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ELŐSZÓ  

 

A magyar nyelvű orvosi irodalom különösen nehéz helyzetben van a helyesírás 

terén.  

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent Orvosi helyesírási szótárban 

megfogalmazott általános elv, hogy a köztudatba átment szavak esetén előnyt élvez a 

magyar írásmód, és számos kifejezés esetén a szótár szószedete két lehetséges 

írásmódot jelöl meg, előnyben részesítve az egyiket a másikkal szemben. Ugyanakkor 

az Orvosi helyesírási szótár kiadása óta már eltelt több mint egy évtized, és sok további 

szó mehetett át a köztudatba, ami ahhoz vezethet, hogy a szószedetben szereplő írásmód 

javaslat ma már ellentmond a fentiekben megfogalmazott alapelvnek. Bonyolítja a 

dolgot, hogy a Magyar helyesírás szabályai is változtatás alatt állnak. Emiatt 

lényegesnek érzem megjegyezni, hogy munkámban - az egységesség kedvéért - ahol 

csak lehetett, a magyar, illetve magyaros írásmódot alkalmaztam és a Magyar helyesírás 

szabályainak 11. kiadását vettem alapul. 

A szóhasználat tekintetében lényegesnek tartom előzetesen leszögezni, hogy bár 

a vakbéltől a szigmabélig tartó szakasz klinikailag számos vonatkozásban elkülönül a 

végbéltől, a vastagbél szó, amennyiben a szövegösszefüggésben egyedül áll, a végbelet 

is magában foglalja, azaz a kolorektális kifejezés szinonimája, és csak megfelelő 

szövegösszefüggésben utal kizárólag a kolonra, ha a rektum (végbél) szóval együtt 

szerepel. 

Ami az értekezés tematikus tagolását illeti, mivel munkám négy fő témát ölel át, 

ezeket   elkülönítve tárgyalom. 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

5FU: 5-fluorouracil 

AJCC: American Joint Committee on Cancer 

CRC: kolorektális karcinóma 

FET: Fisher féle egzakt teszt 

HE: hematoxilin-eozin 

TNM: Tumor-Nyirokcsomó-Metasztázis (Tumor-Nodus-Metastasis, Tumor-                    

Node-Metastasis) 

UICC: Union International Contre le Cancer  
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1. BEVEZETÉS 

 

 

A Nemzeti Rákregiszter adatai alapján hazánkban évente átlagosan mintegy 

34.000 ember hal meg daganatos betegségben, ezen belül kolorektális karcinómában 

(CRC) valamivel több, mint 5.000. A bejelentett új esetek száma 2004-ben a két nemre 

együttesen 8.841 volt [1]. Ezek a számadatok is jelzik, hogy a kolorektális karcinómák 

népegészségügyi problémát jelentenek [2], a szűrések irányelveivel összhangban 

mielőbbi felismerésük, pontos diagnosztikájuk és kezelésük egyaránt fontos [3]. 

A vastagbéldaganatok jelzett kedvezőtlen mortalitási adatai részben azzal 

függenek össze, hogy - szűrővizsgálatok hiányában - felismeréskor a tumorok nagy 

része már előrehaladott stádiumban van, rosszabb prognosztikai profillal rendelkezik 

[4]. A rosszindulatú daganatok természetes lefolyását több tényező befolyásolja 

(prognosztikai faktorok) [5], és ezek egyben meghatározzák kezelésüket is. A 

vastagbélrák általánosan elismert, klasszikus (hagyományos módszerekkel 

meghatározható) prognosztikai tényezői között szerepel a tumor mélységi terjedése, az 

áttétes nyirokcsomók száma, a távoli áttétek jelenléte vagy hiánya, az érinvázió 

(különösen a vénainvázió), a sebészi eltávolítás teljessége. Ezek közül többet kombinál 

a betegség stádiuma, amely a tumor anatómiai kiterjedését hivatott tükrözni.  

A stádiumtól függően jelentős túlélési különbségek tapasztalhatók. Dukes A 

stádiumú CRC esetében az 5 éves túlélés eléri a 90%-ot, Dukes B, illetve C 

stádiumokban ez az arány már csak 71% és 40%, távoli áttétek esetében pedig 5 % alatti 

[6]. 

Bár a stádiumbeosztás célja, hogy leírja egy daganat kiterjedését egységes 

rendszerbe foglalva, a stádium egyben a prognózisra is támpontot ad [7]. Ehhez számos 

szempontot vesz figyelembe (méret, infiltratio mélysége, regionális nyirokcsomó- 

érintettség, távoli áttét). 

Az elmúlt hetven évben CRC-k vonatkozásában számos ilyen beosztás született.  

Dukes 1932-ben publikálta stádium-meghatározását rektum karcinómák 

vonatkozásában, de később úgy találták, hogy ez a beosztás kolon karcinómák esetében 

is megfelelő [8]. A, B és C stádiumot különített el, megfigyelve, hogy előrehaladottabb 

stádiumban rosszabb a prognózis. Néhány évvel később kollégáival együtt kis 
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módosítást hajtottak végre az eredeti beosztáson, így a C stádiumot C1 és C2 

alcsoportra osztották fel, az apikális nyirokcsomó érintettségét figyelembe véve [9]. 

1954-ben az Astler és Coller szerinti úgynevezett „módosított” Dukes beosztás B1 és 

B2 alcsoportot is elkülönített a nyálkahártyát áttörő és nyirokcsomóáttétet még nem adó 

daganatok között aszerint, hogy a daganat áttörte-e a muszkuláris propria rétegét [10]. 

Ennek a mélységi terjedésnek megfelelően tagolták a nyirokcsomó-áttétes C stádiumot 

is két alcsoportra: C1 és C2 megjelöléssel. Ezek a beosztások a mai napig széles körben 

használatosak, és a „Dukes C kolorektális karcinóma” kifejezést gyakran használják 

jelenleg is a nyirokcsomó pozitív tumorok esetében, akárcsak a „Dukes B CRC” 

megjelölést a nyirokcsomóáttét-mentes tumoroknál. A későbbiekben ezeket a 

beosztásokat számos szerző módosította, legtöbbször az eredeti betűjeleket megtartva, 

de azokhoz más és más jelentést rendelve, ami konfúziókhoz vezethet [11]. 

A manapság elfogadott és legáltalánosabb stádiumbeosztás a malignus 

daganatok osztályozására az Union International Contre le Cancer (UICC) Tumor-

Nyirokcsomó-Metasztázis (Tumor-Node-Metastasis; TNM) klasszifikáción alapuló 

staging rendszere, illetve annak patológiai vizsgálatokon alapuló változata, a pTNM, 

amelyet időnként korszerűsítenek újabb adatokra támaszkodva [12, 13]. A 

vastagbéldaganatok vonatkozásában, a TNM-ben is - akárcsak a Dukes-féle 

stádiumbeosztásban - a mélységi terjedés (T, pT), illetve a regionális nyirokcsomó (N, 

pN) és távoli áttétek (M, pM) képezik az alapot. Ugyanakkor, ezek mellett számos más 

(prognosztikai) tényezővel is kiegészíthető a besorolás: pl. az R klasszifikáció a 

reziduális tumor, vagy az L klasszifikáció a nyirokér-invázió, illetve a V-beosztás a 

vénainvázió vonatkozásában. Szintén bele kell foglalni, és y betűvel jelölni, ha 

preoperatív kezelést kapott a beteg. A legutolsó revízió 2002-ben történt. Bár a fő 

kategóriák változatlanok maradtak ebben a 6. kiadásban, történt némi változás a 

nyirokcsomók definíciójában. A TNM 5. verziója szerint a perikolikus zsírban talált 

tumor nodulust áttétes nyirokcsomónak kellett tekinteni, ha mérete meghaladta a 3 mm-

t [14]. A legutóbbi verzió szerint, ha a tumor nodulus kontúrja nem sima, és nem 

emlékeztet nyirokcsomóra, akkor azt vénainváziónak kell tekinteni a méretétől 

függetlenül, és a TNM rendszeren belül a „V” kategóriába foglalni. Ez természetesen 

elég szubjektív és számos újabb konfúziót okozhat [15]. 
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 A regionális nyirokcsomók érintettsége egyike a legfontosabb prognosztikai 

tényezőknek CRC-ben, és fontos részét képezi mindegyik nagy staging rendszernek, 

beleértve a TNM klasszifikációt is [11]. A tájéki nyirokcsomókba adott metasztázis 

jelentőségét régóta ismerik és tanulmányozzák; fontosságára először Charles Mayo 

hívta fel a figyelmet 1904-ben [8-10, 16-18]. Hasonló mélységű infiltrációt mutató 

tumorokban már egyetlen nyirokcsomó metasztázis jelenléte is az átlagos túlélés 

csökkenésével jár a nyirokcsomó negatív tumorokhoz képest [10, 19]. 

A múlt évtized előtti időszakban a terápia kizárólag sebészi volt. Az adjuváns 

terápia bevezetése óta tovább emelkedett a nyirokcsomók vizsgálatának fontossága, 

mivel a nyirokcsomóstátusznak terápiás vonatkozásai is lettek. A nyirokcsomó 

pozitivitás a betegek adjuváns kemoterápiás kezelésének indikációjában fontos szerepet 

kap. Moertel és munkatársai közlése alapján a nyirokcsomó pozitív páciensek túlélése 

javul 5-fluorouracil (5FU) kezelést követően, míg a II. stádiumú, nyirokcsomó negatív 

esetekben nem tapasztaltak szignifikáns különbséget a túlélésben [20]. Oxaliplatin 

kombinálása 5FU-val növeli a túlélési esélyeket: az 5FU önmagában nagyjából 5-7%-

kal emeli az ötéves túlélést, míg az 5FU-oxaliplatin kombináció ezt az előnyt nagyjából 

megduplázza [21,22]. 

Ezek után érthető, hogy a pontos nyirokcsomóstátusz meghatározás kiemelkedő 

fontosságú. A helyes pN besorolás értelemszerűen függ a vizsgálatra került 

nyirokcsomók számától. A megfelelő számú nyirokcsomó kinyerését több tényező 

befolyásolja. A vizsgált nyirokcsomók mennyisége természetesen függ attól, hogy hány 

nyirokcsomó található a betegben és attól is, hogy a sebész a meglévő nyirokcsomók 

közül mennyit távolít el.  Egyes szerzők szerint a karcinóma lokalizációja is 

befolyásolja a vizsgálható nyirokcsomók számát. Néhány tanulmány szerint a rektum 

[23] és a haránt vastagbél körül [24, 25] kevesebb nyirokcsomó található, mint a 

vastagbél egyéb szakaszaihoz tartozó zsírszövetben. Ugyanakkor Morris és munkatársai 

[26] szerint a kinyerhető nyirokcsomók számát nem befolyásolja a karcinoma 

lokalizációja és a nem, de a kor fordított arányban áll vele. Munkájukban, hasonlóan 

más szerzőkhöz [27, 28], azt találták, hogy ez a szám emelkedik a tumor mélységi 

terjedésének előrehaladtával, tehát a pT kategóriával összefüggésben. A jelenség oka 

nem egyértelmű, de valószínű, hogy a tumort drenáló nyirokcsomók reaktív 

átalakuláson esnek át, így nagyobbak lesznek, és ezáltal könnyebben azonosíthatókká 
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válnak. A vizsgált nyirokcsomók száma a tumor stádiumának előrehaladtával is 

emelkedik egyes szerzők szerint [24].  Shen és munkatársai szintén összefüggést találtak 

a sebészi preparátumban talált nyirokcsomószám és a beteg kora között, de Morris-

ékkal ellentétben náluk a tumor lokalizációja és érthetően a preparátum hossza is 

befolyásolta a nyirokcsomószámot [29]. 

A nyirokcsomószám tehát függ a sebészi preparátum minőségétől, méretétől, 

volumenétől, vagyis a sebész tapasztalatától, de sok múlik a patológus hozzáállásán is 

[26]. Emlőrákok kapcsán eltávolított hónalji blokkdisszekciós minták alapján 

munkacsoportunk is igazolta a patológusok döntő szerepét a magas vizsgált 

nyirokcsomószámok elérésében [30]. 

Megfigyelték, hogy emelkedett a kinyert nyirokcsomószám akkor, ha 

meghatároznak egy küszöbértéket [26]. Ez a küszöb azonban szerzőről szerzőre 

változik, és nincs egységesen meghatározott „minimum szám”, amely alapján 

biztonságosan megállapítható lenne, hogy egy daganat nem képezett áttétet a regionális 

nyirokcsomókban [31]. 

Az 1990-ben Sydneyben tartott gasztroenterológiai világkongresszuson a 

minimum 12 nyirokcsomó ajánlását fogadták el [32], ami elsősorban Hermanek [33], 

illetve Scott és Grace adatain alapult [25], amint azt Goldstein is megállapítja [34]. Ezt a 

számot vette át az American Joint Committee on Cancer (AJCC) és TNM is [35] mint 

minimum kívánatos nyirokcsomó számot. Vannak azonban, akik kevesebb nyirokcsomó 

vizsgálatát is megfelelőnek tartják a megbízható pN0 stádium felállításához, míg mások 

inkább többet javasolnak. A Pathologus Szakmai Kollégium legutóbbi (bár már hatályát 

vesztett) álláspontja szerint az összes fellelhető (minimum 8) nyirokcsomó vizsgálata 

szükséges [36]. Ez nem teljesen ugyanaz az elvárás, mint a Pathologus Szakmai 

Kollégium kihagyásával készült onkológiai protokoll ajánlása, amely a TNM minimum 

12 nyirokcsomó vizsgálatára vonatkozó követelményét vette át [2]. 

Mivel a nyirokcsomók mezokolonból vagy mezorektumból történő kinyerése 

hosszadalmas, fárasztó munka (egy-egy jobb hemikolektomiás preparátum 35-45 percet 

is igénybe vehet, míg a kisebb szegmentális reszekciós anyagokhoz is 20-30 perc 

szükséges), törekedni kell olyan módszer bevezetésére, amellyel az áttét legvalószínűbb 

helyét meg lehet találni. Nagy a valószínűsége ugyanis annak, hogy nemcsak a 

 10



nyirokcsomók száma, hanem bizonyos minőségi tulajdonságaik is fontosak lehetnek a 

tumorosan érintett nyirokcsomó felismerésében. 

Bár a klinikai (fizikális) vizsgálat azt sugallja, hogy a tapintható, 

megnagyobbodott nyirokcsomók áttétet tartalmaznak, kevés a pontos adat ebben a 

vonatkozásban, és vannak ennek ellentmondó tanulmányok is.  

Hodgman és munkatársai szerint a 15 mm-nél nagyobb nyirokcsomók CT-vel 

vagy MRI-vel mérve nagyon gyanúsak metasztázisra [37]. Guinet-ék szerint rektum 

karcinóma vonatkozásában a 6 mm-nél nagyobb pararektális nyirokcsomókat 

érintettnek kell tekinteni, és disztális nyirokcsomók esetében a 10 mm-t adják meg 

határnak [38]. 

Rektum karcinómában nem ritka, hogy a kisebb nyirokcsomók tartalmazzák az 

áttétet. Japán szerzők tanulmányában a pozitív nyirokcsomók fele és a legtöbb negatív 

nyirokcsomó is kisebb volt 5 mm-nél, az áttétes nyirokcsomók kicsit nagyobbnak 

bizonyultak, mint az áttétmentesek, de a különbség nem volt szignifikáns [39]. Herrera-

Ornelas és munkatársai szerint a nyirokcsomó metasztázis vastagbél karcinómában 

leggyakrabban az 5 mm-nél kisebb nyirokcsomókban jelenik meg [40]. Német és olasz 

szerzők is hasonló eredményekre jutottak. Eseteikben a tumoros nyirokcsomók 53%-a, 

illetve 45,4%-a 5 mm-nél kisebb volt [41, 42]. 

Általánosságban mégis elmondható, hogy az áttétes nyirokcsomók nagyobbak, 

tömöttebbek, könnyebben eltávolíthatók, de figyelmet kell fordítani a kisebb 

nyirokcsomók kinyerésére és feldolgozására is. 

Valószínűnek tűnik az is, hogy a nyirokcsomóáttétek a tumor közelében jönnek 

létre. A nyirokerek a beleket árkádszerűen ellátó artériák mellett futó vénákkal együtt 

szegmentálisan gyűjtik össze a bélből a nyirkot. Ezért például egy vakbélben lévő 

tumorról nem feltételezzük, hogy áttétet adjon a szigmabél mezokolikus 

nyirokcsomóiba, és egy műtéti preparátum esetén sem várható, hogy például egy vakbél 

karcinóma miatt végzett jobb oldali hemikolektomiás anyagban a kolon 

transzverzumnak megfelelően legyenek csak áttétes nyirokcsomók. A nyirokcsomók 

primer tumortól való távolsága tehát olyan lehetséges minőségi tulajdonság, amely 

segítheti a patológust a nyirokcsomók elkülönítésében, és meghatározhat olyan 

nyirokcsomókat, amelyek vizsgálatának hiánya nem befolyásolhatja a 

nyirokcsomóstátusz helyes meghatározását. 
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A szentinel nyirokcsomó azonosítása egy másik minőségi jellemzőn alapuló 

szelekció lehet, ami segíthet a pozitív és negatív nyirokcsomók elkülönítésében. A 

daganatok nyirokelvezetése nem véletlenszerű, első állomásait őrszemnyirokcsomóknak 

nevezzük. Mivel ez a nyirokcsomó (vagy ezek a nyirokcsomók) közvetlen 

összeköttetésben áll(nak) a tumor helyével, ez(ek) egyben az áttétek első, illetve 

legvalószínűbb helye(i). Az őrszemnyirokcsomó elmélet értelmében ennek a kiemelt 

helyzetű nyirokcsomónak az áttétmentessége pontosan jelzi a régió többi 

nyirokcsomójának áttétmentességét is. 

Az őrszemnyirokcsomó-elméletet először pénisz karcinómák kapcsán 

fogalmazták meg [43]. Ugrásszerű elterjedése azonban később, melanoma malignumban 

[44], majd ezt követően emlőrákban [45, 46] elért kezdeti sikereket követően 

mutatkozott. Ez utóbbi daganatok kezelésében az őrszemnyirokcsomó-biopszia mára 

elfogadott eljárássá vált. Megfogalmazódott az az elv is, mely szerint az 

őrszemnyirokcsomó-elmélet univerzálisan alkalmazható szolid tumorokban [47]. Ezek 

értelmében alkalmaztak őrszemnyirokcsomó-biopsziát szájüregi [48], nőgyógyászati 

[49, 50], pajzsmirigy- [51], prosztata- [52] és tüdődaganatok [53] kapcsán is. 

Kolorektális karcinóma esetében is történtek próbálkozások az 

őrszemnyirokcsomó azonosítására. Az első közlés egy kongresszusi absztrakt 

formájában Sahatól és munkatársaitól származik 1998-ból, akik igen jó kezdeti 

eredményekről számoltak be [54], de cikk formájában eredményeiket csak 2000-ben 

jelentették meg [55]. Első - 56 betegen szerzett - tapasztalataik alapján a sikeres 

azonosítási arányt 98%-osnak, a fals negativitást 3,6%-osnak írták le. A szentinel 

nyirokcsomó felismerése és részletesebb, szükség esetén immunhisztokémiai 

módszerrel kiegészített feldolgozása elősegítheti az áttétek kimutatását. Az így javuló 

staging elősegítené azon betegek pontosabb kiválasztását, akik kemoterápiát igényelnek. 

Mivel intézményünkben sikeresen alkalmazzuk a nyirokút-térképezést és az 

őrszemnyirokcsomó-biopsziát  melanoma malignum [56] és emlőrák kapcsán [57, 58], 

vastagbéltumorok esetén is érdemesnek tartottuk a módszer értékének vizsgálatát. 

A nyirokcsomóáttét-mentes esetekben az adjuváns kezelés a magas rizikót 

meghatározó egyéb tényezőkön alapulhat. Egyes tanulmányok szerint fontos 

prognosztikai tényező, és szintén adjuváns terápiát vonhat maga után az extramurális 

vaszkuláris invázió, a peritonealis érintettség, az inkomplett reszekció és perforáció is, 
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így nyirokcsomó negatív esetekben ezeknek az úgy nevezett „high risk” prognosztikai 

tényezőknek a vizsgálata szintén nagy fontosságú [5, 59-61]. 

A nyirokcsomók áttétes vagy áttétmentes volta mellett a TNM alapú stádium 

további meghatározói a távoli áttét jelenléte és a tumor mélységi terjedése, amelyet a 

TNM rendszerben a pT kategória tükröz. A pT1 a szubmukozát, a pT2 a muszkularis 

propriát, míg a pT3 a szubszerozát infiltráló daganatokat jelöli. A jelenlegi pT3 

kategória azonban prognosztikailag inhomogén csoportnak tűnik. 

Az invázió mélysége, legalábbis részben, időfüggő változó, másrészt 

kapcsolódhat a daganat agresszivitásához is. Az agresszívabb tumorok gyorsabban, 

mélyebbre terjedhetnek. A fenti megfontolások alapján azok a tumorok, amelyek épp 

áttörték a muszkularis propria külső rétegét, kevésbé előrehaladott stádiumúak, és egyes 

irodalmi adatok alapján úgy tűnik, hogy végbélrákok esetén viselkedésükben is 

különböznek a mélyen az izomrétegen túl infiltráló daganatoktól [62].  

