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I. Alapvető megfontolások 

1. Az irányelv alkalmazási/érvényességi területe 

Az irányelv vonatkozó ajánlásait alkalmazni/érvényesíteni szükséges a hazai progresszív 

egészségügyi ellátó rendszer valamennyi (kistérségi-megyei-regionális-országos) szintjén, az 

alapellátás és a járó/fekvőbeteg szakellátás feladatait - ÁNTSZ engedéllyel - végző állami, 

önkormányzati és magán intézményben; a címben foglalt daganatok korai felfedezése, 

kivizsgálása, gyógykezelése és követéses gondozása során, a közreműködő (a betegség vagy 

az általa megtámadott szerv/szervrendszer vagy az orvosi beavatkozás jellege szerint 

specializált, diagnosztikai és klinikai) társszakmák működési engedéllyel rendelkező 

szolgáltató egységei munkájában - a daganat gyanúja vagy annak diagnózisa miatt nyújtott 

komplex ellátói tevékenység valamennyi részfeladatát képező orvosi beavatkozás és egyéb 

ténykedés összessége tekintetében. 

 

1.1. Az irányelv témájának pontos meghatározása, a témaválasztás indoklása 

Az irányelv témája a címben foglalt daganatok előfordulásáról, természetéről és 

leküzdhetőségéről szóló tudományos ismeretek összefoglalása, valamint a betegek teljeskörű, 

komprehenzív onkológiai ellátásába tartozó és a sokszakmás együttműködés 

(multidiszciplináris team – ld. alább) révén egymásba kapcsolódó teendők (transítional 

treatment and care) célirányosan tervezett folyamatának (algoritmusának) leírása. A 

témaválasztást a daganatok társadalmi veszélyességén (a népesség halálozása szempontjából a 

második legveszélyesebb betegség-csoport) és a tudományos ismeretszerzés felgyorsulásán 

túlmenően indokolja az össztársadalmi rákellenes küzdelemben (ld.: Nemzeti RákEllenes 

Program) kiemelt jelentőségű  egészségügyi ellátás igen nagyfokú egyenetlensége mind az új 

tudományos módszerek ismerete és alkalmazása, mind a nyújtott szolgáltatások minőségi 

színvonala, a minőségi ellátás hozzáférhetősége, a rendelkezésre álló szellemi és anyagi 

erőforrások eloszlása és hatékony felhasználása, együttesen az elvárható gyógyítási 

eredmények elérése tekintetében. 

 

1.2. Az irányelv célja 

Közvetlen cél a betegek ellátásában jelenleg tapasztalható egyenetlenség és 

szervezetlenség felszámolása, a komprehenzív szemléletű komplex ellátás folyamatosságának 

(transitional treatment and care) biztosítása minden egyes beteg részére. Az ellátás 

biztonságát és egyenletesen magasabb színvonalra emelését olyan egységes módszerek 

alkalmazása/elterjesztése szolgálja, amelyek a gyógyítás eredményessége és 

költséghatékonysága szempontjából egyaránt megfelelnek a bizonyítékokon alapuló orvoslás 

(evidence based medicine=EBM) követelményeinek, vagy ahol ilyen evidenciák még nem 

ismeretesek, ott a szakma szabályainak megfelelő és a lehető legszélesebb nemzetközi/hazai 

szakmai körben konszenzussal elfogadott szakértői álláspont (expert opinion) talaján állnak. 

Másodlagos cél a jelen ajánlások további alkalmazása más (országos és helyi) 

eljárásrendek, kapcsolódó folyamat-szabályozások (pl.: finanszírozás, belső minőségirányítás, 

stb.) kidolgozásában. Az irányelvbe foglalt ajánlások céljával ellentétes azonban minden 

olyan további alkalmazás, amely a kötelező egészség-biztosítás alapján igénybe vehető 



 

2 

szolgáltatások országos vagy helyi menedzselésének és finanszírozásának szabályozása által a 

beteg érdekét szolgáló orvosi ellátás hivatásszerű gyakorlását korlátozza. 

Az ajánlások hosszabb távú célja a hazai onkológia felzárkóztatása, csatlakoztatása az 

EU-ban (is) kezdeményezett (Organisation of European Cancer Institutes=OECI) 

harmonizációs törekvésekhez, amelyek az onkológiai ellátás és kutatások szervezésében 

Európa-szerte tapasztalható nagy különbségek kiegyenlítését célozzák a Komprehenzív 

Onkológiai Centrumok (Comprehenzive Cancer Centres) kialakításával (kritériumai: a rák-

probléma és a rák-betegek szükségleteinek globális szemlélete, a multidiszciplináris 

diagnosztika, megelőzés, kezelés és követéses gondozás), valamint a diagnosztikai és kezelési 

stratégiák irányelveinek fejlesztésére irányuló kollaborációval (AGREE). E törekvéseket 

indokolja, hogy az onkológiai ellátás szervezése, fejlesztése jelenleg nélkülözi az európai rák-

centrumok közötti harmonizációt (ami a rák-centrumok minősítése révén lehet elérhető), 

valamint, hogy Európa népei számára biztosítani kell a jó minőségű ellátás hozzáférhetőségét, 

azaz a források koncentrálását és a kutatások integrálását a magas minőség és a források 

költséghatékony felhasználása érdekében. 

 

1.3. Az irányelv célcsoportjai (ellátottak és az irányelvet alkalmazó ellátók köre, ellátási 

szint) 

Ellátottak: az alábbiakban részletezett ajánlások célcsoportjai a címben foglalt daganatok 

korai felfedezését elősegítő általános vagy szűrő jellegű (ld.: 51/1997. NM rendelet) orvosi 

vizsgálatokon résztvevő panasz/tünet nélküli személyek; a daganat konkrét gyanúját tisztázó, 

vagy a diagnózist pontosító speciális vizsgálatokban (diagnosztikai célú beavatkozásokban), 

valamint a daganat diagnózisa alapján kuratív vagy palliatív célú, aktív vagy krónikus jellegű 

gyógykezelésben (az ehhez szükséges vizsgálatokban, beavatkozásokban), továbbá a 

daganatos állapot kontrollálásában, követéses gondozásában részesülő betegek. 

Ellátók: a fenti ellátásokat nyújtó valamennyi egészségügyi szolgáltató az 1. pont alatt 

meghatározott ellátási szinteken és ellátók körében – különös tekintettel a rosszindulatú 

daganatos betegek ellátására szervezett centrumok rendszerében együttműködő 

intézményekre és szolgáltató egységekre. A rosszindulatú daganatok veszélyessége miatt, 

illetve minél koraibb ellátása (early detection and treatment) érdekében biztosítani szükséges, 

hogy az ellátó rendszer bármely pontján felfedezett betegség (vagy megalapozott gyanúja) 

esetén a beteg útja haladéktalanul a multidiszciplináris team-munka elvén működő Onkológiai 

Centrumba vezessen, ahol a daganat lokalizációja szerint kompetens társzakmák 

szakembereiből álló Onkológiai Team konszenzussal és a beteggel egyetértésben alakítja ki 

(tervezi meg) a további beteg-utakat - alkalmazva a jelen ajánlásokat a daganattal kapcsolatos 

teendők sorozatában (algoritmusában), gondoskodva a terápiás terv végig vezetéséről és 

követéséről. 

 

 

Rövidítések 

AD = androszténdion 

ADH = atipusos ductális hiperplázia 

AI:= aromatázgátló 

BRCA = BRest CAncer gén 

CA15-3 = tumormarker 

CA549 = tumormarker 

CEA = tumormarker 

CISH = chromogen in situ hibridizáció 

CN = carbamid nitrogén 

CK =  citokeratin 
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DCIS = in situ ductalis carcinoma 

DHEA = dehidro-epi-androszteron 

DHEA-S = dehidro-epi-androszteron-szulfát 

DIN = ductalis intraepithelialis neoplasia 

E1 = ösztron 

E1-S = ösztron szulfát 

E2 = ösztradiol 

ER:= ösztrogén receptor 

ET: endokrin terápia 

FISH = fluoreszcens in situ hibridizáció 

FNA = fine needle aspiration /aspirációs cytológiai vizsgálat 

FSH = follikulus stimulátor hormon 

GnRHa:= gonadotropin releasing hormon analóg 

GGT = gamma-glutamil transzpeptidáz 

GOT = glutarát-oxálacetát transzamináz 

GPT = glutamát-piruvát traszamináz 

HE = hematoxilin-eozin festés 

HER-2 = humán epidermális növekedési faktor receptor 2-es típisa 

HG:= hisztológiai grade 

IDC = invasív (infiltráló) ductalis carcinoma 

IH: = immunhisztokémia 

ISH =  in situ hibridizáció 

Ki67 = proliferáló sejtek által expresszált fehérje 

KT:= kemoterápia 

LCIS= in situ loularis carcinoma 

LH = luteinizáló hormon 

LIN / LN = lobularis intraepithelialis neoplasia, lobularis neoplasia 

MIB1 =  Ki67 fehérje ellenes antitest 

MRI = mágneses rezonancia képalkotó vizsgálat 

NG:= nukleáris grade 

NSE = neuron specifikus enoláz 

NST/NOS = nem specifikált típus/no othervise specified 

PAl:= plazminogén aktivátor inhibitor 

PgR: = progeszteron receptor 

RT:= radioterápia 

Se Bi = szérum bilirubin 

SISH = silver in situ hibridizáció 

TAM:= tamoxifen 

TE = tesztoszteron 

uPA:= urokináz plazminogén aktivátor 

 

1.4. A betegség/állapot általános jellemzői 

1.4.1. Kockázati és kiváltó tényezők 

Az életkor, a családi anamnézis és mind az endogén, mind az exogén 

petefészekhormon-expozíció jelentősen fokozza az emlőrák kialakulásának rizikóját. Az 

étkezésnek, az alkoholfogyaszásnak és egyéb exogén tényezőknek az előbbiekhez képest 

kisebb szerepe van az emlőrák kialakulásában. 

Bizonyított (vastag szedés) és feltételezett (normális szedés) rizikótényezők emlőrákra. 
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Familiáris  elsőfokú rokon(ok) emlőrákja  

Endokrin  korai menarche  

késői menopauza  

kihordott terhesség hiánya 30 éves korig  

ösztrogénpótlás  

> 5 éven át antikoncipiens szedés: az elsőkihordott terhesség előtt >4 

éven át  

  korábbi ellenoldali vagy azonos oldali emlőrák 

Életmód  alkoholfogyasztás  

premenopauzálisan soványság  

menopauzálisan súlyfelesleg  

magas telítettzsírsav-tartalmú diéta  

  

Szövettanilag 

(biopsiával) 

igazolt eltérés  

 Emlőrák rizikó relatív  

 

fibroadenoma  

cysta  

ductectasia  

adenosis  

metaplasia (apocrin vagy laphám)  

enyhe hámhyperplasia atypia nélkül  

 

1  

1  

1  

1  

1  

1 

 

kifejezett hámhyperplasia atypia nélkül  

sclerotizáló adenosis 

atypusos lobuláris vagy ductális 

hyperplasia  

lobuláris-carcinoma in situ  

 

1,5-2  

1,5-2  

4-5  

8-10 

 

1.4.2. Genetikai háttér 

Az örökletes formák hátterében leggyakrabban DNS károsodás kijavításában szerepet 

játszó tumorszupresszor gének funkciókiesése, a BRCA1 és BRCA2 tumorszuppresszor gének 

mutációja áll. A BRCA mutáció hordozó (BRCA pozitív) egyének eseteiben az utódoknál a 

manifesztáció gyakorisága 90% feletti. Örökletes emlőrákok hátterében ritkábban egyéb gének 

(pl. CHEK2, PTEN, LKB1/STK11, TP53) csírasejtes mutációja áll. 

A TP53 tumorszuppresszor gén mutációja az emlőrákok 30-50 %-ban mutatható ki. A 

p53 fehérje funkciókiesésének következtében a betegség kevésbé reagál a kezelésre, 

feltehetően az apoptozisra való csökkent hajlam, a megnövekedett genom instabilitás és 

angiogenezis következményeként. 
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1.4.3. Incidencia/Prevalencia/Morbiditás/Mortalitás Magyarországon 

Az emlőrák a nők leggyakoribb rosszindulatú daganata, életük folyamán kb. 5–10%-ban 

várható kialakulása. Az összes carcinoma kb. 20%-a emlőrák.  

Magyarországon 2009-ben összesen 7072 (134 férfi és 6938 nő) új megbetegedést regisztráltak 

és 2183 beteg (14 férfi és 2169 nő) halt meg a betegség következtében.  

1.4.4. Jellemző életkor és nem. 

Az emlőrák, általában, 30 éves kor alatt ritka, bár az életkori gyakoriság a fiatalabb 

életkor felé tolódik. Ezt követően az előfordulása 50 éves korig növekszik, majd egy plateau 

szakasz, majd az incidencia ismételt meredek emelkedése észlelhető (40 éves korban 1/250, 60 

éves korban 1/35 a kialakulás esélye.). Hosszabb időszakot tekintve a férfi-nő arány az 

incidenciában 1/50, a mortalitásban 1/80. 

1.4.5. Panaszok/Tünetek/Általános jellemzők 

Az emlő daganatai leggyakrabban fájdalmatlan csomóként jelentkeznek, melyet a beteg 

saját maga, vagy klinikai / szűrővizsgálat fedez fel. Ritkábban a tumor a gyors növekedés 

mellett látható jeleket is mutat (pl. bőrpír, ödéma, behúzódás a bőrön, a bőr kifekélyesedése 

stb.).  

Amennyiben a tumor távoli áttéteket képez, úgy az áttét elhelyezkedésének függvényében 

okozhat kompressziós tüneteteket. 

1.4.6. Érintett szervrendszer(ek) – A tumor kiindulása és terjedése 

A tumor helyzetét az anatómiai szubrégiók szerint határozzuk meg. 

 

emlőbimbó   2% külső-felső negyed 40% 

centrális régió 18% külső-alsó negyed 10% 

belső-felső negyed 10% axillaris nyúlvány 10% 

belső-alsó negyed 10% 

 

(Férfinél hasonló a beosztás, de a mirigy mérete miatt nehéz a subrégiók között pontosan 

differenciálni.) 

 

A viszonylag lassan növekvő daganatok a női emlőben sokáig a mirigyállományra 

lokalizálódnak. Az intraductalisan vagy -lobularisan elhelyezkedő tumor hosszabb-rövidebb 

idő után áttöri a basalis membránt és invazívvá válik. A sejtkinetikai vizsgálatok szerint a 

daganatsejtek kb. 25-30 osztódáson mennek át, míg a tumor eléri az 1 cm-es nagyságot. A 

daganat növekedése során eléri a Cooper-szalagokat és a bőrön jellegzetes behúzódást (plateau-

tünet) okozhat. 

Az emlőmirigyen túlterjedő daganat infiltrálja a subcutan zsírszövetet, majd a bőrt is. 

Elérheti és deformálja az areolát és a mamillát. 

A mellkasfal infiltratiója esetén eléri és roncsolja a pectoralis izmokat (a pectoralis 

izmok daganatos beszűrtsége a TNM definicíók szerint még nem mellkasfali érintettség), a m. 

serratus anteriort, az intercostalis izmokat, elpusztíthatja a bordákat. Közvetlenül betörhet a 

mellüregbe, infiltrálva a fali- és viscelaris pleurát, majd a tüdőt.  

A daganat limfogén és/vagy hematogén úton képez áttétet. Leggyakrabban az azonos oldali 

axillaris, supraclavicularis és az a. mammaria interna menti nyirokcsomók érintettek. 

 

A regionális nyirokcsomók elhelyezkedése a következő: 

1. ipsilateralis axillaris és interpectoralis, 

(i) Level I. (alsó axillaris, beleértve az interpectoralis ú.n. Rotter-nyirokcsomókat) 

(ii) Level II. (középső axillaris) 
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(iii) Level III. (apicalis) 

 

2. ipsilateralis infraclavicularis, 

3. ipsilateralis a.mammaria interna mentén elhelyezkedő (parasternalis), 

4. ipsilateralis supraclavicularis tájékokban. 

 

Egyéb nyirokcsomó áttét (cervicalis, contralateralis a. mammaria int. körüli) távoli áttétnek 

(M) minősül. A betegség prognózisának fontos meghatározója az áttétes nyirokcsomók száma, 

az infiltratio kiterjedése (tokra, környező zsírszövetre, erekre, plexusra, mellkasfalra).  

A hematogén metasztatizálás elsősorban csontokban (70%), tüdőben és a pleurán (60%), 

májban (50%), mellékvesékben lép fel. Ritkább az agyi, bőr- és petefészekáttét. Egyes daganat 

típusok eltérő távoli metasztatikus mintázatot mutathatnak: így például lobularis rákok esetén 

gyakoribbak a zsigeri és csontáttétek, míg HER2 pozitív vagy ösztrogénreceptor-, 

progeszteronreceptor- és HER2-negatív rákok esetén gyakrabban fordul elő központi 

idegrendszeri metasztázis.  

1.4.8. Gyakori társbetegségek 

Az emlő rosszindulatú daganataihoz nem társul jellemző betegség, kivéve a herediter 

rákszindrómákban jelentkező emlőrákoknál, amelyeknél egyéb dagantok jellegzetes társulása 

figyelhető meg. Így például a BRCA1/BRCA2 mutációval jellemzett daganatokhoz gyakran 

társul petefészekrák, Li-Fraumeni-szindrómában pedig sarcoma, agytumor, leukaemia társulhat 

az emlőrákhoz. 

II. Diagnosztika  

2. A diagnosztikai eljárások célja, hogy megfelelő információk álljanak rendelkezésre a kezelés 

megtervezéséhez (prediktív faktorok) a prognózis becsléséhez (prognosztikai faktorok) és a 

beteg TNM és stádiumbeosztásának megadásához. 

2.1. Anamnézis 

A szokásos anamnesztikus adatokon kívül rögzíteni kell:   

• az emlőrák, petefészekrák familiáris előfordulását 

• egyéb tumoros megbetegedés familiáris előfordulását 

• az első és utolsó menstruáció idejét 

• az első szülés idejét 

• terhességek (szülések és abortuszok) számát  

• hormonális rendellenességeket  

• nőgyógyászati műtéteket 

• előzetes emlőműtéteket és azok okát 

• hormonális kezeléseket (fogamzásgátlók, hormonpótlő kezelések) 

• opcionálisan a táplálkozási szokásokat (állati zsiradékok, alkohol túlzott fogyasztása) 

2.2. Fizikális vizsgálatok  

• megtekintés (emlő aszimmetria, bőrtünet, váladékozás);  

• tapintás (az emlő négy kvadránsa, az emlőbimbó, a hónalj és az infra-, supraclavicularis 

nyirokrégió), korábbi műtéti hegek vizsgálata 

2.3. Kötelező diagnosztikai eljárások – prognosztikai tényezők 

A beteg kivizsgálásának és az emlődaganat hisztopatológiai feldolgozásának a célja a 

betegség prognózisának és kezelhetőségének megismerése. 
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Prognosztikai faktor: a diagnózis időpontjában meghatározott paraméter, amely kapcsolatba 

hozható a betegségmentes vagy abszolút túléléssel szisztémás – adjuváns kezelés nélkül.  

Az általánosan elfogadott számítógépes prognosztikai program, az AdjuvantOnline® 

használata javasolható (www.adjuvantonline.com). 

Prediktív faktor: bármely mért adat, amely a terápiára adott választ vagy annak hiányát képes 

előre jelezni (pl. Oncotye DX).  

 

A legfontosabb prognózist befolyásoló tényezők 

• A tumor mérete 

• TNM kategóriák (stádium) 

• Nyirok- és vérérinvázió 

• Szövettani típus 

• Szövettani grade (differenciáltság) 

• Szteroid (ER, PgR) receptor státusz 

• HER-2 overexpresszió és Her2 gén amplifikáció 

• Proliferáció (mitózis aktivitási index: mitózisszám / 10 (adott átmérőjű) nagy nagyítású 

látótér; Ki-67 (MIB-1) index: ezen ellenanyagokkal festődő tumorsejtek %-os aránya) 

A felsoroltak közül bizonyítottan prediktív jellegű: a szteroid-receptor és a HER-2 receptor 

státusz. [1. szintű evidencia] 

 

Klinikai faktorok 

● A beteg életkora / menopauzális státusza 

● A terhességek száma 

2.4. TNM rendszer 

A betegség stádiumát a tumorméret (T), a regionális nyirokcsomó érintettség (N) és a távoli 

metasztázisok jelenléte/hiánya megadása révén állapíthatjuk meg. 

T – az elsődleges tumor mérete 

TX A primer tumor nem ítélhető meg 

T0 Nincs kimutatható primer tumor 

Tis Carcinoma in situ 

Tis (DCIS) Ductalis in situ carcinoma 

Tis (LCIS) Lobularis in situ carcinoma 

Tis (Paget) Paget kór tumor nélkül (ha a Paget kór tumorral társult, a tumor mérete szerint 

osztályozunk) 

T1 2 cm-es vagy ennél kisebb átmérőjű invazív tumor 

T1mi 0,1 cm-es vagy kisebb átmérőjű microinvasio. (Mindig patológiai klasszifikáció) 

T1a A tumor 0,1 cm-nél nagyobb, de nem haladja meg a 0,5 cm-t 

T1b A tumor 0,5 cm-nél nagyobb, de nem haladja meg az 1 cm-t 

T1c A tumor 1,0 cm-él nagyobb, de nem haladja meg a 2 cm-t 

T2 A tumor 2 cm-nél nagyobb, de nem haladja meg az 5 cm-t  

T3 A tumor 5 cm-nél nagyobb  

T4 Bármely méretű tumor közvetlen mellkasfalra (a), vagy bőrre (b) terjedéssel 

T4a Mellkasfalra terjedés 

T4b Ödéma (a peau d’orange-t) vagy a bőr kifekélyesedése vagy szatellita bőrgöbök 

azonos emlőben 

T4c Ha a T4a és T4b kritériumok együttesen vannak jelen 

T4d Gyulladásos (inflammatoricus) carcinoma 

 

regionális nyirokcsomók(N) 

NX A regionális nyirokcsomók nem ítélhetők meg (pl. eltávolítás után) 
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N0 Nincs regionális nyirokcsomó áttét 

N1 Áttét a mobilis azonos oldali nyirokcsomó(k)ban 

N2 Azonos oldali egymással vagy a környező szövetekkel összekapaszkodott 

nyirokcsomóáttétek 

N2a Azonos oldali nyirokcsomó áttétek egymással vagy a környező struktúrákkal 

összekapaszkodva 

N2b Áttét csak klinikailag kimutatható* azonos oldali mammaria interna 

mentinyirokcsomókban, klinikailag kimutatható hónalji nyirokcsomó áttét 

nélkül 

N3 Áttét az azonos oldali infraclaviculáris nyirokcsomó(k)ban hónalji nyirokcsomó 

érintettséggel vagy anélkül, vagy klinikailag észlelhető azonos oldali mammaria 

interna nyirokcsomókban klinikailag észlelhető hónalji nyirokcsomó áttétek 

megléte esetén, vagy áttét az azonos oldali supraclaviculáris nyirokcsomó(k)ban 

hónalji vagy mammaria interna nyirokcsomó részvétellel 

 

N3a Áttét az azonos oldali infraclavicularis nyirokcsomó(k)ban  

N3b Áttét az azonos oldali mammaria interna menti nyirokcsomó(k)ban és a hónalji 

nyirokcsomó(k)ban 

N3c Áttét az azonos oldali supraclavicularis nyirokcsomó(k)ban 

 

Távoli áttétek (M) 

M0  Nincs távoli áttét 

M0(i+)  Nincs fizikális vizsgálattal, képalkotóval kimutatható áttét, de mikroszkóposan 

vagy  molekuláris módszerrel igazolható 0,2 mm-nél nem nagyobb daganatos 

érintettség távoli szervekben, nem regionális nyirokcsomókban (izolált 

tumorsejtek) vagy a vérben (keringő tumorsejtek). 

M1  Távoli áttét van  

 

*  Klinikailag kimutatható: képalkotóval ábrázolható (kivéve a lymphoscintigraphiát), vagy 

fizikális vizsgálattal észlelhető. 

 

A műtét utáni patológiai pTNM és kiegészítői 

Célja: 

- A tumor pontos behatárolása és egy vagy többgócú voltának megállapítása. A multiplex 

tumorokat a pT kategória után zárójelben megjelölt gócszám vagy „m” szimbólum fejezi 

ki; pl.: pT1c(2) – duplex emlőrák, amelynél a nagyobb tumorgóc pT1c kategóriájú, vagy 

pT2(m) – multiplex emlőrák, ahol a gócok számát nem jelölték meg, és a legnagyobb pT2 

kategóriájú. (Csak a képalkotóval vagy makroszkóposan elkülönülő gócok esetén 

használható jelölések; a szövettani leletben azonban célszerű a mikroszkópos 

többgócúságot is megjelölni, ha jelen van.) 

- A tumor méretének, kiterjedésének pontos meghatározása, ami magában foglalja a 

prognosztikai tumorméret (invazív komponens), valamint a teljes tumorméret (in situ és 

invazív daganat együttes kiterjedése) legpontosabb megadását.  

- Az erekbe való betörés megállapítása. (LX, L0, L1: nyirokér/capillaris vonatkozásában; 

VX, V0, V1, V2 vénák esetén) 

- A nyirokcsomó-metasztázis megerősítése vagy kizárása, az áttétes nyirokcsomók 

számának megállapítása, makro- és mikrometasztázisok elkülönítése, az invasio 

kiterjedésének leírása (nyirokcsomó tokja, környező szövetek). 

- A reszekciós felszínek megítélése (RX – nem megítélhető, R0 – épben eltávolított, R1 – 

mikroszkóposan nem az épben eltávolított, R2 – makroszkóposan nem az épben 

eltávolított kategóriákkal jelezhető. Lényeges megjegyezni, hogy az R kategóriák nem 
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csupán lokálisan értelmezhetők, ami miatt meg kell jelölni, hogy pl. lokálisan R0 a 

reszekció; távoli áttét jeleléte miatt is lehet R2, vagy metasztazektómia révén is lehet R0.) 

- Neoadjuváns kezelésre adott válasz fokát a TNM-től független regressziós osztályozással, 

kezelés utáni anatómiai kiterjedését az ypTNM kategóriákkal kell jellemezni. 

- Természetesen, a fentiek mellett a hisztológiai diagnózis a pTNM-től független egyéb 

tényezőkre is ki kell, hogy térjen: pl. a szövettani típus meghatározására a WHO által 

javasolt kódolással. 

 

pT-primer tumor 

Patológiai pT: azonos a klinikai T osztályozással, de méretben csak az invazív komponens 

szövettani metszeten mért átmérője számít. Nagyobb, mikroszkóposan egy blokkban nem 

mérhető tumorok esetén a makroszkópos méret is megfelelő a TNM 7. kiadása értelmében. 

 

pN- regionális nyirokcsomók patológiai osztályozása 

Az osztályozáshoz legalább level I dissectio szükséges, és a vizsgált 

nyirokcsomók száma legalább 6 legyen. (A TNM ajánlása minimum 6 

nyirokcsomó, de ez is csak az őrszemnyirokcsomó-biopszia és az angolszász-

skandináv hónalji mintavétel keretein túl.) 

pNX A regionális nyirokcsomók nem ítélhetők meg. (Nincs vizsgálatra eltávolítva vagy 

már előzőleg eltávolították)  

pN0 Nincs regionális nyirokcsomó áttét.  

pN0i (-) szövettanilag nincs kimutatható regionális nyirokcsomó áttét, negatív IHC. 

pN0i (+) szövettanilag igazolható, 0,2 mm-nél nem nagyobb vagy 200-nál kevesebb 

daganatsejtet tartalmazó nyirokcsomó áttét.(A legnagyobb összefüggő sejtcsoport 

mérete, több ilyen esetén vagy ilyenek hiányában a sejtszám az irányadó.) 

pN0 (mol-) szövettanilag nincs regionális nyirokcsomó áttét, negatív molekuláris biológiai 

leletek (általában RT-PCR). 

pN0 (mol+) szövettanilag nincs regionális nyirokcsomó áttét, pozitív molekuláris biológiai 

leletek (általában RT-PCR). 

pN1mi mikrometasztázis vagy micrometastasis (nagyobb, mint 0,2 mm, nem nagyobb, 

mint 2,0 mm)  

pN1 áttét 1-3 azonos oldali hónalji nyirokcsomóban és/vagy a mammaria interna menti 

nyirokcsomókban, utóbbi esetben sentinel nyirokcsomó meghatározással észlelt, 

klinikailag nem kimutatható 

pN1a  áttét 1-3 hónalji nyirokcsomóban  

pN1b áttét a mammaria interna menti nyirokcsomókban, csak őrszemnyirokcsomó 

vizsgálattal észlelt mikroszkopikus betegség, képalkotó vagy fizikai vizsgálattal 

nem detektálható. 

pN1c  áttét 1-3 hónalji nyirokcsomóban és a mammaria interna menti nyirokcsomókban, 

utóbbi a pN1b alatt leírt feltételekkel.  

pN2 áttét 4-9 hónalji nyirokcsomóban vagy fizikális vizsgálattal és/vagy képalkotóval 

kimutatható mammaria interna nyirokcsomó áttét, hónalji nyirokcsomó 

áttétnélkül. 

pN2a áttét 4-9 hónalji nyirokcsomóban  

pN2b klinikailag kimutatható mammaria interna menti nyirokcsomó áttét hónalji 

 nyirokcsomó áttét nélkül. 

pN3 áttét 10 vagy több hónalji nyirokcsomóban, vagy infraclavicularis 

nyirokcsomókban, vagy klinikailag kimutatható azonos oldali mammaria interna 

nyirokcsomókban 1 vagy több hónalji nyirokcsomó jelenlétében, vagy áttét több, 

mint 3 hónalji nyirokcsomóban klinikailag ki nem mutatható mikroszkopikus 
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mammaria interna menti nyirokcsomó áttétekkel, vagy azonos oldali 

supraclavicularis nyirokcsomó áttétek.  

pN3a áttét több mint 10 hónalji nyirokcsomóban, vagy áttét az infraclavicularis 

nyirokcsomókban  

pN3b klinikailag kimutatható áttét azonos oldali mammaria interna menti 

nyirokcsomókban 1 vagy több áttétes hónalji nyirokcsomóval együtt, vagy áttét 

több, mint 3 hónalji nyirokcsomóban és mammaria interna menti 

nyirokcsomókban, utóbbi csak őrszem nyirokcsomó vizsgálattal mikroszkóposan 

kimutatható, de klinikailag nem észlelhető. 

pN3c azonos oldali supraclavicularis nyirokcsomó áttétek  

 

„pN1(mol+)” A TNM 7. kiadása által sem elfogadott kategória, amelyet a European Working 

Group   for Breast Screening Pathology azonban ajánl a szinte kizárólag kvantitatív  

  molekuláris vizsgálattal elemzett és ezáltal azonosított, pN0(mol+) kategóriánál  

  nagyobb volumenű áttétek jelölésére. 

