reported accor din g to the new TNM class ifica
tion from Janu ary 2003. 

Key words breas t cancer, TNM, revision 

BEVEZETÉS A rossz indulatú daganatok kórjós latának előrevetí

tése , keze lésük tervezése , a keze lési eredm ények össz ehason
líthatósága megkövete li azt, hogy a daganat ok kiterjed ését 

egységese n alkalmazható és értelmezhető nye lven fogalmaz-
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zák meg. A UICC (Union lntem ationale Con tre le Cancer) ál

ta l kiad ott "A rossz indu latú daganatok TNM -beso ro lása" kiad

ványt (1) és az ezze l szoros kap cso latban lévő AJCC- (Am e

rican Jo int Comm ittee on Cancer) stádiumokat, de egybe n a 
TNM-r endszert is ismertető "A rossz indulatú daga nat stádium 

kézikönyve t" (Cancer Stag ing Manu al) időközönként módos ít

ják. Az uto lsó változta tás 2002-ben tört ént azza l a cé llal, hogy 
2003. elejétől a daganatok stád ium át esze rint az új besoro lás 

szerint adják meg (1). 

Az emlőrákok TNM- (Tumor N odus Metastas is) beso rolása j e

lentős változásoko n ment keresz tül (1- 2) , ame lyek a nyirok
csom ók állapot ának vonatkozásá ban - első látásra - elég bo
nyolultnak tűnnek. Az emlőrák Magyaro rszágon is beindult 

szűrése és a ráknyilvánt artás is megköve teli a daga natok beje 

lentését, és ennek a kiterje dés is részét képezi . Jelen köz le

mény az emlőrákokra vonatkozó új TNM-fe losztás és stád ium

besoro lás elveit foglalj a össze a gyakorlatban alkalmazható 
táb láza tos form ában . Ismertetünk továbbá általános stádium

besoro lási iránye lveket és helyenké nt adatokat a módosításo k 

hátteré be n álló megfont o lásokró l. A tudományos igé nyeket is 

kielégítő nagyobb pontosság miatt az alcso portok szintén rész 

letese n kerüln ek ismertetésre. 

AZ. ÚJ TNM- ÉS PTNM-KATEGÓRIÁK Az egymássa l azo nosan meg 

határozott kl inikai (cT vagy T), illetve patológ iai (pT) T-kate

góriák lényeges változás t nem mutatnak az előző (5. kiadású) 

TNM -beosz táshoz képest. Csupán az in situ rákok alcsoportba 

sorolása j elent újd onságo t. A telj esség kedvéé rt az / . táblázat a 
besoro lás egész ét tarta lmazza. A helyes meghatározás hoz lé

nyeges tudn i, hogy a pT-csoportok esetében , mind ig a dag anat 
invazív részének legnagyo bb mérete a mérva dó. Ha a hely i 

maradékdaganat makroszkópos nagyságú (R2, lásd később), 

akk or a pTx az alkalmazandó, fel téve , hogy nem pT4- kategó

riájú a betegség (3). Egy emlőn belül, egyidejűleg meglévő, 

több daga natgóc ese tén a legnagyo bb daganat alapjá n kell az 

elváltozás t besorolni, és utána megje lölni a dagana tok szá mát 
vagy töb bszörösségé t az (m) határozat lan jelölővel. Így példá

ul a pT2 (2) kettős, azonos oldali em lőrákra utal, amelye k kö

zül a legnagyobb méretű meg hal adja a 2 cm-t, de 5 cm-n él nem 

nagyobb; ugyan ezt jel ölheti a pT 2(m) is, de ez a je lölés nem 

adja meg a szinkro n daganatok szá mát. A Na tiona l Can cer lns
titut e (Bethesda, USA) SEE R- (Survi val Epid emiology and 
End Results) p rogramja alapján szinkr onnak szá mítunk két da-
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Az emlőrákok új TNM-beosztásának ismertetése 

I. táblázat. A 6. kiadású TNM-osztályozás klinikai (T-) és patológiai (pT-) daganatcsoportjai emlőrákok vonat- laris) - rossz kimenetelt tükröz, 
kozásában amely megfelelő kezelés mellett 

Csoportok Meghatározás Alcsoportok' Meghatározás mégis job b, mint a távoli áttétes 
betegeké (8); ezek mellett nyirok
térképezésse l mutattak ki közvet
len nyirokelvezetés! is az elsődle

ges daganatokból ezen nyirokcso
mók felé (9) . 