Jelen munka a fentiekben leírt klasszikus prognosztikai tényezőkkel, a 

nyirokcsomóstátusz mennyiségi és egyes minőségi vonatkozásaival, valamint a pT3 

kategóriába sorolt tumorok prognosztikai alcsoportjainak vizsgálatával foglalkozik. 

 13



2. CÉLKITŰZÉS 

 

 

Osztályunkon jelenleg évente kb. 120 kolorektális karcinóma miatti reszekció 

anyagát dolgozzuk fel. Ezeknek a műtéteknek kb. egyharmadát végbélrák miatt végzik. 

Munkám alapját a műtéti anyagok patológiai feldolgozása képezte. Célom a 

hagyományos prognosztikai tényezők meghatározásának a vizsgálata volt, különös 

tekintettel a nyirokcsomóstátusz és a mélységi terjedés egyes részleteire. 

Vannak adatok, amelyek szerint a vizsgált nyirokcsomószám önmagában is 

prognosztikai tényezőnek számít [63-65]. Nem mindegy, hogy a pN0 kategóriát hány 

nyirokcsomó vizsgálata alapján mondjuk ki. A bevezetőben említettek értelmében 

nincsenek egységes irányelvek a nyirokcsomó feldolgozását illetően, és a pontos státusz 

meghatározásához szükséges nyirokcsomószám is vitatott. Valószínű azonban, hogy 

nemcsak a nyirokcsomók száma, hanem bizonyos minőségi jellemzőik is 

meghatározzák a bennük lévő áttét valószínűségét. 

Munkánk során megpróbáltunk olyan mennyiségi és minőségi jellemzőket 

találni, melyek befolyásolják a vastagbélrákos betegek stádium-meghatározásának 

menetét, esetleg befolyásolhatják a betegek kezelését. 

 

 

2.1. A kolorektális karcinómák nyirokcsomóstátuszának meghatározása. 

Kvantitatív és kvalitatív szempontok - a szentinel nyirokcsomó-teória alkalmazása 

vastagbélkarcinómában 

 

Számos ajánlás létezik kolorektális karcinómák esetében a pontos 

nyirokcsomóstátusz meghatározásához szükséges minimális nyirokcsomószámra 

vonatkozóan. 

Osztályunkon 3 év alatt vizsgált kolorektális karcinomák elemzése alapján mi is 

végeztünk egy retrospektív adatelemzést abból a célból, hogy meghatározzuk a 

kolorektális karcinóma stádiumbeosztásának megbízhatóságát tükröző (minimális) 

nyirokcsomószámot [66]. Mivel elméletileg az összes nyirokcsomó vizsgálatára szükség 

van a pontos stádium meghatározáshoz, ami gyakorlatlatilag kivitelezhetetlen, 

 14



próbáltunk olyan minőségi jellemzőket is találni, amelyek segítik az áttétes 

nyirokcsomók felismerését, és így csökkenthetik a vizsgálandó nyirokcsomószámot. 

A nyirokcsomóknak fontos minőségi jellemzője lehet az, hogy a nyirokelvezetés 

frontvonalában, az első helyen állnak, és ezáltal a limfogén áttétek legvalószínűbb 

helyei. Mivel a szentinel nyirokcsomó vizsgálatát évek óta sikeresen alkalmazzuk 

emlőrákoknál, szinte szükségszerű volt megvizsgálnunk, hogy a nyirokelvezetés 

térképezése segít-e az érintett nyirokcsomók kiválasztásában. Célunk az volt, hogy az 

összes eltávolított nyirokcsomó vizsgálatával tisztázzuk, vajon a szentinel nyirokcsomó 

teória alkalmazható-e vastagbélkarcinómák vonatkozásában. Ennek érdekében 

megvizsgáltuk, hogy a szentinel nyirokcsomó áttéteinek jelenléte hogyan viszonyul a 

regionális nyirokcsomó státuszhoz [66, 67]. 

 

 

2.2. A kolorektális karcinómák nyirokcsomóstátuszának meghatározása. A 

nyirokcsomók primer tumortól való távolsága  

     

Mivel a perikolikus zsírszövet feldolgozása hosszadalmas munka, sok időt elvesz 

a patológustól, próbáltunk más minőségi jellemzőket is találni, amelyek segíthetnek 

elkülöníteni azokat a nyirokcsomókat, amelyek az áttétek szempontjából nagyobb 

kockázattal bírnak,  azoktól, amelyekben kicsi az esély az áttétek kialakulására. 

Feltételeztük, hogy az áttétes nyirokcsomók nagyobb valószínűséggel a tumor 

közelében helyezkednek el. Ezt a feltételezést megpróbáltuk alátámasztani, ezért a 

tumortól a bél hossztengelyében mért távolság alapján elkülönítve vizsgáltuk a 

nyirokcsomókat. Próbáltuk meghatározni azt a minimális bélszakasz hosszúságot, 

amelynek a vizsgálata során a legnagyobb valószínűséggel azonosíthatjuk az érintett 

nyirokcsomókat és ezáltal a tumor stádiumát [68]. 

 

 

2.3. A kolorektális karcinómák nyirokcsomóstátuszának meghatározása. A 

nyirokcsomó áttétek méretének vizsgálata.  
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A nyirokcsomó áttétek megjelenése időfüggő folyamat, amennyiben a karcinóma 

fennállása után idővel egyre nagyobb a valószínűsége a limfogén és/vagy hematogén 

áttétek kialakulásának. A nyirokcsomó áttét kialakulása emellett agresszívabb 

viselkedésre is utal. Kolorektális karcinómákban az egyes közleményekben a 

cytokeratin immunhisztokémiával [69, 70], vagy RT-PCR reakcióval [71, 72] 

azonosított nyirokcsomó metasztázisok esetében rosszabb prognózisról számoltak be. 

Ez fordította a figyelmet a betegség ultrastagingjének (HE festésen túlmenő, érzékeny 

technikákkal kivitelezett stádium vizsgálat) a fontosságára még a szentinel nyirokcsomó 

korszak előtt. 

Az őrszemnyirokcsomó-elmélet szerint a primer daganat először a szentinel 

nyirokcsomóba metasztatizál, és onnan terjed a további nyirokcsomókba. Melanoma 

malignum [73, 74] és emlőrák esetén [75] számos adat szól amellett, hogy az 

őrszemnyirokcsomó áttétének mérete befolyásolja azt, hogy további nyirokcsomók 

áttétesek-e, és ezeknél a daganatoknál ez a további kezelést is befolyásolhatja. Mivel a 

vastagbélrákok továbbterjedése a szentinel nyirokcsomóba, illetve az egyéb 

nyirokcsomókba általában függ a daganat méretétől, különösen annak mélységi 

terjedésétől, nagy a valószínűsége, hogy az őrszemnyirokcsomókból a további 

nyirokcsomókba való terjedés is függ az előbbiben megjelenő metasztázis méretétől. 

A metasztatikus nyirokcsomók száma összefüggést mutat a betegség 

prognózisával. A pN2 esetek rosszabb prognózisúak, mint a pN1 kategóriába soroltak 

[13, 76]. Általában a nyirokcsomókban jelen lévő tumor tömegét az érintett 

nyirokcsomók számával jellemezzük, és kevesebb figyelem jut a nyirokcsomókban 

található metasztázis méretére, bár vannak adatok ez utóbbinak a prognózissal való 

összefüggésére is. Célunk volt megvizsgálni, hogy a legnagyobb nyirokcsomóáttét 

mérete milyen összefüggést mutat a további nyirokcsomók érintettségével [77]. 

 

 

2.4. A pT3 vastagbélrákok heterogenitásának vizsgálata a mélységi terjedés 

alapján 

 

A kolorektális karcinómák fő prognosztikai tényezői közé tartozik a távoli 

áttétek és regionális nyirokcsomóáttétek jelenlétén kívül az invázió mélysége is. Ezt a 
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három paramétert a fő staging szisztémák is magukban foglalják, beleértve a malignus 

tumorok TNM klasszifikációját is. A távoli áttétek, illetve a nyirokcsomó- 

metasztázisok jelenléte, valamint a vénainvázió is összefüggést mutat a tumor bélfalban 

lévő inváziójának mélységével [78-81]. 

A bevezetőben utaltam rá, hogy a pT3 kategóriájú vastagbélrákok mélységi 

terjedésük alapján heterogének lehetnek. Célunk az volt, hogy tisztázzuk, hogy a pT3 

csoportba tartozó kolorektális karcinómákon belül is befolyásolja-e az invázió mélysége 

a nyirokcsomóstátuszt, valamint a távoli áttétek és a vénainvázió jelenlétét [82]. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

 

3.1 A kolorektális karcinómák nyirokcsomó-státuszának meghatározása. 

Kvantitatív és kvalitatív szempontok – a szentinel nyirokcsomó teória alkalmazása 

vastagbélkarcinómában  

 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházának patológiai archívumában 

található 1996. január és 1998. december között primer kolorektális karcinóma miatt 

eltávolított reszekciós preparátumok adatait retrospektív módon elemeztük. Minden 

tumor stádiumát - bevett gyakorlatunknak megfelelően -  három staging rendszer, az 

eredeti Dukes [8], az Astler- Coller féle módosított Dukes [10] és a UICC/AJCC által 

meghatározott TNM rendszer [14, 83] alapján határoztuk meg.  

A nyirokcsomók esetében nemcsak az érintett, hanem az összes vizsgált 

nyirokcsomó számát is megadtuk. A nyirokcsomók azonosításánál a vizsgálatkor 

érvényben lévő, 5. kiadású TNM irányelveket követtük, vagyis az ún. tumor nodulusok 

esetében a 3 mm-nél nagyobbakat áttétes nyirokcsomónak tekintettük [14, 83]. A 

reszekátumokban talált összes fellelhető nyirokcsomót eltávolítottuk és feldolgoztuk. A 

nyirokcsomók középső metszlapjának vizsgálatára törekedtünk a HE festett 

metszetekben. Egy blokkba legfeljebb két nyirokcsomó került beágyazásra. 

A nyirokcsomók metasztatikus érintettsége alapján a tumorokat pN0 

(nyirokcsomó negatív), pN1 (1-3 metasztatikus nyirokcsomó) és pN2 (> 3 metasztatikus 

nyirokcsomó) kategóriákra osztottuk, tekintet nélkül a nyirokcsomók lokalizációjára. 

Az adatokat a kumulatív százalékos megoszlási arányok alapján elemeztük, mivel ezt a 

módszert már korábban is használták vastagbélrákok [34], illetve emlőrákok [84] 

vonatkozásában. A vizsgált nyirokcsomók és az áttétes nyirokcsomók megoszlása 

alapján megpróbáltuk meghatározni azt a nyirokcsomószámot, amely mellett a stádium 

megállapítása megbízhatónak tekinthető. 

Ezen kívül az egyszerű kvantitatív elemzésen kívül kvalitatívabb megközelítéssel 

is megpróbáltuk meghatározni a nyirokcsomók állapotát. Így a fentiekben ismertetett 

retrospektív adatelemzésen kívül, egy prospektív tanulmányt is végeztünk arra nézve, 

hogy a szentinel nyirokcsomó vizsgálata előjelezheti-e a nyirokcsomóstátuszt. Az 
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emlőrák és melanoma műtéteknél már széles körben elfogadják és alkalmazzák a 

szentinel nyirokcsomók azonosítását és vizsgálatát. Mivel ezen két daganattípus 

nyirokút-térképezésében és őrszemnyirokcsomó-biopsziás gyakorlatában országos 

viszonylatban is élenjáró volt intézményünk [56-58], 1998-ban megpróbáltuk ezt a 

módszert alkalmazni kolorektális karcinomák vonatkozásában is; igyekeztünk 

azonosítani a tumort drenáló szentinel nyirokcsomót. Az őrszemnyirokcsomó-biopsziás 

próbálkozásokat előzetesen kivizsgált, endoszkópos vizsgálattal és biopsziával igazolt 

operábilis kolorektális karcinómás betegekben végeztük. Ebből a célból a sebész a 

műtét során a bélszakasz szükséges mobilizálását követően 2 ml 2,5%-os Patent-kék 

oldatot (Patentblau V2.5%, Byk Gulden, Konstanz, Németország) fecskendezett 

szorosan a tumor köré, szubszerózusan, majd ötperces várakozás után elvégezte a 

reszekciót. 

Az eltávolított bélszakaszt fixálás nélkül, friss állapotban küldték osztályunkra, 

ahol a kékre festődött nyirokcsomókat a patológus azonosította és nyerte ki a 

preparátumból. Ezeket a kék festékkel nem jelölődött nyirokcsomóktól elkülönítve 

vizsgáltuk. 

Mint az előzőleg leírt retrospektív tanulmány metodikájában, itt is manuális úton 

történt a nyirokcsomók kinyerése. A kék nyirokcsomókat elkülönítettük a többitől és 

ezek metasztatikus érintettségét külön jeleztük. A nyirokcsomók vizsgálatakor nem 

törekedtünk a mikrometasztázisok kimutatására, így mind a kékek, mind az 

elszíneződést nem mutatók esetén 2-3 centrális HE festett metszetet vizsgáltunk.  

Speciális festéseket, immunhisztokémiai vizsgálatot nem végeztünk. Ebben a 

(későbbiekben A jelzésű) fázisban  tehát minden kékre festődő nyirokcsomót szentinel 

nyirokcsomónak tekintettünk. 

Mivel ez a munka kezdetben megvalósíthatósági tanulmány volt, a betegeket 

nem szelektáltuk az eljárás során. Mindössze két szűrőkritérium volt. A beteg ne 

mutasson túlérzékenységi reakciót a festék bőrtesztje során, és egyezzen bele a 

vizsgálatba. Az esetek kiválasztása szinte véletlenszerű volt, nem egymást követő 

betegeknél történt az őrszemnyirokcsomó keresés. Elsősorban a műtétet végző sebész 

beosztása, ideje, a beteg adottságai (kevésbé elhízott, kisebb mennyiségű mezokolikus 

zsírszövettel rendelkező) és a jelölésnél használt festék hozzáférhetősége szabta meg a 

vizsgálat elvégzését. 
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A későbbiekben a nyirokút-térképezés módszerét némileg módosítottuk Saha és 

munkatársai ajánlása alapján [55]. A sebész műtét során öltéssel jelölte meg az első 

kékre festődő nyirokcsomókat (legfeljebb négyet) a könnyebb azonosíthatóság 

érdekében, illetve azért, hogy a tumor környékéről közvetlen nyirokelvezetést kapó és 

in vivo azonosítható nyirokcsomókat el tudjuk különíteni a festék túlfolyása miatt 

jelölődő, ugyancsak kék nyirokcsomóktól (1-2. ábra). Ebben a (későbbiekben B-vel 

jelölt) fázisban már csak a sebész által megjelölt első (legfeljebb négy) 

nyirokcsomó(ka)t tekintettük szentinel nyirokcsomónak függetlenül a kékre festődő 

nyirokcsomók számától. Ahol ez nem sikerült, ott a korábbi módszernek megfelelően 

csak a patológus azonosította a kék nyirokcsomókat. 

 

1. ábra Őrszemnyirokcsomó műtét közben történő azonosítása 

A kék elszíneződést mutató szubszerozus réteg mellett előtűnik egy kékre festődő 

őrszemnyirokcsomó is (nyíl). 
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2. ábra Az öltéssel jelölt kék nyirokcsomó azonosítása a patológiai osztályon 

 

 

A módosított módszerrel kinyert őrszemnyirokcsomókat részletesebb 

feldolgozásnak vetettük alá (3. ábra). A nagyobb nyirokcsomókat több szeletben 

vizsgáltuk. Ha az első, HE festett metszetben az őrszemnyirokcsomóként megjelölt 

nyirokcsomó negatív volt, akkor citokeratin (AE1/AE3; DAKO-Cytomation, Glostrup, 

Dánia) immunhisztokémiai vizsgálat is történt, majd 3 egymástól 250 mikrométerre 

lévő további szintet vizsgáltunk HE festéssel, és ezt ismét citokeratin festéssel vizsgált 

réteg követte. 

 

 21



 

3. ábra 

A kék őrszemnyirokcsomók patológiai feldolgozása 

Egy-egy szentinel nyirokcsomó, amennyiben 5-6 mm-nél nagyobb volt, több, 2-3 mm 

vastag szeletben került rögzítésre, majd beágyazásra. A képen látható mindkét 

nyirokcsomó áttétes volt. A felső jelzőanyag (idegen szövethasáb) orientációs célokat 

szolgál, és alkalom adtán a citokeratin immunhisztokémiai reakció kontrolljaként 

használható. 

 

 

3.2. A kolorektális karcinómák nyirokcsomóstátuszának meghatározása. A 

nyirokcsomók primer tumortól való távolsága  

 

1998. decembere és 1999. decembere között száz kolorektális karcinómás 

speciment vizsgáltunk úgy, hogy a perikolikus zsírban talált nyirokcsomókat négy 

frakcióra különítettük el. A preparátumokat túlnyomó részben saját intézményünk, 

kisebb részben pedig a Kiskunfélegyházi Városi Kórház sebészeti osztályáról kaptuk 

10%-os formalinban fixált állapotban. A mintákat a tumoros blokkok kivágása előtt a 
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bél hossztengelyére merőlegesen több részre osztottuk az alábbiakban részletezett 

módon. Az A frakció tartalmazta  a mezokolikus vagy perirektális zsírszövetet a tumor 

vetületéből és attól 1 centiméterre orális és aborális irányban. A B frakció egy vagy két 

2 cm hosszúságú szegmentumot tartalmazott disztális és proximális irányban az A 

szakasz szélétől mérve. A C frakció egy vagy két, a B frakciótól számított 3 cm hosszú 

szegmentumból állt, és végül a maradék anyagot a D szakasz tartalmazta (4-5. ábra). 

Mindegyik frakcióból eltávolítottuk az összes fellelhető nyirokcsomót (6. ábra). A 

nyirokcsomók keresését manuális úton végeztük, zsíroldó szerek alkalmazása nélkül. 

Feldolgozásuk hagyományos módon történt. Egy blokkba maximum két nyirokcsomót 

ágyaztunk, és ezeket hematoxilin és eozin (HE) festett metszetekben vizsgáltuk; 

speciális festéseket, immunhisztokémiai módszereket nem alkalmaztunk. 

Rögzítettük az eltávolításra került összes és a tumorosan érintett nyirokcsomók 

számát. A daganatok osztályozásánál az AJCC és UICC általános irányelveit követtük a 

pT és pN kategóriák meghatározásához [14, 83].  

A különböző frakciókból származó nyirokcsomók számbeli összehasonlításához 

kétmintás t-próbát alkalmaztunk. 

 

 

 

 

 

4. ábra 

A nyirokcsomóstátusz szempontjából elkülönítetten vizsgált vastagbélszakaszok 

elhelyezkedése a tumorhoz viszonyítva 
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              C   B  A  B  C 

 

5. ábra 

Példa a nyirokcsomóstátusz szempontjából elkülönítetten vizsgált vastagbélszakaszokra 

Értelemszerűen, a bélszakasz hosszának függvényében az egyes betűvel jelölt szakaszok 

hiányozhatnak vagy rövidebbek lehetnek. A példában nincs D szakasz, és a C szakaszok hossza 

<3 cm. 

 

 

6. ábra  A szakaszonként  elkülönített nyirokcsomók  
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3.3. A kolorektális karcinómák nyirokcsomóstátuszának meghatározása. A 

nyirokcsomó áttétek méretének vizsgálata.  

 

2000. szeptember és 2005. szeptember között - prospektív módon - vizsgáltuk a 

nyirokcsomó áttétet mutató, kolorektális karcinóma miatt eltávolított reszekciós 

anyagokat, a legnagyobb metasztázis méretére vonatkozóan. A polipózis szindrómában 

szenvedő és multiplex tumoros betegeket kizártunk a vizsgálatból, hogy egyszerűsítsük 

az analízist. A nyirokcsomókat a perikolikus vagy perirektális zsírszövet gondos 

áttapintásával kerestük fel az előzőleg 10%-os formalinban fixált mintákban, és 

semmiféle zsíreltávolító módszert nem alkalmaztunk. Minden makroszkóposan 

nyirokcsomónak gondolt szövetrész hisztológiai feldolgozásra került. Az értékelés HE 

festett metszeteken történt, néhány egymást követő metszési sík vizsgálata alapján. Az 

összes és az áttétes nyirokcsomószámon kívül rögzítettük a legnagyobb 

nyirokcsomóáttét legnagyobb méretét is. Az utóbbi meghatározásához a Vernier-skálát 

(nóniuszt) és 0,1 mm-es pontosságot használtunk [85]. 

 A tanulmány ideje alatt a TNM klasszifikáció némileg változott. A korábbi 

TNM osztályozás a muszkuláris propria alatti tumor nodulusokat csak 3 mm fölött 

minősítette nyirokcsomóknak, és ha ennél kisebbek voltak, akkor a pT kategóriában 

megjelenő diszkontinuus tumor terjedésnek minősültek [14]. A jelenleg is érvényben 

levő staging rendszer szerint ezeket a tumor nodulusokat mérettől függetlenül csak 

akkor tekinthetjük áttétes nyirokcsomóknak, ha sima kontúrjuk van, és a szerkezet arra 

utal. Minden más esetben ezeket a nodulusokat vaszkuláris inváziónak javasolják 

minősíteni [12, 13]. Bár ezzel az osztályozással nem teljesen értünk egyet, munkánk 

során a nyirokcsomóáttétek vonatkozásában a malignus tumorok TNM osztályozásának 

érvényes, hatodik kiadása szerinti besorolását alkalmaztuk [12, 13].  

