
 

II./2.2.: Daganatos betegségek kórisméjének folyamata
Pápai Zsuzsa

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a daganatos betegek kivizsgálása
során alkalmazható vizsgálómódszereket.
A fejezet teljesítését követően képes lesz a hallgató arra, hogy a megfelelő
vizsgálómódszerek ismeretében kivizsgálási tervet készítsen.

Bevezetés
A különböző vizsgálati módszerek megfelelő sorrendben való alkalmazása a sikeres
diagnózis alappillére. A diagnózis minél előbbi felállítása, s így a kezelés haladéktalan
megkezdése daganatos betegségek esetén rendkívül fontos.

A daganatos betegségek kórisméjének felállításához egyformán kell támaszkodnunk a
beteg panaszainak meghallgatására (az anamnaesisre), a fizikális vizsgálatra, a
laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai, valamint az eszközös módszerekre. A végleges
diagnózist pedig a szövettani vizsgálat adja.
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A.) Anamnaesis
Az anamnaesis pontos ismerete minden betegségben a helyes diagnózis előfeltétele, de
daganatgyanú esetén talán még fontosabb. A tumor gyanús beteg anamnaesis felvétele
nem különbözik az általános orvosi gyakorlatban meghonosodott módszerektől, a beteg
lelki alkatától függően vagy felsorolja a megfelelő mennyiségű információt, vagy
kérdéseket kell feltenni neki. Mindkét esetben időrendi és logikai sorrendbe kell az



adatokat gyűjteni. Nagyon fontos daganatos betegek anamnaesis felvétele esetén
rákérdezni a környezeti tényezőkre, első helyen a foglalkozási ártalmakra kell
gondolnunk (pl. vegyi anyagok, ionizáló sugárzás), a rákmegelőző állapotok
felismerésére. Az öröklődés szerepére rávilágító kérdések sem hiányozhatnak, de
ezekkel a kérdésekkel óvatosan kell bánnunk, hogy a betegekben felesleges szorongást
ne okozzunk.

B.) Fizikális vizsgálat
A fizikális vizsgálatok négy nagy csoportba oszthatók: megtekintés, tapintás, kopogtatás,
hallgatózás.

Az „onkológiai vizsgálat” nem módszerében, csak céljaiban különbözik a
„belgyógyászati” vizsgálattól. Az onkológiai vizsgálat célja, hogy megállapítsa, van-e,
illetve, hogy hol van daganatos elváltozás, míg a belgyógyászati vizsgálat a daganat
megállapításán kívül más elváltozások felderítésére is irányul.

A betegek
megtekintése
során milyen
specifikus
tüneteket
keresünk
daganat gyanúja
esetén?

A beteg gondos megtekintése alapvető fontosságú. Ilyenkor rejtett bőrön jelentkező
daganatok, lágyrészelváltozások, csontdeformítások, nyirokcsomó- duzzanatok
észlelhetők. A kóros méretű nyirokcsomók megjelenésének helyéről, méretéből,
elmozdíthatóságáról, a bőrön jelentkező érrajzolat asszimetriájából, a végtagok
átmérőjének csekély eltéréseiből is fontos diagnosztikai következtetéséket vonhatunk le.
A vizsgálat részét képezi a szájüreg megtekintése is.

Említést érdemel a bőr és a nyálkahártyák színváltozása, mely nyomási tünetek okozta
pangás, vérszegénység következményei lehetnek, a sclerak fokozott epefestéktartalma
hasüregi folyamat gyanúját keltheti, a has elődomborodása ascitesre utalhat. Nagy
jelentőséggel bír a paraneoplasiás tünetek kórismézése, a mozgáskorlátozottság,
valamint a neurológiai tünetek észlelése is. Alsó végtagok thrombophlebitise
hasnyálmirigy tumor, míg a kézujjak ostoarthropathiája hörgőrák gyanúját keltheti. Az
emlők megtekintése is számos információt tartalmaz, behúzódott, aszimmetrikus
emlőbimbó, „narancshéj tünet”, az emlők közti méret, szín és alak különbség szinte
megadja a diagnózist. A kültakaró teljes vizsgálata alól nem lehet kivétel a hajas fejbőr
sem, nemritkán áttét vagy elsődleges daganat kiinduló helye lehet.