pTx Az e lsődleges daganat nem vizsgálható 
p TO Nincs elsődleges daganat 
pTis ln siru carcinoma DCIS Ducrus carcinoma in sin, 

LCIS Lobularis carcinoma in sin, 
Paget A bimbó Paget-betegsége daganat nélkül 2 

pTI Az e lsődleges daganat $2 cm pTlmic 
pTla 
pTlb 
pTlc 

Az elsődleges daganat SO, 1 cm 3 

0, 1 cm < elsődleges daganat $0,5 cm 
0,5 cm< elsődleges daganat $1 cm Az őrszem nyirokcsomó-biopszia 

egyre szélesebb körű elterje dése 
az emlőrákok nyirokcsomó álla
potának meghatározásá ban ( 11-
12) külön j elölések beveze tését 
tette indoko lttá. Így, ha csak őr
szem nyirokcsomó-kimetszés tör
ténik, és az N-csoport csak ez 
alapján kerül meghatározásra , ak
kor azt (sn) kiegészítővel kell je
lezni. Ennek megfelelően, például 
a pNO(sn) j elöli az őrszem nyi
rokcso mó eltávo lítása alapján 
nyirokcsomó negatívnak tekintett 
emlőrákos beteg N-kategóriáját, 

1 cm < elsődleges daganat $2 cm 
pT2 2 cm < elsődleges daganat $5 cm 
pT3 5 cm < elsődleges daganat 
pT4 Az e lsődleges daganat a mellkasfalat 4 

és/vagy a bőrt is érinti 
pT4a 
pT4b 

A elsődleges daganat a mellkasfalat 4 érinti 
Vizenyő (ödéma, beleértve a narancshéj 
tünetet is), kifekélyesedés, azonos emlőben 
lévő járulékos (satellita) bőrdaganat 5 

pT4c 
pT4d 

pT4a és pT4b együnesen 
Mastitis carcinomatosa 6 

A táblázat a TNM 6. kiadása ( 1) felhasználásával készült. 
1 Az alcsoportok alkalmazása a daganatok besorolását pontosabbá teszi. 2 Daganatok esetén a besorolás a daga
nat alapján történik 3 A basalis membránt meghaladó távolság, illetve az azon kívüli daganatgóc mérete; több 
ilyen góc esetén a legnagyobb mérete. 4 Mellkasfal érintettségnek számít a bordák, bordaközi izmok vagy a m. 
serratus anterior érintetsége, de a pectoralis izmok érintensége nem. 5 Más bőrtünet, például a dermis beszűrtsé
ge, az emlőbimbó vagy a bőr behúzódása nem tartozik ebbe a csoportba. 6 Klinikailag T4d elsőd leges daganat 
negatív bőrkimetszés mellett és mérhető, azonosítható daganat hiányában pTx-nek minősítendő . 

ganatot, ha azo kat 2 hónapon belül fedezik fel (3). Az ellenol
dali emlő daganatát külön kell besorolni. 

Mind a klinikai (cN vagy N), mind pedig a patológ iai (pN) nyi
rokcsomók állapotára vonatkozó csoportok megváltoztak (2., 

3. tábláza t). Az új beosztás figye lembe veszi, hogy a nyirok
csomók státuszá ban a nyirokcsomók száma fontosabb kórjós
lati tényező lehet, mint például a hónalj i vagy a szegycsont mel

letti (parastema lis) elhe lyezkedésük (4), mert a nyirokcso mók 
száma folyamatos változó a kórlefolyás megítélésében (5-7). 
Ugyanakkor bizonyos elhelyezkedésű nyirokcsomók érintett
sége - például a III. szintű hónalj i, azaz kulcscsont alatti (infr
aclavicularis) vagy pedig a kulcscsont fe letti (supraclavicu-

2. táblázat. A 6. kiadású TNM-osztályozás klinikai (cN vagy N) nyirokcso
mó (nodus) kategóriái emlőrákok vonatkozásában 

-csoportok / Meghatározások 
alcsoportok 1 

Nx A nyirokcsomók nem vizsgálhatók 
(pl. korábbi eltávolítás mian) 

