
Klinikai Primer Tumor (T) Pathológiai  

Tx Primér tumor nem ítélhető meg Tx 

T0 Primér tumor nem mutatható ki pT0 

Tis Carcinoma in situ pTis 

Tis(DCIS) Ductalis carcinoma in situ pTis(DCIS) 

Tis(LCIS) Lobularis carcinoma in situ pTis(LCIS) 

Tis(Paget) Az emlőbimbó Paget kórja tumor nélkül pTis(Paget) 

T1 A tumor nagysága ≤ 20 mm pT1 

T1mi A tumor ≤ 1 mm pT1mi 

T1a A tumor nagysága > 1 mm de ≤ 5 mm pT1a 

T1b A tumor nagysága > 5 mm de ≤ 10 mm pT1b 

T1c A tumor nagysága > 10 mm de ≤ 20 mm pT1c 

T2 A tumor nagysága > 20 mm de ≤ 50 mm pT2 

T3 A tumor nagysága meghaladja > 50 mm-t pT3 

T4 Bármely méretű tumor mely a mellkasfalra terjed és/vagy a bőrre (fekély vagy bőr nodulus) pT4 

T4a Mellkasfalra terjedés, kivéve csak a pectoralis izomzati összekapaszkodást/inváziót pT4a 

T4b 
Ulceráció és/vagy azonos oldali satelit bőrelváltozás és/vagy a bőr oedema (beleértve a peau 

d'ornge) mely nem meríti ki a gyulladásos carcinoma kritériumait 
pT4b 

T4c T4a és T4b együtt pT4c 

T4d Gyulladásos emlőcarcinoma pT4d 

Klinikai Regionális nyirokcsomók (N) Pathológiai 

Nx Regionális nyirokcsomók nem ítélhetők meg  

 Regionális nyirokcsomók nem ítélhetők meg pNx 

N0 Nincs regionális nyirokcsomó áttét  

 Hisztológiailag nincs regionális nyirokcsomó áttét pN0 

 Nincs regionális nyirokcsomó áttét hisztológiailag, negatív IHC* pN0(i-) 

 
Malignus sejtek a regionális nyirokcsomó(k)ban kisebb, mint 0,2 mm (< 0,2 mm) (H&E** vagy IHC bele-

értve ITC***-t is) 
pN0(i+) 

 Hisztológiailag nincs nyirokcsomó áttét, negatív molekuláris vizsgálati eredmény (RT-PCR****) pN0(mol-) 

 
Pozitív moleculáris vizsgálati eredmény (RT-PCR), de hisztológiailag vagy IHC-val nem detektálható re-

gionális nyirokcsomó metasztázis 
pN0(mol+) 

N1 Metasztázis a mobilis azonos oldali nyirokcsomókban (Level I, II axilláris nyirokcsomók)  

 
Micrometasztázis, vagy 1 - 3 pozitív axilláris nyirokcsomó, és/vagy klinikailag nem detektált de sentinel 

nyirokcsomó biopsziával igazolt mammaria interna menti nyirokcsomó érintettség 
pN1 

 
Micrometasztázis (nagyobb min 0,2 mm (>0,2 mm) és/vagy több mint 200 sejt, de nem nagyobb, mint 2,0 

mm) 
pN1mi 

 Metasztázis 1-3 axilláris nyirokcsomóban, de ezek közül egyik sem nagyobb, mint 2,0 mm pN1a 

 
Metasztázis mammaria interna menti nyirokcsomóban micrometasztázis vagy macrometasztázis sentinel 

nyirokcsomó biopsziával igazolva, de klinikailag nem kimutatható 
pN1b 

 
Metasztázis 1 -3 axilláris nyirokcsomóban és mammaria interna menti nyirokcsomó micrometasztázissal 

vagy macrometasztázissal sentinel nyirokcsomó biopsziával igazolva, de klinikailag nem mutatható ki. 
pN1c 

N2 
Fixált vagy összekapaszkodott azonos oldali axilláris nyirokcsomók (Level I, II), vagy klinikailag igazolt azo-

nos oldali mammaria interna menti nyirokcsomó axilláris nyirokcsomó érintettség nélkül 
 