A daganatos betegek fizikális vizsgálata tapintás útján hozzásegíthet a diagnózis
felállításához. Különös figyelmet kell fordítani az emlők tapintására, melynek során
mindkét emlőt összehasonlítva quadransokra osztva kell áttapintani, ezt követi mindkét
hónaljárok, majd a supraclavicularis régió áttapintása. Hasonló rendszerességgel kell
végigtapintani a nyirokcsomókat is a fejen, nyakon a hónalji, könyöktájéki majd ágyéki
és térdhajlati területen. A hasi szervek vizsgálatában a máj és a lép tapintása, valamint az
esetleges ascites megállapítása a fontos. Élesen el kell különíteni a rezisztenciát a
nyomásérzékenységtől. A rezisztencia tapintata azt jelenti, hogy az adott területen,
egészséges egyénen nem fordul elő az adott terime, míg nyomás érzékenynek nevezzük
azt a területet, amelynek tapintása során a beteg fájdalmat jelez. A rezisztencia lehet
fájdalmas és fájdalmatlan, a nyomásérzékenység nem feltétlenül jelenti rezisztencia
észlelését. E két fogalmat el kell különíteni. A tapintási lelet alapján értékeljük a képlet
méretét, a környezethez való viszonyát, rögzítettségét.

Férfiaknál a herék és a prostata vizsgálata is a fizikális vizsgálat részét képezi. A tapintás
nélkülözhetetlen eleme a rectalis, digitalis vizsgálat, férfiaknál szűrővizsgálat jelleggel,
kiegészítve a herék tapintásával.

A kopogtatás a mellkasi és a hasi szervek daganatainak esetében jut érvényre. A
rekeszek kitérésének megállapítása is fontos diagnosztikus adat, mégis inkább a
folyadékgyülemek és a daganatok által okozott különböző méretű és elhelyezkedésű
tompulatok kimutatására alkalmazzuk.

A hallgatózás szerepe az onkológiai diagnosztikában alárendelt, a daganatokat kísérő
tüdő és mellhártyagyulladás kórisméje hallgatózással megerősíthető. A daganatok
okozta bélelzáródás eseteiben diagnosztikus értéke lehet (loccsanás, bélmozgások
hiánya).

C.) Laborvizsgálatok



C./a. Általános laborkémiai vizsgálatok

A rosszindulatú daganatos megbetegedések laboratóriumi kórismézése egyelőre
megoldatlan feladat, nem ismerünk olyan „reakciókat”, melyek kizárólag csak daganatos
betegségekben volnának pozitívak. Számos egyszerű laboratóriumi eljárást
használhatunk fel a daganat diagnózisának felállításának mérlegelésekor, ilyen a
gyorsult vértestsüllyedés, a hypochrom anaemia, a thrombocytosis, az okkult vérzés, a
mikrohaematuria. E jelek a daganat és a lokalizációjának keresésekor egyéb tünetekkel
együtt hasznos segítséget nyújthatnak. Sajnos a diagnosztikus ismérvek rendszerint a
daganatos betegség azon szakaszában észlelhetők, amikor a betegnek már panaszai
vannak, így tünetmentes daganatok felismerésére alkalmatlanok.

Mely daganatok
esetén fordul elő
leggyakrabban
hypercalcaemia?

Ismerünk olyan laboratóriumi módszereket, melyek a rosszindulatú betegség lefolyására,
ill. a terápia hatásának lemérésére, kisebb-nagyobb mértékben prognózisára
következtetéseket vonhatunk le. A malignus folyamat előrehaladásával párhuzamosan a
hyperalbuminaemia, amelyet a fehérjeháztartás különböző zavarai kísérhetnek,
emelkedik a C-reaktív protein, a haptoglobin, a serum vas szint csökkenhet, míg a
serum réz emelkedik. Gyakran észlehető hypercalcaemia nemcsak
csontmetasztazisokban, hanem más malignus kórképekben (bronchus rák,
emlőcarcinoma) is, valószínű ectópias hormontermelés következtében. Ezért is fontos a
paraneoplazias tünetek észlelése.