A nyirokcsomó áttétek emelkedő mérete alapján 4 azonos elemszámú kvartilis 

csoportot hoztunk létre, és ezek paramétereit hasonlítottuk össze.  

A nyirokcsomó-metasztázis mérete és az érintett nyirokcsomók száma közti 

összefüggés vizsgálatára a Spearman-féle (Rho) korrelációt alkalmaztuk. 

Mivel számos tumor, köztük a vastagbéldaganatok esetén a 

nyirokcsomóaránnyal kapcsolatban is vannak a prognózisra vonatkozó adatok [86-88], 

így a nyirokcsomóaránnyal való lehetséges összefüggést is megnéztük. A 
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nyirokcsomóarány (LNR) a metasztatikus és az összes vizsgált nyirokcsomó számának 

a hányadosa. 

Tisztázni akartuk, hogy a nyirokcsomó-érintettségnek vannak-e olyan jellemzői, 

amelyek alapján különböző kockázati csoportok különíthetők el. Ennek felbecsülésére 

egy cluster-analízist használtunk. Az alkalmazott statisztikai program a JMP v.5 volt 

(SAS Institute, Inc., Cary, NC). 

 

 

3.4. A pT3 vastagbélrákok heterogenitásának vizsgálata a mélységi terjedés 

alapján 

 

Az elemzés alapját azok a betegek képezték, akik 2002. április és 2007. 

december között kolorektális karcinoma miatt sebészeti reszekción estek át a Bács–

Kiskun Megyei Kórház vagy a Kiskunfélegyházi Városi Kórház sebészeti osztályán. A 

preparátumok feldolgozása patológiai osztályunkon történt. Az eltávolított 

bélrészleteket kórházunk sebészeti osztályáról megállapodás szerint friss állapotban 

kaptuk vizsgálatra. A radiális reszekciós szélt festékkel jelöltük, a bélfalat a 

hossztengelyre párhuzamosan felvágtuk a mezokolikus széllel szemben, majd (a kezdeti 

időszakban 10%-os, később pedig 4%-os) pufferolt formalinban való 48 órás fixálás 

után dolgoztuk fel. 

A Kiskunfélegyházi  Városi Kórházból többnyire felvágva, formalin fixálás után 

kerültek hozzánk az anyagok. 

A mezorektális exciziós mintákat ettől kissé eltérően dolgoztuk fel. A 

mezorektális excizió komplettségének makroszkópos megítélése után történt a radiális 

reszekciós szél festése [60, 61, 89], majd a bél két végétől a hossztengellyel 

párhuzamosan felvágtuk a bélfalat a tumorig, és gézcsíkot a lumenbe húzva fixáltuk, 

általában 48 óráig. Fixálást követően minden tumorból legalább öt haránt blokk 

kivágása és feldolgozása történt (ha lehetséges volt).  

A periviszcerális zsírból a nyirokcsomókat tapintás útján távolítottuk el. Célunk 

volt minden lehetséges nyirokcsomó kinyerése. Ugyanezt a technikát alkalmaztuk a 

mezorektális exciziós specimeneknél is, bár ezeket először a hossztengelyre 

merőlegesen szeleteltük. Mindegyik, makroszkóposan nyirokcsomónak ítélt 
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szövetrészletet feldolgoztunk és megvizsgáltunk. A kisebb nyirokcsomókat (általában 

az 5mm-nél kisebbeket) egészben, a nagyobb nyirokcsomókat több szeletre vágva  

dolgoztuk fel. Ha egy nyirokcsomót véletlen kettévágtunk a feldolgozás során, akkor is 

mindkét részletét beágyaztuk. A makroszkóposan nagy valószínűséggel áttétesnek tűnő 

nyirokcsomókból egy-két reprezentatív részt vizsgáltunk. Néhány esetben nyirokút-

térképezést végeztünk [66, 67], ezeknél a sebész által megjelölt, szentinel 

nyirokcsomóknak tekintett nyirokcsomókat részletesebben dolgoztuk fel, amint azt a 

3.1. részben ismertettem. Ezekben az esetekben, ha a HE metszetben a nyirokcsomók 

negatívak voltak, lépcsőzetes metszést és citokeratin (AE1/AE3, Dakocytomation, 

Glostrup, Dánia) immunhisztokémiai reakciót is végeztünk. A mikrometasztázisok és 

izolált tumorsejtek megítélése a TNM klasszifikáció 6. kiadása szerint történt; az 

utóbbiakat a nyirokcsomó negatív esetek közé soroltuk [12, 13].  

A blokkokat paraffinba történt beágyazás után többnyire, (a fent említett 

szentinel nyirokcsomók kivételével) HE festett metszeteken értékeltük. A munkánk 

végső periódusában 117 tumorból rutinszerűen orcein elasztikus festést is végeztünk a 

vénainvázió jobb megítéléséhez. Minden tumor stádiumbeosztását a most érvényben 

levő TNM rendszer 6. kiadása alapján végeztük [12. 13]. 

A pT3 tumorok esetében (ahol lehetséges volt) mértük az invázió mélységét, és 

ez alapján két alcsoportot különítettünk el. Azokat a tumorokat, melyeknél az invázió 

mélysége a muszkuláris propria réteg alatt mérve nem haladta meg az 5 mm-t, pT3a 

(7.ábra) csoportba, a mélyebben infiltráló daganatokat pedig pT3b (8.ábra) csoportba 

soroltuk előzetes ajánlásokat figyelembe véve [7, 90]. Azokat az eseteket, ahol az 

invázió mélységét pontosan nem tudtuk mérni, a pT3x (9.ábra) kategóriába soroltuk. 

A szinkron távoli áttétekről a multidiszciplináris team megbeszélések kapcsán 

nyertünk adatokat. A rutin staging vizsgálatok részeként, a betegeknél mellkasröntgen 

és hasi ultrahang-vizsgálat történt. Néhányan közülük, a vizsgált periódus elején, 

rutinszerűen csontszcintigráfián is átestek. A laparotómia is része volt a vastagbél 

tumorok stádium-meghatározásának. Ahol távoli metasztazis vonatkozásában adattal 

nem rendelkeztünk, azokat az eseteket jelen elemzés céljából Mx kategóriába soroltuk. 

Huszonhárom betegnél multiplex szinkron CRC került felismerésre. Ezekben az 

esetekben a staging szabályai szerint a legmélyebb inváziót mutató tumort vettük 

figyelembe, és az elemzésben is ennek megfelelően szerepelt a beteg [12, 13, 90]. 
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Azok a rektum tumoros betegek, akik preoperatív neoadjuváns sugárkezelésben 

vagy radiokemoterápiában részesültek, szintén a tanulmány részét képezték. Ezeket a 

tumorokat ypTNM kategóriákkal jelöltük [12, 13], és elkülönítve elemeztük. A kolon és 

rektum karcinómákat először együtt elemeztük (mert a TNM klasszifikációban is 

azonos irányelvek érvényesek rájuk), majd különválasztva is vizsgáltuk, de a munkánk 

magában foglalt 5 olyan esetet is, ahol a lokalizáció ismeretlen volt. 

A különböző pT kategóriába tartozó daganatok adatainak összehasonlításánál a 

Pearson féle chi-négyzet próbát alkalmaztuk (VassarStats, Poughkeepsie, NY, USA). 

Ötnél kisebb esetszám mellett, ahol ez a próba alkalmazhatatlan volt, a Fisher féle 

egzakt próbát használtuk (Fisher exact test, FET) és ezt elkülönítve jelöltük az 

eredményekben [91]. A szignifikancia szint mindkét próba esetében p < 0,05 volt. 

 

 

7. ábra: A szubszerózus rétegben felszínesen infiltráló daganat (pT3a) (A nyíl az 

izomréteg külső határát jelöli) 
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8. ábra: A szubszerózát mélyen infiltráló daganat (pT3b) (A nyíl az izomréteg külső  

határát jelöli) 

 

 

9. ábra: A szubszerózában az infiltráció mélysége pontosan nem mérhető (pT3x) 
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4. EREDMÉNYEK 

 

4.1. A kolorektális karcinómák nyirokcsomóstátuszának meghatározása. 

Kvantitatív és kvalitatív szempontok - a szentinel nyirokcsomó-teória alkalmazása 

vastagbélkarcinómában 

 

A hároméves időszakban 232 beteg került vizsgálatra az archívumból. Közülük 

126 volt férfi és 106 nő. A medián életkor 68 év volt (37-90 év; átlagosan 66,3 év). 

A stádiumot és az invázió mélységét a 1. táblázat mutatja. Az esetek között 

nyolc szinkron dupla tumor is volt. Ezeknél a nagyobb, mélyebbre terjedő tumort vettük 

figyelembe a tanulmány során. 

 

1. táblázat 

Az elemzett kolorektalis karcinomák megoszlása Dukes és Astler-Coller szerinti stádium 

és pT valamint pN kategóriák alapján 

Dukes Astler-Coller pTpN 

A 32 A 4 TispNx 2 

B 85 B1 36 pTispN0 2 

C 123 B2 77 pT1pNx 5 

  C1 5 pT1pN0 6 

  C2 118 pT1pN1 1 

    pT2pNx 1 

    pT2pN0 25 

    pT2pN1 4 

    pT2pN2 1 

    pT3pN0 76 

    pT3pN1 71 

    pT3pN2 37 

    pT4pN0 1 

    pT4pN1 5 

    pT4pN2 3 

Összes 240  240  240 

 30



A vizsgált időszak alatt azt tapasztaltuk, hogy az egyes mintákból eltávolított 

átlagos nyirokcsomószám 1996. és 1997. között jelentősen emelkedett (2. táblázat). Ez 

feltehetően annak köszönhető, hogy ekkor kezdtünk törekedni a nyirokcsomóstátusz 

pontosabb megállapítására. 

 

2. táblázat  

Az eltávolított nyirokcsomók számának alakulása a tanulmány során 

 

A vizsgált nyirokcsomók száma 

Év Tumorok 

száma 

Tartomány Átlag 

1996 61 0-16 6,9 

1997 76 0-31 9,7 

1998 95 0-34 9,6 

Összes 232 0-34 8,9 

 

 

 

A vizsgált nyirokcsomók hiányában pNx kategóriájú betegek kizárása után 224 

daganat került vizsgálatra: 102 volt nyirokcsomó negatív és 122 tartalmazott áttétet a 

regionális nyirokcsomókban. Az utóbbiak közül 41-ben több mint 3 nyirokcsomó volt 

érintett. Az 10. ábra mutatja az összefüggést a vizsgált nyirokcsomók és azok 

metasztatikus, vagy nem metasztatikus megoszlása között.  

Az eredmények arra utalnak, hogy ha a vizsgált nyirokcsomók száma 0-6, akkor 

a hamis negatív nyirokcsomó staging lehetősége nagyobb, mert a nyirokcsomó pozitív 

esetek száma kisebb, mint a nyirokcsomó negatívoké, annak ellenére, hogy 

összességében az utóbbiakból van kevesebb. Több mint 6 nyirokcsomó vizsgálata emeli 

a staging pontosságát. Látható a 10. ábrán is, hogy 7 vagy több vizsgált nyirokcsomó 

esetén emelkedik a nyirokcsomó pozitív esetek aránya.  
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10. ábra  

A nyirokcsomó negatív (N-) és nyirokcsomó pozitív (N+) rákok megoszlása a vizsgált 

nyirokcsomók számával összefüggésben  

 

 

 

 

 

 

11. ábra  

A nyirokcsomó pozitív kolorektalis rákok növekvő kumulatív százaléka a vizsgált 

nyirokcsomók számával összefüggésben 
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A 11. ábra mutatja az áttétes esetek kumulatív százalékos megoszlását a vizsgált 

nyirokcsomók számával összefüggésben. A kumulatív százalékos megoszlás arra utal, 

hogy minden egyes növekvő x tengely értékhez rendelt y tengely érték az összes nála 

kisebb x tengely értékhez rendelt esetet is tartalmazza. Megfigyelhető, hogy a regionális 

nyirokcsomó-metasztázist tartalmazó tumorok 90%-ának azonosítása 18 vizsgált 

nyirokcsomó mellett történt meg. 

Az 11. ábra megoszlási adataiból kiindulva, egyszerű valószínűségszámítást 

alkalmaztunk, mely szerint egy Dukes C stádiumú tumornál ahhoz, hogy legalább egy 

metasztatikus nyirokcsomó biztosan észlelésre kerüljön, a viszgálandó 

nyirokcsomószám egyenlő az áttétmentes nyirokcsomószám plusz 1, vagy másként 

kifejezve, a vizsgált nyirokcsomók száma mínusz a metasztatikus nyirokcsomók száma 

plusz 1. Hasonlóképpen, a pN2 stádium biztos megállapításához (>3 áttétes 

nyirokcsomó) szükséges vizsgált nyirokcsomószám egyenlő a vizsgált nyirokcsomók 

száma mínusz a metasztatikus nyirokcsomók száma plusz 4. Természetesen - 

véletlenszerűen - egyes eseteknél ennél kevesebb nyirokcsomó vizsgálata is elegendő 

lehet: optimális esetben a pN1 kategória felállításához elegendő lehet egy (az áttétes) 

nyirokcsomó vizsgálata. 

A 12. ábrán a kék színű görbe mutatja a vizsgált nyirokcsomószám mínusz az 

áttétes nyirokcsomószám plusz 1 értékek függvényében az áttétes esetek kumulatív 

százalékos megoszlását. Ugyanezen az ábrán szürkével a vizsgált nyirokcsomószám 

mínusz az áttétes nyirokcsomószám plusz 4 értékek függvényében került feltüntetésre a 

pN2 esetek kumulatív százalékos megoszlása. Az áttétes esetek legalább 90%-os 

azonosítását alapul véve, az ehhez tartozó x értéket határoztuk meg, mint javasolható 

vizsgálandó nyirokcsomószámot. Ez alapján úgy tűnik, hogy 16  nyirokcsomó 

vizsgálata mellett a nyirokcsomó-áttétes (Dukes C stádiumú) esetek legalább 90 %-a 

azonosításra kerülhet, és a pN2 eseteknél elegendő 13 nyirokcsomó vizsgálata is a pN2 

csoport legalább 90%-os azonosításához. Így a minimum 16 nyirokcsomó vizsgálatára 

tettünk javaslatot. 
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12. ábra  

A nyirokcsomó pozitív kolorektalis rákok növekvő százaléka a staginghez szükséges 

minimális nyirokcsomó számmal összefüggésben (N+: bármilyen fokú nyirokcsomó-

érintettség, azaz N1 vagy N2; N2: több mint 3 metasztatikus nyirokcsomó) 

 

A nyirokút-térképezéssel vizsgált eseteink közül először 25 válogatás nélküli 

betegnél próbáltuk meg Patent-kék festék beadásával a szentinel nyirokcsomók 

azonosítását, a későbbiekben még további 3 betegnél nem jelölték meg műtét közben az 

első kékre festődő nyirokcsomókat, így összesen 28 beteg esetében próbálkoztunk a 

szentinel nyirokcsomókat csupán a kék szín alapján, osztályunkra érkezést követően 

elkülöníteni a többi nyirokcsomótól (A fázis). A 3. táblázatban láthatók a betegek 

adatai és a vizsgált daganatok jellemzői. 

 

 

3. táblázat 

A nyirokút-térképezést követően kizárólag patológus által azonosított őrszem-

nyirokcsomók kapcsán vizsgált daganatok adatai és nyirokcsomóstátuszuk 

SSoorrsszzáámm  NNeemm  KKoorr  //éévv//  NNaaggyyssáágg  ppTT  ppNN  SSLLNN  NNeemm--SSLLNN  

1 nő 61 2 pT3 pN0 3(0) 9(0) 

2 nő 76 4,5 pT3 pN1 3(0) 3(1) 

3 nő 72 4,7 pT3 pN1 5(2) 9(0) 

4 férfi 65 ni pT3 pN0 3(0) 0(0) 
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3. táblázat (folyt) 

SSoorrsszzáámm  NNeemm  KKoorr  //éévv//  NNaaggyyssáágg  ppTT  ppNN  SSLLNN  NNeemm--SSLLNN  

5 nő 75 4 pT3 pN2 7(2) 16(9) 

6 nő 68 4 pT3 pN0 6(0) 5(0) 

7 férfi 68 10 pT3 pN2 6(0) 11(4) 

8 nő 65 4,5 pT3 pN2 4(4) 13(3) 

9 nő 62 9 pT3 pN2 5(4) 10(0) 

10 nő 67 7 pT3 pN0 2(0) 32(0) 

11 férfi 74 7 pT3 pN0 0(0) 4(0) 

12 férfi 85 3,5 pT3 pN0 4(0) 5(0) 

13 nő 72 7 pT3 pN0 1(0) 22(0) 

14 nő 75 5,5 pT3 pN1 2(0) 21(1) 

15 férfi 63 3 pT3 pN2 5(1) 15(11) 

16 férfi 66 4,2 pT3 pN2 9(4) 20(2) 

17 férfi 78 11 pT3 pN1 1(1) 20(1) 

18 nő 75 6,5 pT3 pN1 7(0) 9(1) 

19 nő 68 3,2 pT2 pN0 12(0) 0(0) 

20 férfi 78 5 pT3 pN0 5(0) 7(0) 

21 nő 74 9 pT3 pN1 7(0) 11(1) 

22 férfi 78 6,5 pT3 pN1 3(1) 18(2) 

23 férfi 66 2,8 pT3 pN0 4(0) 16(0) 

24 férfi 74 2,1 pT2 pN0 1(0) 1(0) 

25 nő 63 12 pT3 pN0 5(0) 12(0) 

26 nő 43 6 pT3 pN0 12(0) 37(0) 

27 nő 79 2,3 pT2 pN0 8(0) 5(0) 

28 férfi 73 4 pT3 pN0 9(0) 10(0) 

 

Sorszám: a betegek sorszáma időrendben; Nagyság: a daganat legnagyobb kiterjedése cm-ben; 

SLN: szentinel nyirokcsomók (kék nyirokcsomók); a metasztatikus nyirokcsomók száma 

zárójelben. (Az álnegatív esetek félkövér karakterrel kiemelve) 
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A betegek közül 16 volt nő és 12 férfi. Átlag életkoruk 70 év volt (43-85 év, 

medián: 72 év). A vizsgált tumorok stádium szerinti megoszlása a következőképpen 

alakult: Dukes A (és egyben Astler-Coller B1): 3, Dukes B (és egyben Astler-Coller 

B2): 12, Dukes C (és egyben Astler-Coller C2): 13. A TNM szerinti besorolásban az 

tumorok megoszlása a következő volt: pT2pN0: 3, pT3pN0: 12, pT3pN1: 7, pT3pN2: 6. 

(3. táblázat) 

A 28 betegnél összesen 477 nyirokcsomót preparáltunk ki (átlag 17/beteg). 

Megfestődött, kék nyirokcsomót 27 (96%) esetben találtunk. Összesen 139 (1-12; átlag: 

5,15; medián: 5;) nyirokcsomó jelölődött a kék festékkel és ezeket tekintettük szentinel 

nyirokcsomónak.  A kék partikulumok száma ennél valamivel több volt, de ezeknek 

nem mindegyike bizonyult a szövettani vizsgálat során nyirokcsomónak; akadtak 

zsírszövet- és érrészletek is. 

Öt betegnél metasztázist csak a kékre nem festődő nyirokcsomókban 

azonosítottunk, ami ezeknél a betegeknél hamis negatív eredményt jelent az 

őrszemnyirokcsomók vonatkozásában. Nyolc betegben volt pozitív a szentinel 

nyirokcsomó, ezek közül kettőben csak a szentinel nyirokcsomó tartalmazott áttétet.  

Ezeket az adatokat elemezve a szenzitivitás 62%-nak, a negatív prediktív érték 74%-nak  

bizonyult. Az álnegatív arány (álnegatív esetek száma / összes nyirokcsomó pozitív eset 

száma) 38% volt. A specificitás és pozitív prediktív érték definíció szerint 100%, mivel 

pozitív kék nyirokcsomó esetében a nyirokcsomóstátusz nem lehet negatív. 

A módosított módszer kapcsán (B fázis), mint említettük, az első kékre festődő 

nyirokcsomókat - legfeljebb négyet -  a sebész öltéssel  jelölte meg műtét közben.  Így 

könnyebb volt a kék nyirokcsomók makroszkópos azonosítása a patológiai osztályon, és 

ha több kékre festődő nyirokcsomó volt, akkor is csak a sebész által jelölteket 

tekintettük szentinel nyirokcsomóknak. 

