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• Multidiszciplináris döntési mechanizmus 

• Komplex kezelési terv 

• Nem tapintható daganatok kezelése 

• Őrszemnyirokcsomó-biopszia 

• Sebészi szélek 

• Neoadjuváns kezelés 

• Onkoplasztikai sebészet 

• Egyéb speciális kórképek, eljárások, 

megfontolások 

 



• Radiológus   

• Patológus                     

• Sebész          

• Onkológus 

Kecskeméti Praeopertaív Emlő 

Team  



• A végleges szövettani lelet birtokában 

terápiás javaslat a beteg jelenlétében 

• Immunhisztokémiai fenotípusnak 

megfelelő terápiás terv 

• Onkológus 

• Sugárterapeuta   

• Patológus                     

• Sebész  

• Onkopszichológus, fájdalomambulancia 

         

 Posztoperatív ONKOTEAM 



Nem tapintható emlődaganatok 

• A szervezett mammographias szűrési 

programok következtében jelentősen nő az 

emlődaganatok abszolút száma és a nem 

tapintható, in situ vagy korai stádiumú 

invazív emlőrákok aránya 

• Ezzel párhuzamosan jelentősen, körülbelül        

30 %-kal csökken a betegség abszolút 

halálozása 

 



A nem tapintható emlődaganatok 

sebészete  

• Drótjelölés 

• Radioizotópos jelölés 

• Intraoperatív emlő ultrahang vezérelt 

eltávolítás 

 



Drótjelölés  

• Emlő ultrahang vagy rtg mammographia segítségével 

vékony dróthurok bevezetése 

• Rtg mammographia vagy emlő ultrahang során 

ábrázolódott bizonytalan dignitású laesiók jelölésére  

• Spiculált vagy kerekded lágyrész denzitású árnyék, 

aszimmetrikus denzitás, parenchyma deformitása, 

malignus microcalcificatio, sugaras heg  











Drótjelölés 



A drótjelölés hátrányai 

• Nem alkalmas őrszemnyirokcsomó 
meghatározásra 

• Fertőzési forrást jelenthet 

• A drót pre-és intraoperative elmozdulhat, főleg 
zsíros involutióban lévő emlők esetén 

• Fibrotikus emlő esetén a drótot a szövetek 
eltéríthetik 

• A drót bevezetési helye a bőrön  távol eshet az 
elváltozástól  



Radioizotóp jelölés 

ROLL (Radioguided Occult Lesion 

Localization)  

• Emlő ultrahang vagy rtg mammographia 
segítségével radioizotóppal (99m technecium ) 
jelölt kolloidalis humán szérum albumint 
fecskendezünk a tumor köré 

• 30-80 nm Nano-Albumon,                                
200-600 nm Senti-Scint 

• Rtg mammographia vagy emlő ultrahang során 
ábrázolódott bizonytalan dignitású vagy 
malignus laesiók jelölésére  



Radioizotóp jelölés 

ROLL (Radioguided Occult Lesion 

Localization)  

• Malignus tumorok esetén lymphoscintigraphia 

is történik,az őrszemnyirokcsomó helyét a 

bőrön speciális festékkel jelölik meg  

• A tumor helyét a bőrön szintén speciális 

festékkel jelölik meg 











    

      

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 , majd a legjobb eredményeket a kettő 

kombinációjával érték el. 











A nem tapintható emlődaganatok 

sebészete  

• 2 ml Patent Blaut injectálunk a mamilla köré 

• Őrszemnyirokcsomó (sentinel node) eltávolítása a 
gamma szonda +Patent Blau segítségével 

• Nem tapintható laesio eltávolítása a gamma szonda 
alkalmazásával 

• Specimen jelölése orientációs öltésekkel 

• Specimen RTG, specimen patológiai feldolgozása 

• Tumorágy ellenőrzése a gamma szondával 

• Tumorágy jelölése klipekkel 

• Imprint cytológia eredménye dönti el, hogy kell-e 
további axilláris műtét 

 

 

 



 

 

 

