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Bevezetés  
Az emlőrák, mindkét nemet beleértve, az összes rákos eset 

10,4%-a, a tüdőrák után a korábban a második, jelenleg  a 

kolorektális daganatok után a harmadik leggyakoribb 

előfordulásában és ötödik a halálos esetek arányában. 2005-ben 

502 000-en haltak meg emlőrákban a világon, ez a daganatos 

halálesetek 7%-a, az összes haláleset csaknem 1%-a. 

Hazánkban a panasszal jelentkező betegek vizsgálata mellett 

2001 óta az ÁNTSZ által szervezett országos  mammográfiás 

szűrés  is működik, így ezen heterogén betegségcsoportnak új 

szubklinikus formáival is találkozunk. A modern patológia  

napjainkban már harmadik generációs prognosztikus 

faktorokkal jellemzi a tumorokat, így felvetődik a kérdés, hogy 

a több képalkotóból és  preoperatív citopatológiai véleményből 

szintetizált komplex diagnózis milyen mértékben felel meg   az 

új prognosztikai faktorok által finomított szövettani leleteknek? 

Az elmúlt 50 évben elterjedt peri- és postmenopauzális 

hormonpótlás  pozitív hatásai mellett 2002-ben megtorpanást 

okozott a WHO vizsgálata, mely a kombinált hormon hatására 

az emlőrákkockázat szignifikáns emelkedését mutatta ki.  A 

hormonterápia   emlődenzitás fokozódással, emlőrákkockázat  

fokozódással kapcsolatos kérdéskörében a patológiai és 
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endokrinológiai kutatások,  az emlődiagnosztikai 

epidemiológiai megfigyelések  próbálják megvilágítani  az 

egyes részkérdéseket. Miközben az elméleti kutatások folynak, 

az emlődiagosztikában jártas radiológusok  választ kell adjanak  

a betegeknek az emlőrákkal és hormonterápiával kapcsolatos 

kérdéseire. 

Célkitűzés 

Munkám célja megvizsgálni, hogy az emlőrák felismerésében 

és korszerű jellemzésében miként felel meg a komplex 

emlővizsgálat a  patológiai prognosztikus faktorok által 

differenciált szövettani diagnózisnak, illetve  a 

perimenopausalis hormonterápia   teremtette emlőrákkal 

kapcsolatos  új kérdéseknek. 

1. Preoperatív diagnosztikánk elemeinek és együttesének 

statisztikai értékelése 

Mammográfia, ultrahang,  fizikális vizsgálat és citológia 

szenzitivitás, specificitás,     PPV és NPV összehasonlító 

értékelése  kétféle malignitási küszöbbel. 

Mammográfia  eredménye statisztikai mutatókkal kétféle 

malignitási határértékkel a denzitás és  az elváltozás 

radiomorfológiai megjelenésének  függvényében. 
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2. A komplex képalkotó diagnosztika és a patológiai 

prognosztika összefüggései 

2.1.  A Nottingham Prognosztikus Index (NPI) szerinti jó, 

közepes és rossz  prognózisú karcinomák  különbözőek -e 

összesített  diagnosztikus score, mammográfia, emlődenzitás, 

radiomorfológia,  ultrahang, tapintási lelet és  citológia lelet 

értékelésében? 

2.2.  A Ki-67 pozitivitás alapján fokozott proliferációs 

aktivitású   csoport    összehasonlítva a   Ki-67 negatívakkal 

különböző-e összesített  diagnosztikus score, mammográfia, 

emlődenzitás, radiomorfológia, ultrahang, tapintási lelet és  

citológiai lelet értékelésében? 

2.3.  A  NPI és Ki 67 reakció alapján végzett csoportosítás 

mutat-e átfedést?  

2.4.  A triple negatív és a bazális daganatok   eltérnek-e 

diagnosztikus          jellemzőikben   a  többi   emlőráktól 

összesített  diagnosztikus score, mammográfia, emlődenzitás, 

radiomorfológia, ultrahang,  és citológiai lelet értékelésében? 

