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Általános bevezetés 
 
A lágyrésztumorok diagnosztikája, molekuláris eltéréseinek feltérképezése az 

egyik legdinamikusabban fejlődő területe a pathologiának. Az utóbbi időkben 

számos lágyrésztumor keletkezésében döntő szerepet játszó molekuláris 

eltérést, specificus transzlokációt, az ennek kapcsán a daganat kialakulásában 

kulcsfontosságú fúziós fehérjét sikerült azonosítani. Számos, a transzlokáció 

során keletkezett fúziós gén transzkripciós faktorként szerepel, és minthogy 

ezek a sejt növekedés és differenciálódás mechanizmusában kulcsszerepet 

játszanak, így számos lágyrész-tumor keletkezésében is. A molekuláris 

mechanizmusok megértése nagy segítséget jelenthet a terápia, adott esetben a 

specifikus un. célzott target terápia megtervezésében, melyre szép példa a 

Gastrointestinalis Stromális Tumorok (GIST) igen eredményes Glivec kezelése. 

Mai tudásunk szerint a lágyrészsarcomák alapvetően két csoportra oszthatók 

molekuláris eltéréseik komplexitása alapján. Az egyik a már említett specifikus 

transzlokációval, fúziós génnel és fehérjével rendelkező sarcomák, melyeknek 

cytogenetikai eltérései egyszerűek (pl. synovialis sarcoma, myxoid liposarcoma 

stb.). Ezek a daganatok lényegében de novo keletkeznek, és a fúziós gén 

keletkezése igen nagy valószínűséggel szükséges kezdeti lépés kell, hogy 

legyen a daganat kialakulása szempontjából. A sarcomák másik csoportját (pl. 

MPNST, leiomyosarcoma stb.) azok a daganatok képezik, melyek komplex 

kariotípust mutatnak, és nem találhatók fúziós gének. Ezekben a daganatokban 

egyértelmű genetikai instabilitás mutatkozik. Ezen daganatok is keletkezhetnek 

de novo, viszont nem olyan ritka, hogy a hámtumorokhoz hasonlóan egy 

megelőző „dysplastikus – precursor” elváltozásból fejlődnek ki. 

Munkánk során mindkét csoport reprezentálva van, és míg a perifériás 

ideghüvely tumorok esetében éppen ez a „dysplastikus – precursor” út került a 

fókuszba, addig a másik csoportot reprezentáló synovialis sarcomák esetében a 

prognosztikai faktorok és ezeknek figyelembevételével a terápiás lehetőségek 

kerültek előtérbe.  
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A perifériás idegtumorok jellemzése 
 
A perifériás ideghüvely tumorok meglehetősen heterogén csoportját képezik a 

lágyrésztumoroknak, több mint húsz fajtáját különítjük el. A leggyakrabban 

előforduló tumorok a konvencionális schwannomák, és neurofibromák, ezek 

általában nem okoznak differenciáldiagnosztikai problémát, de néhány 

szubtípusa a Schwannomáknak, olyan, mint az ancient, cellularis, 

neuroblastoma like, és multiplex Schwannoma igen súlyos 

differenciáldiagnosztikai problémát okoz, ugyanis nehezen 

megkülönböztethetők a malignus ideghüvely tumoroktól, néha még más 

malignus lágyrésztumoroktól is.(2, 9, 15, 33)  

 Verocay volt az első, aki sikeresen népszerűsítette a perifériás ideghüvely 

tumor fogalmát, és meghatározta azt, hogy a tumor neuroectodermalis eredetű, 

és nem mesenchymalis természetű. A neurinoma és neurilemmoma (amelyek 

ideghüvely tumort jelentenek) a hagyomány szerint azon periódusból 

származnak, amikor még nem ismerték azt, hogy ezen tumor milyen eredetű 

sejtekből épül fel. Stout a neurilemmoma szavában új szót alkotott, amelynek 

alapja egy görög szó, ”eilema” volt, amelyet hüvelynek vagy fedezetnek 

fordíthatunk. Hibás hit, hogy a szó alapja a „lemma”, amely hüvelyt vagy kérget 

jelent, és amely gyakran használatos, mint alternatív elnevezése a tumornak 

(neurilemmoma), viszont a tumor sejtes összetevői miatt a Schwannoma 
elnevezés korrekt. 

 

 

Schwannoma 

Klinikai jellemvonások 

 A schwannoma minden életkorban előfordulhat, de általában harminc-hatvan 

éves korban jelentkezik. A nem nem befolyásolja az előfordulást, bár nőkben 

kétszer gyakrabban támadja meg a központi idegrendszert, míg a sugárzás 

indukált esetek gyakrabban jelennek meg férfiakban. 
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A Schwannoma leggyakrabban a fej, nyak, és a végtagok hajlító felszínén 

fordul elő. A tumor magában foglalhat jókora agyi érzőideget, de különösen a 

gerincvelői ideggyökért érintheti. Motoros rostokat, és szimpatikus idegeket 

sokkal ritkábban foglal magában. A neurofibromatosis 2-t kivéve a 

Schwannoma a legtöbb esetben solitaer formában fordul elő. A tumor lassan 

növekedik, a növekedési periódus évekre tehető. A fénymikroszkópos képe 

igen változatos. A tumor alig tapintható, a nagyobb laesiók a fizikális vizsgálat 

során mobilisak, alapjukhoz és a bőrhöz nem rögzültek. Általában a 

Schwannomák nem mozdíthatók el azon ideg tengelyéből, amelyből kiindultak. 

Ritkán emlékeztetnek primer csonttumorra. A Schwannomával rendelkező 

betegek tünetmentesek, de kialakulhat fájdalom, különösen schwannomatosis 

esetén. A bőrben lokalizálódó Schwannomák típusosan kis méretűek, 

közvetlenül nem kapcsolódnak ideghez, és ritkák. A mediastinális, a 

retroperitoneális és sacralis elhelyezkedésű esetek nagy kiterjedésűek, és 

általában a tumor által okozott térfoglaló folyamat tereli a figyelmet a 

felfedezésre. A paraspinalis tumorok általában érzészavart okoznak, az 

intraspinalis komponensük komprimálhatja a gerincvelőt, és így kialakulhatnak 

motoros tünetek is. 

Az intracraniális Schwannomák az ideggyök distalis részéből származnak, azon 

átmeneti zónából, ahol a központi rész átmenetet képez a perifériás idegbe. 

Pontosan azon a helyen, ahol a myelinhüvely felépítése átmegy az 

oligodendrogliából a Schwann-sejtbe. A Schwannomák gyakran indulnak ki 

érzőidegből, mint motoros típusú idegből. Amikor a nyolcas agyidegből indul ki 

a tumor, gyakrabban érinti a vestibularis ideget. Ezek a laesiók tipikusan 

expandálják a meatus acusticus internust (a belső hallójáratot), de ritkán 

okoznak focalis csontdestrukciót. A különösen nagy esetek gyakran 

komprimálják a kisagyat, és a kisagykocsányokat. 

Hasonlóan nagy Schwannomák erednek az ötödik agyidegből, a nervus 

trigeminusból. Ezek a tumorok gyakran beterjednek a scala mediába (a 

középső koponyagödörbe). Magában foglalhat (ritkábban) más motoros ideget 

vagy más agyideget, mint például a kilences vagy tízes agyideget. De ezek az 

esetek általában neurofibromatosisnál fordulnak elő. A multiplex Schwannomák 

nem gyakoriak, legtöbb esetben neurofibromatosis 2 formájában fordulnak elő. 
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A bilateralis vestibularis Schwannoma diagnosztikus lehet neurofibromatosis 2 

–re, de gyakran fordul elő gliomához vagy meningeomához kapcsolva is. A 

nagy méret, és a mikroszkópos multinodularitás gyakori tulajdonsága ezen 

tumoroknak. Ritkán, esetenként az intracraniális Schwannoma eredhet a sella 

turcicában, vagy a sinus cavernosusnál. Kifejezetten ritka előfordulású a 

parenchymás schwannoma, amely az agy állományából ered, vagy a 

kamrarendszeren belül található. Ezek a laesiok feltehetően a meninxeket 

beidegző idegekből erednek, vagy ectópiás helyzetű Schwann sejtekből. A 

parenchymás Schwannomák priméren elsősorban férfiakban fordulnak elő. 

Mind a konvencionális, mind a cellularis Schwannoma lehet intracraniális 

eredetű, de növekvő tendenciát mutató cellularitás, és az esetenként előforduló 

mitózisok nem jelentenek feltétlenül malignitást.  

Az intraspinalis Schwannoma gyakrabban ered a gerincvelői ideg érző 

ideggyökéből, mint a motoros ideggyökből. Az intraspinalis Schwannoma lehet 

intraduralis vagy extraduralis vagy mindkettő, és előfordulhat a gerincvelő 

bármely szintjén. A sporadikus előfordulású tumorok lumbalis lokalizációjúak. A 

neurofibromatosis 2 esetén a tumor előszeretettel fordul elő a cervicothoracalis 

szakaszon. A legtöbb solitaer eset sporadikus. A spinalis Schwannoma 

extraduralis és intraduralis komponense (a ,,súlyzó tumor’’) a cervicothoracalis 

szakaszon fordul elő. A cauda eqina laesió gyakran kolbász alakú, a conus 

medullaristól distalisan helyezkedik el, körülvéve és eltolva az ideggyököt. A 

gerincvelői eredetű Schwannomák ritka előfordulásúak. 
A perifériás Schwannoma leggyakrabban a végtagok flexor felszínét érinti, és 

bármilyen méretű ideget magába foglalhat. Érintheti a könyököt, a csuklót, a 

térdet, előfordulhat a mediastinum posteriusban a gerincvelői ideggyököt 

érintve, retropritonealis regióban, és a sacrumnál. A gerincvelői ideggyök 

érintettség esetén a tumor ráterjed a foramen intervertebralera. A 

neurofibromák, a perifériás vagy lágyrész Schwannomák ritkán a törzs 

felületesen előforduló idegeit is érinthetik.  

Az az ideg, amelyet a Schwannoma magában foglal, előfordulhat nyelvben, 

szájpadban, és a gégében. Az előzőleg említett Schwannomák, és a csontbeli 

tumorok ritka előfordulásúak. A csontbeli Schwannomák érinthetik a 

mandibulát, ilyenkor a foramen dentaleból erednek. A Schwannomák ritkán 

kiindulhatnak a csigolya testéből.  
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A visceralis Schwannomák ritkán fordulnak elő. A neurofibromatosishoz nem 

kapcsolódnak. Eredhetnek a gastrointestinalis tractusból, leggyakrabban a 

gyomorból. A tumorok többsége esetenként fordul elő, és a nyálkahártya 

kifekélyesedésével jár, amely fájdalmat, és vérzést okozhat. A visceralis 

Schwannomák lehetnek pigmentáltak: melanotikus Schwannoma. A 

Schwannomák érinthetnek olyan szerveket is, mint a szív, a tüdő, vagy a vese. 

A visceralis tumorok demarkáltak környezetüktől, de a kötőszövetes tok 

gyakran hiányzik. (7) 

 

 

Makroszkópos megjelenés 

A Schwannomák többsége nodularis, sima felszínű, az átmérője rendszerint 

több centiméter, és általában kis ideget érint. A fibrokollagénes tok a legtöbb 

tumornál jelen van, vastag vagy vékony, nem összefüggő, a perineuralis és az 

epineuralis szövetből származik. A központi idegrendszer tumorainál, a 

visceralis Schwannomáknál és a nyálkahártyában levő daganatoknál (például a 

nasopharingealis tumoroknál), a tok hiányzik. A korai kis laesiók intraneuralisak, 

de a tumor előidézheti az ideg focalis megnagyobbodását. Majdnem minden 

Schwannoma globularis, és excentrikusan helyezkedik el attól az idegtől, 

amelyből a tumor származik. Ez okozza a daganat kiszélesedését, és a tokkal 

való egyesülését. A nagyobb idegből származó tumor esetén jól látható az az 

ideg, amelyből a daganat kifejlődött. A nagyobb Schwannomák a 

mediastinumban, a retroperitonealis regióban, és a medencében találhatók. 

A méretbeli megjelenése a Schwannomáknak igen variábilis. Esetenként a 

bőrben lokalizálódnak, egyes esetekben a bőrön kívüliek, amelyek lehetnek 

plexiformak, vagy multinodularisak. A multinodularitás különösen a nyolcadik 

agyideget érintő bilaterális neurofibromatosis 2-höz kapcsolt tumornál fordul elő. 

Néha a tumor elválasztott attól az idegtől, amelyből származott. Ez igaz a 

vékony fallal körülvett cystikus Schwannomákra.  

A konvencionális Schwannománál a metszési felszín gyakran sima vagy 

lebenyezett, a színe sárgásbarna vagy foltokban sárga, amely a felhalmozódott 

lipideknek köszönhető. A nagy tumoroknál a fibrozus tok septumokat bocsát a 

daganat állományába, és azt lebenyekre osztja. A tumor nagyon gyakran mutat 

degeneratív elváltozásokat, mint elzsírosodást, cystikus elváltozást, vérzést, és 
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calcifikációt. A vérzés esetenként kiterjedt, és a cystikus elváltozás mellett 

jelenik meg. A nagy retroperitonealis, medencei, alsó végtagi Schwannomák 

lehetnek cystikusak, vékony falúak, és tartalmazhatnak bevérzéseket. Ezek a 

jellemvonások az Antoni A típusú Schwannomákra jellemzők, és segítenek a 

helyes diagnózis felállításában. Ezeknél a tumoroknál, ha aspirációs cytologiát 

végeznek, a diagnózis felállítása külön feladatot és nehézséget jelent. (7) 

 

A Schwannoma fénymikroszkópos képe 

A Schwannoma fibrozus tokkal rendelkezik. A tumorban identifikálható az az 

ideg, amelyből kifejlődött. Az intraduralis daganatoknál a tok hiányozhat. 

Esetenként a Schwannoma egyesül a szomszédos ganglionnal, mint például a 

spinalis vagy a Scarpa féle ganglionnal a vestibularis tumornál. 

