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Korai emlődaganatok felfedezése: 

mammográfiás szűrés                        











                                                                                                                   
Biopsziás mintavétel 

Finomtű biopszia (sejt mintavétel – 
citológia) 

Citopatológiai vizsgálat (C1 – C5) 

Benignus és malignus elváltozás 
elkülönítése 

Kétséges esetben vastagtű biopszia (CORE) 

Szövettani lelet – biztos diagnózis 

 



Sebészeti kezelés 

 Bizonytalanság esetén diagnosztikus kimetszést 
végzünk. Ennek ismeretében döntünk az ellátásról 
(sebészet, onkológia) 

 A kevésbé előrehaladott (T1-T2) emlődaganatoknál 
az emlőmegtartásos műtéteket választjuk. 

 Az előrehaladott (T3-T4) vagy több gócú daganatok 
esetében az emlő eltávolítása és újra felépítése a 
modern sebészeti eljárás (primer vagy késői). 



T1-T2 emlődaganatok 

 Lehet tapintható vagy nem tapintható 

 Minden esetben előzetes citológiai mintavétel történik 
(C1-C5); (B1-B5) 

 Unifokális vagy multifokális 

 Nyirokcsomó metasztázis? 

1. Preop.nyirokcsomó metasztázist nem tudunk 
igazolni             őrszem nyirokcsomó 

2. Preop.nyirokcsomó metasztázis igazolt 

 axilláris block dissectio vagy onkológia 



T1-T2 emlődaganat 

Nem tapintható Tapintható 
 

 Preoperatív jelölés                               

 Drót jelölés      

  ROLL jelölés 

 „Speciman” fotó     

 Szükség esetén műtét 
közben ismételt 
kimetszés                          

 

 Preop jelölés nem 
szükséges 

 

 Ismételt kimetszés 
reexcízióval második 
műtét során 



Őrszem (sentinel)  

nyirokcsomó elmélet 

 A regionális (daganatos) nyirokelvezetés nem 
véletlenszerű, hanem szabályos és meghatározható. 

 A nyirokutakban az áramlás élettani körülmények 
között egyirányú, amelyet billentyűk biztosítanak. 

 A regionális (daganatos) nyirokelvezetés első 
állomását nevezzük őrszem nyirokcsomónak. 

 Az őrszem nyirokcsomó a regionális áttét 
kialakulásának első és legvalószínűbb helye. 

 Az őrszem nyirokcsomó daganatmentessége jelzi a 
régió többi nyirokcsomójának daganatmentességét. 



Az emlő nyirokelvezetése 



1./ Izotóp jelölés 

Tapintható tumor Nem tapintható tumor 

Periareoláris izotóp jelölés UH vezérelt izotóp jelölés ROLL 

Sentinel nyirokcsomó izolálás,  

kézi gamma kamera 

SENTINEL 
 NYIROKCSOMÓ 

Nyirokút és sentinel nyirokcsomó 

festékes jelölés 

Patentkék preop. periareolárisan 









Aktivitás mérő 





Őrszem nyirokcsomó  



Kipreparált őrszem 

nyirokcsomó 



Őrszem nyirokcsomó 

gyors szövettani vizsgálata 

POZITÍV NEGATÍV 

 Azonnali axilláris 
block dissectio 
 

 Részletes őrszem 
nyirokcsomó feldolgozás       
(0,1 mm-es szeletek) 

 Mikro metasztázisok? 

 Sebészeti vagy 
onkológiai kezelés 
 

  
  



Pozitív őrszem nyirokcsomó 



Hónalji nyirokcsomó 

eltávolítás? 
 1998-2005 között végzett emlő műtétek során 731 

axilláris block dissectiot végeztünk, ennek 70% 
szövettanilag negatív volt. 

 2006-2015 között végzett 580 esetben végzett 
őrszemnyirokcsomó vizsgálatból 168 eset volt 
pozitív (29%) 

 Pozitív hónalji nyirokcsomó nélkül nem végzünk 
axilláris block dissectiot. 



Emlődaganat eltávolítása 



Intraoperatív specimen fotó 

Minőség ellenőrzés 



Műtét utáni állapot 



Daganat szövettani 

feldolgozása 



Makroblokk 





Szövettani 

minőségellenőrzés 



Emlőeltávolítás rosszindulatú 

daganat miatt 



Hónalji nyirokcsomók eltávolítása 



2011-ben végzett 

őrszemnyirokcsomó vizsgálatok  

5 éves utánkövetése 

2016-ban a 63-ból csak 1 pozitív! 



Onkológiai kezelés után (közben) 

Az emlő eltávolítása +ABD 

 (mastectomia, kiterjesztett mastectomia) 
• Az eltávolított emlő helyreállítása   

 (primer vagy késői) 
 

Előrehaladott emlődaganatok  

(T3-T4) 



A daganatos emlő 

eltávolítása 
 

 Haránt metszésvezetés (Stewart) 

 Mellizmok megkímélése (amennyiben lehetséges) 

 Egy metszésből a hónalji nyirokcsomók is 

eltávolíthatóak legyenek 

 RO rezekcióra törekvés (amennyiben lehetséges) 



Műtét utáni állapot 



Rosszindulatú emlődaganat miatt 

eltávolított emlő helyreállítása 

Primer vagy szekunder 

 Idegenanyag beültetése  

Saját anyag felhasználása 

- érnyeles bőr-izom lebenyek  

   (hasfalból, hátizomból) 

- Saját és idegenanyag együtt 
 



TRAM lebeny 



Másodlagos helyreállítások 

TRAM lebennyel 









Másodlagos helyreállítás szabad 

érnyeles lebennyel (DIEP) 











Primer helyreállítás 

Az emlődaganat eltávolításával egyidőben a 
helyreállítás is megtörténik 

Nagy kiterjedésű DCIS (casting type) 

Több gócú elváltozások (Grad I.) 

Onkológiai kezelés után (regresszió) 

Módok: TRAM , DIEP, LD, implant. 



Latissimus dorsi lebeny 



Primer helyreállítás  

latissimus dorsi + implantátum  



Skin sparing mastectomy 

(„bőrspóroló”) 







Elsődleges helyreállítás  

TRAM-lebennyel 



Primer helyreállítás  

TRAM-lebeny + bőrsziget 



Primer helyreállítás után ellenoldal 

korrekciója + bimbóképzés 





Mi lehet a jövő? 

 MMG szűrésen történő megjelenés növelése 
 (40%        60 – 80% ?) 

 Új vizsgáló módszerek alkalmazása 

 MR, PET CT 

 Családi halmozódás esetén genetikai vizsgálat 

 BRCA1 gén, BRCA2 gén 

 Preventív mastectomia + primer helyreállítás 

  (JAMA Surgery 2014. nov.: „Nationwide Trends in 
Mastectomy for Early-Stage Breast Cancer”) 



Köszönöm a figyelmet! 


