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SZR1    A jól képzett, elhivatott röntgenasszisztens nélkülözhetetlen tagja az emlő 
teamnek

 Prof. Dr. Tabár László Professor emeritus
  Univ. of Uppsala and Dept. of Mammography, Falun, Sweden

·	 Egy röntgenasszisztensnek nagy szakértelemmel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a 
legjobb munkát nyújtsa mind a vizsgálaton részt vevő hölgyek, mind a radiológus 
számára. Szerepük összetettebb annál, hogy jó minőségű, megfelelően pozícionált 
szűrő és diagnosztikus mammográfiás képet készítsenek.

·	 Könnyű azt mondani, hogy minden esetben tökéletes pozícionálásra kell törekedni, 
mivel maga a folyamat nem egyszerű. A minden esetben egységesen magas mi-
nőségű képek készítése még bonyolultabb, főként, ha számításba vesszük az emlő 
méretét, alakját és belső szerkezetét.

·	 A szervezet egyéb szerveitől eltérően az emlő struktúrája minden hölgy esetén kü-
lönböző, sőt ugyanazon személynél évtizedről évtizedre is változhat. Öt különböző 
mammográfiás parenchyma mintázatot különíthetünk el. Ezek a mintázatok befo-
lyásolhatják a pozícionálást és a kisméretű emlő tumorok felismerhetőségét.

 

AbsztrAktok

Alacsony rizikójú csoport Magas rizikójú csoport
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·	 A mammográfiás kép készítése nem egyszerű feladat. Az eljárás egységes, reprodu-
kálható módon történő végzése pedig még ennél is bonyolultabb.

 
Teljesen zsíros emlő (II. mintázat).

          
                                     Rendkívül denz emlő (V. mintázat).
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·	 Szilikon implantátummal rendelkező hölgyek emlőjének pozícionáláshoz Eklund 
(hátratolásos)-technika alkalmazása szükséges.

 

                
Szilikon implantátummal rendelkező emlő pozícionálása

Hátratolásos technika Hátratolásos technika
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·	 A röntgenasszisztensnek tisztában kell lennie a mammográfiás és a 3D szövetta-
ni megjelenési forma négy alapelemével, amelyeket könnyű elsajátítani. A négy 
alapelem mammográfiás képen történő felismerése a legegyszerűbb és legfontosabb 
eszköz számára, amellyel meggyőződhet a kép megfelelő minőségéről. Ha időt szán 
arra, hogy megtanulja a ductusok/a TDLU-k (terminális ductalis lobularis egység) 
/a zsírszövet és a fibrózis mammográfiás megjelenési képét, minden denzitást és 
kontrasztot meg tud magyarázni.

·	 A 3D szövettani és a mammográfiás képek összehasonlítása hasznos a mammográfi-
ás kép megértése során. Ezt a 3D könyvsorozat I. részéből kiemelt példa is mutatja. 
Arra bíztatok minden röntgenasszisztenst, hogy gondosan olvassa el, amely segíti 
szakmai tudásának elmélyítését.

 

 

Mivel a szűrésben az asszisztens radiológus orvos jelenléte 
nélkül dolgozik, így önállóan kell megítélnie, azonosítania 

és kezelnie a minőséggel kapcsolatban felmerülő 
problémákat.

Ez az egyik oka annak, hogy a 
röntgenasszisztenseknek ismerniük 

kell az emlő anatómiájának alapjait és 
azt, hogy mindez hogyan jelenik meg a 

mammográfiás képen .
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Zsírszövet

Tejcsatorna
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Az emlő 3D képekein látható struktúrákhoz hasonlót a növényvilágban is felfedezhetünk.

fibrotikus szövet
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                      Az invazív emlőrákok elbújhatnak a denz, fibrosus szövetben.

A probléma demonstrálása

A „képalkotó vizsgálat szempontjából denz emlők” esete: 
Mammográfiás parenchyma mintázat: I, IV és V

I, IV vagy V mintázattal rendelkező hölgyek esetén az emlőrák 
korai felismerésében a mammográfia kizárólagos alkalmazása 

kockázatos lehet.
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·	 Az asszisztens munkájának nagyon fontos része az a szociális készség, amelyet 
minden vizsgált hölgy esetén alkalmaz. Mind az asszisztensek, mind az orvosok rö-
vid időt töltenek a hölgyekkel, akik feszültek és érzékenyek. A legjobb módja annak, 
hogy gyors és hatékony kapcsolatot alakítsunk ki az, hogy barátságos, gondoskodó 
magatartást tanúsítunk, illetve hatékonyan kommunikálunk. 

·	 A röntgenasszisztensnek gondosan, szakszerűen és felelősségteljesen kell viselked-
nie a sebezhető helyzetben lévő, vizsgálatra váró személlyel történő kommunikáció 
során.

                                                 

·	 A mammográfiás vizsgálat egyik fontos eleme az emlők megfelelő kompressziója.
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Számos fontos oka van annak, amiért a lágyszövet összenyomása szükséges. Többek 
között az alábbiak: 1) csökkenti a mirigyállomány sugárdózisát. 2) az emlőszövet 
stabilizálása által a homályos, életlen képek készítésének esélye jóval kisebb 3) A 
megfelelő kompresszió fokozza a képek kontrasztját a kevesebb szórt sugárzásnak 
köszönhetően. 4) Meghosszabbítja a röntgencső élettartamát a rövidebb expozíciós 
időnek köszönhetően. 

·	 A végső eredmény tekintetében a megfelelő kompresszió segítségével jól megjele-
nik a négy alapelem és a lehetséges eltérés is jobban látható, mivel elkülönül az őt 
fedő szövetektől.

                         
A kompresszió élesebb képeket eredményez. A normális szövet alapelemei és a  
eltérések is jobban láthatóak.