3.  A hormonterápia, denzitásfokozódás, 

emlőrákdiagnosztika  összefüggései 

 A fokozott mammográfiás denzitás önálló rizikótényező-e  

vagy csak diagnosztikus nehézség?  
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3.1.  Eltérő-e az egészséges populáció, a benignus és a 

malignus elváltozást mutató emlők denzitásmegoszlása az 

összes esetet vizsgálva, avagy tízéves korcsoportokra bontva? 

3.2 Több-e a mammográfiával  occult, vagy hibásan 

diagnosztizált 

emlőkarcinoma a fokozottan denz emlőkben, mint az alacsony 

denzitású csoportban? 

3.3. Gyakrabban hibás-e a  fokozottan denz emlőben talált 

emlőrák mammográfiás tumorméretének  és a mammográfiás 

fokalitásának  megítélése  a hisztológiai  értékekhez 

viszonyítva, mint az alacsony denzitású csoportban? 

3.4.  Eltérnek-e a tartós perimenopauzális kombinált 

hormonterápiában résztvevők emlőrákjai az azonos korosztályú  

hormonnal nem kezeltekétől tumorméret, radiomorfológiai 

megoszlás,  axillaris érintettség, hisztológiai grade,  szteroid 

receptor pozitivitás szempontjából? 

Beteganyag és módszerek 

1996-2006-ig  a Mamma Zrt. budapesti emlődiagnosztikai  

rendelőjében diagnosztizált 2028 műtéti szövettannal igazolt 

emlőelváltozást dolgoztam fel.  85 beteg (4,2%)  esetében  

kétoldali elváltozás igazolódott,  95 beteg (4,7%) követéses 
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vizsgálata   recidiváló malignus tumorra derített fényt. 434 

esetben (21,40%) kizárólag benignus szövettani eredmény 

született, 1594 eset (78,6%)  malignomát , ebből 1415 eset 

(88,77 %)   invazív, 179 esetben (11,23 %) kizárólag  in-szitu  

rákot diagnosztizáltunk.  

Vizsgálati algoritmus 

 Két irányú alap mammográfiás felvételek elkészülte után 

következett a szakorvosi vizsgálat, a fizikális, majd 

ultrahangvizsgálat, illetve  a szükséges intervenciók, szükség 

esetén célzott nagyított felvételek . Citológiai illetve core-

biopsziás  mintavétel történt lehetőség szerint 

ultrahangvezérléssel, amennyiben az elváltozás ultrahanggal 

nem volt  detektálható, 2D (dimenziós) Rtg rácsvezérléssel.  

Értékelés 

Mind a négy vizsgálat  írásos  leletét  egységesen 1-5-ig 

kódoltuk az EU Breast Imaging szabvány szerint: 1=normál, 

2=benignus eltérés, 3= határeseti, határozatlan elváltozás, 

4=valószínű malignus, 5=biztos malignus.  Az irodalomban 

ismert  össz-score, azaz a négy  kód összegét  is feldolgoztam.  

Az emlőmintázat avagy denzitásfokozat  megjelölésére a 

Tabár féle rendszert használtam: 1=glanduláris típus, 

2=adiposus, 3=retroareoaris fibrotikus állomány, 
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4=adenotikus , 5=fibrotikus emlő, két kategóriára osztva 

alacsony denzitás=1,2,3 típus, magas denzitás=4,5 típus.  

Minden betegről – részletes diagnosztikai és  szövettani, rövid 

anamnesztikus és műtéti - összesen  37 adatot rögzítettem  

egységesen kódolva Excel  táblázat formában, mely  

statisztikai összehasonlításokra, több szempont szerinti 

kombinált csoportosításokra adott lehetőséget. 

Statisztikai módszerek 

A statisztikai elemzéseket  Statistica  softwarerel végeztem,  

Chi-négyzet teszt  szolgált a szignifikancia számításhoz 

p<0,05 volt. 

 Alacsony esetszámnál Fischer tesztet alkalmaztam. A 

mammográfia és az  ultrahang által szolgáltatott  numerikus 

értékek mint   tumorméret, fokalitás  esetén  az átlag, szórás 

és a  medián értékével jellemeztem módszerünk 

eredményességét. 