 

pM- távoli metasztázis 

 pM1-nek csak akkor klasszifikáljuk a távoli áttétet, ha annak hisztológiai vagy 

citológai 

 vizsgálata megtörtént (tehát az áttétet műtéttel eltávolították vagy abból biopsia  

 történt). 

 

2.4.1. Stádiumbesorolás  

Stádium T N M 

0 Tis N0 M0 

I A   T1* N0 M0 

I B T0, T1* N1mi M0 

II A T0, T1* N1 M0 

 T2 N0 M0 

II B T2 N1 M0 

 T3 N0 M0 

III A T0, T1*, T2 N2 M0 

 T2 N2 M0 

 T3 N1, N2 M0 

III B T4 N0, N1, N2 M0 

III C bármely T N3 M0 

IV bármely T bármely N M1 

*     T1mi is beleértve 

 

2.5. Laboratóriumi vizsgálatok 

• Teljes vérkép (minőségi is) 

• Májfunkció: GOT, AP, GGT, se Bi, GPT 

• Vesefunkció: CN, kreatinin 

• Ionok: Na, K, Ca 

• Tumormarkerek: CA15-3, CEA, CA549 (breast cancer associated antigen) áttét esetén 

érzékenyebb, mint a CEA. 

• Hormonok: FSH, LH, nemi hormonok (E1, E1-S, E2, TE, AD, DHEA, DHEA-S) 
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2.6. Képalkotó vizsgálatok 

2.6.1. Az emlők vizsgálómódszerei és alkalmazásuk algoritmusai 

 

• Mammográfia: 30/35 éves kor felett (lásd 2.6.3. is) kötelező, de többször szült nőknél, 

főleg nagyobb emlőknél esetleg 30 év alatt is, szükség esetén kiegészítve célzott, nagyított 

felvételekkel, vezérelt mintavétellel. A digitális mammográfia egyes betegcsoportokban 

bizonyítottan jobb eredményű, mint a hagyományos – a vonatkozó technikai előírások 

betartása esetén.  

 

• Emlő UH-vizsgálata: 30 év alatt, ill. a mammográfiát kiegészítendő, vagy megerősítendő 

kérdéskor, sz.e. vezérelt mintavétellel kiegészítve. Color Doppler nem kötelező, de 

kiegészítésként alkalmazható.   

 

• MR-mammográfia: ha a mammográfia és az UH-vizsgálat alapján a tumor jelenlétéről 

nyilatkozni nem lehet, metasztatikus axillaris nyirokcsomó mellett primer tumor 

keresésekor, ismert daganatnál a multiplicitás, kiterjedés, bilateralitás, mellkasfali érintettség 

vizsgálatára, denz emlőknél, recidíva/heg elkülönítésére, magas rizikójú betegcsoportban 

tumor keresésre (szűrésre), emlő implantátum integritásának vizsgálatára vagy ha a protézist 

tartalmazó emlők vizsgálatakor a hagyományos képalkotók kiegészítésre szorulnak. 

Neoadjuváns kezelés hatásának lemérésében az MR nagyon ígéretes módszer. A korlátozott 

értékelhetőség miatt műtét után 6, sugárkezelés után 12-18 hónapon belül általában nem 

végezhető – kivéve speciális esetekben (csak radiológussal történt előzetes konzultáció 

alapján). Core/vacuum core biopsziát követően célszerű néhány hetes késleltetéssel végezni 

az MR vizsgálatot: az esetleges haematoma felszívódását célszerű megvárni, bár ez 

általában nem zavarja a diagnosztikát.  
 

• Duktográfia: klinikailag intraductalis folyamat gyanúja esetén, amennyiben ez a többi 

képalkotó és intervenciós módszerrel nem zárható ki. Segítségével az érintett járat(ok)  

műtét előtti festékes jelölése is elvégezhető.   

 

• Szcintimammográfia: az érzékeny radiológiai és intervenciós módszerek kialakulása előtt 

használt módszer, amelynek – alacsony szenzitivitása (85%) és specificitása (87%) miatt – a 

korai emlőrákok diagnosztikai protokolljában nincsen helye.  

 

• 18F-FDG PET/CT (a továbbiakban PET/CT) vizsgálat:  

- Emlőszűrésre nem alkalmas.  

- Emlőrák gyanújakor a vizsgálat rutinszerű végzése nem indokolt, mert: 

- 1 cm-nél kisebb átmérőjű tumorok kimutatásában érzékenysége alacsony  

- alacsony FDG-aviditású tumorok (DCIS, LCIS, low grade lobularis cc., tubularis cc.) 

a mérettől függetlenül is rejtve maradhatnak. 

- Okkult tumor keresésére a PET kevésbé alkalmas, mint az emlő MR vizsgálat.  

 

• Nem tapintható emlőelváltozások műtét előtti jelölése:  

A nem tapintható emlődaganatok preoperatív lokalizáció után kerülnek műtétre. Az 

elváltozást ultrahang, mammográfiás vagy MR vezérléssel dróthoroggal kell megjelölni, 

vagy izotópos jelölésnél (ROLL technikánál = radioguided occult lesion localization) 

99mTc-mal jelölt nanokolloidot injektálni.  

 

• Neoadjuváns/primer szisztémás kezelés előtt, vagy ha a kezelés során a regresszió 

mértékéből várható hogy a laesio eltűnhet – amennyiben emlőmegtartó műtétet terveznek – 
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a daganat centrumába képi vezérléssel MR kompatibilis fémklip percutan behelyezése 

ajánlott.   

 

• Beutalás mammográfia/ultrahang vizsgálatra:  
Mivel az adott betegnél szükséges képalkotó módszer(ek) kiválasztása és elvégezhetősége 

számos tényezőtől függ (klinikai kérdés, életkor, emlőméret stb.), ezért javasoljuk, hogy 

„mammográfia” és „emlő ultrahang” célzott beutalások helyett „komplex emlővizsgálat”-ra 

szóljon a beutaló, és a vizsgálóhely döntsön a klinikai kérdés függvényében, hogy a kettő 

közül melyik vizsgálatot tartja szükségesnek – illetve ha mindkettőt, akkor milyen 

sorrendben.  
 

2.6.2. Emlőrák szűrés 

Célja: panaszmentes, 45-65 éves nők szervezett behívásos szűrővizsgálata 2 évente.  

 

Vizsgálómódszerek:  

• Mammográfia + fizikális vizsgálat (szakasszisztens)  

• Értékelése: kettős orvosi leolvasás (radiológus) 

Pozitív, vagy kétes esetben a beteg visszahívása komplex diagnosztikai emlővizsgálatra 

(kiegészítő vizsgálatokra). 

• Kiegészitő emlővizsgálatok (ami az adott probléma tisztázásához szükséges):  

célzott-, nagyított, stb. felvételek, UH-vizsgálat, vezérelt mintavétel, MRI, stb.  

 

2.6.3. Klinikai és diagnosztikai komplex emlővizsgálat 

Célja: panasszal rendelkező páciens kivizsgálása. Célja a lehető legpontosabb (lehetőleg 

cyto/hisztológiai mintavétellel kiegészített) pre-operatív/pre-terápiás diagnózis felállítása, a 

műtétre kerülő eseteknél a malignus/benignus arány optimalizálása érdekében.  

30/35 éves* életkor felett:  

• mammográfia+fizikális vizsgálat  

• kiegészíthető UH-vizsgálattal (körülírt, tapintható laesio, váladékozás, denz emlő 

esetén) 

• szükség esetén mintavétel (biopszia) 

• MRI-mammográfia elvégzése javasolt, ha mammográfiával, UH-vizsgálattal, 

mintavétellel nem jutunk elégséges információhoz – de csak akkor, ha MRI-rel a 

diagnózis várhatóan pontosítható (csak előzetes radiológiai konzílium alapján). 

• Nem tapintható laesiók műtétjénél preoperatív jelölés és orientált specimen 

mammográfia (vagy specimen UH-vizsgálat) kötelező.  

30/35 éves* életkor alatt 

• fizikális és UH-vizsgálat, esetleg mammográfia (szült nőknél, nagyméretű 

emlőknél, stb.) 

• szükség esetén mintavétel, MRI, stb.: lásd az előző pontban 

 

* az életkori határt egyedi elbírálás alapján kell meghatározni (radiológus) 

2.6.4. Férfi emlő kivizsgálása 

• Panaszmentes férfiaknál emlőszűrésre nincsen szükség.  

• Panasz esetén a férfi emlő kivizsgálási algoritmusa a női emlőével megegyezik.  

• Daganatos emlőnél a kezelés utáni követés módja is megegyezik a női emlőével. 

• A pubertáskori gynaecomastia eszközös vizsgálatára elegendő az ultrahangvizsgálat.  
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• Felnőttkori gynaecomastia vizsgálatánál 30 éves kor felett a mammográfia is 

elvégzendő, kétes esetekben mintavétellel kiegészítve. 

• Műtét csak igazolt malignitás vagy ennek igen alapos gyanúja esetén, esetleg 

kozmetikai célból célszerű.  

 

Minőségbiztosítás: a feltételekről és az elvárt eredményekről lásd az EU emlőszűrési 

indikátorokat és a magyar szűrési-diagnosztikus protokollt.  

• az emlők vizsgálatát kizárólag a Szakmai Kollégium Radiológiai Szakmai Tanácsadó 

Testülete és a Magyar Radiológusok Társasága Emlődiagnosztikai Szekció által kiadott 

„Komplex Emlődiagnosztikai Jártassági Vizsga”-val rendelkező radiológus szakorvos 

végezheti, az elvárt technikai minimumfeltételekkel 

• mammográfiát szakspecifikus képzettségű asszisztens (röntgenasszisztens, radiográfus, 

képi diagnosztikai és intervenciós szakasszisztens, képi diagnosztikai asszisztens) 

végezhet 

• izotóp vizsgálatok: nukleáris medicina szakorvos, szakspecifikus képzettségű 

asszisztens 

 

2.7. Citológiai és szövettani vizsgálat 

2.7.1. Aspirációs cytológia, core biopszia és vacuum-asszisztált biopszia 

Biopszia vezérlése:  

 

• Mindig képalkotó módszerrel vezérelve történjen – tapintható, vagy nem tapintható 

elváltozásoknál egyaránt.  

• UH-vezérelt mintavétel javasolt az emlőből és a regionális nyirokcsomókból, ha a 

tapintható vagy nem tapintható elváltozás UH-vizsgálattal jól látható.  

• Mammográfiával vezérelt (sztereotaxiás) mintavétel a nem tapintható, UH-val nem 

azonosítható és nem biztosan benignus elváltozásoknál, pl. mikrokalcifikációnál. 

• MRI-vezérelt mintavétel szükséges azokban az esetekben, amikor az emlő elváltozása 

csak MRI-vel ábrázolható. 

• Minden típusú képalkotó eljáráshoz a vizsgálóhelynek biztosítani kell a vezérelt 

mintavételi lehetőséget vagy hátteret. 

• Aspirációs citológia, szövethenger (core) biopszia, vacuum-asszisztált (vacuum 

core) biopszia: 

• A pre-operatív/nonoperatív/pre-terápiás komplex diagnosztika eredménye kellő 

biztonságot kell, hogy adjon az operáló sebésznek a műtét pontos tervezéséhez és/vagy 

az onkológusnak a terápia kiválasztásához.  

Onkológiai terápiát, mastectomiát és axillaris blockdissectiót általában a pozitív core biopsziás 

eredményre alapozva javasolt végezni. A patológus, onkológus, sebész és radiológus közötti 

konszenzus esetén azonban, a műtét/terápia indikációjának felállítása alapozódhat az aspirációs 

cytológia pozitív eredményére is. 

Az aspirációs citológia (FNA) és a core biopszia egyaránt rendkívül fontos a diagnosztikában 

és terápiás tervezésben. A citológia gyorsabb, olcsóbb, de pontatlanabb eljárás (több fals 

negatív és értékelhetetlen minta), a core biopszia pontosabb (szövettani típus, receptorok, 

benignitás definitív megerősítése), és általában kiküszöböli a tévedéseket a fibrotikus 

elváltozások, kezelt emlőkben kialakult laesiók megítélésében.  

Általában a helyi elérhetőség függvényében kell dönteni a FNA/core biopszia 

választásban, kivéve:   
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• Vacuum-asszisztált biopszia **(pl.Mammotome – hazai elérhetősége nagyon limitált) 

vagy hagyományos core biopszia szükséges a mikromeszesedések tisztázásához. 

Amennyiben meszesedéseknél valamilyen ok miatt mégis FNA történik, a negatív vagy 

benignus eredményű aspirációs cytológiát nem lehet a malignitás kizárására elfogadni. A 

FNA – pozitivitása esetén – a malignitás preoperatív megerősítésére lehet csupán 

alkalmas. Ha nem nyerhető a terápiás döntéshez elegendő információ, sebészi excízió 

szükséges. 

• Amennyiben a terápiás tervezéshez szükséges vagy a társszakmák (sebész, onkológus) 

protokolljai ezt igénylik, (pl. neoadjuváns, mastectomia) első lépésben core biopszia 

végzendő. 

 

Egyik eljárás sem alkalmas definitív diagnózisra papillaris laesiók, atypusos intraductalis 

hámproliferációk és egyes további B3/C3 esetekben, ilyenkor excízió szükséges. In situ 

carcinoma diagnózis esetén egyik módszer sem alkalmas esetleges invázió kizárására.  

 

A cytológiai vizsgálat eredményét C1-5, a szövethenger biopsziás minták eredményét B1-5 

kategóriákkal kódoljuk. 

 

Akár egybehangzóak, akár ellentmondanak a radiológiai/patológiai/klinikai vélemények, írásos 

„Összefoglaló lelet” készítése feltétlenül szükséges a terápiás döntéshez. Ezt a vizsgálatokat 

összegző radiológus vagy az emlő team adja ki. 

 

2.7.2. A műtéti körülmények között eltávolított emlő(részlet), axillaris szövettani minta 

patológiai feldolgozása.  

• Műtét előtti sebészi próbaexcisio elvégzésére általában nincs szükség. A 

neoadjuváns kezelés megtervezéséhez a hormonreceptor- és Her2 státusz meghatározás 

optimálisan core biopsziás mintában történik. Aspirációs cytológiai mintákon HER2 

FISH végezhető, alkoholos fixálást követően keneten a hormonreceptor státusz 

immuncitokémiai meghatározása fals negatív eredményt adhat. 

• Műtét alatt patológiai (makroszkópos, mikroszkópos, molekuláris) vizsgálat a primer 

tumor, a reszekciós szél érintettség és a nyirokcsomók áttétes voltának kizárására vagy 

megerősítésére. 

• 10 mm-es vagy ennél kisebb léziók eseteiben tilos fagyaszásos vizsgálatot végezni, 

ennek az in situ ductalis carcinomák és a kizárólag mikrokalcifikációként megjelenő 

elváltozások eseteiben nincs is értelme. Az intraoperatív vizsgálat mibenlétéről, 

elvégezhetőségéről véglegesen a patológus dönt. A megbízható preoperatív 

diagnosztikus triász eredménye, ideértve a core biopszia eredményét is, kellő 

biztonságot kell, hogy adjon az operáló sebésznek a műtét pontos tervezéséhez.  

 A nem tapintható emlőelváltozások esetében optimálisan intraoperatív specimen 

mammográfia végzendő. 

• A beteg számára előnyt jelent a sentinel nyirokcsomók intraoperatív vizsgálata, ha ennek 

során igazolódik a metastasis, mert így az axillaris blokkdisszekciót egy ülésben el lehet 

végezni, ha szükséges. Az őrszemnyirokcsomó intraoperatív vizsgálata során azonban 

általában nem dolgozhatjuk fel a nyirokcsomó egészét, így a negatív eredményt 

időlegesnek kell tekinteni addig, amíg a fixálás, beágyazás és általában lépcsőzetes 

metszés után meggyőződünk a tumormentességről. Az őrszemnyirokcsomó intraoperatív 

vizsgálatára az imprint cytológiai vizsgálat vagy fagyasztott metszet használatos, a helyi 

adottságoknak legmegfelelőbbet ajánlott alkalmazni.  (European Working Group for 

Breast Screening Pathology, Cserni G. Pathological Work-up of sentinel lymph nodes in 

breast cancer. Eur J Cancer 2003;39:1654-1667). Újabban terjednek az intraoperatív 



 

15 

molekuláris módszerek is az áttétek detektálására. 

 

Műtét utáni szövettani vizsgálat: a műtéti preparátum részletes szövettani vizsgálata. 

• A műtéti preparátumot az eltávolítás után azonnal, fixálás és rámetszés nélkül a 

patológiai osztály/patológus rendelkezésére kell bocsátani. 

A műtéti preparátumokat (emlő vagy axillaris blokk) jobban jellemzi a tömegük, mint a 

3 dimenzióban megadott méretük, ami miatt javasolt a tömeg megadása is a méretek 

mellett, esetleg helyett. 

• A szövettani vizsgálatra küldött mintákat olyan alaposan kell feldolgozni, hogy a 

tumorok prognosztikai és prediktív faktorait megfelelő pontossággal meg lehessen 

állapítani a vizsgálat során. 

• Mint minden mérés eredménye, a tumorméret makro- és mikroszkópos meghatározása 

is megközelítő érték, de rögzítése elengedhetetlen. Minimálisan a legnagyobb 

tumorátmérőt kell megadni. (Ez eshet más síkba is, mint a szeletelés síkja, ami miatt a 

tér mindhárom irányában meg kell ítélni a tumor nagyságát.) Ha a makroszkópos és a 

mikroszkópos mérés között eltérés van, akkor az utóbbi az irányadó – kivéve, ha a 

tumor olyan nagy, hogy nem lehet, vagy értelmetlen mikroszkóposan mérni. 

• Az elváltozás többgócúságát elsősorban a radiológus, másodsorban a patológus állapítja 

meg. A többgócú tumorok hagyományos felosztása (multifokális vagy multicentrikus) 

helyett meghatározott számú gócról vagy multiplex / többgócú tumorokról célszerű 

nyilatkozni. A pT stádiumot a legnagyobb góc alapján adjuk meg. 

• A tumor méretétől függetlenül a daganatot reprezentatív módon kell feldolgozni, ami 

ideálisan a teljes metszéslap több síkban történő vizsgálatával érhető el. 

• A műtéti preparátumot (pl. sebészi öltésekkel) jelölni kell (legalább három egyértelmű, 

lehetőleg sugárfogó jelzéssel, pl: medialis, lateralis, superior pólus vagy 

centrális/mamillaris, perifériás és órajárással egyező irányú vagy két behelyezett 

öltéssel és az oldal megadásával) a megfelelő orientációhoz. Az orientáció 

konvencionálisan az álló betegre való hivatkozással történik: azaz a superior/inferior 

irány a cranialis/caudalis iránynak, az anterior/posterior a ventralis/dorsalisnak felel 

meg, és a medialis/lateralis pedig a test középvonalához közelebbi, illetve távolabbi 

jelentéssel értelmezendő. Az orientáció tényét a patológusnak is rögzíteni kell. Javasolt, 

hogy a fasciát jelölje a sebész, illetve a meglétéről a sebész és a patológus is 

nyilatkozzon. 

• A műtéti preparátum reszekciós felszíneinek festése – legegyszerűbben tussal, az 

utólagos tájékozódást megkönnyítendő, optimálisan legalább két különböző színnel (pl. 

fekete elülső, kék hátsó felszín) és a legideálisabban 6 színnel – az ép szél 

megítélésének szempontjából fontos. Hagyományosan az ajánlatos minimális ép szél in 

situ ductalis carcinomák esetében 10 mm, invazív carcinomák esetében 5 mm. Újabb 

adatok alapján azonban az invazív tumorok esetén a tumormentes festett szél elérése az 

elsődleges cél. Posterior (mellkasfali) irányban, illetve a bőrrel nem fedett anterior 

irányban ezek az ép szegélyek nem mindig érhetők el, ilyenkor a multidiszciplinaritás 

jegyében lényeges kiegészítő információ lehet a műtéti leírásban pl. az, hogy a mellkas 

felé a fasciáig (vagy nem addig) terjedt a kimetszés.  

Nem az épben történt kimetszés esetén reexcisio szükséges, amelynek preparátumát 

szintén orientálni kell különös tekintettel az előző kimetszéshez való viszony 

tisztázására; csak így lehetséges az új reszekciós felszínek patológiai vizsgálata. 

• Ajánlott – különösen kisebb méretű elváltozásoknál – a szeletekről makrofotó és főként 

a mikrokalcifikációval járó léziók esetében, a szeletekről is specimen mammográfiás 

felvétel készítése. Ugyancsak indokolt a specimen mammográfia minden olyan esetben, 

amikor a radiológiailag jelzett elváltozás a metszlapokon nem azonosítható. 
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• A más intézetben készült patológiai mintát kérdéses esetben ajánlott bekérni a 

véleményalkotáshoz. (idézet: Kecskeméti Konszenzus Dokumentum 2010 szövege 

alapján) 

 

A preklinikai, tünetet nem okozó emlőrákok csoportja 

• Egységes orientációs elvek esetén kevés olyan eset adódik, ahol bizonytalanság miatt 

szükség lehet arra, hogy a műtéti anyag felszeletelése előtt azt a sebész még egyszer 

lássa, és ilyenkor helytelen ezt a lépést kihagyni. A kiszűrt és eltávolított tumor 

azonosságának megállapítására posztoperatív megbeszélések kiváló lehetőséget adnak. 

• Lehetőség szerint ajánlott, de nem nélkülözhetetlen az ún. „óriásblokkok”, metszetek 

készítése.  

• A tumorból történő mintavétel mellett elengedhetetlen a tumor környezetében lévő 

épnek tűnő területekből – beleértve a sebészi reszekciós felszíneket is - mintát venni 

szövettani vizsgálatra. 

 

Klinikai tüneteket okozó emlőrákok csoportja esetében az előzőekben megállapított elvek itt is 

érvényesek, a következő kiegészítésekkel: 

• Nagyméretű tumorok esetén legalább 4 blokkot célszerű készíteni a tumor körüli 

emlőállományból is.  

• Mastectomia kapcsán a mamilla és areola feldolgozása, valamint az ép kvadránsokból is 

egy-egy blokk indítása javasolt. 

• Primer szisztémás kezelés esetében a tumort eredetileg tartalmazó, és optimális esetben 

a kezelés megkezdése előtt megjelölt terület (tumorágy) és környezete részletesen 

feldolgozandó a valós regresszió megállapítása céljából. Radio-patológiai 

összehasonlítás (specimen mammográfia, szeletekről készült specimen mammográfia) 

és óriásblokk technika javasolt. Különös figyelmet kell fordítani a többgócúság 

megállapítására is. Ha szükséges, hagyományos festés mellett bizonytalan megítélés 

esetén citokeratin immunhisztokémia is igénybe vehető a reziduális tumor kimutatására. 

A regresszió megítélését segítheti a korábbi hengerbiopsziás mintával való összevetés. 

A regresszió fokának mennyiségi megítélésére az 1. táblázatban bemutatott sémát 

javasoljuk. 

 

1. TÁBLÁZAT: Javaslat a primer tumor (TR) és nyirokcsomóáttét (NR) regresszió 

megítélésének módjára 

 

Primer tumor (TR) 

1: Teljes patológiai regresszió 

 a: nincs reziduális carcinoma 

 b: nincs reziduális invazív carcinoma, de van reziduális DCIS 

2: Részleges terápiás válasz 

 a: minimális (<10%) reziduális (invazív) daganat 

 b: egyértelmű terápiás válasz 10-50% közötti reziduális (invazív) daganattal 

 c: egyértelmű terápiás válasz, de >50% reziduális (invazív) daganattal 

3: Nincs regresszióra utaló jel. 

 

Nyirokcsomók (NR) 

1: nincs metasztázis, regressziós jelek sem láthatók; 

2: nincs metasztázis, de regresszió jelei láthatók; 

3: metasztázis regresszió jeleivel; 

4: metasztázis regressziós jelek nélkül 
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Több különböző terápiás választ mutató nyirokcsomó esetén mindig a rosszabb választ tükröző 

besorolás a megfelelő. 

2.7.3. Őrszemnyirokcsomó 

• Az őrszemnyirokcsomók alapvetőnek tartott vizsgálata a beágyazásos szövettani 

vizsgálat. Ugyanakkor igény lehet az intraoperatív értékelésre is. Ennek célja az áttétes 

sentinel nyirokcsomók minél nagyobb részének azonnali felismerése, de nem szabad 

figyelmen kívül hagyni, hogy a műtét alatti makroszkópos és mikroszkópos vizsgálatok 

nem azonosítják teljeskörűen az áttéteket; különösen a mikrometasztázisok esetén 

alacsony a szenzitivitásuk. Az intraoperatív vizsgálatokra mind a citológia, mind pedig 

a fagyasztásos szövettan alkalmas, de az egész nyirokcsomó fagyasztásos 

sorozatmetszése ellenjavallt. Validált kvantitatív reverz transzkripciós polimeráz 

láncreakción, egy lépéses nucleinsav amplifikáción (OSNA) alapuló tesztek is 

alkalmasak metasztázisok intraoperatív vizsgálatára. (Ezek többnyire úgy lettek 

kalibrálva, hogy az izolált tumorsejt kategóriába tartozó eseteket ne minősítsék 

áttétesnek). Alapelv, hogy a nyirokcsomó egésze nem használható fel a műtét közbeni 

vizsgálatra. 

• A patológia számára átadott (első megközelítésben negatív) sentinel nyirokcsomót 

minimálisan lépcsőzetesen metszve kell vizsgálni (javasolt a 200-500 mikron közötti 

lépcsőzetes metszés), míg az első megközelítésben áttétes nyirokcsomók esetén az 

áttétről minél pontosabb információt adó minimális vizsgálat (pl. a legnagyobb méretet 

tükröző metszlap szövettani vizsgálata) elegendő. 

• A HE festéssel negatív őrszemnyirokcsomók citokeratin immunhisztokémiai vizsgálata 

segítséget nyújthat kis volumenű nyirokcsomó-érintettség (mikrometasztázis, izolált 

tumorsejt) kimutatásában. Különösen invazív lobularis rákok esetén tárhat fel HE 

festéssel rejtve maradó áttéteket. A kis volumenű nyirokcsomó-érintettség bizonytalan 

prognosztikai jelentősége miatt a citokeratin immunhisztokémia rutinszerű alkalmazása 

HE festéssel negatív őrszemnyirokcsomók esetén jelenleg nem írható elő. 

2.7.4. Axilláris blokk feldolgozása 

• Valamennyi nyirokcsomót ki kell preparálni szövettani vizsgálatra. Az 5 mm-nél 

nagyobb nyirokcsomókat 2-3 mm vastag szeletekre vágva ágyazzuk be, az 5 mm-nél 

kisebbeket egészben kell beágyazni. A makroszkóposan egyértelműen áttétes 

nyirokcsomókból elegendő egy reprezentatív blokk beágyazása. A fentiek végzésekor 

olyan metodikát és jelölést kell alkalmazni, amely a vizsgálat végén lehetővé teszi a 

vizsgált és az áttétes nyirokcsomók számának megadását. (Pl. festés, 

nyirokcsomószám/blokk pontos rögzítése, ha nem egy nyirokcsomó kerül egy blokkba.) 