A konvencionális Schwannoma a Schwann sejtekből ered, és karakterisztikus 

képet mutat. A fent említett tumornak két fajtáját különítjük el, mint az Antoni A 

és B típus. Az átmenet a két tumor között lehet fokozatos vagy hirtelen. Az 

Antoni A típus bőségesen tartalmaz kollagént, míg az Antoni B típus 

mucopoliszacharidokat. Az Antoni A típus dominál a gerinccsatorna tumorainál 

és a cellularis Schwannomáknál. 

A sejtek hosszúkásak, fokozatosan vékonyodnak el, orsó alakúak, a magjuk rúd 

alakú, és változatos festődést mutat. A cytoplasma bőséges és eosinophil, a 

plasmamembrán nehezen felismerhető. A magok néhány esetben nagyobbak, 

mint a neurofibromáknál találhatóan. A magban és a cytoplasmában 

pseudoinclusuokat láthatunk, és a nucleolus nem feltűnő. 

A sejtek az Antoni A típus esetén egymás mellett katonásan, kerítésléc szerűen 

sorakoznak, egymás mellé szorosan elrendezett, széles kötegeket alkotnak. 

Esetenként csigavonalszerűen feltekerednek. A sejtek rosettákat alkothatnak, 

ezeket Verocay bodynak nevezzük (1. ábra). Ez a hisztológiai kép jellemző a 

Schwannomára, és diagnosztikus értékű. A magok nagyon gyakran nyalábokat 

alkotnak, palissad szerű elrendeződést mutatnak. Ez a palissad szerű 

elrendeződés jól elkülönül a környezetétől, és cardinális diagnosztikus 

jellemvonása a Schwannomának. A Verocay test nagyon gyakori, a nyolcas 

agyideg Schwannomájánál hiányzik, de az intraspinalis előfordulásnál gyakori. 
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A Verocay test hasonlóságot mutat a Homer-Wright rosettával, amely a 

malignitás gyors de hibás diagnózisát adhatja. A Schwannomák ritkán 

pseudopapillarisak, vagy egyéb szokatlan, furcsa képet adnak. 

Az Antoni B típusra jellemző, a laza, nyákos alapállomány, amelyben 

pókhálószerű hálózatot alkotó sejtek vannak. A sejtek kerekdedek, 

sokszögletűek, vagy csillag alakúak. A sejtek multipolaris nyúlványokkal 

rendelkeznek. A sejtmag kerek, hyperchrom, és a cytoplasmának fontos 

jellemvonása a pseudoinclusio. 

Az Antoni B típusban a laza nyákos alapállomány mycrocystikus jellegű lehet. 

Gyakori tulajdonság, az erek körüli haemosiderin lerakódása. Az erek típusosan 

hyanilizáltak, és vastag falúak, a vékony falú erek kitágultak. Esetenként az 

erek abnormálisak, feltűnően hasonlítanak a vascularis malformációra. Az erek 

trombosisa és recanalisatioja gyakori, amely összefüggésbe hozható a palissad 

nélküli terület nekrózisával. A Schwannomát gyakran infiltrálják habos 

cytoplasmájú macrophagok, ez különösen a nyolcas agyideg tumora esetén 

fordul elő. A zsírt tartalmazó sejtek, mint phagocytalo Schwann sejtek finoman 

PAS pozitívak, és Oil red-O pozitívak. Gyakran lipofuscin is látható mind a 

normál, mind a daganatos Schwann sejtekben. Ritkán a tumor melanint is 

tartalmaz, megjegyzendő, hogy a tumornak van külön melanotikus fajtája is.  

A tumor másik jellemvonása a vas lerakódása, amely nyilvánvalóan 

összefüggésbe hozható a vascularis abnormalitásokkal. Lényeges vonás a 

stromális mucin felhalmozódása, de ez a neurofibromára jobban jellemző, mint 

a Schwannomára. Esetenként a mucin gazdag alapállomány myxoidnak tűnik, 

amelynek eredménye, hogy összekeverhető más myxoid lágyrésztumorral. A 

telt, epitheloidnak tűnő sejtek esetenként előfordulnak a konvencionális 

Schwannománál, vagy a plexiform formánál. A Schwannomák ritkán 

tartalmaznak nagy, epitheloid jellegű sejteket. A schwannomának ezt a formáját 

epitheloid schwannomának nevezzük. Számos közlés szerint subcutan 

fordulnak elő, és közönséges Schwannomáknak tekinthetők. 

A speciális festések nagyon hasznos diagnosztikus információt nyújtanak, a 

Schwannomák microanatómiáját illetően. Régóta fennálló tumorokban normális 

festéssel gyakran látható számottevő kollagén lerakódás, mind az Antoni A, 

mind az Antoni B típusban. Ezzel szemben a neurofibromáknál bőséges, 

mucopoliszacharid gazdag matrix található. Az alcián kék festés a mucint 
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mutatja ki, amely általában Schwannomáknál gyenge reakciót ad. A reticulin 

festés denz pericellularis képet ad az Antoni A típusnál, kiemeli nemcsak a 

kötegekbe rendeződő intercellularis kollagént, hanem a Schwann sejtekre 

típusosan jellemző basalmembránt is. Az az idegrost, amelyből a Schwannoma 

kialakult a tumor subcapsularis részében is megtalálható. Hízósejtek gyakran 

láthatók Schwannomákban, különösen az Antoni B típusban. 

Néha porcos, csontos, és zsírszövetes metaplasiát lehet megfigyelni a 

Schwannomáknál, azonban kétséges, hogy a Schwannomák mutatnak-e igazi 

epithelialis (glandularis vagy sqamosus) differenciációt. A legtöbb cikk közlése 

szerint a bőrben lokalizálódó schwannomák „epitheliális elemeket” 

tartalmaznak, ezek azonban többnyire a tumorban megjelenő bőrfüggelékek, 

viszont valódi glandularis Scwannomák is léteznek, bár ezek igen ritkák. 

Woodruff és Christensen azt közölték, hogy a bőrből eredő glandularis 

perifériás ideghüvely tumorban rétegesen myoepitheliális sejtek vannak jelen. A 

bőrben elhelyezkedő glandularis schwannomák mirigyeit egy rétegben 

körülveszik a myoepithelialis sejtek. A glandularis schwannomák fő 

jellemvonása, a feltekeredett secretoros működésű mirigyek. 

A palissad területén kívül néha infarktus-szerű nekrotikus területek is láthatók a 

Schwannomában, különösen a nagy méretűekben. A fent említettek nem 

befolyásolják a prognózist.  

Lymphoplasmacitás infiltráció hozzávetőlegesen a Schwannomák 5 %-ában 

látható, amelyet esetenként kísérhet más degeneratív elváltozás. Ismeretlen 

etiológiájú microgranulómák láthatók néha az egyébként típusos 

Schwannomákban. 

A neurofibromatosis 2-höz társult Schwannoma fénymikroszkópos képére a 

következő jellemző: multifocalitás az idegen belül, a nodularis tendencia, a 

sejtek csigavonalszerű feltekeredése, a perifériás növekedés, amely magában 

foglalja, hogy a tumor körbe növi az arachnoideát. (7) 
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1. ábra Schwannoma típusos képe palisadszerűen rendeződő magokkal és jellegzetes Verocay 

testekkel 

 

 

Multiplex schwannoma 

 A Schwannomák leggyakrabban sporadikusan manifesztálódnak, és 

általában solitaer elváltozások. A betegek 3-4 %-ában a schwannomák 

multiplexen jelentkeznek. Számos tanulmány a multiplexen jelentkező 

Schwannomákat a neurofibromatozissal hozza összefüggésbe. 

 A neurofibrozis 2-ben (4, 7) szenvedő betegek 95%-ának meghatározó 

jellemvonása, hogy a betegség végső szakaszában bilaterális vestibularis 

schwannomák alakulnak ki. Ezen betegeknél a Schwannomák más helyen is 

megjelenhetnek, különösen subcutan fejlődnek ki, mielőtt még a vestibularis 

Schwannomák megjelennének (2. ábra). 

 A neurofibromatosis 1 meghatározó jellemvonása a neurofibroma 

kifejlődése, vagy jelenléte, amely histológiai szempontból eltér a 

Schwannomától. 

A multiplex Schwannoma kifejlődhet neurofibromatosis 1 és neurofibromatosis 

2 betegséggel együtt is. Ezen megjelenést elnevezték schwannomatosisnak, és 
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ezt a diagnózist tekinthetjük külön klinikai entitásnak, ugyanakkor számos 

különbség van a klinikai manifesztáció szempontjából a neurofibromatosis és 

schwannomatosis között. Először is a betegek kora mutat eltérést. Mac Collin 

vizsgált 14 schwannomatosissal rendelkező beteget, amelyből 8 nő, míg 6 férfi 

volt, és az átlag életkor 26 év volt. Ezen betegek esetén elvégezték az agy MR 

vizsgálatát, de a betegek nem estek át gerinc MR vizsgálaton. Ezen tanulmány 

szerzői leszögezték, hogy a schwannomatosis teljesen külön klinikai entitást 

jelent, különbözik a neurofibromatos 2-től. Seppala 9 beteget vizsgált 

schwannomatosissal, 3 nőt, és 6 férfit, mindannyian középkorúak voltak. Ez a 

kor összhangban van azzal, hogy a legtöbb betegnél a sporadikus 

Schwannoma ugyanebben az életkorban jelenik meg, de ellentétben van azzal, 

hogy a neurofibromatosis 2 20 évnél korábbi életkor esetén jelenik meg. 

 A második eltérés a neurofibromatosis és a schwannomatosis között, 

hogy az utóbbi esetén a családi előfordulás hiányzik. Ez az állítás igaz Seppala 

tanulmányában szereplő 9 betegre. Mac Collin tanulmányában szereplő 14 

multiplex schwannomában szenvedő betegből egy nem rendelkezett 

vestibularis schwannomával, de előzetes családi előfordulással viszont igen. 

Továbbá a schwannomatosis genetikai mechanizmusa is eltér a 

neurofibromatosis 2-étől. Seppala 9 schwannomatosisban szenvedő betegnél 

nem talált germline mutációt, amely érintette volna a neurofibromin 2 gén 

sequenciáját. Evans leírta, hogy a multiplex, vestibularis előfordulással nem 

rendelkező tumor a neurofibromin 2 gén lókuszához kapcsolt, de nem 

mutatható ki vele összefüggésben a neurofibromin 2 gén mutációja. A 

somatikus mozaicizmusa a neurofibromin 2 gén germline mutációjának 

magyarázza a schwannomatosis néhány esetét. Ez mutatja azt, hogy az 

öröklés kockázatát igen nehéz megjósolni. (16) 

 Az előző tanulmányok adataira alapozva a schwannomatosis 

sporadikusnak tűnik a legtöbb esetben, de egyéni érintettségeket figyelembe 

véve ez az entitás örökölhető. 

 Míg a neurofibromatosis 2 definitív és valószínű diagnózisa objektív 

diagnosztikus kritériumra épül, addig a schwannomatosis nem hozható 

összefüggésbe más abnormalitásokkal. A schwannomatosis abban is 

különbözik a neurofibromatosistól, hogy az előbbinek nincsen bőr 

manifesztációja. 
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A schwannomatosis ritkán előforduló betegség, és a neurofibromatosistól eltérő 

klinikai entitás. 

 

 

 
2. ábra Multiplex Schwannoma szöveti képe. Enyhén myxoid alapállományban jellegzetes 

Schwann sejtekre emlékeztető magstruktúra, de nincs paliszád elrendeződés. 
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3. ábra Schwannomára jellemző diffúz, erős S-100 protein pozitivitás (immunperoxidáz reakció, 

multiplex Schwannoma) 

 

 

Neurofibroma  
A neurofibrómákat alapvetően lokalizált, diffúz és plexiform formára oszthatjuk, 

a plexiform forma szoros összefüggést mutat az egyes típusú 

neurofibromatózissal (NF1), de minthogy neurofibromatózisos esetet nem 

vizsgáltunk, a neurofibromatosis ismertetésétől eltekintünk. 

 

Lokalizált neurofibroma 

A lokalizált neurofibrómák nem társulnak NF1-hez, sporadikusan jelentkeznek, 

a két nem egyformán érintett. Többnyire 20-tól 30 éves korig jelentkezik, 

többnyire superficiálisan a bőrben helyezkednek el, gyakorlatilag bármely 

testrészen. Lassan növő csomókként jelentkeznek, panaszokat ritkán okoznak. 

Makroszkóposan tömött, metszlapon csillogó felszínű képletek, melyek ritkán 

mutatnak degeneratív, cystikus átalakulásokat, szemben a Schwannomákkal. 

Többnyire körülírtak, de valódi tokkal csak nagyon ritkán rendelkeznek. (7) 
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Mikroszkópos megjelenés 

A szövettani kép meglehetősen variábilis, attól függ, hogy milyen mértékben 

vannak jelen a sejtes elemek, a mucin és a kollagén. Karakterisztikusan a 

megnyúlt sejtek laza kötegeket képeznek, a magok igen jellegzetesen 

hyperchromak, kihegyezett végűek, hullámos, vessző vagy csavarodott alakúak 

(4. ábra). Változó mennyiségű mukoid anyag választja el a sejteket és a 

kollagén rostokat. A stromában elszórtan lymphoid sejtek, hízósejtek, ritkán 

xanthoma sejtek figyelhetők meg. Néha a Schwann sejtek dominálnak, kevés a 

collagén, ebben az esetben nagyon hasonlíthat Schwannomára. A 

neurofibromák sejtes elmeit nem csak a Schwann sejtek alkotják, hanem szinte 

mindig perineuralis sejtek, fibroblasztok is megfigyelhetők, ha nem is nagy 

számban, valamint idegrostok is mindig megtalálhatók egyenletes eloszlásban 

a tumoron belül. Néha igen kifejezetten myxosus formák is megfigyelhetők, 

ezek nehezen különíthetők el egyéb myxosus lágyrész tumoroktól.  

 

 

 
4. ábra Neurofibroma típusos képe. A magok megnyúltak, hullámosak, kihegyezett végűek, 

csavarodottak, vessző formájúak, enyhe ritmicitás is megfigyelhető. A kép bal oldalán 

jellegzetes Meisner test látható. 
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A vaszkularitás többnyire szembetűnő, de nem jellemzőek a vaskos, hyalinos 

falú erek, mint a Schwannomáknál. Speciális, tapintótestekre emlékeztető 

differenciáció (Wagner-Meissner testek), viszonylag gyakran látható (4. ábra). 