NUCLEARIS MEDICINA                 PATHOLÓGIA 

  SEBÉSZET RADIOLÓGIA 



Radioizotóp jelölés (ROLL) előnyei  

• Lymphoscintigraphiával egybekötve lehetővé 
teszi egyidejűleg az őrszem nyirokcsomó-
biopszia elvégzését is 

• Egyszerű, gyors, pontos, biztonságos  

• Sugárterhelése minimális, nem igényel speciális 
sugárvédelmi rendszabályokat 



Radioizotóp jelölés (ROLL) 

hátrányai 

• Izotópdiagnosztikai hátteret igényel 

• Speciális, drága műszerigény (gamma szonda)  

• Az izotóp a beadás helyétől távolabb is 

kerülhet, ”szétfolyhat” az emlőszövetben, így 

nagyobb terület jelölődhet meg 



Intraoperatív ultrahang vezérelt 

• Rtg mammographia során nem, vagy 
bizonytalanul ábrázolódott laesiók esetén 

• Mellkasfalhoz közeli laesiók eltávolítására 

• Bizonytalan dignitású laesiók eltávolítására 

• Belső növedéket tartalmazó cystosus laesio 
eltávolítására  

























Az intraoperatív UH vezérelt 

technika előnyei  

• Non invasiv technika, a beteget a legkevésbé 
terheli 

• A laesio azonnali gyors és pontos eltávolítását 
teszi lehetővé  

• A specimen tömege ezzel a technikával 
csökkenthető, jobb kozmetikai eredményt 
adhat 

• Specimen RTG nem feltétlenül szükséges 



Az 1999 szeptemberében, Egerben tartott Első 

Magyar Emlőrák Konszenzus Konferencia 

egyik fő témája a SN vizsgálata volt.  

• Megállapították, hogy a felesleges axilláris 
blockdisszekciók   aránya 60-75%, emellett 
szövődményekkel   ( lymphoedema, érsérülés, seroma )  
járhat. 

•  A SN megtalálásánál törekedni kell a kettős módszer 
együttes alkalmazására. 

• Valamennyi SN-t meghatározó, vizsgáló osztály 
számára ajánlott az intraoperatív gamma detektor 
biztosítása. 

 



A hónalj ér- és idegképletei 

 



Szövődmények a felső végtagon 

ABD vagy SNB után 6 hónappal 

 

 

Szövődmények ABD SNB 

Lymphoedema 10% 4% 

Mozgáskorlátozottság 14% 7% 

Fájdalom 19% 10% 

Érzészavar 30% 20% 

Mansel R et al. J Natl Cancer Inst. 2006;98(9):599-609 

ALMANAC Trial 



Mi képezi  SNB indikációját  DCIS 

preoperatív diagnózisa esetén? 

• Ha a DCIS kiterjedése nagy (4-5 cm-es)  

• Rossz differenciáció (High Grade DCIS)  

• Tapinthatóság 

• Mammográfiás vagy ultrahangos képen látott 
szövettömörülés 

• Mastectomia a műtéti terv 

• A core biopsia metszeteiben bizonytalanság áll 
fenn az invasio szempontjából 

• Cserni G,Boross G, Maráz R, et al. Magyar Sebészet 59, 164-172, 
2006 

 

 



Érdemes végezni  SNB-t előzetes 

ABD-t követően? 

• Az SNB elvégzése nem abszolút 

kontraindikáció. 

• ABD során eltávolított nyirokcsomók száma 

≥10 sikeres SN azonosítás 44% 

• ABD során eltávolított nyirokcsomók száma 

<10 sikeres SN azonosítás 87% 

Port ER et al. J Am Coll Surg 2002: 195: 167-172. 



Érdemes végezni  SNB-t előzetes 

emlőműtétet, excisiós biopsiát, 

lumpectomiát, quadrantectomiát 

követően? 
• A sentinel node 

biopsia ezen esetekben 

elvégezhető 

• Előzetes műtét során 

kimetszett volumen 

<10 cm3 <40 cm3 SN 

azonosítási arány 76-

85%  

Haigh P et al.Ann Surg Oncol 2000: 7: 21-27. 



Érdemes végezni  SNB-t nagy 

tumorméret esetén? 

• A nagy tumorméret 

nem abszolút 

kontraindikáció. 