• Primér szisztémás kezelést követően eltávolított hónalji nyirokcsomók esetén a kezelés 

előtti nyirokcsomó status ismerete és közlése a patológussal nélkülözhetetlen. A 

nyirokcsomókon túl, a gyakran csak tapintható, kis kötőszövet tömörülések is 

vizsgálandók ilyenkor. Csupán heg és regresszióra utaló elváltozás esetén a citokeratin 

immunhisztokémia rutinszerű alkalmazása nem indokolt, tumorra gyanús HE lelet 

esetén azonban alkalmazása segíthet a reziduális daganat tisztázásában.   

2.7.5. Prognosztikai és prediktív faktorok speciális vizsgálata (Szteroidreceptor- és HER-2 

meghatározás) 

• Jelenleg az alcímben megadottak képezik az emlőrák kezelését befolyásoló, külön 

vizsgálandó tényezőket. 

• A friss preparátumot lehetőleg azonnal, de mindenképpen 3 órán belül fixálni kell, 

szteroidreceptor meghatározására 30 percen belül fixált anyag az optimális.  
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• A szteroidreceptor meghatározás optimális módszere az immunhisztokémia. 

Elvárható, hogy a prognosztikai és prediktív markereket immunhisztokémiával vizsgáló 

laboratóriumok külső minőségellenőrzési programban vegyenek részt, és működésüket 

ott elfogadhatónak minősítsék.  

• Az ösztrogén- és progeszteronreceptor meghatározás az elvárható. Az 

„ösztrogénreceptor” általában az alfa altípust jelenti, az ösztrogénreceptor-béta valamint 

az androgénreceptor vonatkozásában még kevés a prognosztikai vagy prediktív 

vonatkozású tapasztalat ahhoz, hogy meghatározásukat elő lehessen írni.  

• A vizsgálat értékelésekor elterjedt, hogy 10%-os festődési arány felett tekintsék 

pozitívnak a tumorokat, napjainkban azonban ez a határérték helytelennek tűnik, ami 

miatt nem javasolt a használata.  

• A festődő sejtek becsült arányát és a festődés intenzitását célszerű a leletben megadni. 

A terápiás hatás vonatkozásában pontosabb predikciót tesz lehetővé az alábbiakban 

javasolt szemikvantitatív gyorspontozási rendszer (Allred féle gyors pontszám) (A 

hamis negativitás elkerülésének érdekében, ha a szövettani típus vagy a grade alapján 

kicsi a valószínűsége a negatív reakciónak, azt adekvát kontrollok mellett javasolt 

ismételni).  

 

2. Táblázat: Ösztrogén- és progeszteronreceptor meghatározás az Allred féle gyors 

pontozással 

       

Átlagos intenzitás:     Pont 

Negatív     0 

Gyenge     1 

Közepes     2 

Erős      3 

 

Pozitív sejtmagok aránya: 

nincs      0 

<1%      1 

1-10%      2 

10%-1/3     3 

1/3-2/3      4 

>2/3      5 

 

A két részpont összege adja meg az összpontszámot. Lehetséges értékek:0, 2-8. 

(Endokrin terápiás hatás >2 pontszám esetén várható.) 

 

• A gyakorlatban a HER-2 státusz meghatározása részben a HER-2 fehérje 

overexpresszióját (immunhisztokémia), részben a HER-2 gén amplifikációját (in situ 

hibridizáció, ISH) veszi alapul. A költségeket is figyelembe vevő, nemzetközi 

ajánlásokkal összhangban álló gyakorlatias megközelítés az, hogy az 

immunhisztokémiával 3+ értékelésű minták olyan pozitivitást képviselnek, ami a HER-

2 elleni célzott („targeted”) kezelést lehetővé teszi. (A hamis pozitivitás elkerülésének 

érdekében azokban az 3+ értékelésű esetekben, ahol a szövettani típus vagy a grade 

ellentmond ennek a HER-2 státusznak (tubularis carcinoma, mucinosus carcinoma, 

grade I ductus carcinoma), minimum a HER-2 IH reakció megismétlése ajánlatos.) Az 

immunhisztokémiával 2+ értékelésű minták molekuláris módszerrel történő további 

vizsgálatot igényelnek, míg a HER-2 immunfestés alapján 0 vagy 1+ értékelésű minták 

a célzott kezelés, illetve prognosztikai szempontból negatívnak tekintendők. 
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Amennyiben bizonytalan az immunhisztokémiai reakción alapuló besorolás ISH / 

molekuláris vizsgálat indokolt. 

• Az ISH vizsgálatok közül a fluoreszcens (FISH) a legszélesebb körben alkalmazott. A 

FISH-sel bizonytalan eredményt adó mintáknál az ismételt vizsgálat vagy (primeren 

végzett FISH esetén) az immunhisztokémia az esetek egy részében tisztázhatja a 

besorolást, máskor ez nem lehetséges. A FISHnek megfelelő alternatívája lehet a 

kromogén (chromogen, CISH) vagy a fém ezüst kiválásán alapuló (silver, SISH) 

módszer is. Léteznek egyéb alternatív, széles körben nemigen alkalmazott molekuláris 

módszerek (pl. kvantitatív polimeráz láncreakció) is, de ezek egyelőre nem javasolhatók 

a terápiás döntések vonatkozásában. 

•  

3. Táblázat: HER-2 vizsgálatok értékelése* 

Immunhisztokémia: 

3+ értékelés: Komplett, körkörös, erős membránfestődés a sejtek >10%-ában;  

2+ értékelés: Körkörös, komplett, vagy körkörös, inkomplett közepes vagy gyenge 

intenzitású membránfestődés a sejtek >10%-ában,  

illetve körkörös, komplett, erős membránfestődés a sejtek ≤10%-ában;  

1+ értékelés: Inkomplett gyenge memránfestődés a sejtek > 10%-ában;  

0 értékelés: <10%-ban észlelt pozitivitás, inkomplett festődés, vagy a festődés hiánya. 

 

Célzott kezelés szempontjából pozitívnak tekinthetők a 3+ értékelésű esetek, és 

bizonytalannak a 2+ értékelésű esetek, beleértve az erős membránfestődést a sejtek 

<10%-ában mutató eseteket. Negatívnak kell tekinteni a 0 és 1+ értékelésű eseteket.  

 

(F)ISH: 

Kettős jelölésű ISH próba esetén 

Ha  

a HER2/CEP17 arány ≥2,  

POZITÍVnak kell tekinteni 

a HER2/CEP17 arány <2,  

POZITÍVnak kell tekinteni, ha az átlagos HER2 kópiaszám ≥6 sejtenként 

BIZONYTALANnak kell tekinteni, ha az átlagos HER2 kópiaszám ≥4 és <6 sejtenként 

NEGATÍVnak kell tekinteni, ha az átlagos HER2 kópiaszám <4 sejtenként 

 

Centromer jelölés nélküli HER2 ISH próba esetén 

Ha 

az átlagos HER2 kópiaszám ≥6 sejtenként, POZITÍVnak kell tekinteni 

az átlagos HER2 kópiaszám ≥4 és <6 sejtenként BIZONYTALANnak kell tekinteni 

az átlagos HER2 kópiaszám <4 sejtenként NEGATÍVnak kell tekinteni 

 

Megjegyzések:  

• Mind az immunhisztokémiai, mind az ISH módszer esetében a patológusnak meg kell 

győződnie arról, hogy nincs ellentmondás a daganat hisztopatológiai típusa és a HER2 

meghatározás eredménye között.** 

• Immunhisztokémiai vagy ISH vizsgálattal bizonytalan HER2 státuszúnak minősített 

daganatok esetében további IHC vagy ISH tesztet kell végezni az eredetileg vizsgált, 

vagy egy másik reprezentatív tumor blokkból. 

• Recidív vagy metasztatikus tumor minták vizsgálata esetén újra el kell végezni HER2 

státusz  meghatározását. 
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• Prediktív (a terápiát befolyásoló) immunhisztokémiai vizsgálatokat végző patológiai 

osztályoknaknál elvárás a külső minőségbiztosítási programban való részvétel és az ott 

megfelelő minősítés elérése. ( 

• * 2013. október 7-én megjelent ASCO ajánlás alapján: Journal of Clinical Oncology 

2013 doi:10.1200/JCO.2013.50.9984 

 

• ** Újabb HER2 meghatározás szükséges, ha az eredeti meghatározás eredménye 

HER2 pozitivitást mutatott: 
• az alábbi típusú hisztológiai grade 1 carcinomák esetében: 

• Invazív ductalis vagy nem pleomorph lobularis carcinoma, ösztrogén- és 

progeszteronreceptor pozitív 

• Tubularis carcinoma  

• Mucinosus carcinoma  

• Cribriform carcinoma  

• Adenoid cysticus carcinoma  

• Ha a core biopsziás mintában az eredeti HER2 státusz negatív volt, meg kell 

ismételni a HER2 vizsgálatot az alábbi esetekben: 

•  Grade 3 tumor 

•  Ha a core biopsziás mintában kis mennyiségű tumorszövet volt 

• Ha a műtéti mintában high grade carcinomát látunk, amely a core biopsziás 

mintában nem volt jelen 

• Ha felmerül a gyanú, hogy a core biopsziás minta feldolgozásakor preanalitikai 

hiba lépett fel 

 

A Ki-67 proliferációs marker a sejtciklusban lévő sejteket jelöli. Meghatározására egyre 

nagyobb igény van az onkológiai kezelés befolyásolása céljából. A meghatározás 

immunhisztokémiával történik, de a kvantifikációra vonatkozóan továbbra is inkonzisztensek 

az irodalmi adatok. A becslésen alapuló festődési index meghatározás nem rosszabb, mint az 

alapos számoláson alapuló kvantifikáció, de bizonytlan, hogy a gyakran változó határértékek és 

azok terápiás implikációi hogyan viszonyulnak az egyes módokon meghatározott Ki67 indexek 

értékekhez. A Ki67 index ezek értelmében csak durva megközelítésben segíthet a kezelés 

kialakításában. 

 

2.7.6. A kórszövettani lelet 

Az emlőrák kórszövettani leletezése szabad szöveges formában történhet. Ugyanakkor 

fontos része kell, hogy legyen akkor is a leletnek a patológiai vizsgálat során meghatározható, 

klinikailag lényeges prognosztikai tényezők megadása. Ezeknek rövid és klinikailag orientált 

összefoglalása javasolt. A lényeges és független prognosztikai tényezők, valamint a kezelés 

szempontjából fontos prediktív tényezők alábbi leletmintában megadott körét jelenleg 

elegendőnek tartjuk. Más faktorok vagy nem bírnak kellő jelentőséggel (pl. necrosis, elastosis, 

stb.) vagy független prognosztikai értékük ez ideig nem bizonyított (pl. ploiditás, telomerase, 

cathepsin D, stb.) vagy meghatározásuk technikai körülményei nem egységesek (Ki67).  

Megjegyzendő, hogy a nottinghami kombinált szövettani grade megadása néhány ritka 

kivételtől eltekintve (pl. adenoid cysticus vagy mucoepidermoid carcinoma) a gyakoribb 

speciális emlőrákokban is hordozhat prognosztikai információt, ezért ezeknél is javasolt a 

grade alkalmazása. 

Ugyancsak megjegyzendő, hogy az emlőrákok molekuláris osztályozására többféle 

csoportosítás létezik, és ezek számos gén expressziójának a vizsgálatával határozhatók meg. 

Bár léteznek törekvések az egyes molekuláris kategóriák immunhisztokémiai reakciók alapján 

történő definiálására, az átfedés nem tökéletes. A klinikai onkológiában a szisztémás kezelést 
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egyelőre többnyire a szteroidhormon-receptorok és a HER-2 státus alapján határozzák meg, 

ami miatt a molekuláris kategóriákat csak megközelítően azonosító immunhisztokémiai 

reakciók alapján nem javasoljuk a molekuláris kategóriák (pl. luminalis A, luminalis B, HER-2, 

basalis ... stb) alkalmazását a szövettani leletben. 

 
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 [6. táblázat]:  

1 nem HG, nincs necrosis .............................. 

2 nem HG, + necrosis ................................... 

3 HG ± necrosis 

............................................ 
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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 (7. táblázat): 

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 

 

pT.........   pN...........   M........... 

 

2.8. Az emlődaganatok szövettani típusai 

2.8.1. Az intraductalis proliferatív hámelváltozások 

 

A WHO 2012-es beosztása az alábbi intraductalis proliferatív léziókat különíti el: 
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• Szokványos intraductalis hyperplasia (nem prekurzor lézió!)     

• Hengersejtes atípia/Lapos hámatípia (Flat Epithelial Atypia)   

• Atípusos ductalis hyperplasia *       

A DCIS és LCIS a WHO 2012-es kiadásának felosztásában Prekurzor léziók:  

• Ductalis carcinoma in situ 

• DCIS „low grade” (Nuclearis G1)       

• DCIS „intermediate grade” (Nuclearis grade G2)     

• DCIS „high grade” (Nuclearis grade G3)      

 

2.8.2. A lobularis neoplasia (LN): lobularis intraepithelialis neoplasia (LIN), atypusos 

lobularis hyperplasia (ALH) és in situ lobularis carcinoma (LCIS),  

Az elváltozás általában multifokális és multicentrikus, gyakran kétoldali és klinikai tüneteket 

nem okoz. Húsz éves követési időtartam után 25-30%-ban invasív lobularis vagy ductalis 

carcinoma alakul.
1
 

LIN 1:  az érintett acinusok hámja kismértékben kiszélesedett, kis, uniform sejtek alkotják. 

LIN 2: a kisméretű uniform sejtek fokozott proliferációja kitágítja és kitölti az acinusokat, 

szabad lumenek még láthatók, a lobularis stroma jól elkülöníti az acinusokat. 

LIN 3: A típus: a kifejezetten tág, nagyrészt összefolyó acinusokat a LIN 1-2-ben látható sejtek 

töltik ki. B típus: a nem tágult acinusokat pecsétgyűrű-sejtek, vagy nagyobb polymorph 

sejtek töltik ki, esetleges comedo nekrózissal. 

ALH: a kisméretű uniformis sejtek fokozott proliferációja kitágítja és kitölti az acinusokat, 

szabad lumenek még láthatók, a lobularis stroma jól elkülöníti az acinusokat. 

LCIS: Klasszikus típus: a kifejezetten tág, nagyrészt összefolyó acinusokat a kisméretű, 

monomorph sejtek töltik ki. Pleomorph típus: a nem mindig tágult acinusokat 

pecsétgyűrű-sejtek, vagy nagyobb polymorph sejtek töltik ki, comedo nekrózis is 

társulhat. 

2.8.3. Az emlődaganatok WHO felosztása 

Az egyes daganat típusok részletes ismertetése meghaladja ezen irányelv kereteit, itt csak 

felsorolásuk szerepel (WHO Classification of tumors of the breast, IARC 2012). Az emlő 

hámeredetű malignus tumoraival kapcsolatos általános elveket részben szöveges, részben 

táblázatos formában tartalmazza ez a dokumentum. 

 

4. Táblázat: az emlődaganatok WHO felosztása 

 

HÁM EREDETŰ DAGANATOK 

• Microinvazív carcinoma 

• Invazív emlőcarcinoma 

▪ Invazív carcinoma, máshogy nem osztályozható (NOS/NST) 

                                                 
1
 A ductalis és lobuláris neoplasticus hámproliferációk (nem egyértelmű esetekben) az E-cadherin (adhéziós 

fehérje) és a 34BetaE12 magas molekulasúlyú citokeratin klón immunhisztokémiai vizsgálatával különíthetők el 

ADH és DCIS eseteiben az E-cadherin IH reakció erősen pozitív, LN eseteiben negatív, ezzel szemben a CK 

34βE12 LIN esetekben gyakran jellegzetes perinuclearis pozitivitást ad, ADH-ban és DCIS-ben negatív. 

(Kivételes esetkben aberráns festődési mintázat is előfordulhat). (Érdekesség, hogy a klón CK1,5,10,14 specifikus, 

de ezen cytokeratinok egyike sem festi a lobularis neoplasia sejtjeit, csak a fent megjelölt klónnal festődnek) 

-* Ha az elváltozás <2 mm (ill. egy TDLU-t érint és nem terjed a ductusokban) ADH-nak, ha nagyobb és az 

extraterminális ductusokban terjed, low grade DCIS-nek kell tartani. 

- Flat epithelialis atypia a low grade „clinging” DCIS-nek felel meg, számos egyéb szinonimája is ismert; a 

clinging carcinoma megjelölés jelentősége inkább szakmatörténelmi, mint a neoplasticus jelleget kifejező 

megnevezés, a napi gyakorlatban azonban nem javasolt ezt a terminus technicust használni. 
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• Pleomorph carcinoma 

• Carcinoma osteoclast-szerű óriássejtekkel 

• Carcinoma choriocarcinomatosus jelleggel 

• Carcinoma melanotikus jelleggel 

▪ Invazív lobularis carcinoma 

• Klasszikus ILC 

• Solid ILC 

• Alveolaris ILC 

• Pleomorph ILV 

• Tubulo-lobularis carcinoma 

• Kevert  lobularis carcinoma 

▪ Tubularis carcinoma 

▪ Cribriform carcinoma 

▪ Mucinosus carcinoma 

▪ Carcinoma medullaris jellemzőkkel 

• Medullaris carcinoma 

• Atypusos medullaris carcinoma 

• Invazív carcinoma medullaris jelleggel 

▪ Carcinoma apocrin differenciációval 

▪ Carcinoma pecsétgyűrűsejtes differenciációval 

▪ Invazív micropapillaris carcinoma 

▪ Metaplasztikus carcinoma, máshogy nem osztályozható 

• Low grade adenosquamosus carcinoma 

• Fibromatosis-szerű metaplasticus carcinoma 

• Laphám carcinoma 

• Orsósejtes carcinoma 

• Metaplasticus carcinoma mesenchymalis differenciációval 

o Chondroid differenciáció 

o Ossealis differenciáció 

o Egyéb mesenchymalis differenciáció 

o Kevert metaplasticus carcinoma 

o Myoepithelialis carcinoma 

• Ritka daganat típusok 

▪ Carcinoma neuroendocrin jellegzetességekkel 

• Jól differenciált neuroendocrin tumor 

• Rosszul differenciált (kissejtes) neuroendocrin carcinoma 

• Carcinoma neuroendocrin differenciációval 

▪ Secretoros carcinoma 

▪ Invazív papillaris carcinoma 

▪ Acinus sejtes carcinoma 

▪ Mucoepidermoid carcinoma 

▪ Polymorph carcinoma 

▪ Oncocytás carcinoma 

▪ Lipid-gazdag carcinoma 

▪ Glikogén gazdag világossejtes carcinoma 

▪ Sebaceus carcinoma 

▪ Nyálmirigy/bőrfüggelék típusú daganatok 

• Cylindroma 

• Világossejtes hydradenoma 

▪ Epitheliális-Myoepitheliális tumorok 

▪ Pleomorph adenoma 
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▪ Adenomyoepithelioma 

• Adenomyoepithelioma carcinomával 

▪ Adenoid cysticus carcinoma 

• Prekurzor léziók (ld. fent) 

• Intraductalis proliferatív léziók (ld. fent) 

• Papillaris léziók 

▪ Intraductalis papilloma 

• Intraductalis papilloma ADH-val 

• Intraductalis papilloma DCIS-sel 

• Intraductalis papilloma LCIS-sel 

▪ Intraductalis papillaris carcinoma 

▪ Encapsulalt papillaris carcinoma 

• Encapsulalt papillaris carcinoma invázióval 

▪ Solid papillaris carcinoma 

• In situ 

• Invazív 

• Benignus hámproliferációk 

▪ Sclerotizáló adenosis 

▪ Apocrin adenosis 

▪ Microglandularis adenosis 

▪ Sugaras heg/complex sclerotizáló lézió 

▪ Adenomák 

• Tubularis adenoma 

• Laktációs adenomma 

• Apocrin adenoma 

• Ductalis adenoma 

 

MESENCHYMALIS DAGANATOK 

• Nodularis fasciitis 

• Myofibroblastoma 

• Desmoid típusú fibromatosis 

• Inflammatoricus myofibroblastos tumor 

• Benignus vascularis tumorok 

o Hemangioma 

o Angiomatosis 

o Atypusos vascularis léziók 

• Pseudoangiomatosus stromalis hyperplasia 

• Granularis sejtes tumor 

• Benignus perifériás ideghüvely tumorok 

o Neurofibroma 

o Schwannoma 

• Lipoma 

o Angiolipoma 

• Liposarcoma 

• Angiosarcoma 

• Rhabdomyosarcoma 

• Osteosarcoma 

• Leiomyoma 

• Leiomyosarcoma 

FIBROEPITHELIALIS DAGANATOK 

• Fibroadenoma 
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• Phyllodes tumor 

o  Benignus 

o  Borderline 

o  Malignus 

o  Low grade periductalis stromalis tumor 

• Hamartoma 

AZ EMLŐBIMBÓ DAGANATAI 

• Emlőbimbó adenoma 

• Syringomatosus tumor 

• Paget kór 

MALIGNUS LYMPHOMA 

• Diffúz nagy B-sejtes lymphoma 

• Burkitt lymphoma 

• T-sejtes lymphoma 

o  Anaplasticus nagysejtes ALK negatív lymphoma 

• Extranodalis MALT típusú lymphoma 

• Follicularis lymphoma 

ÁTTÉTI DAGANATOK 

A FÉRFI EMLŐ DAGANATAI 

• Gynaecomastia 

• Carcinoma 

o  Invasív carcinoma 

o  In situ carcinoma 

KLINIKAI FORMÁK 

• Inflammatorikus carcinoma 

• Bilateralis emlőcarcinoma 

2.8.4. Egyes szövettani típusok leírása 

Invasív (infiltráló) ductalis carcinoma (IDC) not otherwise specified (NOS, kmn, külön 

megjelölés nélkül), azaz nem speciális típus (NST) 60-75%. Ezen belül lehet még: 

Kevert típus (egyéb szövettani típussal együtt egy tumoron belül). 

Pleiomorph típus, - rendkívül változatos, gyakran többmagvú óriássejtes forma. 

Carcinoma osteoclastszerű óriássejtekkel – a sejtdús stromában osteoclastszerű óriássejtek 

láthatók. 

Carcinoma melanoticus jelleggel – a Paget kórban és a melanomával kevert formákban van 

cytoplasmaticus melanin pigment. 

Speciális típusú emlőrákok (minimum a tumor 90%-nak jellegzetesnek kell lennie az ilyen 

besoroláshoz) 

 

Invasiv lobularis carcinoma 5-15% 

Klinikailag a gyakoribb multiplicitás és bilateralitás mellett a gyakoribb csontba történő 

áttétképzés jellemzi. A tumor szerkezete és a sejtek differenciáltsága és differenciációja 

szerint számos altípusba sorolják. Klasszikus, pleiomorph, alveolaris, solid, 

pecsétgyűrűsejtes, apocrin, stb. Gyakran ER pozitív. 

Tubularis carcinoma 

Bőséges, helyenként sejtdús, stromális kötőszövetben egyrétegű köb vagy hengerhámmal 

bélelt csövecskék, a sejtek a lumen felé cytoplasmaticus nyúlványokkal rendelkeznek. 

Kisebb arányban cribriform elemelet is tartalmazhat. Osztódó sejtforma ritka. Gyakorlatilag 

100 %-ban szteroid receptor pozitív. 

Invasív cribriform carcinoma 
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Kerek cribriform (kisebb arányban tubularis) lumeneket tartalmazó tumor, közepes vagy 

kisméretű sejtekkel. Jó prognózisú szteroid receptor pozitív. 

Medullaris carcinoma 

Körülírt, puha, metszlapon velős, kissé transparens tumor. A rosszul differenciált, 

pleiomorph sejtek szinciciális fészkeket, hálózatosan összefüggő nyalábokat képeznek, 

kifejezett intra- és peritumoralis lympho-plasmacytás infiltrációval. Sok mitosis látható. 

Rendszerint szteroid receptor negatív a tumor. A szerzők nagy része relatíve kedvező 

prognózisúnak tartja. 

Mucinosus (mucint termelő, colloid) carcinoma 

Viszonylag jól körülírt, puha daganat. Elkülönítenek; 

a/ mucinosus (colloid) típust – nyáktócsákban tumor sejtcsoportok helyezkednek el. 

b/ pecsétgyűrűsejtes formát, intracytoplasmaticus PAS pozitív nyák felhalmozódással. 

c/ mucinosus cystadenocarcinoma típust- papillaris adenomatosus tumor nyákkal 

körülvéve. 

Jó prognózisú, szteroid receptor pozitív tumor. 

Neuroendocrin daganatok 

Elkülönítenek;  

a/ solid – orsó vagy plasmacytoid, finoman szemcsés cytoplasmájú sejtekből felépülő 

carcinomát. 

b/ atypusos carcinoid-szerű, rosettákat képező kisméretű henger vagy köbsejtekből 

felépülő atypusos carcinoid típust. 

c/ Kissejtes/zabszemsejtes carcinomát. 

d/ nagysejtes neuroendocrin carcinomát.  

A tumorsejtek NSE, synaptophysin, chromogranin pozitivitása jellemző. A prognózis 

differenciáltságtól függ. 

Invasív papillaris carcinoma 

Az esetek nagy része körülírt lobulalt, a cysticusan tágult ductusok falán áthatoló papillaris 

növedékek infiltrálják a környező szöveteket. Szteroid receptor pozitív, relatíve jó 

prognózisú forma. 

Invasív micropapillaris carcinoma 

Néhány sejtból álló pseudopapillaris növedékek tágult vascularis lumenekhez hasonló 

stromális résekben helyezkednek el. A differenciáltnak tűnő szerkezet ellenére gyakran 

agresszív, rossz prognózisú a daganat. 

Apocrin carcinoma 

Élénk eosinophil, szemcsés vagy vacuolizált cytoplasmával rendelkező, nagyméretű 

sejtekből épül fel. Feltételezve az apocrin transformációt, valamennyi szövettani ráktípus 

lehet apocrin jellegű. Androgén receptor pozitív, ösztrogén receptor negatív tumor. 

Prognózisa lényegében azonos az invazív ductalis NST rák eseteiben tapasztaltakkal.  

Metaplasticus carcinoma 

Tisztán epithelialis formák. 

Laphám sejtes carcinoma. 

Adenosquamosus és Mucoepidermoid carcinoma. 

Adenocarcinoma orsósejtes metaplasiával. 

Kevert epithelialis/mesenchymális metaplasticus carcinoma.  

Carcinoma csontos differenciációval. 

Carcinoma porcos differenciációval. 

Matrix termelő carcinoma (porcos-csontos metaplasiával). 

Carcinosarcomák, ez utóbbiak rendkívül agresszív tumorok. 

Lipid-gazdag (rich) carcinoma 

A tumorsejtek túlnyomó többsége a cytoplasmában neutralis lipidet tartalmaz. Agresszív, 

rossz prognózisú daganat. 
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Secretios (juvenilis) carcinoma. 

Differenciált, solid, microcysticus, tubularis szerkezetű tumor. Nagy mennyiségű intra- és 

extracellularis, tejszerű secretummal. Rendkívül kedvező kórlefolyású daganat. 

Onkocytas carcinoma 

A solid, vagy mirigyes szerkezetű tumor rendszerint körülírt, a tumorsejtek ovális vagy 

polygonalis alakúak, bőséges, finoman szemcsés eosinophil cytoplasmával 

(mitochondriumok) kerek vagy ovális, monoton maggal. 

A prognózis még nincs meghatározva. 

Adenoid cysticus carcinoma(adenocysticus basalsejtes, cylindromatosus carcinoma) : 

Trabecularis, tubularis, cribriform és solid formák fordulnak elő. Un. basaloid és eosinophil 

sejtekből épülnek fel. Differenciált, jó prognózisú tumor, kb. 10%-ban képez távoli 

metastasist. 

Acinus-sejtes carcinoma  

Solid microcystás és microglandularis formákat írtak le. A tumorsejtek cytoplasmája 

szemcsés amphophil, a sejtmagok szabálytalan alakúak. Relatíve gyakoriak a mitosisok. 

Rossz prognózisú daganatok. 

Glycogen-gazdag (rich) világos-sejtes carcinoma 

A tumor solid, ritkán tubularis és papillaris szerkezetű. A polygonalis tumorsejtek élesen 

elhatároltak, a világos vagy finoman szemcsés cytoplasmában PAS pozitív diastase labilis 

glycogén mutatható ki. A hyperchrom magokban prominens nucleolusok vannak. Ezt a 

rákféleséget agresszív tumornak tartják. 

Sebaceosus carcinoma 

Változó nagyságú sebaceosus sejtekből épül fel, a sejtek ovális vagy orsó alakú, ritkán 

lipoblast-szerű sejtekkel, esetlegesen eosinophil cytoplasmával.  A prognózis bizonytalan.  

Inflammatoricus (gyulladásos) emlőrák 

Ezt a carcinoma típust lényegében a jellegzetes bőrtünetek alapján diagnosztizálják, klinikai 

entitás. Az emlő bőre erythemas, odémás, narancshéjtünettel, érzékenységgel, a bőr 

forróságával, és néha tapintható tumorral. Az elváltozások hátterében a cutan nyirokereket 

túlnyomórészt daganatsejt embolusok töltik ki.  A tüneteket okozó tumor rendszerint grade 

III, dedifferenciált ductalis NST carcinoma, amely általában szteroid receptor negatív és 

HER-2 pozitív. A kórlefolyás agresszív, a prognózis kiemelkedően rossz.  