NO Nincs nyirokcsomóáttét 
NI Elmozdítható hónalji nyirokcsomóáttét 
N2a Áttét egymáshoz vagy környező képlethez kötött hónalji 

nyirokcsomókban 
N2b Klinikailag nyilvánvaló 2 a. mammaria intema melleni 

(parastemalis) nyirokcsomóáttét 
N3a Kulcscsont alatti nyirokcsomóánét 
N3b Hónalji és a. mammaria intema melletti (parastemalis) 

nyirokcsomóáttét 
N3c Kulcscsont feleni (supraclavicularis) nyirokcsomóáttét 

A táblázat a TNM 6. kiadása ( 1) alapján készült. 
1 Az alcsoportok alkalmazása a dagnatok besorolását pontosabbá teszi. 2 Fi
zikális vizsgálattal vagy képalkotó vizsgálattal (kivéve a lymphoscinti
graphiát) felismerhető. 
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míg, ha teljes hónalj i nyirokcsomó-eltávolítás történt, akkor 
azt pNO j elöli. 

A morfológiai módszerekke l - például részletes szöve ttani 
vizsgálattal, sorozatmetszésse l és/vagy immunhisztokémiával 
- kimutatott izolált daganatsejteket, vagy más elnevezés sze
rint „submicrometastasisokat" ( 13), az új TNM az NO-csoport
ba sorolja, és pNO(i+) je llel tünteti fel. Ha ezek a vizsgálatok ne
gatívak, akkor pNO(i-) j elölést javaso lnak, és természetesen, ha 
mindez csak az őrszem nyirokcsomók vizsgálatán alapul, akkor 
pNO(i+)(sn) vagy pNO(i-)(sn) a megjelölés. Hasonlóan kell elj ár
ni a molekuláris vizsgálatok során talált vagy nem talált pozitivi
tás vonatkozásában is, és itt a (mol+) vagy (mol-) kiegészítők al
kalmazandók. Így például az NO(mol+)(sn) j elöli a molekuláris 
vizsgálattal (14) - például reverz transzkripciós po limeráz 
láncreakcióva l (RT-PCR) (15) vagy multiparaméteres áramlá
sos cytometr iával (MP- FC M) (16) - pozitív, de morfológ iai 
módszerrel negatív őrszem nyirokcsomót. A korábban, a TNM 
5. kiadásába n a „macro metastasisok" al-alcso portja it megha
tározó tokáttörés - extracaps ularis terjedés (a lias pN I bii i), 
valamint 2 cm-t meghaladó nyirokcsomó áttét (alias pN 1 biv) a 
jav ított 6. kiadásban nem befolyáso ija a nyirokcsomók állapo
tának meghatározásá t. Bár a tokáttö rés je lölésére a tovább iak
ban nincs lehetőség, mégis érdemes lehet ezt a szöveges leírás
ban feltüntetni, mert egyes klinikai esetekben komoly jel entő

sége lehet. A daganatnak a nyirokcsomókra történő közvet len 
ráterjedését a TNM általánosan az N-osztályba sorolja. Ugyan
csak általános irányelv, hogy a nyirokelvezetési területen ész
lelt daganatos csomót, amelyben maradék nyirokcsomórészlet 
már nem ismerhető fel, az új besoro lás csak akkor tekinti nyi
rokcsomóáttétnek, ha az alakj a és szabá lyos kontúrja alapj án 
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3. táblázat. A 6. kiadású TNM-osztályozá s patológiai (pN) nyirokcsomó-kategóriá i emlőrákok Esett már szó az izo lált daga
natsejt-kate góriáról , és lénye

ges ennek mibenl étét is meg
határozni . Az izo lált daganat

sejtek lehetnek a szó szo ros ér

te lmében vett izolált sejtek , de 

a kate gó ria enné l tága bb je len
tésű, és elsősorban mére te álta l 
meghatáro zott : nem lehet 0,2 

mm-né l nag yo bb. A méret mel
lett azonban az is jel lemzi, 
hog y áttét i jelenségeket (proli

feráció, stroma reakció) és nyi

roks inu s-, ill etve érbetör ést 

nem mutat (10, 19). Sajná latos 

tény, hogy az AJCC előzetes 

közleménye a TNM -rendszer
ről (8) és az AJCC-honJap (2) 

ln quiry and Respon se rend 

szerébe n feltett kérdésre 2003. 