·	 A kompresszió hátránya, hogy a mammográfiás vizsgálatot kellemetlenné teszi. Így 
a kompresszió előnyeiről szóló tájékoztatás kiemelkedő fontosságú. Az asszisztens-
nek előzetesen kell a kompresszió okát elmagyarázni. Emellett fontos annak tudato-
sítása, hogy a vizsgált személynek jelezni kell fájdalomküszöbének elérését. 

·	 A rövid idő alatt, amelyet a röntgenasszisztens a vizsgált hölggyel tölt, fel kell fi-
gyelnie az egyes szemmel látható eltérésekre. Ezek az előrehaladott rákok kézenfek-
vő ismérvei, mint a bimbó vagy a bőr behúzottsága, véres vagy savós váladéko-
zás az emlőbimbóból, fekély, Paget-kór, bőr megvastagodás/ödéma. 

·	 A bőrben kialakult nyirokpangás jellegzetes megjelenést eredményez, amelyet „na-
rancshéj” tünetnek is nevezünk. Az emlő nehezebbnek tűnik az ellenoldalinál (a 
nagy mennyiségű folyadéknak köszönhetően). 
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                                                   Narancshéj tünet/ödéma

  

               Előrehaladott emlőrák tünetei: bimbó/bőr behúzottsága, elszíneződés, fekély 

Példák az emlőbimbó Paget -kórjára

               Előrehaladott emlőrák tünetei: bimbó/bőr behúzottsága, elszíneződés, fekély 

Narancshéj tünet/ödéma
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                                                 Paget-kór előrehaladott formái

 
·	 A röntgenasszisztens felelőssége, hogy a lehető legtöbb információt szolgáltassa a 

radiológus számára, aki viszont megbízik benne és a leletezés során ő munkájára 
hagyatkozik. A pácienshez intézett megfelelő kérdésekkel is fontos információhoz 
lehet jutni. Ilyen többek között a hormonpótló kezelés alkalmazása, családi anam-
nézisben megjelenő emlő és prosztata tumor.

·	 Fontos megemlíteni a radiológus számára minden olyan mellkasfali deformitást, 
ami a páciens megfelelő pozícionálását megnehezítheti. 

·	 Gyakran láthatunk nagy szemölcsöket a bőrön.
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Kenőcs egy nagyméretű szemölcsön. A meszesedett szemölcs hasonlóan néz ki.  

·	 Kérem, vegyék figyelembe, hogy a hölgyek gyakran használnak krémeket, amelyek 
akár sugárfogó cink-oxidot is tartalmazhatnak.

 

·	 A bőrön lévő krém a mammográfiás képen mikromeszesedéshez hasonlíthat. Köszö-
net az esetért Dr. M Vendrellnek.
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·	 Hintőpor – izzadásgátlóként történő - használata szintén ahhoz a téves következte-
téshez vezethet, hogy az emlőben mikromeszesedések vannak. A hónalj megtisztítá-
sa, majd egy ismételt mammográfiás felvétel készítése a legegyszerűbben megoldja 
a problémát.

                                           

·	 Egyre gyakrabban találkozhatunk tetoválásokkal is. Néha kiterjedtek, a bőr 
nagy területét elfoglalják. Fontos tudni, hogy néha a mammográfiás képen 
mikromeszesedésnek látszódhatnak különösen régebbi tetoválási technikák esetén, 
ahol szenet és kis fémrészecskéket is használhattak. 
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·	 A röntgenasszisztens számos elváltozást megfigyelhet a bőrön. Az egyik ilyen a 
Recklinghausen-kór. Kérem, jelezzék ezt az orvosnak.

  Recklinghausen-kór

·	 A szemmel leggyakrabban megfigyelhető eltérés a műtéti heg. Fontos ennek jelzé-
se, a helyzetéről akár rajz készítése is.

                   
Műtéti heg, elmeszesedett olajciszták.
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·	 Létezik egy érdekes, de kevésbé ismert betegség, amit Mondor-szindrómának ne-
veznek. Henry Mondor egy párizsi sebész az 1930-as években adta nevét ennek 
a felszínes vénás trombózisnak, amely jellegzetes megjelenési képpel rendelkezik: 
egy hosszú kígyószerű behúzódás látható a trombotizált véna mentén, a periductalis 
fibrózis következtében. Ez fájdalmas is lehet annak ellenére, hogy spontán gyógyul.

                                                                                                            
Mondor betegség.

·	 Hemangiomák ritkák, de akár nagyméretűek is lehetnek. Puha tapintatúak. A felszí-
nén található erek jellegzetes megjelenést biztosítanak.

 

                                                 

·	 Az emlőbimbóval kapcsolatban számos rendellenességgel és betegséggel találkoz-
hatunk. Minden ilyet dokumentálni kell. A szám feletti emlőbimbó a „tejvonal” 
mentén helyezkedik el, általában kisebb méretű.

Emlőbimbó
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                      Szám feletti emlőbimbó.                                      Málnaszerű emlőbimbó. 

·	 Gyakran látott elváltozás a "faggyú ciszta” (epithelialis ciszták). 

   Faggyú ciszta oxidálódott faggyúval (fekete pont).

·	 Az asszisztenseknek a mammográfiás felvételt úgy kell készíteni, hogy lehetőség 
szerint a haj ne legyen rajta a képen.

a  b 
Két példa arra, amikor haj vetülete látható a craniocaudalis felvételeken.
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·	 Az emlőbimbó váladékozás egy speciális fejezet. Az asszisztenseknek meg kell 
tanulniuk a különböző váladékozások jelentőségét. Meg kell nézniük, hogy a fo-
lyadék zavaros vagy tiszta. Egy fehér szövet mellbimbóhoz tartásával könnyebben 
megállapítható a váladékozás színe. Fontos jelezni többek között, hogy a váladék 
szalmasárga, tiszta, illetve, hogy egy vagy több nyílásból fakad, stb.