• T≥5 cm  N+  76% , 

fals negatív arány 3%  

Chung MH et al. Ann Surg Oncol 2001:8: 688-692. 



Érdemes végezni  SNB-t 

multicentrikus emlőtumorok esetén? 

• Nem kontraindikáció 

• SN + arány 40%-54%  

• Fals-negatív arány 0-8 

% 

Kumar R et al. J Nucl Med 2003: 44, 7-10. 



Férfi emlőrák esetén 
• Amennyiben a preaoperatív vizsgálatokkal 

az axilla cN0, úgy az SNB elvégezendő 

• Az A-SLN intraoperatív vizsgálata 

mindenképpen javasolt az férfi emlőrák 

sebészeti kezelésében. 

• Breast Cancer DOI 10.1007/s12282-014-

0535-1 

• The role of sentinel node biopsy in male    

 breast cancer 
R. Maráz, G. Boross, J. Pap-Szekeres, L. Markó, M. Rajtár, 

É. Ambrózay,  R. Bori, G. Cserni 

 



• A szelektíven, SN- áttét miatt elvégzett 

ABD kapcsán eltávolított 

nyirokcsomók a betegek legalább 

felében, de gyakran ennél sokkal 

nagyobb arányban már nem 

tartalmaznak további áttéteket. 

 

• Cserni G. és mtsai :A hónalji nyirokcsomók továbi 

érintettségére vonatkozó modellek elemzése 

kisméretű (≤15 mm) őrszemnyirokcsomó- áttétes 

emlőrákokban Orvosi Hetilap 

2009.150évf.48.szám 2182-2188 



Mi a teendő izolált tumorsejt, 

mikrometasztázis és makrometasztázis 

esetén? 

• Izolált tumorsejt  (≤ 0,2 mm)  

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

• Makrometasztázis ( >2 mm)  

 
• Cserni G, Gregori D,Merletti F et al. Metaanalysis of non-sentinelnode metastases associated 

with micrometastatic sentinel nodes in breast cancer Br J Surg 2004,91:1245-52. 



Izolált tumorsejt esetén 

elhagyható  az axillaris 

blockdissectio  

 
 

• pN0(i+)(sn) 

• Típusosan nem mutatnak metasztatikus 

aktivitást 

• 2002 American Joint Committe on 

Cancer (AJCC) 6th edition 

•  Elhagyható az ABD * 

 

• * Magyar Onkológia 54.évf.3.szám.2010 Szeptember 

A 2. Emlőrák Konszenzus Konferencia szakmai ajánlásai 

 



Micrometastasis → ABD= 

túlkezelés?  

 

 

 

 

* Cserni G. és mtsai Orvosi Hetilap 2009.150évf.48.szám 



Prediktív modellek az egyéb 

nyirokcsomóáttétek gyakoriságának, 

illetve kockázatának megjóslására 

 • Mikrometasztázis esetén a többi nyirokcsomókban 

való áttét valószínűsége 7-15% 

• Primer tumor mérete,típusa és differencációja 

• Ösztrogénreceptorstátusz 

• Nyirokérinvázió 

• Multifokalitás 

• Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) 

  



Micrometasztázis esetén mikor 

hagyható el az axillaris 

blockdissectio ? 

 • pN1mi 

• NSN-érintettség kozkázata<5% 

• PT1a-pT1b (0-1cm) 

•  lymphovascularis invasiót nem mutató 

•  kedvező szövettani típusú (tubuláris, 

kolloidális, medulláris, papillaris) 

tumoroknál 
• Gilles Houvenaghel et al.: J Clin Oncol 24:1814-1822. 

2006 American Society of Clinical Oncology 

 



ACOSOG Z0011 vizsgálat 
•                            T1-2N0M0 

 

 

 

 

 

 

 

•    

• Giuliano AE, et al. Ann Surg 2010;252: 426-432. 

Quadrantectomia+SNB 

SN+    (max2 db) 

Arm 1(388) : ABD                          Arm 2 (425):” No Further                                   

                   Axillary Treatment” 

Teljes emlő ST + Adjuváns szisztémás                        

    kezelés  

Követés 



ACOSOG Z0011 vizsgálat 
 

• A csak SN biopsiás karon 6,3 éves median követés 

alatt csak 1%-os regionalis recidíva arányt 

észleltek. 