Ezt a módszert 30 betegnél alkalmaztuk. A betegek és a daganatok egyes adatait 

a 4. táblázat foglalja össze. 
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4. táblázat 

A nyirokút-térképezés során a sebész által azonosított őrszemnyirokcsomók kapcsán 

vizsgált daganatok alapadatai és nyirokcsomóstátuszuk 

SSoorrsszzáámm  NNeemm  KKoorr  //éévv//  NNaaggyyssáágg  ppTT  ppNN  SSLLNN  NNeemm--SSLLNN  

1 nő 58 2,5 pT3 pN0(i+) 3(0) 6(0) 

2 férfi 64 2,5 pT1 pN0 1(0) 6(0) 

3 férfi 77 4,5 pT3 pN0 3(0) 19(0) 

4 férfi 73 4 pT3 pN0 4(0) 23(0) 

5 nő 77 7 pT3 pN2  * 1(0) 27(11) 

6 férfi 75 2 pT3 pN0 1(0) 9(0) 

7 nő 48 3,2 pT2 pN0 2(0) 30(0) 

8 férfi 68 2,5 és 1 pT3(2) pN2 0(0) 21(17) 

9 férfi 75 3,5 pT1 pN0 0(0) 20(0) 

10 férfi 70 6 pT3 pN0 0(0) 57(0) 

11 nő 78 2,2 pT2 pN0 3(0) 48(0) 

12 nő 43 11 pT3 pN0 2(0) 39(0) 

13 férfi 68 7 pT3 pN0 2(0) 15(0) 

14 férfi 75 7,5 pT2 pN0 1(0) 17(0) 

15 nő 74 4 pT3 pN1 3(1) 7(0) 

16 férfi 59 4,5 pT4 pN2 2(1) 13(5) 

17 nő 75 nincs adat pT3 pN0 0(0) 13(0) 

18 nő 80 6 pT4 pN2 1(0) 23(5) 

19 nő 63 5,5 pT2 pN0(i+) 2(0) 17(0) 

20 férfi 64 5 pT3 pN0 2(0) 11(0) 

21 nő 79 3 pT3 pN0(i+) 2(0) 21(0) 

22 férfi 71 8 pT2 pN0 0(0) 43(0) 

23 nő 32 4 pT2 pN0(i+) 2(0) 24(0) 

24 férfi 66 6 pT3 pN0(i+) 1(0) 25(0) 

25 férfi 71 5 pT3 pN0(i+) 1(0) 11(0) 

26 nő 68 4,5 pT2 pN0 4(0) 13(0) 

27 nő 58 5,5 pT3 pN0(i+) 1(0) 34(0) 

 37



4. táblázat (folyt.) 

SSoorrsszzáámm  NNeemm  KKoorr  //éévv//  NNaaggyyssáágg  ppTT  ppNN  SSLLNN  NNeemm--SSLLNN  

28 nő 72 5,5 pT3 pN0 2(0) 29(0) 

29 nő 74 1,4 pT1 pN0 1(0) 10(0) 

30 nő 71 2 pT3 pN2 2(0) 23(4) 

 

Sorszám: a betegek sorszáma időrendben; Nagyság: a daganat legnagyobb kiterjedése cm-ben; 

pT: a tumor pT kategóriája; SLN: szentinel nyirokcsomók; a metasztatikus nyirokcsomók száma 

zárójelben; pN0(i+): izolált tumorsejtek (ITC), melyek immunhisztokémiai reakcióval kerültek 

azonosításra a szentinel nyirokcsomókban, kivéve a 19. esetet, ahol egyéb nyirokcsomóban volt 

jelen ITC; *:non-Hodgkin lymphoma is jelen volt. (Az álnegatív esetek félkövér karakterrel 

kiemelve). 

 

A 30 beteg közül 14 volt férfi és 16 nő. Átlagos életkoruk 67,5 év volt (32-80; 

medián:71év). 

A 30 daganat stádium szerinti megoszlása a következő volt: Dukes A (Astler-

Coller B1): 10, Dukes B (Astler-Coller B2): 14, Dukes C (Astler-Coller C2): 6 eset. A 

TNM szerinti besorolásban a tumorok megoszlása így alakult: pT1pN0: 3, pT2pN0: 7, 

pT3pN0: 14, pT3pN1: 1, pT3pN2: 3 és pT4pN2: 2 eset. 

A 30 betegnél összesen 703 nyirokcsomót preparáltunk ki (átlagosan 23,4/beteg). 

Öt betegnél nem volt sikeres a szentinel nyirokcsomó azonosítása, így az 

elvégzett analízis értelemszerűen 25 betegre korlátozódik. Összesen 49 volt a sebész 

által megjelölt kék (szentinel) nyirokcsomók száma (1-4 / eset; medián: 2; átlag: 2). 

Húsz betegnél negatív volt a nyirokcsomó státusz (pN0). A nyirokcsomó metasztázist 

mutató esetek közül három olyan volt, ahol csak nem szentinel nyirokcsomóban volt 

áttét. Ezek voltak az álnegatív esetek.  A szentinel nyirokcsomó mindössze két esetben 

volt áttétes, és csak egyben volt az áttétek kizárólagos helye. A 4. táblázat adatait 

elemezve, a szenzitivitás 40%-nak, a negatív prediktív érték 87%-nak bizonyult. Bár az 

elemzett 25 eset kapcsán az álnegatív esetek száma csak 3 volt, a hamis negatív arány 

mégis igen magasnak adódott: 60%-os lett. Ennek egyik oka az, hogy a viszonylag 

kevés beteg között ebben a vizsgálati csoportban a nyirokcsomóáttétes esetek száma is 

alacsony volt, mindössze 5 Dukes C stádiumú beteget vizsgáltunk. Ha közelebbről 

megnézzük a három álnegatív esetet, mindegyik pT3 vagy pT4 és pN2 kategóriájú volt. 
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Ráadásul az egyik esetben, ahol 11 áttétes nyirokcsomó volt jelen, a nyirokcsomókban 

non-Hodgkin lymphomát is diagnosztizáltunk. A három hamis negatív 

őrszemnyirokcsomóhoz társuló tumor közül kettő igen nagy, az egyik 7 cm, a másik 6 

cm legnagyobb átmérőjű volt. (A specificitás és a pozitív prediktív érték itt is 

értelemszerűen 100%). 

Ha az okkult tumorsejteket is figyelembe vesszük, amelyek felismerését ennél a 

csoportnál a szentinel nyirokcsomók részletesebb vizsgálata is lehetővé tette, a szentinel 

nyirokcsomók közül hatban izolált tumorsejteket találtunk immunhisztokémiai 

vizsgálattal (13-14. ábra).  

 

 

 

 

 

13. ábra Izolált tumorsejtek (nyíl) a szubkapszularis szinuszban (HE festés) 
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14. ábra Izolált tumorsejtek a nyirokcsomóban (Citokeratin immunhisztokémia) 

 

További egy esetben nem kék nyirokcsomóban, a hematoxilin-eozin festett 

metszetben azonosítottuk ezek jelenlétét. Bár ezek nem jelentenek metasztázist a TNM 

definíciói szerint [12, 13], de nagyobb gyakoriságuk a kék nyirokcsomókban igazolhatja 

a szentinel nyirokcsomó elmélet helyességét kolorektális karcinomák vonatkozásában. 

Ha úgy elemezzük az adatokat, hogy az izolált tumorsejteket is figyelembe vesszük, 

akkor az eredmények jobbak, bár az álnegatív esetek száma is eggyel több lesz. Az így 

számolt szenzitivitás 67%, a negatív pediktív érték 76%, és az álnegatív arány még így 

is 33 %. 

A sikeres azonosítási arány is látszólag csökkent a módosított módszer 

alkalmazásakor (első csoportban 27/28, a másodikban 25/30), bár chi-négyzet próbával 

vizsgálva, a különbség nem volt szignifikáns (p = 0,228).  

Az azonosított őrszemnyirokcsomók vizsgálatának eredményességét a 

különböző megközelítésekkel a  5. táblázat foglalja össze. 
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5. táblázat 

 

A szentinel nyirokcsomó- térképezés során analizált értékek változása 

 

Módszer Szenzitivitás  Negatív prediktív érték Álnegatív arány 

A 62% 74% 38% 

B 40% 87% 60% 

C 67% 76% 33% 

 

 (A módszer: a szentinel nyirokcsomót csak a patológus azonosította a kék elszíneződés alapján; 

B módszer: a szentinel nyirokcsomókat a sebész azonosította és jelölte öltéssel műtét közben, és 

a patológus ezeket a jelölt nyirokcsomókat tekintette őrszemnyirokcsomónak; C módszer: a B 

módszer alkalmazása annyi különbséggel, hogy az izolált tumorsejtek is pozitív leletként 

kerültek értékelésre) 

 

 

A tumorok mélységi terjedését illetően a két különböző technikával végzett 

őrszemnyirokcsomó azonosítás alanyai között úgy tűnt, hogy az első vizsgált 

csoportban több az előrehaladottabb pT kategória (6. táblázat). Chi-négyzet próbával 

azonban a különbség nem bizonyult szignifikánsnak (p = 0,13).  

Hasonlóan nem volt szignifikáns különbség (p = 0,066) a két különböző módon 

vizsgált csoport nyirokcsomóstátuszában (7. táblázat).  

Megjegyzendő azonban, hogy a második vizsgált csoportban (B) igen kevés volt 

a nyirokcsomóáttétes eset. 
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6. táblázat 

A pT kategóriák megoszlása a két vizsgált csoportban 

 pT1/pT2 pT3/pT4 Összes 

A 3 24 27 

B 8 17 25 

Összes 11 41 52 

 

A: a szentinel nyirokcsomót csak a patológus azonosította a kék elszíneződés alapján; B: a 

szentinel nyirokcsomókat a sebész azonosította és jelölte öltéssel műtét közben, és a patológus 

ezeket a jelölt nyirokcsomókat tekintette őrszemnyirokcsomónak. A táblázatban csak azon 

betegek tumorai szerepelnek, akiknél az őrszemnyirokcsomó azonosítás sikeres volt. 

 

7. táblázat 

     A pN kategóriák megoszlása a két vizsgált csoportban 

 

 pN0 pN1/N2 Összes 

A 14 13 27 

B 20 5 25 

Összes 34 18 52 

 

A: a szentinel nyirokcsomót csak a patológus azonosította a kék elszíneződés alapján; B: a 

szentinel nyirokcsomókat a sebész azonosította és jelölte öltéssel műtét közben, és a patológus 

ezeket a jelölt nyirokcsomókat tekintette őrszemnyirokcsomónak. A táblázatban csak azon 

betegek tumorai szerepelnek, akiknél az őrszemnyirokcsomó azonosítás sikeres volt. 

 

 

4.2. A kolorektális karcinómák nyirokcsomóstátuszának meghatározása. A 

nyirokcsomók primer tumortól való távolsága  

 

A vizsgálat ideje alatt a kolorektális karcinóma miatt reszekált anyagok teljes 

száma 120 volt, de ezek közül 19-et nem tudtunk a leírt módszerrel feldolgozni, vagy 

azért, mert több, orientálhatatlan darabban érkezett, vagy azért, mert összefüggő 
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konglomerátumot képezett a környező szövetekkel, ami lehetetlenné tette a tumortól 

való távolság pontos meghatározását. Egy további esetet azért zártunk ki, mert nem volt 

információ a daganat lokalizációjáról.  

A vizsgált 100 minta között 53 (53%) nyirokcsomóáttétes (Dukes C stádiumú) 

vastagbélrák volt. 

A vizsgált nyirokcsomók átlagos számát a pT és pN kategóriákkal való 

összefüggésben a 8. táblázat mutatja. 

Sem a tumor mélységi terjedése (pT kategória), sem a pN kategória nem mutatott 

egyértelmű összefüggést az eltávolított nyirokcsomók számával. Ezt tükrözi az is, hogy 

a legfelületesebben infiltráló pT1 és pT2 tumoroknál, pN0 mellett mutatkozott az egész 

sorozat legalacsonyabb és legmagasabb kinyert nyirokcsomószáma. Bár nagyobb 

átlagos nyirokcsomószámot találtunk a pT3 pN2 stádiumú tumort tartalmazó 

preparátumokban, hasonló volt az átlagos nyirokcsomószám pT3 tumoroknál akkor is, 

ha nem volt nyirokcsomóáttétük vagy 1-3 érintett nyirokcsomót találtunk (8. táblázat). 

 

 

8. táblázat   

Az eltávolított nyirokcsomók átlagos száma a pT kategóriák és pN kategóriák 

összefüggése szerint 

 pN kategóriák 

   pT kategóriák pN0 pN1 pN2 

pTis 

pT1 

pT2 

pT3 

pT4 

7,0 (1) 

18,7 (3) 

12,6 (8) 

17,4 (34) 

13,0 (1) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

16,6 (30) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

19,6 (20) 

17,0 (3) 

Az értékek a nyirokcsomók átlagos számát jelölik. (Zárójelben az esetszám.) 

 

 

 

A 9. táblázat tartalmazza a kinyert és a vizsgált nyirokcsomókat a tumorhoz 

viszonyított lokalizációban. 
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9. táblázat  

A vastagbél szegmentumok és a belőlük eltávolított nyirokcsomók adatai 

Frakciók  

A tumor  

lokali-

zációja 

 

Esetszám 

(ffi/nő) 

 

Átlagos  

hosszúság 

cm (min-

max) 

 

Átlagos  

[medián] 

nyirok- 

csomó 

 szám 

(min-

max) 

 

A 

átlag 

(min-

max) 

 

B 

átlag 

(min-

max) 

 

C 

átlag 

(min-

max) 

 

  

 D 

átlag 

(min-

max) 

1 12 

(5/7) 

27,8 

(14,5-60) 

17,1 [17,5] 

(10-22) 

11,8 

(6-60) 

2,3 

(0-8) 

1,5 

(0-4) 

1,6 * 

(0-4) 

2 7 

(3/4) 

21 

(15-27,5) 

19,9 [18] 

(10-27) 

10,7 

(3-18) 

3,1 

(1-5) 

3,1 

(0-8) 

3,3 * 

(0-9) 

3 7 

(3/4) 

28,4 

(13-60) 

19,7 [18] 

(10-29) 

9,4 

(3-16) 

2,8 

(0-5) 

4,6 

(1-9) 

3,3 * 

(0-7) 

4 2 

(0/2) 

23,8 

(21-26,5) 

17 [17] 

(6-28) 

4 

(2-6) 

2,5 

(1-4) 

0,5 

(0-1) 

10 

(0-20) 

5 5 

(4/1) 

15,7 

(9,5-27) 

13,4 [12] 

(8-20) 

11 

(6-17) 

1,4 

(0-4) 

1 * 

(0-3) 

1** 

(1-1) 

6 9 

(4/5) 

24,7 

(8-60) 

16,8 [16] 

(5-46) 

8,4 

(4-16) 

4,2 

(0-9) 

2,8 * 

(0-12) 

3,8# 

(0-9) 

7 24 

(16/8) 

14,3 

(9-28) 

12,3 [11,5] 

(4-25) 

8,1 

(3-16) 

3 

(0-12) 

1 * 

(0-5) 

0,7 $ 

(0-2) 

7.5 8 

(3/5) 

13,8 

(7,5-20) 

16,8 [13,5] 

(7-44) 

10 

(1-13) 

3,9 

(0-15) 

1,6 * 

(0-7) 

4 # 

(0-6) 

8 26 

(17/9) 

17,3 

(10-26) 

20,7 [18] 

(5-68) 

13,9 

(0-16) 

4,2 

(0-10) 

2,1 

(0-7) 

0,7** 

(0-7) 

Összes 100 

(55/45) 

19,3 

(7,5-60) 

17 [17] 

(4-68) 

10,6 

(0-60) 

3,3 

(0-15) 

1,9 

(0-12) 

2 

(0-20) 

A tumor lokalizációját az AJCC által javasolt felosztás alapján adtuk meg: 1. vakbél, 2. felszálló 

vastagbél, 3. flexura hepatica, 4. haránt vastagbél, 5. flexura lienalis, 6. leszálló vastagbél, 7. 

szigmabél, 7.5 rektoszigmoidális átmenet, 8. rektum.  Az átlagos hosszúság a reszekált 

vastagbél szegmentum hosszára utal. A, B, C és D frakció jelzi a mezokolon és a perirektális 

szövet frakcióit a metodikai részben leírtak szerint. Néhány reszekált szegmentum rövidsége 

miatt a C és D frakció cellájában szereplő számok 1-gyel (*), 4-gyel (**), 5-tel (#) vagy 14-gyel 

($) kisebbek a teljes esetszámnál. 
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Szignifikánsan nagyobb számú nyirokcsomót távolítottunk el az A frakcióból, 

mint a B-ből (t = 9,7; p < 0,001) és a B frakcióból is, mint a C-ből (t = 3,8; p < 0,001). 

Mivel az A frakció tartalmazta a perikolikus vagy perirektális zsírszövetet a tumortól 

abluminálisan, illetve attól 1 cm-re mindkét irányban, megvizsgáltuk, hogy ez az 

eredmény nem annak köszönhető-e, hogy az A frakció tartalmazza a legnagyobb 

vizsgált szakaszt. Ezért meghatároztuk az egyes szakaszokban az 1 cm-es szakaszra eső 

átlagos nyirokcsomószámot is. A daganatosan érintett bélszakasz a bél hossztengelyével 

párhuzamosan mérve átlagosan 5,05 cm volt (2-13 cm; medián 4,6 cm). Az egy 

centiméterre eső átlagos nyirokcsomószám az A frakcióban 1,51 volt (0-4,8;  

medián:1,4), míg a B-ben 0,84 (0-3,75; medián: 0,75). A két érték közötti különbség 

szignifikáns (t = 6.71, p <0,001).        

A 100 reszekciós anyagból 1702 nyirokcsomót távolítottunk el, és ezek közül 

265 tartalmazott metasztázist. A metasztatikus nyirokcsomók esetenkénti száma 0 és 64 

között volt. 

A legtöbb érintett nyirokcsomót, 218-at, az A frakcióban találtuk. A B frakcióból 

37, a C-ből 7 metasztatikus nyirokcsomót távolítottunk el, és a D frakcióban mindössze 

3-at találtunk. Az A és B frakcióban talált metasztatikus nyirokcsomók száma közti 

összefüggést a 10. táblázat tartalmazza.  

 

 

10. táblázat   

A B frakcióban érintett nyirokcsomók száma az A frakcióban érintett nyirokcsomókhoz 

viszonyítva 

 A B frakcióban érintett nyirokcsomók száma 

Az A frakcióban 
érintett 

nyirokcsomók száma 

0 1 2 3 >3 Összes 

0 48 1 0 0 0 49 

1-3 28 2 3 0 1 34 

>3 6 7 0 2 2 17 

Összes 82 10 3 2 3 100 
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Csak egy olyan eset volt, amikor a B szakaszban úgy találtunk érintett 

nyirokcsomót, hogy az A frakció nyirokcsomóiban nem volt metasztázis. Amikor a C 

vagy D frakcióban metasztatikus nyirokcsomó volt jelen, az összes esetben találtunk 

áttétet az A frakcióból származó nyirokcsomókban is.  

Volt egy olyan eset, amelyben két érintett nyirokcsomót azonosítottunk a C 

szakaszban, míg a B nyirokcsomói áttétmentesek voltak. Ugyanakkor az A frakcióból 

három metasztatikus nyirokcsomót nyertünk ki. Az összes többi betegnél,  akiknél 

metasztatikus nyirokcsomót találtunk a C szakaszban, az A és B szakasz nyirokcsomói 

között is voltak áttétesek. 

Azoknál a betegeknél, akiknél a D frakcióban nyirokcsomó érintettséget 

találtunk, ez csak egy pozitív nyirokcsomót jelentett ebben a szakaszban, és bár két 

betegnél ezek közül a C frakció nem tartalmazott metasztatikus nyirokcsomót, több 

mint három nyirokcsomóban képződött metasztázis a B és az A frakciókban együttesen.  

Egy beteg kivételével a helyes pN2 kategória (>3 metasztatikus nyirokcsomó) is 

meghatározható lett volna csupán az A és B frakciók nyirokcsomóinak vizsgálata 

alapján. Négy tumor esetében 3 pozitív nyirokcsomó került azonosításra az A és B 

frakciókban és ezek közül az egyik esetben  két további áttétes nyirokcsomót találtunk a 

C szakaszban. Itt tehát a helyes 5/16 érintett nyirokcsomó helyett az A és B frakciókra 

korlátozódó patológiai vizsgálat 3/12 kvantitatív nyirokcsomóstátuszt eredményezett 

volna, azaz a pN2 helyett pN1 kategóriába sorolta volna a tumort. 

 

4.3. A kolorektális karcinómák nyirokcsomóstátuszának meghatározása. A 

nyirokcsomó áttétek méretének vizsgálata.  

 

A tanulmány ideje alatt 13 nyirokcsomóáttétet tartalmazó beteget kizártunk az 

analízisből, mert ezeknél multiplex daganatot találtunk. Így összesen 235 olyan 

kolorektális karcinóma miatt eltávolított specimen adatait elemeztük, melyeknél 

nyirokcsomó érintettséget találtunk és a legnagyobb metasztázis méretéről adattal 

rendelkeztünk. 

A páciensek közül 111 volt férfi és 124 nő. Az átlagos életkor 67 év volt.  