Az LDH emelkedése megnövekedett tumortömegre, míg a májfunkciós próbák
emelkedése májáttét gyanújára utalhatnak. Az alakalikus phosphatase emelkedése
felvetheti csontáttét gyanúját, azonban az összenzimaktivitás daganatos kórképekben
gyakran emelkedett lehet. Az enzimaktivitás mérése egyenlőre sem szűrésre, sem
diagnózis felállítására nem alkalmas. Jelentősége differenciáldiagnosztikai szempontból
van, és a folyamatos betegkövetés érdekében használható. Néhány ritka daganatos
kórkép diagnózisának felállításában lehetnek segítségünkre, choriocarcinomaban a
vizeletben magas a gonadotropinürítés, phaeochromocytomában a cathecolaminürítés,
mellékvesekéregrákban a ketoszteroidürités, carcinoid tumorokban az
5-hydroxiindolecetsavürítés, myeloma multiplexben Bence-Jones fehérje ürítés, míg
insulinomában hypoglykaemias rohamok, észlelhetőek. Szigorú értelemben vett
laboratóriumi vizsgálatok körébe tarozik a vérkép és a csontvelő vizsgálata. Míg
leukaemiák esetében e módszerek jelentősége kórjelző, szolid tumorok diagnózisában
csak kevés támpontot ad.

C./b. Tumormarkerek

Hogyan
definiálná a
tumormarker
fogalmát?

Speciális helyet foglal el a tumormarkerek vizsgálata napjaink daganatos betegségeinek
kórismézésében. A nemzetközi irodalomban a tumormarker kifejezés minden olyan test
azonos anyagra vonatkozik, amely a daganatos beteg testfolyadékaiban emelkedett
mértékben van jelen, míg az egészséges ember vagy a nem daganatos beteg hasonló
nedveiben csak alacsony koncentrációban, vagy egyáltalán nem jelenik meg. A
tumormarkerek szerepének felismerése szintén az 1800–as évek közepére nyúlik vissza.
Először Kahler bizonyította 1889-ben, hogy a Bence-Jones fehérje kórjelző értékű
myeloma multiplexben. Azóta a tumormarker kifejezés fogalma, és értelmezése számos
fejlődési szakaszon ment keresztül.

A tumormarkerek besorolása részben a képződés, vagy kimutatás helye szerint történik,
de további osztályozási szempont a jellegzetes vegyületcsoportok esetleges jelenléte,
vagy a sajátos funkciók felismerése is. A kimutatás helye szerint cellularis és
extracellularis vagy keringő markerekről beszélhetünk, míg az előbbi csoport tagjait
(p53, egyes hormonok) zömmel a daganatszövetből, addig az utóbbiakat a testnedvekből
lehet kimutatni. Ezen csoport tagjait „keringő tumormarkereknek” is nevezik, s ezek
jelzik legjobban a daganatos állapot változását. Széleskörű alkalmazásuk jelentősen
növelte a rosszindulatú daganatok felismerésének és gyógykezelésének hatékonyságát.

A többnyire szinonimaként használatos ”biomarker” elnevezés azonban szélesebb körű
fogalmat takar, s általában magába foglal minden olyan biológiai jelzőanyagot, amely
kóros állapot jelenlétére utal. A jelenleg ismert biomarkerek a rosszindulatú daganatok



szűrésére nem alkalmasak a PSA (prosztatspecifikus antigen) kivételével. Egy marker
használata ugyanis akkor lenne sikeres a szűrésben, ha szenzitivitása legalább 95%-os
lenne, hasonló mértékű specificitással.

A fentieken kívül számos hormon túlprodukciója (pl. aldoszteron, kortizol, prolaktin,
parthormon, kalcitonin stb.) illetve fiziológiás helyétől eltérő szövetekben történő
megjelenése gyakran utalhat malignus sejtfolyamatokra.

Számos peptid, fehérje, enzim (pl. alkalikus és savanyú foszfatáz, proteázok, növekedési
faktorok tireoglobulin, ferritin stb.) is szerepelhet esetenként jelzőanyagként, amelyek
megjelenését, vagy emelkedett mennyiségét azonban nemcsak a tumoros, hanem a
kísérő gyulladásos, necrotikus folyamatok is előidézhetik, így értékelésük csak
korlátozottan lehetséges.

A keringő tumormarker koncentráció aktuális értékét nemcsak a tumor jelenléte
(mérete), vagy hiánya befolyásolja, hanem más biológiai tényezők is. Emelkedett értéket
eredményezhetnek esetenként pl. gyulladásos, degeneratív megbetegedések,
metabolikus vagy kiválasztási zavarok, terápiás beavatkozások, terhesség stb. Álnegatív
lehet az eredmény, ha kevés a markert termelő tumorsejtek száma, ha részleges a
kiválasztás, felgyorsult a lebomlás, vagy ürülés, valamint immunkomplexek képződése
esetén is.