Myoepithelialis differenciációt mutató daganatok 

Az immunhisztokémia lehetővé tette az un. basalis típusú myoepithelialis (me) 

emlőtumorok elkülönítését. A simaizom aktin, a p63, a Calponin, Caldesmon, Maspin, stb. 

jelzi a tumorsejtek myoepithelialis jellegét. A myoepithel fő típusai az un. világossejtes és 

az orsósejtes forma. Egyes esetekben azonban a dedifferenciált sejtek myoepithelialis 

differenciációja csak immunhisztokémiával bizonyítható. 

Adenomyoepitheliomák 

a/ adenomyoepithelioma benignum,  

b/ adenomyoepithelioma malignum. 

A hámmal bélelt mirigyeket orsó alakú, vagy világos cytoplasmájú myoepithelialis sejtek 

veszik körül. A hám és a myoepithelialis komponens is mutathat malignus transformációt. 

Az adenomyoepitheliomák ritkán képeznek áttéteket, főleg a regionális nyirokcsomókban. 

Myoepithelioma benignum 

Rendszerint az orsósejtes forma alakul ki. El kell különíteni IH-val az un. orsósejtes 

carcinomától. 

Myoepithelioma malignum (myoepithelialis carcinoma). 

Myoepithelialis sejtekből áll, gyakran orsósejtes, a tumorsejtek myoepithel sejtekre 

jellemző immunfenotípusúak. Ritkábban „epimyoepithelialis” carcinoma is előfordul, 

kevert sejtpopulációval. A differenciált orsósejtes myoepithelialis carcinomák relatíve 

jó prognózisúak.  
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2.8.5. Férfi emlő daganatai 

Gynaecomastia: nem daganatos elváltozás szövetileg a felszaporodott ductusokat cellularis 

myxoid stroma veszi körül, amely fibroblastokból, myofibroblastokból áll. Az elváltozás 

recidiválhat, és ritkán atípusos hyperplasia, DCIS is kialakulhat benne. 

Carcinoma ritka, az emlőrákok 1%-át teszi ki. 

A női emlőrákokhoz hasonló szöveti szerkezet mellett ritkább a lobularis invasiv carcinoma 

típus. A prognózis a stádiumtól függ, hasonló a női emlőrákok prognózisához.  

2.8.6. Szokatlan klinikai megjelenésű emlőrákok 

Ezek a klinikailag különleges formák rendszerint ductalis típusok, a gyerekkori eseteket kivéve 

általában rossz prognózisúak. Agresszív viselkedésük oka egyrészt a gyulladás következtében 

kialakult gyors szóródás (inflammatorikus carcinoma), valamint a proliferációt elősegítő 

hormonstimuláció, másodsorban pedig a késői felismerés.  

- Carcinoma terhességben és lactatio alatt. 

- Occult emlőrák axillaris nyirokcsomóáttéttel. 

- Carcinoma ectopiás emlőmirigyben. 

- Carcinoma gyerekekben. 

2.8.7. Öröklődő vagy familiaris emlőcarcinoma 

Az un. öröklődő vagy familiaris emlőcarcinoma (syndroma) leggyakrabban mutáns BRCA1 és 

BRCA2 szuppresszor génnel rendelkező nőkben alakul ki, de más ismert genetikai hátterű 

tumorok is ismertek. A sporadikus emlőrákokkal összehasonlítva gyakran magas nuclearis 

grade-del, proliferációs kinetikával rendelkezik. Gyakrabban szteroid receptor negatív, de a 

típustól függően pozitív is lehet. Gyakoribb a medullaris, illetve lobularis szövettani típusú 

tumor. 

2.8.8. Génexpressziós profil alapján megkülönböztetett tumortípusok  

A DNS microarray vizsgálatokkal, a génexpressziós profil alapján többnyire 5 altípust 

különböztetnek meg, de felmerül újabb altípusok lehetősége is. A génexpressziós mintázat 

különbözősége valószínűsíthetően a tumorok alapvetően eltérő sejt biológiáját tükrözi. Emellett 

az egyes szubtípusok eltérő klinikai viselkedését, eltérő prognózisát is leírták. A génexpressziós 

profilok alapján elkülönített daganat típusokat viszonylag jó közelítéssel immunhisztokémiai 

profiljuk alapján is igyekeznek a napi gyakorlat számára könnyebben hozzáférhető módon 

csoportosítani a következők szerint: 

 

• Luminális A : (ER+ és PgR magas, HER2 negatív) 

• Luminális B : (ER+ és PgR alacsony, fokozott proliferációs aktivitás és/vagy HER2 

pozitív; a 2013. évi St Gallen konszenzus szerint a PgR pozitivitás 20% alatti vagy a 

Ki67 legalább 20%-os) 

• Her2: (ER-, PgR-, HER2 pozitív) 

• Basal-like (bazális fenotípusú emlőrák, helyesebben emlőrák bazális-szerű 

fenotípussal): ( ER-, PgR-, HER2 negatív, Ck5/6 +, és/vagy HER1(EGFR) +) A tripla 

negatív (ER-/PgR-/Her2-) emlőrákok egy része ide tartozik. 

• Normal breast like (normál emlő szerű): csak a gén cluster alapján különül el, nincs 

külön immunfenotípusa. 

• Fentiek mellett újabb molekuláris altípusok is leírásra kerültek (pl.: molekuláris 

apocrin, claudin-low) 

2.8.9. Egyéb vizsgálatok 

Kiegészítő diagnosztikai vizsgálatok, differenciál diagnosztika (felhasznált bizonyítékok, 

azok szintjei és forrásai) 

 

2.9. Diagnosztikai algoritmusok  
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III. Gyógykezelés 

 Az emlőrák korszerű multidiszciplináris kezelése magas színvonalon csak akkor 

lehetséges, ha a beteg vizsgálatait és gyógykezelését végző valamennyi szakterület igényes 

művelésének és folyamatos, szoros együttműködésének személyi és tárgyi feltételei adottak. Ez 

legcélszerűbben Onkológiai Központok köré szerveződve valósítható meg.  

 A terápiás javallatot Onkológiai Bizottság határozza meg, amelyben a radiológia, 

patológia, speciális labordiagnosztika, sebészet, klinikai onkológia (kemo-, endokrin-, anti-

HER2-, molekulárisan célzott, és szupportív terápia), sugárterápia képviselője feltétlen vegyen 

részt. A bizottság a javallatot a diagnózis pontosításával együttesen, még a tervezhető 

beavatkozásokat megelőzően konzultálja, mert csak így van mód a legmegfelelőbb primer 

(sebészi vagy neoadjuvans gyógyszeres vagy sugár-) terápia meghatározására. Kívánatos minél 

több emlőrákos beteg számára lehetővé tenni az ellenőrzött klinikai vizsgálatokban (“trial”) 

való részvételt. 

3.1. Sebészeti ellátás  

3.1.1. Jóindulatú emlődaganatok sebészeti ellátása 

Ciszta 

A többgócú mikrocisztás mastopathia nem tartozik a sebészi ellátás körébe, Nagyobb cysták 

esetén elsődlegesen alkalmazandó terápiás eljárás az un. pneumocystographia (a cystatartalom 

lebocsájtása után levegő insufflatio). A recidiváló, panaszokat okozó és intracysticus 

papillomával szövődött esetekben (malignus elfajulás veszélyére való tekintettel) 

mindenféleképpen kimetszés javasolt. 

Fibroadenoma: 

Malignus elfajulása az esetek 0,5—1,5%-ában jön létre, különösen 40 éven felüli nőknél, ezért 

a fibroadenomát többnyire ajánlatos eltávolítani. Megengedett azonban a várakozó álláspont is 

rendszeres (1) klinikai és (2) ultrahangos ellenőrzés mellett, mert az elváltozások mintegy fele 

spontán visszafejlődik. 

Intraductalis papilloma (váladékozó emlő) lehet solitaer vagy multiplex. Solitaer papilloma 

rákos elfajulása kb. 5-10%-ban fordulhat elő, míg papillomatosisban ez a rizikó háromszor 

akkora. Tekintettel a malignus átalakulás veszélyére az elváltozás eltávolítása javasolt. Ennek 

legbiztosabb módszere a váladékozó emlő kivezető járatának festékkel (pl. metilénkék) történő 

feltöltése majd a festékkel megjelölt ductus kimetszése (kúpresectio). 

Emlőpanaszos beteg 

(klinikai tünetek) 
Fizikális vizsgálat 

Tünetmentes,  

szűrésen résztvevő személy 
Mammográfia, Emlő UH, 

Emlő MRI 

Szövettani mintavétel  

(core biopszia, vacuum-

asszisztált biopszia, esetleg 

műtéti excisio) 

Gyanú esetén citológiai 

vizsgálat (FNA/corebiopsia) 

 

Szövettani diagnózis 
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3.1.2. Rosszindulatú emlődaganatok sebészeti kezelése 

Hám eredetű, rosszindulatú daganat az emlőrák, amely az emlő mirigyacinusaiból, 

kivezető csöveiből, vagy ritkán az emlőbimbóból kiinduló malignus elváltozás /TNM. klinikai 

és patológiai beosztás/. Az I-II-IIIA-IIIB- és reszekábilis IIIC stádiumú emlőrák sebészi 

kezelése csak a korrekt, több komponensű onkológiai kezelés részeként végezhető. A 

társszakmák tevékenysége szorosan összekapcsolódik. Olyan központokban kell végezni, ahol 

a komplex kezelés minden feltétele adott. 

Hám és kötőszövet kevert daganata a phylloid tumor, amelynek malignus változata 

gyorsan, nagyra növekszik, recidívára hajlamos. Kis daganat esetén (<5 cm) elegendő a széles, 

épben történő kimetszés (>1 cm reszekciós szél) axillaris staging (sentinel 

biopszia/blockdissectio) nélkül, mert ez a daganat típus nem lymphogen, hanem haematogen 

úton adhat metastasist (kivéve, ha preoperative axillaris nyirokcsomó metastasis jelenléte 

igazolódott). Kiterjedt elváltozáskor (>5 cm) és/vagy bizonytalan onkológiai radikalitás esetén 

mastectomia ajánlott. Mastectomia végzése esetén nincs kontraindikációja az azonnali 

emlőrekonstrukciónak.Helyi kiújulás esetén további széles excisio, ill. mastectomia végzése 

javasolt. 

Az emlő kötőszövetéből kiinduló rosszindulatú daganatok (sarcomák) későn 

képeznek áttétet. A kedvezőbb kórlefolyást a korai felismerés teszi lehetővé. Nyirokúti 

terjedésük nem valószínű, ezért axillaris blokk-dissectio végzése szükségtelen, a szimplex 

ablatio a választandó műtéti eljárás. 

3.1.2.1. Műtét 

- műtéti indikáció 

abszolút - biztos praeoperativ malignitást igazoló komplex diagnosztikai lelet áll 

rendelkezésünkre, 

relatív - a malignitás kérdése nem biztos, de nem zárható ki. 

 

A műtét idejének megválasztásához nem kell tekintettel lenni a még hormonálisan aktív korban 

lévő beteg ciklusának idejére. (1,2,3) (3. szintű evidencia) 

Lehetőség szerint törekedni kell az egy lépésben végzett definitív műtétre. 

 

3.1.2.2. A sebészi kezelés elvei 

Invaziv hámeredetű daganatok sebészi ellátása 

A sebészi ellátás célja a daganat és a daganatosan érintett regionális nyirokcsomók 

onkológiailag megfelelő eltávolítása. A biológiai szemléletnek megfelelően, amennyiben nincs 

kontraindikációja, emlőmegtartó műtétet végzünk. Emlőmegtartó műtét tervezése esetén, a 

beavatkozás esztétikai eredményét is figyelembe kell venni. Jó esztétikai eredmény nélkül 

nincs értelme az emlő megtartásának. 

Emlőmegtartó műtét feltételei  

Klinikailag I., II. stádiumú daganat 

− tumornagyság: soliter daganat (T1, T2 <4-5 cm); (ép emlőszövet/daganatos arány fontos 

a megfelelő kozmetikai eredményhez, nagy daganatok esetén onkoplasztikai 

beavatkozás segíthet). A diagnosztikus célból készített MRI vizsgálat digitális 

anyagából történő emlőparenchyma és tumor térfogat meghatározás segítséget nyújthat 

a műtéti típus kiválasztásában). 

Megjegyzés: neoadjuvans kemoterápiával elérhető a primer tumor méretének 

csökkentése, s így alkalmassá válhat az emlőmegtartó műtétre (down-staging) ld. 

lejjebb. 

− nyirokcsomóstátus: N0, N1 
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− nincs távoli metastasis: M0 (relativ) 

− megfelelő sugárkezelés biztosított, melyet a beteg elfogad 

− megfelelő felvilágosítást követően az emlőmegtartó műtétet és annak feltételeit a beteg 

elfogadja 

Kontraindikáció 

− multicentrikus vagy multiplex elváltozás (gócok távolsága > 4 cm) (ld. lejjebb) 

− a daganat és az emlő nagyságának aránytalansága 

− lokális recidiva előző emlőmegtartásos műtét után (amennyiben nincs további 

sugárkezelési lehetőség) 

− nagy kiterjedésű és/vagy multicentrikus ductalis cc. in situ (DCIS) (ld. DCIS fejezetet) 

− mastitis carcinomatosa  

− előzőleg besugárzott területen lévő daganat (további besugárzásra nincs lehetőség) 

Relatív kontraindikáció 

− 4-5 cm-nél nagyobb daganat; neoadjuvans kezeléssel a daganat megkisebbíthető 

és/vagy onkoplasztikai beavatkozással a daganat eltávolítható és megfelelő kozmetikai 

eredmény is elérhető). 

− pozitív pathológiai reszekciós szél (ld. lejjebb)  

− terhesség (posztoperatív radiáció!, ld. lejjebb) 

− emlőbimbó alatti tumor (megfelelő méretű emlőnél ún. kúpreszekció lehetséges, az 

emlőbimbó/areola komplex megkímélése, ld. speciális megfontolások) 

- 35 évnél fiatalabb kor és/vagy premenopauzában BRCA mutáció  

- fokozhatja az ipsilaterális daganat recidíváját és/vagy kontralaterális daganat 

- megjelenését 

− BRCA pozitivitás esetén a profilaktikus mastectomia végzése mérlegelendő, igény 

esetén azonnali plasztikai rekonstrukcióval. 

Speciális megfontolások 

Centrális emlőtumor esetén az emlőbimbó-areola komplex megkimélésének feltételei: 

tumor nagysága < 3 cm; emlőbimbó és a tumor távolsága > 2 cm; nincs axilláris 

nyirokcsomó metastasis, nem igazolható a bőr/bimbó areola komplex tumoros érintettsége, 

egyéb kizáró indokok: túl nagy és/vagy ptotikus emlő; az intraoperativ és/vagy a végleges 

szövettani vizsgálat a bőrfelszíni reszekciós síkot tumorosan érintettnek találja. 

Subcutan mastectomia (skin sparing mastectomia): emlőbimbó-areola komplex és 

limitált periareorális bőr eltávolításával végzett mastectomia (nyirokcsomó dissectioval 

vagy nélküle) azonnali emlő protetizálással. Elsősorban nagy kiterjedésű DCIS (kivéve az 

extenziv növekedésú high grade DCIS-t), a bőrt nem infiltráló invaziv daganat sebészi 

kezelésénél alkalmazható módszer. Az indikációt illetően egyértelmű nemzetközi és hazai 

ajánlások nincsenek. A pathológiai vizsgálatnál kiemelten fontos az ún. superficiális 

reszekciós felszín vizsgálata. 

Multicentrikus emlődaganat: különböző quadránsban elhelyezkedő két daganat; 

mastectomia az általánosan elfogadott sebészi kezelés; emlőmegtartó műtét elvégezhető 

(daganatok távolsága <4 cm), ha ép szegéllyel történő eltávolításuk lehetséges, általában 

onkoplasztikai beavatkozással. Egyes esetekben preoperatív MRI vizsgálat újabb gócokat 

mutathat ki. 

Sebészi reszekciós szél: a daganat eltávolítása onkológiailag akkor megfelelő, ha a 

reszekciós szélek pathológiai vizsgálattal is tumormentesnek bizonyulnak. Törekedni kell a 

daganat diszkontinuitásos növekedése miatt, az 5 mm-es szabad szél elérésére. Ennek 

ellenőrzésére intraoperativ ún. specimen mammographiat vagy ultrahang vizsgálatot is 

alkalmazhatunk. Minden esetben szükséges az eltávolított emlőrészlet (specimen) 

orientációja (pl.: laterális, mediális, superior, inferior). A pathológiai leírásnak 

(makroszkópos, mikroszkópos) ki kell térni a reszekciós szélek épségére, pozitivitás esetén 

az érintettség jellegére (invaziv vagy in situ góc). Reszekciós szél pozitivitás esetén 
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reexcisiót szükséges végezni, ha ez nem lehetséges és/vagy többszörös reszekciós szél 

pozitivitás észlelhető, mastectomia végzése ajánlott. Amennyiben a reszekciós szél a m. 

pectoralis major felől közeli, és a quadrantectomia a m. pectoralis major fasciájáig történt, 

pótkimetszés nem szükséges, csak kiegészítő sugárterápiás kezelés a tumorágyra. 

Amennyiben egy mikroszkópos gócban reszekciós szél pozitivitás észlelhető és a primer 

daganat nem társul kiterjedt intraductális komponenssel (DCIS nem haladja meg a tumor 

nagyság 25 %-át) nagyobb boost besugárzás helyettesítheti a sebészi reintervenciót. 

Nem tapintható emlődaganatok 

Nem tapintható daganatnál minden esetben preoperativ jelölés szükséges. Invaziv 

daganatok esetén napjainkban számos intézetben elsődlegesen alkalmazott módszer az 

izotóp lokalizálás az ún. ROLL (Radioguided Occult Lesion Localisation – nem 

tapintható elváltozás lokalizálás) technika, mely az őrszemnyirokcsomó jelölésére is 

alkalmas. A módszer alkalmazása során a műtét előtti napon (vagy a műtét előtt legalább 4 

órával) az elváltozásba képalkotó (ultrahang vagy röntgen) vezérléssel, izotóppal (99mTc) 

jelölt humán colloidalis albumin kerül beadásra. Ezt követően limphoscintigrafiás 

(statikus) vizsgálatot végzünk az őrszemnyirokcsomók és a nyirokelfolyás vetületének 

meghatározására. A műtét során mind a daganat, mind az őrszemnyirokcsomó eltávolítása 

kézi gamma szonda segítségével történik. 

A tumorágyat a későbbi sugárkezelés megtervezése céljából célszerű és ajánlatos 

klipekkel megjelölni. A műtét elengedhetetlen részét képezi a specimen orientáció és a 

specimen mammographia (ld. sebészi reszekciós szél) is. 

A klasszikus dróthorog jelölés is alkalmas nem tapintható malignus vagy malignitásra 

gyanús elváltozások eltávolítására. Klinikai vizsgálatok azonban azt igazolták, hogy a 

ROLL technikával pontosabb, kozmetikailag is jobb excisió végezhető, valamint az egy 

ülésben végzett sentinel nyirokcsomó biopszia egyszerűbben kivitelezhető. Mindezek 

alapján a módszer elsősorban nagy kiterjedésű mikrokalcifikációk (DCIS), sugaras heg 

(radial scar), complex sclerotizáló laesiok eltávolítására javasolt, ahol őrszemnyirokcsomó 

biopszia elvégzését nem tervezzük.  

Az axilla sebészi kezelése 

T1-T2 stadiumú invaziv daganatok esetén, amennyiben klinikailag és radiológiailag 

(UH) nincs axillaris nyirokcsomó érintettség sentinel nyirokcsomó biopszia végzése 

javasolt. Prospektiv klinikai tanulmányok támasztják alá, hogy a módszer specificitása, 

szenzitivitása megfelelő és a vele járó morbiditás (lymphoedema, paraesthesia, 

savóképződés, mozgászavarok) szignifikánsan alacsonyabb a blockdissectioénál. Az 

őrszemnyirokcsomó- biopsziát a primer tumor eltávolításával együtt végezzük. 

Amennyiben az emlődaganat eltávolítása korábban megtörtént és utólag igazolódott az 

invaziv/mikroinvaziv tumor jelenléte, második ülésben az őrszemnyirokcsomó- biopszia 

elvégezhető. Neoadjuvans kezelést követően, terhességben az őrszemnyirokcsomó 

biopszia alkalmazhatóságával kapcsolatosan elegendő evidencia még nem gyűlt össze, 

ezekben a klinikai szituációkban alapos egyénre szabott mérlegelés indokolt. 

 

Őrszemnyirokcsomó biopszia technikája: peritumoralisan/periareolárisan, vagy 

intradermalisan/subdermalisan vagy beadott 99mTc-mal jelölt colloidális albumin (ld. nem 

tapintható tumorok jelölése), melyet (patent)kék festék adásával lehet kombinálni. Az 

őrszemnyirokcsomóban felhalmozódik a festék és/vagy az izotóp. Az őrszemnyirokcsomó 

felkeresése kézi gamma szonda segítségével történik. Az ún. kettős jelölés módszer 

alkalmazása javasolt, itt a nyirokcsomó azonosítása átlagosan 92 %-os és a fals negatív 

nyirokcsomó azonosítás 7 % alatti. Lehetőség van az őrszemnyirokcsomók intraoperatív 

vizsgálatára is (lásd pathológiai rész), és amennyiben áttét igazolható, egy ülésben 

elvégezhetjük az axillaris blockdissectiot.  
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Ha a sentinel nyirokcsomó nem tartalmaz áttétet, általában az axilla többi 

nyirokcsomója is tumormentes, míg őrszemnyirokcsomó-áttét esetén bizonytalan a többi 

nyirokcsomó állapota. A sentinel nyirokcsomó negativitása esetén tehát elkerülhető a kb. 

50-70%-ban felesleges és gyakran szövődményeket okozó axillaris blokk dissectio. Az 

őrszemnyirokcsomó biopsziája sem szövődménymentes beavatkozás, de morbiditás 

spektruma lényegesen kedvezőbb, mint a hónalji disszekcióé. 

Az őrszemnyirokcsomók részletes pathológiai feldolgozása szintén nagyon fontos a 

makro- (>2 mm), a mikro- (>.2  < 2 mm) metastasisok kimutatására (ld. pathológiai 

fejezetet). A legújabb nemzetközi ajánlások szerint izolált tumorsejt illetve 

mikrometastasis jelenléte esetén T1-T2-es invaziv emlő tumornál a kiegészítő axillaris 

blockdissectio elvégzése nem szükséges. Jelenleg folynak azok a nemzetközi tanulmányok, 

melyek a kiegészítő blockdissectio indokoltságát vizsgálják makrometastasis esetén 

(túlélést, lokális recidívák előfordulását stb.).  

Mammaria interna melletti sentinel nyirokcsomó eltávolítása lehetséges, a staging e 

révén pontosítható, és az eredmény befolyásolhatja a kezelést is. Ugyanakkor a 

parasternális őrszemnyirokcsomók biopsziája nem előírás (3. szintű evidencia). 

 

Indikáció az őrszemnyirokcsomó eltávolítására: 

− I., II. stádiumú tumorok (T1-T2 tumorok) 

− a hónalj területe korábbi műtéttől mentes; 

− klinikailag és radiológiailag (UH) nincs hónalji metastasisra gyanús nyirokcsomó (vagy 

ha van, akkor a gyanút pathológiai vizsgálat (vezérelt aspirációs citológia vagy 

hengerbiopszia (core biopszia) nem erősíti meg); 

− primer műtétként; szekunder műtétnél lumpectomia utáni állapotban 

− megfelelő gyakorlat (a munkacsoport egészére) 

2 

Kontraindikáció: 

− gyulladásos emlőrák; 
− egyéb módszerrel (pl. klinikailag/radiológiailag gyanús axillaris nyirokcsomó; UH 

vezérelt FNA/core biopsziával) igazolt nyirokcsomóáttét; 

− terhesség  

− a jelző anyagok elleni ismert allergiás reakció  

− az emlő kiterjedt korábbi műtéte; (relatív kontraindikáció, megkísérelhető) 

− előző hónalji beavatkozás; (relatív kontraindikáció, megkísérelhető) 

 

Axilláris nyirokcsomó disszekció: invazív emlőrák sebészi kezelésével egyidőben, 

amennyiben a preoperativ vizsgálatok axilláris nyirokcsomó metastasist igazolnak 

(szövettanilag is igazolt, ld. sentinel nyirokcsomó), valamint sentinel nyirokcsomó 

metastasis fennállása (ld. sentinel nyirokcsomó) esetén egyidőben vagy második ülésben 

végezhető. A beavatkozás során az axilla I-es és II-es szintjén lévő nyirokcsomók, legalább 

10 db, eltávolítása szükséges. 

Non-invaziv daganatok sebészi ellátása (carcinoma in situ, Paget-kór) 

Az emlő in situ carcinomái közé tarozik a ductalis carcinoma in situ (DCIS), a lobularis 

carcinoma in situ (LCIS) és a Paget-kór. A leggyakoribb és klinikailag a legnagyobb 

jelentőségű ezek közül a DCIS. A ductalis formát ma az invaziv emlőcarcinoma 

prekurzorának tekintjük. 

                                                 
2 Gyakorlott munkacsoport, melynek tagja: sebész, radiológus, izotóp diagnoszta, pathológus, 
onkológus. Az eljárás megfelelő gyakorlatot igényel, általában 20—40 beavatkozást kell végezni ahhoz, 
hogy a módszer megbízható és értékelhető eredményeket adjon. 
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A mammographiás szűrés elterjedésével a ductalis carcinoma in situ (DCIS) a korábbi 1 

%-os előfordulással szemben elérte a 20 %-os gyakoriságot. Kezeletlen esetekben az 

invaziv carcinomává fajulás rizikója kb. 30-50 % a diagnózistól számított 10-20 éven 

belül. Klinikai megfigyelések szerint a III-as fokozatú (high grade) comedo típus és 

necrosis jelenléte rosszabb biológiai tulajdonságot bizonyít, és egyben jelzi a magasabb 

lokális kiújulási hajlamot. A gyakorlatban jól használható az ún. Van Nuys-féle index is, 

mely a sebészi kimetszés komplettségét is kalkulálja a betegség 

prognózisában/kiújulásában. Külön kategória a DCIS mikroinvaziv (DCISmic) formája, 

mely viselkedésében a DCIS-hez áll közelebb, mint az invazív rákokhoz. Ebben az esetben 

az áttétképződés lehetősége már potenciálisan fennáll, de lényegesen kisebb gyakorisággal, 

mint nagyobb invaziv tumorok esetén. Mikroinvaziv góc jelenléte szoros összefüggést 

mutat a DCIS nagyságával. 

A túlélésben nincs különbség a mastectomiával operáltak és az emlőmegtartásos 

műtéttel plusz posztoperatív besugárzással ellátott betegek között. 

Mivel a betegség az esetek nagy részében nem tapintható, ezért mindig valamilyenfajta 

(drót horog vagy izotóp módszer) tumorjelöléses technikát kell alkalmazni a sebészi 

kezelés sikere céljából (ld. lejjebb). 

Emlőmegtartás esetén nagyon fontos a megfelelő sebészi kimetszés. Az ideális 

tumormentes reszekciós szél legalább 10 mm-es, 1 mm alatt a kimetszést elégtelennek kell 

tekintenünk (kivéve bőr ill. mellkasfal felé eső oldalt). 1 és 10 mm közötti reszekciós szél 

esetén a lokális kiújulás esélye magas, melyet számos faktor befolyásolhat. Ezekben az 

esetekben a kiegészítő kezelés mérlegelése javasolt (reexcisio, besugárzás). LCIS jelenléte 

a reszekciós szélben nem jelent lokális recidiva arány növekedést, ilyenkor pótkimetszés, 

újabb műtét nem szükséges. 

Mastectomia javasolt multicentrikus és/vagy nagy kiterjedésű (>4 cm) elváltozások 

esetén. Itt is fontos az emlőmirigy és a daganat aránya (kozmetikai eredmény). 

Mastectomia esetén az emlő primer rekonstrukciójára is van lehetőség (ld. lejjebb). 

 

Axilla sebészi kezelése DCIS esetén 

A DCIS definíciója szerint nem invaziv, vagyis nyirokcsomóáttétet sem adhat, tehát az 

axillaris blockdissectio elvégzése túlkezelést jelent. Világirodalmi adatok szerint azonban 

az ilyen esetekben is felléphet alacsony százalékban (<10 %) nyirokcsomó-metastasis az 

őrszemnyirokcsomóban (ld. később). Mindezek alapján szelektív esetekben, mint pl. 

kiterjedt tumorméret (>4 cm), szövettanilag rosszul differenciált, comedo necrosis vagy 

mikroinvaziv góc jelenlétében, valamint akkor, ha mastectomiát vagy az emlő axillaris 

nyúlványának eltávolítását tervezzük mindenképpen ajánlott az őrszemnyirokcsomó 

eltávolítása. Az utóbbi esetekben azért szükséges az őrszemnyirokcsomó eltávolítása, mert 

ha a végleges szövettani vizsgálat invaziv és/vagy mikroinvaziv gócot igazol az emlőben 

már csak axillaris blockdissectióval tudjuk a nyirokcsomó staginget felállítani. 