A daganatok pT kategória szerinti megoszlása a következőképpen alakult: pT1: 

1, pT2: 10, pT3: 198 és pT4: 26 esetben. Az átlagosan vizsgált nyirokcsomószám 18 
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(minimum-maximum: 2-62), az áttétes nyirokcsomók száma pedig átlagosan 4 (medián 

3) volt. Az egyes daganatok legnagyobb nyirokcsomó-metasztázisának mérete medián 6 

mm (minimum-maximum 0.14-22.1 mm) volt.  A tumorok közül 142 pN1 és 93 pN2 

kategóriába esett. A nyirokcsomóáttét növekvő mérete alapján négy kvartilis csoportot 

különítettünk el. A 11. táblázat tartalmazza részletesen a betegek és a vizsgált 

daganatok klinikai és patológiai jellemzőit. Az elkülönített négy csoport részletes 

megoszlását a fenti paraméterek szerint szintén a 11. táblázat tartalmazza. 

 

11. táblázat  

A betegek jellemzői a nyirokcsomóáttétek méretének növekvő negyedekre (kvartilis) 
történő beosztása szerint 
 
 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed Összes 

Betegek száma 59 59 59 58 235 

Nem (férfi/nő) 32/27 22/37 30/29 27/31 111/124 

Átlagéletkor (év) 70 67 64 67 67 

pT kategóriák  

pT1 1 - - - 1 

pT2 3 3 1 3 10 

pT3 51 46 52 49 198 

pT4 4 10 6 6 26 

Átlagosan vizsgált nyirok- 

csomószám (min-max) 

15 (2-48) 20 (6-62) 18 (4-44) 19 (7-42) 18 (2-62) 

A legnagyobb nyirok- 

csomó áttét  mérete mm-

ben:  medián  (min-max) 

2,4 

 (0,14-3,8) 

4,8  

(3,8-6,0) 

7,0  

(6,0-8,7) 

11,8  

(8,8-22,1) 

6,0 

 (0,14-

22,1) 

Az érintett nyirokcsomók 

számának mediánja  

(átlag) 

1 (2) 2 (4) 4 (4) 6 (7) 3 (4) 

pN kategóriák  

pN1 54 39 28 21 142 

pN2 5 20 31 37 93 

Nyirokcsomó  

arány: medián 

0,09 0,14 0,20 0,29 0,17 

 

Min-max: minimum-maximum (tartomány) 
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Látható, hogy azoknál a betegeknél, akiknél a legkisebb volt a nyirokcsomóáttét 

legnagyobb átmérője, kevesebb volt a metasztatikus nyirokcsomók száma, és így 

kevesebb volt a pN2 csoportba tartozó tumor is. A nyirokcsomó-metasztázis méretének 

emelkedésével fokozatosan emelkedett az érintett nyirokcsomók száma, így a pN2 

kategóriájú betegség aránya. Bár csak kisszámú pT1 és pT2 tumor volt az elemzett 

esetek közt, hasonló megfigyelést lehetett volna tenni ezeknél is: mindkét pN2 eset a 3., 

illetve a 4. negyedben (kvartilis csoportban)  található, és az első kvartilis csoportba 

tartozó betegekben csak egy nyirokcsomó volt érintett. Az áttétes nyirokcsomók száma 

és a legnagyobb metasztázis méret között szignifikáns összefüggést találtunk. 

(Spearman-féle rho = 0,51; p < 0,0001) (15. ábra).  

A LNR szintén korrelált a legnagyobb áttét méretével (Spearman-féle rho = 0,38; 

p < 0,0001) (16. ábra). Mint várható volt, a LNR erősen korrelált az érintett 

nyirokcsomók számával (Spearman-féle rho = 0,837; p < 0,0001). A korreláció akkor is 

megvolt, ha az elemzésbe belevettük vagy abból kizártuk a pT1 és pT2 tumorokat. 

 

 

15.ábra 

Az érintett nyirokcsomók száma a legnagyobb áttét méretének függvényében 
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 16. ábra 

A nyirokcsomóarány a legnagyobb áttét méretének függvényében 

 

Az elvégzett cluster-analízis elkülönített három viszonylag jól körülírt csoportot, 

amelyek az alacsony, a közepes, illetve a kiterjedt nyirokcsomó-érintettségnek feleltek 

meg. 

Az 1. csoport (alacsony kockázat) egy metasztatikus nyirokcsomóval, kis 

metasztázis mérettel (átlag 4 mm) és nagyon alacsony LNR-rel (átlagosan 0,007) járt. 

A 2. csoportba a közepes rizikójú esetek tartoztak, átlagosan 3 metasztatikus 

nyirokcsomóval, közepes metasztázis mérettel (7 mm), és közepes LNR-rel (0,21). 

A 3. csoport (magas kockázatú) nagyszámú metasztatikus nyirokcsomóval (átlag 

13), nagy metasztázis mérettel (átlag 10 mm) és magas LNR-rel (0,55) járt együtt. 

A 17. ábra mutatja a három csoport megoszlását. Jól látható a kapcsolat az 

alacsonytól a kiterjedtebb nyirokcsomó-érintettségig. Mindamellett az is kivehető, hogy 

jelentős az átfedés a metasztázis méretben a különböző csoportok között. Külön meg 

kell jegyezni, hogy a nyirokcsomó-érintettség és a metasztázis mérete közti kapcsolat 

nem teljesen lineáris, és a nagyobb rizikójú csoportoknál lényegesen nagyobb 

változatosság mutatkozott. 
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17. ábra  

A cluster-analízis alapján meghatározott kockázati csoportok megoszlása a metasztázis 

méret és az érintett nyirokcsomószám (A), valamint a metasztázis méret és a 

nyirokcsomóarány összefüggése alapján (B)  
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4.4. A pT3 vastagbélrákok heterogenitásának vizsgálata a mélységi terjedés 

alapján 

 

A vizsgált időszak alatt 701 beteg adatait elemeztük. Ezek között 108 

végbélrákos beteg volt, akik preoperatív radio- vagy radiokemoterápiát kaptak. A 

medián életkor 69 év, a férfi/nő arány 393/308 volt. Az esetek legnagyobb része pT3 

(429/593, 72% az összes daganat vonatkozásában és 327/454, 72 % a vastagbél és 

97/134, 72% a végbéltumoroknál) vagy ypT3 stádiumú volt (66/108, 61%). Medián 17 

nyirokcsomó került szövettani vizsgálatra. 

Az elsődlegesen sebészeti úton kezelt tumorok esetében a pTNM klasszifikáció 

szerinti pT kategóriákat és ezzel kapcsolatban a pN és M kategóriákat, illetve a 

vénainvázió jelenlétét vagy hiányát a 12. táblázat tartalmazza. 

A magasabb pT kategóriák esetében fokozatosan emelkedett a nyirokcsomó 

pozitív esetek aránya: 5%, 18%, 54%, és 70% a pT1, pT2, pT3, illetve pT4 esetek 

vonatkozásában. A nyirokcsomó pozitív esetek aránya a pT3a tumoroknál 44% és a 

pT3b daganatok esetében 75% volt. A pT3x eseteknél ez az érték az előbbi kettő közé 

esett (48%).  Látható, hogy a nyirokcsomó-áttétes esetek aránya a pT3a tumorokban 

szignifikánsan különbözött a pT3b tumorokétól (p <0,0001) és a pT2 stádiumú 

daganatokétól is (p = 0,0003) (18. ábra). 

A nyirokcsomó pozitív csoportban a pN1 és pN2 arány szintén szignifikáns 

különbséget mutatott a pT3a és pT3b esetek vonatkozásában (p <0,0001) (18. ábra). 

Meg kell jegyezni, hogy a pT3 alcsoportok aránya a vastagbél és végbél 

vonatkozásában eltérő volt, a rektumban több pT3a daganat volt (43%) mint a kolonban 

(30%). 

A vénainvázió gyakoriságának vonatkozásában is fokozatos emelkedést lehetett 

megfigyelni a magasabb pT kategóriák mellett: 2%, 22% és 30% a pT2, a pT3, illetve a 

pT4 esetekben. A különbség azonban csak a pT2 és pT3 esetek között bizonyult 

szignifikánsnak (p = 0,0003). 

A pT3a tumorok vénainvázió gyakorisága is szignifikáns különbséget mutatott a 

pT3b csoportéhoz viszonyítva (p <0,0004) és eltért a pT2 tumoroknál észlelt 

gyakoriságtól is (p = 0,03). Másrészt viszont a pT3b daganatoknál talált érinvázió 

gyakoriság egészen hasonló volt a pT4 rákok esetében észlelthez (p = 0,92; NS). A 
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pT3x eseteknél a vénainvázió aránya is a pT3a és pT3b eseteknél észlelt gyakoriság 

közé esett (19. ábra). 

 

12. táblázat 

Az elsődlegesen sebészetileg kezelt tumorok pN, V és M kategóriái a különböző pT 

kategóriákkal való összefüggésben 

 pN0 pN1 pN2 V0 V1 Mx M0 M1(a) Összes

pT1 18 1 (5%) 0 17 2   (11%) 10 9 0 19 

pT2 47 8 (14%) 2   (4%) 56 1   (2%) 26 31 0 57 

pT3 196 138(32%) 95 (22%) 336 93 (22%) 182 204 43(17%) 429 

pT3a 113 70 (35%) 17 (9%) 166 34 (17%) 78 109 13(11%) 200 

pT3b 33 48 (36%) 51 (39%) 92 40 (30%) 51 58 23(28%) 132 

pT3x 50 20 (21%) 27 (28%) 78 19 (20%) 53 37 7  (16%) 97 

pT4 26 28 (32%) 34 (39%) 62 26 (30%) 34 29 25(46%) 88 

Összes 287 175(30%) 131(22%) 471 122(21%) 252 273 68(20%) 593 

A zárójelekben szereplő százalékok az azonos pT kategórián belül a hasonló tulajdonságú 

tumorok megoszlását jelentik. (a) Az arányok meghatározásánál csak az ismert metasztázis-

státuszt vettük figyelembe. 
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18. ábra: A pT kategóriák és a nyirokcsomó-státusz összefüggése 
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Csak 341 (341/593=58%) elsődlegesen sebészileg kezelt beteg esetében volt 

adatunk a távoli  metasztatikus státuszról (12. táblázat). 

Mint várható volt, a pT4 stádiumú daganatok szignifikánsan magasabb arányban 

adtak távoli áttétet, mint a pT3 tumorok (p <0,0001), vagy a pT3b alcsoport (p = 0,03). 

Érdekes megfigyelés, hogy a távoli metasztázis jelenlétének tekintetében is 

szignifikáns különbség volt a pT3a és pT3b tumorokat illetően (p <0,001). Figyelemre 

méltó az is, hogy a pT3x kategóriában az M1 esetek aránya a két alcsoport közé esett 

(19.ábra). 

A nyirokcsomó negatív eseteket külön is elemeztük (13. táblázat, 20.ábra).  

Nyilvánvaló, hogy az érinvázió és a távoli áttétek gyakorisága kisebb volt ebben 

az alcsoportban, mint a teljes esetszám vagy a nyirokcsomó pozitív esetek 

vonatkozásában. A vénainvázió előfordulása itt is szignifikánsan különbözött a pT3a és 

pT3b eseteknél (FET, p = 0,03), de a távoli metasztázis tekintetében nem volt 

szignifikáns különbség a két csoport között (FET). 
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19. ábra: A pT és a V1, M1 kategóriák összefüggése  
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13. táblázat 

Az elsődlegesen sebészileg kezelt pN0 tumorok V és M kategóriái a különböző pT 

kategóriákkal való összefüggésben 

 

 V0 V1 Mx M0 M1 (a) Összes 

pT1 16 2 (11%) 10 8 0 18 

pT2 46 1 (2%) 20 27 0 47 

pT3 168 28 (14%) 83 106 7 (6%) 196 

pT3a 100 13 (12%) 42 66 5 (7%) 113 

pT3b 24 9 (28%) 14 17 2(11%) 33 

pT3x 44 6 (12%) 27 23 0 50 

pT4 22 4 (15%) 10 14 2 (13%) 26 

Összes 252 35 (12%) 123 155 9 (5%) 287 

 

A zárójelekben szereplő százalékok az azonos pT kategórián belül a hasonló tulajdonságú 

tumorok megoszlását jelentik. (a) Az arányok meghatározásánál csak az ismert metasztázis-

státuszú betegeket vettük figyelembe. 
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20.ábra: A pT és V1, M1 kategóriák összefüggése nyirokcsomó negatív esetekben 
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Amikor az elsődlegesen sebészileg kezelt karcinómákat az elhelyezkedésük 

alapján csoportosítottuk, azaz aszerint, hogy a rektumból (n = 134) vagy a kolonból (n = 

454) indultak ki, a különbség mindkét lokalizációban szignifikáns volt a pT3a és a pT3b 

tumorok között a nyirokcsomó pozitív betegség arányát tekintve, illetve a pN2 

kategória, a távoli áttétek és a vénainvázió vonatkozásában is (14. táblázat). 

 

14. táblázat 

A kolon és a rektum pT3a és pT3b kategóriába sorolt daganatainak pN, M és V  

kategóriák szerinti megoszlása 

Kolon pN+/pN0 p pN2/pN1 p M1/M0 (a) p V1/V0 p 

pT3a 58/79  

(42%) 

< 0,0001 12/46 

 (9%) 

0,0003 10/77  

(11%) 

0,01 21/116  

(15%) 

0,03 

pT3b 82/31  

(73%) 

 42/40  

(37%) 

 19/51  

(27%) 

 30/83  

(27%) 

 

Rektum  

pT3a 26/32  

(44%) 

0,0007 5/21  

(36%) 

0,02 2/30  

(6%) 

0,03 11/47 

 (19%) 

0,0004 

pT3b 17/2  

(89%) 

 9/8  

(42%) 

 4/7   

(36%) 

 10/9  

(53%) 

 

 
(a) Az arányok meghatározásánál csak az ismert metasztázis-státuszt vettük figyelembe. 

 

 

A neoadjuváns kezelés után reszekált tumoroknál a TNM kategóriákat és a 

vaszkuláris invázió előfordulását a 15. táblázat tünteti fel. 

A neoadjuváns kezelésben részesült betegek esetében is fokozatosan emelkedett 

a nyirokcsomó-áttétes esetek aránya a magasabb ypT kategóriákkal: 0%, 4%, 51% és 

100% volt az ypT0, ypT2, ypT3, illetve ypT4 esetekben; igaz, hogy az ypT0, ypT1 és 

ypT4 kategóriákba túl kevés eset tartozott ahhoz, hogy statisztikai következtetéseket 

lehessen levonni. Szignifikáns különbség volt az érintett nyirokcsomók előfordulásának 

tekintetében az ypT2 és ypT3 vagy ypT3a kategóriák között (p <0,0001 mindkettőnél), 

míg ez a különbség nem volt szignifikáns az ypT3a (54%) és ypT3b (64%) tumorok 
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között (p = 0,52). Érdekes módon viszont az ypT3x tumorok alacsonyabb arányban 

voltak nyirokcsomó pozitívak (35%). 

A vénainvázió átlagos gyakorisága az ypT tumoroknál (15. táblázat) valamivel 

alacsonyabb volt, mint a pT tumoroknál. A FET nem tárt fel szignifikáns különbséget a 

progresszív pT kategóriák között. A vénainvázió legnagyobb arányban az ypT3a 

alcsoportban fordult elő. A neoadjuváns kezelésben részesült betegek esetében (15. 

táblázat) a távoli áttét gyakorisága alkalmatlan volt az elemzésre, mert ebben a 

csoportban az M1 arány alacsony volt, alátámasztva azt a törekvésünket, hogy a 

kezelést általában azok a betegek kapták, akiknek nem volt felismerhető távoli áttétük. 

 

 

15. táblázat 

A sebészeti kezelést megelőzően neoadjuváns kemoterápiával kezelt daganatok ypT 

kategóriáinak ypN, M és V kategóriák szerinti megoszlása 

 

 ypN0 ypN1 ypN2 V0 V1 Mx M0 M1 Összes

ypT0 5 0 0 5 0 1 4 0 5 

ypT1 8 0 1 9 0 2 6 1 9 

ypT2 26 0 1 24 3 4 23 0 27 

ypT3 32 25 9 52 13 19 44 3 66 

ypT3a 16 15 4 28 7 10 24 1 35 

ypT3b 5 6 3 12 2 3 9 2 14 

ypT3x 11 4 2 14 3 6 11 0 17 

ypT4 0 0 1 1 0 0 0 1 1 

Összes yT 71 25 12 93 15 26 77 5 108 
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5. MEGBESZÉLÉS 

 

5.1. A kolorektális karcinómák nyirokcsomóstátuszának meghatározása. 

Kvantitatív és kvalitatív szempontok - a szentinel nyirokcsomó-teória alkalmazása 

vastagbélkarcinómában 

 

A kolorektális karcinóma pontos stádium meghatározásához szükséges 

nyirokcsomószám tekintetében számos ajánlás létezik, de egységes álláspont nincs. 

Különböző szerzők különböző nyirokcsomószámot tartanak szükségesnek, és ez a 

nyirokcsomószám az egyes tanulmányok alapján 7-től 20-ig változhat [23, 25, 34, 92, 

93, 94] (16. táblázat). Az AJCC a daganatok TNM csoportosításának 5. kiadásának 

mellékletében12 nyirokcsomót tekint optimális minimum számnak [35]. 

 

 

16. táblázat 

A kolorektális karcinómák adekvát stádiumbeosztásához javasolt vizsgálandó 

nyirokcsomószámok 

 

Nyirokcsomók száma Irodalom (első szerzőkkel) 

7 

8 

12 

13 

16 

17 

20 

Mainprize [92], Caplin [95],  

Maurel [23] 

AJCC [35] 

Scott [25] 

Cserni [66] 

Goldstein [34] 

Greco [93] 

 

 

 

 

Zsírfeltáró technikák növelhetik ugyan a kinyerhető nyirokcsomók számát [25, 

96, 97], de magas költségük és a velük járó többlet munkamennyiség miatt a napi rutin 

 57



munkában nem használhatók. Egyes szerzők szerint ráadásul lényegesen nem 

változtatják meg a nyirokcsomóstátuszt sem [98]. 

Saját adataink elemzése során azt találtuk, hogy 0-6 nyirokcsomó vizsgálatával 

kevesebb nyirokcsomó pozitív esetet tudunk azonosítani, mint ha több mint 6 

nyirokcsomó kerül feldolgozásra. Caplin és munkatársai [95] egy tanulmányukban 

Dukes B kolorektális karcinomás betegeknél rosszabb túlélést tapasztaltak, ha 6-nál 

kevesebb nyirokcsomó került vizsgálatra, feltehetően az álnegatív nyirokcsomóstátusz 

miatt. A mi eredményeink is alátámasztják ezt a megfigyelést. Másrészről olyan 

optimális nyirokcsomószámot is próbáltunk meghatározni, amely mellett az onkológiai 

stádium meghatározás pontossága döntő többségben megfelelő. 

Az nyilvánvaló, hogy n számú eltávolított nyirokcsomó közül 1 metasztatikus 

nyirokcsomó azonosításához optimális esetben (ha az első vizsgált nyirokcsomóban van 

áttét) elegendő 1 nyirokcsomó vizsgálata. A legrosszabb esetben azonban az áttétes 

nyirokcsomók utolsóként kerülnek azonosításra: ilyenkor a vizsgálandó nyirokcsomók 

száma: n - a metasztatikus nyirokcsomók száma + 1. Az utóbbi forgatókönyvet alapul 

véve, adataink alapján, az 1 vagy 3-nál több metasztatikus nyirokcsomó érintettségű 

betegek (legalább 90%-os) azonosításához 16, illetve 13 nyirokcsomót kellene 

vizsgálni. 

Az itt tárgyalt kvantitatív megközelítések számos hiányossággal bírnak, például 

mindig magukban foglalnak jelentős számú olyan tumort, amelyeknél a stádium 

szuboptimális nyirokcsomószám alapján lett meghatározva, vagy egyre nagyobb számú 

nyirokcsomó vizsgálatát sugallják. Ezek miatt óvatosságra van szükség az eredmények 

értelmezésekor. A megadott számok inkább úgy értelmezendők, hogy (a későbbiekben 

tárgyalt kvalitatív szelekció hiányában) minden nyirokcsomó eltávolítására és 

vizsgálatára kísérletet téve, a staging ezen nyirokcsomószámok mellett tekinthető 

kellően megbízhatónak, és nem úgy kell értelmezni őket, hogy ennyi nyirokcsomó 

kinyerését követően értelmetlen további nyirokcsomók után kutatni. 

A nyirokcsomóstátusz kvantitatív megközelítésének fentiekben jelzett korlátai 

miatt felvetettük egy kvalitatívabb megközelítés lehetőségét is, és kísérletet tettünk a 

daganatok szentinel nyirokcsomóinak azonosítására. 

Az őrszemmirigy kifejezést (glands sentinel) valószínűleg Braithwaite használta 

először 1923-ban [99], aki az ileocoecalis terület nyirokelvezetését vizsgálta fekélyes 
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folyamatokban, azaz az általa használt kifejezésnek közvetlen onkológiai vonatkozásai 

nincsenek.  Később hasonló kifejezéssel találkozhatunk Gouldnál, aki 1960-ban parotisz 

tumoros betegeknél végzett vizsgálatai alapján úgy találta, hogy az úgynevezett 

anguláris nyirokcsomó állapota jól jelzi a regionális nyirokcsomók metasztatikus 

állapotát. Ezt a nyirokcsomót őrszemnyirokcsomónak nevezte el (sentinel node), és 

javasolta ennek eltávolítását és intraoperatív vizsgálatát [100]. Ez az 

őrszemnyirokcsomó definíció anatómiai alapokon nyugszik, és nincs sok köze a 

nyirokelvezetés térképezésén alapuló funkcionális definícióhoz [101]. 

