
 
 
 
  

 
 
 

1. táblázat  A colorectal carcinomák szűrés céljára adaptált  átdolgozott Vienna klasszifikáció (2010) 

 
Célkitűzés: A tanulmányunkban azokat az együttes szöveti-molekuláris jellemzőket kívántuk meghatározni, melyek átfedést mutatnak a korai carcinomákkal, így ezek segítségével 
pontosabban körülhatárolható a nem-előrehaladott és előrehaladott adenomával bíró betegek azon alcsoportja, akik intenzívebb után követést igényelnek.  
 
Anyagok és  módszerek: A mintáink a TMÖK Balassa János Kórházából és a PTE ÁOK Pathologiai Intézetének anyagából származtak. Az európai CRC szűrés céljára adaptált átdolgozott 
Vienna klasszifikáció (1. táblázat) és Vieth & Stolte által módosított grádus meghatározás (2005) szerint történt szövettani újra értékelést követően 167 adenomát (54 nem-előrehaladott, 
113 előrehaladott adenomát, 40 adenoma talaján kialakult korai invazív carcinomát vizsgáltunk. Előrehaladott adenomának a ≥10mm méretű, high-grade neoplasia jeleit mutató vagy 
villosus szerkezetű adenomák minősültek. Az adenomák méretének meghatározása a szövettani metszeteken mm – ben történt. Hisztológiailag a villozitás tartalom szerinti beosztást a WHO 
klasszifikáció által megadott ’20%-szabály’ szerint végeztük.  

Következtetések:  
1.Az adenomák mérete összefüggést mutat a villosus mintázat arányának 
növekedésével és high-grade neoplasia meglétével. 
2.  A Kras mutáció a colorectalis adenomák progressziójában szerepet játszik és 
összefüggést mutat az adenomák méretbeli növekedésével, a villosus struktúra 
arányának növekedésével, de nem mutat összefüggést a dysplasia fokával, így a 
villosus komponens százalékos arányának minél pontosabb meghatározása is 
kívánatos. 
3. Azok a nem előrehaladott adenomák, melyek villosus struktúrájúak és Kras 
mutációt hordoznak feltehetőleg nagyobb progressziós  kockázattal bírnak, így az 
emiatt  kiszűrt személyek / betegek is szorosabb utánkövetést igényelnek.  
4. Azok a magas villosus komponensu, high-grade dysplasiaval rendelkező 
adenomák, amelyek p53 vagy AMACR intenzív pozitivitást mutatnak  a malignus 
transzformáció szempontjából fokozott kockázatot jelentenek. Az ilyen adenomák 
mérettől függetlenül szintén szoros után-követést igényelnek. 

Eredmények: 1. Az adenomák mérete összefüggést mutat a villozitással (p<0.0001) és a high-grade dysplasia meglétével (p<0.0002). 
Előrehaladott adenomák 71%-a high-grade (vs. nem-előrehaladott adenomák 39%-a), 91%-a villosus, tubulovillosus (vs. nem-előrehaladott adenomák 45%-a), szerkezettel rendelkezett. 
2. A Kras mutáció előfordulási gyakoriságát 1. Ábra szemlélteti. A villosus mintázatú adenomák 76%-a Kras mutációt hordozott (vs. tubuláris adenomák 21%-a) a low-grade és       
                                                                                                                     high-grade adenomáknál a mutáció előfordulási gyakorisága közel azonos (49% vs. 51%) volt (2. Táblázat).  

3. IHC markerek expresszálódási gyakoriságát 2. Ábra mutatja: p53, Ki67, AMACR markerek leggyakrabban és 
intenzívebben a korai invazív carcinomáknál; p53 és AMACR az előrehaladott adenomáknál gyakrabban 
expresszálódott mint a nem-előrehaladott adenomáknál. 
• p53 a villosus mintázatú (36%) vagy high-grade (38%) adenomáknál gyakrabban overexpresszálódott mint 
tubuláris (11%) vagy low-grade (6%) adenomáknál. 
• Ki67 marker pozitivitása enyhe emelkedést mutatott a villosus struktúra és a dysplasia fokának 
növekedésével, azonban a nem-előrehaladott és az előrehaladott adenomák között jelentős különbséget nem 
észleltük. 
• AMACR immunpozitivitása enyhe összefüggést mutatott a dysplasia fokkal és villosus mintázattal. 
• MLH1, MSH2 markerek összes adenománál és valamennyi korai invazív carcinomáknál pozitiv magfestődést 
mutatott. 
Azonban korai invazív carcinomanál 1 esetben (55 éves ffi, colon transversum tumor) MSH2 magfestődés 
hiányát, 1 esetben (71 éves nő, sigma colon tumor) MLH1, MSH2 magfestődés együttes hiányát észleltük. 
 

3. Ábra Szekvencia kép: BA11219/09/C, Kras 2. exon 12/13 kodon mutáns 

Két adenoma mind a két (12/13) kodonon Kras mutációt hordozott . Mind a két 
eset nőben észleltük,  az adenomák egyike a coecumban, másik sigmabélben 
helyezkedett el és 20 mm-nél kisebb méterűek (9 és 15 mm), sessilek, villosus 
mintázatúak és low-grade neoplasiás elváltozásúak voltak. Mind két minta 12. 
kodonon c.35G→A (G12D), 13. kodonon c.38G→A (G13D) mutációt hordozott 
(3. Ábra). 
Ezek az adenomák p53 negativitást, Ki67 erős pozitivitást, AMACR gyenge 
pozitivitást, MLH1, MSH2 pozitivitást mutatott. 
Ezeknek a dupla mutációknak a colorectalis adenomák pathogenezisében betöltött 
szerepéről, jelentőségéről még nem tudják. 

A colorectalis adenomák hagyományos strukturális tulajdonságai, immunhisztokémiai és molekuláris jellegzetességeinek együttes vizsgálata a malignus 
transzformáció kockázatának objektívebb módszerét jelentheti. 
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1. Ábra 

• A  K-ras gén mutációs státusz meghatározására 
gélelektroforézissel kombinált PCR-RFLP módszert 
alkalmaztuk (SOTE II. Pathologiai protokoll alapján).  
• P53, Ki67, AMACR, MLH1, MSH2 markerek meghatározása 
a szöveti multiblokk (TMA) segítségével immunhisztokémiai 
módszerrel történt. 
A kiválasztott markerek a patológiai rutin gyakorlatban 
gyakran használt, kellően tanulmányozott, könnyen 
hozzáférhető markerek. 
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