
 

II./2.5. fejezet: Daganatok szövettani diagnosztikája
Kulka Janina

Ebben a fejezetben a daganatból történő szövettani mintavétel lehetőségeit és
értékelését, illetve értékének korlátait, valamint a sebészeti műtéti anyagok
alapján készült szövettani leletekkel kapcsolatos tudnivalókat foglaljuk össze.
A fejezet teljesítésével képes lesz a hallgató arra, hogy tudja, milyen
adattartalom szükséges ahhoz, hogy korrekt patológiai szövettani leletet
értelmezni lehessen.

Bevezetés
Ma már vitán felül áll, hogy a daganatos betegségek szövettani diagnózisa képezi a
megfelelő daganatellenes kezelések alapját. Ahhoz azonban, hogy a daganatos beteg
kezelése optimális lehessen, a szövettani leleteknek minden, a protokollokban előírt
releváns adatot tartalmaznia kell.

Minden daganatos betegség esetében más adattartalomra van szükség, vannak azonban
olyan általánosan érvényes szabályok, amelyek minden daganatos betegség diagnózisát
tartalmazó szövettani leletre vonatkoznak.

Kulcsszavak: biopszia, műtéti reszekátum, TNM, prediktív patológia, HER-2
meghatározás, immunhisztokémia
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A.) Biopsziás mintavétel lehetőségei és a biopsziás anyagok
kezelésével kapcsolatos tudnivalók.

Értékelhető
diagnózishoz, jó
minőségű
szövetmintára van
szükség!

A biopsziás mintavétel a daganatok diagnosztikájának nagyon fontos lépése. A
cytológiai diagnosztika lehetőségeivel és jelentőségével a jelen fejezet nem foglalkozik.

A biopsziás mintavételt az üreges szervekből endoszkóppal végzik, a tömör szervek
elváltozásai esetében a vastagtű biopsziás mintavétel lehetősége adott.

Mindkét esetben, tisztában kell azzal lenni, hogy a kicsiny szövetminta az elváltozásnak
csak egy részletét reprezentálja. Ahhoz, hogy értékelhető diagnózis szülessen, jó
minőségű szövetmintára van szükség, amely lehetőség szerint mentes a különböző
okokból keletkező műtermékektől (hőkárosodás, mechanikai károsodás, késői fixálás
miatt bekövetkező autolízis). (1. ábra)



Minden esetben
közölni kell a
patológussal a
beavatkozást
indokoló klinikai
adatokat!

1. ábra: Helytelen technikával vett core biopszia emlőben észlelt elváltozásból: bár a szövetrészlet mérete
megfelelő, a nagy nagyítású képen látszik, hogy a struktúrák és a sejtek felismerhetetlenek a „zúzódásos”

műtermék miatt.

Nagyon fontos a beavatkozást indokló klinikai adatok közlése a patológussal, mert ez a
szövetmintában látottak interpretálását nagyban segíti: az onkológiai anamnézis, a
klinikai és az endoscopos kép, esetenként a radiológiai lelet vagy a releváns
laboratóriumi leletek nélkül nem is lehet megfelelő szövettani leletet adni.

A biopsziás minták ugyanúgy alkalmasak immunhisztokémiai és molekuláris
vizsgálatok elvégzésére, mint a műtéti anyagok. Immunhisztokémiai vizsgálatokat
differenciál diagnosztikai kérdések eldöntésére (pl. a gyomorban látott elváltozás
anaplasztikus carcinoma vagy malignus lymphoma, a gégetumor metaplasztikus
carcinoma vagy malignus fibrosus histiocytoma), vagy műtét előtt tervezett onkológiai
kezelés eseteiben prediktív marker meghatározás céljából (pl. emlő carcinoma core
biopsziák esetében ösztrogén- és progeszteron receptor, Her2) végzünk.

A biopsziás mintákból csak egyes szervek daganatai esetében lehet némi információt
adni a betegség lokális kiterjedtségéről (pl. húgyhólyagtumorok transurethralis reszekció
során nyert mintáiban megítélhető a lamina propria, vagy esetenként a muscularis
propria infiltrációja).

Amennyiben a klinikai kép és a vizsgálatok eredményei ellentmondanak a szövettani
diagnózisnak, konzultáció szükséges a patológussal és újabb mintavétel is indikálható.