A mai értelemben vett funkcionális őrszemnyirokcsomó elmélet kidolgozása és a 

szentinel nyirokcsomó (sentinel lymph node) elnevezés Ramón Cabanas nevéhez 

fűződik, aki 1977-ben közölte péniszkarcinómás betegeivel végzett vizsgálatának 

eredményeit. Megállapította, hogy létezik egy olyan regionális nyirokcsomó, az 

őrszemnyirokcsomó, amelyik a regionális áttétképződés első helye. Javasolta ennek a 

nyirokcsomónak az eltávolítását és vizsgálatát az inguinalis blokkdisszekció 

szükségességének megállapításához [43]. 

A módszert később a melanoma, majd a korai emlőrák vonatkozásában 

fejlesztették tovább és alkalmazták kiterjedten Morton, Krag, Giuliano és kollégáik 

úttörő munkái alapján [44-46, 101]. 

Más lokalizációjú és típusú daganatok esetében is történtek vizsgálatok arra 

vonatkozóan, hogy őrszemnyirokcsomók azonosíthatók és eltávolíthatók-e, valamint 

megbízhatóan jelzik-e a regionális nyirokcsomók áttétes vagy áttétmentes állapotát [48-

53]. Bizonyos esetekben, mint például a tüdődaganatoknál, komoly nehézségei vannak a 

szentinel nyirokcsomó azonosításának, mégis úgy tűnik, hogy az alapelv az összes 

szolid tumor esetében érvényes lehet [47]. 

Magyarországon az őrszemnyirokcsomó-biopszia alkalmazásáról először 

intézményünkből számoltak be melanoma malignum [56], majd emlőrák 

vonatkozásában [57, 58].  

A daganat nyirokelvezetésének feltérképezése vitális kék festékkel vagy 

radioizotóppal jelölt kolloiddal lehetővé teszi a nyirokelvezetés első állomásának, a 

szentinel nyirokcsomóknak a felismerését. Ezek az áttét képződésének legvalószínűbb 

helyei, és negativitásuk esetében nagy a valószínűsége, hogy a többi nyirokcsomó is 

áttétmentes. 
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Rutin patológiai feldolgozásnál a nyirokcsomóknak csak egy része kerül 

vizsgálatra. A szentinel nyirokcsomók azonosítása lehetővé teszi azok részletesebb 

hisztopatológiai feldolgozását, így a daganat pontosabb stádium meghatározását. Kisebb 

számú nyirokcsomó lépcsőzetes metszése, esetleges immunhisztokémiai vizsgálata 

ugyanis megvalósítható, de az összes nyirokcsomó ilyen módszerekkel való 

feldolgozása lényegében elérhetetlen. Emlőrák és melanoma esetében a szentinel 

nyirokcsomó azonosításának a stádium pontosabb meghatározása mellett a fő előnye 

abban rejlik, hogy megvédhet a felesleges, kiterjesztett nyirokcsomó disszekciótól. A 

daganatok más csoportjában, például kolorektális rákoknál, a szentinel nyirokcsomó 

pozitivitás kevésbé befolyásolja a sebészi kezelést, hiszen a nyirokcsomó eltávolítás 

annak standardizált része (esetleg aberráns drenázs miatt a műtét kiterjesztettebb lehet), 

de másféle előnye mégis lehet: javuló staginghez vezethet, és az okkult áttétek 

kimutatásával adjuváns kezelést vonhat maga után [102].  

Komoly kritika alapja lehet a kolorektális daganatok nyirokcsomó stagingjével 

kapcsolatban az, hogy annak ellenére, hogy a nyirokcsomók pontos állapotának 

meghatározása az egyik legfontosabb prognosztikai tényező e betegségben, mégis a 

nyirokcsomó negatív betegek nagy százaléka hal meg a betegségben [103]. Ennek oka 

lehet a téves stádiumba sorolás is. A szentinel nyirokcsomó vizsgálatával kapcsolatban 

az lenne az egyik igény, hogy az okkult metasztázisokat is felismerve áthidalja ezt a 

problémát [104]. 

Kolorektális karcinóma esetében az őrszemnyirokcsomó meghatározására 

vonatkozó első közlés Sahatól és munkatársaitól származik egy kongresszusi absztrakt 

formájában [54]; a munkacsoport igen jó kezdeti eredményekről számolt be. Azóta 

számos közlemény jelent meg ebben a témában, de az őrszemnyirokcsomó térképezés 

hasznosságát illetően nem alakult ki összhang. 

Annak ellenére, hogy a szentinel nyirokcsomó térképezést technikailag 

egyszerűnek tartják kolorektális karcinómák esetében [55], néhány tanulmányban 

elfogadhatatlanul magas álnegatív arányt közöltek [105]. 

Vastagbélrákban a prognózis elsődlegesen a nyirokcsomók érintettségétől függ. 

Bár a szentinel nyirokcsomók vizsgálata pontosabb stádium besorolást eredményezhet, 

anyagunkban magas volt a hamis negatív arány és ez rámutat az őrszemnyirokcsomó 

azonosításának korlátaira kolorektális karcinomák esetében. A legtöbb esetben ez a 
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magas fals negatív arány a fő visszatartó ereje vastagbéldaganatok esetén a nyirokút-

térképezésnek és az őrszemnyirokcsomó azonosításnak [105-107]. 

Kedvezőtlen eredményeink több tényezővel is magyarázhatók. Ezek némelyike 

technikai jellegű. Nincs egységes álláspont az irodalomban a követendő metodikát 

illetően; a jelölőanyag, illetve a jelölés módja is változó [108]. Legtöbb munkacsoport 

kék festéket használt jelölőanyagként [105, 109-114], de voltak, akik ezt radioaktív 

anyag beadásával és gamma szonda használatával egészítették ki [115, 116]. Néhányan 

csak radioaktív jelölőanyagot használtak [117, 118]. A jelölés a legtöbb vizsgálatban 

szubszerozusan, in vivo történt, de írtak le ex vivo nyirokút-térképezést is [108]. 

Az sem egységes, mit tekintenek szentinel nyirokcsomónak az egyes szerzők. 

Bendavid és munkatársai a tumorhoz legközelebb eső 4-5 nyirokcsomót minősítették 

valódi szentinel nyirokcsomónak [112], Gandy és munkatársai viszont minden kék 

nyirokcsomót őrszemnyirokcsomónak tekintettek [113], akárcsak mi a vizsgálatunk első 

(A) fázisában. Emiatt az átlagos „szentinel” nyirokcsomószám (lényegében a kékre 

festődött nyirokcsomók átlagos száma) 7,1 volt. 

 Saha és munkatársai az első négy kékre festődő nyirokcsomót jelölték meg és 

tekintették őrszemnyirokcsomónak [55]. Így a festéktúlfolyás okozta második vonalbeli 

nyirokcsomók jelölődéséből adódó téves azonosítás lehetősége csökken. Mivel az 

eredményeik kitűnőek voltak [55], mi is megpróbálkoztunk ezzel a módosítással, amitől 

az eredményeink javulását vártuk, de adataink (4. és 5. táblázat) ezt nem igazolták; úgy 

tűnt, hogy a módszertani váltás nem váltotta be a reményeket. Ennek egyik oka lehet 

azonban az is, hogy a módosított metodikával vizsgált betegek között kevés volt a 

nyirokcsomóáttétes eset.  

További kritikus pont lehet a kék festék beadásától a reszekcióig eltelt idő, ami 

lehetővé teszi a festék elfolyását, de feltehetően még nem eredményezi az első festődött 

nyirokcsomó teljes elszíntelenedését. Egyes munkacsoportoknál ez 1-60 percig változott 

[108]; természetesen az időintervallum függ az intraoperatív szituációtól is. Gandyék 48 

órás formalinos fixálás után keresték a kékre jelölődött nyirokcsomókat [113]. 

 Több tumorban nyirokér inváziót találtunk és a kiterjedt nyirokérinváziót 

emlőrák esetében is korlátozó tényezőnek tartják, amely magasabb álnegatív arányhoz 

vezethet [119]. 
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Az extenzív nyirokcsomó érintettség szintén veszélyeztetheti a valódi 

őrszemnyirokcsomó felismerését, amint azt emlőrákok kapcsán is megfigyelték [120]. 

Erről lehetett szó Joosten és munkatársai néhány esetében is, ahol a hamis negatív arány 

az általunk leírtnak felelt meg [110]. Anyagunkban a második (B) fázisban végzett 

vizsgálat során mind a három álnegatív eset pN2 stádiumú volt; az egyiknél 11 

nyirokcsomó tartalmazott áttétet, és emellett non-Hodgkin lymphomát is 

diagnosztizáltunk a betegnél. 

Emlőrák vonatkozásában azt is leírták, hogy a daganat mérete is szerepet játszhat 

a szentinel nyirokcsomó megfelelő azonosításában. Nagyobb tumorok esetében 

nagyobb a lehetősége a téves őrszemnyirokcsomó azonosításnak [120-122]. A bélfalban 

történő direkt tumoros terjedés összenyomhatja a nyirokereket, és így megváltoztathatja 

az eredeti nyirokelfolyást, eltérítve a kék festéket a valódi őrszemnyirokcsomótól. 

Amennyiben ez igazolódna, akkor a tumorméret nagy korlátja lenne a szentinel 

nyirokcsomó biopsziának a legtöbb pT3 és pT4 tumor esetében, ahol a legnagyobb 

gyakoriságban fordul elő metasztatikus nyirokcsomó. Ugyanakkor egyre nyilvánvalóbb, 

hogy azoknak a betegeknek, akiknek pT3 stádiumú daganatuk van, a 

nyirokcsomóstátusztól függetlenül előnyük származik az adjuváns kemoterápiából, így 

az őrszemnyirokcsomó-biopsziát a későbbiekben inkább a pT1 és pT2 tumorok 

esetében kellene vizsgálni. Az ilyen tumorokban a szentinel nyirokcsomó 

mikrostagingje, sorozatmetszetek és immunhisztokémia alkalmazásával, segítene 

kiválasztani azokat a betegeket, akiknek szintén előnye származhat az adjuváns 

kemoterápiából. 

Az általunk vizsgált betegek közül hatnál az őrszemnyirokcsomók részletesebb 

feldolgozása izolált tumorsejteket igazolt, és bár ezek jelentősége ma még nem teljesen 

tisztázott, egy napjainkban végzett metaanalízis az egyik potenciális előnyként említi 

ezeknek az okkult tumorsejteknek a felismerését [123]. Úgy tűnik, hogy nyirokcsomó 

negatív betegeknél, akiknél immunhisztokémiával vagy PCR technikával 

mikrometasztazist találtak, magasabb volt a lokális recidíva aránya, és rosszabb a túlélés 

[124, 125], ami miatt esetleg ezek is kezelést igényelhetnek. 

Az előbbiekben említett metaanalízisben [123] Saha és munkatársai jó 

eredményeivel szemben a legtöbb munkacsoportnál, hozzánk hasonlóan igen magasnak 

bizonyult az álnegatív arány. A Sukamal Saha vezette flinti munkacsoport 
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kiemelkedően jó eredményeit részben a magas esetszámmal, a sebész jártasságával 

magyarázzák. A metaanalízisben feldolgozott 33 munkacsoport, Saháékat kivéve, 

átlagosan 37 beteget vizsgált, szemben a flintiek által publikált 500 beteggel. 

Saha és munkatársai az első 56 betegen szerzett tapasztalataik alapján a festődési 

arányt 98%-nak találták, vagyis a szentinel nyirokcsomó azonosítása egy esetet 

kivételével sikeres volt. Egy, kettő és három őrszemnyirokcsomót találtak 29, 22, illetve 

4 esetben. A 21 beteg közül, akinél nyirokcsomó érintettség volt, csak kettőnél voltak 

álnegatívak az őrszemnyirokcsomók. A hamis-negativitási arányt 3,6%-nak adták meg 

(2/55), holott az a szokásos definíció (hamis negatív esetek / összes pozitív eset) mellett 

9,5% (2/21) lenne, ami még így is lényegesen alacsonyabb, mint sok más közleményben 

és a jelen munkában leírt arány. A tumor méretet nem közölték eseteik kapcsán, és ez is 

nagy különbség lehet [54].  

Bár a tumor méretének, úgy tűnik, nincs prognosztikai jelentősége kolorektális 

karcinomák esetében, ha az invázió mélységét is figyelembe vesszük [126], feltehetően 

mégis befolyásolja az őrszemnyirokcsomó-biopszia eredményeit. Már kis technikai 

különbségek is nagy hatással lehetnek az eredményekre. Ezt mutatják egy másik 

munkacsoport eredményei is: Joosten és munkatársai 50 beteg vizsgálata után 

viszonylag alacsony, 70 %-os, sikeres festődési arányt és emellett magas, 60%-os, 

álnegatív arányt, továbbá alacsony pozitív prediktív értéket (55%) találtak anyagukban. 

Ezek után azt a következtetést vonták le, hogy a szentinel nyirokcsomó meghatározása 

kolorektális karcinomák esetében megbízhatatlan [110]. A mi eredményeink is emellett 

szólnak (5. táblázat). 

Joostenék [110] kedvezőtlen eredményeit részben technikai problémák is 

okozhatták. Néhány betegüknél, akiknél nem volt sikeres a festődés, a festéket a bél 

lumenébe adták a szubszerozus beadás helyett. Másrészről, több esetben acetonba 

helyezték a preparátumot, a mezenteriális zsír kioldására, de ez a festéket is kioldotta. 

Végül néhány esetüknél makroszkóposan is nyilvánvaló volt a nyirokcsomók 

metasztatikus érintettsége, és ezekben az esetekben a nyirokáramlás megváltozhatott, 

elterelődhetett. 

Azoknál a betegeknél, akiknél a daganat csak a bélfalra lokalizálódik, és nincs 

kimutatott nyirokcsomó metasztázis, 20-30%-ban a kuratív műtét ellenére is lokális 

recidíva vagy távoli áttét fejlődik ki [127]. Ezeknél a lokalizáltnak vélt betegségeknél a 
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viszonylag magas halálozási arány egyik lehetséges oka lehet a tévesen azonosított 

negatív nyirokcsomóstátusz is. Előfordulhat, hogy a hagyományos nyirokcsomó 

kinyerési és feldolgozási módszerekkel nem sikerült megtalálni az áttétes nyirokcsomót, 

vagy az is lehetséges, hogy elégtelen volt a nyirokcsomó-disszekció radikalitása. Ezek a 

betegek potenciálisan elesnek attól az előnytől, amelyet az azonosított pozitív 

nyirokcsomó esetében a kemoterápia nyújthat. 

Ezért fontos olyan módszereket találni, amelyek elősegítik az áttétes 

nyirokcsomók felismerését. Ennek egyik lehetséges módja lehet az őrszemnyirokcsomó 

elmélet alkalmazása, ugyanis ez azt mondja ki, hogy a daganatot közvetlenül drenáló 

nyirokcsomók a limfogén metasztázis legvalószínűbb helyei. Így a nyirokcsomóstátusz 

adekvát meghatározása e nyirokcsomó vagy nyirokcsomók azonosításán és részletes 

szövettani vizsgálatán alapulhat [128]. 

Kolorektális karcinómák esetében az őrszemnyirokcsomók azonosításának és 

vizsgálatának célja a stádium minél pontosabb meghatározása, nem úgy, mint 

emlőrákoknál, ahol a cél a nyirokcsomó disszekció mértékének csökkentése. A stádium 

pontosabb felismerése lehetőséget ad az adjuváns kezelés szükség szerinti 

alkalmazására, ami a betegek túlélési és gyógyulási esélyeit növeli. A szentinel 

nyirokcsomó biopszia előnye lehet még a sebész számára, hogy segíthet az aberráns 

nyirok drenázs felderítésében, amikor szélesebb reszekcióra lehet szükség (pl. kolon 

aszcendens tumor esetén a flexura lienalis közelében lévő nyirokcsomó) [129-131], bár 

eseteinkben ilyenre nem találtunk példát. A következő fejezet eredményei inkább azt 

sugallják, hogy a jelenség ritka lehet, és a metasztatikus nyirokcsomók csak kivételesen 

esnek a tumortól 3 cm-nél távolabbi bélszakasz zsírszövetébe.  

A technika változtatásától eredményeink javulását vártuk, de úgy tűnik, ez nem 

váltotta be reményeinket. Ennek egyik magyarázata lehet, hogy a vizsgált betegek 

között kevés volt a nyirokcsomó-áttétes daganat. Bár az izolált tumorsejteket is 

figyelembe véve az őrszemnyirokcsomó-alapú staging eredményei jobbnak tűnnek (5. 

táblázat C), nem szabad megfeledkezni arról, hogy az egyéb nyirokcsomók 

feldolgozása kevésbé volt alapos, ami eleve metodikai torzításhoz vezethet. Ugyanakkor 

Wong és munkatársai megvizsgálták az egyéb nyirokcsomókat is a szentinel 

nyirokcsomókhoz hasonló részletességgel, és szignifikánsan magasabb arányban 

találtak tumorsejteket az őrszemnyirokcsomók állományában [132]. Turner és 
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munkatársai is hasonló eredményre jutottak [133], ami végül is az elmélet helyességét 

igazolja vastagbélrákoknál is. 

Mindent figyelembe véve, sem az eredeti metodikával, sem a későbbiekben 

módosított módszerrel nem értünk el bíztató eredményeket. Bár az utóbbi metodika, az 

őrszemnyirokcsomók intraoperatív sebészi azonosításával azért is kedvezőtlenebbnek 

tűnhet, mert kevés volt a vizsgált betegek között a nyirokcsomóáttétes, további direkt 

tapasztalatokat ezen a területen nem sikerült szereznünk. A témában érdeklődést mutató 

sebész kollegánk ugyanis munkahelyet váltott, és nem adatott meg több beteg 

eredményei alapján elemezni a módosított azonosítási technikát. 

 

 

5.2. A kolorektális karcinómák nyirokcsomóstátuszának meghatározása. A 

nyirokcsomók primer tumortól való távolsága  

 

Számos különféle javaslatot tettek arra vonatkozóan, hogy mennyi az a 

minimális nyirokcsomószám, amennyi a kolorektális karcinóma pontos 

stádiumbeosztásához szükséges. A 16. táblázat összefoglalja néhány szerző ajánlását 

ebben a vonatkozásban. 

Bár a nyirokcsomóstátusz megbízható és helyes megállapítása nemcsak a 

kinyerhető nyirokcsomók számától, hanem a nyirokcsomók bizonyos minőségi 

jellemzőitől is függhet, a legtöbb ezzel foglalkozó közlemény végkonklúziója mégis az, 

hogy igyekezni kell a lehető legtöbb, tulajdonképpen az összes fellelhető nyirokcsomót 

eltávolítani. A 16. táblázat alapján jelenleg is ellentmondások vannak a pontos 

staginghez szükséges optimális nyirokcsomószámot illetően. Az előzőekben részletezett 

tanulmányunkban (2-5.1 fejezetek) azt találtuk, hogy ha hétnél kevesebb nyirokcsomó 

kerül vizsgálatra, akkor nagyobb lehet a tévesen negatív pN0 kategóriába sorolás 

kockázata, hiszen a nyirokcsomó áttétes tumorok ezekben az esetekben alulmaradtak az 

áttétmentesekkel szemben, holott a tumorok összességében és magasabb vizsgált 

nyirokcsomószám mellett ez fordítva volt [66]. 

A kolorektális karcinomák megfelelő diagnosztikája és kezelése is 

multidiszciplináris megközelítést igényel. A betegek kezelésének kialakításában 

egyelőre fontos szerepet kap a nyirokcsomóstátusz, és a multidiszciplináris 

 65



megbeszéléseken látni lehet, hogy egyes helyeken milyen alacsony nyirokcsomószámok 

alapján adják meg a pN kategóriát [134]. Hasonló alacsony számok saját 

intézményünkben is gyakoriak voltak 1998 előtt [66]. 

Ugyanakkor, ha képesek lennénk elkülöníteni azokat a nyirokcsomókat, amelyek 

nagyobb valószínűséggel áttétesek, azoktól, amelyekben minimális vagy elhanyagolható 

gyakorisággal alakulnak ki metasztázisok, akkor le tudnánk csökkenteni azt az időt, 

amelyet a patológusnak azzal kell töltenie, hogy a perikolikus, illetve perirektális zsírból 

a nyirokcsomókat kinyerje. Felvetettük, hogy a nyirokcsomók tumortól való távolsága 

ilyen tényező lehet, és segítheti a nyirokcsomók közti szelektálást. Feltételeztük, hogy a 

kinyerhető nyirokcsomók száma elsődlegesen függ a tumortól való távolságuktól. Ha 

nincs más lényeges oka a nyirokcsomó megnagyobbodásnak, akkor a tapintás alapján 

fellelhető nyirokcsomók leggyakrabban a tumor közelében találhatók és csak kisszámú 

ilyen nyirokcsomó található a tumor végeitől számított 3 cm-nél nagyobb távolságra. 