(7) 

 

Diffúz neurofibroma 

Ritka, de önálló formája a neurofibromának, mely főleg gyermekekben és fiatal 

felnőttekben jelentkezik. Neurofibromatosishoz való társulása csupán mintegy 

10%-ban figyelhető meg. Leggyakrabban a fej-nyak régió subcutan tumora, és 

nevének megfelelően a fasciákig terjedően diffúz infiltráció figyelhető meg 

elmosott határokkal. Ugyanakkor az infiltratív növekedés ellenére nem rombolja 

szét, hanem inkább körülöleli a normális bőrfüggelék struktúrákat. Annyiban 

különbözik a konvenciális neurofibromától szövettanilag, hogy a sejtek 

valamivel zömökebbek, és egy egységes finom fibrilláris alapállomány látható a 

tumor minden területén (5. ábra). (7) 

 

 

 
5. ábra Diffúz neurofibroma szöveti képe a jellegzetes magstruktúrákkal. 



 17

 

 
6. ábra Diffúz neurofibroma. Bár egyértelmű, egyenletes S-100 pozitivitás megfigyelhető, ez 

nem olyan erős, intenzív, mint Schwannomában. 

 

 

 

 
7. ábra Neurofibromában mindig kimutatható axonalis elem neurofilament immunreakcióval. 

Schwannomákra a neurofilament pozitivitás nem jellemző. 
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Atypusos neurofibroma 

Míg a Schwannomákra jellemző, hogy igen ritkán malignizálódnak, addig a 

neurofibromák esetén ez relatíve jóval gyakoribb. Lényegében a benignus 

neurofibroma és a Malignus Perifériás Ideghüvelytumor (MPNST) közötti 

átmenetet jelenti az atypusos neurofibroma, és többnyire neurofibromatosis 

talaján alakul ki, de ugyanúgy megfigyelhető a többi formánál is. Jellemzője az 

emelkedett cellularitás, a nem túl magas osztódó formák jelenléte (többnyire 

kevesebb, mint 3-4/10 nagy nagyítású látótér), valamint a néha szembetűnő, 

inkább egysejtes jellegű magatípia, mely adott esetben hasonlíthat az ancient 

Schwannomáknál leírtakkal. (8-10. ábra). Teljesen pontos kritériumok valójában 

nem állíthatók fel, hiszen nyilvánvalóan a neurofibroma, az atypusos 

neurofibroma és az MPNST valójában egy biológiai folytonosságot jelent, ahol 

nagyon nehéz határokat húzni, illetve jól csak a két végpontot, a benignust és a 

malignust lehet meghatározni. (7) 

 

 

 
8. ábra Atypusos neurofibroma szöveti képe. Enyhén myxoid alapállományban az átlagosnál 

jóval nagyobb cellularitás figyelhető meg. 
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9. ábra Atypusos neurofibroma. A cellularitás mellett jelentős sejtatypia is mutatkozik, osztódó 

formák ebben az esetben alig voltak megfigyelhetők. 

 

 
10. ábra Viszonylag egyenletes S-100 pozitivitás atypusos neurofibromában. Az egyenletes 

immunpozitivitás utal arra, hogy teljes malignus transzformáció még nem következett be. 
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Malignus Perifériás Ideghüvely Tumor (MPNST) 

Az összes lágyrészsarcoma mintegy 5-10%-át teszi ki, és ezek körülbelül 

negyede-fele neurofibromatózis (NF1) talaján alakul ki. Többnyire 20 és 50 év 

között jelentkezik, az NF1-hez társuló formák lehetnek multiplexek is. A nemek 

tekintetében enyhe férfi túlsúly megfigyelhető (NF1 társult), míg a sporadikus 

esetekben enyhe női túlsúly a jellemző. (7) 

 

 

Makroszkópos megjelenés 

Klasszikus formában nagyobb ideghez kapcsolódóan egy nagy fuziform, vagy 

excentrikus massza mutatkozik. Az NF1-hez társuló estek többnyire 

superficiálisan jelentkeznek, míg a sporadikusakra inkább a mély lágyrész 

lokalizáció jellemző. A daganatok többnyire nagyobbak, mint 5-cm (átmérő), 

metszlapjuk szürkés vörhenyes, néha velős, vérzésekkel, necrosissal tarkázott. 

(7) 

 

 

Mikroszkópos megjelenés 

Többnyire az MPNST köteges elrendeződésű daganat, struktúrájában 

emlékeztet a fibrosarcomára. Sejtjei többé-kevésbé emlékeztetnek a normális 

Schwann sejtekre, különösen a jól differenciált, grade I-es formáknál. A magok 

itt is hullámosak, közöttük azonban jóval több osztódó forma látható, a 

magatipia szembetűnő és diffúz, valamint necrosisok is lehetnek (11. ábra). 

Számos szövettani altípus is létezik (glandularis, epithelioid, heterológ 

differenciációt mutató formák), melyek adott esetben komoly 

differenciáldiagnosztikai problémát jelenthetnek. (7) 

 

A perifériás idegtumorok immunhisztokémiája 

A schwannomák immunfenotípusa fontos szerepet játszik a differenciál-

diagnózisban. Az S-100 proteint használjuk a schwannomák identifikálásához. 

Az optimálisan fixált tumorok mindegyike egységesen immunpozitív erre az 

antigénre. 
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Az immunpozitivitás hiánya a műterméknek tulajdonítható, amely a szövet 

fixációs eljárása során keletkezik. Az S-100 protein immunpozitivitása 

intenzívebb az Antoni A típusnál, mint a celluláris Antoni B típusnál. 

 
11. ábra MPNTS szöveti képe. A kifejezett cellularitás és a számos osztódó forma szembetűnő, 

bár az atypia mértéke paradox módon sokszor nem éri el az atypusos neurofibromában 

látottakat. 
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12. ábra S-100 immunreakció MPNST-ben. Jól látható, hogy a reakció csak fokális, szemben a 

benignus ideghüvely tumorok diffúz reakciójával. 

 

 

Hasonló képet ad, de kevéssé gyakori és egységes a Leu-7 antigén. A glialis 

fibrillaris savas protein (GFAP) immunreaktivitása szignifikánsan kimutatható a 

Schwannomákban. Az immunreaktivitás, és a festés gyakorisága és foka függ 

attól, hogy milyen eredetű antitestet használunk. 

A reakció kimutatható a GFAP- szerű szöveti állományban, de különbözik attól 

az immunreaktivitástól, amelyet a központi idegrendszerben a gliasejtekben 

mutathatunk ki. Ez a reaktivitás gyakorlatilag diagnosztikus a Schwannomákra. 

A benignus perifériás ideghüvely tumoroknál a reaktivitás intenzívebb (3. ábra), 

míg a malignus perifériás ideghüvely tumornál hiányzik, vagy gyéren elszórtan 

jelentkezik, ugyancsak igen fontos, hogy az S-100 protein pozitivitás szinte 

mindig jóval erősebb a benignus mint a malignus formákban, ez alól csak az 

epithelioid variáns a kivétel (12. ábra). Az atypusos neurofibroma bár 

morphológiailag (és biológiailag is) köztes állapotot foglal el, az S-100 

immunpozitivitást illetően inkább a benignus formára hasonlít, azaz viszonylag 
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diffúz S-100 pozitivitás figyelhető meg (10. ábra). A négyes típusú kollagént és 

laminint tartalmazó basalmembrán kimutatható a tumorban, és a kép 

összhangban van, az ugyancsak kimutatható reticulinnal. Mindegyik különösen 

erős intenzitású az Antoni A típusban, és igen erős festődést mutat a pallissad 

szerűen, tömötten egymás mellé rendeződött sejtekben. 

Az Antoni A típus a négyes típusú kollagénre mutat immunpozitivitást, míg az 

Antoni B típus az egyes, a hármas, és a négyes típusú kollagénre mutat 

pozitivitást. 

A neurofilament fehérje festés pozitivitása meghatározza a Schwannoma és 

azon ideg kapcsolatát, amelyből a tumor kifejlődött. A rostok, amelyek a tokban 

találhatók, csekély mértékben összefüggnek a laesio subscapsularis régiójával. 

A neurofilament protein immunreaktivitása sokkal érzékenyebben mutatja ki az 

idegrostot, mint az ezüstimpregnációs módszer, mely jellegzetesen 

megtalálható neurofibromában. A Schwannomákra (az ideghez való kapcsolódó 

ponton kívül) azonban nem jellemző a neurofilament se az EMA pozitivitás, 

hiszen egységesen Schwann sejtekből épülnek fel. Ugyanakkor valamennyi 

neurofilament és EMA pozitivitás neurofibromában mindig található, hiszen itt a 

Schwann sejtek mellett minding találunk perineuralis sejteket és axonokat is (6-

7 ábra). Végül a Schwannomák, neurofibromák és az MPNST vimentin 

immunpozitivitást mutat, de ez kevéssé diagnosztikus értékű. A reaktivitás 

erősebb a Schwannomáknál, mint a más perifériás ideghüvely eredetű 

tumoroknál. (7) 

 

Synoviális sarcoma 

 

A synovialis sarcoma klinikailag és morfológiailag jól definiált entitás, amelyet 

igen kiterjedten ír le az irodalom. Primeren a végtagok paraarticularis 

régiójában fordul elő, általában az ideghüvellyel, a bursákkal és az izületi tokkal 

összefüggésben. Nevével ellentétben ritkán fordul elő az izületi üregben, és 

nem jelentkezik együtt a vele látható összefüggésben levő synovialis 

struktúrákkal. Így előfordulhat a parapharyngealis regioban, a hasfalban, a 

pleurában, és a szívben is, de gyakorlatilag bárhol. Ma már tudjuk, hogy 

eredetét, pontosabban a differenciációt illetően semmi köze sincs a synovialis 
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sejtekhez, valójában egy tisztázatlan hisztogenezisű daganatról van szó, 

legméltóbb neve talán a „lágyrészek carcinosarcomája” lehetne. (21)  
 

Klinikai jellemvonások 

A synovialis sarcoma leggyakrabban aldolescens korban és fiatal felnőtt korban 

fordul elő 15 és 40 év között. Az átlagéletkor 31,3 év, a betegek 83.6%-a 10 és 

50 év között van. A tumor jelentkezhet 10 éves gyermekkorban, de néhány 

tanulmány szerint az irodalomban, újszülött korban is előfordulhat. Férfiakban 

gyakrabban jelentkezik, mint nőkben, a férfi, nő előfordulási gyakoriságának 

aránya 1.2-1.0. 

A tumor tipikus megjelenési formája, érzékelhető, tapintható, mélyen fekvő 

daganat, ehhez társul az esetek több mint felében, fájdalom vagy 

nyomásérzékenység. Néha a betegség csak fájdalommal vagy 

nyomásérzékenységgel manifesztálódik. Kisebb mértékben 

mozgáskorlátozottságot okozhat, de ritkán a tumorhoz társulhat funkcionális 

zavar, vagy súlyvesztés. Súlyvesztés gyengén differenciált nagy tumornál fordul 

elő, és abban az esetben, ha hosszú ideje fennáll. A gyakran előforduló 

fájdalom és nyomásérzékenység kialakulásának mechanizmusa nem ismert, és 

az sem bizonyított, hogy a tumor kialakulásának kezdetét gyulladásos folyamat 

előzné meg. A klinikai tünetek ritkán összefüggésbe hozhatók a tumor 

lokalizációjával. Azoknál a betegeknél, akiknél a synovialis sarcoma a 

hypopharynxban alakul ki, gyakran fordul elő nyelési vagy légzési nehézség, 

vagy megváltozik a beteg hangfekvése. Abban az esetben, ha a tumor ideget 

foglal magában elsődlegesen, vagy másodlagosan kialakulhat fájdalom, 

zsibbadás vagy paraesthesia. A praeoperatív szakban kialakuló tünetek 

meglehetősen változatosak. Általában a tumor növekedése lassú és alattomos, 

és gyakran hibás benyomást ad a malignitás fokáról, a diagnózisról és a 

therápiáról. 

A tumor kialakulásának ideje az esetek legnagyobb részében 2-4 év, de néhány 

esetben a tumor helyén kialakuló fájdalom, a tumor lassú növekedése miatt, az 

operációt megelőzően 20 évvel korábban is megjelenhet. Nem ritkán ezen 

esetekben hibás, fals diagnózist adnak meg, mint például arthritis, synovitis, 

vagy bursitis. 
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A synovialis sarcoma dominánsan végtagokon jelenik meg, különösen a nagy 

izületek szomszédságából ered, elsősorban a térd területéről. Belsőleg 

összefügg az inakkal, a bursalis struktúrákkal, és általában az izületi tok 

határán belül marad. Ritkán érintheti a fasciát, a ligamentumokat, az 

aponeurozisokat, és a membrana interosseát. Ritkán érinti az izületi tok üregét, 

a legtöbb tanulmány szerint a synovialis sarcomás esetek mintegy 5 %-a 

intraarticularis. 

Az esetek 85-95 %-ában a synovialis sarcoma a végtagokon alakul ki, 

különösen az alsó végtagon. Leggyakrabban a térd szomszédságában fordul 

elő, kis százalékban ered a láb területéről, a boka régiójáról, és a csípő-lágyék 

tájékáról. 