B.) Műtéti reszekátumok szövettani vizsgálata

Műtéti
reszekátumok
esetén is a klinikai
információk
nélkülözhetetlenek
a patológiai
vizsgálathoz!

A biopsziás diagnózis alapján végzett műtét során reszekált daganat vagy szerv
szövettani vizsgálata alapján születik meg a teljes, végleges diagnózis, és történik a
patológiai stádium (pTNM) megállapítása. A műtéti reszekátumokra is érvényes, hogy a
releváns klinikai információk nélkülözhetetlenek a patológiai vizsgálathoz.

A patológus az adott szerv vagy az adott daganat makroszkópos vizsgálata során, adott
esetben a sebész jelölései szerint orientálva az anyagot, a lefektetett szabályok szerint
indítja el azokat a területeket, amelyek szövettani vizsgálata alapján minden lényeges
adatot meg tud határozni a daganattal és a sebészi kimetszés teljességével kapcsolatban.
Amennyiben környéki nyirokcsomók is eltávolításra kerülnek, ezeket felkeresi és
gondosan kipreparálja.

A szövettani vizsgálat során megállapítja a daganat pontos típusát, differenciáltságát
(grade), a sebészi reszekciós szélekhez való viszonyát, a tumor méretét, a nyirok- vagy
vérerek invázióját. Differenciál diagnosztikus probléma esetén immunhisztokémiai
vizsgálatok vagy molekuláris vizsgálatok (utóbbiak elsősorban lágyrésztumorok,
malignus lymphomák esetében) is végzendők. A regionális nyirokcsomók vizsgálata
során az áttétes nyirokcsomók számát, bizonyos esetekben az áttét méretét is megadja.

Mindezek alapján megszületik a kórszövettani lelet, amely tartalmazza azokat az
adatokat, amelyekra támaszkodva eldönthető az onkológiai kezelés.

C.) Patológiai TNM
A leletben minden malignus tumor esetén szerepelnie kell a patológiai stádiumnak



(pTNM).

A patológiai TNM (pTNM) egyezhet vagy eltérhet a klinkai TNM-től (cTNM). A tumor
és a regionális nyirokcsomók vonatkozásában a patológiai TNM-et tekintjük
véglegesnek, a metasztázisok vonatkozásában csak akkor adunk meg adatot, ha
valamilyen patológiai módszerrel igazolható az áttét. A jelen tankönyv írásakor a TNM
7. útmutatásai érvényesek. (2. ábra)

A TNM atlasz 7.
kiadása, amely az
előző kiadáshoz
képest számos
változást tartalmaz
a daganatok
stádium
meghatározásával
kapcsolatban.

2. ábra

Az egyes szervek daganatai esetében szükséges adattartalom leírása a patológus nagyon
fontos feladata. Példaként colorectalis carcinoma, emlőrák, melanoma malignum
leleteiben szükséges adatokat tartalmazó leletformulák olvashatók az 1. mellékletben.

1. melléklet: Colorectalis daganat szinoptikus lelet

A 3. ábrán a colorectalis tumorok stádium meghatározására vonatkozó stádium
beosztások olvashatóak. A 4. ábrán a totális mesorectális excisió minőségi értékelése és
annak értelmezése olvasható.

3. ábra 4. ábra

Az emlődaganatok esetében a patológusnak és a klinikusnak is tudatában kell lennie,
annak, hogy az ismert prognosztikai faktorok és azok ismeretében a helyesen
megválasztott terápia a beteg hosszú távú túlélését jelentős mértékben befolyásolják.
Ezért az emlőrákos minta szövettani leletének sémája és annak tartalmának ismerete
nagyon fontos.

2. melléklet: Ajánlás emlőrákos minta szövettani lelet sémájára / tartalmára

Az emlőrákesetek
leletezéséhez a
2010-ben
összeállított
Kecskeméti
Emlőrák
Konszenzus

A festéksejtes rosszindulatú bőrdaganat a melanoma malignum egyre gyakoribb
előfordulásával szembesülhetünk, melynek oka a fokozott UV expozíció is. Nagyon
fontos ismerni ennek a lelet tartalmát is. A melanoma TNM klasszifikációja az 5. ábrán
olvasható.