 

                                

 

Véres vagy savós emlőbimbó váladékozás

Zöldes, szürkés, több nyílásból 
ürülő váladék

Szövettan:  
benignus papilloma
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·	 Szeretném a röntgenasszisztensek figyelmébe ajánlani a „Mammography 
Positioning Technique” (Mammográfiás pozícionálási technikák) című könyvet, 
amelyet a svédországbeli Falun Mammográfiás Részlege állított össze.

 

           

·	 Emellett kifejezetten ajánlom a hollandiai Cary van Landsveld-Verhoeven által írt 
„Manual on Mammography Positioning Techniques” (Kézikönyv a mammográfiás 
pozicionálási technikákról) című könyvet.

                 

Ajánlott irodalom

Ajánlott irodalom
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SZR2    Újdonságok az emlő MR képalkotásban

  Vandulek Csaba1,2

  1GE Healthcare Magyarország Kft. 
  2Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai 

Tanszék

Az emlő MR vizsgálat az egyik legérzékenyebb képalkotó vizsgálat a daganatos elváltozások 
kimutatására. Jelenleg az emlő MR vizsgálatnak kiemelt szerepe van a malignus emlő daga-
natok komplex vizsgálata során. A technológiai és informatikai fejlesztéseknek köszönhetően 
ma már jó minőségű magas felbontású dinamikus kontrasztanyagos MR (dynamic contrast-
enhanced, DCE) méréseket is lehet alkalmazni mind két emlőről. Speciális kvantitativ vizsgá-
lati mérések mint a diffúzió súllyozott mérések vagy perfúzió mérések új lehetőségeket adhat-
nak a pontossabb diagnózis meghatározása céljából. Egyéb innovatív technológiai fejlesztések 
várhatóan optimalizálhatják az emlő MR vizsgálatokat.

SZR3    Kontrasztanyagos mammográfia MRI helyett?

  Czene Csilla
  General Electric Company (GE Healthcare Magyarország Kft.)

10 éve ismert diagnosztikai lehetőség a kontrasztanyagos mammográfia. Ennek ellenére sok 
helyen máig alig használt módszer, szinte ismeretlen ez a vizsgálati eljárás. A tumorkeresésre, 
ismert daganatok szerkezetének, kiterjedésének vizsgálatára használt népszerű módszer az 
emlő MR  elérhetősége   nem minden körülméynek között adott. Az intravénásan beadott jód-
tartalmú kontrasztanyaggal végzett mammográfia azoknak a pácienseknek is elérhető akiknél 
nem végezhető emlő MR (pl. nem MR kompatibilis fém implantátum, pacemaker, klausztro-
fóbia, tulsúly stb.), és  egyben  új alternatíva a komplett emlő diagnosztikában.

SZR4    A makroblokk technika alkalmazása az emlőrák patológiai diagnosztikájában

  Vörös András
  SZTE, Pathológiai Intézet

Az emlőrezekátumok szövettani diagnosztikájának kiemelkedően fontos komponense a se-
bészi rezekciós vonalak vizsgálata abból a célból, hogy a kérdéses elváltozás komplett el-
távolítását igazolni tudjuk. A pontos patológiai stádiummeghatározás a tumor méretének, 
extenziójának megmérésével szintén feladatunk. Körülírt tumorok esetében ez viszonylag 
egyszerűen elvégezhető. Bizonyos daganatok, mint diffúz DCIS, diffúz lobularis carcinóma, 
többgócú tumorok esetén a rezekciós szélek kiterjesztett vizsgálata nélkülözhetetlen. Ennek 
hatékony lehetősége a makroblokk technika alkalmazása, mely a kisblokkos eljáráshoz mérten 
jóval több, hosszabb rezekciós vonal egyidejű vizsgálatát teszi lehetővé. Az előadás ennek 
technikai hátterét, gyakorlatban történő alkalmazását mutatja be.
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SZR5    Összefoglaló nem érkezett

SZR6    Onkológiai kezelési lehetőségek 

  Uhercsák Gabriella
  SZTE Onkoterápiás Klinika

Az emlőrák progresszív és heterogén betegség. Az onkológiai kezelés megtervezéséhez a 
progresszió folyamatában elfoglalt helyét (in situ rák, lokálisan infiltratív rák, lokoregionális 
betegség, disszeminált tumor) és a daganat érzékenységét (prediktív tényezőket) kell figye-
lembe venni. Az onkológiai kezeléseket a tumor jellemzők, stádium és a beteg preferencia 
alapján javasolt megtervezni. Az emlőrák gyógyszeres kezelésére kemoterápia, hormonterá-
pia, molekuláris célzott terápia és immunterápia is rendelkezésre áll. 