Amennyiben a preoperativ vizsgálatok tiszta DCIS-t valószínűsítenek, nem szükséges 

rutinszerűen őrszemnyirokcsomó biopszia végzése az excisioval egy ülésben (ld. 

kivételek). Ha a végleges szövettani feldolgozás invaziv/mikroinvaziv gócot igazol az 

eltávolított emlőrészletben, második ülésben a sentinel biopszia végzése javasolt. 

 

Lobularis carcinoma in situ (LCIS) fennállását általában egyéb ok miatt végzett 

hengerbiopszia vagy sebészi kimetszést követő szövettani vizsgálat igazolja. Atipusos lobularis 

hyperplasiával (ALH) együtt praecancerosisnak tartható, de az invaziv daganatképződés pontos 

rizikója jelenleg nem ismert. Gyakran bilaterális és még gyakrabban multicentrikus.  

Kezelésében.  

- általában szoros megfigyelés elegendő vagy magas carcinoma rizikó (BRCA 1/2 

mutáció, egyéb magas családi carcinoma rizikó) esetén; 
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- mastectomia és próbaexcisio az ellenoldalon (gyakran bilaterális!): pozitív leletnél 

kontralaterális mastectomia is szükséges lehet;  

- bilaterális emlőeltávolítás javasolt. Profilaktikus mastectomia végzése esetén mindig 

körültekintő egyéni mérlegelés szükséges. Nemrég leírt, LCIS comedo 

mikrokalcifikált/pleomorf változata high grade DCIS-ként kezelendő. 

 

PAGET-kór valójában az emlő ritka, az emlőbimbóra lokalizálódó in situ carcinomája, 

mely mögött invaziv elváltozás is lehetséges. A diagnózis pontos felállításában a radiológiai 

vizsgálatokon túlmenően a bőrerózió szövettani vizsgálata alapvető (teljes vastagságú ék 

bőrkimetszés/punch biopszia) az esetlegesen jelenlévő in situ és/vagy inaziv góc kizárása miatt. 

Sebészi kezelés csak in situ elváltozás esetén elég a megfelelő ép szegéllyel történő 

lokális kimetszés az emlőbimbó és areola komplex eltávolításával együtt. Kiterjedt DCIS 

jelenléte esetén (ld. feljebb) mastectomia indokolt, melyet őrszemnyirokcsomó dissectióval kell 

kiegészíteni minden esetben. Valódi invaziv carcinoma esetén az emlő centrális quadransának 

kimetszése vagy mastectomia, őrszem- ill. axillaris nyirokcsomó-dissectióval a javasolt kezelés 

(a kezelés a solid tumorokra érvényes elvek szerint történik). 

Ritka előfordulású malignómák  

Phylloid tumor. Fibroepithelialis eredetű daganat, melynek benignus és malignus 

formája ismert. Diagnózis felállításában elengedhetetlen a hengerbiopszia és/vagy az 

excisionális biopszia végzése. 

Sebészi kezelés: kis daganat esetén (<5 cm) elegendő a széles, épben történő kimetszés 

(>1 cm reszekciós szél) axillaris staging (sentinel biopszia/blockdissectio) nélkül, mert ez a 

daganat típus nem lymphogen, hanem haematogen úton adhat metastasist (kivéve, ha 

preoperative axillaris nyirokcsomó metastasis jelenléte igazolódott). Kiterjedt elváltozáskor (>5 

cm) és/vagy bizonytalan onkológiai radikalitás esetén mastectomia ajánlott. Mastectomia 

végzése esetén nincs kontraindikációja az azonnali emlőrekonstrukciónak. 

Helyi kiújulás esetén további széles excisio, ill. mastectomia végzése javasolt.  

 

A gyulladásos carcinoma  

Primeren nem képez sebészi indikációt. Eredményes neoadjuvans kemoterápiát 

követően mastectomia és hónalji blockdissectio (I., II. szintű nyirokcsomók eltávolítása) 

végzése javasolt, melyet emlő rekonstrukcióval is kombinálhatunk. 

 

Emlőrák terhesség és szoptatás alatt 

A mamma carcinoma a terhes nők leggyakoribb onkológiai megbetegedése (24 %), az 

incidencia 1:3000-hez. A diagnózis általában későn történik, így a prognózis is általában rossz.  

A kezelést a betegség stádiumának megfelelően kell meghatározni úgy, mint bármely 

más esetben. Figyelembe kell venni azonban, hogy a besugárzás terhesség alatt kontraindikált, 

de a kemoterápia viszonylag biztonságosan alkalmazható az első trimester után. A terhesség 

nem képez műtéti kontraindikációt. A módosított radikális mastectomia (mastectomia + 

axillaris blockdissectio) még mindig a leggyakoribb beavatkozás, azonban egyre inkább 

előtérbe kerül itt is az emlőmegtartásos műtét (sugárkezelés a terhességet követően 

alkalmazható). Sentinel nyirokcsomó biopszia végzésével kapcsolatosan még nincs megfelelő 

tapasztalat, ezért alkalmazását individualizálni kell. 

A szoptatás alatt felfedezett emlőrákot az ablactatiot követően stadiumának megfelelően 

kezeljük.  

 

Occult emlőrák hónalji nyirokcsomó áttéttel 

Képalkotó vizsgálatokkal (UH, Mgr, MRI) az emlőben malignus/malignus gyanús 

elváltozás nem igazolható, a hónaljban azonban metastatikus nyirokcsomó(k) mutathatók ki.  
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Az egyik terápiás lehetőség a módosított radikális mastectomia, a másik a szimpla 

axillaris blockdissectio végzése emlő besugárzással illetve egyéb adjuvans onkológiai 

kezeléssel kiegészítve. Amennyiben nem történik mastectomia a daganatok egy része később 

radiológiailag felfedezhetővé vagy szimptomatikussá, így eltávolíthatóvá válhat (20-30 %). 

 

Férfi emlőrák 

Előfordulása igen ritka (férfi/nő arány 1/100-200). Ezzel is magyarázható, hogy az 

esetek többségében késői stádiumban kerülnek felismerésre, így a prognózis is általában 

kedvezőtlenebb. 

Kezelése azonos a női emlőrák kezelésével. Reszekábilis betegeknél a módosított 

radikális mastectomia és axillaris nyirokcsomó eltávolítás (blockdissectio/őrszemnyirokcsomó 

biopszia) a választandó eljárás.  

Recidívák sebészi kezelése 

Lokoregionális recidiva 
Emlőmegtartó műtét után, az emlő állományban lévő recidiva vagy újabb primer tumor 

esetén általában mastectomia (korábbi sugárkezelés!) javasolt axillaris blockdissectióval (ha 

előzetesen nem volt blockdissectio, őrszemnyirokcsomó-biopszia is sikeres lehet). A korábbi 

műtéti hegben lévő recidiva esetén lokális kimetszés is alkalmazható. 

Mastectomia utáni recidivák esetén, amennyiben a gócok eltávolíthatók, széles excisio 

végzése javasolt. Hasonlóképpen kell eljárni axillaris nyirokcsomó recidivák esetén is, 

reblockdissectio végzése szükséges, amennyiben a betegség vált nem metasztatikus. 

Az emlőrák távoli áttéteinek sebészi kezelése  

A távoli metastasisok sebészi kezelésére csak ritkán kerül sor (izolált tüdőáttét, májáttét, 

pathológiás töréssel fenyegetett csont stabilizálása). Egyedi elbírálása onkoteam döntés után 

jön szóba, a távoli áttét sebészi eltávolítása. 

Feltételek:  

•  az áttét csak egy szervben van, lehetőleg soliter; 

• primer tumor kezeléstől eltelt idő 1-2 év egyéb propagatio nélkül; 

• lokálisan tumormentes; 

• az áttét technikailag eltávolítható; 

• a beteg műtéti teherbíró képessége megfelelő; 

• nincs egyéb kezelési lehetőség. 

Emlő rekonstrukció 

Az onkológiai és plasztikai sebészeti együttműködésben végzett beavatkozások egyre 

gyakoribbá váltak. A daganat eltávolítását sebész, míg az emlő helyreállító műtétet plasztikai 

sebész végzi. Megfelelő indikációval az emlő onkológiai műtétei kombinálhatók különböző 

rekonstrukciós beavatkozásokkal, melyek kielégítő onkológiai, esztétikai eredményeket és 

pszichológiai előnyöket nyújthatnak a betegek számára. Az emlő rekonstrukció egy olyan 

lehetőség, melynek célja az életminőség javítása, de nem befolyásolhatja a daganatos halálozást 

és a recidívák megjelenését. Kötelező érvényű így a beteg részletes tájékoztatása a 

rekonstrukciós lehetőségekről is írásban és szóban a műtétet megelőzően. A helyreállító műtét 

javallatát vagy ellenjavallatát, a műtét időpontját az emlő onkológiai team dönti el. 

• Az emlő rekonstrukciós módszer kiválasztásában figyelembe kell venni a beteg alkatát, 

társbetegségeit, dohányzás meglétét, az esetleges irradiáció szükségességét, a sebész 

team gyakorlatát és az onkológiai team individuális kezelési tervét,  

• az emlő sebészi kimetszésének nagyságát (bőr, emlő parenchyma, bimbó és 

bimbóudvar),  

• a visszamaradó szövetek mennyiségét és minőségét  

• valamint a posztoperativ sugárkezelés, kemoterápia indikációját.  
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Az emlő rekonstrukció végzésének időpontjától függően lehet: 

• primer, a daganat eltávolításával egy időben történik az emlő rekonstrukció 

• halasztott primer, a daganat eltávolítása illetve szükség esetén az axillaris 

blockdissectio, a daganat pontos pathológiai stadium felmérése és az esetleges adjuvans 

kezelés megtervezése után történik meg a rekonstrukciós műtét 

• halasztott, a daganat eltávolítása és az adjuvans kezelést követően (több hónap/év 

elteltével) végezzük a rekonstrukciót. 

 

Az elmúlt években előtérbe kerültek a primer rekonstrukciós beavatkozások, melyeknek 

kozmetikai, pszichológiai és gazdasági előnyei vannak a halasztott rekonstrukciókkal szemben.  

 

Mastectomiát követő emlő rekonstrukciós lehetőségek: 

• Emlőpótlás saját szövetekkel: 

o a hasfal vagy hát területéről átültetett lebenyekkel  

o  helyi lebenyekkel  

• Emlőpótlás expander-implantátum beültetéssel   

• Emlőpótlás saját szövettel (lebenyekkel) és szilikon expander-implantátum beültetés 

kombinációjával.   

Minden esetben az emlő autológ szövettel történő pótlására kell törekedni. Ha erre nincs 

lehetőség, akkor alkalmazunk expandert vagy implantátumot.  

 

Tervezett posztoperatív sugárkezelés (PMRT, Post Mastectomy Radiation Therapy) 

esetén az azonnali emlő helyreállító műtétek szövődmény száma növekszik. PMRT esetén 

mérlegelni kell a halasztott emlő helyreállítást.  

• Autológ szövetpótlás és sugárkezelés esetén az emlő helyreállító műtét esztétikai 

eredménye elmaradhat a várakozástól.  

• Szilikon expander és/vagy implantátum beültetése és sugárkezelés esetén a korai és 

késői szövődmények aránya szignifikánsan magasabb (contractura capsularis, seroma, 

throphicus fekély) 

 

Sugárkezelés után is végezhető emlő helyreállító műtét. A sugársérült szöveteket teljes 

egészében vagy részben el kell távolítani vagy jó vérkeringésű szövet átültetésével regenerálni, 

revascularizálni. A teljes egészében saját szövettel történő emlőpótlás biztosítja a legjobb 

funkcionális és esztétikai eredményt. Az emlő bőre pótolható helyi és távoli lebenyekkel az 

emlőparenchyma térfogata pótolható expander/implantátum beültetésével.  

 
Onkoplasztikai beavatkozás válhat szükségessé emlőmegtartó műtét esetén is. Az 

onkoplasztikai műtét során cél megőrizni az emlők szimmetriáját, alakját a szélesen ép szélt 

adó kimetszés mellett. Az onkoplasztikai sebészet az emlőmegtartó műtéti technikát 

kombinálja a plasztikai sebészeti műtéti technikák teljes tárházával a rekonstrukció és az 

esztétika területéről is. Az emlő volumen korrekciós eljárások révén a nagy emlő defektusok is 

kozmetikailag megfelelően korrigálhatók. Az emlő mirigyállomány 25 %-ánál kevesebb 

részének eltávolítása, a visszamaradt emlőszövetek modellálásával 80-90 %-ban 

helyreállítható. Ennél nagyobb resectio esetén lokális vagy távoli lebenyre van szükség az emlő 

helyreállításához (az emlő helyreállító műtét az emlő szimmetriájának helyreállítását is 

magában foglalja). A beavatkozásokat primer tumor eltávolításával egy időben javasolt 

végezni. A módszer előnye az esztétikai előnyökön túl, hogy onkológiailag radikálisabb műtét 

végezhető (szélesebb reszekciós szélek, alacsonyabb lokális recidiva arány). A módszer 

hátránya, hogy amennyiben a pathológiai vizsgálat pozitív reszekciós szélt igazol és indokolt a 

reexcisio, ha nem tisztázható az eredeti tumorágy, mastectomiát szükséges végezni. 
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3.1.2.3. Neoadjuvans kezelés 

A neoadjuvans (primer szisztémás) kemoterápia ismert előnye, hogy a primeren 

irreszekabilis daganatok estén a reszekabilitási arányt, valamint a lokoregionális kiterjedésű 

tumoroknál alkalmazva az emlőmegtartó műtétek arányát növelheti (NSABP B18, EORTC 

10902). Neoadjuvans kezelés válhat szükségessé IIA, IIB, T3N1M0 stádiumú betegeknél, ahol 

egyedül a tumor méret miatt nem végezhetünk emlőmegtartó műtétet, és/vagy a beteg elutasítja 

a mastectomiát. 

A kezelés további feltételei:  

• core biopszia a primer tumorból és tumor centrum jelölés (titán klipekkel) 

• csak invaziv rák esetén javasolt a preoperativ kemoterápia 

• klinikailag negatív axilla esetén, az onkológiai kezelés előtt sentinel nyirokcsomó 

biopszia javasolt; ha pozitív, akkor a végleges sebészi kezelés során axillaris 

blockdissectiot szükséges végezni 

• klinikailag pozitív axilla esetén, a gyanús nyirokcsomó core/aspiratios citológiai 

vizsgálata javasolt; amennyiben az eredmény negatív, sentinel nyirokcsomó biopszia 

javasolt. 

 

Végleges sebészi kezelés kiválasztását a kemoterápia eredményessége határozza meg. 

Amennyiben partiális vagy komplett tumor regressziót értünk el, emlőmegtartó műtét 

végezhető a nem tapintható tumorok eltávolításánál alkalmazott módszerekkel. Az 

emlőmegtartó műtét további feltétele, hogy a daganat megfelelő ép szegéllyel legyen 

eltávolítható, nincs kiterjedt mikrokalcifikációjuk a mammographiás képen, és jó kozmetikai 

eredményt kapjunk a műtét után. Ha a kemoterápiás kezelés előtt nem volt sentinel 

nyirokcsomó biopszia, blockdissectio végzése javasolt. Kemoterápia után a sentinel 

nyirokcsomó biopszia alkalmazhatóságával kapcsolatosan elegendő evidencia nem gyűlt össze, 

egyéni mérlegelést igényel. Alkalmazása nem tilos, azonban az axillaris lokális recidívák 

magasabb megjelenésével számolhatunk. 

3.1.2.4. Lokoregionálisan előrehaladott III. stádiumú emlőrákok palliativ sebészi kezelése 

• Előzetes kemoterápia vagy sugárkezelés után, ha a tumor regressio teljes, vagy csaknem 

teljes, és nincs gyanú távoli áttétre mastectomia és axillaris blockdissectio javasolt. 

• Higiénes okok miatt, amennyiben a műtét technikailag elvégezhető; szükség esetén 

plasztikai sebész közreműködésével. 

3.1.2.5. Szövődmények 

A leggyakoribb sebészeti szövődmények igényelhetnek kezelést: az utóvérzés, 

sebfertőzés, bőrnekrózis és az elhúzódó szeróma. A hónalji nyirokcsomó dissectio során a 

nervus thoracodorsalis és a nervus thoracalis longus sérülése léphet fel, amelyek felső végtagi 

mozgáskorlátozottságot okozhatnak, és ez gyógytornát igényelhet. A felső végtagon jelentkező 

lymphoedema kezelését lympho-therapeutára kell bízni. 

Postoperativ kezelés, utókezelés, gondozás: 

Az emlőrák miatt operált betegek posztoperatív adjuváns kezelése és gondozása 

(kontroll vizsgálatok végzése) onkológiai szakorvosi feladat. 
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5. táblázat: Egyes minőségi jellemzők minimum/ajánlott értékei az európai irányelvek alapján 

(EUSOMA, EJSO) 

Minőségi paraméterek Minimum  Ajánlott/Cél 

Emlőrák sebészeti centrum 

Éves esetszám 

70 eset/centrum 

30 eset/sebész 

>150 eset/év 

>50 eset/év 

Terápiás sebészi beavatkozások számának 

minimalizálása emlőmegtartó beavatkozás 

esetén 

a betegek >95 % -ánál 

kevesebb, mint 3 műtét 
a betegek 100 %-ánál kevesebb, 

mint 3 műtét 

Lokális recidívák arányának csökkentése 

emlő megtartó műtétet vagy mastectomát 

követően 

5 éven belül a lokális 

recidívák aránya      < 

5%  

5 éven belül a lokális recidívák 

aránya < 3% 

Az axilláris nyirokcsomó metastasis nem 

operatív diagnózisának növelése 
Minden műtétre kerülő 

emlőrákos betegnél 

történjen axilláris UH, 

indokolt esetben 

szövettani mintavétel 

 

Invaziv emlőrák esetén megfelelő axilláris 

staging végzése 
Őrszemnyirokcsomó 

biopszia végzése 

(kivéve a kontra-

indikációkat) az esetek 

> 90 %-ában 

Őrszemnyirokcsomó biopszia 

végzése (kivéve a 

kontraindikációkat) az esetek  

100 %-ában 

Őrszemnyirokcsomó biopszia technikája 

 

Kettős jelöléses (kék 

festék+radioizotóp) 

technika alkalmazása 

az esetek többségében 

Kettős jelöléses (kék 

festék+radioizotóp) technika 

alkalmazása az esetek  

100 %-ában 

Axilláris blockdissectio staging értékének 

növelése 
Az axilla I-, II-es 

szintjéről minimum 10 

nyirokcsomó 

eltávolítása 

 

Benignus: malignus eredményű műtétek 

aránya 
1:2 1:4 
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3.2. Gyógyszeres kezelés 

3.2.1. Adjuváns kezelések:  

Az adjuváns szisztémás kezelésekről való döntés az ismert prognosztikus és prediktív faktorok 

előzetes precíz meghatározásán alapul. Habár a legfrissebb St.Gallen Emlőrák Konszenzus 

Konferencia állásfoglalásában (Annals of Oncology 24: 2206–2223, 2013) már nem szerepel, 

de praktikus okokból célszerű meghatározni az egyéni relapszus rizikót (ld. 6. táblázat). A 

döntés során figyelembe kell venni a beteg biológiai életkorát, általános egészségi állapotát és a 

kísérőbetegségeket, valamint a beteg preferenciáit. A műtétet követően 2-6 héten, de legkésőbb 

12 héten belül javasolt az adjuváns kezelést megkezdeni.  

A szisztémás kezelés lehetőségeit a stádiumok szerint tárgyaljuk. 

3.2.1.1. Nem-invazív emlőrák  

(St. 0, Tis. N0 M0) esetén kemoterápia kezelés nem szükséges.  

Lumpectomia és sugárkezelést követően, HR+ esetben 5 éves adjuváns tamoxifen 

kezelés (20 mg/nap) az NSABP-24 vizsgálat alapján javasolt, mivel csökkenti mind az invazív, 

mint a nem-invazív recidivák, mind a másodlagos (ellenoldali) emlődaganatok gyakoriságát 

[I,B.] Mastectomia esetén a tamoxifen ugyancsak csökkenti a kontralateralis emlőrákok 

előfordulását [II,B.] Az aromatáz-inhibitoroknak a DCIS adjuváns kezelésében betöltött 

szerepét széles körben vizsgálják, de jelenleg nem javasolt az alkalmazásuk. 

3.2.1.2. Korai invazív emlőrák (St. I–II.) 

 A szisztémás adjuváns kezelés javallatáról kockázati kategória (6. táblázat) és a daganat 

endokrin érzékenysége (7. táblázat) és) alapján kell dönteni. 

 A korai invazív emlőrákot a primer tumor mérete, a nodális státusz, a nukleáris (NG) és 

hisztológiai (HG) grade, a HER-2 receptor státusz, a peritumorális vasculáris invázió, valamint 

az életkor alapján három kockázati csoportba sorolta. (6. sz. táblázat) 

 

6. táblázat: A korai emlőrák kockázati besorolása (R0 műtét után, nem az endokrin érzékenység 

alapján) 

Kockázati 

kategória 

Szempont  

Alacsony nyirokcsomó negatív, ÉS 

pT ≤ 2 cm, ÉS 

Grade I (HG/NG), Ki67<15% ÉS 

HER-2 negatív,   ÉS< 

életkor > 35 év ÉS 

nincs peritumorális vasculáris invázió ÉS 

genomikai profil meghatározás szerint alacsony „Recurrence 

Score” 

 

Közepes nyirokcsomó negatív ÉS 

pT > 2 cm ÉS/VAGY 

Grade 2-3, (HG/NG) ÉS/VAGY 
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peritumorális vasculáris invázió ÉS/VAGY 

HER-2 pozitív ÉS/VAGY 

életkor <35 év, VAGY 

node pozitív (1-3), ÉS 

HER-2 negatív  

Magas nyirokcsomó pozitív (1-3), ÉS 

HER-2 pozitív, VAGY 

node pozitív (4)  

 

 

7. táblázat: Az emlőrák endokrin (hormon) érzékenységének kategóriái  

Endokrin érzékenység Kezelési mód 

Endokrin (hormon) érzékeny • endokrin kezelés hatásos lehet (hosszabb DFS vagy 

OS); 

• önmagában vagy kemoterápiával, (anti-HER2 

kezeléssel) kombináltan. 

Endokrin (hormon) rezisztens • endokrin kezelés hatástalan/káros, kemoterápia (anti-

HER2 kezelés) szükséges. 

Bizonytalan endokrin 

(hormon) érzékenység 

• PgR negativitás esetén egyes endokrin kezelésekkel 

szemben rezisztenciára utaló adatok:  

o HER-2 pozitivitás; 

o emelkedett uPA és/vagy PAI értékek [I, A.]; 

o fokozott proliferáció (Ki67>30%). 

• Endokrin és kemo- és anti-HER2 terápia is szükséges. 

 

 

 Az alacsony kockázati csoportba tartozáshoz valamennyi kritérium együttes megléte 

szükséges. Ezekben az esetekben általában hormonterápia ajánlható (ha nincs ellenjavallata). 

Ha endokrin kezelés nem adható, vagy a beteg nem fogadja el, szisztémás kezelés nélkül 

obszerváció ajánlható.  

Közepes kockázat fennálltakor, ha a tumor endokrin rezisztens, kemoterápia (± anti-

HER2 terápia) szükséges. Bizonytalan endokrin érzékenység esetén kemoterápiát és endokrin 

kezelést kell adni, endokrin érzékeny esetben elegendő lehet a hormonkezelés önmagában is.  

 Nagy kockázat esetén (≥ 4 nyirokcsomóban áttét, vagy 1-3 nyirokcsomó áttét és HER-2 

pozitivitás) kemoterápia feltétlenül javasolt, HER2 pozitivitás esetén anti-HER2 kezeléssel 

kiegészítve.  

 

8. sz. táblázat: A korai emlőrák belgyógyászati-onkológiai kezelésének irányelvei 

Kockázati csoport Endokrin érzékeny Bizonytalan 

endokrin 

érzékenység 

Endokrin rezisztens 
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Alacsony ET ET  NA 

Közepes ET, vagy 

KT ® ET vagy 

(KT + ET) vagy  

trastuzumab* 

ET, vagy 

KT ® ET vagy 

(KT + ET) vagy  

trastuzumab* 

KT 

Magas KT ® ET vagy 

(KT + ET) vagy  

trastuzumab* 

KT ® ET vagy 

(KT + ET) vagy  

trastuzumab* 

KT 

* HER2 pozitív daganat esetén nyirokcsomó pozitív esetben, vagy ha a primer tumor invazív részének a mérete 

eléri a 0,5 cm-t, trastuzumab adása indokolt.  

 

 Az előbbiekben felsorolt szempontokat jórészt lefedve, a prognózis pontosabb 

megállapítása és a hatékonyabb terápia meghatározás céljából jelenleg a genomikai 

csoportosítás szerinti döntéshozatal preferált. A 9. táblázatban foglaljuk össze azt az intrinsic 

csoportosítást, melyet a rutin szövettani vizsgálat és az immunhisztokémiai vizsgálatok alapján 

határoztak meg. 

 

9. táblázat: Az emlőtumorok ESMO Clinical Practice Guideline és a St Gallen Emlőrák 

Konszenzus Konferencia állásfoglalása (2013) intrinsic csoportosítása (Senkus E és mts.: 

Annals of Oncology 24 (Supplement 6): vi7–vi23, 2013): 

Intrinsic csoport A daganat tulajdonságai 

Luminalis A • ER-pozitív 

• HER2-negatív 

• Ki67 alacsony
* 

• PgR magas
**

 

Luminalis B (HER2-negatív) • ER- pozitív 

• HER2- negatív 

• ÉS VAGY  

• Ki67 magas VAGY 

• PgR alacsony 

Luminalis B (HER2-pozitív) • ER-pozitív 

• HER2-pozitív 

• Ki67 bármilyen 

• PgR bármilyen 

HER2-pozitív • HER2-pozitív 

• ER és PgR negatív 

Bazális-szerű (Tripla negatív, 

ductalis)
***

 

• ER és PgR negatív 

• HER2-negatív 

*
A magas és alacsony Ki67 értékek közti határ a laboratóriumok között eltérhet. 

** 
Általánosságban mind a PgR, mind a Ki67

 
tekintetében a 20%-os határ elfogadott. A laborok 

minőségbiztosítási programjaiban fel kell tüntetni ezeket a határértékeket. 
***

 Kb.80%-os átfedés észlelhető a ‘triple-negative’ és az intrinsic‘basal-like’ csoportok között, azonban a‘triple-

negative’ magába foglal olyan specilis hisztológiai alcsoportokat is, mint pl a (típusos) medulláris carcinoma, vagy 

az adenoid cisztikus carcinoma, melyek esetén alacsony a távoli relapszus valószínűsége. 
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A szisztémás terápia kiválasztásának szempontjai az egyes genomikai alcsoportokban 

 Az adjuváns kezelés során a kezelési módok ajánlott sorrendje kemoterápia, majd 

sugárkezelés és hormonterápia, általában nem javasolt együtt adni a kemoterápiát és az 

endokrin szereket [II, D].  

 Hormon receptor pozitív (luminális) daganat esetén az endokrin terápia kontraindikáció 

hiányában a kezelés kötelező része. 

 A luminalis A típusú betegek általában nem igényelnek kemoterápiát, kivéve az igen 

magas relapszus rizikójú betegek (T3-4 daganat, kiterjedt nyirokcsomó érintettség (N3), Grade 

III)[II, A.]. 

 A lumnalis B, HER2-negatív típusú betegek esetében a kemoterápia indikációja 

bizonytalan, a kemoterápia kiválsztása a rizikókategóriától, az agresszivitástól (grade, 

proliferációs ráta, vaszkuláris vagy perineurális invázió), a szövettani altípustól, a betegség 

kiterjedtséségtől, az endokrin terápiára adott válasz várható mértékétől és a beteg 

preferenciájától. A jelenleg elérhető döntés-támogató eszközök (Adjuvant!Online
®
, 

Nottingham Prognostic Index, PREDICT) ugyancsak segíthetnek a döntésben. Előbbi 

lehetőségek figyelembe vételét követően megmaradó terápiás bizonytalanság esetén 

bizonytalanság esetén Mammaprint
®
 vagy OncotypeDX

®
 génexpressziós teszteket lehet az 

egyéni rizikó és a kemoterápia eredményességének predikciójának becslésére használni.
3
 

 A luminalis B, HER2-pozitív daganatok esetében kemoterápiát, megkezdett trastuzumab 

kezelést, illenetve endokrin kezelést kell alkalmazni. [I, A.] 

 A HER2-pozitív rákok esetén a kermoterápia és az anti-HER2 kezelés (jelenleg csak a 

trastuzumab finanszírozott) a választandó kezelés [I, A.] Ez alól az egyetlen kivétel az igen 

korai, 5 mm-nél kisebb, nyirokcsomó negatív, alacony rizikójú (pT1a pN0) betegség, ahol a 

szoros obszerváció mérlegelhető. 