A gyógyító és a kisérletes orvostudomány számára az ideális segítséget az jelentené, ha a
tumormarkerek már a korai stádiumban kimutatnák a daganat jelenlétét, jeleznék
növekedését, szóródását a gyógykezelés eredményességét (vagy eredménytelenségét). A
rendszernek azonban jelentős korlátai vannak, amelyek részben a daganatsejtek biológiai
tulajdonságaiból, részben pedig a módszerekből fakadnak. A tumormarkerek ugyanis
kevés kivételtől eltekintve nem malignitás specifikusak, jelentős részük csak
metasztatikus esetekben pozitív, ezért a malignus daganatok szűrésére, korai
felkutatására a tumormarkerek szerepe igen korlátozott értékű. A már igazolt malignus
daganatos folyamat, az inoperabilis, metasztatikus vagy recidiváló esetek sugár-, vagy
gyógyszeres kezelése esetén, a betegkövetésben azonban jelentős helyet foglalnak el,
főleg az egyes tumormarker-vizsgálatok ésszerű kombinációjával. A folyamatos
észleléshez azonban szükséges az un. alapérték ismerete, amely a műtét, vagy egyéb
gyógykezelés előtti markerszintet jelenti, s végig viszonyítási alapot képez.

1. ábra: Daganatspecifikus tumormarkerek és azok alkalmazása a kórfolyamat során

A tumormarker vizsgálat nem elsődlegesen tumor kereső módszer, s az indokolatlanul
nagyszámú marker meghatározás nemcsak költségigényes, hanem értelmetlen is. A
korszerű sugár és kemoterápiás kezelések mellett a betegkövetésben ésszerű
alkalmazásuk azonban nélkülözhetetlen.

A jövőben a rosszindulatú daganatok korai felismerése, diagnosztizálása és megelőzése
egyre fontosabb tényezővé fog válni a daganatos betegek kezelésében. A keringésbe
bejutó növekedési faktorok, onkogen-termékek és tumorhoz társult antigének kombinált
vizsgálata jelentősen növelni fogja a malignus daganatok korai kimutatását, és
kórjóslatának reálisabb megítélését.

A gyógyszeres terápia sikerének megítélése mellett a rendszeres, és meghatározott
időközönként elvégzett kombinált tumor-marker vizsgálatok, a rosszindulatú daganatos
folyamat dinamikáját is képesek megítélni, s a recidiváló vagy metasztatikus állapotot is
tükrözheti. A megfelelő tumor-marker kombinációk az un.”tumor-marker-panel”-ek



beépítése a követési gyakorlatba elősegítheti a korábbi felismerését betegség
disszeminációjának.

D.) Képalkotó vizsgálatok
Az onkológiai gyakorlatban a képalkotó diagnosztika feladata többrétű, elsősorban
fontos, hogy felismerje a daganatos elváltozást, meghatározzák pontos elhelyezkedését,
méretét, megállapíthassuk a betegség stádiumát, és ezzel segítséget nyújt a terápia
meghatározásában. Ezen kívül szerepe van a terápia alatti és utáni kezelés
hatékonyságának monitorozásában, valamint a sikeres kezelést követő beteg után
követésben, hogy a betegség kiújulását az esetleges recidívát korán észlelhessük.
Számos képalkotó módszer áll rendelkezésre, de a kiválasztás mindig a vizsgálandó
régiótól függ, hiszen a különböző módszerek nem egyformán alkalmasak a különböző
anatómiai régiók vizsgálatára. A leggyakrabban alkalmazott radiológiai módszereket
ismertetjük az alábbiakban.

D/a. Hagyományos röntgenvizsgálat

A legegyszerűbb képalkotó eljárás a hagyományos röntgenfelvételek készítése az elmúlt
években ugyan háttérbe szorultak, de jelentőségük nem lebecsülendő. Markáns árnyékot
adnak a meszesedések, a mésztartalmú képletek így a meszesedét mutató tumorok is.
Egy klinikai jel, vagy tünet kialakulásakor az első választandó vizsgálat pl. egy
kétirányú röntgenfelvétel az adott szervről, pl. primer osteosarcomak esetében a
diagnózis gyanúja esetén, s csak ez után kerül sor a nagyobb sugárterhelést jelentő
célzott vizsgálatokra.

2. ábra: Kétirányú szummációs rtg-felvétel

Mára sem veszített a jelentőségéből a röntgenfelvétellel történő szűrővizsgálatok közül
pl. a mammográfia.