SZR7    Egyénre szabott emlőbesugárzás

  Varga Zoltán
  SZTE Onkoterápiás Klinika

Az elmúlt évek infrastrukturális fejlesztései nyomán több olyan sugárterápiás eljárás elérhe-
tő vált hazánkban, amely lehetőséget teremt az emlődaganatos betegek egyéni kezelésére. A 
posztoperatív sugárterápia elsődleges feladata homogén dóziseloszlás biztosítása a besugárzan-
dó céltérfogatban - a besugárzási módszer helyes megválasztásával a környező egészséges szer-
vek (tüdő, szív, koronáriák, ellenoldali emlő, stb.) sugárterhelése csökkenthető, a besugárzás 
szelektivitása fokozható, valamennyi szempont figyelembevételével optimalizálható.
A besugárzandó térfogatok a kiújulás kockázatától illetve műtéti típustól függően különfélék 
lehetnek (operált emlő, mellkasfal, különféle axilláris nyirokrégió szintek, mammaria interna 
nyirokcsomólánc, esetleg tumorágy csupán), ezek messzemenően meghatározzák, melyik 
technika alkalmazható. A különféle céltérfogat szerint különbözik az egészséges szövetek su-
gárterhelése és a radiogén károsodás kockázata is. A technika megválasztásakor nem szabad 
szem elől téveszteni a besugárzás eredeti indikációját, nehogy a rizikószerv védelem előtérbe 
kerülése folytán valamelyik besugárzandó anatómiai struktúra ellátása elégtelen legyen. 
A radiogén károsodás elkerülése érdekében különféle módszerek alkalmazhatók már a betegpozi-
cionálás és rögzítés során, vagy a különféle technikai megoldások (például mély belégzés melletti 
légzés visszatartás, légzéskapuzás) megválasztásával, illetve a besugárzás tervezés folyamán.  
Hason történő beteg pozicionálással a bal oldali esetek mintegy 80%-ában lehet jelentősen 
csökkenteni a bal elülső leszálló koronária (LAD) és a szív sugárterhelését, illetve a tüdő-
terhelést minden esetben. A módszer fő hátránya a nagyobb beállítási pontatlanság, amelyet 
gyakori képi ellenőrzés ellensúlyozhat. Másodsorban tudatosítani szükséges, hogy a hason 
történő emlőbesugárzás során csupán a hónalji nyirokrégió legalsó szintjének besugárzása 
kielégítő. Probléma lehet az is, hogy mintegy a bal oldali emlőbesugárzásra szoruló betegek 
egyötödénél a szív és LAD dózis szempontjából hátrányos lehet a hason történő besugárzás. 
Több mint 300 beteg adatait elemezve kidolgoztunk egy eljárást, amely egyetlen CT-szelet 
alapján néhány betegjellemző segítségével közel 90 százalékos biztonsággal megjósolja, hogy 
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a hason vagy háton fekvő testhelyzetben kivitelezett sugárkezelés esetén lesz a szív, illetve a 
LAD dózisterhelése kedvezőbb. 
Légzésvezérlést elsősorban bal oldali esetekben alkalmaznak, fő hozadéka a szív és a koszorúserek 
sugárdózisának csökkentése. A módszert főképp háton történő pozicionálással tesztelték; jelentősen 
csökkenti a szív és tüdőterhelést. A légzéskapuzás speciális felszereltséget igényel. Alkalmazásához 
nagyban szükséges a beteg együttműködése, mely egyes esetekben akadályt jelenthet.    
Az egyedüli tumorágy besugárzás történhet teleterápiával és brachyterápiával. A teleterápia 
különféle módszerei (3D konformális [foton, elektron], intenzitás-modulált sugárterápia 
[IMRT, ezen belül akár dinamikus forgómezős technika]) egyénileg választhatók meg. A 
brachyterápiás módszerek közül a tűzdeléses technika a legelterjedtebb, alkalmazása speciális 
felszereltséget és gyakorlatot igényel, sok esetben előnyösebb a teleterápiás módszereknél. 
Az emlődaganatos betegek kezelése során a megfelelően megválasztott sugárterápiás technika 
minimálisra csökkenti a kiújulás kockázatát, míg a lehető legalacsonyabb szinten tartja az 
egészséges szövetek sugárkárosodását, így a mellékhatások kialakulásának kockázatát, vagy 
annak mértékét. Az egyénre szabott besugárzást szakmai ajánlások, a besugárzás tervezést 
támogató anatómiai atlaszok, technikai fejlesztések és biztonsági berendezések szolgálják

SZR8    Kommunikáció emlőrákos betegekkel

  Hamvai Csaba
  SZTE Magatartástudományi Intézet

Az egészségügyi szakdolgozó kulcs szerepet játszhat a kezelésben részesülő beteg informá-
lásában és érzelmi támogatásában. Előadásomban a szakdolgozók számára írt nemzetközi 
protokollok alapján vázolom azokat a kommunikációs irányelveket, amelyek segíthetik a nő-
vérek, asszisztensek és a betegek közötti megfelelő interakció kialakítását. 
Először az úgynevezett CLASS (Context, Listening, Acknowledgement of Emotions, Strategy, 
Summary) modellt ismeretem, amely az egészségügyi dolgozó hatékony kommunikációjának 
általános ismérveit öleli fel.  
Ezt követően tárgyalom a beteg érzelmi válaszainak fontosságát. A National Breast Cancer 
Centre által 2007-ben kiadott irányelveket követve bemutatom a főbb problémahelyzetekben 
(szorongó beteg, depresszív beteg, agresszív beteg) a betegek által tipikusan mutatott nonver-
bális érzelmi jelzéseket, és az ezekre adható lehetséges válaszokat.

SZR9    A civil szervezetek támogatási lehetőségei 

  Halom Borbála
  Mellrákinfó Egyesület, Budapest

A Mellrákinfó Egyesület öt éve alakult, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a betegség gyako-
riságára, illetve a szűrések fontosságára, hiszen az időben felfedezett melldaganat az összes daga-
natok között az egyik legjobb eséllyel gyógyítható. Ezen célkitűzések érdekében aktív csoportot 
/1700 fő/ működtetünk az online médiában, évente egyszer országos találkozót szervezünk, ahol 
szakemberek felvilágosító előadásait hallgathatják meg az érintettek. Részt veszünk sportesemé-
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nyeken, céges családi napokon, a BKK-val kialakult szoros együttműködésünk keretében októ-
ber hónapban a budapesti utazóközönség szeme előtt vagyunk, igyekszünk minden lehetőséget 
megragadni, hogy figyelemfelhívásunk eljusson az érintettekhez és környezetükhöz. 

SZR10    Összefoglaló nem érkezett

SZT1    Emlő MR Szegeden

  Erdős Ildikó, Kaszás Imre
  Affidea Magyarország Kft.