január 14-én adott válasz egy 

aránt úgy foglal állást, hogy az 
(i+)- megje lölés az immunhi sz

tokémiával kimutatott daganat -

vonatkozásában 

Áttétes A. mammaria intem a Egyéb 1 pN-besoro lás, 
hónalji nyirok- melletti (parastemalis) alcsopor tok 2 

cso mók nyirokcso mó átté tek 
száma 

A nyirokcsomók nem pNx 
vizsgá lhatók (pl. korább i 
eltávo lítás, va!,'Y 
eltávo lítás hián ya) 
Csak izolá lt daganatsejtek et pN0(i +) 
tartalmazó nyiro kcsomó(k) 
0,2 mm < nyirok- pN !mi 3 

csomóátté t = 2 mm 
0 Nincs (nem ismert) Nincs nyirokcsomóáttét pN0 

Mikros zkóposan felismerhető 4 pN lb 5 

Klinikailag nyilvá nva ló 6 pN2b 
1-3 Nincs (nem ismert) pN la 3 

Mikroszkóposan felismert 4 pN lc 
Klinikailag nyilvánva ló 6 pN3b 

4-9 Nincs (nem ismert) pN2a 
Mikroszkóposan felismert 4 pN3b 
Klinikaila g nyi lvánval ó 6 pN3b 

= 10 Nincs (nem ismert) pN3a 
Mikroszkóposan felisme rt 4 pN3b 
Klinikailag nyilvá nvaló 6 pN3b 

Kulcscso nt alatti pN3a 
nyirokcsomóáttét 
Kulcscsont feletti pN3c 7 

nyirokcsomóát1ét 

A tábláza t a TNM 6. kiadása (1 1) felhaszná lásáva l készült. 
sejteket jelöli, és ennek megfe 

1 A hónalji és szegycso nt melletti nyirokcsomók táb lázatban szereplő állapotaitól függetle n pN-csoportokat megha
tározó jele nségek. 2 A2 alcsopo rtok alkalmazása a daganatok besoro lását pontosabbá teszi. 3 A micrometa stasis a 
TNM 5. kiadásá ban pN I a j elölésse l kerü lt rögzí tésre, és ennek a 6. kiadásban más értelmet adtak. Ha bármelyik át
tét nagyobb , akkor annak megfelelően kell besorolni a daganatot. 4 Klinikailag nem nyilvánvaló, pl. az őrszem nyi
rokcsomó eltávolí tásával felismert áttétek. 5 A TNM 5. kiadásában a pNlb a 2 mm-nél nagyobb ánéte ket je lölte. 
6 Fizikális vizsgá lattal vagy képalkotóval (kivéve a lymphoscintigraphiát) megállapítható vagy makroszkópos pato
lóg iai vizsgá lanal észlelhető. 7 Korábban a kulcscso nt feletti nyirokcsomó k érintettsége M ! -kategóriá nak minősült. 

lelően a cikk (8) pN l mi (i+)-ka

tegór iát is említ, am i az UICC 

álta l kiad ott TNM-besoro lás 

iránye lve i sze rint visszás és el
képze lhetetl en. Ugyanez az 
előzetes köz lemény a TNM-

megfe lel ny irokcso mónak ; ennek hián yában, nem folyamato s 
(disco ntinuus) da ganatterje dést feltételezve , a pT-osztá lyban 

kell figye lemb e venn i a csomót vagy, érbetörést értelm ezve, a 

Y-besorolásban (lásd később) lehet j e lezni. 

Az M-osztá lyban nincse n lényeges vá ltozás, az Mx továbbra is 
a távoli áttétek felmérésének hiányát, isme retlen voltát, az M0 

az áttétek hiányát, míg az MI azok je len lété t j e lenti. A pM 1 az 
áttét mikr oszkópos igazo lására vonatkozik , azaz nem követeli 

meg a szöve ttani vizsgá latot , hanem lehetővé teszi az áttét sejt 
tani vizsgá lati azo nosítását is. A teljesség kedvéért meg kell 

említ eni , hogy az (i+/-) és (mol+ /-) kiegészítők az Mű-csoport 

ese tén is ugya núgy alkalmazandóak, mint ahogyan az őrszem 

nyirok cso mók kap csá n említ és re kerü lt. Az M 1-, illetve pM !
cso portok a daga nat elhelyezke désé nek je löléséve l is kieg é

szíthetők: PUL (pulmonary , azaz tüdő), OSS (osseous , aza z 
cso nt), H EP (hepatic, azaz máj ), BRA (bra in, azaz agy) , LYM 
(lymph node , azaz extraregionalis nyi rokcso mó), MAR (bon e 

marrow, azaz csontvelő), PLE (p leura , azaz mellhártya), PER 
(peritoneum , azaz hashártya) , ADR (adrenals, azaz mellékve

se) , SKI (sk in, azaz bőr) és 0TH (others, aza z egye be k) elhe

lyezkedésre utaln ak. 

