
Ajánlás emlőrákos minta szövettani lelet sémájára / 
tartalmára  
Szövettani naplószám: ............................................................................... 
Név: ............................................................................................................ 
Szül. adatok: ............................................................................................... 
TAJ szám: .................................................................................................. 
Beküldő: ..................................................................................................... 
 
A vizsgálati anyag megjelölése: ............pl. széles kimetszés drótjelöléssel) 
 
Preop. cytologia: nem történt/történt:  C1 – C2 – C3 – C4 – C5 (Egyéb:..................) 
Leletszám: .........................................Hol: ................................................ 
Core biopsia: nem történt/történt  B1 – B2 – B3 – B4 – B5     

(További részletek: .....................) 
Dg.: ............................................................................................................. 
Leletszám: .........................................Hol: ................................................ 

Intraoperatív lenyomat: nem történt/történt: sentinel nyirokcsomó / tumor / reszekciós 
felszín 

Dg: .............................................................................................................. 
Fagyasztás: nem történt/történt: sentinel nyirokcsomó / tumor  

Dg: .............................................................................................................. 
Végezte: ..................................................................................................... 

Neoadjuváns kezelés: nem történt / történt. 
 
Localisatio: J – B oldal (KF – KA – BF – BA – CE, areola, átfedő) 
Blokkok száma: .......................................................................................... 
KF: külső felső, KA: külső alsó, BF: belső felső, BA: belső alsó, CE: centrális 
 
 
A tumor: 
– invazív carcinoma 
– in situ carcinoma 
– in situ carcinoma mikroinvázióval 
– invazív carcinoma extenzív in situ komponenssel* 

– Paget-kór 
 

Microcalcificatio: 1. benignus – 2. malignus – 3. mindkét struktúrában 
 
Többgócúság: van/nincs 
 
A tumor legnagyobb makroszkópos mérete: ..................................................... mm 
(többgócúság esetén (legalább) a legnagyobb góc) 
A tumor invazív komponensének legnagyobb mikroszkópos mérete (invazív tumorméret): 
.............. mm   (többgócúság esetén a legnagyobb góc) 
A tumor (in situ és invazív komponens együtt) legnagyobb mikroszkópos kiterjedése: 
.........................mm 
 



 

 
In situ carcinoma: 
DCIS 
Domináló struktúra: .................................................................................. 
Nuclearis grade: LG – IG – HG 
Comedo necrosis: igen – nem 
Sebészeti szél távolsága:         mm (irány: ..........................) 
 
Van Nuys osztályozás:  
1 nem HG, nincs necrosis ............................. 
2 nem HG, + necrosis ................................... 
3 HG ± necrosis............................................ 
 
LG – low grade, jól differenciált; IG – intermediate grade, közepesen differenciált; HG – high 
grade, rosszul differenciált 
 
 
Van Nuys Prognosztikai Index:  

jó prognózis (4-6 pont) .  □ 
mérsékelt prognózis (7-9 pont)  □ 
rossz prognózis (10-12 pont)   □ 

 
 
Lobularis intraepithelialis neoplasia (LCIS) 

Klasszikus   □  Pleomorph □ 
Microcalcificatio: van / nincs 
Méret (mm): .............................................................................................. 
Többgócúság: van / nincs 
Többgócúság esetén: az érintett terület mérete 
 
Sebészeti szél távolsága:         mm  (irány: ..............)  
 
Invazív carcinoma 
Szövettani típus: 
 
1. Invazív ductus carcinoma (NST, NOS, kmn)* 
2. Invazív lobularis carcinoma 

altípus: 2.1 klasszikus 
2.2 egyéb 
2.3 kevert 

3. Medullaris carcinoma 
4. Mucinosus carcinoma 
5. Tubularis carcinoma 
6. Kevert (minimum 10% / komponens) 
Domináló komponens: ........................................................................ 
Egyéb komponens: ............................................................................... 
7. Egyéb: .................................................................................................. 
*NST: nem speciális típus, NOS=kmn: külön megjelölés nélkül 



 

(Nottinghami vagy kombinált) szövettani grade: 
 
Grade I (3-5 pont; jól differenciált)    □ 
Grade II (6-7 pont; közepesen differenciált)  □ 
Grade III (8-9 pont; rosszul differenciált)   □ 
 
Mitózisindex: mitózis / 10 nagy nagyítású látótér 
Peritumoralis (nyirok)érinvázió: van – nincs – bizonytalan  
 
Sebészi szélek: nem épek – épek – nem ítélhető meg 
Ha nem ép(ek), a szélben azonosított tumor: invazív – in situ – mindkettő – nem ítélhető meg 
Legközelebbinek ítélt szél: ............................................................... 
Távolság a legközelebbi széltől: ......................................................... mm 
Egyéb közeli szél megjelölése és távolsága: .................................... mm 
 
Nyirokcsomó status: 
Sentinel nyirokcsomó(k): áttétes / vizsgált: ......./ ................ 
Áttétes / vizsgált nyirokcsomók száma: ......../........................................................ 
Legnagyobb áttét mérete: ................................................................ 
Extracapsularis terjedés: van – nincs 
 
TNM: 
pT.........    pN...........    M........... 
 
Nottingham Prognosztikai Index: 
Kiváló prognózisú csoport (EPG, excellent prognostic group)         2      – 2,4 
Jó prognózisú csoport (GPG, good prognostic group)          2,41 – 3,4 
Mérsékelt prognózisú csoport I (MPG-I, moderate prognostic group I)         3,41 – 4,4 
Mérsékelt prognózisú csoport II (MPG-II, moderate prognostic group II)         4,41 – 5,4 
Rossz prognózisú csoport (PPG-I, poor prognostic group)           5,41 – 6,4 
Nagyon rossz prognózisú csoport (VPPG-I, very poor prognostic group)              >6,41 
 
ER ..................... %-ban pozitív.  Allred vagy gyors pontszám (quick score):…. 
PR ..................... %-ban pozitív.  Allred vagy gyors pontszám (quick score):….. 
Her2/Neu státusz értékelése (immunhisztokémiával): 0 □  1+ □ 2+ □ 3+ □ 
HER2-FISH szükséges:   igen – nem  
Egyéb immunhisztokémia:  
 
Megjegyzés: ......................................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
 
Dátum:      Aláírás: 
 
 
Extenzív in situ komponens: a tumornak 25%-át meghaladó in situ carcinomás komponens, 
mely a szélek felé legalább 10 érintett ductussal meghaladja az invazív komponenst vagy 
olyan tumor, amely invazív gócokat atrtalmazm de dominálóan in situ ductalis carcinoma. 