Az esetek 15 %-ában a synovialis sarcoma a felső végtagon fordul elő, az 

alkar-csukló tájékában, a váll területén, a könyök feletti területen, a felkar és a 

kéz régiójában. A második leggyakoribb előfordulási helye a synovialis 

sarcomának a végtagokon kívül a fej, nyak régiója, ezen lokalizáció az esetek 

10 %-át adja. Ezen tumorok nagy része a paravertebralis összekötő 

szövetekből ered, és solitaeren manifesztálódik a retropharyngealis és 

parapharyngealis regioban, az artaeria carotis communis bifurcatiojának 

közelében. Más helyeken is előfordulhat, mint például a lágyszájpad, a nyelv, a 

parotis, vagy a tonsillak. Mivel ezen területek szokatlan előfordulási helyek, a 

synovialis sarcoma diagnózisa helyett gyakran más diagnózist adnak meg. A 

synovialis sarcomák 5-10 %-a a törzsön fordul elő a mellkasfalban és a 

hasfalban. Ezen helyeken a daganat mélyen ül. A tumorok nagy részében 

előfordulhat cystikus elváltozás. Ezen tumorok kor és nem szerinti előfordulási 

gyakorisága és viselkedése megfelel az előzőleg leírt más helyen megjelenő 

tumorokéval. A synovialis sarcomát más ritka anatómiai helyen is leírták 

beleértve a bőrt, a szívet, a tüdőt, a pleurát, a prostatát, a vesét, a központi 

idegrendszert, a csontvelőt, a nyelőcsőt, és a perifériás idegeket. Az ilyen 

szokatlan helyen előforduló synovialis tumorok felismerése igen nehéz. (21) 

 

Radiológiai tulajdonságok 

A radiológiai tanulmányok nagy segítséget nyújtanak a synovialis sarcoma 

praeoperativ és klinikai diagnózisának felállításában, ugyanis a röntgenfelvétel 

kimutathatja a calcifikáció jelenlétét. 
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A röntgenfelvételen minden synovialis sarcoma jól körülírt, ovális képet ad, 

többé-kevésbé lobulált daganat, mérsékelt, közepes denzitással, és általában 

nagy ízületek szomszédságában fordul elő. 

Alapját csont képezi, amelyet a daganat nem foglal magában, de az esetek 15-

20 %-ában periostealis reakció, felületes csonterossio, vagy invasio fordul elő. 

Masszív csontdestrukció igen ritka, általában gyengén differenciált synovialis 

sarcoma esetén fordul elő, amikor is a daganat hosszú idő óta fennáll, vagy 

nagy méretű. 

Strickland és Mackenzie szerint 65 esetből 18 esetben mutatható ki csont 

destrukció, a nyomás következtében kialakult atrophia és periostealis 

proliferáció képében. 

A legmeglepőbb karakterisztikus radiológiai kép a synovialis sarcomák 15-20 

%-ában fordul elő, amikor is multiplex, kicsi, foltos sugarat nem áteresztő 

képletek jelennek meg, mint focalis calcifikációk, és kis gyakorisággal 

csontképződés alakul ki. Az esetek nagy részében ezen elváltozás csupán csak 

pontozottsággal jár, és néhány esetben a tumor nagy részében a sugár át nem 

eresztő képletet kontúrvonal, körvonal jelzi. A fent említett zavar más tumornál 

is lehetséges, de a sugár át nem eresztő képletek (röntgensugarat adszorbeáló 

képletek) a sarcomák más formájánál nem figyelhetők meg, kivéve az 

extraossealis osteosarcomát. 

A computer tomographia (CT) és a mágneses rezonancia vizsgálat (MRI) 

értékes eszköz lehet a laesio eredetének és kiterjedésének meghatározásában. 

A konvencionális röntgen kép paraarticularis, heterogén, septalt tumor masszát 

mutat, gyakran calcifikációval, vagy csontdestrukcióval együtt, de nem 

gondoskodik a specifikus vagy diagnosztikus képről. (21) 

 

 

Makroszkópia 

A nagyságbeli megjelenés változatossága függ a tumor növekedési ütemétől, 

és a tumor lokalizációjától. A lassan növekvő laesio élesen körülírt, kerek, vagy 

multilobularis. A kiterjedten, expansivan növekvő tumor a szomszédos 

szövetekre kiterjedő kompressziójának eredményeként, a tumor körül teljes 

vagy részleges, sima, fénylő pseudotok alakul ki. A tumorban prominensen 

cysta alakulhat ki, esetenként a laesio jelentkezhet multicystikus 
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tumormasszaként. A tumorok nagyobb hányada határozottan kapcsolódhat 

ínhoz, azt körülvéve, vagy ínhüvelyhez, vagy az izületi tok külső falához. 

A tumor metszési felszíne sárga vagy szürkésfehér. A tumor méretben elérheti 

a 10-15 cm-t vagy annál nagyobbat, átlagos esetben a tumor legnagyobb 

átmérője 3-5 cm. A kevéssé differenciált és gyorsan növekvő synovialis 

sarcoma nem körülírt, és gyakran mutat változatosságot, továbbá gyakran 

morzsalékony, bozontos megjelenésű, és sűrűn tartalmazhat multiplex 

területeken bevérzést, nekrózist, és cystákat. A haemorrhagiás tumor gyakran 

összetéveszthető angiosarcomával, vagy egyéb haematomával. (21) 

 

Fénymikroszkópos kép 

Eltérően más típusú sarcomától, a synoviális sarcomát morfológiailag két 

különböző típus alkotja. Az egyik típus karakterisztikusan bifázisos mintát 

mutat, amelyben részben epithelialis sejtek vannak, amelyek hasonlítanak a 

carcinoma sejtjeihez. A másik típusú sejt az orsó alakú sejt, amelyet némelykor 

nem helyesen stromális sejtnek neveznek. Átmeneti forma az epithelialis és 

orsósejtes forma között megfigyelhető, amelyet alátámaszt a szövetkultúra, az 

ultrastruktúra az immunhisztokémia, és a molekuláris genetika. Attól függően, 

hogy milyen a két sejtes elem igazi előfordulásának gyakorisága és milyen a 

differenciáció foka, a synovialis sarcoma folytonos morfológiai spektrumot ad, a 

következő klasszifikáció szerint:. 

 

1.: bifázisos típus, amelyet jól kivehető epithelialis sejtek és orsó sejtek alkotnak 

különböző arányban. 

2.: monofázisos fibrozus típus 

3.: ritka monofázisos epithelialis típus 

4.:  gyengén differenciált, kerek sejtes típus. (21) 

 

Bifázisos synoviális sarcoma 

A klasszikus synovialis sarcoma – a bifázisos típus - általában felismerhető az 

egyidejűleg létező morfológiai különbségről, amely azt jelenti, hogy az 

epithelialis sejtek és a fibroblast szerű orsó sejtek együttesen fordulnak elő. Az 

epithelialis sejtek karakterisztikusan nagyok, kerek vagy ovális alakúak, 
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hólyagos maggal, halovány festődésű, bőséges cytoplasmával, és különböző 

kontúrú sejthatárral.  

A sejtek solid kötegekbe rendeződnek, hálózatot alkotva, de alkothatnak 

glandularis, mirigyes struktúrákat, amelyek, granularis, homogén eosinophil 

secretumokat tartalmazhatnak (13-14. ábra). 

A jól körülírt orsósejt vagy fibrosus komponens, kövérkés, orsó alakú, egységes 

megjelenésű, monomorf, keskeny cytoplasmával rendelkezik. A mag ovális 

sötéten festődő. 

Általában a sejtek solid, kompakt lemezekbe rendeződnek, amely a synovialis 

sarcomát elkülöníti a fibrosarcomától. A synovialis sarcománál hiányoznak a 

hosszú seprűszerű fasciculumok, hiányoznak még a halszálkaminták, a 

szabálytalan, irregularis nodularis elrendeződések. A synovialis sarcomában 

levő mitotikus alakok előfordulhatnak mind az epithelialis mind az orsó alakú 

sejteknél. Leggyakrabban a gyengén differenciált forma tartalmaz nagy 

nagyítású látóterenként több mint kettőt. A synovialis sarcoma cellularis részei 

váltakoznak kevéssé cellularis területekkel, mint például a hyalinos területek, 

myxoid elváltozások vagy calcifikáció. A kollagén a hyalinizált zónában diffúzan 

szétoszlik, vagy keskeny kötegeket képez, vagy plaque szerű tömeget hoz 

létre. A myxoid területek általában kevéssé feltűnőek, meghatározza a tumor kis 

részét, bár számos esetben a myxoid területek dominálnak. 

Calcifikáció a synovialis sarcomák mintegy 20 %-ában fordul elő. A calcifikáció 

lehet nem feltűnő, ennek eredményeként kis, kevés szabálytalanul eloszló 

gömb alakú formák képződnek, és lehet kiterjedt, amely kitölti a tumor nagy 

részét. A calcifikációt hyalinizáció előzi meg, amely inkább a tumor perifériáján 

fordul elő, és nem a tumor közepén. Ritkán chondroid elváltozások is jelen 

vannak, mindig a focalis calcifikációval együtt vagy annak közelében. 

A hízósejtek előfordulása ugyancsak tipikus jellemvonása a synovialis 

sarcomának. Ezen hízósejtek nem mutatnak különleges elrendeződést, de 

számuk a tumor orsósejtes részében nagyobb. Gyulladásos elemek, és több 

magvú hatalmas, óriás sejtek ritkák, praktikusan nem fordulnak elő. 

A tumor erezettségi foka változatos. Számos esetben domináns jellemvonás a 

dilatált érhálózat, hasonlóan a haemangiopericytomához. A synovialis 

sarcomában  
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13. ábra Típusos bifázisos synovialis sarcoma szöveti képe megnyúlt orsósejtes és glanduláris 

komponensekkel. 

 
14. ábra Bifázisos synovialis sarcoma. Bár glanduláris formáció nincs, az epitheliális 

komponens (koheziv, széles cytoplazmájú sejtfészkek) jól elkülönül az orsósejtes 

komponenstől. 
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másodlagos elváltozások is előfordulhatnak, mint például a haemorrhagia. A 

vérzés legdominánsabb a gyengén differenciált tumorban. 

Elszórtan lipid macrophagok, siderophagok, több magvú óriás, hatalmas sejtek, 

depositok, mint például koleszterol, lehetnek jelen a tumorban, de ezek sokkal 

kevésbé feltűnőek a tumorban, mint synovitis esetén. (21) 

 

Monophasisos fibrosus synovialis sarcoma 

Ez a típus, összehasonlítva a bifázisos típussal, csupán abban tér el, hogy 

szélsőséges morfológiai spektrummal rendelkezik, a bifázisos típus orsó sejtes 

komponensét és az ehhez társuló jellemzőket tartalmazza (15. ábra), úgymint a 

cellularis megjelenést, a hyalinizáciot, a myxoid elváltozásokat, a hízósejtes 

infiltrációt, a haemaangiopericytomára jellemző vascularizációt, a focalis 

calcifikációt. Néha az epithelialis differenciáció sejthető, ilyenkor a sejtek 

cytoplasmája nagyobb kissé eosinophilebb. (21) 

 

 
15. ábra Monofázisos synoviális sarcoma, kötegekbe rendeződő, megnyúlt monomorph 

daganatsejtekkel, változó mértékű, de többnyire sok osztódással. 
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Monophasisos epithelialis synovialis sarcoma 

Ezen típus rendkívül ritka, lényegében monomorph epitheliális sejtekből épül 

fel, melyek hasonlóak a bifázisos forma szolid epithelialis sejtjeihez, szintén 

jellemző a haemangiopericytoma szerű érhálózat, és az egyéb minor 

jellegzetességek. Ezen formát azonban csak a később részletezendő 

citogenetikai vizsgálatok segítségével lehet biztonsággal diagnosztizálni. (21) 

 

 

Gyengén differenciált synovialis sarcoma 

A gyengén differenciált synovialis sarcoma a tumor progresszióját mutathatja, 

azonban de novo is keletkezhet. A synovialis sarcoma ezen szubtípusának 

felismerése igen nagy gyakorlatot igényel, nemcsak azért, mert a diagnózis 

felállítása speciális problémát jelent, hanem azért is, mert az esetek nagy 

részében a tumor agresszív viselkedésű és metasztázist képez. 

A gyengén differenciált synovialis sarcoma előfordulási gyakoriságát igen nehéz 

meghatározni, de egy tanulmány szerint a synovialis sarcomák 62%-ában 

legalább kis területeken megfigyelhető. Hisztológiai szempontból három 

mintázatot mutathat: 

1.: nagy sejtes, mely változatos méretű jól körülírt magot foglal magában 

prominens nucleolussal.  

2.: kis sejtes, amely hasonló más kis kerek sejtes tumorokhoz. 

3.: orsó sejtes, amelyet orsó alakú sejtek képeznek high grade magi 

jellegzetességgel, és magas mitotikus rátával, valamint a tumorhoz gyakran 

társul nekrózis.  

Mindezen formák diagnosztikájában is igen fontos szerepet játszik az 

immunhisztokémia és a cytogenetika. (21) 

 

Ultrastrukturalis jellemvonások 

A bifázisos tumorban megtalálható az epithelialis komponens, az orsósejtes 

komponens, és a kettő közötti átmeneti típus. 

Az epithelialis sejtekben élesen körülhatárolt ovális alakú sejtmag van a 

kromatin keskeny dens szélével. A sejtben bőséges cytoplasma található 

mitokondriumokkal, prominens Golgi-komplexxel, ritkán az intermedier 
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filamentumok paranuclearis aggregatumaival, sima- és sorba rendezett durva 

felszínű endoplasmás reticulummal. 

Az epithelialis sejtekben esetenként tonofilamentumok, intracellularis 

filamentumok találhatók, különösen a squamosus metaplasia területén. 

Gyakran az epithelialis sejtek nyalábokba rendeződnek, vagy mirigyszerű 

struktúrákba, microvillusokkal, vagy villosus filopodiával, amelyek az 

intercellularis vagy pseudoglandularis felület felé néznek. Sok terület 

elektrondens mucinosus anyagot tartalmaz.  

Ellentétben a normális synovia sejtekkel az epithelialis sejtek kölcsönösen 

összekapcsolódnak junctionális komplexekkel, mint például zonula 

adherenssel, vagy desmosóma-szerű struktúrákkal. A fibroblast-szerű 

orsósejtek szabálytalanul körülírt maggal, marginális kromatinnal, és kis 

nucleolussal rendelkeznek. A cytoplasma tartalmaz mytokondriumokat, és 

prominens Golgi-apparátust. De kevesebb cytoplasmát, és kevesebb jól 

szervezett durva felszínű endoplasmás retuculumot tartalmaz, mint a tipikus 

fibroblastok.  

A folytonos basalmembrán, amely struktúra hiányzik a normális synoviánál, 

elválasztja az epitheliális sejtek nyalábjait, vagy a mirigyszerű struktúrákat az 

orsó alakú sejtek körétől. 