111 

rendszerről azt á llítja , hogy az 

izolált daganats ejt osztályába tarto zó nyirok cso mó-érintett sé

get csak a méret hatá rozza meg, és bár általában nem mut at át

téti aktivitást, mutathat is (8). Ez sze mben áll egy korábbi á l
lásfoglalás sal, amikor az izolált daganatsejt-o sztá lyt bevezet 

ték (17), és a TNM-könyv ( 1) is úgy foga lmaz, hogy az izolá lt 

daganat sej tek jell egze tesen nem mutatnak átté ti tevéke nység

re uta ló je leket, és hivatkozik a korábbi le író közle mény re 
(17). Az alábbiakban felsoro lt érvek miatt azt javaso ljuk, ho gy 

a TNM-könyv (l) és -köz lemén y (17) fent iekbe n rész letezett 
megha tározása kerü ljön alkalmazásra az AJCC ( ebben a vona t

kozásba n eltérő) ajánl ásáva l sze mben: 

1) Az egy es nyirokc somókban immunhi szto kémiáva l kimut a

tott sejtek csoportja nagyob b, mint a más nyi rokcso mókba n ha

gyo mányos festésse l k imutatott daganat sejtc soportok . Az átté

tek mérete lényeges tényező lehet a daga nat tová bbi nyirok

erek menti szóró dásában. 

2) Kis léptékű lépcsőzetes metszésse l gyakrab ban lehet izo lált 
daga natsejteket hagyo mányos festéssel is észlelni. Ha nagyobb 
léptékű a metszés, akkor kimut atás ukb an az immunhi sztoké

mia sze repe egy re nagyo bb lehet ( l 8), de ettől az e lvá ltozást 
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még nem tartjuk másnak ; azaz nem a felismerés módja , hanem 
a felismert kategó ria ke ll, hogy hangsúlyt kapjon. 

3) A besorolási rendszerbe n az izo lált daganatsejtek elkülöní
tése a micrometas tasisoktól és a microáttétek alsó mérethatá
rának bevezetése azt a cé lt szo lgá lná, hogy a többek szer int 
kisfokú kórjós lati hátrán yt jelentő, de alapvetően még mindig 
ellentmondásosan megítélt micrometas tasisokat el lehessen 
különíteni egy olyan daganatos szóródástól, ame ly részben 
művi , az orvosi beavatkozás következ ménye (műtét előtti 

mintavétel , drótjel ö lés , műtéttel társ ult) lehet. A különböző 
beavatkozások ugyan is okoz hatnak daganatsejt- vagy hámsejt
szóródást , ritkán akár jó indulatú elvá ltozáso k mellett is lehet 
csak cytokerat in immunhis ztoké miával kimuta tható hámsej te
ket találni az őrszem nyirokcsomókban (Hans Peterse szemé
lyes közlés, IAP XXIV. kongresszusa, Amsterdam, 2002.). Az 
így szóró dó dagana tsejtek egy része , figye lembe véve az áttét
képződés alacsony hatásfokát , minden bizonnyal nem képes 
arra, hogy átté tet képezze n, de a szokásos szövet tani vizsgá la
tok statiku s és nem funkcioná lis je llege nem alkalmas arra, 
hogy ezen sejtek sorsát is megjóso lja, csupán felismer i azokat. 
A hám burjánzás j eleit mutató , strómareakci ót kiváltó daganat
sejtek , még ha kis gócban vannak is, funkcionáli s szövetta ni 
je leit mutatják annak, hogy már valódi áttétről van szó. 

Általános irányelv, hogyha bármely csoportba való besoro lás 
kétséges (pé ldáu l ha csak bizonyta lan állásfog lalást engedé lye
ző képalkotó lelet áll rendelkezésre) , akkor a kisebb osztá ly 
(kevésbé előrehal adott állapot) választa ndó (3). 