Mind a négy diagnosztikai módszerünk szenzitivitás, 

specificitás , PPV és NPV értékeit  számoltam ki a hármas 

kód alatt, és felett meghúzva a malignus-megítélés határát. 

Igy  a módszerek értékelésén túl  a határozatlan megjelenésű 

elváltozások álnegatív és álpozitív arány meghatározására 

nyílik lehetőség. 
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Diagnosztikai módszereink együttesének,  össz-score-jának  

értékelésére ROC grafikus analízist végeztem. Az analízist 

végrehajtottam különböző alcsoportok  mint eltérő denzitású 

emlők, és különböző radiomorfológiai elváltozások helyes 

értékelésének összehasonlítására is.  

Eredmények 

1. Preoperatív diagnosztikánk elemeinek és együttesének 

statisztikai értékelése 

1.1 Mammográfia, ultrahang,  fizikális vizsgálat és 

citológia szenzitivitás, specificitás, PPV és PNV 

összehasonlító értékelése   kétféle malignitási küszöbbel 

Szenzitivitás –NPV: 

Alacsonyabb pozitív-negatív határral a szenzitivitás terén a 

mammográfia 93,1 %, a citológia  91,5%, az  ultrahang 88,3% 

és a fizikális  vizsgálat 69,1% értéket adott. A fizikális 

vizsgálat  leggyengébb eredményét a 10 mm-nél kisebb, 

nemtapintható tumorok 16,5%-os  aránya okozza. A magasabb 

pozitív-negatív határt  alkalmazva  a szenzitivitási  értékek 

mindegyike csökkent, a  sorrend átrendeződött, a citológia   

80,4%-os  értéke megelőzte a mammográfiáét, mely  78,9%, az 

ultrahang 71,8%-nak, a fizikális vizsgálat 35,7%-nak bizonyult.  

PPV -specificitás : 

 8



A PPV értékek közt a fizikális vizsgálaté a legmagasabb 

(0,944), melynek oka a kevés álpozitív tapintási lelet. A 

legmagasabb  álnegatív hányadot  is  a fizikális vizsgálat 

produkálja a  kis 10 mm alatti  tumorok, illetve  a nagy 

volumenű emlőben mélyen fekvő tumorok miatt.  A két 

képalkotó módszerünk közül az ultrahang 0,89, a 

mammográfia 0,86 értékeket ad , a citológiával minimálisan 

marad el tőlük.  Az malignitási küszöb emelésére  a PPV  az 

álpozitív hányad csökkenése miat javul, legjobb a fizikális 

vizsgálat eredménye, ezt követi a szintén kis álpozitívat 

tartalmazó citológia. 

1.2.  A mammográfia  eredménye statisztikai mutatókkal 

kétféle diagnosztikus kódhatárral, illetve különböző 

denzitású  csoportokban  

Az alacsony denzitású emlőkben mindegyik  statisztikai 

mutatónk mindkét malignitási határral értékelve is jobb 

eredményt produkált,  a magas denzitású emlőben a megítélés 

nehezebb. Az alacsony denzitás mellett 94,6%-os a 

szenzitivitás a magas denzitás mellett 85,2%, mely tovább 

romlott a küszöb emelése miatt 81,1%, és 70,4%-ra. 

A mammográfia eredménye az elváltozás radiomorfológiai 

megjelenésének  függvényében 
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Alacsony malignitási kódhatárral  mind a négy alapelváltozás 

szenzitivitása jó, 90%  feletti. A csillagképleté  a legjobb 

(99,8%), minimálisan alatta  a  mikromész és a stukturális 

disztorzió is, elmarad a körülírt  képlet értéke, ami 91,3%.  A 

küszöb emelése mellett a csillag szenzitivitása csak 

minimálisan romlott (97,0%), jelezve, hogy igen kevés 

álnegatív döntésünk volt.  A mikromeszesedés  értéke 78,5%-ra 

esett, még erőteljesebben csökkent a körülírt elváltozás 

szenzitivitása, mely a magasabb küszöb mellett csak 62,3% és 

a strukturális disztorzió, mely  csak 61,3%. 