A monophasisos fibrosus típusú synovialis sarcoma ultrastrukturális 

jellemvonásai megkülönböztethetetlenek a biphasisos típus orsó sejtes 

területétől. 

A korai epithelialis differenciációt mutató jellemvonások identifikálhatók, mint a 

változatos számú, jól körülhatárolt multiplex microvillusok intercellularis vagy 

hasadék-szerű területei, és mint a kevésbé jól szervezett, kapcsoló vagy 

desmosoma-szerű struktúrák. Esetenként a sejtek nyalábokat alkotnak, ahogy 

azt már a bifázisos típusnál is láthattuk. Nincsen jól elkülönülő basalmembrán, 

esetenként a basalmembrán fragmentumai, vagy a sejt felszínén besűrűsödő, 

kondenzálódó anyag található. Számos tanulmány leírja,hogy a membránnal 

körülhatárolt secretoros granulomok, és a lemezes testek filamentosus 

struktúrákat tartalmaznak. 

Megjegyzendő, hogy az immun és molekuláris technikák térhódítása előtt az 

ultrastrukturális jellegek kimutatása perdöntő volt, ugyanakkor 

elektronmikroszkópos vizsgálatot ma már rendkívül ritkán használunk, kivéve, 
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ha nagyon differenciálatlan synovialis sarcomáról van szó, mely nem mutatja az 

immun és cytogenetikai jellegzetességeket. (21) 

 

 

Immunhisztokémia 

A legtöbb synovialis sarcoma immunpozitivitást mutat vimentinnel, 

pancytokeratinnal és epithelialis membrán antigénnel. Az irodalom szerint a 

synovialis sarcomák 90 %-a cytokeratin pozitív, de valamelyik epithelialis 

marker biztosan pozitív, van, hogy a pozitivitás kifejezettebb EMA-val (16-18. 

ábra). Általában erős intenzitás az epithelialis sejtes komponensekben jelenik 

meg, és nem az orsósejtes komponensben. A gyengén differenciált változatok 

általában, de nem mindig expresszálják ezen epithelialis antigéneket. Egy 

tanulmányban mind a kilenc gyengén differenciált synovialis sarcoma 

pozitivitást mutatott az epithelialis membrán antigénre, míg 30 és 50 %-ban 

mutattak pozitivitást a kis és nagy molekulasúlyú cytokeratinnal. Ellentétben 

más orsósejtes sarcomával a synovialis sarcoma sejtjei a cytokeratin 7-et, és 

19-et expresszálják. Bár eddig nem hangsúlyozták, de a synovialis sarcomák 

30%-a focalis pozitivitást mutat S-100 proteinnel. Ezen S -100 protein pozitív 

synovialis sarcomák nagy része coexpresszálja az epithelialis markereket is, de 

esetenként csak a S-100 proteint expresszálja, míg az epithelialis markereket 

csak nagyon fokálisan, amely okozhatja azt, hogy a synovialis sarcomát 

összekeverjük a malignus perifériás ideghüvely tumorral.  
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16. ábra Diffúz, erős vimentin immunpozitivitás synovialis sarcomában. 

 

 
17. ábra Erős, fokális pan-keratin immunpozitivitás monofázisos synovialis sarcomában. 
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18. ábra Viszonylag diffúz EMA pozitivitás monofázisos synoviális sarcomában. 

 

A synovialis sarcoma sejtjeinek 60-70%-ában a cytoplasmában vagy a 

plasmamembránban immunhisztokémiailag detektálhatjuk a CD99 fehérjét a 

MIC2 gén termékét. A synovialis sarcomák 75-100 %-ában bcl2 protein 

pozitívak, tipikusan erős és diffúz módon. A synovialis sarcoma CD34 negatív. 

(21) 

 

 

Cytogenetikai és molekularis genetikai jellemvonások 

Specifikus translocatio, leggyakrabban kiegyensúlyozott reciprok translocatio 

(X;18) (p11.2;q11.2) megtalálható a synovialis sarcomák több mint 90 %-ánál 

(19. ábra). 

Ez a translocatio magában foglalja a 18-as kromoszómán elhelyezkedő SYT 

gént, és az X kromoszómán elhelyezkedő SSX1 vagy SSX2 gént. 

A SYT/SSX fúziós messenger RNS-t reverz transzkriptáz polymeráz chain 

reakcióval (RT-PCR) vagy fluorescens in situ hibridizációval (FISH) lehet 

detektálni, amelyhez fagyasztott vagy paraffinba ágyazott metszetet lehet 

használni. Ezek a technikák különösen hasznosak monofázisos vagy gyengén 
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differenciált synovialis sarcoma esetén, ugyanis ezeket nagyon nehéz 

elkülöníteni más orsósejtes vagy kerek sejtes sarcomától. Korreláció 

valószínűsíthető a synovialis sarcoma szubtípusa és a törés helye között. 

Az SSX2 gént monofázisos fibrosus synovialis sarcománál írták le, de ezen 

variáns majdnem felében megtalálták az SSX2 gént. (21) 

 

 
19. ábra Jellegzetes t(X;18) synovialis sarcomában. FISH reakció; a piros, nagyobb foltszerű 

szignálok az X painting próbának, míg a zöld szignálok a 18-as centromerikus próbának 

felelnek meg. A translokatiot a juxtapozicióba került zöld-piros szignál jelzi, ahol a piros szignál 

mint harmadik extra jel szerepel. 

 

Recidiva és a metasztázis képzés 

Tekintetbe véve a tradicionális high grade malignitást, a therápia fejlődése 

lehetővé tette a recidiva és a metasztázis képzés fokának csökkenését, 

amelyhez hozzájárult a tökéletesített hosszú időtartamú kezelés. 

A prognózis sokkal rosszabb kimenetelű abban az esetben, ha lokális excisio 

történik inadequát határral, és nem alkalmazunk adjuváns therápiát. Ilyen 

esetekben a recidiva képzés rátája magasabb, mint 70%. Adequát sebészi 

kezelés, excisio és emellett alkalmazott adjuváns radiotherápia a recidiva 

képződést szignifikánsan csökkenti. Az esetek legnagyobb részében a recidiva 

képződés az alkalmazott therápia után 2 évvel manifesztálódik, de ez nem igaz 

minden esetre. Az irodalom említ olyan esetet, amelynél a recidiva képződés 35 

év múlva alakult ki. Ráadásul a betegek között nem ritka, hogy egynél több 

recidiva keletkezik, megfigyeltek olyan eseteket, ahol négy, öt, hat recidiva 

jelentkezett néhány év alatt.  
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A metasztázis képződése az esetek felében figyelhető meg, leggyakrabban a 

tüdőben, a nyirokcsomóban, csontvelőben jelenik meg. Egyes tanulmányokban 

az esetek 94 %-ában volt tüdőmetasztázis, míg 10 %-ban a nyirokcsomóban 

alakult ki az áttét. 

Számos esetben a késői metasztázis hosszú túlélési periodus után jelentkezett. 

Volt olyan nőbeteg, aki calcifikált synovialis sarcomával rendelkezett, amelyet 

14 éves korában eltávolítottak, és a metasztázis 26 éves korára fejlődött ki. 

Másrészről ritka azon esetek száma, amelyeknél a pulmonalis metasztázis már 

jelen van a diagnózis felállításánál. Mikroszkóposan a metasztatikus laesio 

nagyon hasonlít a primer tumorra, ugyanakkor a bifázisos synovialis sarcoma 

metasztázisa gyakran prominens orsósejtes formában jelentkezik, kisebb fokú a 

differenciáció, és növekedett mitotikus aktivitás figyelhető meg. (21) 

 

Therápia 
A synovialis sarcoma lokális kontrollja összefüggésbe hozható a megfelelő 

adequát kezdeti sebészi excisióval. Az egyszerű sebészi lokális excisio mellett 

kiegészítő therápia szükséges. Számos tanulmány leírja, hogy a kiterjedt 

sebészi beavatkozás a jó választás, beleértve a radikális excisiot, amely 

gyakran kiterjed a részleges vagy teljes izom vagy izomcsoport eltávolítására. 

Ha olyan a tumor mérete és lokalizációja az amputáció is szóba jöhet. 

A synovialis sarcoma kedvező elhelyezkedése esetén adjuváns 

radiotherápiával egészítik ki a kezelést, ráadásul a lokális excisio 

radiotherápiával kedvezőbb, mint az amputáció. 

Egy tanulmány szerint 85 synovialis sarcomás beteget kezeltek konzervatív 

sebészi therápiával és kiegészítő radiotherápiával. Az 5, 10, és 15 éves túlélési 

idő 76%, 63%, és 57% volt. Chemotherápiás kezelés céljából az alábbi 

cytostaticumok használatosak: adriamycin, cysplatin, doxorubicin, és különösen 

az ifosfamid. Ezen hatóanyagok tovább növelhetik a betegség tünetmentes 

túlélési idejét. További lehetőség a sebészi metasztázis eltávolítás, különösen a 

solitaer vagy multiplex pulmonalis áttét segmentalis resectioja ugyancsak 

megnövelheti a túlélési időt. (21) 
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2, Problémafelvetés, célkitűzések 

 

1, Schwannomák. 

A Schwannomák számos altípusa létezik, melyek differenciáldiagnosztikailag 

komoly problémát jelenthetnek 

 

a, Ancient Schwannoma 

A régóta fennálló schwannomák gyakran kiterjedt stromalis és vascularis 

degeneratív elváltozásokat mutatnak, mint a vérzés, mint a széles körben 

kiterjedt hyalinizáció, és mint a meszesedés. Az ilyen tumorok sejtjeinek magjai 

progresszív degeneratív elváltozásokat mutatnak, mint a magi pleiomorfismus, 

hyperchromasia, vagy a cytoplasmában megjelenő pseudoinclusiók. A tumor 

ezen fajtáját „ ancient schwannomának ’’ nevezzük (20. ábra). A konvencionális 

Schwannomától klinikailag nem megkülönböztethető.  

 
20. ábra Ancient Schwannoma szöveti képe jellegzetes torzult, bizarr nagy magokkal, 

degeneratív, vakuolizált citoplazmával. 
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b, Neuroblastoma szerű Schwannoma 

A klasszikus megnyúlt Schwann sejtek helyett a daganatot kis kerek 

(neuroblastomára emlékeztető) daganatsejtek alkotják, melyek rozettákat is 

formálnak (21. ábra). Osztódó formák lehetnek, de nem nagy számban. Az 

„óriás rozetták” lényegében módosult Verocay testeknek felelnek meg. 

 

 

 
21. ábra Neuroblastoma szerű Schwannoma szöveti képe monomorf, kis kerek, hyperchrom 

magvú daganatsejtekkel és óriásrozettákkal. 

 

 

 

c, Celluláris Schwannoma 

Ahogy neve is mutatja, a celluláris Schwannoma az átlagosnál jóval 

kifejezettebb sejtdússágot mutat, az osztódó formák száma is nagyobb, 

valamint Verocay testek se láthatók gyakorlatilag. Ilyen módon a jól differenciált 

MPNST-től való elkülönítés nagy gondot jelenthet (22. ábra). 
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22. ábra Celluláris Schwannoma szöveti képe. Ahogy a neve is mutatja, az átlagosnál 

jelentősebb cellularitás, és elszórtan bizarr daganatsejtek jelzik ezt a típust. 

 

Ezen típusokat összevetve a konvencionális Schwannomákkal és 

neurofibromákkal keressük azokat az objektív kapaszkodókat, melyek 

segítenek az elkülönítésben. Ilyen objektív kapaszkodó lehet a ploiditás és a 

kromoszomális instabilitás vizsgálata. 

Mind a mai napig az irodalmi adatok ellentmondásosak abban a tekintetben, 

hogy a benignus Schwannomák vajon euploidak vagy aneuploid benignus 

daganatok is léteznek. Célkitűzésünk annak vizsgálata, hogy a benignus 

Schwannomák euploid- poliploid tulajdonságot mutatnak-e, illetve finomabb 

elemzéssel, FISH analízissel, a eusómiás-polisómiás jellemvonás 

megfigyelhető-e. 

Célunk, hogy e két vizsgálattal lehetővé váljon a helyes diagnózis felállítása, 

továbbá betekintést nyerhessünk ezen tumorok esetén a malignus 

transformáció mechanizmusának mikéntjébe. 

  

Synovialis sarcoma 

A synovialis sarcoma prognosisa a korábbi hiedelemmel szemben, - mi szerint 

egyértelműen nagyon rossz prognózisú -, valójában erősen változó, és nagyban 

függ számos prognosztikai faktortól. Célunk volt a ploiditás prognosztikai 
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értékének vizsgálata, úgyszintén a Her-2 amplifikációs státuszának, esetleges 

prognosztikai jelentőségének megállapítása.  

 

3. Anyag és módszerek  

 

Perifériás ideghüvely tumorok (anyag) 

A 44 perifériás ideghüvely tumor a Semmelweis Egyetem Oncopathologiai 

Tanszékéről származott, amelynek helye a Fővárosi Önkormányzat Szent 

János Kórháza volt. 

27 benignus Schwannomát választottunk ki, amelyek között 5 ancient, 2 

cellularis (pseudosarcomatosus) 2 neuroblastoma like, és 1 multiplex variáns 

volt. 

A kiválasztott 9 neurofibroma egy atípusos-cellularis szubtípust foglalt 

magában. 

A 8 malignus perifériás ideghüvely tumorból 2 malignus epitheloid schwannoma 

volt. A klinikai adatokat az I-es táblázat foglalja össze. A nyomonkövetési idő 

legalább 5 év volt. 

A histológia, a mag izolálás, a DNS mérés a Semmelweis Egyetem 

Oncopathológiai Tanszékén történt, míg a FISH analízis automatikus 

képanalizáló rendszerrel egybekötve (Metafer 4) Németországban a Bonni 

Pathológiai Intézetben történt. 

 

Synovialis sarcoma (anyag) 

 

A Szent János Kórház Pathológiai Osztályáról és az Országos Onkológiai 

Intézetből származó formalinban fixált, paraffinba ágyazott synovialis 

sarcomából eredő mintákat használtunk. A tanulmányhoz minden esetben 

primer tumor állt rendelkezésre. A sebészileg eltávolított tumorszövet -80 

Celsius fokon volt tárolva a fluorescens in situ technikához, míg a szövetminták 

másik részét formalinban fixáltuk, és paraffinba ágyaztuk.  