Az emlőrákok 1íj TNM-beosztásának ismert etése 

Az 'y' betűjel a TNM-besorolást megelőző különböző keze lé
sekre, például neoadjuván s kemoterápiára utal. Ilyen esetekben 
az ycTNM- vagy ypTNM-kategór iák határozha tók meg. Ha 
például egy 5,5 cm-es emlőrák (T3N I MO) mérete neoadjuváns 
kezelésre 5 cm-re csökken, és a hónaljban tap intható nyirok
csomó eltűnik, akkor yT2yNOMO lesz (természetesen az előző 
besorolá s változat lan volta mellett), és műtétet követően csak 
az ypTNM szer int sorolható be. Például ypT2ypN l miMO for
májában , ha mérete patológiai vizsgá latta l sem haladja meg az 
5 cm-et, de 2 cm-né l nagyobb , és mondjuk a nyirokcsomókban 
csak micrometa stasis található. 

Az ' r ' betűjel a kiújult (rec idiv) daganatok besoro lását, az ' a' 
betűjel pedig a boncolás (autops ia) során megállapított TNM
csoportosítást jelöli. Az rTNM alkalmazása megköve teli, hogy 
bizonyított betegségme ntes időszak legyen az elsődleges daga
nat felfedezése és a kiújulás között (3). 

Jelölhető még a nyirokérbetör és CL-kategória, az M-hez hason
lóan Lx, LO, L I lehetőségekkel) és a vénabeszűrődés (V-kate
gória, az R-hez hasonlóan: Vx, YO, V 1, V2 lehetőségekkel). 

Fentiekből következ ik az is, hogy az emlőrákok eseté n a nyi
rokerekben , vérere kben azonosított daganatszövet nem szám ít 
bele a T-besoro lás meghatáro zásába, még akkor sem, ha az je
lentős és a bőmyirokereket érinti (3). 

Végü l lehetőség van a besoro lás pontosságá nak megje lölésére 
is a C-faktor révén (4. táblázat). Általában a klinikai TNM kü
lönböző megb ízhatóság i fokait a C I-C3 besoro lások je llemzik, 
a pTNM a C4-es szintet, az aTNM pedig a C5-ös megbí zható-

EGYÉB LEHETŐSÉGEK A TNM-be soro lás mellett korábban ság i szintet jelenti . 
négyosztatú grad ingrendszert javaso ltak ( 19), de je-
len kiadás az Elston és El/is (20) álta l módosított 4. táblázat. A TNM-osztá lyozás megbízha tóságát tükröző C-faktor 

Scarff-B loom-R ichardson, ún. nottinghami összetett 
szövettani gradinget je löli meg a differenciáció (G
kategória) meghatáro zásához. 

Csoportok Meghatározá s Emlőrák vonatkozásában 

Az R-megje lölés a megmaradt (reziduális) invazív 
daganat minősítésére alkalmazandó . Az Rx továbbra 
is a távoli áttétek felmérésének hiányát , ismeret len 
voltát , az RO a visszamarad t daganat hiányát jelent i, 
míg az Rl mikroszkóposan azonosított (pozitív sebé
szi szél), az R2 pedig makroszkóposa n azonosított 
visszamarad t daganatra utal. Lényeges tudni, hogy 
az R-besoro lás nemcsak a helyi és környéki , hanem 
a távoli áttét formájában je len lévő, bent maradó da
ganatra is vonatkozik. Így, például teljesen eltávolí
tott emlőrák, de felll1álló máj áttét esetén az M !-egy

ben R2-csoportot is je lent, míg izolált májáttétek és 
emlőeltávolítás esetén a pM I és RO is lehetséges be-

C l 

C2 

C3 

C4 

C5 

Hagyományos vizsgála tokon 
(pl. megtekintés , tapintás , 
hagyományos röntgenvizs gá lat, 
néhány szervné l üregi endoszkóp ia) 
alapuló kórism e 
Speciá lis vizsgálatokon (pl. külön
leges vetüle ti röntgen felvétele k, 
tomográfia, CT, ultrahang , limfo
gráfia, angiográfia , szcintigráfia , 
MR, endoszkópia, szöveti minta vétel, 
sejtminta) a lapuló kór isme 
Sebés zi feltáráson és kimets zésen / 
c itológián alapuló kórisme 

A betegség kiterjedésének részle tes 
sebészi megoldá son és kórszövettani 
vizsgála ton alapu ló megá llapítása 
Boncolássa l megállapított elválto zás 

Fizikális vizsgála t (T, N, M) , 
mellka sröntgen (M) 

Mamm ográfia , ultrahang , MR, 
bizonytalan citológia (T, N) vagy 
hengerbiops ia (T), képalkot ók (M) 

A rossz indu latúság irányában 
határozottan pozit ív sejttninta, 
hengerbiopszia , kimetszéses 
mintavétel (T, N , M) 
Végleges műtétet követő 
pT- és pN-csoporto k 

aTNM 

soro lás (3). Bár a bent maradat daganat besoro lás a A táblázat első két oszlopa a TNM 6. kiadása ( 1) alapján készü lt. 

burján zó rákokra vonatkoz ik, ismert tény, hogy 
DCIS nem teljes eltávo lítása utáni kiújulásából invazív rák is 
kialakulhat, ezért az R 1 (is) lehetséges megoldásként alka lmaz
ható (3). 