Ez arra utal, hogy  az utóbbi  képletekből relatíve  több  

határozatlan megjelenésű,  de végül malignusnak bizonyult  

esetünk  volt. A PPV értékeiben is a csillag  a 

legeredményesebb és a magasabb küszöbbel is csak 

minimálisat emelkedik, tehát alig volt álpozitív döntés. A 

mikromeszesedés 0,616 PPV értékkel a leggyengébb és a 

küszöb emelésével is csak 0,726-re emelkedik, tehát  sok 

álpozitív döntés rontotta  eredményünket. A kettő között 

helyezkedik el a körülírt képlet, a strukturális disztorzió PPV-je 

és álpozitív hányada is. 

Érdekes következtetések vonhatóak le, ha  az össz-score 

diagnosztikánk és a mammográfia eredményességét hasonlítjuk 
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össze  a különböző denzitású, illetve  a fentebb részletezett 

különböző  radiomorfológiai  csoportokban. 
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1. ábra Összkód ROC analízise 

A  össz-score ROC görbéje azt mutatja, hogy a négy  

módszerből szintetizált  diagnózis igen jó, a görbe matematikai 

integrálja, -szemléletesen  a görbe alatti terület–  relatíve igen  

nagy, ami azt jelenti, hogy a  preoperatív diagnosztikai 

vélemény és  a szövettani dignózis  nagyfokú egyezést mutat. 

Az összkód és mammográfia eredményességének 

összehasonlítása a különböző denzitású csoportokban   
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Összkód ROC analízise emlőtípusonként
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2. ábra: Az összkód ROC analízise emlőtípus szerinti 

csoportosításban 
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3. ábra: Az R-kód ROC analízise emlőtípusok szerint  
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A két ábrát együtt értelmezve jól látható, hogy míg a 

mammográfia  alacsony és magas denzitású ROC görbéi között 

jelentős különbség látszik a  magas denzitás görbe alatti 

területe szignifikánsan kisebb, mint az alacsony denzitásé, ez a 

diagnosztkus effektivitás jelentős különbségét jelzi. Az össz-

score görbék azonban alig különböznek az alacsony és magas 

denzitású csoportokban. Tehát a mammográfiával nehezen 

diagnosztizálható magas denzitású emlőkben a többi módszer 

kisegíti, kiegészíti a komplex döntést.  

A komplex képalkotó diagnosztika és a patológiai 

prognosztika összefüggései 

2.1.  Nottingham Prognosztikus Index  és diagnosztika 

Az NPI szerinti  jó, közepes és rossz prognózisú  csoportok 

leleteinek  megoszlása    az  életkor  és diagnoszikus össz-

score  terén szignifikánsan eltér egymástól. 

A mammográfiás kódmegoszlás, a denzitás megoszlás  nem 

különbözik egymástól, azonban  radiomorfológiai 

megoszlása jelentős eltérést mutat. Az NPI-jó csoportban 

található a legtöbb csillag, legkevesebb nehezen felismerhető 

strukturális disztorzió, illetve okkult eset. Az NPI közepes és 

rossz kategóriákban nő az okkult esetek és  strukturális 

disztorziók aránya, a csillagképletek mennyisége csökken. 
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Az ultrahang és a citológiai leletek megoszlásában 

szignifikánsan különböznek az  NPI kategóriák. Az 

ultrahangleletek megoszlása terén az eltérésnek határozott 

iránya nincs, de a citológiában  az NPI-rossz prognózisú 

csoportban gyakoribb a C5, mint a NPI- jó vagy közepes 

kategóriákban. 

 A legerősebb szignifikanciát a fizikális vizsgálati leletek 

megoszlása mutatja, a jó prognózisú csoportban jelentősen 

több a K1 (nem tapintható) míg az NPI- rossz csoportban 

gyakoribb a K5 ( malignus tapintási lelet).  