• Az ABD karon az SN-ban 37,5% micro, 62,5% 

macrometastasis igazolódott. 

• Az ABD karon, ha az SN-ban MIC volt, a NSN 

érintettség 10% volt. 

• Az ABD karon az összes beteg 27%-ában NSN 

érintettség volt.  

• Giuliano AE, et al. Ann Surg 2010;252: 426-432. 



Micrometasztázis az 

őrszemnyirokcsomóban   

 • A legújabb nemzetközi ajánlások szerint izolált 

tumorsejt illetve mikrometastasis jelenléte 

esetén T1-T2-es invazív emlőtumornál a 

kiegészítő axillaris blockdissectio elhagyható. 

Három randomizált multicentrikus tanulmány 

szerint (ACOSOG Z0011 , IBCSG 23-01, 

AATRM 048/13) a betegségmentes és teljes 

túlélés vonatkozásában az axilláris nyirokcsomó 

dissectio elhagyása sentinel micrometastasis 

esetén nem jelent kockázatot. 



Őrszemnyirokcsomó macrometasztázis  esetén ABD 

végzése ajánlott ( 2. Emlőrák Konszenzus Konferencia 

szakmai ajánlásai  2009 Kecskemét) 

 • A nem őrszemnyirokcsomók nagy arányban 

érintettek, átlagosan 52,3 %-ban  

• a további nyirokcsomó áttét jelenléte a következő 

tényezőktől függ  

• Az áttét extracapsularis terjedése 

• > 1 áttétes őrszemnyirokcsomó 

• > 2 cm méretű primer tumor 

• Nyirokérinvázió 

• Áttétes/eltávolított SN arány 
• J Clin Oncol 24:1814-1822. 2006 American Society of Clinical Oncology 

 



• 2013 St Gallen Consensus Conference 

 

• ACOSOG Z0011 trial szerint egy vagy kettő SN 

(makromet) esetén sem kell ABD-t végezni, ha 

szervmegtartó műtét történik és emlő 

sugárkezelés és megfelelő onkológiai kezelés 

történik. 

• ABD szükséges, ha nem terveznek ST-t. 

• ABD szükséges 3 vagy több SN+ esetben, 

vagy ha klinikailag pozitív az axilla és ezt 

FNAC is igazolja. 

 

 

 



 

• Az ABD helyett végzett hónalji sugárkezelés 

 

• EORTC-AMAROS trial  

• 1425 SN áttétes beteget soroltak ABD vagy 

axillaris RT (AxRT) karra 

• 6,1 év medián követés után a hónalji 

recidívaarány mindkét karon alacsony volt 

   0,4 illetve 1,2 % 

• A morbiditás az AxRT karon alacsonyabb volt 

• OTOASOR trial, OOI)   

 

 

 



 
T1  T2  cN- SNB: 1-2 makrometasztázis :  axilláris blokk 

dissectio elengedhető  (ACOSOG Z011, AMAROS)  

max 2sn+ esetén 

3sn+ esetén ABD 

Ha nem történik RT, akkor ABD!     

(Nagyrészük: csökkent radikalitású műtét után elengedhető, ha az emlő 

RT mellett a “lower axilla” sugárterápiája is 

Megoszlottak a vélemények: mastectomia után) 

 

 

2015 St Gallen Consensus Conference 

 



SNB során azonosított 

makrometasztatikus SN esetén 

• ABD 

• ABD elhagyása a Z0011 betegek körében 

• ABD elhagyása és AxRT alkalmazása 

 
• Cserni Gábor : Őrszemnyirokcsomó-biopszia és axillaris 

blokkdissectio korai emlőrákban-Algoritmus 

magyarázatokkal, nyitott kérdésekkel 

• Magyar Sebészet 2016  



Összefoglalás 

• Izolált tumorsejt, pN0(i+) (mérete kisebb mint 

0,2 mm). Nem végzünk ABD-t. 

• Mikrometasztázis pN1mi, (mérete 0,2-2 mm 

között) Az ABD  elhagyható. 