Bevezetés: A nők körében az egyik leggyakoribb daganat az emlőrák, melynek incidenciája 
napjainkban is emelkedik. A relatív túlélési arány a jól működő szűrőprogramoknak, ill. a 
kezelések folyamatos fejlődésének hatására az elmúlt években jelentősen javult. A diagnózis 
felállításában a röntgenmammográfia és az ultrahang mellett egyre fontosabb szerepe van az 
MR vizsgálatnak.
Célkitűzések: MR vizsgálat alkalmazásának (indikáció, vizsgálat előkészítése, menete, és az 
MR operátorok szerepe) bemutatása a szegedi emlődiagnosztikai centrumban. Vizsgáltuk to-
vábbá a különböző típusú, méretű és szerkezetű tumorok esetén a gadolinium halmozás alaku-
lását, így azt is, hogy milyen klinikai kérdésekre tud releváns választ adni az MR vizsgálat és 
mikor célravezetőbb más diagnosztikai eszköz használata. 
Anyag és módszer: A vizsgálatokat SIGNA EXCITE HDxT 1,5 Teslas készülékkel végeztük. 
A hason fekvő betegek mindkét emlőjét, egy időben szabványos emlő tekercsben vizsgáltuk. 
Az implantátumok esetén axiális síkú FSE T2, FSE T1 silicon+FAT –Water sat, silicon SAT 
és coronális síkú FSE T2 méréseket végeztünk. Malignus folyamatok megítélésére axiális 
síkú T2 FSE, DWI és i.v. kontrasztanyag adását követően axiális síkú 3D Vibrant szekvenci-
ákat készítettünk. A gadolinium Gd-DTPA kontrasztanyagot i.v., 0,2 ml/ttkg dózisban, gyors 
bólusban kapták a betegek. A vizsgálatok kiértékelése a kontrasztanyag halmozáson, vagy-
is a jelintenzitás változáson alapul. A natív és a posztkontrasztos képek értékelésére több 
postprocessing eljárást is alkalmaztunk.
Eredmények: Intézetünkben 2019. január 1. és június 30. között összesen 142 emlő MR vizs-
gálatot végeztünk. 6 esetben csak natív vizsgálat készült, az implantátum sérülések megíté-
lésére, ebből 5 esetben diagnosztizáltunk implantátum ruptúrát, vagy sérülést. 136 esetben 
natív és kontrasztanyagos mérések is készültek malignus folyamatok kizárására. 81 betegnél 
a vizsgálatokat pozitív lelettel zártuk, 8 páciensnél bizonytalanul halmozó gócot írtunk le, 
melynek további kivizsgálását javasoltuk. 22 esetben benignus elváltozást találtunk és 25 eset 
volt, amikor neoadjuváns és/vagy sugárterápiás kezelés után jelentős regresszió volt látható.
Következtetések: Az emlő MR magasabb teljesítőképességű, mint a mammográfia, vagy az ult-
rahang, de nem helyettesítheti azokat teljes mértékben. A legújabb vizsgálati protokollok és a 
paramagnetikus kontrasztanyagok bevezetése új utat nyitott a tumordiagnosztikában. Ezek kis 
méretű daganatok kimutatására is alkalmasak, de magas szenzitivitása jóindulatú, egyébként 
észrevétlenül maradó rendellenességek kimutatásával szükségtelen aggodalmat okozhatnak.
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SZT2    Mammográfiás szűrés, amiről nem lehet eleget beszélni!

  Környeiné Ördög Katalin
  Affidea Magyarország Kft., Szeged  Mammográfiás központ

Bevezetés: Ma Magyarországon a Női lakosság körében az emlőrák az egyik leggyakrabban 
előforduló megbetegedés.
Szűrővizsgálattal a betegség évekkel korábban felfedezhető, eredményesebben gyógyítható.
Anyag és módszer: Napjainkban az emlő leghatékonyabb vizsgálómódszere a mammográfia.
Magyarországon 2002 óta van országosan kiterjesztett emlő rákszűrés, melyet az ÁNTSZ 
koordinál.
Eredmények: Magyarországon az ÁNTSZ által szervezett mammográfiás szűrővizsgálatot az 
érintett lakosság több mint 50 %-a veszi igénybe.
Következtetés: Megfelelő kommunikációval, figyelem felkeltéssel ez az arány növelhető, 
ezért nagyon fontos az emlődiagnosztikában dolgozó asszisztensek felvilágosító munkája.

SZT3    Specimen mammográfia és ultrahang vizsgálat - szakasszisztensi tennivalók, 
feladatok

  Szomják Anett, Germuska Edina 
  B.-A.-Z. Központi Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Képalkotó 

Diagnosztikai Centrum – Emlőszűrő és Emlődiagnosztikai Osztály

Célkitűzés: Specimen: A műtétileg vagy biopsziával eltávolított szövetrészlet röntgen vagy 
ultrahang vizsgálata. Specimen radiológia vizsgálat célja: annak megállapítása, hogy az adott 
szövetrészlet a kóros elváltozást tartalmazza-e. Előadásunkkal szeretnénk bemutatni a mam-
mográfiában jártas radiológus és szakasszisztensek azon feladatait, teendőit és munkáját, ami 
nem kizárólag a páciens emlő röntgen felvételeinek elkészítésére szorítkozik.
Módszer: A 2018-as évben osztályunkon 97 db specimen vizsgálat történt, mindegyik-
ről ortogonalis felvételek készültek, ezekből 12 db ultrahanggal is ellenőrzött.  Mammográfiás 
készülék intézményünkben: Siemens Mammomat Inspiration, mellyel  a specimen mammográfiát 
végezzük. Ultrahangos készülékünk: Siemens HS50. Az ultrahangos speciment fóliába csomagol-
va vizsgáljuk. Orientalt specimen: a sebész standard jelölésekkel ellátva küldi a speciment annak 
érdekében, hogy a reexcisio esetleges helye meghatározható legyen, amennyiben  a legkisebb 
sebészi szél nem éri el a biztonságos távolságot a kóros elváltozástól. Henger mammográfia: a 
mintavételek stereoataxiaval vagy ultrahang kontroll alatt szabadkézzel 14 G-s tűvel készülnek. 
Eredmény: Előadásunkban szemléltetjük a korrekt technikát és a buktatókat, konkrét esetek 
bemutatásával együtt. 
Konklúzió: Specimen vizsgálatok korrekt elvégzése elengedhetetlen a korszerű emlő ellá-
tásban, elérni a minél alacsonyabb számú reexcisiot és az eredményes stereoataxias biopsziás 
minták biztosítását.
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SZT4    Bal oldali emlő posztoperatív sugárkezelésének lehetőségei