2.2 Ki-67  szerinti proliferációs aktivitás: negatív és pozitív  

emlőrákok  diagnosztikai különbségei   

Sem az össz-score, sem az egyes  diagnosztikus módszereink 

kód-megoszlásában nem tér el a  Ki-67 pozitív és negatív 

kategória egymástól. Egyedül  az emlődenzitás terén 

tapasztalható különbség. A glanduláris, és a fibrotikus 

mirigystruktúra gyakrabban szerepel a Ki-67 pozitívak között, 

az adipózus jelentősen kevesebb. A két csoport között 

radiomorfológiai különbség is mutatkozik, a Ki-67 pozitívak 

csoportjában  a csillagképletek aránya ill. abszolút 

mennyisége is kevesebb, mint az általában kisebb hányadot 

kitevő körülírt formáké, a Ki-67 negatív csoport  az összes 

malignusokra jellemző radiomorfológiai megoszlást mutatja.  
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2.3 Az NPI   kategóriák,  és Ki-67 pozitív és negatív 

csoportok nagyfokú párhuzamos átfedést mutatnak.  

2.4 Triple-negatív és bazális emlőrákok alcsoportja 

Mindkét képalkotó és citológiai vizsgálat score 

megoszlásait elemezve: a TN és a bazális csoportban is 

sokkal többször és sokkal biztosabban ismertük fel a biztos 

malignitást, mint az összes invazív rák esetében. A 

radiomorfológiai  formák terén a a csillagképletek 

arányának csökkenése és a körülírtak jelentős mértékű 

növekedése észlelhető az összes malignushoz képest. 

3. A hormonterápia, denzitásfokozódás, 

emlőrákdiagnosztika  összefüggései 

3.1 A fokozott denzitás az emlőrák önálló rizikófaktora, 

avagy diagnosztikát nehezítő tényező? 

Az életkor előrehaladtával  a 2-es, adipózus szerkezet 

aránya növekszik, a glanduláris  csökkenésével párhuzamosan 

az egészséges populációban a benignus és a malignus 

elváltozást tartalmazó emlőkben is. A denz  4-es  és 5-ös  

típus  az életkorral nem változik, viszont  az emlőelváltozások  

gyakoribbak a magas denzitású emlőkben. 

3.2.  A magas denzitású emlőkben  a mammográfiával 

okkult tumorok aránya  négyszeres az alacsony 
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denzitásúakhoz viszonyítva (12%-3%), a hibásan benignusnak 

véleményezett malignoma azonban azonos arányban  fordul 

elő minden denzitási típusban. 

R-kódok denzitás megoszlása
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9. ábra: Különböző denzitású csoportba tartozó malignomák 

mammográfiás megítélése 

3.3. A mammográfiás és a szövettani tumorméret 

összehasonlítása azt mutatta, hogy  nincs különbség a 

mammográfia által  hibásan meghatározott méretű daganatok  

arányában  az alacsony (T1,T2,T3) és a magas (T4,T5) 

denzitású csoport között. Akkor sincs eltérés, ha mind az öt 

emlőtípust külön csoportként vesszük figyelembe.  

 A többgócú tumorok  esetében a mammográfia 80%-ban 

helyesen ismerte fel a gócok számát, azonban az alacsony 

denzitásúak csoportjában ez 82,4%, a magas denzitású 

csoportban pedig 71,7%. Míg a tumorméret helyes vagy hibás  
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meghatározása nem függ az emlődenzitástól, a tumorgócok 

száma alacsony denzitású alapállományban szignifikánsan 

eredményesebben határozható meg. 

Fokalitás eltérése
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10. ábra :  A patológiai leletben rögzített és mammográfián 

felismert tumorgócok  számának eltérése a mammográfiás 

denzitás szerinti csoportosításban 

3.4. Tartós peri- és postmenopauzális kombinált 

hormonterápiában résztvevők emlőrákjainak 

összehasonlítása az azonos korosztályú  hormonnal nem 

kezeltekével 

 Az átlagos tumorméret a hormont szedő csoportban 

minimálisan, de szignifikánsan   kisebb, a   kis 10 mm alatti   

tumorok  aránya némileg magasabb, mint a  hormont nem 

szedők csoportjában. 
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Sem a radiomorfológiai megoszlás, sem az axillaris 

érintettség, a hisztológiai grade, szteroid hormon-receptor 

pozitivitás szempontjából, határozott irányú szignifikáns 

eltérés nem mutatkozik a hormont szedők és  nem szedők 

emlőrákjai között. Kisebb eltérések felismerhetők, statisztikai 

erővel nem bírnak, irányuk sem konzekvens. 