20 synovialis sarcomát vizsgáltunk, 5 bifázisos és 15 monofázisos esetet. 
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Immunhisztokémia (perifériás ideghüvely tumorok) 

Monoklonális antitesteket használtunk az immunfenotípus meghatározására 

(S100-protein), amely megerősítette a helyes diagnózist a nehezebb, 

problémásabb esetekben,mint például az ancient, a cellularis, és a 

neuroblastoma like schwannoma esetén. További antitestek: alfa-simaizom-

aktin, a desmin, a Ki-67, a CD99 (Novocastra, UK). 

Az összes esetben a protokoll szerinti, ajánlott oldatokat alkalmaztuk. Az eljárás 

Vectastain (Novocastra, UK) kittel történt, és 3-amino 9- etilcarbasolt 

használtunk jelölésként. Minden esetben negatív és pozitív kontrollokat is 

alkalmaztunk. 

 

Interfázisos cytogenetika (FISH analízis, perifériás ideghüvely tumorok) 

Az interfázisos cytogenetikai analízishez először magizolációs kenetet 

készítettünk aspirációs cytológiából származó kenetekből. A magizolációs 

keneteket paraffinos szövettani blokkból készítettük. A paraffinos blokkokból 50 

mikrométeres vastagságú metszetet készítettünk, amit konvencionális 

rehidrációs eljárás követett. Majd a metszetek 2 ml 0.5 %-os pepszinben 

emésztettük, pH1.5-ön, 37 fokon, 60 percig. 

Az emésztést mikroszkóposan ellenőriztük. Az emésztési eljárást hideg foszfát 

pufferrel (PBS) állítottuk le. A magizolációs szuszpenziót nylon anyagon 

keresztül leszűrtük, majd az üledéket elválasztottuk. Az üledéket 

reszuszpendáltuk 0.01%-os citrát pufferrel, majd a maradékot 

cytocentrifugáltuk, a felülúszót leválasztottuk, majd metszlapra helyeztük. 

3 FISH próbát alkalmaztunk, a 7-es, 17-es, 18-as kromoszómára jellemző 

specifikus centromerikus próbát: (alpha 7 és 17 CEP Spectrum Green, alpha 18 

CEP Spectrum Orange, Vysis Inc., USA) A 17-es, 18-as kromoszóma próbákat 

párosan alkalmaztuk. 

A kettős jelölés során 5 mikroliter hibridizációs oldatot készítettünk, amely 10 

mikrogramm próbát, és 60%-os formamidot tartalmazott, 2x-es sodium salin 

citráttal (SSC), majd a sejt preparátumot plasztik lemezzel fedtük le. A mintákat 

és a próbákat 82 fokon 4 percig szimultán denaturáltuk, majd ezt követte 37 

fokon nedves kamrában a hibridizációs folyamat, egy éjszakán keresztül. A 

hibridizáció utáni mosás a következőképpen volt végrehajtva: 3x5 perc mosás 

60%-os formamidban/2x SSC-ben pH 7-en 37 fokon,majd 3x5 perc mosás 2x 
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SSC-ben szobahőmérsékleten. A lefedés Vectashield anyaggal történt. Ez az 

anyag 0.02 mikrogramm/ml DAPI-t (4’-6’ diamino 2 phenilindolt) tartalmazott. A 

DAPI a magot kékre festi, és a Vectashield tartalmaz olyan anyagot is, mely az 

elhalványodást akadályozza meg, majd következett a minta fedése üveg 

fedőlemezzel. 

 

A FISH jelek automatikus képanalizáló rendszere 

A képanalizáló rendszerbe egyszerre 8 tárgylemezt lehet betenni. A 

képanalizáló rendszer: Metafer 4-Meta Cyte (MetaSystems Germany) (23. 

ábra), amely egy software segítségével a beállított sejtmennyiséget (300 sejt) 

tárgylemezenként leméri, az egyes sejtekről készült képeket rögzíti, a készült 

képeket csoportosítja, továbbá a rögzített képek visszanézhetők. A képeken a 

szignálok megszámolhatók, sőt egy-egy ilyen képre való rákattintáskor a képet 

a gép automatikusan relokalizálja, ennek az a következménye, hogy az 

eredmény vizuálisan is értékelhető. A rendszer a jelen levő szignálokat 

automatikusan megszámolja. 

 

 
23. ábra Metafer-4 automatikus képanalizáló rendszer monitorának képe.  
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Immunhisztokémia (synovialis sarcoma) 

 A formalinban fixált, paraffinba ágyazott szövetmintákat deparaffináltuk, 

rehydráltuk, és En Vision+ rendszerben (Dako, Carpenteria CA) HER2-neu 

nyúlból származó poliklonális antitesttel reagáltattuk (katalógusszám AO485, 

Dako). Az antitestet 1:2000 arányban hígítottuk a reakció 60 percig 

szobahőmérsékleten történt. 

 A metszetet EDTA-ban mikrohullámú antigénfeltárással előkezeltük, ph8-on. 

Endogén peroxidázzal inkubáltuk az oldatot 10 percig szobahőmérsékleten. 

Pozitív kontrollként használtuk az emlőcarcinomát, amely 3+ pozitivitást mutat a 

HER2/neu antigénre, míg negatív kontrollnak tekintettük azt, amikor az 

elsődleges antitestet kihagytuk a parallel festésből. 

Minden esetben vizsgáltuk a cytoplasma és a plasmamembrán 

immunreaktivitását. A HER-2 pozitivitást standard módszerek alapján értékeltük 

az alábbiak szerint: 

 

0: nincsen plasmamembrán festés 

1+: cytoplasma és/ vagy gyenge részleges plamamembrán festés 

2+: gyenge teljes plasmamembrán festés a sejtek több mint 10 %-ában 

3+: intensiv teljes plasmamembrán festés a sejtek több mint 10 %-ában. 

 

Az értékelés során a ma használatos kizárólagos membránpozitívitás mellett 

figyelembe vettük a cytoplazmatikus pozitívitást is. 
 
Interfázisos fluorescens in situ hibridizáció Her-2 amplifikáció kimutatására 

A HER-2 gén amplifikációjának fluorescens in situ hibridizációjához kenetet 

használtunk, amely a tumorbankból származott. 

Dual color kromoszóma technikát alkalmaztunk, 17q12 (HER2/neu)/alfasatellita 

17-es kromoszóma keverékét használtuk, direkt jelölt próbát (Q biogene, 

France). 

Az 5 mikroliter hibridizációs oldat tartalmazott 5 mikrogramm próbát, 60 % 

formamidot, 2x-es sodium saline citráttal (SSC). Ezt az oldatot cseppentettük a 

sejtpreparátumra, és fedtük le műanyag lemezzel. A mintákat és a próbákat 

szimultán denaturáltuk 75 fokon 5 percig, majd következett a hibridizáció 37 
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fokon nedves kamrában egy éjszakán át. A posthibridizációs mosás a 

következőképpen történt:  

Háromszor 5 perc mosás 60 %-os formamidban 2x-es sodium saline citráttal 

ph7-en, 37 fokon,és 3x5perc mosás 2x-es sodium saline citráttal 

szobahőmérsékleten. A preparátumot tárgylemzre helyeztük, majd Vectashield 

fedőanyaggal fedtük, amely 0.02 mikrogramm DAPI-t (4’-6’-diamino 2 

phenilindol) tartalmazott a magfestés céljából. (Vector Laboratories, 

Burlingame, CA). Minden esetben a ajánlott mennyiséget, és hígítást 

használtuk. A tárgylemezek kiértékelése kettős és hármas szűrőjű fluorescens 

mikroszkóppal történt.(Olympus BX40).  

Kenetenként 100 random kiválasztott tumorsejt magot vizsgáltunk, képanalizáló 

rendszerrel összekötve. Definíció szerint amplifikáltnak számított az eset, ha a 

HER2/neu szignálok számát elosztva a 17-es kromoszóma szignálok számával 

több mint kettőt kaptunk. 

 

DNS tartalom meghatározás képanalizátorral (perifériás ideghüvely tumorok és 

synoviális sarcoma) 

A magi nuclearis DNS tartalmat adszorpciós cytofotometriás DNS vizsgálattal 

határoztuk meg. A kenetek 4 %-os formalinban lettek fixálva 30 percig. A 

mintákat Feulgen stoichiometricus módszere szerint festettük Schiff reagenst 

használva (Merck, Darmstadt, Germany), az ESAP konszenzus előírása 

szerint. (24. ábra). A DNS képanalízist mikroszkóphoz kapcsolódó DNS 

mérésre alkalmas software rendszerrel végeztük (CYDOK R, Fa., Hilgers, 

Königswinter, Germany). 

Ez a rendszer eleget tesz azon módszertani követelményeknek, melyek a 

precíz DNS adszorpciós cytofotometriát lehetővé teszik. 

40-es objektívet, és interferenciaszűrőt alkalmaztunk (565+-10 nm). Minden 

keneten legalább 100 diagnosztikus sejt DNS tartalmát határoztuk meg, (de ez 

számos esetben 200-300 sejt volt). A Feulgen festés szerinti integrált optikai 

denzitás meghatározására referencia sejtek (limfocyták, és granulocyták) DNS 

tartalmát határoztuk meg. Ezen sejtek DNS tartalmát, mint normál, diploid 

sejtek DNS tartalmát (2c), standardként használtuk. A referencia sejtek 

variációs együtthatója 3és 5 % között volt. A referencia sejtek a keneten 

található nem tumorsejtek voltak. Végül 30 referenciasejt és legalább 100 
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tumorsejt DNS tartalmát határoztuk meg, és a mérés végén a számítógép a 

képanalízis alapján histogrammot készített. Az aneuploiditás definíciójához, mi 

a „stem line” interpretációt használtuk Haroske szerint. (18,24) 

A DNS index meghatározása a klasszikus aneuploiditás meghatározása alapján 

történik, a lemért sejtek modális DNS tartalmát elosztjuk a normál sejtek lemért 

modális DNS tartalmával. Akkor diploid egy daganat, ha ezen hányados 1+/-

10%, és akkor aneuploid egy daganat, ha ezen hányados 1+/-10 %-nál 

nagyobb vagy kisebb. 

 

 
24. ábra Feulgen festett lenyomati kenet synoviális sarcomából. Jól elkülönülő monomorph 

daganatsejtek mellett néhány normál, diploid DNS tartalmú lymphoid sejt is megfigyelhető. 

 

 

 

Statisztikai módszer 

A statisztikai analízishez chi-square tesztet használtunk, a különbség akkor volt 

szignifikáns mikor a p kisebb, mint 0.05. 
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Eredmények 

 

Perifériás ideghüvely tumorok 

 

Klinikai adatok 

A klinikai adatokat (kor, nem, anatómiai lokalizáció) valamint a ploiditási 

értékeket részleteiben az I. sz. táblázat tartalmazza. 

 

Adsorpciós cytofotometriás DNS vizsgálat  

44 perifériás ideghüvely tumor DNS ploiditás vizsgálatát végeztük el. Az összes 

benignus Schwannoma, beleértve a differenciáldiagnosztikai szempontból 

problémás eseteket is, diploid volt (25-27. ábra). 27-ből 25 karakterisztikus 

euploid- poliploidizációt mutatott.(92.5%) (27. ábra). A 10%-nál nagyobb 4c 

csúcsérték 27-ből 20 esetben (74.0%) volt megfigyelhető. Az összes 

neurofibroma (9 eset) magában foglalva az atípusos szubtípust is, diploidnak 

bizonyult, és kettő eset ezek közül euploid-poliploidizációt mutatott (22.9%) (29. 

ábra), de a 4c csúcsérték nem volt több mint 10 %. 

A 8 malignus perifériás ideghüvely tumorból 3 diploidnak bizonyult, de az 5 

másik aneuploid volt. Ezek a tumorok nem mutattak euploid-poliploidizációt (31. 

ábra). 

A 8 esetből 1 esetnél volt megfigyelhető, hogy a 4c csúcsérték több mint 10 %, 

de ezen sejtek 4c régióját valójában G2 fázisú sejtek alkotják, minthogy ezen 

sejtek nem valódi tetraploid-tetraszómiás sejtek, amit a FISH analízis is igazolt 

(31. ábra). 