 
Metasztázis 4- 9 axilláris nyirokcsomóban, vagy klinikailag igazolt mammaria interna menti nyirokcso-

mó érintettség. 
pN2 

N2a Fixált vagy összekapaszkodott azonos oldali axilláris nyirokcsomó metasztázis  

 Metasztázis 4 - 9 axilláris nyirokcsomóban (legalább az egyik nagyobb mint 2,0 mm) pN2a 

N2b Klinikailag igazolt azonos oldali mammaria interna menti nyirokcsomó érintettség axilláris érintettség nélkül.  

 Azonos oldali mammaria interna menti nyirokcsomó érintettség axilláris érintettség nélkül. pN2b 

N3 

Metasztázis az azonos oldali infraclaviculáris nyirokcsomókban (Level III) azonos oldali axilláris nyirokcsomó 

érintettséggel vagy anélkül (Level I, II), vagy klinikailag igazolt mammaria interna menti nyirokcsomó érintett-

ség klinikailag igazolt axilláris nyirokcsomó érintettséggel (Level I, II), vagy azonos oldali supraclaviculáris 

nyirokcsomó érintettség axilláris vagy mammari interna menti nyirokcsomó érintettséggel vagy anélkül 

 

 

Metasztázis több mint 10 axilláris nyirokcsomóban,vagy infraclaviculáris nyirokcsomó érintettség (Level 

III), vagy klinikailag detektált azonos oldali mamamria interna menti nyirokcsomó érintettség 1 vagy 

több axilláris nyirokcsomó érintettséggel (Level I, II), vagy több mint 3 axilláris nyirokcsomó és 

mammaria menti nyirokcsomó micro- vagy macrometasztázis sentinel nyirokcsomó biopsziával igazolva, 

de klinikai tünet nélkül, vagy azonos oldali supraclaviculáris nyirokcsomó érintettség. 

pN3 

N3a Metasztázis az azonos oldali infraclaviculáris nyirokcsomóban  

 
Metasztázis 10 vagy több axilláris nyirokcsomóban (legalább az egyik nagyobb, mint 2,0 mm), vagy 

metasztázis az infraclaviculáris nyirokcsomóban (Level III) 
pN3a 

N3b Metasztázis az azonos oldali mammaria interna menti nyirokcsomóban és axilláris nyirokcsomó érintettség.  

 

Klinikailag detektált azonos oldali mammaria interna menti nyirokcsomó érintettség 1 vagy több 

axilláris nyirokcsomó érintettséggel, vagy 3-nál több axilláris nyirokcsomó érintettség és sentinel nyirok-

csomó biopsziával igazolt micrometasztázis vagy macrometasztázis az azonos oldali mammaria interna 

menti nyirokcsomókban, de klinikailag nem detektálható 

pN3b 

N3c Metasztázis az azonos oldali supraclaviculáris nyirokcsomóban  

 Metasztázis az azonos oldali supraclaviculáris nyirokcsomóban pN3c 

* IHC – Immunhisztokémiai vizsgálat 

** H&E - Haematoxillyn – eosin festés 

*** ITC – Izolált tumor sejt cluster 

**** RT-PCR - Reverse transcription polymerase chain reaction 

Klinikai Távoli Áttét (M) Pathológiai 

M0 Távoli áttét hiánya klinikai vagy radiológiai kimutathatóság nélkül  

cM0(i+) 

Klinikai vagy radiológiai módszerrel nem kimutatható távoli áttét, de molekuláris módszerrel vagy mikroszkó-

pos módszerrel keringő tumor sejt mutatható ki a vérben vagy a csontvelőben vagy más nem regionális nyirok-

csomóban mely nem nagyobb, mint 0,2 mm, és nincsenek a távoli áttétnek tünetei. 

 

M1 
Távoli áttét igazolható klinikai és radiológiai vizsgálattal és/vagy hisztológiailag igazolt áttét mely nagyobb, 

mint 0,2 mm 
M1 