Következtetések 
-Mind a négy alap diagnosztikai módszerünk  eredményessége 

megfelel  a szakirodalomból ismert statisztikai mutatóknak. A 

malignitási határ magasabb értéke mellett  a szenzitivitás 

némileg csökken. A mammográfián fokozott denzitású 

mirigyállomány esetében a szenzitivitás specificitás, PPV és 

NPV értékei is elmaradnak az alacsony denzitású  értékeitől. 

Azonban  a négy módszer eredményeit egyesítő össz-score 

analízisben a többi módszer kiegészíti a denz emlő 

mammográfiás gyengéit, és így csaknem azonos pontossággal 

tudunk tumort felismerni alacsony és fokozott denzitású 

emlőben. A mammográfiás  megjelenésük szerint csoportosítva 

a csillagképlet szenzitivitása a legmagasabb, a körülírt képleté 

a legalacsonyabb, de ezen esetben is segít a többi diagnosztikus 

módszer és az össz-score szenzitivitásában már alig van 

különbség  a radiomorfológiai csoportok között.  A 
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mikromeszesedés formájában jelentkező tumor esetében  

jelenti a legkevesebb segítséget  az ultrahang, tapintás és 

citológia a malignitás igazolásában. 

Új megállapitások: 

- Különösen a négy  leletből összesített score diagnózisa  és  a 

tumor mammográfiás képe területén találtam a  patológiai 

prognosztikával  értékelhető összefüggéseket. A radiológiai 

módszerek egy kézbe egy időpontba való koncentrációja és a 

citopatológussal való szoros összmunka alapozza meg ezt a 

sikert. 

- Mind az NPI és a Ki-67 reakció  szerinti különböző 

prognózisú csoportok össz-score megoszlásukban, illetve 

mammográfiás radiomorfológiai megoszlásukban jellemző 

eltéréseket mutatnak. 

- A legrosszabb prognózisú triple-negatív és bazális emlőrákok 

diagnosztikánk mindegyik elemében a legmalignusabb 

jegyeket mutatták, a mammográfián fokozottan denz 

alapállományban határozatlan körülírt képletként  jelentek 

meg. Ezen  agresszív daganatok jellemzésében elért  

eredmények felbátorítanak, hogy a preoperatív komplex 

diagnosztikus jellemzők, a  mammográfiás megjelenés és a  

prognosztikai faktorok között további kapcsolatokat érdemes 

keresni. 
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A  napjainkban ellentmondásos véleményekkel teli peri- és 

postmenopauzális hormonpótlás és emlőrák összefüggésének 

kérdésében a  tíz éve általunk kontrollált öt évnél hosszabb  

kombinált hormonkezelésben részesülő asszonyok  emlőrákjait 

hasonlítottam össze a hormont nem alkalmazókéval.  

-A HRT hatására a deniztás fokozódik, ami a mammográfiás 

szenzitivitást csökkenti, mely hiányosságot  a  komplex 

diagnosztika többi elemei pótolják. 

Új megállapítások: 

-A denz állományban a mammográfián fel nem ismert tumorok 

aránya négyszeres az alacsony denzitású emlőben rejtve maradt 

tumorokhoz képest. 

-A mammográfián  a tumor mértének szövettani értékhez 

viszonyított helyes meghatározása nem mutat szignifikáns 

különbséget alacsony és magas denzitású alapállományban, 

azonban a tumorgócok száma  szignifiánasn jobban 

határozható meg az alacsony denzitású emlőben. 

- Mind a malignus és benignus elváltozást tartalmazó emlők 

gyakrabban fokozott denzitásúak, mint az átlag populáció.  

-Az általunk diagnosztizált  hormonszedők  emlődaganatai 

diagnosztikai és klinikopatológiai jellemzői- radiomorfológiai 

megoszlás, az axillaris érintettség, hisztológiai grade, hormon-
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receptor pozitivitás-  nem voltak szignifikánsan rosszabbak a 

hormont nem szedőkénél.  