Az S fázis frakciót nem határoztuk meg, mert a lemért 100 sejt nem volt 

elégséges ezen számítás elvégzéséhez. 
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I. táblázat: DNS ploiditási és klinikai adatok perifériás ideghüvelytumorok 
esetén 

 Diagnózis Kor, 
nem 

Anatómiai 
lokalizáció DI 

4c 
csúcsérté

k több, 
mint 10 % 

Euploid-
polyploidiz

áció 

       
1 Ben. Schwannoma 46F b. boka 0,95 igen igen 
2 Ben. Schwannoma 49F nyelőcső 1,05 igen igen 
3 Ben. Schwannoma 34M b. comb 0,95 nem igen 
4 Ben. Schwannoma 31M j. gluteális régió 1,07 nem nem 
5 Ben. Schwannoma 71F b. mellkas 0,95 nem igen 
6 Ben. Schwannoma 82M nasopharynx 0,92 nem igen 
7 Ben. Schwannoma 53F b. csípő 0,93 nem igen 
8 Ben. Schwannoma 57F j. mellkas 0,92 nem nem 
9 Ben. Schwannoma 42M j. alkar 0,98 igen igen 
10 Ben. Schwannoma 52F j. felkar 0,98 igen igen 
11 Ben. Schwannoma 38M nyak 0,99 igen igen 
12 Ben. Schwannoma 59M j. inguinalis régió 0,97 igen igen 
13 Ben. Schwannoma 61F nyak 0,98 igen igen 
14 Ben. Schwannoma 29M j. lábszár 0,96 igen igen 
15 Ben. Schwannoma 61F b. kar 0,95 igen igen 
16 Ben. Schwannoma 24F b. alkar 1,01 igen igen 
17 Ben. Schwannoma 48M retroperitoneum 0,94 igen igen 
18 Ancient schwannoma 60F retroperitoneum 1,04 igen igen 
19 Ancient schwannoma 72F b. lábszár 0,98 igen igen 
20 Ancient schwannoma 42M b. comb 0,96 igen igen 
21 Ancient schwannoma 34F hát 1,01 igen igen 
22 Ancient schwannoma 71F retroperitoneum 1 igen igen 
23 Cellularis schwannoma 58F j. mellkas 0,99 igen igen 
24 Cellularis schwannoma 62M retroperitoneum 0,92 nem igen 
25 Neuroblast like schwannoma 66F b. inguinalis régió 1,02 igen igen 
26 Neuroblast like schwannoma 42M b. talp 0,96 igen igen 
27 Multiplex schwannoma 55F b. kar 1,02 igen igen 
28 Neurofibroma 27M fej 0,98 nem nem 
29 Pl. neurofibroma 31F b. váll 0,99 nem igen 
30 Neurofibroma 33F j. popliteális régió 0,96 nem nem 
31 Neurofibroma 50M j. lábszár 0,98 nem nem 
32 Neurofibroma 79F nyak 0,98 nem nem 
33 Neurofibroma 56M fej 0,97 nem nem 
34 Neurofibroma 76M fej 0,98 nem nem 
35 Neurofibroma 36M j. alkar 0,99 nem nem 
36 Cell.atípusos neurofibroma 80F j. alkar 1,01 nem igen 
37 Superficial.mal. Epith. Schwann. 71M has, bőr 1 nem nem 
38 Alacsony mal. Epith.schwann. 65F mediastinum 1,27 nem nem 
39 MPNST 45M retroperitoneum 1,52 nem nem 
40 MPNST 51M j. kar 1 nem nem 
41 MPNST 25F j. kar 1,49 nem nem 
42 MPNST 19M retroperitoneum 1,21 nem nem 
43 MPNST 18 b. lábszár 1,58 nem nem 
44 MPNST 23 j. boka-talp 0,97 igen nem 
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25. ábra A 22. eset, ancient Schwannoma szöveti képe bizarr daganatsejtekkel. 

 

 
26. ábra A 25. eset, neuroblastoma szerű Schwannoma szöveti képe kis, kerek 

daganatsejtekkel. 
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27. ábra DNS hisztogramm, a nyilak jelzik az euploid poliploidizációt, mely mind a 

konvencionális Scwannomában, mind a subtípusokban egyformán jellemző 
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II. Táblázat: FISH jelek a PNST-ben 

Diagnózis 
Euszómiás-poliszómiás 

jelek Aneuszómiás jelek IA 
 2 4 8 16 1 3 5 6 7  
Schwannoma No.5           
Chr. 18 249 24 2 0 1 3 0 0 0 21 
Chr. 17 242 29 2 0 2 4 0 0 0 21 
Chr. 7 251 26 3 0 0 2 0 0 0 18 
Schwannoma No.7           
Chr. 18 242 26 1 0 3 8 3 0 0 17 
Chr. 17 255 22 1 0 1 4 0 0 0 17 
Chr. 7 252 27 0 0 1 5 0 0 0 15 
Schwannoma No.10           
Chr. 18 242 41 2 0 3 3 0 0 0 9 
Chr. 17 239 40 2 0 2 7 0 1 0 9 
Chr. 7 243 37 3 0 1 4 1 1 0 10 
Schwannoma No.16           
Chr. 18 238 35 4 0 2 2 3 3 1 12 
Chr. 17 236 37 3 0 2 2 4 2 2 12 
Chr. 7 233 39 5 0 1 3 2 2 0 15 
Schwannoma No.24           
Chr. 18 258 23 2 0 1 3 3 1 0 9 
Chr. 17 259 22 2 0 0 4 2 2 0 9 
Chr. 7 257 19 3 0 2 5 1 1 1 11 
Ancient schwannoma No.18           
Chr. 18 188 82 8 2 1 2 2 0 0 15 
Chr. 17 185 81 8 2 2 4 2 0 1 15 
Chr. 7 190 78 9 1 2 4 2 1 0 13 
Atípusos neurofibroma No.36           
Chr. 18 217 12 1 0 14 29 4 4 1 18 
Chr. 17 210 14 1 0 15 31 5 4 2 18 
Chr. 7 211 11 0 0 26 29 1 1 0 21 
MPNST No. 44           
Chr. 18 277 4 0 0 1 3 0 0 0 15 
Chr. 17 12 2 0 0 0 269 2 0 0 15 
Chr. 7 282 1 0 0 0 1 0 0 0 16 
MPNST No. 43           
Chr. 18 11 2 0 0 0 281 0 0 0 6 
Chr. 17 289 0 0 0 3 2 0 0 0 6 
Chr. 7 15 243 0 0 0 16 18 0 0 8 
MPNST No. 41           
Chr. 18 1 48 0 0 0 17 205 9 7 13 
Chr. 17 0 257 0 0 0 11 19 0 0 13 
Chr. 7 7 11 0 0 0 270 0 0 0 12 
MPNST No. 40           
Chr. 18 21 0 0 0 275 0 0 0 0 4 
Chr. 17 291 0 0 0 5 0 0 0 0 4 
Chr. 7 289 0 0 0 7 0 0 0 0 4 
MPNST No. 37           
Chr. 18 272 0 0 0 9 12 0 0 0 7 
Chr. 17 6 0 0 0 5 282 0 0 0 7 
Chr. 7 276 0 0 0 7 11 0 0 0 6 
           
IA: helytelen kiértékelés; Chr: kromoszóma         
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Interfázisos cytogenetika, FISH analízis 

A megszámolt jeleket, szignálokat két csoportra oszthatjuk, euszómiás-

poliszómiás jelek, a jelek száma: 2, 4, 8, 16 és az aneuszómiás jelek, a jelek 

száma:1,3, 5, 6, 7. 

Azokat a sejteket, amelyekben a jel kiértékelés a relokalizáció után is lehetetlen 

volt, kihagytuk a kiértékelésből. A nem megfelelő sejtek átlaga 4.1 % volt, az 

intervallum: 1.3-7% volt. Poliszómiát figyeltünk meg a benignus 

Schwannomáknál, az átlag 13.9 % volt (II. sz. táblázat). Ez az eredmény 

harmonizál az adszorpciós cytofotometriás DNS vizsgálatnál nyert 

eredményekkel.  

 
28. ábra FISH szignálok ancient Schwannomában karakterisztikus euszómiás poliszómiával. a, 

Metafer-4 monitorkép 3 diszómiás és egy tetraszómiás daganatsejttel b-c, bizarr és „normál” 

daganatsejt tetraszómiával d, octaszómiás tumorsejt e, erősen megnagyobbodott daganatsejt 

16 piros és zöld szignállal a, b, c, e, kettős színes FISH technika, a piros jelek a 18-as, míg a 

zöld jelek a 17-es kromoszómának felelnek meg. D, FISH technika, a zöld jelek a 7-es 

kromoszómának felelnek meg 

 

A poliszómia szignifikánsan nagyobb volt az ancient Schwannoma esetében 

(30.1%) (28. ábra), amely összhangban van azzal, hogy a tumorsejtek nagy 

a b 

c

d e 
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számú, megnagyobbodott hyperchromatikus multilobulált magokat 

tartalmaznak, a Schwannomák ezen típusánál. A poliszómia megfigyelhető volt 

az atípusos neurofibrománál (4.3%), de nem találtunk poliszómiát a malignus 

perifériás ideghüvely tumor esetén. Tetraszómiát találtunk a 44-es esetszámú 

malignus perifériás ideghüvely tumor esetén, (0.7%). Ugyanebben a tumorban 

a 4c csúcsérték több mint 10 % volt. A 4c csúcsértéket mutató sejtek valójában 

G2 fázisú (dupla DNS mennyiséget tartalmaznak) és nem igazi tetraszómiás 

sejtek. Ezen G2 fázisú sejtek kromoszóma párjainak centromerikus régiója 

összefügg, mert a mitózis alatt a kromoszómák nem válnak szét, és mi 

centromerikus DNS próbákat alkalmaztunk, amelyek normálisan minden 

kromoszómára 2 jelet adtak (31. ábra). Valódi tetraszómia esetén a 

kromoszómák 4 jelet adnának. 

Nagyon érdekes az a megfigyelés, hogy néhány benignus Schwannoma kis 

százalékban aneuszómiát mutatott, az aneuszómiás sejtek az összes sejtnek a 

2.58 %-a, az intervallum: 1.33-3.44% volt. 

Ezzel ellentétben az atípusos neurofibroma, markáns aneuszómiát mutatott (30. 

ábra), (18.44 %) de a neurofibrómák 4.3 %-ban poliszómiát is presentáltak. 

Fontos, hogy ha a monoszómia és a triszómia azonos számú, akkor az 

aneuszómiát „balanced”, kiegyensúlyozott aneuszómiának nevezzük, amely a 

teljes DNS tartalomra vonatkozik, és ebben az esetben a DNS index diploid. 

Két diploid malignus perifériás ideghüvely tumor egyértelmű aneuszómiát 

mutatott, az egyik a 17-es kromoszómára (89.6%, 44-es eset, triszómia), egy 

másik pedig a 18-as kromoszómára (91.6% 40-es eset, monoszómia) (31-32. 

ábra). 

Azokat az eseteket, amikor nem tudtunk megfelelő 300 sejtet lemérni (technikai 

okok miatt), kihagytuk az értékelésből (összesen 5 benignus eset), bár ezek a 

tumorok teljesen hasonló eredményt mutattak, mint a másik lemért 6 benignus 

Schwannoma. 
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29. ábra Neurofibroma és atypusos neurofibroma DNS histogrammja. Mindkét eset diploid, 

egyiknél sincs 10%- nál magasabb G2 csúcs, de az atypusos neurofibroma euploid 

poliploidizációt mutat. 

 

 
30. ábra FISH szignálok atypusos neurofibromában euszomiás-poliszomiás és aneuszómiás 

sejtekkel a, Metafer-4 monitorkép két diszómiás és egy tetraszómiás tumor sejttel. A negyedik 

sejt kiértékelésre alkalmatlan b, Diszómiás daganatsejt c, Tetraszómiás tumorsejt d, 

Oktaszómiás daganatsejt, a nyíl kettő piros és egy zöld szignált mutat e, Tetraszómia a 17-es 

kromoszómára és pentaszómia a 18-as kromoszómára f, Tetraszómia a 17-es és triszómia a 

Neurofibroma DI: 0.96 

Atypical neurofibroma DI: 1.01 
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18-as kromoszómára g, Tetraszómia a 18-as és triszómia a 17-es kromoszómára h, 

Oktaszómia a 17-es és heptaszómia a 18-as chromoszómára i, hexaszomiás tumorsejt  

 
31. ábra MPNST-k DNS histogrammja. Nincs euploid poliploidizáció. A 4c csúcsérték csupán 

egy estben haladta meg a 10%-ot (nyíl, 55-ös eset), de itt is a sejtek G2 fázisban vannak és 

nem valódi tetraploid sejtek (magyarázat a szövegben). Az inzert a 41-es eset triszómiáját 

mutatja (zöld szignál), míg a 17-es kromoszóma diszómiás (piros szignál) 

 

 

 

 
32. ábra A 41-es eset (MPNST) szöveti képe 

MPNST DI:0.97 

MPNST DI:1.58 
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Synovialis sarcoma 
 

Klinikopathológiai adatok 

A betegek életkora 13 és 68 év között volt, az átlagéletkor 39.8 évnek bizonyult 

és a tumor mérete minden esetben 5cm-nél nagyobb volt. Az utánkövetési idő 

16-tól 78 hónapig terjedt ki (az átlag utánkövetési idő 48.5 hónap volt). Minden 

beteg Doxorubicin monotherápiát kapott. (75mg/m2 az 1. nap, majd ez 

ismétlődött 21 naponként 6 cikluson keresztül.) 10 esetben lokális recidiva 

alakult ki, 9 esetben tüdő metasztázis alakult ki, míg 4 esetben mind recidiva, 

mind tüdő metasztázis kialakult. 3 beteg a tumoros folyamat miatt halt meg (III. 

sz. táblázat). 

 

 

Szövettani diagnózis 

A daganatok diagnosztikája a jellegzetes szövettani kép (bifázisos illetve 

monofázisos) mellet immunhisztokémiai kiegészítő módszerekkel és 

amennyiben szükséges volt molekuláris (FISH) megerősítő módszerrel történt, 

az utóbbi esetén a jellegzetes t(X;18)-at mutattuk ki. 