Dokumentum
patológia
fejezetében
közzétett
leletforma a
mérvadó

5. ábra

3. melléklet: Melanoma malignum lelet tartalma

Vannak olyan daganatok, amelyekben speciális, csak az adott tumorra jellemző adatok
megadása szükséges: speciális grading (pl. prostatarák: Gleason grade és score, veserák:
Fuhrman grade, emlőrák: Nottingham grade), speciális méret (Breslow rendszer
malignus melanomák esetében).

Vannak olyan ritka, vagy gyakoribb, de nagyon speciális diagnosztikus eszközöket
igénylő daganatok, amelyek szövettani diagnosztikája speciális centrumokban végzendő.
Mindenképpen idetartoznak a haematológiai malignus betegségek (széleskörű
molekuláris diagnosztikus felszereltség szükséges), a neurológiai- és csontdaganatok,
valamint a lágyrészdaganatok is.

D.) Prediktív patológia – Célzott diagnosztika

Mi a célzott
diagnosztika
jelentősége?

A prediktív és célzott diagnosztika az utóbbi években vált a patológusok mindennapi
feladatává. A terápiás lehetőségek fejlődésével szükségessé vált, hogy a daganatoknak
ne csak a morfológiai sajátosságait, hanem a terápiás célpontként használható
tulajdonságait is meghatározzuk.

Legrégebbi gyakorlat az emlőtumorok ösztrogén- és progeszteron receptor tartalmának
meghatározása immunhisztokémiai módszerrel. Itt fontos megjegyezni, hogy ezeket a
terápiás döntéseket maguk után vonó immunhisztokémiai vizsgálatokat csak olyan
laboratóriumokban lenne szabad végezni, amelyek rendszeres külső minőségbiztosítási
programokban vesznek részt, és ott jól teljesítenek.

A Her2 pozitív emlőtumorok célzott kezelési lehetősége (antitest ill. tirozin-kináz gátló)
szükségessé tette a rutinszerű Her2 státusz meghatározást is, amely összetett algoritmus
szerint történik, esetenként molekuláris vizsgálattal is kiegészül (fluoreszcens in situ
hibridizáció, FISH).

A 6. ábrán a HER2 meghatározás eredményére láthatunk példákat.

6. ábra: Példák Her2 meghatározás eredményére emlőrák esetekben: a felső sorban score 3 Her2
immunhisztokémiai reakció mellett egyértelmű Her2 génamplifikáció igazolható FISH-val, az alsó sorban

score 0 Her2 immunhisztokémiai reakció és mellette a negatív FISH

A vastagbélcarcinomák és a tüdő adenocarcinomák EGFR ellen ható célzott kezelési
lehetősége antitest vagy tirozinkináz gátló gyógyszerekkel azt tette szükségessé, hogy



ezekben a tumorokban kétlépcsős, összetett vizsgálatot végezzünk kiegészítésképpen.
Vastagbéldaganatokban meghatározandó az EGFR és a kRAS mutációs státusz, tüdő
adenocarcinomákban az EGFR és kRAS mutációs státusz a mérvadó a célzott kezelés
szempontjából.

A gastrointestinális stromális tumorok kezelendő eseteiben a c-kit és PDGFR mutáció
hordozást kell megállapítani.

Az összefoglaló táblázatban (7. ábra) az egyes daganattípusokban jelenleg
meghatározható (és meghatározandó) célpontokat ismertetjük.

7. ábra: A jelenleg rendelkezésre álló célterápiákhoz szükséges molekuláris patológiai vizsgálattal
meghatározandó célmolekulák

E.) Összefoglalás
A daganatos betegségek szövettani diagnosztikája képezi a megfelelő daganatellenes
kezelések alapját, ezért akár biopsziás minta, akár műtéti reszekátum szövettani leletéről
van szó, a lehető legtöbb és legpontosabb információt kell tartalmaznia. A biopsziás
mintákban a daganat típusa, differenciáltsága, esetenként prediktív faktorok állapíthatók
meg, a műtéti reszekátumokban fentiek mellett pontosabb prognosztikai faktorok és a
tumor patológiai stádiuma is tisztázhatók.
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