Nögyógy ászati Onkológia 2005: /0 : 110- 114 

A STÁDIUMOK Az emlőrák stádiumai az új TNM-besoro lás 
alapján az 5. táblázat szerint alaku lnak. Az előző kiadásho z ké
pes t (19) az N3-kate gór iájú betegségek IIIC stádiuma az új-
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donság, eddig ezek az esetek is (az N3 más értelmezéséve l) a 
1118-stádiumba lettek besoro lva. 

5. táblázat . Az emlőrák TNM-rendszeren alapuló stádiumai 

N0 M0 N IM0 N2M0 N3M0 M l 

T0 IIA 1 []!A 1 JIIC' 1V 
Tis 0 
TI 1 ILA UIA lll C 1V 
T2 IIA 11B UIA mc 1V 
T3 IIB Ill A []!A IIIC 1V 
T4 IIIB ll lB IllB IIIC 1V 

A táb lázat a TNM 6. kiadásának ( 1) adata i alapján készü lt . 
1 Rejtett (okkult) emlőrákok. 2 Nem meghatározott, a rosszindu latú dagana
tokra nem énelmezhető vagy énelmetle n állapoto k. Megjegyzendő, hogy al
kalma nk ént előfordulhat, hogy a szövettani mintavéte l hiányo sságai miatt 
téve sen Tis-nek minősített daganat esetén is azonosítanak nyirokcsomóátté
tet (4, 21-22) , ilyenko r a nyirokcsomók állapota alapján ke ll besorolni a da
ganatot, akárc sak a rej tett emlőrákok esetén, ahol a besoro lás az N-, illetve 
M-kategóriák alapjá n tönén ik . 

VÉGSZÓ A fentiekben viszony lag sok részletre kitérően kerü l
tek ismertetésre az emlőrákok TNM-besorolásának és stádi
um-megha tározásá nak időszerű elvei, hogy széles körűen al
kalmazhatóak legyene k. A továb bra is kérdéses területekre az 
olvasó k választ találhatnak, vagy ennek hiányába n kérhetnek 
az AJCC http://www.cancerstag ing.org vagy az UICC http:// 
www.u icc.org/ programmes /detection/ tnm/tnmfaqs.sh tml hon
lapjá n (2-3). 

IRODALOM 

1. Union lnternational e Contre le Cancer: TNM class ification of mal ignan t 
tumour s, 6. kiadá s. Szerk.: Sabin LH, Wittek ind C, John Wiley and Son s, 
New York, 2002: 1-239 . 

2. America n Joi nt Committee on Cancer: Comparison Guide: AJCC Ca n
ccr Staging Manual , Fifth vcrsus Sixth Edi tion. htt p://www.cance rstag
ing .org/ initiatives. html#guide (hozzáférés 2003. jan uár 7 .) 

3 . Un ion lntcma tionale Contre le Cancer: UICC Programmes and Project s, 
TNM - Prognost ic factors project. Frequent ly asked questions. http: // 
www.uicc.org /programmes / detect ion/ tnm / tnm faqs. shtm 1 (hozzá férés 
2003 . január 7.) 

4. Cserni G. Sentinel node biopsy as a tool far the stagi ng of" ductal carc i
noma in situ" in patie nts with brea st carc inoma. Surg Today 2002;32:99-
103. 

5. Nemoto T, Vana J, Bedwani RN ; és mtsai. Management and surv ival of 
female breast cancer: Resu lts of a national survey by the Amer ican Co ll
ege of Surge ons. Ca ncer l 980;45:2917-2924. 

6. Vinh-Hun g V, Csemi G, Burzykowski T, és mtsa .: Effec t ofthc numbcr 
of unin vo lved nodcs on survival in carly breas t cancer. Oncol Rep 
200 3; 10:363-369. 

7 . Vinh-Hung V, Burzykow ski T, Csem i G , és mtsai. Func tiona l farm of 
the effect of the numbers of axi llary nodes on surviva l in early breas t can
cer. Int J O ncol (megjelenés a latt). 