• Makrometasztázis pN1( mérete nagyobb mint 2 

mm)  több alternatíva van. 

• ABD szükséges 3 vagy több SN+ esetében, 

vagy ha klinikailag pozitív az axilla és ezt 

FNAC is igazolja. 

 
 



 

 

A mammaria interna őrszemnyirokcsomó ábrázolódása a 

lymphoscintigraphián a parasternalis régióban az izotóp 

beadása után 2 órával (A), 20 órával (B)  

 

Az altatás megkezdését megelőzően ─ 10-15 perccel a műtéti 

bemetszés előtt ─ 2 ml patentkék festéket fecskendeztünk 

intraparenchymálisan a tumor köré. 



  

Anterior groups 

Inferior group 

Lateral group 

Parasternal 

Subclavian Rotter nodes 

Central group 

Beteganyagunknál 8 

esetben (9,6%) fordult elő 

minor komplikáció.A 

pleura léziója esetén egy 

esetben sem kellett mellkas 

csövezést végeznünk, míg 

a  IM artéria sérülésénél 

klip felhelyezésével 

állítottuk el a vérzést. Egy 

esetben major komplikáció 

történt (1,2%), a IM artéria 

sérülését csak 2 borda 

részleges resectiójával 

tudtuk ellátni.  

 

Az IM-SLNB néhány esetben szövődménnyel is járt.  



 

 

A: A m. pectoral major szétválasztása után feltárul az intercostalis régió. 

B: A MI-SLN helyének azonosítása a gamma szondával. 

C: Az intercostalis izmok szétválasztása után feltárul a parietalis pleura előtt                                                                                                                                                                                               

 elhelyezkedő zsírszövet, itt található a MI-SLN és az a. mammaria interna. 

D: A MI-SLN, amely kisebb  (0,5-2mm) , mint az A-SLN, és ritkábban festődik kékre. 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASN: axillary sentinel node; CT: chemoterapy; IM-SN: internal mammary sentinel node ; IM-SNB: internal 

mammary sentinel node biopsy; ITC: isolated tumor cells; inv: involvement; MAC: macrometastases; MIC: 

micrometastases; n=number; neg: negative; RT: radiotherapy 

 

Sikeres MI-SNB n=77 

(93%) 

 

MI-SN érintett. n=14 

18% 

MI-SN  neg. n=63 

82% 

A-SN neg. n=10 

71% 

A-SN érintett. n=4 

29% 

MI-SN MAC n=3 

30% 

MI-SN ITC n=6 

60% 

MI-SN MIC n=1 

10% 

KT új indikációja n=1 

 

ST új indikációja n=1 

 MI-SNB n=83 

 

Sikertelen MI-SNB n=6 

(7%) 

 



• A kizárólagos IM-SLN érintettség, amikor az A-SLN 

negatív volt két esetben vezetett új terápiás indikációhoz, 

amely az összes eset 2,6 %-át tette ki. 

•  Mindkét esetben makrometasztázis volt jelen a IM-SLN-

ben és az A-SLN-ben nem volt metasztázis. Egy betegnél  a 

IM-SLN metasztázis miatt indítottunk  kemoterápiát, míg a 

másiknál a sugárterápia módosult a mammaria interna lánc 

besugárzásával.    (Képek: Prof.Dr. Polgár Csabától) 

Mély tangenciális mező Direkt parasternális mező 



KÖVETKEZTETÉSEK   

 

 

• Saját anyagunk és az irodalmi adatok alapján 

megállapíthatjuk, hogy az IM-SLNB indikációja 

nagyon csekély, rutinszerű elvégzése nem ajánlott. 

  



Pathol. Oncol. Res. 

DOI 10.1007/s12253-013-9680-7 
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Sebészi szélek 

“no ink on invasive tumor or DCIS”  
      Függetlenül: 

   a tumor jellemzőktől (lobuláris  szövettanban is) 

  az extenzív intraductális komponenstől 

  a fiatal életkortól 

  a multifokalitástól és multicentricitástól 

  a kedvezőtlen biológiai altípustól 

(Metaanalízis: az elmúlt években egyre ritkábbak a lokoregionális 

recidívák)  

     

Multifokális és multicentrikus tumorok esetében is lehet 

csökkent radikalitású műtétet végezni, ha: 

    sebészi szél fenti kritériuma 

    és teljes emlősugárterápia terve 

Neoadjuváns kemoterápia után a down-staging-nek megfelelő 

műtétet 

 

 



• A  neoadjuváns kemoterápia eredeti célja az 

irrescabilis tumor operábilissá tétetele volt. 