A modern emlődiagnosztika  elengedhetetlen eleme az MRI 

elsősorban  a denz emlők esetében  a multifokalitás, 

tumorméret pontosabb megítélésében, a kinetikus vizsgálatok 

és az egyre magasabb szenzitivitást és specificitást együtt  

produkáló MR spektroszkópia  kiegészítik majd eddigi 

módszereinket.  

Jelen eredményeim arra ösztönöznek, hogy a mindennapi 

emlődiagnosztika diagnózisa, különösen a mammográfiás 

megjelenés speciális alcsoportjai  - malignus típusú 

mikromeszesedések - és  a modern hisztológiai prognosztika 

között érdemes további összefüggéseket keresni.  

 

Saját publikációk jegyzéke 

A Ph . D disszertáció témájával kapcsolatos  
publikációk: 

 
Magyar nyelven megjelent: 

 
1. Egyed Zs, Péntek Z, Magyar Z.  A hormonpótló kezelés 

hatása az emlő radiológiai      denzitására. Magy Onkol 
2005: 49:(4 ) 319-21 . 

 
2. Egyed Zs, Járay B, Péntek Z. Invaziv lobuláris emlőrák- 

csapdában a radiológus? Orv Hetil. 2006:147(5):219-26. 

 21



 
3. Járay B, Székely E, Istók R, Winternitz T, Tarján Zs, 

Tóth A, Győri G, Péntek Z, Egyed Zs,  Nádor K. A 
citopatológus és a radiológus együttműködése a 
citodiagnosztikában. LAM 2007:17:3:233-238. 

 
4. Péntek Z, Egyed Zs. Mammográfiás emlőrák-

szűrővizsgálat minőségbiztosítása  és teljesítmény-
ellenőrzése. Magy Onkol 1998: 42: 105-107. 

 
 

Angol nyelven megjelent: 
 

5. Egyed Zs, Péntek Z, Ormándi K, Járay B Kulka J, László 
Zs. Difficulties in the diagnosis of intracystic tumors of 
the female breast. Neoplasma. 2007;54(1):75-82.  

IF:1,208 
         

6. Egyed Zs, Péntek Z, Járay B, Kulka J, Svastics E, Kas J,        
László Zs.  Radial  scar-  significant diagnostic challenge 
Pathol Oncol Res. 2008 ;14(2):123-9.   
                 
    IF:1,272  
 

 
7.  Egyed Zs, Járay B,Kulka J, Péntek Z Triple test score 

for the evaluation of invasive ductal and lobular breast 
cancer.DOI 10.2007/s12253-008-9083-3 

        Pathol Oncol Res közlésre elfogadva 
  IF:1,272  

             
 

Idézhető abstract 
 

 22



8. Egyed Zs, Péntek Z, Járay B, Kulka J  The Effect of HRT 
to the Interval Cancer Detection    2002. Eur Rad  12:8  
E: 24 

 
Publikációk, melyek nem a disszertáció témájával 
kapcsolatosak: 
 
 

9. Mersich T, Zaránd A, Egyed Zs, Dede K, Besznyák I, 
Jakab F.Haemobilia mint a chronicus pancreatitis ritka 
vascularis szövődménye Magy Seb. 2005:58(3):187-9. 

 
10.  Egyed Zs, Kovács K, Jakab F. Carotis stenosis miatt 

mütöttek poszoperativ UH vizsgálata. Magy Seb 1997  
50, 77-80. 

 
11.  Erdélyi M Jr, Egyed Zs. Rtg vizsgálat fontossága 

centrális vénapunctio és intubáció után Orv Hetil. 1986  
30;127(13):767-72. 

 
12.  Selmeci L, Bardócz L, Egyed Zs. Isoproterenol-induced 

responses in the regional polyamine metabolism of the rat 
heart. Biochem Biophys Res Commun. 1982:  
16;108(1):292-8.  
IF: 3,144 

 
 
 
 
 
 

 

 

 23



 

 

 

 

 

 

 
 

. 

 24


	Célkitűzés 
	Eredmények 