  Kövecses Mária, Bajnóczniné L. Henriette, Puskás Árpád, Dr. Gábor Gabriella,  
Dr. Horváth Zsolt

  Bács-Kiskun Megyei Kórház, Onkoradiológiai Központ

Cél: Onkoradiológiai Központunkban alkalmazott hagyományos és modern teleterápiás eljá-
rások bemutatása bal oldali emlő adjuváns, posztoperatív sugárkezelése esetén.
Vizsgálati anyag, módszer: Az emlőtumorok multidiszciplináris kezelésének egyik fontos 
részét képezi a személyre szabott sugárkezelés, amely egy lokális kezelési forma. Célja az 
esetlegesen visszamaradt daganatsejtek elpusztítása, ezáltal a recidíva kialakulási esélyének 
minimalizálása. A sugárkezelés során kiemelt fontosságú a kritikus szervek (különösen a 
szív) védelme. 2016-ban kettő Varian TrueBeam lineáris gyorsító került beszerzésre intéz-
ményünkben. E készülékek segítségével a hagyományos 3D konformális besugárzás mellett 
lehetőségünk nyílt az intenzitásmodulált teleterápiás eljárások alkalmazására is. Mindamellett 
a hagyományos, röntgenfilmalapú mezőellenőrzést felváltották a legmodernebb verifikációs 
eljárások, úgymint az EPID, illetve a CBCT. Az intézményünkben 2017 augusztusában beve-
zetett mélybelégzéses technika (DIBH-Deep Inspiration Breath Hold) segítségével a védendő 
szervek dózisterhelését minimalizálni tudtuk. Az utóbbi egy évben, bal oldali emlőtumorral 
kezelt pácienseink 80%-nál sikerült a mélybelégzéses technikát kivitelezni. A többi esetben a 
beteg általános állapota, rossz kooperáló képessége, ill. kísérő társbetegségei kizárták ennek 
lehetőségét.
Eredmények, következtetés: A beszerzésre került új lineáris gyorsítók által nyújtott lehető-
ségek alkalmazásával minimalizálni tudtuk az egészséges szövetek sugárterhelését, illetve a 
kezelés mellékhatásainak kialakulási esélyét.

 
SZT5    Mélybelégzésben, légzésvisszatartással kivitelezett (DIBH) bal oldali 

emlőbesugárzás a Szegedi Onkoterápiás Klinikán

  Drencsényi Rita, Tóthné Mészáros Gyöngyi, Antal Terézia, Pásztiné Gál Laura, 
Varga Zoltán 

  SZTE Onkoterápiás Klinika

Cél: A bal oldali emlődaganatos betegek sugárterápiája során gyakran felmerül a szív, és a bal 
oldali elülső leszálló koronária (LAD) védelmének kérdése. A sugárterhelés csökkentésének 
érdekében az egyéni betegpozicionálás, és a részleges emlőbesugárzás mellett alkalmazhatunk 
DIBH technikát is.

Anyag, módszer: Klinikánkon 2018. januárjától prospektív vizsgálat keretében kezelünk bal 
oldali emlődaganatos betegeket a DIBH technikával. Teljes emlőbesugárzást kapott betegeink 
eredményéről számolunk be. Az ambuláns vizsgálat során felajánlott lehetőséget elfogadás 
estén gyógytornász segítségével oktatjuk a beteg számára. Az eljáráshoz a betegeket „All-
In-One” (Orfit) fektetőeszközön háton fekve pozicionáljuk. A topometriás CT vizsgálat előtt 
mélybelégzésben, az állítható lézerrendszer segítségével megkeressük az emlőállomány kö-
zéppontját, ami a tervezés során az izocenter szerepét fogja játszani, és piros színnel megjelöl-
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jük a bőrfelszínre eső vetületeit, majd a lézerek állítása nélkül, normál, felületes légzés mellett 
fekete színű referencia jeleket is elhelyezünk a testfelszínen. A topogram illetve a CT sorozat 
hangvezérlés mellett mélybelégzésben készül el. Intézeti protokoll alapján helyezzük el a bőr-
jelöléseket. A képi ellenőrzés naponta, mélybelégzésben készült megavoltos port felvétellel 
ellenőriztük. A sugárterápia nagyfelbontású kamerarendszert használva a kezelőszemélyzet 
irányítása, ellenőrzése mellett történik. Az utóbbi időben a kezelést a TrueBeam lineáris gyor-
sító infravörös légzésfigyelő kamerájával, valamint a beteg mellkasára helyezett marker doboz 
segítségével is biztosítjuk. A betegek illetve a kezelőszemélyzet véleményét a módszerről kér-
dőív segítségével mértük fel a 6. és a 25. frakció alkalmával.

Eredmények: Eddig 63 beteg kezelését végeztük el, a DIBH technikát valamennyi esetben za-
vartalanul alkalmaztuk. A módszert mind a betegek, mind a CT-ben és a gyorsítóban tevékeny-
kedő asszisztensek végig szívesen fogadták. A módszer bevezetésekor még rendelkezésre nem 
álló infravörös légzésfigyelő rendszer későbbi alkalmazása javította a nyugodt és biztonságos 
munkavégzés feltételeit. 