• Az 1980-as évektől kezdve az emlő megtartó 

műtétek posztoperatív sugárterápiával kiegészítve 

elfogadottá váltak korai emlőrákok kezelésében. 

• Ezt követően a neoadjuváns kemoterápia az 

operábilis, de nagy tumorok megkisebbítésének is 

egyik fontos indikációja lett, nemcsak 

mastectomiát, hanem emlő-konzerváló 

műtéteteket is végeztek a kezelés után. 

  



Van különbség a tünetmentes túlélés (DFS) 

és a beteg teljes élettartama (OS) között az 

adjuváns vagy neoadjuvans kezelést 

követően? 

 

 
  9 randomizált klinikai        

 vizsgálat  szerint nincs.  

( 3946 beteg adatainak összesítése)        

                         
                



 A legnagyobb  neoadjuváns vizsgálat az             
NSABP B-18-study volt. 

 
• Nem volt különbség a betegség kimenetelében,         

de jelentősen nőtt az emlőmegtartó műtétek 
aránya. 

• Ha patológiai teljes remisszió (pCR) jött létre,         
akkor a DFS és az OS értékek is jelentősen 
javultak. 

• Ugyanezt igazolta számos más vizsgálat is, ezért a 
pCR tekintendő az egyik legfontosabb vizsgálati 
végpontnak. 

 



A neoadjuváns kemoterápia előnyei 

 

 

 

• Tumor megkisebbítés (primer tumor és 

nyirokcsomók) → „down-staging”    

• A terápia hatékonysága vagy  hatástalansága 

előbb értékelhető, mint az adjuváns 

kezelésnél, a kezelésre  adott válaszból 

következtethetünk a prognózisra 

• Az emlőmegtartó műtétek aránya nő 

• Az irresecabilis esetek száma csökken 

• A sugárterápia radikalitása is csökkenthető 

• Progressio esetén lehetőség van terápia 

váltásra (KT, ST, műtét) 

 

 



Preoperatív diagnosztika 

 

 
•   Fizikális vizsgálat, fotó dokumentáció  

•   Mammographia, emlő UH, emlő  MR,   

 PET/CT  

•   Emlő tumor core biopsia  

•   Axillaris nycs. asp.cyt. vizsgálata 

•   Mellkas RTG 

•   Hasi UH 

•   Csontszcintigraphia                

                



 Beválasztási kritériumok 

 

 
Stádium III A, III B, III C     

 

•   III A  T0 N2, T1 N2, T2 N2                       

                    T3 N1, T3 N2            

            

•   III B   T4 N0,T4 N1,  T4 N2 

•   III C  Bármely T N3                

                



 

 

1999. 01.01. és 2013.12.31. között 253 beteg  

részesült neoadjuváns kemoterápiában  

a Kecskeméti Onkoradiológiai Központban 



 

 

A különböző kemoterápiás kezelések 

megoszlása 



 

 

Neoadjuváns kezelést követő terápiás 

válasz 



 

 

A neoadjuvans kezelést követő műtéti 

típusok megoszlása 



Neoadjuváns kezelés hatására 

bekövetkező tumor méret csökkenés 

(fotó dokumentáció) 



Esetbemutatás  
A daganat a mammográfiás képen nem 

hozható látótérbe 

3 hónapos kontroll 





Esetbemutatás  

3hó co. 6hó co. 

Radiológiai teljes 

regresszió 

ypT1a (1mm) ypN0  







 

 

A neoadjuváns vizsgálatokból 

levonható következtetések 

• A kemoterápia az ER-, PR- tumorokban a 

leghatékonyabb. 

• A tripla negatív és HER-2 + tumorokban a 

pCR arány akár 45% is lehet, míg a 

hormonreceptor pozitív tumorokban 10 % 

alatti. 