 A bazális szerű (tripla-negatív) daganatok kemoterápiát igényelnek, kivéve azokat az 

alacsony rizikójú szövettani altípusokat, mint a medulláris, vagy adenoid cisztikus  carcinoma 

[I, A.]. 

Az endokrin terápia megválasztásának szempontjai  

 Endokrin terápia mindazon betegek számára javasolt, akiknél legalább 1%-nyi receptor 

pozitivitást mutatnak ki [I,A.]. Az alkalmazott gyógyszerek körét a menopauzális státusz 

határozza meg. 

 A premenopauzában eddig standard kezelésnek elfogadott 5-10 évig alkalmazott napi 

20 mg tamoxifen [I, A.] a SOFT vizsgált eredményeinek megjelenése óta gyökeresen 

megváltozott. A továbbiakban a csak tamoxifen kezelést az alacsony rizikókategóriába tartozó, 

kis tumorméretű, nyirokcsomó negatív, HG I, „idősebb” premenopauzás betegeknek javasolt 

adni. A magas rizikókategótiába tartozó, fiatal (< 35 éves) betegeknél az ovarium szuppresszió 

hozzáadása jelentősen csökkentette a kiújulás rizikóját. Ebben a kemoterápiát is igénylő 

csoportban exemestan-ovarium szuppresszió statisztikailag szignifikáns módon alacsonyabb 

emlőrák relapszus-mentes túlélést biztosított a tamoxifenhez képest.
4
 A két csoport között 

elhelyezkedő közepes rizikójú betegeknél a tamoxifen – ovarium-szuppresszió szintén 

szükséges lehet. A döntés során a tamoxifen és az exemestan eltérő toxicitási profilját is 

figyelembe kell venni. Amennyiben a beteg a kezelés során – igazoltan – posztmenopauzális 

státuszba kerül, az aromatáz inhibitor csoportra (letrozol) történő váltás lehetséges. A fenti két 

csoport között elhelyezkedő „közepes” rizikójú betegek (pl. kis tumor, de nyirokcsomó 

pozitivitás vagy nagyobb tumor, alacsony grade) egyéni mérlegelés javasolt a kombinált 

kezelés vagy a tamoxifen monoterápia között. A magas rizikójú betegeknél, amikor az 

                                                 
3
 Magyarországon egyedi eljárás keretén belül finanszírozottak. 

4
 A SOFT vizsgálatban triptorelint és exemestant alkalmaztak. Adjuváns kombinációjuk jelenleg egyik 

szer esetében sem nem regisztrált indikáció. 
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adjuváns kemoterápia véglegesen nem függesztette fel a menstruációt az ovarium ablatio (akár 

gyógyszeres, akár műtétes) kiegészítő alkalmazása szükséges, nem elégséges a tamoxifen 

monoterápia. Ez utóbbi esetben is magasabb a relapszus-mentes betegek aránya az exemestan-

triptorelin kombinációval, mint a tamoxifen-triptorelin kombinációval. Azoknál a betegeknél, 

akiknek nem szükséges kemoterápia, nem javít az LHRH-analóg hozzáadása a tamoxifenhez. 

 Posztmenopauzában a kemoterápiát endokrin érzékeny és bizonytalan endokrin 

érzékenységű esetekben endokrin terápiával kell kiegészíteni (aromatázgátló vagy tamoxifen 5 

éven át, vagy 2-3 év tamoxifent követő 3-2 év aromatázgátló. Hónalji nyirokcsomó pozitív 

esetben az 5 év tamoxifen kezelést követően adott letrozol terápia további túlélési előnyt 

biztosít. Az aromatáz inhibitorok között a jelenlegi ismereteink szerint nincs érdemi különbség, 

azok kiválasztásakor az alkalmazási előiratokban foglaltak irányadók.  

A kemoterápia megválasztásának szempontjai 

 A nyirokcsomó negatív betegek kemoterápiájában az antraciklin alapú I. és II. 

generációs kombinációkat részesítjük előnyben (4×AC/EC, 6×FAC/FEC, 6×CAF/CEF).  

 Ha a kiújulás kockázata nagy, a dózis denzitás fokozható (pl. FE100C), vagy (hónalji 

nyirokcsomó pozitív esetekben) a taxánokkal történő szekvenciális (pl.: 4 × AC → 12× (heti) 

paclitaxel ), vagy konkurráló (6 x docetaxel+AC, „TAC”) adagolás is lehetséges, utóbbi 

esetben a 20%-tmeghaladó lázas neutropéni miatt G-CSF prevencióval. A nyirokcsomó pozitív 

emlőrák adjuváns kezelésére mindkét taxán (paclitaxel és docetaxel) törzskönyvezett.  

 A kemoterápiás protokoll kiválasztásakor gondoljunk arra, hogy az újabb generációs 

protokollok hatékonysága jóval magasabb, mint a korábbiaké (ld. AdjuvantOnline
®
). 

 A bazális-szerű daganat esetén pT1b (≥5 mm) mérettől kemoterápia adása javasolt. 

(Ennél kisebb esetben is javasolt a kemoterápia mérlegelése, kivéve, ha a daganat a 9. 

táblázatban említett kedvező szövettani csoportokba tartozik, vagy egyéb kontraindikáció áll 

fenn.) Ilyenkor célszerű antraciklint, taxánt, (és esetleg CMF-et) szekvenciálisan alkalmazni. 

Az ilyen, elsősorban BRCA-mutációt hordozó daganatok fokozott platina-érzékenységére való 

tekintettel felmerül a kezelés taxán-alapú szakaszát platina származékkal is kegészíteni (egyedi 

méltányossági kérelem alapján, mivel a platina-származékok nem regisztráltak ebben az 

indikációban) vagy a beteget gyógyszervizsgálatba beválasztani. 

 

 A sugárterápiát a kemoterápia befejezését követően javasolt megkezdeni: aromatáz-

inhibitor kezelés esetén egyidőben az endokrin terápiával. A tamoxifen fokozhatja az irradiáció 

okozta tüdőfibrózist, ezért alkalmazása egyedi mérlegelést igényel. 

 A kemoterápia javallata 70 év feletti életkorban individualizált, a beteg biológiai 

életkorát, kísérőbetegségeit és a beteg preferenciát kell figyelembe venni a döntés során. 

Az anti-HER2 kezelés megválasztásának szempontjai 

 Az anti-HER-2 kezeléséket nem javasolt antraciklin kezeléssel egyidejűleg adni. [I, A.] 

Az Az adjuváns trastuzumab kezelést a taxán kezeléssel együtt kell elkezdeni az antraciklin-

tartalmú kezelési szakasz befejezése után, konkomittáló taxán-szakasz után monoterápiaként 

egy évig. A beadási mód lehet intravénás és szubkután egyaránt. Az adjuváns trastuzumab 

kezelés javasolt időtartama 1 év. 

A kemoterápia befejezését követően az adjuváns trastuzumab kezelés mellet az endokrin 

kezelést is meg kell kezdeni. 

Egyéb speciális szempontok: 

 Nyirokcsomóáttét hiányában a szisztémás kezeléstől el lehet tekinteni, ha a daganat  

- ≤ 0,5 cm, illetve mikroinvazív,  

- ha kedvező szövettani típusú (tubuláris, kolloid, medulláris vagy adenoid cysticus) és 

< 1 cm,  

- ha ductalis vagy lobuláris típusú, 0,6–1,0 cm méretű és nincs egyetlen kedvezőtlen 

kockázati tényező sem. 
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 Ductalis vagy lobuláris szövettani típus esetén 0,6–1,0 cm-es méretnél az adjuváns 

szisztémás terápia mérlegelendő, ha legalább egy kedvezőtlen kockázati tényező jelen van. 1,0 

cm-nél nagyobb ductális vagy lobularis invazív primer tumornál az adjuváns szisztémás 

kezelés kötelező. Ez hormonreceptor negatív esetben egyértelműen kemoterápia, HER2 

pozitív daganat esetén 1 évig tartó trastuzumab kezeléssel kiegészítve. Hormonreceptor 

pozitív esetben a kezelést a kockázati csoportok figyelembe vételével választjuk meg. (8.sz. 

táblázat) 

3.2.1.3. Loko-regionálisan előrehaladott emlőrák (St. III.) 

 Az III. B stádiumban és a III-A stádium inoperábilis eseteiben az elsődleges kezelés 

mindenképpen a neoadjuváns (preoperatív, primer) gyógyszeres kezelés. A II-IIIA stádium 

operábilis eseteiben is választható neoadjuváns kemoterápia elsődleges kezelésként, 

amennyiben primer terápiaként nem a műtét mellett döntünk. A szisztémás kezelés elindítása 

előtt célszerű klippek behelyezése a tumor leghosszabb átmérője mentén a tumorválasz későbbi 

objektív meghatározása céljából.  

 A terápia során a betegek rendszeres fizikális és képalkotó vizsgálatokkal történő 

folyamatos ellenőrzése javasolt, összehasonlító mammográfia (UH, MRI) elvégzése 3 hónapnyi 

(4 ciklus) kezelés után szükséges. Ezen a ponton megnyugtatóan eldönthető, hogy a beteget 

inkább operálni érdemes-e, vagy a kemoterápia folytatása javasolt-e azonos vagy váltott 

protokollal. Amennyiben a beteg kifejezetten jó regressziót mutat, úgy célszerű a teljes kezelést 

preoperatíven beadni. Primeren reszekábilis esetben, ha az első 3-4 ciklus után nincs kellő 

remisszió vagy progresszió látszik, úgy a műtét elvégzése javasolt. Primeren irreszekábilis 

esetben nem kellő remisszió esetén a kemoterápiás protokoll váltása, vagy irradiáció javasolt a 

reszekció elérése erdekében.  

 Neoadjuváns kemoterápiaként antraciklin alapú kombinációval célszerű kezdeni a 

kezelést (FAC/FEC, CAF/CEF), amely a kockázat mértékétől függően szekvenciális vagy 

konkomittáló taxánnal egészíthető ki (AC/EC--P; FAC/FEC--D, TAC/TEC). Egyes adatok 

alapján a sorrend megfordítása (D--FAC) is számításba vehető opció. A legjobb tumorválasz 

taxánalapú neoadjuváns kemoterápiával érhető el. A docetaxelt és a paclitaxelt helyileg 

előrehaladott emlőrák kezelésére is törzskönyvezték. Alkalmazásuk antraciklin származékkal 

vagy platina készítménnyel kombinációban a leghatásosabb.  

 HER-2 pozitív tumor esetén érdemes a neoadjuváns kezelést trastuzumabbal is 

kiegészíteni, taxán kombinációval. Javasolt 3 ciklus (epi-)adriamycin-ciklofoszfamid  (AC/EC) 

vagy 5-fluorouracillal kiegészítve (FAC/FEC) kezelést követően heti paclitaxel-trastuzumab, 

vagy 3 heti docetaxel-trastuzumab kezelésre váltani. A patológiai CR aránya jelentősen 

megemelkedik a neoadjuvánsan alkalmazott HER2-ellenes kezelés eredményeként, mely 

betegségmentes és a teljes túlélést is növeli. A több neoadjuváns vizsgálat eredményei szerint a 

trastuzumab+lapatinib, illetve trastuzumab és pertuzumab kemoterápia nélkül is jelentősen 

emeli a pCR arányát.
5
 Hormonreceptor-pozitív és HER2-pozitív posztmenopauzális betegek 

esetében, aennyiben kemoterápiás kezelés valamilyen okból nem adató, a trastuzumab és 

aromatáz inhibitor kezelés alkalmazása javasolt.
6
 

 A primer kemoterápia helyett egyéni mérlegelés alapján hormonreceptor pozitivitás 

esetén neoadjuváns endokrin terápiát is adhatunk. Alkalmazását olyankor mérlegeljük, ha a 

daganat erősen endokrin érzékeny, és a kemoterápia ellenjavallt (pl. kísérő betegség, idős kor, 

gyenge általános állapot miatt), vagy a beteg nem fogadja el a kemo- (anti-HER2) terápiát. 

Neoadjuváns endokrin terápiaként posztmenopauzában aromatáz gátlót (letrozol) érdemes 

választani. Javasolt alkalmazási időtartama műtét előtt 4-6 hónap, a megkezdett terápiát a műtét 

után folytatni kell. Praemenopausában neoadjuváns endokrin terápia csak kivételesen jön 

                                                 
5
 A lapatinib és a pertuzumab trastuzumabbal való kombinációja Magyarországon nem finanszírozott. 

6
 Ez az opció Magyarországon nem finanszírozott. 
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szóba, ilyenkor tamoxifent adhatunk GnRH analóggal.  

 A neoadjuváns kezelés bizonyítottan ugyanolyan hatásos, mint a csak műtét után adott 

adjuváns terápia. További előnye, hogy csökkenti a kemorezisztencia kialakulásának és a 

posztoperatív regenerációs proliferáció veszélyét, in vivo kemoszenzitivitási tesztként szolgál, 

és a primer tumor, sőt a hónalji nyirokcsomóáttétek visszafejlesztése (un. down-staging) révén 

eredetileg inoperábilis tumorokat műthetővé tehet, illetve ablatio helyett emlőmegtartást tehet 

lehetővé. A sikeres műtét után az adjuváns szisztémás terápiával folytatni kell. Adjuváns 

kemoterápiaként általában a műtét előtt sikeresen alkalmazott kombinációk alkalmazása, illetve 

endokrin-érzékenység esetén a megfelelő endokrin kezelés javasolt. Neoadjuváns előkezelést 

követően az adjuváns trastuzumab kezelés tartamát úgy kell meghatározni, hogy az megfeleljen 

az egy éves cél-időtartamnak. 

 Amennyiben az irreszekábilis III. stádiumú emlőrák neoadjuváns kemo(-anti-HER2) 

terápiával (± hormonterápiával) sem tehető műthetővé, a további kezelés már csak 

individualizált (sugár-, kemo-, hormonterápia) lehet. 

3.2.1.4. Helyileg kiújult emlőrák 

 A helyileg kiújult emlőrák szisztémás kezelése (kemoterápia és/vagy hormonterápia) 

akkor mérlegelendő, ha a műtéti és/vagy sugárterápiát követően az újabb recidíva kockázata 

nagy. A szisztémás kezelés kiválasztásakor az eltávolított tumorszövet biológiai tulajdonságait 

(a receptorok ismételt meghatározását el kell végezni újra!), a korábban alkalmazott 

protokoll(oka)t, az alkalmazott dózisokat, a primer tumor és a recidiva megjelenése között 

eltelt időt, a beteg általános állapotát és preferenciáit kell fiigyelembe venni. 

3.2.1.5. Távoli áttétes emlőrák (St. IV.)  

 A metasztatikus emlőrák általában inkurábilis, ugyanakkor gondosan megválasztott 

kezeléssel igen hosszútávú túlélés is elérhető. A palliatív terápia célja a tünetek enyhítésa, az 

életminőség javítása, az élettartam növelése. Kezelése alapvetően gyógyszeres, illetve 

sugárterápiás, csak ritkán kerül sor műtéti megoldásra. Agyi, agyhártya-, gerincvelő-

kompresszió, pleuralis-, pericardialis, epeút- vagy ureter obstrukció, patológiás (vagy fenyegető 

patológiás) törés, lokalizált fájdalmas csont- vagy lágyrész áttét esetén palliatív sebészi, sugár- 

vagy regionális kemoterápia mérlegelendő.  

 A szisztémás kezelés megválasztása alapvetően a tumor biológiai karakterére, 

kiterjedésére, valamint a beteg általános alapján történik. A prognosztikus és prediktív faktorok 

megállapítása érdekében a metasztázis(ok)ból javasolt az ismételt biopszia vétele. A 

metasztatikus betegségben választandó terápia megválasztásakor általános megállapításként a 

következők móndhatók el: 

• A szisztémás terápia szempontjából az áttétes emlőrákos betegek mérsékelt- vagy 

nagy kockázatú csoportba sorolhatók (10. sz. táblázat). 

• Az endokrin-érzékeny betegek esetében javasolt endokrin terápiát adni, az endokrin 

rezisztens - mérsékelt kockázatú - tumorok esetén megkísérelhető az endokrin-

érzékenység visszaállítása az aromatáz-inhibitor + mTOR-gátló kombinációval (a 

BOLERO-2 vizsgálat alapján)
7

, illetve magas kockázatú tumorok esetén a 

kemoterápia. 

• Az endokrin terápiát mindaddig érdemes folytatni, ameddig az endokrin manipuláció 

lehetősege fennáll, vagy viscerális krízis nem alakul ki. (Egyszervi zsigeri áttétek, 

lassú progresszió nem szükségszerűen indikálja a kemoterápiát!) Nem célszerű 

elkapkodni a hormonterápiás váltásokat. 

• A HER2-pozitív betegek esetében kemoterápia - anti-HER2-kombináció adása 

                                                 
7
 Ez az opció Magyarországon nem finanszírozott. 
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javasolt, vagy egyidejű endokrin-érzékenység esetén endokrin terápia és anti-HER2 

kezelés (trastuzumab) kombináció. 

• Többszervi zsigeri progresszió, klinikai tünetek (un. zsigeri krízis) esetén 

kemoterápia javasolt. 

• Nincs bizonyíték arra, hogy a túlélés szempontjából a kemoterápiás szerek 

kombinációja hatékonyabb lenne a kemoterápiás szerek egymás utáni monoterápiás 

alkalmazásánál. Ezért kemoterápia esetén a monoterápia preferált. A kombinált 

kemoterápiát általában a gyors terápiás hatás (tüneti javítás) szándékával indikáljuk. 

• Csontmetasztázisok esetén – kontraindikáció híján – javasolt biszfoszfonát kezelés 

vagy RANK [receptor activator of nuclear kappa-B] ligand gátlás, mivel ezek a szerek 

csökkentik az un. vázrendszeri események [SRE, sceletal elated events] számát.  

 
10. sz. táblázat 

IV. stádiumú emlőrák kezelése 

Mérsékelt kockázat Nagy kockázat 

Késői kiújulás, hosszú progressziómentes idő 

HR+ HER-2 negatív 

Csont, bőr, lágyrész áttétek – lassú 

progressziót mutató zsigri áttétek -Kevés 

szerv érintett 

Korai kiújulás, rövid progressziómentes idő 

HR- HER-2 pozitív  

„Viscerális krízis” - Több szerv érintett 

Kezelés: Endokrin terápia szekvenciálisan:  

- AI, tamoxifen., fulvestant 

- Progesztagének 

- Praemenopausa: ovarium ablatio 

Kezelés: Kemoterápia, anti-HER2 kezelés 

 

Kemo- és anti-HER2terápia – metasztatikus I. választás 

- FAC/FEC, CAF/CEF 

- Taxán+antraciklin 

- docetaxel+capecitabin 

- paclitaxel+gemcitabin 

- paclitaxel-bevacizumab 

-trastuzumab monoterápia vagy taxánnal kombinálva 

 

 

A mérsékelt kockázatú csoport kezelése: 

 Ilyen esetekben a választandó kezelés az endokrin terápia. Menopauzában  

• elsőként választott nem-szteroid AI után  

o fulvestrant (Faslodex®) (illetve andokrin naive esetben fulvestrant+anastozol a 

SWOG S0226 trial szerint), vagy 

o szteroid AI-t, vagy 

o tamoxifent;  

• második választásként  

o tamoxifen vagy  

o AI után váltott (szteroid) AI-t vagy  

o fulvestrant  

• harmadik választásként ennek fordítottját (fulvestrant vagy szteroid AI-t),  
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• ezt követően progesztagént, androgént vagy ösztrogént választhatunk.  

 

 Adjuváns vagy metasztatikus első választású nem-szteroid AI kezelést követően 

hormonrezisztencia esetén a szteroid AI exemestan és a mTOR-gátló everolimus kombináció 

szignifikánsan növelte a progressziómentes túlélést az exemestanhoz képest. Hasonlóan, a 

palbociklib (cDK 4/6 gátló) és a nem-szteroid AI letrozol kombinációja szignifikánsan 

hatékonyabb, mint a letrozol önmagában.
8

 Egyéb esetben, többszörös hormonterápiás 

váltástkövetően, gyors betegségprogresszió, zsigeri krízis kialakulása esetén kemoterápiát kell 

adni.  

 Premenopauzában az első választású endokrin terápia tamoxifen + ovarium ablatio 

(goserelin, esetleg hagyományos módszer). Második választású endokrin terápiaként 

antiösztrogén után ovárium ablatio (gyógyszeres, műtét, irradiáció) és aromatáz inhibitor 

ajánlható. Harmadik választásként progesztineket, negyedik választásként pedig androgéneket 

adhatunk. 

 

 A nagy kockázatú csoport kezelése: 

 Az ebbe a  csoportba tartozó távoli áttétes betegek (ER és PgR negatív, triple negatív, 

HER-2 pozitív és/vagy tüneteket okozó viscerális áttét[ek], és/vagy rövid betegségmentes 

időszak) palliatív szisztémás kezelése általában a kemoterápia, mely hormonreceptor 

pozitivitás esetén esetenként endokrin terápiával is kiegészíthető. Kemoterápiát és endokrin 

terápiát általában nem adunk egyidejűleg, hanem szekvenciálisan alkalmazzuk azokat (a 

kemoterápia után következik az endokrin kezelés).  

 A javasolt kombinációk alkalmazásának tartama nem ismert: befolyásolja a kezelés 

hatékonysága, a kezelés mellékhatásai és a beteg preferenciája. 

 Alkalmazható kemoterápiás szerek és protokollok: 

• monoterápiában: taxánok (paclitaxel, docetaxel), capecitabin, gemcitabin, 

liposzómális doxorubicin, vinorelbin, az újabb szerek közül pedig, eribulin, nab-

paclitaxel, ixabepilone; 

• kombinációban pedig a CMF, CM, MMM, MM, VMM, vinorelbin-doxorubicin, 

ciklofoszfamid-etoposid/carboplatin jön szóba. 

 Első választású kemoterápiaként, illetve kemo- és anti-HER2 terápiájaként a következő 

lehetőségek állnak rendelkezésre: 

 

1. Adjuváns antraciklin (- taxán) kombinációt kapott: 

• Hormon receptor negatív / pozitív, HER2-negatív: 

o paclitaxel-bevacizumab, vagy  

o alternatív taxán (monoterápiában) vagy kombinációban: paclitaxel-gemcitabin 

vagy docetaxel/paclitaxel-carboplatin vagy docetaxel-capecitabin; 

o CMF; 

o capecitabin; 

o liposzómális doxorubicin; 

o A paclitaxelt lehetőség szerint heti adagolásban, a docetaxelt három hetenkénti 

adagolásban kell preferálni. 

• Hormonreceptor negatív / pozitív, HER2-pozitív és 

o ha nem kapott adjuváns trastuzumabot: 

▪ docetaxel/paclitaxel -trastuzumab- pertuzumab;  

▪ ha nem érhető el a pertuzumab: docetaxel/paclitaxel-trastuzumab; 

o ha kapott adjuváns trastuzumabot és a progressziómentes időszak: 

                                                 
8
 Sem az everolimus, sem a palbociklib nem finanszírozott Magyarországon. 
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▪ > 6 hónap: docetaxel/paclitaxel -trastuzumab- pertuzumab; 

▪ ≤ 6 hónap:  

• T-DM1 

• lapatinib-capecitabine 

• alternatív trastuzumab-kemoterápia kombináció (alternatív 

monoterápiás szerként a taxánokon kívül a gemcitabin és a 

vinorelbin jöhet szóba). A kezelés indikálása előtt a 

metasztázis(ok)ból a HER2 pozitivitást igazolni kell; 

o hormonreceptor pozitív esetben, ha nincs viscerális krízis, inkább javasolt a 

trastuzumab-endokrin kezelés, mint a kemoterápia+anti-HER2 kezelés; 

 

2. Adjuváns antraciklin (- taxán) kombinációt nem kapott: 

• Hormon receptor negatív / pozitív, HER2-negatív: 

o 5-fluorouracil-antraciklin-ciklofoszfamid (FAC/FEC); 

o docetaxel-antraciklin-ciklofoszfamid (TAC/TEC, DAC/DEC)); 

o [docetaxel-antraciklin (TA/TE, DA/DE), paclitaxel-antraciklin (PA/PE) –elvileg 

nem kizárt, de az alkiláló szer elhagyása nem javasolt!]; 

o paclitaxel-gemcitabin vagy docetaxel/paclitaxel-carboplatin vagy docetaxel-

capecitabin - ezekben az esetekben az antraciklint második vonalban adjuk. 

• Hormonreceptor negatív /pozitív, HER2-pozitív és  

o nem kapott adjuváns trastuzumabot:  

▪ pertuzumab-trastuzumab-docetaxel; 

▪ ha nem érhető el a pertuzumab: docetaxel/paclitaxel-trastuzumab; 

▪ docetaxel-antraciklin-ciklofoszfamid (TAC/TEC, DAC/DEC)), utána 

docetaxel-trastuzumab; 

▪ 5-fluorouracil-antraciklin-ciklofoszfamid (FAC/FEC) vagy antraciklin-

ciklofoszfamid (AC/EC), utána docetaxel-trastuzumab; 

o kapott adjuváns trastuzumabot [igen ritka szituáció] és a progressziómentes 

időszak: 

▪ > 6 hónap: docetaxel/paclitaxel -trastuzumab- pertuzumab; 

▪ ≤ 6 hónap:  

• csak antraciklin-taxán(-ciklofoszfamid kombináció) 

• alternatív trastuzumab-kemoterápia kombináció  (alternatív 

monoterápiás szerként a taxánokon kívül a gemcitabin és a 

vinorelbin jöhet szóba); 

 

 A második választású kemoterápiás protokoll kiválasztásakor az adjuvánsan és első 

vonalban alkalmazott szereket, azok összdózisát, a metasztázis progressziójának idejét és a 

beteg általános állapotát / preferenciáit kell figyelembe venni. Gyorsan progrediáló, jelentős 

tüneteket okozó tumor esetén érdemes kombinált kezelében gondolkodni, egyébként a 

szekvenciálisan alkalmazott monoterápiák választandók, tekintettel a jóval alacsonyabb 

toxicitásra.  

Második választású kemoterápiaként, illetve kemo- és anti-HER2 terápiájaként a következő 

lehetőségek állnak rendelkezésre, feltételezve, hogy a beteg kapott már antraciklint, taxánt és 

HER2-pozitív esetben trastuzumabot: 

• Hormon receptor negatív / pozitív, HER2-negatív: 

o capecitabin 

o monoterápiában: taxánok (paclitaxel, docetaxel), capecitabin, gemcitabin, 

vinorelbin, az újabb szerek közül pedig, eribulin, liposzómális doxorubicin, nab-

paclitaxel, ixabepilone; 

o kombinációban pedig a CMF, CM, MMM, MM, VMM, vinorelbin-doxorubicin, 
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ciklofoszfamid-etoposid/carboplatin jön szóba. 

• Hormonreceptor pozitív, HER2-pozitív 

▪ T-DM1 

▪ lapatinib-capecitabin 

▪ alternatív trastuzumab-kemoterápia kombináció (alternatív monoterápiás 

szerként a taxánokon kívül a gemcitabin és a vinorelbin jöhet szóba). A 

kezelés indikálása előtt a metasztázis(ok)ból a HER2 pozitivitást igazolni 

kell. 

 

 Ha a beteg általános állapota még megengedi (ECOG 0, 1, 2 stádium), harmadik-

negyedik stb. választású kemoterápia is mérlegelhető. Ugyanakkor érdemes ezekben az 

esetekben monoterápiás gyógyszeres kezelésekben gondolkodni. 

 

 Minden metasztatikus kezelési vonalban érdemes megvizsgálni, hogy elérhető-e a beteg 

számára megfelelő gyógyszervizsgálat és ez fokozottan érvényes a többedik választású 

kezelések esetén! Trial elérhetősége esetén fel kell ajánlani az abban való részvételt! 

 

 A szupportív kezelés során különös figyelmet érdemel csontáttétek esetén a 

biszfoszfonát terápia. Biszfoszfonátok (pamidronat, clodronat, zolendronat, ibandronát) 

adagolása lítikus vagy vegyes csontáttétek fennállásakor javasolt, ha a várható élettartam nem 

rövidebb 3 hónapnál és a vesefunkciók elfogadhatók. A biszfoszfonát kezelést megelőzően 

célszerű a beteg fogazatát átvizsgálni és az állcsontot érintő beavatkozásokat, szanálást a 

kezelés megkezdése előtt elvégezni. A rendszeres kezelés során állcsont nekrózis 

kialakulásának csekély, de létező esélyére gondolni kell. 

Hiperkalcémia egyidejű fennállta esetén a biszfoszfonát terápiát intravénásan kell folytatni.  

 A denosumab hatékonyabbnak bizonyult a csontesemények megelőzésében, mint a 

biszfoszfonátok. Alkalmazása (szubkután injekció) kényelmesebb, mint biszfoszfonátoké, 

különösen akkor, ha a beteg nem részesül intravénás kezelésben. 

 A biszfoszfonátok esetén a vesefunkció alkalmazási előiratnak megfelelő gyakoriságú 

ellenőrzése (zoledronsav: minden kezelés előtt!, ibadronsav: 3 havonta) kötelező. A kezelések 

mellé megfelelő D-vitamin és kálcium-pótlás szükséges a hipokalcémia elkerülése céljából. 

