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Múlt és jelen 



Szakmai irányelvek 

• a műtéti preparátumot az eltávolítás után azonnal (maximum 30-60 

percen belül), fixálás és rámetszés nélkül a patológiai 

osztály/patológus rendelkezésére kell bocsátani 

 

• a preparátummal egy időben, a radiológus által annotált preoperatív 

mammográfiás és specimen mammográfiás felvétel és lelet álljon a 

patológus rendelkezésére 

 

• az elváltozás többgócúságát elsősorban a radiológus, másodsorban 

a patológus állapítja meg 

 

• a pT besorolást a legnagyobb góc alapján adjuk meg, jelezve a 

többgócúság tényét, mivel az rosszabb prognózissal társul  



Szakmai irányelvek 

• 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 

 

• a tumor méretétől függetlenül a daganatot reprezentatív módon kell 

feldolgozni, ami ideálisan a teljes metszéslap több síkban történő 

vizsgálatával érhető el (nagy tumorok esetén minimumként 

ajánlható az 1 blokk / 1cm) 

 

• a műtéti preparátum reszekciós felszíneinek festése legalább két 

különböző színnel és ideálisan hat színnel az ép szél megítélésének 

szempontjából fontos 

 

 



Szakmai irányelvek 

• sorszámozva indítjuk a blokkokat úgy, hogy a makroszkópos 

leírásból pontosan vissza lehessen következtetni minden blokk 

elhelyezkedésére az eredeti preparátumon belül 

 

• a maradék szeleteket sorba rakva a lehető legjobban 

rekonstruálhatóan (pl. gézbe csomagolva) tároljuk 

 

• az axillaris zsírszövetből 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 



Rendelkezésre álló technika 

 

• drótjelöléses excízió 

 

• sentinel nyirokcsomó jelölés és intraoperatív fagyasztott 
metszet készítés („fagyasztás”) 

 

• intraoperatív sentinel nyirokcsomó sorozat imprint 
citológia 

 

• nagyblokk/óriásblokk szövettani technika 

 

• digitális szövettani leletezés és konzultáció 



Drótjelöléses excízió 





Sentinel nyirokcsomó jelölés 

• a patentkék alkalmazásáról 1994-ben Guiliano számolt 

be, a kettős vizsgálatot (patentkék és radiokolloid) 1997-

ben Albertini alkalmazta 

 

• kezdetben a kék festéket használták az 

őrszemnyirokcsomó lokalizációjára, később radioaktív 

anyagokat 

 

• a legjobb eredményeket végül a kettő 

kombinációjával érték el 



A jelölt specimen a patológus előtt 



Sentinel nyirokcsomó feldolgozása 

• kiemelendő, hogy alapvető vizsgálata a beágyazásos 
szövettani vizsgálat 

 

• műtét alatti mikroszkópos vizsgálatok nem azonosítják 
teljeskörűen az áttéteket, különösen a mikrometasztázisok 
esetén alacsony a szenzitivitásuk 

 

• intraoperatív vizsgálat során műhelye és patológusa 
válogatja, hogy fagyasztás vagy (sorozat) imprint citológia 
történik 

 

• végleges szövettani vizsgálata során legalább 250 
mikronkénti lépcsőzetes metszéssel HE festéssel, ennek 
negativitása esetén 3 szintenként elvégzett citokeratin 
immunhisztokémiával kerül vizsgálatra 

 

Mi a teend 
 

ő 
 

izolált tumorsejt,  
 

mikrometasztázis és makrometasztázis  
 

esetén? 
 

• Izolált tumorsejt ( 

 

≤ 

 

0,2 mm)  

 

• Mikrometasztázis (> 0,2mm, de  

 

≤ 

 

2 mm )  

 

• Makrometasztázis ( >2 mm)  

 

• 
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Nyirokcsomó metastasisok 

• izolált tumorsejt (≤0,2 mm)  

• mikrometasztázis (> 0,2mm, de ≤2 mm )  

• makrometasztázis (>2 mm)  



Sentinel nyirokcsomó fagyasztás: igen 

vagy nem? 



Nagyblokk/óriásblokk technika 

• a nagyobb méretű (4x6 cm-es és 8x10 cm-es) metszetek sokkal 

pontosabb radio-patológiai korreláltatást tesznek lehetővé, a 

tumorok méretének pontosabb meghatározását biztosítják 

 

• a 4x6 cm-es blokkok metszetei a patológiai laboratóriumokban 

megszokott infrastruktúrával elkészíthetők, a 8x10 cm-es metszetek 

készítése, tárolásra való előkészítése és tárolása különleges 

infrasturktúrát igényel 



Az osztály infrastruktúrája 



Az osztály infrastruktúrája 



Digitális szövettani leletezés és 

konzultáció 



Jövő 