 Vizsgálataink során a tumortól abluminálisan és attól mindkét irányban 1-1 cm-

re eső bélszakaszhoz tartozó zsírszövetben talált nyirokcsomók feldolgozásával pontos 

kvalitatív (áttétes vagy áttétmentes) nyirokcsomóstátuszt kaptunk 100-ból 99 esetben. 

Így az álnegatív arány (a hamis negatív esetek száma osztva az összes pozitív, azaz 

nyirokcsomó-áttétes eset számával) a kolorektális karcinóma stádiumbeosztása során  

csupán ennek a frakciónak (eseteinknél az A-val jelölt frakciónak) a vizsgálatával 1,9%-

nak adódott. Eredményeink azt is mutatják, hogy a pontos kvalitatív 

nyirokcsomóstátuszt minden esetben sikerült megállapítani a B frakcióban található 

nyirokcsomókat is vizsgálva. A kvantitatív nyirokcsomóstátusz vonatkozásában is 

elegendőnek tűnik az A és a B területek nyirokcsomóinak elemzése, bár adataink arra 

utalnak, hogy 3 nyirokcsomó érintettsége esetén szükséges lehet további nyirokcsomók 

kinyerése is az esetleges pN2 státusz felismeréséhez. 

Eredményeink lektorált patológiai folyóiratban való közlését követően [68], a 

kedvező tapasztalatokra való tekintettel, egy ideig csak az A és a B szakasz 

nyirokcsomóit vizsgáltuk. Mivel felmerült a lehetősége annak, hogy 100 eset tanulsága 

nem bír kellő súllyal a patológiai módszer megváltoztatásához, 2001-ben ismét 

visszatértünk egy olyan részletes feldolgozásra, amelyben a teljes eltávolított 

mezokolonban, illetve mezorektumban felkerestük és feldolgoztuk a nyirokcsomókat. 

Korábbi tapasztalatainkat felhasználva azonban az előzőleg elkülönített A és B szakaszt 
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összevonva vizsgáljuk (mint a tumort és az attól proximálisan és disztálisan 

elhelyezkedő 3 cm hosszú szakasz körüli nyirokcsomókat; AB szakasz) és az ebben 

talált nyirokcsomókat az ezen túli nyirokcsomóktól különítjük el (egybevonva a korábbi 

C és D frakciókat; CD szakasz). 

A jelzett módosítással 2008. végéig további 651 kolorektális karcinómát 

vizsgáltunk, kizárva a multiplex vastagbélrákokat, in szitu karcinómákat, recidív 

tumorokat és neoadjuváns kezelést követően komplett regressziót mutató ypT0 

tumorokat. Jelen megbeszélés céljából megnéztük, hogy ezeknél hogyan alakult a 

nyirokcsomóstátusz. 

Az esetek közül 329 ( 51%) volt nyirokcsomó negatív, tehát pN0. A 322 (49%) 

nyirokcsomó pozitív eset között 6 (1,9%) olyat találtunk, amelyben a CD frakcióban 

úgy volt metasztatikus nyirokcsomó (egy esetben kettő, a többiben egy), hogy az AB 

szakasz nyirokcsomói metasztázismentesek voltak, ami 1,9%-os hamis negativitást 

jelent (17. táblázat). A mindkét területen áttétes nyirokcsomót mutató betegek nagyobb 

része (43/53, 85%) a pN2 kategóriába tartozott, alátámasztva azt, hogy a 3 cm-es 

longitudinális zónán kívüli nyirokcsomók érintettsége csak másodlagosan és később jön 

létre az esetek jelentős részében. Az utóbbi betegek közül az AB bélszakasz 

nyirokcsomói a helyes pN1-pN2 besorolást is lehetővé tették 36/43 (83%) esetben. Az 

AB szakasz nyirokcsomói alapján 7 tévesen pN1-nek minősíthető vastagbélrák közül 5 

esetben 3 áttétes nyirokcsomó jutott az AB szakaszra, és ehhez adódott hozzá 1 (3 eset), 

3 vagy 6 (1-1 eset) további metasztatikus nyirokcsomó a CD szakaszból. Két eset 

azonban a megfogalmazott javaslat alapján tévesen pN1 kategóriába került volna akkor, 

ha csak 3 AB frakcióba eső nyirokcsomó érintettségekor történik próbálkozás további 

nyirokcsomók vizsgálatára (AB szakasz alapján 2/7 és 1/7 áttétes, illetve CD szakasz 

alapján további 3/8 és 4/8 áttétes nyirokcsomóval). Ez további 0,6%-os tévedést 

eredményezne a nyirokcsomóstátusz helyes megítélésében, bár ez a tévedés a 

kezelésben kevésbé okozna eltérést, mert annak tervezésében a kvalitatív  

nyirokcsomóstátusz (pN0 szemben a pN1 vagy pN2-vel) egyelőre nagyobb szereppel 

bír, mint a kvantitatív (pN1 szemben a pN2-vel) [2, 135]. Az utólagos vizsgálatok tehát, 

amelyeket a 100 eseten alapuló tanulmányunk [68] végén még szükségesnek tartottunk, 

igazolták az ott levont következtetéseinket. 
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17. táblázat 

A nyirokcsomó áttétek lokalizáció szerinti megoszlása utóvizsgálataink során 

 

 CD szakasz nyirokcsomói 

AB szakasz nyirokcsomói pN0 pN+ (pN1/pN2) Összes 

pN0 329 6 (6/0) 335 

pN+ (pN1/pN2) 263 (167/96) 53 (10/43) 316 

Összes 592 59 651 

 

AB szakasz: a tumort magában foglaló és széleitől a bél hossztengelyében 3 cm-es határig tartó 

proximális és disztális bélszakasz; CD szakasz: az AB szakaszon kívül eső, a tumortól a bél 

hossztengelyében több, mint 3 cm-re eső bélszakasz; pN+: nyirokcsomó áttétes; pN0, pN1 és 

pN2: a pTNM által definiált kategóriák [12, 13]. 

 

 

5.3. A kolorektális karcinómák nyirokcsomóstátuszának meghatározása. A 

nyirokcsomó áttétek méretének vizsgálata.  

 

Adataink arra utalnak, hogy a legnagyobb áttét mérete összefügg a 

metasztatikusan érintett nyirokcsomók számával. Azaz, minél nagyobb a legnagyobb 

áttét mérete annál több nyirokcsomót érinthet a limfogén disszemináció. Ezt 

felfoghatjuk a kolorektális karcinómában a szentinel nyirokcsomó teória indirekt 

bizonyítékának is, annak ellenére, hogy több korábbi tanulmány (beleértve saját első 

eredményeinket is) azzal a következtetéssel zárult, hogy vastagbélrákok esetén ez az 

elmélet nem feltétlenül érvényesül [66, 110, 136]. 

Más, jobban tanulmányozott tumorok és anatómiai lokalizációk kapcsán a 

szentinel nyirokcsomóban lévő metasztázis méretét találták a további nyirokcsomó-

érintettség egyik legerősebb prediktorának. Emlőrákban - többváltozós elemzést 

használva - azt találták, hogy az őrszemnyirokcsomó-metasztázis mérete független 

prediktív tényező egyéb regionális nyirokcsomók áttéteinek kockázata szempontjából 

[75, 137, 138]. A kaszkádszerű mechanizmus, mely szerint egy nyirokcsomóból 

(értelmezésünk szerint a szentinel nyirokcsomó(k)ból) a metasztázis továbbjut más 
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nyirokcsomókba (a második majd harmadik vonalbeli nem szentinel nyirokcsomókba), 

megfelelő magyarázat  emlőrákokban az érintett hónalji nyirokcsomók megoszlására. 

Néhány betegnél ugyanis több metasztatikus nyirokcsomó jelenik meg, mint az a 

véletlenszerű megoszlásból következne [139]. Melanomában a metasztázis méretét 

szintén a további nyirokcsomó érintettség prediktorának találták [73, 74, 140]. Ugyanez 

igaznak tűnik kolorektális karcinómák esetében is. 

A legnagyobb áttét méretének meghatározására szolgáló módszerünk torzíthat is 

valamelyest, mert a nyirokcsomókat nem vizsgáltunk lépcsőzetes metszéssel, mint a 

szentinel nyirokcsomókat szoktuk, így elképzelhető, hogy a hisztológiai metszeten mért 

legnagyobb méret nem a valódi legnagyobb átmérőnek felel meg. Úgy gondoljuk, hogy 

ez a mérés csak gyakorlatias becslése a nyirokcsomóáttét térfogatának, és jól tükrözi a 

mindennapos gyakorlatot a patológiai laboratóriumokban. Ugyanakkor több 

háromdimenziós testet vagy azok térfogatát jellemez jól egyetlen dimenzió - általában a 

legnagyobb - méretének a megadása. Az egy, nem feltétlenül a valódi legnagyobb méret 

megadásából származó hiba lehet az egyik lehetséges oka a 15. és 16. ábrán a pontok 

tökéletlen illeszkedésének. Egy másik lehetséges közrejátszó tényező lehet az, hogy a 

kolorektális karcinómák esetében a szentinel nyirokcsomók száma tanulmányoktól és 

definícióktól függően ingadozik 1 és 6 között. (Saha és mtsai [55] módszerének 

adaptálásával nálunk maximum 4 lehetett az őrszemnyirokcsomók száma.)  Így, ha 

szimultán több (őrszem)nyirokcsomóban alakult ki kis volumenű áttét, akkor az ahhoz 

vezetett, hogy kis metasztázis méret mellett mutatkozott többszörös nyirokcsomó-

érintettség. Meg kell azonban jegyezni, hogy tökéletes illeszkedést a szentinel 

nyirokcsomóáttét és a további áttétek előfordulása között más szerveket vizsgáló 

tanulmányokban sem találtak, annak ellenére, hogy a szentinel nyirokcsomót 

lépcsőzetes metszéssel teljes egészében feldolgozták, és ez arra utal, hogy más faktorok 

is közrejátszanak a ráksejtek egyik helyről a másikra való terjedésénél. 

Kolorektális rákok esetében a prognózist az LNR alapján legalább olyan jól, 

vagy még jobban meg lehet becsülni, mint a TNM rendszer pN kategóriája alapján [88, 

141]. Ez összefügghet azzal a ténnyel, hogy a nyirokcsomó-érintettség nemcsak 

minőségi, hanem mennyiségi prognosztikai faktor is, és mint ilyen, függ a szövettanilag 

vizsgált nyirokcsomók számától. Jelentősége van például annak, hogy egy metasztatikus 

nyirokcsomót 3 vagy 30 nyirokcsomó vizsgálata után találtunk-e. 
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A vizsgált nyirokcsomók számát önmagában is prognosztikai jelentőséggel bíró 

tényezőnek találták [64], mivel emeli a patológiai nyirokcsomó staging 

megbízhatóságát. 

A Survival Epidemiology and End Results adatbázis túlélési adatait elemezve 

megállapítható volt, hogy ha a nyirokcsomókat ekvivalensnek tekintjük, akkor nincs 

egy olyan meghatározható minimális, az összesnél kevesebb vizsgálandó 

nyirokcsomószám CRC-ben, amely alapján a nyirokcsomó státusz megbízható lenne. 

Minden nyirokcsomó hisztológiai vizsgálatára törekedni kellene [31]. Ez volt a mi 

célunk is a tanulmány időszaka alatt. Az áttétes nyirokcsomók száma szoros 

összefüggést mutatott a LNR-rel, és ez igazolja az előző állítást. Mivel az érintett 

nyirokcsomók száma prognosztikai paraméter kolorektális karcinómában [13, 76], 

indirekt módon a legnagyobb metasztázis méret is tükrözi a prognózist, akár a pN1-ből 

a pN2-be való átmenettel, akár az érintett nyirokcsomók számával párhuzamosan, vagy 

a nyirokcsomóaránnyal való összefüggésben. 

A vizsgálatainkig tudomásunk szerint csak egy korábbi közlemény foglalkozott a 

metasztázis volumenével CRC vonatkozásában [142]. Abban a tanulmányban 

kétdimenziós hisztológiai metszetek alapján a teljes tumorvolument becsülték meg, és 

gyenge korrelációt találtak az érintett nyirokcsomók számával. Mind az érintett 

nyirokcsomók száma, mind a becsült teljes tumor volumen korrelált a prognózissal. A 

mi megközelítésünk ettől két szempontból különbözött. Először is egy méret (a 

metasztatikus depozitum legnagyobb kiterjedése) tükrözte a nyirokcsomóban lévő teljes 

tumorvolument, ami közelebb van az általános, napi gyakorlathoz és könnyen 

meghatározható a mikroszkópos vizsgálat során. Másrészt, mi csak a legnagyobb 

metasztázist vizsgáltuk. Mindamellett indirekt bizonyítékát találtuk annak, hogy minél 

nagyobb a legnagyobb nyirokcsomóáttét mérete, annál valószínűbb, hogy a betegség 

több nyirokcsomóra terjed, és így valószínűbb, hogy a prognózisa rosszabb. 

Dhar DK és munkatársai a legnagyobb metasztatikus nyirokcsomó mérete és a 

prognózis összefüggését vizsgálták CRC-ban. A legnagyobb metasztatikus nyirokcsomó 

mérete alapján két csoportot különítettek el. Azt találták, hogy ez erős független 

prognosztikai faktor vastagbélrákban [143]. A legnagyobb áttétes nyirokcsomó mérete 

ugyan összefügghet a legnagyobb nyirokcsomóáttét méretével, a metasztázis mérete 

(volumen) mégis könnyebben magyarázhatóan mutathat összefüggést a kórjóslattal. 
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5.4. A pT3 vastagbélrákok heterogenitásának vizsgálata a mélységi terjedés 

alapján 

 

Tanulmányunk alátámasztja azt a korábban már leírt jelenséget, hogy az invázió 

mélységének nagyobb volta, amit a TNM klasszifikáció magasabb pT kategóriája jelez 

[12, 13], együtt jár más felismert prognosztikai faktorok romlásával is: úgymint a 

gyakoribb nyirokcsomó érintettséggel, nagyobb számú metasztatikus nyirokcsomóval 

(pN2), a vénainvázió és távoli metasztazis előfordulásának gyakoribbá válásával. Mivel 

a legtöbb sebészileg kezelt tumor a pT3 kategóriába tartozik, megvizsgáltuk annak a 

lehetőségét, hogy ezt a nagy csoportot más prognosztikai markerek alapján további 

alcsoportokra lehet-e osztani. 

A muszkuláris propria réteg alatti invázió mélységét tekintve kiválasztottunk egy 

önkényes 5 mm-es határt, amely alapján elkülönítettünk egy pT3a és egy pT3b 

alcsoportot. Ebben a két alcsoportban szignifikánsan különbözött a nyirokcsomó 

érintettség, a masszív nyirokcsomó metasztázis, az érinvázió és a távoli áttét 

előfordulásának gyakorisága. Mint az várható volt, a pT3a tumorok becsült 

prognosztikai markerei közelebb álltak a pT2 daganatokéihoz, a pT3b daganatok 

prognosztikai markerei pedig jobban emlékeztettek a pT4 kategória jellemzőire. 

Volt néhány olyan pT3 csoportba tartozó tumor, amelyeket nem lehetett a pT3a 

vagy pT3b alcsoportokba sorolni, mert nem volt ismert az invázió mélysége (pT3x). 

Ezek a daganatok a nyirokcsomó-érintettség, a vénainvázió és a távoli áttétek 

előfordulási gyakoriságát tekintve a két említett alcsoport közé estek. 

Mivel a nyirokcsomó pozitivitás rossz prognosztikai tényezőnek számít, a 

nyirokcsomó negatív eseteket elkülönítve is elemeztük. A pT3b alcsoportban valamivel 

gyakrabban fordultak elő távoli áttétek, de a különbség nem volt szignifikáns. 

Ugyanakkor a vénainvázió szignifikánsan magasabb arányban fordult elő az 

előrehaladottabb, pT3b esetek között. 

Úgy tűnik, van értelme a vastagbél mély izomrétegét meghaladó invázió 

mélysége alapján a pT3 kategóriát pT3a és pT3b alcsoportra osztani, mivel a két 

alcsoportba tartozó daganatok prognózisa eltérő lehet. 

Túlélési adatok hiányában ezeknek a daganatoknak a végső kimenetelét nem 

tudtuk közvetlenül megbecsülni, de egy angol [144], egy new-englandi [145] és egy 
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német [62] tanulmány is szignifikánsan rosszabb túlélési arányt talált azoknál a 

rektumkarcinómás betegeknél, akiknél a daganat mélyebben infiltrálta a mezorektumot. 

Erlangen kolorektális karcinóma regiszterében mind az 514 esetben el lehetett 

különíteni a pT3a (n = 220) és pT3b (n = 294) csoportba tartozó tumorokat. A két 

alcsoporton belül különbözött a nyirokcsomó érintettség (43% és 54%), a vénainvázió 

(28% és 50%), a lokális recidíva (10% és 26%) és a tumorhoz társuló 5 éves túlélés 

(85% és 54%) aránya [62]. Ezek az adatok összhangban vannak a mi kevert, vastag- és 

végbélrákot tartalmazó anyagunk eredményeivel. Úgy tűnik azonban, hogy van egy 

jelentős különbség a két tanulmány között. Az erlangeni anyagban relatív átfedés van a 

pT2 és pT3a, illetve a pT3b és pT4 stádiumú daganatok között mind a loko-regionális 

kiújulásmentes, mind a daganathoz kapcsolódó daganat-specifikus túlélés 

vonatkozásában. 

Bár mi a túlélést nem vizsgáltuk, helyette olyan prognosztikai faktorokat 

figyeltünk meg, amelyek rosszabb túléléssel járnak. Adataink szignifikáns különbséget 

mutattak a pT2 és pT3a tumorok között a nyirokcsomó-érintettség és a vénainvázió 

szempontjából, és lényeges különbséget mutattak a távoli áttétek tekintetében is e két 

csoport között. A pT3b és pT4 kategóriájú daganatok között csak a távoli áttétek 

arányában volt szignifikáns különbség. Adataink így támogatják azt a véleményt, hogy 

a pT2 és pT3a, illetve a pT3b és pT4 tumorokat nem kellene egybeolvasztani. 

Egy másik érdekes különbség a német tanulmány [62] és a miénk között, hogy 

nálunk relatíve magas arányban (majdnem 23%) voltak olyan esetek, amelyeket nem 

lehetett megbízhatóan egyik alcsoportba sem besorolni. Ez a bizonytalanság a bél mély 

izomrétegének tumoros destrukciójából adódott, vagy abból, hogy néhány szövettani 

blokk rossz orientációja akadályozta az invázió mélységének pontos mérését. 

Mivel a legmélyebb inváziót tekintettük a szubklasszifikáció alapjának, és ezt 

ezeknél a tumoroknál nem tudtuk pontosan mérni, úgy gondoltuk, hogy jobb, ha az 

ilyen eseteket egy elkülönített (pTx) csoportba soroljuk. A vizsgált prognosztikai 

tényezők ebben a csoportban köztes eredményt adtak, és ez azt sugallja, hogy a pT3x 

esetek egy része a pT3a, míg más részük a pT3b alcsoportba tartozik.  

Adataink alapján és azoknak a túlélési adatoknak az alapján, amelyek a 

rektumkarcinómák különböző mélységű inváziójával kapcsolatosak [62, 144, 145], 

azokban az esetekben, ahol el lehet végezni ezt a szubklasszifikációt, ez ajánlható. Ez az 
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elkülönítés ugyanis hasznos lehet prognosztikai szempontból és a kezelés 

megtervezésében is, különösen a nyirokcsomó negatív betegek tekintetében. 

A tumor inváziójának mélysége a rektumkarcinómák esetében lényeges lehet a 

preoperatív diagnosztikában is, amikor az invázió mélységét képalkotó eljárásokkal 

határozzák meg [146]. 

Nincs tudomásunk olyan tanulmányról, amely összehasonlítja a szubszerózát, 

illetve a nem peritonealizált perikolikus zsírt csak minimális mélységben vagy 

mélyebben infiltráló pT3 kolonkarcinómákat. Vizsgálataink azt mutatják, hogy 

kolonrákok esetében is fontos lehet a pT3a és pT3b alcsoport elkülönítése az általános 

staging szabályokkal összhangban, melyek a vastagbél és végbél teljes hosszán 

érvényesek. 

Bár a neoadjuváns kezelés utáni esetek száma kisebb volt, így a következtetés 

ereje is gyengébb, úgy tűnik, hogy az ypT3 kategória felosztása ypT3a és ypT3b 

alcsoportra itt kevésbé hasznos. Nem volt szignifikáns különbség a két alcsoport között 

a nyirokcsomó-érintettség vagy a vénainvázió vonatkozásában, és nem lehetett 

megfigyelni fokozatosan emelkedő arányt ezekben a paraméterekben az ypT3a, ypT3x 

és ypT3b csoportban. Ez a jelenség azzal lehet kapcsolatos, hogy a neoadjuváns kezelés 

elpusztítja a tumort, de a vastagbél falat is destruálja, így a reziduális tumor esetében az 

invázió kezelés utáni kiterjedésének megítélése nehezebb. Ráadásul ezekben a 

daganatokban a vénainvázió meghatározása is nehezebb és a nyirokcsomók azonosítása 

is kevésbé sikeres [147]. 

