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Non-operatív patológiai diagnosztika 

szakmai ajánlása 
  

 „A non-operatív/preoperatív patológiai diagnosztika a diagnosztikus 
triász” (klinikum, radiológia, patológia) része. Fontos, hogy a 
patológus ismerje az egyéb vizsgálatok eredményét, és azokat is 
figyelembe véve fogalmazza meg véleményét az adott esetről. 
Súlyos tévedések, hibák forrása lehet, ha „légüres térben” történik a 
patológiai diagnosztika.Minimális elvárás, hogy a patológiai 
mintákkal kapcsolatosan az elváltozás lokalizációja, fizikális lelete, 
radiomorfológiája, a radiológus elváltozásról alkotott véleménye, a 
mintavétel módja és a vonatkozó, illetve releváns kórtörténeti adatok 
(pl. egyéb szerv malignus tumora az anamnézisben) szerepeljenek 
a beküldő lapon. Optimális helyzetben a patológiai lelet az egyéb 
vizsgálati eredményekkel együtt, multidiszciplináris kereteken belül 
kerül megfelelő diagnosztikus/terápiás kontextusba.” 



Milyen technikák állnak rendelkezésre? 

 

 

• FNAB – Fine Needle Aspiration Biopsy (vékonytű 
biopszia, „aspiráció”, aspirációs citológia) → sejtblokk 
technika 

 

• CNB – Core Needle Biopsy (core biopszia, vastagtű 
biopszia, „core”) 

 

• VAB – Vacuum-Assisted Biopsy 

 

• (kontakt kenet váladékozás esetén) 



Melyik jobb? 

 

• nincs olyan, hogy jobb – MÁS 

 

• mindegyiknek megvan az indikációs területe 

 



FNAB 

 

• alapozható rá akár csonkoló műtét vagy kemoterápia, ha 
a vizsgálat minőségi feltételei adottak: 

 

• gyakorlott klinikus 

 

• gyakorlott citopatológus 

 

• a két terület képviselőjének megfelelő 
kommunikációja és hatékony együttműködése 



Mit vizsgál? 

 

• szöveti összefüggésükből kiragadott sejteket, sejtek 
halmazát, melyek 

 

• képesek megőrizni primitívebb formában eredeti 
struktúrájukat (mirigyek → sejtlabdák, trabeculák 
→ trabeculák) 

 

• hordozzák a tumor jellegzetességeinek jelentős 
részét és a genetikai információt is → speciális 
vizsgálatok (IHC, FISH, molekularis diagnosztika) 



FNAB indikációi 

 

• első lépcsős vizsgálat: tapintható/képalkotó 

vizsgálatokkal észlelt térfoglaló folyamatok esetén, 

melyek a rendelkezésre álló eszközökkel elérhetőek 

 

• tumoros betegek nyomon követése 

 

• staging 

 



FNAB technika 

 

• tű: 22G – 23G  

• szívóerő: 

• pusztán kapilláris nyomás a tű óvatos, elváltozáson belüli 
mozgatásával vagy 

 

• „külső” szívóerő (10 ml – 20 ml gumidugattyús fecskendő + 
aspirációs pisztoly) 

 

• tapintás vs. RTG vs. UH vs. MRI vezérlés (utóbbi speciális 
eszközigényű) 

• stereotaxia vs. pásztázó mintavétel 

 

• radiológus + patológus együtt 

• radiológus egyedül 

 

• (nincs általánosan érvényes, standard módszer, az a jó, ami az 
adott műhely esetében bevált) 



Előnyök és hátrányok 

 

• előnyök: 

• gyors, olcsó – kis eszközigényű 

• minimálisan invazív, nem jelent nagy megterhelést a beteg 
számára 

• könnyen, lényegében bármikor ismételhető 

• kiegészítő vizsgálatokra alkalmas (ICC) 

• tumor szóródás valószínűsége minimális 

 

• hátrányok: 

• stroma gyakorlatilag nem vizsgálható 

• vaskos, tömött stromájú elváltozásokból nyert minta gyakran 
sejtszegény 

• kis mennyiségű aspirátum esetén kiegészítő vizsgálatok 
korlátozottan elérhetőek 

 



CNB 

 

• szövethengert szakít ki az adott elváltozásból, vagyis a hámelemek 

mellett a stroma és a stromával való viszony is vizsgálható, viszont 

 

• az invázióról nem feltétlenül ad több információt 

 

• egy henger egy területről ad képet, hagyományos core technikával 

nincs pásztázásra lehetőség (több szúrás szükséges) 

 

• CNB esetén is el kell találni az elváltozást – attól, hogy szövet, lehet 

csekély az információ tartalma (pl. csak zsírszövet kerül bele kevés 

ép mirigyállománnyal) 

 

 



Akkor mégis miért és mikor válasszuk? 

 

• microcalcificatiókat tartalmazó, 

 

• R3 – U3 kategóriákba eső elváltozások esetén 

 

• ha az FNAB sejtszegénynek bizonyult vagy a lelet nem 
korrelál a klinikai észleletekkel 

 

• hormon/HER-2 status meghatározására 

 

• neoadjuváns terápia tervezéséhez (IHC vs. ICC) 

 



CNB technika 

• 14 – 18 G tű core pisztollyal 

 

• vezérlés: UH, MR (speciális 

eszközigényű) 

 

• érzéstelenítés szükséges 



VAB 

 

• lehetővé teszi 

• egy behatolással 

• több területről történő 

• nagyobb mennyiségű minta vételét, alkalmasint az 

egész elváltozás eltávolítását 



VAB technika 



Előnyök és hátrányok 

 

• előnyök: 

• egy behatolással több területről vehető minta 

(pásztázó mintavétel) → pontosabb karakterizálás 

• elváltozások akár el is távolíthatók vele 

• kiegészítő vizsgálatokra alkalmas (IHC) 

 

• hátrányok: 

• nagyobb eszközigényű és így drágább, mint a 

CNB 

• Magyarországon korlátozottan érhető el 



Immunhisztokémiai vizsgálatok 

 

• oestrogen receptor ellenes antitest 

• progesteron receptor ellenes antitest 

• HER2 

• Ki-67 

• E-cadherin 

 

• CK 5/6 

• SMA 

• CK14 



FISH vizsgálat 

 
• alapját a DNS azon tulajdonsága képezi, hogy a dupla szálú DNS-

molekula szerkezete megfelelő körülmények között megbomlik 

(DNS-denaturáció), a meglazult kötések miatt a kettős spirál 

szétválik, ezáltal az egyszálú DNS hozzáférhetővé válik az 

ugyancsak denaturált, fluoreszcens festékkel jelzett DNS-próbák 

számára 

 

• kromoszómák, kromoszómaszegmentek mint különálló egységek, 

vagy akár gének is láthatóvá tehetők 

 

• HER-2 gén amplifikáció kimutatása 

 

 



HER-2 FISH 



 

 

 

 

 

 

 

 
Köszönöm a figyelmet! 