D./b. Ultrahangvizsgálat

Milyen előnyei
vannak az UH
vizsgálatnak?

Az UH a lágyrészelváltozások megítélésére szolgál. Előnye, hogy nem invazív és
jelenlegi ismereteink szerint nem fejt ki káros biológiai hatást. Az UH a daganatos
megbetegedésekben nélkülözhetetlen alapvizsgálat. A nyaki lágyrészek
diagnosztikájában, a pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, nyálmirigyek vizsgálatában nyújt
fontos információt, de nagyon lényeges a nyirokcsomólánc állapotának vizsgálatában is.
A vázrendszer daganatai, de főleg végtagmegtartó tumorprotézis beültetését követően a
recidíva monitorozására rendkívül jól használhatók. Az emlőkben elhelyezkedő terimék
UH vizsgálata főleg fiatalabb betegek esetén fontos, valamint kiegészíti a
mammographias vizsgálatot is. Az UH vezérelt vékonytű aspirációs citológia vagy a
core-biopszia pontos mintavételt tesz lehetővé, így jelentősen segíti a diagnózis
felállításának esélyét.

D./c. Komputertomográfia



A komputertomográfia rétegfelvételi eljárás, amely a test egy adott keresztmetszetének
sugárabszorpciós értékeit azok térbeli megoszlásának, mátrixkép formájában ábrázolja.
A CT a daganatok vizsgálatában a diagnosztika alapmódszerévé vált. Megbízható
módszer a léziók követésére, a kezelés hatékonyságának a lemérésére, valamint a
térfogatváltozás és az új léziók kimutatására. Hátránya, hogy a beteg a vizsgálat során
röntgensugár terhelést kap. A kóros eltérésekből szövetmintát citológiai vagy szövettani
vizsgálat céljára CT vezérléssel is nyerhetünk. A CT által vezérelt biopszia sok esetben
pontosabb és biztonságosabb, mint az ultrahanggal vezérelt vizsgálat.

3. ábra: Computer tomographia

D./d. Mágneses rezonancia

Az MR a daganatok diagnózisában a központi idegrendszer optimális vizsgálómódszere,
a gerincvelő megítélésére elsődlegesen alkalmazzák. A támasztószövetek a fej-nyaki
régió, lágyrészdaganatok ábrázolására az MR alkalmasabb eljárás, mint a CT. A hasi és a
mellkasi szervek daganatainál az MR szerepe inkább kiegészítő,
differenciáldiagnosztikai célból alkalmazzák. Az MR-angiografia a szöveti eltérések
kontrasztjának fokozódásával lehetővé válik az érstruktúra egyre pontosabb ábrázolása.

4. ábra: Mágneses rezonanciás (MR) felvétel.

D./e. Nukleáris medicina

Az izotópvizsgálat a radiofarmakonok egyre szélesebb körű felhasználásával különböző
funkcionális, így metabolikus (pl. csont) lokális perfúziós, illetve véráramlásai (pl.
vérpool scintigráfia) viszonyokról tájékoztat. Elsősorban gamma fotonokat kibocsátó
izotópokat alkalmaznak. A leggyakrabban alkalmazott detektor a gamma kamera, az
újabb radiofarmakonok megjelenése a módszer folyamatos fejlődését eredményezi. A
nukleáris diagnosztika képalkotóinak feloldóképessége elmarad a radiológiai
módszerekétől és a tünetek sokszor aspecifikusak. Érzékenyen jeleznek bizonyos
elváltozásokat, de gyakran nem mondják meg, hogy azokat milyen kórfolyamatok
hozzák létre, sőt azt sem hogy biztosan kórosak-e. Az élettani degeneratív, gyulladásos,
vagy tumoros folyamatok megkülönböztetése sokszor egyéb vizsgálatok eredményeinek
figyelembevételével lehetséges.



D./f. Pozitronemissszós tomografia

Mi a PET
vizsgálat
lényege?

A PET olyan pozitron kibocsátó izotópokat alkalmaz, amelyek fontos biokémiai
folyamatokban vesznek részt. A PET nagy szenzitivitású, funkcionális képalkotó
módszer. A tumorok metabolizmusáról azáltal szolgáltat információt, hogy a
megnövekedett anyagcseréjű szövetekbe fokozottabban épül be az izotóppal jelzett
anyag. A PET értékelhetősége az elváltozás nagyságától és a terime anyagcsere
intenzitásától függ. A terápia hatékonyságának lemérésében, a hegrecídiva
elkülönítésében, a metasztázis kimutatásában ad hasznos információt.