Következtetés: A DIBH technikával kivitelezett emlő illetve mellkasfal besugárzás a legtöbb 
beteg számára elfogadható és jól alkalmazható eljárás a szív védelem javítására. 

SZT6    Ellenoldali emlődaganatok 

  Bezsenyi Istvánné 
  Bács-Kiskun Megyei Kórház, Onkoradiológiai Központ, Kecskemét 

Nemzetközi és Magyarországi ajánlások alapján az emlődaganatos betegek onkológiai gon-
dozásának céljai közé tartozik a lokális recidívák, ellenoldali emlődaganatok, távoli áttétek 
korai felismerése. 
Kecskeméten az Onkológiai Gondozóban minden évben 2800 – 3000 beteg gondozását vé-
gezzük. Közöttük évente 3-4%-ban alakul ki progresszió. Emlődaganatok esetén 12 %-ban 
ellenoldali emlőrák jelentkezésére kell számítanunk. Onkológiai gondozás alatt álló betegeink 
között is megjelenik ez a típusú progresszió. Ezek között a betegek között végeztem retrospek-
tív vizsgálatot. Arra kerestem válaszokat, hogy sikerült–e korai stádiumban felismerni az el-
lenoldali emlődaganatot. Sikerességet biztosított–e a standard követési protokoll vagy a beteg 
aktivitása volt eredményes? Tartani tudjuk–e minden betegnél az után követési javaslatokat 
(pl.: diagnosztikához való hozzáférést)? Milyen ezeknek a betegeknek az együttműködése a 
korábban átélt emlődaganat tapasztalatai alapján? 
40 gondozottunk kórtörténetének retrospektív vizsgálatát végeztem el. A betegeknél > 4 év 
telt el az ellenoldali emlőrák kialakulásáig valamint > 1,5 év a második emlőrák diagnózisa 
óta. 
Az első daganat kialakulása idején a betegek átlagéletkora 50 év volt. 
A gondozottak beválasztása véletlenszerű volt. 
Eredményeket tekintve az ellenoldali emlődaganatok a felismeréskor kisebb méretűek voltak, 
kisebb radikalitású műtéteket lehetett végezni. Lényeges eltérést mutatott a betegek együttmű-
ködése a gondozóban történő megjelenést, a diagnosztika igénybevételét illetően valamint a 
második daganat kezeléseit tekintve is. 
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A hosszú évek óta gondozott betegeknek ugyanúgy szükségük van a tájékoztatásra, támoga-
tásra, mint akik első alkalommal szembesülnek az emlőrák diagnózisával. Sok téves informá-
ciót fogadnak el az internetről, ami hátráltathatja a korai felismerést. 
Az ápoló személyének nagy jelentősége van a betegkövetés folyamatában, mert megfelelő 
kommunikáció, edukáció megváltoztathatja a beteg együttműködését a gondozási folyamat 
során vagy az ellenoldali emlőrák diagnózisa esetén.  

P1    Mélybelégzésben, légzésvisszatartással (DIBH) kivitelezett bal oldali 
emlőbesugárzás a Szegedi Onkoterápiás Klinikán

  Dóczi Ildikó, Antal Terézia, Tóthné Mészáros Gyöngyi, Rácz Attila, Klepács Jolán, 
Komáromi Hermina, Bitó Ildikó, Drencsényi Rita, Varga Zoltán

  SZTE Onkoterápiás Klinika

Cél: A bal oldali emlődaganatos betegek sugárterápiája során gyakran felmerül a szív, és a bal 
oldali elülső leszálló koronária (LAD) védelmének kérdése. A sugárterhelés csökkentésének 
érdekében az egyedi betegpozicionálás, és az részleges emlőbesugárzás mellett alkalmazha-
tunk DIBH technikát is.

Anyag, módszer: Klinikánkon 2018. januárjától prospektív vizsgálat keretében vizsgáljuk a 
bal oldali emlőbesugárzás DIBH technikával végzett módszerét. Az ambuláns vizsgálat során 
felajánlott lehetőséget elfogadás estén gyógytornász segítségével oktatjuk a beteg számára. 
Az eljáráshoz a betegeket „All-In-One” (Orfit) fektetőeszközön háton fekve pozicionáljuk. 
A kezelés alkalmával a beteg pozicionálása normál légzésben történik, ezután mélybelégzés 
beállítását is ellenőrizzük. A kezelés hangvezérlés mellett akkor folyik, amikor nagyfelbon-
tású kamerarendszert használva meggyőződünk arról, hogy a beteg mély belégzésben felvett 
pozíciója megfelelő. A mélybelégzésben történő besugárzást a TrueBeam lineáris gyorsító 
infravörös légzésfigyelő kamerájával, valamint a beteg mellkasára helyezett marker doboz 
segítségével is biztosítjuk, illetve folyamatosan ellenőrizzük, a vezérlőhelyiségben elhelye-
zett monitoron, hogy a kezelés során a beteg mellkasi pozíciója a megfelelő tartományban 
marad. Amennyiben a beteg légzésvisszatartása nem megfelelő, és kimozdul a meghatározott 
tartományból, a sugárkezelés automatikusan leáll. A módszert illetően a betegek illetve a ke-
zelőszemélyzet véleményét kérdőív segítségével mértük fel a 6. és a 25. frakció alkalmával.

Eredmények: Eddig 58 beteg kezelését végeztük el, a DIBH technikát valamennyi esetben za-
vartalanul alkalmaztuk. A módszert mind a betegek, mind a CT-ben és a gyorsítóban tevékeny-
kedő asszisztensek végig szívesen fogadták. A módszer bevezetésekor még rendelkezésre nem 
álló infravörös légzésfigyelő rendszer későbbi alkalmazása javította a nyugodt és biztonságos 
munkavégzés feltételeit. 