 

 

6. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

6.1. A kolorektális karcinómák nyirokcsomóstátuszának meghatározása. 

Kvantitatív és kvalitatív szempontok - a szentinel nyirokcsomó-teória alkalmazása 

vastagbélkarcinómában 

 

Anyagunk elemzése kapcsán kimutattuk, hogy hat vagy annál kevesebb 

nyirokcsomó vizsgálata a kolorektális karcinómák nyirokcsomóstátuszának 

alulbecsléséhez vezethet, különösen igaz ez a pT3pN0 és pT4pN0 (Dukes B) 
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daganatokra. Eredményeink azt mutatják, hogy ha a nyirokcsomókat nem szelektáljuk 

semmiféle minőségi tulajdonság alapján, akkor legalább 16 nyirokcsomó vizsgálata 

lehet szükséges a legtöbb tumor nyirokcsomó érintettségének felismeréséhez és ez 

elegendő a masszívabb nyirokcsomó érintettség (pN2) kimutatásához is. 

Az efféle számszerű határ, amely a kinyert nyirokcsomók matematikai 

elemzésén alapul, csak a staging megbízhatóságát tükrözi. A pontos stádium 

meghatározásához minden eltávolított nyirokcsomó vizsgálata szükséges, hacsak nincs 

valamilyen kvalitatív tulajdonság alapján történő szelekció. Ennek egyik alternatív 

módja lenne az őrszemnyirokcsomó azonosítása.  

Mind saját eredményeinket figyelembe véve, mind pedig az irodalmi adatokra 

támaszkodva megállapítható, hogy a szentinel nyirokcsomó biopszia általunk is 

alkalmazott, szubszerozus vitális kék festék beadásával végzett módszerének vannak 

korlátai, végzése nem minden betegnél tűnik célravezetőnek. Extenzív nyirokérinvázió 

vagy nyirokcsomó érintettség mellett és relatíve nagy tumoroknál magas hamis negatív 

őrszemnyirokcsomó arányra lehet számítani. A vizsgált bélszakasz korábbi műtéte, 

nagy, extramurálisan terjedő daganatok, karcinózis vagy távoli metasztázisok, mind 

kontraindikációt jelenthetnek, mivel ezekben az esetekben a nyirokutak is blokkoltak 

lehetnek, vagy a nyirokcsomóstátusz pozitivitása már nem jelent lényeges 

többletinformációt. 

Amennyiben az őrszemnyirokcsomó elmélet univerzálisan helytálló [47], 

tekintetbe véve a tapasztalt, szuboptimális szenzitivitást, álnegatív arányt és negatív 

prediktív értéket, a vizsgált esetekben az általunk használt technikával azonosított, kékre 

festődött nyirokcsomókat nem lehet valódi őrszemnyirokcsomóknak tekinteni. 

Amíg más módszereket nem vezetnek be a szentinel nyirokcsomók 

megtalálására (pl.: gamma-szonda vezérlés), nem tudjuk legyőzni az általunk használt 

technika korlátait vagy nem találunk más minőségi jellemzőket, amelyek biztonsággal 

segítenek  azonosítani a metasztatikus nyirokcsomókat (ilyen lehet pl. a jelen 

értekezésben  ismertetett nyirokcsomó lokalizáció, vagy  nyirokcsomó méret) addig 

maradnunk kell a hagyományos módszereknél. Ennek értelmében fel kell keresni és 

mikroszkóposan meg kell vizsgálni minden eltávolított nyirokcsomót a kolorektális 

karcinómák stádiumának minél pontosabb meghatározásához. 
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A korlátokon túl azonban, a nyirokelvezetés térképezése és az 

őrszemnyirokcsomók azonosítása és vizsgálata, akár az általunk alkalmazott módszerrel 

is, a felszínesebben infiltráló, adjuváns kezelésben ritkán részesített, pT1 és pT2 

kategóriájú tumorok okkult áttéteinek kimutatására további figyelmet érdemel, és az 

eljárásnak szerepe lehet a váratlan nyirokelvezetés kimutatásában is. 

 

 

6.2. A kolorektális karcinómák nyirokcsomóstátuszának meghatározása. A 

nyirokcsomók primer tumortól való távolsága  

 

Az ismertetett tanulmányunkban kidolgozott technika csökkentheti az adekvát 

staginghez szükséges optimálisan (de nem a minimálisan) vizsgálandó nyirokcsomó 

számot. 

Száz eset tanulságai alapján azt javasoltuk, hogy a kolorektális karcinóma miatt 

eltávolított reszekátumokat, amennyiben ez lehetséges, a tumor szélétől számított 3-3 

cm-re a bél hossztengelyére merőlegesen át kell vágni mindkét irányban, és a 

nyirokcsomókat csak az ehhez a bélszakaszhoz tartozó perikolikus és/vagy perirektális 

zsírszövetben kell megkeresni. Ha a talált nyirokcsomók száma 6 vagy annál kevesebb, 

(hiszen ez a legkisebb minimum, amelyet megfogalmaztak, és előző tanulmányunk 

szerint itt nagyobb a hamis negativitás lehetősége is), és azok mind negatívak, vagy ha 

az ebben a régióban talált metasztatikus nyirokcsomók száma csak 3, további 

nyirokcsomókat kell keresni és vizsgálni a megmaradt és fel nem dolgozott bélszakasz 

környékéről. A relatíve alacsony esetszám (n = 100) korlátozta ugyan eredményeink 

értékét, de az elgondolás helyességét további vizsgálataink alátámasztották: csak a 

tumor és a tőle orálisan és aborálisan lévő 3 cm-es bélszakasz körüli nyirokcsomók 

vizsgálata 2% alatti téves negatív státuszt eredményez. Ez jóval az alatt van, mint amit 

emlőrákok őrszemnyirokcsomó-biopsziájával kapcsolatosan leírnak, és elfogadnak 

[148]. 

Mivel a vizsgált nyirokcsomók száma több tanulmány szerint prognosztikus 

tényező, különösen a pN0 kategóriájú vastagbélrákokban [149-151], természetes és 

logikus lenne azt az elvárást megfogalmazni, hogy minden nyirokcsomó kerüljön 

szövettani vizsgálatra. Multidiszciplináris onkológiai megbeszélések tapasztalatai 
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szerint azonban a vizsgált nyirokcsomók száma nagy változatosságot mutat, részben azt 

tükrözve, hogy a nyirokcsomók (sebész és/vagy patológus általi) kinyerése nem kap 

kellő hangsúlyt. Osztályunk munkaerő ellátottság szempontjából viszonylag előnyös 

helyzetben van a vidéki patológiai osztályok között, mivel 6 patológus látja el 7 álláson 

9-10 patológus munkáját. Annyi bizonyos, hogy a patológusok alacsony hazai létszáma 

sok helyen nem teszi lehetővé azt, hogy egy-egy kolorektális tumoros reszekciós minta 

makroszkópos észlelésével egy órát vagy többet foglalkozzanak. És ezt is figyelembe 

véve, komoly időmegtakarítást eredményezhet, ha a patológus csak a bélszakasz egy 

részéből próbálja meg a nyirokcsomókat vizsgálat céljából azonosítani és eltávolítani. 

Eredményeink és a fentiekben megfogalmazott javaslat erre lehet irányadó. 

 

 

6.3. A kolorektális karcinómák nyirokcsomóstátuszának meghatározása. A 

nyirokcsomó áttétek méretének vizsgálata.  

 

Összegezve, a legnagyobb metasztázisméret és az érintett nyirokcsomószám 

közötti összefüggés az első vonalban lévő nyirokcsomóból (őrszemnyirokcsomó) a 

további nyirokcsomókba történő fokozatos terjedés indirekt bizonyítékának tekinthető, 

bár az adataink egy komplexebb folyamatra utalnak. Amint a nyirokcsomó metasztázis 

mérete nő, az érintett nyirokcsomók száma jobban emelkedik, mint azt várnánk (17. 

ábra), és emelkedik az érintett nyirokcsomók számának a variabilitása is. Ez a jelenség 

egy sorozatos vagy kaszkádszerű folyamatra utal, ami egyre megjósolhatatlanabbá 

válik, ahogy a tumor össztömeg emelkedik. 

 

 

6.4. A pT3 vastagbélrákok heterogenitásának vizsgálata a mélységi terjedés 

alapján 

 

Munkánkban azt mutattuk be, hogy azok a kolorektális karcinómák, amelyek a 

bél mély izomrétegét áttörve, legfeljebb 5 mm mélyen infiltrálják a szubszerózát vagy a 

mezorektális zsírszövetet (pT3a), kedvezőbb prognosztikai profilt mutatnak a 
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nyirokcsomó metasztázis, a vénainvázió és a távoli áttétek vonatkozásában, mint a 

mélyebben infiltráló (pT3b) daganatok. 

Ez a megfigyelés igaznak bizonyult mind a vastagbél, mind a végbélrákok 

esetében. 

Neoadjuváns kezelést követően azonban úgy tűnik, hogy ez a szubklasszifikáció 

nem hordoz klinikailag hasznosítható előnyöket. 

A kolorektális karcinómák nagy része a pT3 kategóriába esik. Úgy tűnik, hogy 

ennek a nagy csoportnak a felosztása hasznos lehet mind prognosztikai szempontból, 

mind a kezelés megtervezésének szempontjából. Azt a következtetést vonhatnánk le, 

hogy a szubszerózát mélyen infiltráló (pT3b) daganatok esetében agresszívebb 

szisztémás kezelésre van szükség, mint a felszínesebben infiltráló pT3a daganatoknál, 

bár ez a megállapítás még további vizsgálatokat igényel. 

 

 

7. ÚJ VAGY ÚJSZERŰ MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

7.1. A kolorektális karcinómák nyirokcsomóstátuszának meghatározása. 

Kvantitatív és kvalitatív szempontok - a szentinel nyirokcsomó-teória alkalmazása 

vastagbélkarcinómában 

 

1. A 6 vagy kevesebb nyirokcsomó vizsgálatán alapuló nyirokcsomóstátusz 

meghatározás az esetek egy részében nagy valószínűséggel pontatlan, és téves pN0 

kategóriába való besorolást eredményez. 

2. Amennyiben a nyirokcsomókat ekvivalensnek tekintjük, úgy tűnik, hogy 

legalább 16 nyirokcsomó vizsgálata biztosítja azt a pontosságot, amellyel a pTNM 

besorolás pN kategóriái az esetek több, mint 90%-ánál pontosan megállapíthatóak. 

3. A szentinel nyirokcsomó térképezés kolorektális karcinómák esetében 

technikailag kivitelezhetőnek tűnik, azaz vitális kék festék szubszerózális beadásával 

azonosíthatók a tumor környékét drenáló és kékre festődő nyirokcsomók. 

4. A magas álnegatív arány miatt, illetve egységes technika és szentinel 

nyirokcsomó definíció hiányában jelenleg vastagbélrákoknál ez a módszer csak 
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kísérletes diagnosztikus stratégiának tekinthető, és staging céljából egyelőre nem 

javasolható a napi gyakorlatban. 

5. Mivel a magas hamis negativitás hátterében a tumorok nagy volumene is 

szerepel, az őrszemnyirokcsomók vizsgálata és ennek értéke pT1 és pT2 kategóriájú 

tumorokban igényelne további vizsgálatokat. 

 

 

7.2. A kolorektális karcinómák nyirokcsomóstátuszának meghatározása. A 

nyirokcsomók primer tumortól való távolsága  

 

1. A vastagbélrákok mezokolikus és mezorektális nyirokcsomóinak vizsgálata 

kapcsán megállapítottuk, hogy a legtöbb nyirokcsomó a tumor közvetlen környezetében 

található, és a daganattól távolodva a kinyerhető nyirokcsomók száma csökken. (Bár 

elképzelhetőek olyan állapotok – például peridiverticulitis, rektális fekély – amelyek 

reaktív nyirokcsomó megnagyobbodást okoznak, és ezt a megállapítást nem teszik 

általános érvényűvé, az esetek nagy részében a megállapítás adataink tükrében mégis 

igaz.) 

2. A nyirokcsomóáttétek preferenciálisan a tumorok közvetlen környezetében 

helyezkednek el, és ritka az, amikor izolált áttétes nyirokcsomó a tumor helyétől 

longitudinálisan távolabb esne. (Ezek felfedezésére a nyirokút-térképezés alkalmas 

módszer lehet.) 

3. A fentiek értelmében elfogadható pontosságot adhat a stádiumba történő 

besoroláskor, ha csak a tumor és annak 3 cm-es környezetének nyirokcsomói kerülnek 

teljes körűen feldolgozásra. (Összesen 751 daganat adatainak prospektív gyűjtése és 

elemzése alapján a téves negativitás 7/375 áttétes tumor, azaz 1,9%). Ez a feldolgozási 

módszer, mivel ezen a területen található a legtöbb nyirokcsomó, a vizsgált 

nyirokcsomók számát sem csökkenti jelentősen, de komoly időmegtakarítást 

eredményezhet a patológusok egyébként is túlterhelt napi rutinjában. 

4. A tévesen besorolt esetek csökkentésének céljából tovább ajánlható, hogy 

kevés (<7) kinyert nyirokcsomó alapján felállított pN0 kategória, vagy 3 áttétes 

nyirokcsomó azonosítása révén felállított pN1 kategória esetén történjen meg a maradék 

bélszakasz nyirokcsomóinak kinyerése és vizsgálata is. 
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7.3. A kolorektális karcinómák nyirokcsomóstátuszának meghatározása. A 

nyirokcsomó áttétek méretének vizsgálata.  

 

1. A legnagyobb nyirokcsomóáttét legnagyobb mérete, mint az ezen áttét 

térfogatának becslésére szolgáló, könnyen mérhető paraméter összefügg az áttétes 

nyirokcsomók számával, illetve az érintett nyirokcsomók arányával, azaz indirekt úton 

arra következtethetünk, hogy a prognózissal is összefügg. 

2. Minél nagyobb a legnagyobb áttét mérete, annál nagyobb a gyakorisága a 

masszívabb nyirokcsomó-érintettségnek. Más daganatok és anatómiai lokalizációk 

(emlőrák és melanoma) analógiája alapján ez a jelenség a szekvenciális limfogén 

áttétképződés bizonyítéka lehet, amely szerint a metasztázis először egy vagy néhány 

(őrszem)nyirokcsomót ér el, és amikor ezekben elér egy kritikus méretet, akkor 

szóródik tovább. Ezek alapján az eredmények indirekt módon az őrszemnyirokcsomó 

elméletet is támogatják kolorektális tumorok esetén. 

3. A cluster-elemzés alapján a lépcsőzetes áttétképződés mellett egy cascade-

szerű, kiszámíthatatlanabb, sokszorozó mechanizmust is feltételezni kell a masszív 

nyirokcsomóérintettség magyarázatára, mivel a masszív nyirokcsomó-érintettség foka 

már sokkal kevésbé jósolható a legnagyobb metasztázis mérete alapján. 

 

 

7.4. A pT3 vastagbélrákok heterogenitásának vizsgálata a mélységi terjedés 

alapján 

 

1. A vastagbélrákok mélységi terjedése elismert prognosztikai tényező, amely 

összefüggést mutat a nyirokcsomóáttétek, a vénainvázió, illetve távoli áttétek 

jelenlétével. A sebészileg kezelt kolorektális karcinómák között leggyakoribb pT3 

kategóriában is elkülöníthető két olyan alcsoport a mélységi terjedés alapján (5 mm-es 

határt alkalmazva; pT3a és pT3b), amely a különböző nyirokcsomóáttét, vénainvázió és 

távoli áttét gyakorisága alapján különböző prognózissal bírhat, és emiatt különböző 

kezelést is igényelhet. 

2. A pT3a és pT3b alkategóriák jelentősége különösen a nyirokcsomó negatív 

daganatok esetén lehet fontos; a pN0 alcsoportban magasabb arányban társult 
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vénainvázió a pT3b csoportbeli tumorokhoz, mint a pT3a csoportbeliekhez, még ha a 

különbség a szinkron távoli áttétek vonatkozásában nem is bizonyult szignifikánsnak. 

3. A pT3a és pT3b alcsoportok elkülönítése mind a kolon, mind a rektum tumorai 

esetén érdemes lehet. 

4. Neoadjuváns kezelést követően, úgy tűnik, hogy a pT3 kategória tagolása az 

infiltráció mélysége szerint kevésbé célravezető. 



 81

8. ÖSSZEFOGLALÁS 

A kolorektális karcinóma (CRC) világszerte, így Magyarországon is gyakori 

betegség, népegészségügyi problémát jelent. A rosszindulatú daganatok természetes 

lefolyását több tényező befolyásolja (prognosztikai faktorok), és ezek egyben hatással 

vannak kezelésükre is. Célom a hagyományos prognosztikai tényezők közül a 

nyirokcsomóstátusz és a mélységi terjedés egyes részleteinek vizsgálata volt. 

A regionális nyirokcsomók érintettsége egyike a legfontosabb prognosztikai 

tényezőknek CRC-ben. Eredményeink szerint, ha a vizsgált nyirokcsomók száma <6, a 

téves nyirokcsomó negatív státusz kockázata jelentős, legalább 16 nyirokcsomó 

szövettani vizsgálata az esetek nagy részében pontos stádium besorolást eredményezhet.  

A vizsgált nyirokcsomók számánál bizonyos minőségi tulajdonságaik 

fontosabbak lehetnek a tumorosan érintett nyirokcsomó felismerésében. Munkánk során 

megpróbáltunk olyan minőségi jellemzőket találni, amelyek segítik a nyirokcsomók 

közti szelektálást.  

A béllel összefüggő zsírszövet szakaszos feldolgozásával megállapítottuk, hogy 

a legtöbb nyirokcsomó a tumor közvetlen környezetében található, és a daganattól 

távolodva a kinyerhető nyirokcsomók száma csökken. Az áttétes nyirokcsomók is a 

tumor közvetlen közelében vannak. 

Kíváncsiak voltunk, hogy a szentinel nyirokcsomó teória alkalmazható-e CRC-k 

vonatkozásában. Ennek érdekében megvizsgáltuk, hogy a szentinel nyirokcsomó 

áttéteinek jelenléte hogyan viszonyul a regionális nyirokcsomóstátuszhoz. 

Anyagunkban magas volt az őrszemnyirokcsomók vizsgálatán alapuló álnegatív arány, 

és ez rámutat a szentinel nyirokcsomó azonosításának korlátaira CRC-k esetében. 

Megvizsgáltuk azt is, hogy a nyirokcsomóáttét nagysága milyen összefüggést 

mutat a további nyirokcsomók érintettségével. Azt találtuk, hogy minél nagyobb a 

legnagyobb áttét mérete, annál nagyobb a gyakorisága a masszívabb nyirokcsomó-

érintettségnek. Az eredmények indirekt módon az őrszemnyirokcsomó elméletet 

támogatják vastagbélrákok esetén. 

A kolorektális karcinómák fő prognosztikai tényezői közé tartozik az invázió 

mélysége is. Tanulmányunk alátámasztja, hogy az invázió mélysége összefügg egyéb 

prognosztikai tényezőkkel, a gyakoribb nyirokcsomó érintettséggel, nagyobb számú 

metasztatikus nyirokcsomóval, a vénainvázió és távoli metasztázis előfordulásának 

gyakoriságával. A pT3 daganatok az invázió mélysége alapján két prognosztikailag 

különböző alcsoportra oszthatók a rektumban és a kolonban egyaránt.



           9. SUMMARY 

Colorectal cancer (CRC) is a common disease and represents a major health 

issue worldwide, including Hungary. The natural course of malignant diseases is 

influenced by a number of so called prognostic factors, and these have a bearing on their 

treatment, too. The aim of the presented studies was to evaluate some relevant aspects 

of classical prognostic fators, especially nodal status and the depth of invasion in CRC. 

Metastatic involvement of the regional lymph nodes is one of the main 

prognosticators of CRCs. Our data suggest that the histological evaluation of fewer than 

6 nodes is associated with a measurable risk of false negative nodal staging, whereas the 

examination of a minimum of 16 lymph nodes can result in an adequate staging in most 

cases. 

Not only the number of lymph nodes assessed, but also some of their qualitative 

features may be important in recognizing metastatic nodes. Qualitative features which 

could help in selecting among regional lymph nodes were also looked for. 

By assessing the fat along the resected bowel length in a segmental manner, it 

was found that most lymph nodes can be found in the close proximity of the tumor, and 

the number of nodes that can be recovered decrease with the distance from the tumor. 

Metastatic nodes are also more likely to be found beneath the tumor or very close to it. 

The validity of the sentinel node theory was also assessed in CRCs. The status of 

vital blue dye labelled sentinel nodes was compared to the status of the remainder of the 

lymph nodes. The false-negative rate of sentinel nodes was high, suggesting that the 

identification of sentinel nodes in CRCs is less than optimal, which may limit the use of 

lymphatic mapping in this disease. 

The size of the largest metastasis and its correlation with the involvement of 

other regional nodes was also investigated. The larger the largest metastasis is, the 

greater the frequency of massive metastatic load to the regional lymph nodes. These 

data indirectly support a stepwise lymphogenic metastatic process and the sentinel node 

theory in CRC. 

The depth of invasion is also a major prognostic factor in CRC. Its correlation 

with other prognosticators (nodal involvement, massive nodal involvement, venous 

invasion, distant metastases) was proven in this study. The pT3 tumors can be divided 

into two prognostically distinct subgroups on the basis of the depth of invasion. 
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