A PET-CT a keresztmetszeti információt (CT) ötvözi a metabolikus információval.
(PET).

5. ábra: PET 6. ábra: PET-CT

D/g. Intervenciós radiológia

Az angiographiat diagnosztikus céllal daganatos betegeknél csak akkor végezzük, ha a
tervezett műtét előtt a daganat vaszkularizációjáról, a környező érstruktúrákról akarunk
információt nyerni. Az angiografia terápiás szerepe a daganatos elváltozások
embolizálása, szelektív katéteres citosztatikus kezelése, a daganat által összenyomott
erek eszközös tágítása.

E.) Eszközös vizsgálatok
A daganatos betegségeknek korai diagnosztikájában az eszközös vizsgálatok és ezen
belül is az endoszkópos technika fejlődésének szerepe jelentős. Az endoscopos
vizsgálómódszerek: laryngoscopia, bronchoscopia, oesophagogastroduodenoscopia,
colonoscopia, rectoscopia, colposcopia, cystoscopia.

Nézzen utána
annak, hogy mi
lehet az oka
annak, hogy
japánban
koraibb
stádiumban
kerülnek
felismerésre a
gyomorrákok!

A korai daganatok felismerésében jelentőségük egyre nagyobb. Onkológiai szempontból
a gégészeti vizsgálat laryngoscopia nélkül elképzelhetetlen. A tüdőbetegségek
differenciáldiagnosztikájában igen nagy segítséget jelent a bronchoscopia, mely katéter-
biopsziával, illetve bronchusmosófolyadék citológiai vizsgálatával egészíthető ki. A
gyomor-béldaganatok korai diagnózisának a legbiztosabb módszere az endoscopos
vizsgálatok (gastroscopia, colonoscopia, rectoscopia), míg a retrograd-pancreatografa a
hasnyálmirigy daganatok diagnosztizálásában nyújt segítséget. Egyes esetekben a hasi
daganatok kórismézésében segíthet a laparascopia, míg a hólyagdaganatok
nélkülözhetetlen diagnosztikus eszköze a cystoscopia, s ugyanígy alapvető a colposcopia
alkalmazása is, amely a citológiával együtt a méhnyakrák korai felismerésének korszerű
eszköze.



7. ábra: Endoszkópos vizsgálat

F.) Szövettani vizsgálat
A szövettani vizsgálat a daganatok kórismézésében ma nélkülözhetetlen. A diagnózis
felállításához szövettani mintára van szükség, mely történhet aspiraciós citológia
(vékonytű-biopszia), core-biopszia, illetőleg sebészi szövetminta eltávolításából. A
hisztopatológiai diagnosztika feladata választ adni arra a kérdésre, hogy a morfológiai
elváltozás hátterében milyen kórfolyamat áll, meghatározza a daganat „dignitását”, hogy
a daganat jó-, vagy rosszindulatú, megismerhetjük a daganat kiterjedését, megállapítható
a műtéti beavatkozás radikalitása is. A szövettan biztosítja a végső diagnózist, támpontot
nyújt a stádium meghatározásához, valamint a kezelés eredményességének
megítéléséhez. Továbbá meghatározza a kezelés szükségességét és módját, ami lehet
sebészi, kemo,- sugár,- vagy hormonterápia, illetve ezen kezelési módok kombinációja.

Az onkológiában alapszabály: minden esetben törekedni kell a szövettani diagnózisra, e
nélkül terápiás módszer kiválasztása nem lehetséges. Napjainkban a daganatok
patológiai diagnosztikája a fénymikroszkópos elemzésen túl a molekuláris szintű
elemzésig terjed. A histologiai diagnózis egy speciális formája a vékonytű-aspirációs
citológia, mely a korszerű daganat diagnosztikának ma már elengedhetetlen része. Az
aspirációs citológiai vizsgálat során tapintható, vagy képalkotó vizsgálatokkal láthatóvá
tett teriméből vékony tűvel nyernek mintát, gyakorlatilag bármely szervből végezhető
aspirációs citológia, mely diagnosztikus értékű beavatkozás.

G.) Összefoglalás
A daganatos betegségek kórisméjének felállításához egyformán kell támaszkodnunk a
beteg panaszainak meghallgatására, a fizikális vizsgálatra, az eszközös, a laboratóriumi
és képalkotó diagnosztikai módszerekre, valamint a végső szövettani diagnózisra.
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