114 

8. Singletary SE, Allred C, Ashley P, és mtsai . Revi sion of the American 
Joint Com mince on Cancer staging system far brcas t cancer. J Clin Oncol 
2002;20:3628-3636. 

9 . Uren RF, Howman-Gi les R, Renwick SB, és mtsa i. Lymp hatic mapping 
of the breas t: locat ing the sent inel nodes. World J Surg 2001 ;25:789-793 . 

10. Cserni G, Raj tár M, Boross G, és mtsa i. Emlőrákos betegek axillaris 
őrszem ny irokcsomó biopsz iájána k gya kor lata a Bác s-Kiskun Megye i Ön
konnányzat Kór házában Orv Het i) 2002;143:437-446. 

11. Péley G, Cserni G, Sinkovics 1. Az őrszem nyirokcsomó-b iopsz ia je
lentősége az emlőrák keze lésében. ln: Tóth J, Péter 1. (szerk) Az emlőrák 
aktuá lis kérdései. Springer Tudományos Kiadó Kft ., Budapest, 2002: 106-
114. 

12. Tarján M. Őrszem nyirokcsomó biops zia Magy aro rszágon. A sebészi 
onko lóg ia forradal mi újí tásának hazai eredmé nyei. Magy Onko l 2002;46: 
315-321. 

13. Schwa rtz GF, G iuliano AE, Veronesi U, és mt sai. Proceedings of the 
consensus conference on the role of sentinel lymph node biopsy in carci
noma of the breast 2001, Philadel ph ia, Pennsylvan ia. Hum Patho l 2002 ; 
33:579-589. 

14. Csem i G, Amendoeira 1, Apostolikas N , és mtsai. Pathological work
up of sentine l lymph node s in breas t cancer. Review of current dat a to be 
considered far the fonnula tion of guideline s . Eur J Cancer (megje len és 
ala tt). 

15. Péley G, Tóth J , Csuka 0, és mtsai. lmmunohistochem istry and reverse 
transc riptase polymerase-cbain reaction on sent inel lymph nodes can 
improve the acc uracy of nodal staging in breast cancer pat ients. Int J Bia i 
Markers 2001; 16:227-232. 

16. Leers MPG, Schoeffe len RHMG , Hoop JGM , és mtsa i. Mult iparameter 
flow cytometry as a tool far the detection of micro metas tati c tumo ur ce lls 
in the sentine l lymph node procedure of pat ients with brea st cancer. J Clin 
Pathol 2002 ;55 :359-366. 

17. Herrnanek P, Hutter RVP, Sab in, LH, és mtsai. Class ifica tion ofisolat
ed tumor ce lls and micrometastas is. Cancer l 999;86:2668-2673. 

18. Csemi G. Comp lete step sec tioning of axillary sent inel lymph nodes in 
patient s with breast cancer. Analysis of two d ifferent step secti on ing and 
immunohistochem istry protocols in 246 patients. J Clin Pathol 2002;55: 
926-931. 

19. America n Joi nt Commi ttee on Ca ncer: Breas t. ln : Fleming 1D, Cooper 
JS, Henson DE, és mtsai . (szerk.) AJCC Ca ncer stagin g manual , 5. kiadá s. 
Lippincott-Raven , Philadelph ia 1997: 17 1- 180. 

20. Elston CW, Ellis 10. Pathological progno stic factors in breast cancer. 
1. The val ue of hi stolog ical grade in breast cance r. Experi ence from a larg
er srudy with long terrn follow up. Histopat hology 1991 ; 19:403-410. 

2 1. Cox CE, Nguye n K, Gray RJ, és mtsai. lmponan ce ofl ymphatic map
ping in duc ta l carc inoma in situ (DCIS): why map DCIS ? Am Surg 2001; 
67:5 13-519 . 

22. Klauber DcMorc N, Tan LK, Libcrman L, és mtsai. Scntincl lymph 
node biopsy: is it ind.ica ted in patients with high -risk ducta l carcinoma-in
situ and ducta l carc inoma-in-situ with mic ro invasi on? Ann Surg Onc ol 
2000;7:636-642. 

23. Csemi G, Pap Szekeres J. ln temal mammary lymph nodes and sentinel 
node biopsy in breast cancer. Surg On col 2001; 10:25- 33. 

Nőgyógyászati Onkológia 2005: /0:110-/14 