Következtetés: A DIBH technikával kivitelezett emlő illetve mellkasfal besugárzás a legtöbb 
beteg számára elfogadható és jól alkalmazható eljárás a szív védelem javítására.  
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P2    Mélybelégzésben, légzésvisszatartással kivitelezett bal oldali emlőbesugárzás 
(DIBH):  Topometriás CT 

  Pigniczki Terézia, Pásztiné Gál Laura, Kalocsai Rita, Glózik Tünde, Varga Zoltán
  SZTE Onkoterápiás Klinika

Bevezetés: A bal oldali emlődaganatos betegek sugárterápiája során mindig központi kérdés 
a szív, és a bal oldali elülső leszálló koronária (LAD) védelmének kérdése. A sugárterhelés 
csökkentésének érdekében az egyedi betegpozicionálás, és a részleges emlőbesugárzás mellett 
alkalmazhatunk DIBH technikát is.

Módszerek: Klinikánkon 2018. januárjától prospektív vizsgálat keretében kezelünk bal oldali 
emlődaganatos betegeket mélybelégzésben, légzésvisszatartással. A DIBH során nem alkal-
mazunk termoplasztikus maszkrögzítést, a betegek Orfit All-in-One fektetőeszközön feksze-
nek háton fekvő pozícióban. A topometriás CT vizsgálat előtt mélybelégzésben, az állítható 
lézerrendszer és fizikus kolléga segítségével megkeressük az emlőállomány középpontját, ami 
a tervezés során az izocenter szerepét fogja jelölni. Normál, felületes légzés mellett fekete 
színnel rajzoljuk fel a referencia jeleket, ezután mélylégzésben, piros színnel megjelöljük a 
bőrfelszínre eső izocentert, illetve ólomsörét jelölést is alkalmazunk. A topogram után a CT 
sorozat hangvezérlés mellett normál légzésben és mélybelégzésben egyaránt elkészül. Azok-
nál a betegeknél, akiknél csak az emlőállományt szükséges kezelni, és a nyirokrégiók besu-
gárzására nincs szükség, annak eldöntésére, hogy a rizikószerv védelem melyik testhelyzetben 
előnyösebb, hason fekve is készítünk topometriás CT sorozatot. 

Eredmények: Eddig 63 betegnél végeztük DIBH kezeléshez szükséges Topometriás CT vizs-
gálatot teljes emlő besugárzáshoz; összesen 5 esetben volt szükség a hason fekve készített 
CT sorozatra a legkedvezőbb besugárzási tervhez, amikor a hason fekvő pozícióban történő 
sugárkezelés előnyösebbnek bizonyult.   

Következtetések: Az alkalmas csoportban, a mélybelégzésben, légzésvisszatartással kivite-
lezett bal oldali emlőbesugárzáshoz készített topometriás CT vizsgálat jól tolerálható volt a 
betegek számára és a személyzet számara is könnyen kivitelezhetőnek bizonyult, ezt kérdőív 
segítségével dokumentáltuk.

P3    Adatgyűjtés és a vizsgálatok koordinálása emlőrákos betegek esetében

  Tóth Rozália, Fábián Gabriella, Kahán Zsuzsanna
  SZTE Onkoterápiás Klinika

Az Onkoterápiás Klinikán évente mintegy 300 új emlőrákos beteg fordul meg. A betegadatok 
rutin rögzítése mellett a különféle tudományos programokban történő részvétel érdekében fel-
merült az igény koordinátor foglalkoztatására. Ezt a munkát immár 2 éve látom el. 
Neoadjuváns kezelés (kemoterápia vagy hormonterápia), vagy előrehaladott/áttétes betegség 
esetén elsővonalas kezelés előtt, alatt keringő tumor DNS (ctDNS) vizsgálatban a betegek 
adatainak rögzítése mellett a kontroll vizsgálatok szervezése, illetve az adminisztratív felada-
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tok ellátása szükséges. Ezt követően kezdődik a vérminták gyűjtése, tárolása, és a vizsgála-
ti laboratóriumba (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Genetikai Intézet Mutagenezis és 
Karcinogenezis kutatócsoport) juttatása. Sok esetben szükség van a beteg daganat mintáinak 
beszerzésére is a pontos molekuláris, mutációs diagnózis érdekében, melyek beszerzésében 
is tevékenykedem. Ugyancsak emlőrákos betegeknél felmerülő örökletes génmutáció magas 
kockázata esetén fontos lehet a genetikai konzultáció és vizsgálat, hiszen az ilyen esetekben 
alkalmazható legújabb gyógyszeres kezelések feltétele a genetikai diagnosztika. A betegek 
orvos genetikushoz történő előjegyzése, a laboratóriumi vizsgálatok és a finanszírozás szerve-
zése is munkám része. Ugyancsak speciális program a képalkotó vizsgálattal történő emlőrák 
klasszifikáció és molekuláris mintázat vizsgálata, melyhez operált betegek daganatmintáját 
és vérmintáját gyűjtjük a Pécsi Egyetemmel történő kooperáció keretében. A betegek bevá-
lasztása, vizsgálatokra irányítása, és a műtét alatti mintavétel szervezése, szállítása képezik 
feladatomat. Végül az emlőrákos betegek rutinszerűen végzett PET/CT és egyéb képalkotó 
vizsgálatainak szervezésével is segítek ellátásukban. Valamennyi program esetén szükség van 
a betegdokumentációs rendszer kezelésére, monitorozására. 
A modern diagnosztikus és kezelési lehetőségek mellett szinte elengedhetetlennek érzem, 
hogy koordinátorok támogassák az orvosi illetve tudományos munkát az onkológiában.