Időszakosan – a képalkotó vizsgálatokkal párhuzamosan – az ionszintek (ezesetben a kálcium, 

magnézium, foszfor) ellenőrzése javasolt. 

A kezeléseket legalább 6 hónapig célszerű folytatni.  

3.2.1.6. Kemoterápiás protokollok 

Kemoterápiás kezelési módok a Magyarországon jelenleg listázott kemoterápiás protokollok 

táblázatos feldolgozását a függelékben helyeztük el. Kiemeljük, hogy minden egyes 

monoterápia/kombináció rendelésekor figyelembe kell venni az adott szer, vagy szerek hazai 

finanszírozását. Az alábbi protokollok közül számos nem finanszírozott Magyarországon, de 

magas szintű evidencia áll rendelkezésre a hatékonyságra. 
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3.3. Sugárterápia 

3.3.1. Sugárterápiás ajánlási kategóriák 

1:  teljes konszenzus, 1. szintű evidencia; 

2A:  teljes konszenzus, 2-3.szintű evidencia; 

2B: általában egybehangzó vélemény, 2-3. szintű evidencia; 

3:  különböző vélemények, 2-4. szintű, egymásnak ellentmondó vizsgálati eredmények, 

vagy nincs, illetve kevés tapasztalati evidencia 

 

3.3.2. Sugárterápiás alapelvek – besugárzás technikai feltételei, céltérfogatok, dozírozás 

 

3.3.2.1. Teljes emlő besugárzása: 

 

Céltérfogatok: A teljes maradék emlő. „Boost” kezeléseknél a tumorágy + 1-2 cm-es 

biztonsági zóna. 

Az optimális sugárterápia technikai feltételei: Megavoltos besugárzás (4-9 MV foton), CT-

re alapozott (2-D vagy 3-D) besugárzás-tervezés, tangenciális mezők használata. A tüdő és szív 

terhelését minimálisra kell csökkenteni (egyszerű ellenőrzési lehetőségek a centrális tüdő 

távolság; CLD <3 cm és maximális szív távolság; MHD <1 cm, még pontosabb a dózis-térfogat 

hisztogram; DVH analízise). A céltérfogatban a homogén dóziseloszláshoz almezőket 

(szegmensek), illetve kompenzátorokat, ékszűrőket használhatunk. A tumorágyra a kiegészítő 

(„boost”) dózist gyorsítóval (elektron, foton) vagy szövetközi brachyterápiával (tűzdelés) 

adjuk. Kis volumenű emlőben, felszínhez közel eső tumoroknál általában az elektron 

besugárzás a kedvezőbb; nagyméretű emlőben, mélyen fekvő daganatoknál brachyterápia vagy 

3-D konformális foton „boost” javasolt. „Boost” kezelésnél a céltérfogat tévesztés 

elkerülésének feltétele a tumorágy intraoperatív jelölése titán klippekkel. 

A sugárkezelést ideális esetben a sebgyógyulást követően, a műtéttől számított 4-6 héttel – de 

maximum 12 héten belül – javasolt elkezdeni (ajánlási kategória: 2A). Előzetes adjuváns 

kemoterápia után a sugárkezelést az utolsó kemoterápiás ciklust követő 3 hét kezelési szünet 

közbeiktatása után kezdjük (ajánlási kategória: 2B). A percutan „boost” kezelést a teljes emlő 

besugárzást követően, szünet közbeiktatása nélkül végezzük – amennyiben a radiodermatitis a 

grade 2 fokozatot nem haladja meg (ajánlási kategória: 2B). A brachyterápiás „boost” kezelést 

általában 1-3 hét szünet közbeiktatásával, a teljes emlő besugárzás után végezzük, de végezhető 

ún. előrehozott (a teljes emlő besugárzást megelőző) „boost” kezelés is (ajánlási kategória: 3).  

A percutan „boost” kezelés intenzitás modulált sugárkezeléssel (IMRT-val) szimultán integrált 

„boost” kezelés (ún. SIB) formájában is végezhető (ajánlási kategória: 3).  

Dozírozás: Az alapdózis 45-50,4 Gy (1,8-2 Gy/frakció, heti 5 alkalommal) vagy 40-42,5 Gy 

(2,66 Gy/frakció, heti 5 alkalommal). Dózis az izocenterre megadva. Akcelerált, 

hipofrakcionált kezelés a rizikószervek (szív, tüdő) dóziskorlátainak fokozott figyelembe 

vételével végezhető. A tumorágy kiegészítő („boost”) dózisa külső sugárkezeléssel 10-16 Gy (2 

Gy/frakció, heti 5 alkalommal), nagy dózisteljesítményű (HDR) brachyterápiával 1 x 10 Gy 

vagy 3 x 4-5 Gy. SIB IMRT esetén a teljes emlőre 50 Gy (2 Gy/frakció, heti 5 alkalommal), a 

„boost” céltérfogatra pedig 60 Gy (2,4 Gy/frakció, heti 5 alkalommal).  

 

3.3.2.2. Parciális emlő besugárzás (PBI): 

 

Céltérfogat: Brachyterápiánál a tumorágy 1-2 cm-es biztonsági zónával. Teleterápiánál a 

biztonsági zóna 0,5-1 cm-rel nagyobb a beállítási pontatlanság és a légzés okozta elmozdulás 

miatt.   
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Az optimális sugárterápia technikai feltételei: A PBI-t kiszolgáltathatjuk brachyterápiával, 

3-D-s konformális (foton +/- elektron) teleterápiával vagy intenzitás modulált radioterápiával 

(IMRT). Céltérfogat meghatározása tumorágy-jelölések (klippek) alapján. Tumorágy-jelölés 

hiányában a céltérfogat meghatározás UH vagy CT segítségével végzendő. Számítógépes 

(ideális esetben CT alapú 3-D) besugárzás-tervezés. Akcelerált, hipofrakcionált kezelés a 

rizikószervek (szív, tüdő) dóziskorlátainak fokozott figyelembe vételével végezhető. 

A sugárkezelést ideális esetben a sebgyógyulást követően, a műtéttől számított 4-6 héttel – de 

maximum 12 héten belül – javasolt elkezdeni (ajánlási kategória: 2A). Előzetes adjuváns 

kemoterápia után a sugárkezelést az utolsó kemoterápiás ciklust követő 3 hét kezelési szünet 

közbeiktatása után kezdjük (ajánlási kategória: 2B). 

Dozírozás: Frakcionált HDR, ultrafrakcionált PDR vagy folyamatos LDR utántöltéses (after-

loading) technika. LDR és PDR brachyterápiával a dózis 45-50 Gy, <1 Gy/óra 

dózisteljesítménnyel. Frakcionált HDR brachyterápiával 7 x 4,3 Gy, 8 x 4 Gy vagy 10 x 3,4 

Gy, napi két kezeléssel (a frakciók között minimálisan 6 óra időközzel). Megfelelő 

dózishomogenitás (dózishomogenitási index; DHI >0,65) és legalább 90%-os céltérfogat 

lefedettség (coverage index; CI ≥0.9). A dózis 3-D, konformális teleterápiával 9 x 4,1 Gy vagy 

10 x 3,85 Gy, napi két kezeléssel. Dóziselőírás az ICRU pontra (izocentrum; 100%). PTV 

lefedettség: V95PTV = 100% (a PTV-t a 95%-os izodózis felület lefedje). 

3.3.2.3. Mellkasfal besugárzása: 

 

Céltérfogat: Az operált mellkasfali terület a műtéti heggel, és ha lehet a műtéti drain helye. 

Az optimális sugárterápia technikai feltételei. Modern megavoltos készülék (nagyenergiájú 

foton-, elektronsugár) használata, a besugárzás-tervezés (2-D vagy 3-D) CT-re alapozott a tüdő 

és szív maximális kímélése érdekében. Tangenciális foton vagy direkt elektron mező(k) 

használata. Az egyenletes dóziseloszláshoz szükség esetén almezőket (szegmensek), 

kompenzátorokat (ékszűrők), illetve bolust használhatunk.  

A sugárkezelést ideális esetben a sebgyógyulást követően, a műtéttől számított 4-6 héttel – de 

maximum 12 héten belül – javasolt elkezdeni (ajánlási kategória: 2A). Előzetes adjuváns 

kemoterápia után a sugárkezelést az utolsó kemoterápiás ciklust követő 3 hét kezelési szünet 

közbeiktatása után kezdjük (ajánlási kategória: 2B). 

Dozírozás. Az alapdózis 45-50,4 Gy (1,8-2 Gy/frakció, heti 5 alkalommal). Pozitív vagy közeli 

(≤2 mm) sebészi szél esetén a műtéti hegre adott „boost” dózis 10-16 Gy (2 Gy/frakció, heti 5 

alkalommal) lehet. 

 

3.3.2.4. Nyirokrégiók besugárzása:  

 

Céltérfogatok:  

- Elektív supraclavicularis mező: supra- és infraclavicularis régió + az axilla csúcsa, 

- Supraclavicularis-axillaris mező: supra- és infraclavicularis régió + axilla, 

- Parasternalis mező: azonos oldali parasternalis terület minimálisan az első három 

bordaközzel.  

Az optimális sugárterápia technikai feltételei:  
Supraclavicularis-axillaris régió: Megavoltos besugárzás (4-9 MV foton), direkt AP mező, 10-

15 fokkal kifelé döntve, sugárbelépési kapu felhelyezése szimulátor segítségével. Szükség 

esetén hátsó axillaris mező használata. A céltérfogat meghatározása legpontosabb CT-re 

alapozott 3-D, konformális besugárzás-tervezéssel. Az axillaris és supraclavicularis 

nyirokcsomók mélysége betegenként változik.  

Parasternalis régió: A parasternalis nyirokcsomók helyzetét az arteria mammaria interna 

lefutása jelzi. A nyirokcsomók mélységének megfelelő energiájú elektron vagy elektron-foton 
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besugárzás direkt parasternalis mezőből. Mély tangenciális mezők alkalmazásakor a kritikus 

szervek (szív, tüdő) sugárterhelése elkerülhetetlen. Szív és tüdő sugárterhelésének 

csökkentésére 3-D, konformális besugárzás-tervezés javasolt. 

Dozírozás: 45-50,4 Gy (1,8-2 Gy/frakció, heti 5 alkalommal). Elektív supraclavicularis 

mezőnél a gócmélység 3-5 cm, vagy CT-alapú besugárzástervezés alapján individuálisan 

meghatározva. Hátsó axillaris mező használatakor dózis a középső axillaris vonalra 

specifikálva. 

 

3.3.2.5.. Lokoregionálisan előrehaladott emlőrák sugárkezelése: 

 

Céltérfogatok: Emlő vagy mellkasfal, összes unilateralis nyirokrégió, illetve „boost” 

kezeléseknél a reziduális tumor vagy tumorágy + 1-2 cm-es biztonsági zóna. 

Az optimális sugárterápia technikai feltételei: lásd II-III-IV. pont. 

Dozírozás. A céltérfogatok alapdózisa 50 Gy (2 Gy/frakció, heti 5 alkalommal). A maradék 

tumorokra további 10-25 Gy kiegészítő („boost”) besugárzás ajánlott. 

 

3.3.3. Sugárterápiás kezelési irányelvek  

 

3.3.3.1.  In situ emlőrák (0. stádium, pTis N0 M0) 

 

3.3.3.1.1. In situ lobularis carcinoma  

 

Sugárkezelés nem szükséges (ajánlási kategória: 2A). 

 

3.3.3.1.2. In situ ductalis carcinoma (DCIS) 

 

Emlőmegtartó műtét után a besugárzás általában ajánlott, mert 50 Gy a maradék emlőre 

minden rizikócsoportban 50-60%-kal csökkenti a helyi daganatkiújulás kockázatát (ajánlási 

kategória: 1). Alacsony rizikójú betegeknél (jól differenciált elváltozás, necrosis nélkül vagy 

csekély mértékű necrosissal, legalább 10 mm-es biztonsági zóna, >60 éves kor) a sugárkezelés 

egyedi elbírálás alapján mellőzhető (ajánlási kategória: 3). A „boost” dózis jelentőségét még 

vizsgálják. Fiatal (≤45 év) betegeknél a kiemelt dózis megfontolandó (ajánlási kategória: 2A). 

Parciális emlőbesugárzás DCIS esetén csak prospektív klinikai vizsgálat keretében végezhető 

(ajánlási kategória: 3). 

 

Mastectomia után a mellkasfal sugárkezelése nem szükséges (ajánlási kategória: 2A). 

 

Nyirokrégiók besugárzása nem indokolt: pTis N0 M0 (ajánlási kategória: 2A). 

 

Az emlőbimbó Paget-kórjában széles kúpexcízio után a maradék emlő sugárkezelése javasolt 

(ajánlási kategória: 1). 

 

3.3.3.2. „Korai” invazív emlőrák: I-II. stádium, T1-2 N0-1 M0, T3 N0 M0 

 

3.3.3.2.1. Parciális mastectomia után a maradék emlő besugárzása 
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3.3.3.2.1.1. Teljes emlő besugárzás 

 

A maradék emlő besugárzása standard kezelés, minden korcsoportban negyedére csökkenti a 

helyi daganatkiújulás kockázatát (ajánlási kategória: 1). A sugárkezelés a 15-éves emlőrák-

specifikus túlélést is jelentősen javítja – nyirokcsomó negatív betegeknél 5%-kal, nyirokcsomó 

pozitív betegeknél pedig 7%-kal. A gyorsított (akcelerált, hipofrakcionált) teljes emlő 

besugárzás olyan esetekben javasolható, ahol „boost” besugárzásra nincs szükség (≥60 éves 

betegek, jó prognózisú tumor) (ajánlási kategória: 2A). Idősebb (≥70 év), jó prognózisú (I. 

stádium, hormon receptor pozitív daganat) betegeknél a sugárkezelés elhagyása és egyedüli 

endokrin kezelés mérlegelhető, mivel a lokális recidíva aránya besugárzás nélkül is alacsony 

(~4%), így a sugárkezeléstől várható abszolút előny elhanyagolható (~3%) (ajánlási kategória: 

2A). 

 

3.3.3.2.1.2. Tumorágy kiegészítő („boost”) sugárkezelése 

A tumorágy kezelése megemelt („boost”) dózissal nagy kockázatú betegeknél javítja a lokális 

tumor kontrollt (ajánlási kategória: 1). 

 

A kiegészítő dózis („boost”) indikációi:  

Abszolút indikáció (egyetlen feltétel megléte elégséges) (ajánlási kategória: 1): 

- mikroszkóposan pozitív sebészi szél (ha reexcisio nem történt) 

- közeli kimetszés (ép sebészi szél <2 mm) 

- kiterjedt intraduktális komponens (EIC) 

- ≤50 éves kor 

Relatív indikáció (ajánlási kategória: 2A): 

- ép sebészi szél ≥2 mm, de <5 mm 

- nyirokérbetörés 

- rosszul differenciált (grade 3) daganat 

- mitotikus aktivitás index (MAI) > 10 (/10 NNL)    

- pT≥3 cm 

 

3.3.3.2.1.3. Parciális emlőbesugárzás 

 

Parciális emlőbesugárzás (PBI) klinikai vizsgálaton kívül is választható alternatívája lehet a 

teljes emlő besugárzásnak válogatott, alacsony kockázatú esetekben (ajánlási kategória: 2B). A 

PBI-t választó betegeket tájékoztatni kell, hogy az egész emlő külső besugárzása standard 

kezelés, amivel a hosszú távú eredmények kiválóak és a mellékhatások aránya alacsony. A 

betegeket a PBI lehetséges előnyeiről és kockázatairól is informálni kell, figyelembe véve a 

PBI-vel rendelkezésre álló hosszú távú (>10 év) eredmények hiányát.  

 

A PBI indikációi: 

Alacsony kockázatú betegek, akiknél a PBI klinikai vizsgálaton kívül is választható kezelés 

(ajánlási kategória: 2B): 

- >50 éves kor és 

- egygócú (unicentrikus és unifokális) invazív duktális (vagy mucinózus, tubuláris, medulláris, 

kolloid) karcinóma és 

- pT1-2 (≤30 mm) tumor méret és 

- negatív sebészi szél ≥2 mm és 

- pN0 axillaris státusz (őrszem-nyirokcsomó biopsziával vagy axillaris disszekcióval) és 
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- EIC negatív tumor és 

- nyirokér-betörés nincs 

Megjegyzés: valamennyi feltétel egyidejű teljesülése szükséges. 

 

Közepes kockázatú betegek, akiknél a PBI csak prospektív klinikai vizsgálat keretében 

végezhető (ajánlási kategória: 3): 

- >40-50 éves kor 

- unicentrikus, de multifokális (a primer tumortól 2 cm-en belüli) daganat 

- invazív lobuláris karcinóma 

- DCIS 

- negatív, de közeli (<2 mm) sebészi szél 

- pN1mi (mikrometasztázis) vagy pN1a (1-3 pozitív nyirokcsomó) axillaris státusz (axillaris 

disszekcióval) 

Megjegyzés: egyetlen feltétel teljesülése elegendő. 

 

Magas kockázatú betegek, akiknél a PBI ellenjavallt (ajánlási kategória: 1): 

- ≤40 éves kor, 

- pT2 (>30 mm), pT3, pT4 tumor méret, 

- pozitív sebészi szél, 

- multicentrikus vagy multifokális (a primer tumortól 2 cm-en túl terjedő) daganat, 

- EIC pozitív tumor,  

- nyirokérbetörés pozitív, 

- pNx (ismeretlen) vagy ≥pN2a (4 vagy több pozitív nyirokcsomó) axillaris státusz, 

- előzetes neoadjuváns kemoterápia után végzett emlőmegtartó műtét.  

Megjegyzés: egyetlen feltétel teljesülése elegendő. 

 

3.3.3.2.2. Mastectomia után a mellkasfal besugárzása 

 

pT1-2 pN0-1mi: besugárzás nem szükséges, ha a tumor eltávolítása megfelelő biztonsági 

zónával (≥2 mm) történt (ajánlási kategória: 1). A mellkasfali besugárzás ugyan a lokális 

recidíva 5-éves arányát harmadára (~6%-ról 2%-ra) csökkenti, de az emlőrák-specifikus 

túlélést nem javítja jelentősen.  

 

pT3 pN0: mellkasfali besugárzás javasolt (ajánlási kategória: 2A). 

 

pT1-2 pN1a (1-3 axillaris nyirokcsomóban áttét): Besugárzás vagy annak mellőzése egyedi 

mérlegelés alapján a lokális recidíva rizikófaktorainak (pozitív vagy bizonytalan sebészi szél, 

rosszul differenciált tumor, nyirokérbetörés, receptor negativitás, premenopauza) figyelembe 

vételével (ajánlási kategória: 3). Egyes vizsgálatok (DBCG 82 b&c) szerint a sugárkezelés 1-3 

pozitív nyirokcsomó esetén is jelentősen (~7-9%-kal) javítja a 15-éves teljes túlélést, de a 

kérdésben nincs konszenzus. A besugárzás túlélést javító hatásának pontosabb megítélése a 

folyamatban lévő prospektív, randomizált vizsgálatok (pl. SUPREMO vizsgálat) 

eredményeinek ismeretében lesz lehetséges.   

 

pT1-2 pN2a-3a (≥4 axillaris nyirokcsomóban áttét): lokoregionális sugárkezelés javasolt 

(ajánlási kategória: 1). A sugárkezelés a lokális recidívák 5-éves arányát negyedére (23%-ról 

6%-ra) csökkenti és a 15-éves emlőrák-specifikus túlélést is jelentősen (~5-9%-kal) javítja.  
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pT1-2 pNx vagy pN0, de <6 vizsgált nyirokcsomó (kivéve ha őrszem nyirokcsomó biopszia 

történt): besugárzás megfontolandó (ajánlási kategória: 2B).   

 

Mastectomia után azonnali emlő helyreállítás: a rekonstruált emlőt és mellkasfalat a fentiek 

szerint kezeljük. 

  

3.3.3.2.3. Őrszem-nyirokcsomó biopszia után az axillaris-supraclavicularis régió 

besugárzása 

 

pN0(sn): Az őrszem (sentinel) nyirokcsomó negativitása esetén besugárzás nem 

szükséges (ajánlási kategória: 2A). 

 

pN1(sn): Pozitív őrszem nyirokcsomó mellett axillaris disszekció javasolt (standard kezelés) 

(ajánlási kategória: 2B). Amennyiben axillaris disszekció nem történik, a supraclavicularis-

axillaris régió sugárkezelése szükséges (ajánlási kategória: 2A). Az axillaris disszekció helyett 

végzett sugárkezelés értékét még vizsgálják (EORTC-AMAROS, OOI) (ajánlási kategória: 3). 

  

3.3.3.2.4. Axillaris lymphadenectomia után az axillaris-supraclavicularis régió 

besugárzása 

 

pN0-1mi: Besugárzás nem szükséges (ajánlási kategória: 1).  

 

pN1a (1-3 pozitív nyirokcsomó): Magas rizikójú esetekben (premenopausa, grade 3 daganat, 

nyirokérbetörés) a besugárzás egyedi mérlegelés alapján megfontolandó (ajánlási kategória: 

3). A sugárkezelés értékének megítélésére kontrollált, randomizált vizsgálatok szükségesek. 

Megfelelő axillaris dissectio (≥6 eltávolított nyirokcsomó) esetén elektív supraclavicularis 

mező használata elégséges (ajánlási kategória: 2B). 

  

pN2a, 3a, 3b, (≥4 pozitív nyirokcsomó), pN3c (azonos oldali supraclavicularis nyirokcsomó 

áttét): Besugárzás javasolt supraclavicularis-axillaris mezőből. (ajánlási kategória: 2A).  

 

pNx vagy pN0, de <6 vizsgált nyirokcsomó (kivéve ha őrszem nyirokcsomó biopszia történt): 

Elégtelen lymphadenectomia (<6 feldolgozott nyirokcsomó) után a supraclavicularis-axillaris 

regió sugárkezelése egyedi megfontolás alapján ajánlott (ajánlási kategória: 2B). 

  

3.3.3.2.5.  Arteria mammaria interna menti nyirokcsomók sugárkezelése 

 

pN0-1mi: Besugárzás nem szükséges (ajánlási kategória: 2A). 

 

pN1a, pN2a, pN3a: Pozitív axillaris nyirokcsomók mellett, medialis-centralis tumor esetén a 

parasternalis régió sugárkezelése egyedi mérlegelés alapján megfontolandó (ajánlási kategória: 

3). A parasternalis nyirokcsomók elektív besugárzásának értéke vitatott, és a szív közelsége is 

óvatosságra inti a sugárterapeutákat. Az eddig közölt tanulmányok többségében a parasternalis 

nyirokcsomók besugárzása sem a teljes túlélést, sem a regionális kontrollt nem javította. A 

parasternalis régió sugárkezelésének értékét még vizsgálják (EORTC és NCIC MA.20). 

 

pN1b, pN1c, pN2b, pN3b: Szövettanilag igazolt (őrszem-nyirokcsomó biopszia) vagy 

klinikailag egyértelmű (CT, UH, MRI) parasternalis nyirokcsomó áttét esetén besugárzás 

javasolt (ajánlási kategória: 2A). 
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3.3.3.3. Lokoregionálisan előrehaladott ( III/A-B-C stádium) emlőrák sugárkezelése 

 

Stádium III/A: preoperatív (neoadjuváns) kemoterápia, módosított radikális mastectomia és 

axillaris disszekció, posztoperatív (adjuváns) lokoregionális sugárkezelés, adjuváns szisztémás 

kezelés (ajánlási kategória: 2A).  

 

Stádium III/B-C: neoadjuváns kemoterápiát követően – ha a daganat rezekábilissá válik – 

módosított radikális mastectomia és axillaris disszekció, majd lokoregionális besugárzás és 

további adjuváns szisztémás kezelés (ajánlási kategória: 2A). Neoadjuváns kemoterápia után 

sem rezekálható daganat esetén definitív lokoregionális sugárkezelés és további szisztémás 

kezelés javasolt (ajánlási kategória: 2A).  

A neoadjuváns szimultán radiokemoterápia alkalmazhatóságát még vizsgálják, alkalmazása 

csak prospektív, klinikai vizsgálatokban javasolható (ajánlási kategória: 3). 

Sugárkezelés neoadjuváns kemoterápiát követő emlőmegtartó műtét után: Sugárkezelés a 

maradék emlőre minden esetben javasolt (ajánlási kategória: 1). Az 50 Gy alapdózist követően 

10-16 Gy tumorágy „boost” is javasolt. Regionális sugárkezelés az axillaris nyirokcsomók 

státusza alapján indikálható (lásd II./4. pont).      

 

3.3.3.4. Sugárkezelés emlőrekonstrukció után  

 

Rekonstrukció szilikon implantátummal: besugárzás végezhető, a dózisviszonyok lényegesen 

nem változnak. A capsularis contractura kockázata fokozott. Mérsékelt dózissal (45 Gy, 1,8 

Gy/frakció), bolus és kiegészítő dózis mellőzésével a kozmetikai eredmények jók (ajánlási 

kategória: 2B). 

 

Rekonstrukció saját szövettel: sugárkezelés a kozmetikai eredményt lényegesen nem rontja. A 

szilikon implantátumra vonatkozó megszorítások nem érvényesek (ajánlási kategória: 2B). 

  

3.3.3.5.  Besugárzás és szisztémás kezelés 

 

Sugárkezelést a kemoterápia után adjuk (ajánlási kategória: 2B), de a műtét után a 

sugárkezelést 7 hónapon belül javasolt elvégezni.  

 

Herceptin kezelés a besugárzás alatt folytatható (ajánlási kategória: 2B). 

(Megj.: A jelenleg hatályos törzskönyvi előírások szerint Herceptin kezelés a tervezett 

sugárterápia elvégzése után kezdhető meg.) 

 

Hormonális kezelést a sugárterápia alatt nem kell felfüggeszteni (ajánlási kategória: 2B).  

 

3.3.3.6. Ritka kórképek sugárkezelése.  

 

3.3.3.6.1. Okkult emlőrák (T0 N1-2 M0) 
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Okkult emlőrák (axillaris nyirokcsomó áttét kimutatható primer tumor nélkül) esetén az 

axillaris nyirokcsomókat el kell távolítani. Mastectomia után az axillaris-supraclavicularis 

régiót, megtartott emlőnél az emlőt és az axillaris-supraclavicularis régiót is besugarazzuk 

(ajánlási kategória: 2B). A dózis 50 Gy, kiterjedt axillaris áttétnél erre a régióra még 10 Gy 

„boost” adható.  

 

3.3.3.6.2. Malignus phylloid tumor 

 

Gyors lokális növekedés és nagy recidívakészség jellemzi. Az axillaris áttét gyakorisága 

alacsony (1,5%). A posztoperatív sugárkezelés értékéről kevés adat található, szükségességét 

illetően a vélemények megoszlanak (ajánlási kategória: 2B). Mastectomia után nem ép vagy 

kérdéses sebészi szél esetén, illetve excízió után a maradék emlő 50 Gy dózisú besugárzása 

javasolt. Emlőmegtartó műtét esetén az alapdózis után 10-16 Gy „boost” is mérlegelendő 

(ajánlási kategória: 3).  

 

3.3.3.6.3. Emlősarcomák 

 

Emlőmegtartó műtét után a maradék emlő 50 Gy-ig, a tumorágy 60-66 Gy-ig történő 

besugárzása javasolt (ajánlási kategória: 2B). Carcinosarcoma esetén – pozitív axillaris 

nyirokcsomók mellett – a nyirokrégiók sugárkezelése is javasolt.   

 

3.3.3.6.4.  Emlő fibromatosis 

 

Kezelése elsősorban sebészi. Amennyiben az elváltozás radikálisan nem távolítható el (R1 

vagy R2 resectio) posztoperatív vagy definitív sugárkezelés végezhető 50-60 Gy dózisban 

(ajánlási kategória: 2B). 

 

3.3.3.7.  Lokoregionális recidívák sugárkezelése 

 

3.3.3.7.1. Azonos oldali emlő recidíva 

Ún. „salvage” mastectomia (standard kezelés) után – amennyiben előzetes sugárkezelés nem 

volt – posztoperatív sugárkezelés a primer kezelésben leírt ajánlások (lásd II./2. pont) szerint 

(ajánlási kategória: 2A). Előzetes teljes dózisú sugárkezelés után ismételt besugárzás 

maximum 30 Gy dózissal végezhető (ajánlási kategória: 2B). 

 

Második emlőmegtartó műtét után – amennyiben előzetes sugárkezelés nem volt – 

posztoperatív sugárkezelés a primer kezelésben leírt ajánlások (lásd II./1/a-b. pont) szerint 

(ajánlási kategória: 2A).  Előzetes teljes dózisú sugárkezelés után ismételt sugárkezelés 

perioperatív, szövetközi brachyterápiával csökkentheti a második lokális recidíva 

kialakulásának kockázatát (ajánlási kategória: 3). A dózis HDR brachyterápiával 5 x 4,4 Gy, 

LDR brachyterápiával 30-45 Gy.    