• Az ILC kemoszenzitivitása elmarad az    

IDC-hoz képest. 

• BRCA-1 mutáció esetén a cisplatin 

monoterápia különösen hatásosnak bizonyult.  



 

 

A neoadjuváns vizsgálatokból 

levonható következtetések 

• A primer tumorhoz képest a nyirokcsomó 

áttét kevésbé érzékeny a NKT kezelésre. 

• Az elért tumor stádium szignifikáns 

összefüggést mutat a DFS-el és az OS-el. 



Mikor végezzünk emlőmegtartó műtétet 

neoadjuváns kezelést követően? 

 

 

• Azoknál a betegeknél, akik jól reagáltak a kezelésre 

• Alacsony a lokál recidíva lehetőségének aránya 

• Megfelelő ép szegéllyel távolítható el a daganat 

• A tumor mérete a neoadjuváns kemoterápia után kisebb 

mint 3-4 cm (emlő-tumor méret arány) 

• A tumor nem fixált a bőrhöz vagy a mellkasfalhoz 

•  Nincs kiterjedt microcalcificatio  

•  A daganat nem multicentrikus 

• A beteg elfogadja az emlőmegtartó műtétet és                            

a posztoperatív sugárterápiát               

                



Neoadjuváns kemoterápia (NKT) – 

mikor végezzünk SNB-t ?  

• NKT előtt, ha az axilla cNo (UH, UH vezérelt FNAC) 

• Amennyiben az axilla pNo (sn) a NKT után elhagyható az 

ABD 

• Ha az axilla pN1 (sn) a NKT után ABD-t kell végezni 

(túlkezelés?) 

• NKT után végzett SNB esetén csak pNo (sn) esetén 

hagyható el a ABD (megbízható?, fals negatív arány nőhet) 

• NKT után végzett SNB megbízhatóságát növeli, ha kettős 

jelölést alkalmaznak, több SN kerül eltávolításra, kis tumor 

méret esetén. ACOSOG Z1071, SENTINA trial 
• Kahán Zsuzsanna és mtsai Az emlőrák korszerű neoadjuváns kezelése Klinikai 

Onkológia 2014;2:75-83 

 

 

 

 



• Irresecabilis tumor→tumor>2 cm, és vagy nycs.poz. 

• Emlő UH, mammographia→Emlő MR, PET/CT 

• FNAC,core-biopszia→ER,PR,HER2,Ki67,topo 2-α 

• CMF→Antraciklin→Taxánok→Her2-gátlók, 

molekuláris célzott terápia 

• 3 ciklus→6 ciklus (3 ciklus után jelölő klip) 

• Mastectomia→quadrantectomia→preoperatív 

jelölést igénylő műtétek 

• ABD→SNB (NKT előtt vagy után) 

• pCR és mastectomia esetén elhagyható a ST 

• Immunhisztokémiai fenotípusnak megfelelő terápia 



Saját anyaggal való pótlás, latissimus 

dorsi musculocután nyeles lebeny: 



Kis emlő teljes pótlása: Latissimus 

dorsi musculocután lebennyel. 

 



Saját anyaggal való pótlás, TRAM 

nyeles lebenyes pótlás 



Neoadjuváns kemoterápia utáni 

műtét 



Modern sebészeti eszköz 

használata 





Bőrtakarékos mastectomia 











Megnőtt az onkoplasztikai sebészet 

szerepe. 

 

 

 



Elégedett betegek teljes emlőhiány 

pótlása után. 



Egyéb speciális kórképek, eljárások, 

megfontolások 
• Neoadjuváns hormonterápia 

• Terhességi emlőrák 

• Fiatalkori és időskori emlőrák 

• Férfi emlőrák 

• Sebészi szélek 

• Posztirradiációs angiosarcoma 

• BRCA 1-2 gén mutáció 

• Mammaria interna őrszemnyirokcsomó biopszia 

• Prediktív nomogramok elemzése 

 

 



III. Emlőrák Konszenzus 

Konferencia Kecskemét       

2016. május 20-21. 



Köszönöm a figyelmet! 


