
Colorectalis daganat szinoptikus lelet: 
 

Szövettani típus: adenocarcinoma, mucinosus (ha a nyáktermelő rész ≥50%, ha kevesebb 
nem nevezzük nyáktermelőnek csak a nyákos rész arányát adjuk meg), pecsétgyűrűsejtes (ha 
a pecsétgyűrűsejtes komponens aránya ≥50%, ha kevesebb ennek százalékát adjuk meg), 
differenciálatlan-, medulláris-, adenoacanthoma, adenosquamosus-, squamosus- , 
sarcomatoid-, choriocarcinoma, kissejtes-, kevert (glandularis-neuroendocrin) 
carcinoma 
 
Differenciáció (grádus): rosszul differenciált (<50% mirigy képzés), egyéb 
 
Lokális invázió: pT (submucosa T1, m. propria T2, megmérve mm-ben a m. propria externa 
külső szélétől a daganat maximális kiterjedését T3, a serosát áttörte, vagy más szervre terjedt 
T4 (T4a: tumor áttörte a viscerális peritoneumot, T4b: más szervek direkt infiltrációja; 
TNM7) 
 
Rezekciós szélektől mért távolság: oralis, aboralis, rectum esetén a peritoneummal nem 
fedett circumferencialis szél is! 
 
Gyűrűk: a daganattól mért 3 cm-es szabad szélen túl nem kötelező, ha nem kaptunk vagy 
nem vizsgáltuk: NM (nem megítélhető) 
 
Nyirokcsomó státusz: kinyert nyirokcsók száma, ebből áttétes nyirokcsomók száma, apicalis 
nyirokcsomók száma, ebből áttétes 
 

Lymphovascularis invázió: a muscularis falú vénás invázió és ennek intra-, vagy 
extramuralis lokalizációja feltüntetendő 

Perineuralis invázió: igen/nem 
 
Növekedési szél mintázata: expanzív/infiltratív 
 
Dedifferenciáció a növekedési szélben: igen/nem; enyhe/mérsékelt/kifejezett 
 
Daganatos stroma jellege: érett (lazaszálas, fibrosus); éretlen (denz, hyalinizált, keloid-
szerű); myxoid 
 
Peritumoralis lymphoid infiltratum: nincs; mérsékelt (elszórt aggregatumok, elszórt tumor 
infiltráló lymphocyták); kifejezett (Crohn-szerű, nagyszámú aggregatum, centrum 
germinativumokkal, peritumoralis lymphoid sáv) 
 
Mikroszatellita instabilitás (Bethesda irányelvek szerint) 



 

Szövettannal igazolt máj vagy egyéb szervi áttét, M1a: egy szervi áttét, M1b: több szervi 
áttét. Ha csak klinikailag igazolt úgy ezt zárójelben tüntessük fel (májáttét klinikailag, 
szövettanilag nem vizsgált)  
 
Háttér abnormalitások: adenoma, adenomák; szinkron carcinoma; colitis ulcerosa; Crohn 
betegség; familiáris adenomatosus polyposis, pseudodiverticulosis/itis 
 
Stádium meghatározás 
 
AJCC/UICC Tis T1 T2 T3 T4 N1 N2 
Dukes  A A B B C1 C2 
M. A-C  A B1 B2 B3 C1 C1,2,3 
 
A totális mesorectalis excisio (TME) minősége: 
 
Komplett mesorectum intakt, sima 

defektus nem mélyebb mint 5 mm 
kúpositás nincs 
circumferenciális szél sima, reguláris 

Közel komplett mesorectum  közepes tömegű, irreguláris 
defektus a muscularis propria nem látható 
kúpositás mérsékelt 
circumferenciális szél irreguláris 

Inkomplett mesorectum kis tömegű 
defektus a muscularis propriáig hatol 
kúpositás igen 
circumferenciális szél irreguláris 

 
A rectum carcinomákban alkalmazott preoperatív radio-, illetve kemoradioterápia  
okozta regresszió jellemzése: 
 
Wheeler féle rectum carcinoma regressziós grádus (RCRG): 
 
RCRG 1.: Sterilizáció vagy csak mikroszkópikus maradvány daganat gócok kifejezett 
fibrózissal. 
RCRG 2.: Kifejezett fibrózis, de a daganat makroszkóposan is azonosítható. 
RCRG 3.: Kevés fibrózis vagy a fibrózis teljes hiánya, bőséges makroszkóposan azonosítható 
daganattal. 
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