 

3.3.3.7.2. Mellkasfali recidíva 

 

Ha az első műtét után adjuváns besugárzás nem volt: az egész azonos oldali mellkasfalat 

sugarazzuk (ajánlási kategória: 2B). Kis mezők használata nem ajánlatos, mert újabb recidívák 

esetén mezőillesztési gondokat okoz és a túldozírozás elkerülhetetlen. Az összdózis 50–54 Gy, 

szokásos frakcionálás (2 Gy/nap) mellett. Excisio után a hegre még további 5 × 2 Gy „boost”-
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ot adhatunk. Kiterjedt, egymással összefolyó recidíváknál a besugárzás palliatív jellegű.  

 

Ha az első műtét után adjuváns besugárzás volt: az ismételt besugárzás lehetőségei erősen 

korlátozottak, mert a túldozírozás következménye necrosis, radiogén ulcus kialakulása lehet. 

Reirradiáció palliatív céllal, az előzetes sugárkezelés dózisától függő egyedi dozirozással 

(általában 20-30 Gy), kis mezőkből szoros illesztés nélkül végezhető (ajánlási kategória: 3). 

Reirradiáció CORT (Combined Operative and Radiotherapeutic Treatment) technikával, HDR 

brachyterápiával is végezhető, melynek maximális dózisa 30 Gy, napi 2 Gy frakciódózissal 

(ajánlási kategória: 3) 

 

3.3.3.7.3.   Axilláris recidíva 

Ha előzetes besugárzás nem volt: dózis 50–60 Gy, szokásos frakcionálás (2 Gy/nap) mellett 

(ajánlási kategória: 2B). 

 

Előzetes besugárzás után: kis mezőből palliatív céllal, az előzetes sugárkezelés dózisától függő 

egyedi dozirozással (általában 20-30 Gy) (ajánlási kategória: 3). 

 

3.3.3.7.4.  Supraclaviculáris áttét (recidíva) 

 

Ha előzetes besugárzás nem volt: az egész régiót sugarazzuk 50 Gy-ig, szokásos frakcionálás 

(2 Gy/nap) mellett. A reziduális tumorra további 5 × 2 Gy „boost” adható (ajánlási kategória: 

2B).  

 

Előzetes besugárzás után: palliatív céllal maximálisan 30 Gy adható (ajánlási kategória: 3). 

 

3.3.3.8. Távoli áttétek sugárkezelése (IV. stádium) 

 

Palliatív sugárkezelés esetén a besugárzott céltérfogat, az alkalmazott összdózis és frakcionálás 

kevésbé standardizálható, mint a kuratív kezeléseknél. A folyamat kiterjedtsége, a beteg 

várható élettartama és általános állapota, illetve a domináló tünetek figyelembe vételével 

egyénre szabott kezelést végzünk. Általában kisebb összdózist, egyszeri nagyobb frakciókat 

(hipofrakcionálás) és egyszerűbb besugárzási módszereket alkalmazunk, de nagyobb 

dózisoknál az ép szövetek védelme érdekében palliatív kezeléseknél is javasolt a CT alapú 

(lehetőség szerint 3-D konformális) besugárzás-tervezés.  

 

3.3.3.8.1. Csont áttétek 

 

Szoliter áttét: általában 10 × 3 Gy vagy 5 x 4 Gy, 1-2 hét alatt, esetleg 1 x 8 Gy  

(ajánlási kategória: 2A).  

 

Multiplex áttét: besugárzás célja a fájdalom csillapítása és a mozgás javítása, a kezelési idő 

legyen rövid (1 × 6-8 Gy, 2 × 4-5 Gy, 5 × 3-4 Gy stb., nyílt mezős besugárzás a folyamat 

kiterjedésétől, illetve a mező nagyságától függően) (ajánlási kategória: 2A).  

A multiplex csont áttétek palliatív kezelése nyitott radioaktív izotópokkal (Stroncium-89 

chlorid, Yttrium-90 EDTMP stb.) is végezhető (ajánlási kategória: 2A).   

 

3.3.3.8.2. Agyi áttétek 

A góc lokalizálása CT-vel, 20 × 2 Gy az egész agyra, 5 × 2 Gy „boost” az érintett területre. A 
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tünetek csökkentésére 10 x 3 Gy is elegendő. Adott feltételek mellett (1–2 kisebb góc, 

megfelelő általános állapot) sztereotaxiás besugárzás is mérlegelendő (ajánlási kategória: 2B). 

 

3.3.3.8.3. Mediastinalis áttét 

Nyelőcső kompresszió, vena cava superior szindróma besugárzással megszüntethető, a dózis 

általában 10 × 3 Gy, két opponáló mezőből (ajánlási kategória: 2B). 

 

3.3.3.8.4. Bőr áttétek 

Besugárzás a folyamat kiterjedése, a gócok száma és nagysága szerint (ajánlási kategória: 2B). 

 

3.3.3.8.5. Intraocularis és orbita áttét 

CT alapú (lehetőség szerint 3-D konformális) besugárzás-tervezés, a dózis 10 × 3 Gy (ajánlási 

kategória: 2B). 
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IV. Rehabilitáció 

A komplex onkoterápia fejlődésének következtében a daganatos betegek túlélési esélyei 

növekszenek, ezért a megfelelő életminőség biztosítása központi jelentőségű a kivizsgálástól 

kezdve a tartós tünetmentességig, illetve a palliatív gondozás folyamán a végstádiumban is. 

Figyelmet kell fordítani a szomatikus (gyógytornász) pszichés (onkopszichológus), szociális és 

társadalmi rehabilitációra. 

4.1. A rehabilitáció szükségességének paraméterei 

A  betegek számára széleskörű hozzáférhetőséget kell biztosítani a rehabilitáció 

legkülönbözőbb területeihez annak érdekében, hogy csökkenthessük a betegség és a kezelések 

különféle fizikai, pszichikai és szociális következményeit.   

4.2. A megfelelő rehabilitációs ellátás szintje 

4.3. Általános intézkedések 

Az emlőben észlelt elváltozás orvosi kivizsgálása során, a diagnózisközlés időszakában 

a pszichológus elsődleges feladata az akut szorongás csökkentése, a pszichológiai szupportáció, 

valamint a beteg pszichoedukációja. A krízisintervenció a szorongásoldáson kívül az orvos-

beteg kommunikáció facilitálását is elősegíti. 

A betegség genetikai meghatározottsága speciális lelki terhelést jelenthet a páciensek 

számára. A genetikai hajlamot hordozó páciensek estében a pszichológus feladata a 

krízisintervenció, pszichoedukáció, célzott felkészítés, családon belüli kommunikáció 

facilitálása. A lelki gondozás a genetikai vonatkozások miatt a hozzátartozókra is 

kiterjeszthető, megszervezhető. 

4.3.1. A daganatos betegek gyakori pszichoszociális problémái, tünetei 

A betegség 

lefolyásának 

szakasza 

Lehetséges pszichológiai/pszichiátriai tünetek 

Onkológiai szűrés, 

monitorozás, 

kivizsgálás 

stressz növekedés (egyéni/családi), szorongás, depresszív tünetek, 

tagadás, kognitív zavar  

Diagnózis közlés, 

kezelés 

megbeszélés 

szorongás, depresszív tünetek, halálfélelem szenzitivitás fokozódás, 

tagadás, disszociáció, beszűkült tudati állapot, impulzivitás, 

szuggesztibilitás, kognitív eltérések, kommunikációs zavarok, döntési 

nehézségek, poszttraumás stresszbetegség (PTSD), megváltozott 

viselkedés, pszichofiziológiai zavarok, kapcsolati nehézségek 

Műtét és vagy 

onkoterápia 

alkalmazkodási nehézségek, halálfélelem, testkép-zavar, depresszív 

tünetek, szorongás, PTSD, kapcsolati-szexuális problémák, pszichogén 

mellékhatások jelentkezése és/vagy fentmaradása  

Tartós 

tünetmentesség 

alkalmazkodási nehézségek, kondicionálódott mellékhatások 

fentmaradása, kognitív zavar, krónikus fáradtság, Damoklész kardja 

szindróma, PTSD, szenvedélybetegség kialakulása/felerősödése, 

pszichofiziológiai tünetek jelentkezése, fentmaradása  
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Visszaesés Érzelmi krízis, düh, szorongás, depresszió, halálfélelem, 

alkalmazkodási/megküzdési nehézségek 

Palliatív terápia Érzelmi krízis, düh, szorongás, depresszió, halálfélelem, 

alkalmazkodási/megküzdési nehézségek 

Terminális állapot Elutasítás, alkudozás, szorongás, depresszió, halálfélelem, 

belenyugvás.  

 

A felsorolt pszichológiai tünetek az adott szakaszban a legjellemzőbbek, de más stádiumban is 

előfordulhatnak. 

 

Gyakorlati javaslatok: onko-pszichológiai módszerek a lelki támogatás érdekében 

1. Az adott intézmény/osztály megfelelő tárgyi és személyi környezete, barátságos 

pszichoszociális atmoszférája könnyítheti a betegek alkalmazkodását, együttműködését, 

növelheti biztonságérzetüket. 

2. Újbetegek, visszaesők önkéntes pszichoszociális szűrése, a megfelelő onkopszichológiai 

intervenciók elérhetőségének könnyítése mind a beteg, mind hozzátartozói számára. Az 

egészségügyi dolgozók lelki és testi kiégésének megelőzése, önkéntes, speciális szűrés 

alapján szükséges pszichoszociális kezelésének megszervezése, 

szupervízió/onkopszichológiai esetmegbeszélés biztosítása. 

3. Nem verbális pszichoszociális intervenciók: figyelem, ráhangolódás, szavak nélkül 

kinyilvánított empátia és érzelmi támogatás, pszichoterápiás célzatú mozgásterápia, 

autogén tréning, kreatív terápia. 

4. Verbális pszichoszociális intervenciók: informálás, páciens/hozzátartozó – edukáció, 

érzelmileg támogató tanácsadás, egyéni pszichoterápia, csoportterápia. 

 

A lelki támogatás megvalósítói 

Szaknővér, asszisztens, szociális munkás, gyógytornász, gondozó lelkész, önkéntes segítő, 

illetve onkológus, pszichológus és/vagy pszichiáter (a multidiszciplináris onkológiai team 

tagjaiként), rehabilitációs szakorvos, családorvos, stb. 

 

A szakszerű pszichés támogatás és gondozás lehetséges pozitív hatásai 

1. Önerőből feldolgozhatatlan stressz csökkenése, a megküzdő képesség erősödése. 

2. Fokozott lelki védekezések normalizálódása, realitás érzék-, döntésképesség növekedése 

3. Alkalmazkodóképesség és a szakemberekkel való együttműködés erősödése. 

4. Pszichoszociális (kapcsolati) életminőség javulása 

5. Kedvező pszichoneuroimmunológiai változások. 

6. Pszichológiai/pszichiátriai prevenció/kezelés elérésének könnyítése mind a beteg, mind 

a hozzátartozók, mind az egészségügyi dolgozók vonatkozásában. 

 

A daganatos betegek meg nem valósított lelki támogatásának lehetséges következményei 

1. Együttműködés és kezelések visszautasításának, ill. megszakításának nehézségei, a 

kedvezőtlen pszichoszociális életminőség valószínűsége megnő 

2. Érzelmi és kognitív, valamint viselkedéses zavarok fennmaradása, megerősödése (pl. 

suicid veszély, fokozott szenzitivitás, stb.) mind a betegben, mind hozzátartozóiban. 

 

A daganatos betegek lelki támogatásának szakmai feltételei 

1. Multidiszciplináris összetételű, flexibilis onkológiai team a beteg szükségleteinek 

megfelelően, folyamatos kommunikáció az érintettek között 
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2. Megfelelő tárgyi környezet és munkaszervezés, onkopszichológiai képzés/továbbképzés  

elérhetősége. 

3. Onkológiai team-tagként működő pszichológus és pszichiáter, valamint szociális 

munkás alkalmazása. 

 

Jelen specifikus szakmai irányelv a daganattal diagnosztizált betegek pszichoszociális 

gondozásában Az onkopszichológia szakmai irányelveit (2013) tekinti iránymutatónak. 

4.4. Speciális rehabilitációs teendők 

 

4.4.1. Fizioterápia és fizikoterápia 

A fiziko- és fizioterápiának onkológiai ellenjavallata nincs!  

Szemben számos tévhittel, nincs adat arra nézve, hogy a mozgás, a gyógytorna, vagy a 

fizikoterápia bármely formája fokozná a daganatos relapszus esélyét. Napi 30 perc mozgásnak 

kifejezetten betegségmegelőző jelleget tulajdonítanak az utóbbi időben készült tanulmányok, 

így azt a betegek számára kifejezetten javasolni szükséges. 

 

A fizioterápia elsődlegesen a műtétet követő limfödéma kialakulásának megakadályozását 

célozza. Ezáltal biztosítható a felső végtag teljes mozgásterjedelmének megőrzése, valamint a 

testtartási rendellenességek kialakulásának megelőzése.  

 

Ugyancsak nem ismeretes, hogy ha valakinél axilláris blockdisszekciót végeztek, akkor az 

azoos oldali végtagon nem lehetséges venopunctio, kanülálás, venesection, és vérnyomás 

mérés.  
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Preoperatív időszak Posztoperatív időszak 

Rekonstrukciós 

beavatkozáshoz 

kapcsolódóan 

Kemoterápia 

/hormonterápia során és 

sugárterápia esetén 

Rehabilitáció 

hangulati állapot felmérése, 

rögzítése (depresszió 

felmérése: BDI, Zung, HADS; 

szorongás felmérése: STAI, 

HADS), társas támogatottság 

feltérképezése (Caldwell 

Társas Támogatottság teszt) 

a fájdalomérzet 

pszichológiai tényezőinek 

monitorozása, 

menedzselése 

széleskörű 

személyiségvizsgálat 

(MMPI, Ro) 

felkészítés 

PTSD és egyéb szorongásos 

kórképek kezelése, 

mesterséges klimax 

pszichoszociális és szexuális 

következményei-nek 

felmérése, obszervációja, 

kezelése 

premorbid pszichiátriai tünetek 

felmérése 
adherencia erősítése részletes pszichoedukáció szupportáció családterápia, párterápia 

műtétre felkészítő egyéni és 

csoportos technikák 

Testkép változások 

elfogadásának támogatása 

fokozott pszichológiai 

szupportáció 
Krízisintervenció 

pszichés státusz 

obszervációja, sz. e. későbbi 

kezelés megszervezése 
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premorbid szexuális, 

párkapcsolati/családi 

problémák felmérése 

identitáskrízis kezelése célzott felkészítés  adherencia erősítése életminőség javítása 

  

kialakult szexuális 

nehézségek feltárása, 

kezelése 

  
életminőség megtartása, 

javítása 

kapcsolati/családi és 

társadalmi visszailleszkedés 

támogatása 

  
társadalmi és családi 

reintegráció segítése 
  

mellékhatások és 

hospitalizáció pszichológiai 

menedzselése 

Sz. e. a késői 

pszichoszociális 

szövődmények  felmérése, 

kezelésének megszervezése  

  

Egészség, testi épség, 

egyes testfunkciók 

elvesztése miatti 

gyászmunka támogatása 
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V. Gondozás 

5.1. Primér és szekunder prevenció feladatai 

Primer: 

- Profilaktikus műtét lásd: 3.1.2.2. pont utolsó bekezdés 

- A dohányzás, és alkoholfogyasztás visszaszorítása 

- szteroidszerű anyagok szedésének, antiösztrogének preventív alkalmazásának visszaszorítása; 

Szekunder: 

- szervezett mammográfiás emlőrák szűrések 

5.2. Kezelés várható időtartama / Prognózis 

Az aktív kezelési szakasz a kezelési modalitástól függően 4-6 héttől (műtét, irradiatio) 5-10 

évig (hormonterápia) terjed. A kontrollvizsgálatok élethossziglan terjed. 

5.3. Követő gondozás (follow up) 

• Tünet és panaszmentes betegek esetén nincs bizonyíték arra, hogy a rendszeresen 

végzett laboratóriumi (vérkép, vérkémia, tumormarkerek) és képalkotó vizsgálatoknak 

(CT-k, csontscan, ultrahang nincs a túlélésre vonatkozó pozitív hatása. 

• Rutin vérvételek endokrin terápia alatt indokoltak a gyógyszerek okozta lipid-eltérések 

miatt. 

• Tamoxifen kezelés esetén a rendszeres (évenkénti) nőgyógyászati vizsgálat, hüvelyi UH 

javasolt. Hüvelyivérzés megjelenése esetén azonnal javasolt a vizsgálat elvégzése. 

• AI kezelés esetén rendszeres (évenként, kétévenként) osteodenziometria javasolt. 

 
Az ellenőrzés gyakorisága  

- 2. évig 3-4 havonta, 

- 5. évig fél évente, 

- ezt követően évente. 

5.3.1. Alapvizsgálat 

Tünetek é spanaszok, fizikális vizsgálat: Minden ellenőrzésen 

Önvizsgálat folyamatosan. 

Laboratóriumi vizsgálatok recidíva vagy metasztázis gyanúja esetén. 

5.3.2. Képalkotó diagnosztikai vizsgálatok 

Ipsilateralis (emlőmegtartó műtét után) és kontralaterális mammográfia és ultrahang vizsgálat 

évente. MRI vizsgálat csak denz emlők esetén (fiatal beteg) esetén javasolt kiegészítésként. 

5.3.2.1. Emlőmegtartó műtét után:  

Az operált emlő komplex vizsgálata a műtét után 12 hónappal (kiindulás), ezt követően évente 

javasolható (kivéve, ha az adott betegre vonatkozó onkológiai protokoll mást ír elő). 

Mastectomia esetén is csaknem mindig elkészíthető az emlőcsonk mammográfia. Az 

ellenoldali emlő komplex vizsgálata évente történik.  

5.3.2.2. Hasonló a teendő rekonstrukciós emlőműtét után, ha a műtét nem implantátummal 

készült. 

5.3.2.3. Implantátummal rekonstruált emlő esetén módosított mammográfia (Eklund-

felvételek) és UH-vizsgálat végzendő. Szükség- és lehetőség szerint ez MRI-vizsgálattal is 

kiegészíthető (radiológussal történő előzetes konzultáció alapján). 

5.3.2.4. Bármely típusú műtét után, ha a radiológiai képalkotókkal recidíva nem igazolható, 
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de a klinikai összkép ennek gyanúját veti fel, MRI-vizsgálat indikált. 

5.3.2.5. Kozmetikai célú műtét (implantáció, redukció, stb.) előtt az életkornak megfelelő 

képalkotó vizsgálat elvégzése kötelező.  Kozmetikai okok miatt végzett emlőplasztika után a 

korosztálynak megfelelő szűrő/diagnosztikus vizsgálatok megegyeznek a normál populációval: 

mammográfia (implantátum esetén módosított technikával: Eklund felvételek, amennyiben 

technikailag elvégezhetők), szükség esetén UH-vizsgálat, vezérelt mintavétel. Az implantátum 

és a mögöttes tér MRI-vizsgálattal ábrázolható.  

5.3.3. Az emlőrák stádium meghatározásához és követéséhez alkalmazott vizsgálatok az 

emlő viszgálatán kívül. 

5.3.3.1. Regionális nyirokcsomókat vizsgáló módszerek  

- UH 

5.3.3.2.  A CT, MRI, PET/CT alkalmazása 

• A PET/CT (PET) rutinszerű végzése korai stádiumú emlőrákokban nem indokolt, mert 

mikrometasztázisok kicsiny méretűek, 3-nál kisebb számú metasztatikus nyirokcsomók 

kimutatásában a PET/CT (PET) érzékenysége alacsony 

• A sentinel nyirokcsomó biopsziát nem helyettesíti korai stádiumú emlőrákokban 

• Lokoregionalisan előrehaladott emlőrákban, recidíva esetén a folyamat kiterjedésének 

megítélésére a PET/CT (PET) alkalmazása indokolt lehet. 

Brachioplexopathia differenciál diagnózisában, viabilis tumor versus necrosis, hegszövet 

elkülönítésében kiemelkedő jelentőséggel bír. 

 

5.3.3.3. Távoli áttétek helyeit vizsgáló módszerek  

Mellkas: Tüdő: mellkas röntgen, CT  

Mediastinum: CT, MRI  

Mellkasfal: CT+UH, MRI,  

Has:  UH, CT, MRI, PET/CT  

Csont:  szcintigráfia, hagyományos röntgen, MRI, CT, PET/CT  

 

Egésztest csontszcintigráfia alkalmazása javasolt: 

▪ St. III., IV. esetében 

▪ >4 hónalji nyirokcsomóáttét előfordulásakor 

▪ Csontmetasztázis klinikai/laboratóriumi/radiológiai gyanúja esetén 

(sz.sz. SPECT is)   

• A beteg követése, gondozása során javasolt:  

▪ Csontmetasztázis klinikai/laboratóriumi/radiológiai gyanúja esetén 

(sz.sz. SPECT is)  

▪ Tünet és panaszmentes betegeknél: rutinszerűen nem indokolt 

▪ Csontáttét kezelése során a terápiás hatás lemérésére a csontszcintigráfia nem 

alkalmas. 

 

PET/CT szerepe a csontmetasztázis kimutatásban 

- A teljes test csontszcintigráfiát nem helyettesíti, osteoplastikus metasztázis 

esetén ugyanis a csontszcintigráfia érzékenysége nagyobb. Litikus 

metasztázis esetén ugyanakkor a PET/CT vizsgálat érzékenyebb. A két 

vizsgálómódszer egymást kiegészíti. 

- Csontmetasztázis szűrésre változatlanul csontszcintigráfia végzendő. Ha 
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csontmetasztázis alapos gyanúja esetén a csontszcintigráfia negatív, vagy 

indokolatlanul csekély pozitivitást mutat, a PET/CT (PET) vizsgálat 

elvégzése indokolt lehet. 

 

Központi idegrendszer:  

Agy: MRI, CT 

Gerincvelő: MRI 

  

Nyirokcsomók (nem regionális):  

UH, CT, MRI, PET/CT  

PET/CT alkalmazása 

- a parasternalis-, mediastinalis nyirokcsomó áttétek megítélésében – megfelelő méret és 

FDG aviditás esetén – a PET/CT (PET) teljesítőképessége jobb, mint az egyéb 

képalkotó módszereké. 

- Korai stádiumú emlőtumorokban a PET/CT (PET) vizsgálat ilyen célú elvégzése nem 

indokolt. 

- Belsőkvadráns, lokálisan előrehaladott, recidív emlőtumorokban, metasztázis 

gyanújakor a teljes test PET/CT (PET) értékes - akár elsőként alkalmazható - 

vizsgálómódszer egyéb képalkotók (CT, MRI, csontszcintigráfia) mellett.  
 

Képalkotó vizsgálat szerepe az in situ (St. 0) és a korai invazív (St. I, II) emlőrák 

eseteiben:  

STAGING: A regionalis nyirokcsomók közül az axilla megítélése az emlők UH-

vizsgálatának kötelező része, gyanú esetén vezérelt mintavétellel kiegészítve. Nem 

szükségesek egyéb képalkotó staging vizsgálatok. 

(Megjegyzés: baseline képalkotó vizsgálatoknak csak annyi lehet a haszna, hogy 

összehasonlítási alapot szolgáltatnak a későbbiekben bármi okból készülő radiológiai 

vizsgálatokhoz (pl.benignus laesiók méretének és morfológiájának rögzítése). Ez később 

technikailag nehéz ill.megterhelő biopsziákat takaríthat meg, illetve feleslegessé tehet kontroll 

vizsgálatokat.) 

KÖVETÉS:Csak klinikai gyanú esetén javasoltak képalkotó vizsgálatok, szükség esetén képi 

vezérelt mintavétellel kiegészítve. 

Képelkotó vizsgálat szerepe az St. III, IV emlőrák eseteiben: 

STAGING: MDCT-vel (több-detektorsoros, multislice CT) végzett nyak-mellkas-has-

kismedence CT vizsgálat és csontizotóp vizsgálat elvégzése szükséges.  

KÖVETÉS:  
Csak klinikai gyanú esetén javasoltak képalkotó vizsgálatok, szükség esetén képi vezérelt 

mintavétellel kiegészítve.  

Terápiás válasz monitorizálása radiológiai vizsgálatokkal: 

Ismert disszemináció esetén a kezelési protokoll határozza meg a kontroll időpontját. A 

képalkotó módszer kiválasztása attól függ, hogy mivel ábrázolható a laesio a 

legmegbízhatóbban.  

Terápiás válasz monitorizálása PET/CT (PET) vizsgálattal:  

-  a szisztémás terápiára adott válasz korai indikátora (már az 1. vagy a 2. ciklus után) 

neoadjuváns, metasztázis terápia esetén, 

-  érzékeny módszer a metasztázis terápia eredményének megítélésében, 

-  a csontmetasztázis terápia eredményének megítélésére a csontszcintigráfiánál alkalmasabb. 
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VI. Az ellátás megfelelőségének indikátorai 

A szakmai irányelv alapján végzett tevékenység(ek) eredményességének általános 

mutatóiként (folyamat, eredmény indikátorok), az Egészségügyi Közlöny LIII. Évfolyam 13. 

számában (2003. V. 29.) megjelent „Az egészségügyi intézmények belső minőségirányítási 

rendszerének fejlesztéséhez javasolt szakmai indikátorok” című közleményben foglaltakat 

célszerű alkalmazni. 

A komprehenzív onkológiai ellátás speciális kritériumainak – mint a rák-probléma globális 

szemlélete, a multidiszciplináris diagnosztika, megelőzés, kezelés és követéses gondozás – 

lehetséges indikátorai közül az alábbiak országos és helyi használata szükséges, a daganatok 

összessége és lokalizációs megoszlásai tekintetében:  

a primer megelőzés céljából orvosi tanácsadásban részesült személyek lakossági aránya; 

a szűrő jellegű (szervezett és eseti) vizsgálatban részesült személyek lakossági aránya; 

a szervezett szűrő vizsgálatokra invitált/megjelent lakosok és az így felfedezett betegek 

aránya; 

az adott évben felfedezett (regisztrált) új betegek (incidencia) és a multidiszciplináris 

onkológiai team döntése alapján ellátottak aránya; 

a műtéttel, kemoterápiával, sugárterápiával, biológiai válasz-módosító terápiával 

gyógykezelt betegek számának modalitások szerinti aránya; 

az egyes terápiás modalitásokon belül alkalmazott eljárások evidencia szintek szerinti 

megoszlása; 

a terápiás modalitások komplex alkalmazásával kezelt betegek számának aránya; 

a transzlációs klinikai kutatások körébe tartozó legújabb eljárások alkalmazásának 

aránya; 

a korábban és az adott évben felfedezett összes élő beteg számának (prevalencia) és a 

rehabilitációs (rekonstrukciós műtéti, protetikai, pszichés, mozgásszervi, táplálkozási) 

ellátásban részesültek aránya; 

a tercier megelőzés céljából követett (gondozott) betegek számának aránya; 

a hospice ellátásban részesült betegek számának aránya; 

az adott év daganatos mortalitásának és morbiditásának (incidencia, prevalencia) aránya; 

az adott évben elhalálozott daganatos betegek átlagos túlélési ideje a diagnózis felállítása 

és a halál bekövetkezése között. 

VII. Az irányelv bevezetésének feltételei 

1. Tárgyi feltételek; 2. Személyi feltételek; 3. Szakmai/képzési feltételek; 4. Egyéb feltételek 

Az ellátás tárgyi, személyi, szakmai/képzési és egyéb feltételei szempontjából a címben 

foglalt daganatok ellátásában kompetens szakterületek intézményi egységeinél az Egészségügyi 

Minisztérium és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat – mindenkor hatályos – 

rendelkezéseibe foglalt szakmai (tárgyi és személyi) minimumkövetelményeknek, beutalási 

elveknek és az orvos-, szakorvos-képzés, valamint a kötelező továbbképzések (kreditáció) 

követelmény rendszerének történő megfelelés határozza meg az irányelv bevezethetőségét, 

alkalmazhatóságát. A helyi eljárásrendek tartalmát – a jelen ajánlások felhasználásával - az 

adott intézmény készültsége alapján kell kialakítani a progressziv ellátórendszerben elfoglalt 

helyének megfelelő intézményi kapcsolatok (együttműködési megállapodások, szerződések) 

figyelembe vételével. 

A komprehenzív onkológiai ellátást szolgáló irányelv bevezetésének különleges feltétele a 

címben szereplő daganat ellátásában résztvevő, orvosi szakterületek (diagnosztikai és terápiás) 

képviselőiből álló – a diagnózis pontosítása (staging) alapján az adott beteg „terápiás tervét” 

elkészítő és ezt a betegről szóló orvosi dokumentációban rögzítő - multidiszciplináris 
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onkológiai team szervezeti feltételeinek és folyamatos működtetésének biztosítása. A további 

ellátás feltétele a beteg tájékozott beleegyezése (informed consent), melynek elősegítéséhez – 

többféle alternatíva vagy az onkoteamen belüli nézetkülönbség esetén - biztosítani kell a 

második szakértői vélemény (second opinion) kérésének lehetőségét is. 

Az irányelv bevezethetőségének alapvető feltétele a benne foglalt gyógyászati eszközök, 

gyógyszerek, diagnosztikai és terápiás modalitások, valamint a hozzátett szellemi érték 

méltányos és a sokszakmás tevékenység részeire nézve is arányos finanszírozása. 
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