A daganatsejtek diffúz vimentin pozitivitás mellett legalább fokális keratin 

és/vagy EMA pozitivitást mutattak a monofázisos esetekben, a bifázisos 

esetekben a glanduláris vagy nyilvánvalóan epithelialis komponens 

természetesen erős keratin és EMA pozitivitást adott. Az S-100 reakció egyes 

esetekben fokális pozitivitást mutatott, de konzekvens negativitást találtunk 

dezmin, alpha simaizom aktin, H-Caldesmon, CD-34, CD-31, Leu-7, CD-117-es 

reakciókkal. Amennyiben a hámmarker pozitivitás csak nagyon fokálisan volt 

jelen, elvégeztük X painting és 18-as centromerikus próbákkal a transzlokációs 

FISH reakciót, mely minden esetben pozitívnak bizonyult.  
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III. Táblázat: Klinikai adatok Her-2 státusz FISH technikával és 
immunhisztokémiával és DNA ploiditás 20 synoviális sarcománál 

 Kor, 
nem Diagnózis Lokalizáció Her-2 kópiák 

száma Her-2 protein DI Recidiva, 
metasztázis 

        

1 M;26 bifázisos syn. sc. b. lábszár 2 - 1,03 

lokális 
recidiva, 
metasztázis, 
meghalt 

2 M;58 monofázisos syn. sc. j. comb 2 focal+ 1,03 metasztázis, 
tüdő 

3 F;29 monofázisos syn. sc. j. comb 2 focal+ 0,99 metasztázis, 
tüdő 

4 F;52 monofázisos syn. sc. j. lábszár 2 - 0,89 metasztázis, 
tüdő 

5 F;68 monofázisos syn. sc. j. lábszár 2 - 1,01 lokális 
recidiva 

6 M;67 bifázisos syn. sc. j. popliteális régió 2 focal+ 1,05 metasztázis 
tüdő, meghalt 

7 F;41 monofázisos syn. sc. b. comb 2 - 0,98 

lokális 
recidiva, 
metasztázis, 
meghalt 

8 M;48 monofázisos syn. sc. j. alkar 2 - 0,96 lokális 
recidiva 

9 M;42 monofázisos syn. sc. b. alkar >10%; 5,4 
amplifikáció ++ 0,98 Nincs 

10 M;29 monofázisos syn. sc. medence 2 - 0,98 

lokális 
recidiva, 
metasztázis, 
meghalt 

11 F;13 bifázisos syn. sc. j. csípő >10%; 4,8 
amplifikáció ++ 1,23 Nincs 

12 M;41 monofázisos syn. sc. j. alkar 2 focal+ 1,01 metasztázis 
tüdő, meghalt 

13 M;37 bifázisos syn. sc. j. lábszár 3, chr 17 
triszómia - 1,74 Nincs 

14 M;40 monofázisos syn. sc. j. lábszár 2 - 1,06 lokális 
recidiva 

15 M;33 bifázisos syn. sc. j. comb >10%; 5,8 
amplifikáció ++ 1,00 lokális 

recidiva 

16 F;28 monofázisos syn. sc. b. comb 2 - 1,19 lokális 
recidiva 

17 F;35 monofázisos syn. sc. j. csípő 4, chr 17 
tetraszómia - 2,12 

lokális 
recidiva, 
metasztázis 
tüdő 

18 M;41 monofázisos syn. sc. retroperitoneum 2 - 1,09 Nincs 
19 F;41 monofázisos syn. sc. j. comb 2 - 1,08 Nincs 

20 F;25 monofázisos syn. sc. j. lábszár 2 - 1,16 lokális 
recidiva 

        
Her-2 kópiák számát FISH technikával, a Her-2 proteint immunhisztokémiával határoztuk meg, DI: DNA index 
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HER2 protein expressziója synovialis sarcomában immunhisztokémiai 

vizsgálattal Az immunhisztokémiai eredményeket a III. sz. táblázat foglalja 

össze. 

20 esetből 4 esetben volt gyenge fokális cytoplasma pozitivitás (1+), 20 esetből 

3 esetben figyeltünk meg erős pozitivitást mind a plasmamembránban és mind 

a cytoplasmában (2+) (33-35. ábra). Erős pozitivitást (3+) nem figyeltünk meg. 

Nem volt látható különbség a festés minőségét illetően az epitheloid és az 

orsósejtes régió között. Egészében véve a 7 pozitív eset a synovialis sarcomák 

35 %-át representálta. 

 

 

 

 
33. ábra 1+ cytoplasmaticus pozitivitás monofázisos synovialis sarcomában CB-11 (Her2) 

ellenes antitesttel 
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34. ábra 1+ cytoplasmaticus pozitivitás bifázisos synovialis sarcomában CB-11 (Her2) ellenes 

antitesttel 

 

 
35. ábra 2+ membranosus pozitivitás monofázisos synovialis sarcomában CB-11 (Her2) ellenes 

antitesttel 
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HER2 génamplifikáció vizsgálata synovialis sarcomában fluorescens  

in situ hibridizációval. 

FISH analízist végezve a HER2 gén amplifikációját 3 esetben találtuk (15%) (III. 

sz. táblázat), (36. ábra). Az amplifikációs ráta 2-3-szoros volt minden esetben, a 

kiértékelt sejtek több mint 10 %-ában. Masszív amplifikációt nem figyeltünk 

meg.  

 

 

 

 

 
36. ábra FISH reakció Her2 és 17-es chromoszóma próbákkal a, A kenetek lenyomati cytologiai 

képe b, Normális diploid megjelenés mind a Her2-t mind a 17-es kromoszómát illetően c-d, Tri- 

és tetraszómia a 17-es kromoszómát illetően (zöld szignál) és ennek megfelelő Her-2 szignál 

szám (piros jel) ami jelzi, hogy nincs amplifikáció e-f, 2-3x-os amplifikáció igazolható 
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A HER-2 oncogén amplifikált esetek ugyanazok voltak, mint amelyeknél 

immunhisztokémiával 2+ pozitivitást találtunk. Az 1+ pozitivitású esetekben 

amplifikáció nem volt megfigyelhető. 

Egy esetben a 17-es kromoszóma triszómiáját figyeltük meg, míg egy másik 

esetben a 17-es kromoszóma poliszómiáját találtuk, de ezek a tények nem 

befolyásolták a HER-2 protein expressziójának státuszát. (III. sz. táblázat) 

 

DNS cytometria 

A 20 synovialis sarcoma közül 6 aneuploid esetet találtunk (30%), két bifázisos 

és négy monofázisos esetet. (II. sz. táblázat), (37. ábra).  

 

 

 

 
37. ábra Diploid és aneuploid synovialis sarcoma DNS histogrammja (2-es és 13-as esetek) 

Synovial sarcoma 
DI: 1.03 

Synovial sarcoma 
DI: 1.74 
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Az aneuploid esetek közül egy hypodiploid volt, ebben az esetben a DNS index 

0.89 volt. Továbbá 11 monofázisos és 3 bifázisos eset volt diploid. A 3 HER-2 

gén amplifikációt mutató esetből egy aneuploid volt, míg a másik kettő 

diploidnak bizonyult.  

 

Korreláció a HER-2 status, a DNS ploiditás és a prognózis között 

A HER-2 oncogén amplifikációja szignifikáns összefüggést mutatott az 

alacsonyabb metasztázis képzés rizikójával (p kisebb, mint 0.05).  

A három amplifikált eset közül egyik sem adott metasztázist, ez szignifikáns 

összefüggést jelentett, viszont nem találtunk szignifikáns összefüggést a 

recidiva képzés és az amplifikációt illetően. 

Továbbá nem találtunk összefüggést a HER2 gén amplifikációs statusa és a 

ploiditás között. Ugyancsak nem találtunk összefüggést a ploiditási status, a 

metasztázis képzés vagy a recidiva kialakulása között. 

 

 

Megbeszélés 
 

Perifériás ideghüvely tumorok 

Munkánk során adszorpciós cytofotometriás DNS tartalom meghatározást 

alkalmaztunk FISH analízissel kiegészítve. A DNS cytometria áttekintő képet 

ad, míg a FISH technika még több részlet információt szolgáltat. Mindkét 

technika alkalmazása elősegíti, hogy megismerjük és megértsük a különböző 

tumor típusok oncogenesise során bekövetkező kromoszomális változásokat. 

Célunk az volt, hogy feltérképezzük a perifériás ideghüvely tumorok ploiditását, 

és kromoszomális ploiditást, melyeknek ismerete segítségünkre lehet a 

differenciál diagnózis során, 

másrészt tisztázzuk azokat az irodalomban megjelenő ellentmondó adatokat, 

amelyek a perifériás ideghüvely tumorok DNS ploditására vonatkoznak. 

Saját vizsgálataink eredménye megerősítette, hogy a benignus Schwannomák, 

euploid tumorok poliploidizációval, a szubtípustól függetlenül. 
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Ez a tény nagy segítséget nyújt, hogy ezen tumorokat megkülönböztessük a 

malignus lágyrésztumoroktól, aspirációs cytologiai és/vagy histológiai vizsgálat 

körülményei között. 

A Schwannomák esetén a 4c csúcsérték több mint 10 % volt, de ezt a 

karakterisztikus jellemvonást a neurofibrómák, és a malignus Schwannomák 

nem mutatták. Ez a karakterisztikus tulajdonság segít megkülönböztetni a 

Schwannomákat a neurofibrómáktól, segít differenciálni a Schwannomák 

speciális eseteit, mint például a multiplex Schwannoma, Antoni B Schwannoma, 

plexiform Schwannoma, orrüregi Schwannoma, amely utóbbi nem rendelkezik 

tokkal. 

A 4c csúcsérték magyarázatot adhat számos kiértékelési problémára, amelyet 

előző szerzők találtak, hogy a benignus schwannomák aneuploid, vagy nem 

diploid tumorok. 

Agarwal és munkatársai sejtszuszpenziót használva 11 benignus és 27 

malignus orsósejtes lágyrésztumor ploiditás vizsgálatát végezte el, részben 

flowcytometriával, részben adszorpciós cytofotometriás DNS vizsgálattal. 27 

malignus laesióból 10 low, vagy intermedier grade sarcoma volt, és 17 high 

grade sarcoma volt. A malignus Schwannomáknál a DNS vizsgálat 

összefüggést mutatott a histológiai grade-del és a klinikai kimenettel. A 11 

benignus tumorból hat diploid laesió volt, és 5 nondiploid tumor volt. Az összes 

benignus eset kedvező kimenetelű volt a ploiditásra tekintet nélkül. A 10 low-

intermedier grade malignus tumorból 8 diploid volt, míg 2 nondiploid volt, mind a 

két methodus szerint. A 10 diploid malignus tumor kedvezőtlen klinikai 

kimenetelű volt. A 17 malignus laesio nondiploid volt, belőle 5 nem recidiváló 

tumor volt, 3 beteg esetén recidiva jelent meg, míg 8 beteg belehalt a 

betegségbe. (1)  

A fentiek alapján azt a következtetést vonta le, hogy a ploiditás nem tesz 

különbséget a benignus és malignus orsósejtes lágyrésztumorok esetén. A 

nondiploid DNS minta gyakrabban fordul elő a high grade sarcománál, mint a 

low- intermedier grade sarcomáknál. Ez azt bizonyítja, hogy statisztikusan 

szignifikáns összefüggés van a nondiploiditás és a rosszabb klinikai kimenetel 

között a sarcomáknál. 

Részletesen megvizsgálva az eseteket, Agarwal (1) mind a 4 Schwannománál 

(a 11 benignus tumorból) „non diploid” állapotot talált, de a következő 
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kritériumot adta meg az értékeléshez: ” az a hisztogramm, amelyik több mint 20 

% -os tetraploid csúcsot tartalmaz azt „non diploid” daganatnak kell tekinteni”. 

Minthogy Agarwal ezen tumoroknál nem adott meg precíz DNS indexet, így 

könnyű elképzelni, hogy ezek a tumorok valójában euploid-poliploid tumorok 

voltak, és a 4c csúcsérték (G2 fázis) több mint 20% volt, mint ahogy ez 

eseteinkben is előfordult. 

 Más a helyzet Salmon és munkatársai által megjelentetett cikkekben. 

(40,43,44) Ők valódi aneuploiditást találtak, de ha részletesen analizáljuk az ő 

adataikat, akkor 2 %-ban találtak igazi aneuploiditást (triploid hisztogramm 

1.40<DI<1.6), 2%-ban tetraploiditást, és 15 %-ban hypertriploiditást (közel 

tetraploiditást) a Schwannomák között, (az esetszám 64 volt). A 15 % 

magasnak tűnik, de ők se adtak mag precíz DNS indexet, így nem tudjuk, hogy 

igazi aneuploid tumorok voltak-e, vagy euploid-poliploid tumorok tetrapolid 

csúcsértékkel. 

Ugyanebben a cikkben közölték, hogy 5 neurofibromát (20%) találtak, amelyek 

hyperdiploidok voltak, vagyis aneuploidok, de DNS indexet itt sem adtak meg . 

Hasonló eredményeket publikáltak Salmon és munkatársai még egy másik 

cikkben, (45) ahol 75 benignus Schwannomát vizsgáltak, ezek között 1 

tetraploid és 10 hypertriploid tumor volt (melyet közel tetraploid daganatnak 

lehet tekinteni!), de itt se adtak egyértelmű DNS indexet, tehát valódi 

aneuploiditást lényegében nem tudtak igazolni. Valójában Salmon és 

munkatársai hangsúlyozták leginkább, hogy a benignus perifériás ideghüvely 

tumorok között magas százalékban aneuploiditás mutatkozik, és lényegében 

ezen munkacsoport cikkei alapozták meg azt a feltevést, hogy a benignus 

tumorok között (főként a Schwannomák között) lehetnek aneuploidok is. 

(10,11,17,32) Mindez hosszú időre bizonytalanná tette a ploiditás 

használhatóságát a benignitás-malignitás kérdésének eldöntésében.  

Viszont flowcytometriás vizsgálatok arról adtak számot, (55) hogy a benignus 

perifériás ideghüvely tumorok többségének természete diploid, és csak 

alacsony százalékban találtak közöttük aneuploiditást. Sok más adszorpciós 

cytofotometriás vizsgálat, beleértve a mi korábbi adatainkat is, azt találta, hogy 

a benignus perifériás ideghüvely tumorok diploid természetűek, és ezen cikkek 

arról tesznek említést, hogy ezekben a tumorokban euploid- poliploidizáció 

mutatható ki (46,47,53,55).  
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Részleteiben: Tsuji és munkatársai benignus és malignus perifériás ideghüvely 

tumorokat vizsgálták flowcytometriával, és meghatározták a ploiditás és 

pathológiai kép közötti kapcsolatot. A benignus perifériás ideghüvely tumorok 

(Schwannomák, és neurofibromák) diploid tumoroknak bizonyultak, és nem 

ritkán euploid- poliploidizációs tulajdonságot mutattak. Ha a polyploid sejtek 

száma növekedett, akkor a histológiai képen ugyancsak növekvő gyakorisággal 

fordultak elő nagy atípusos sejtek. A malignus Schwannomáknál mind polyploid 

mind aneuploid sejteket is találtak általában magas proliferációs (S) fázissal. 

(27) A benignus perifériás ideghüvely tumoroknál alacsony proliferációs arányt 

találtak, mely segítséget jelenthet az elkülönítésben a benignus és malignus 

perifériás ideghüvely tumorok között. Érdekes, hogy Takeshita diszkussziójában 

megjegyzi, hogy nehéz kideríteni, hogy a neurogén tumorok miért mutatnak 

euploid- poliploidizációs tulajdonságot. (53) 

Saját DNS ploiditás vizsgálatunk eredményeire alapozva, tekintetbe véve az 

irodalmi adatokat is, úgy tűnik, hogy a benignus perifériás ideghüvely tumorok 

messze döntő többsége diploid, (a benignus Schwannomák euploid-

poliploidizációs tulajdonságot mutatnak), de nagyon kis arányban aneuploid 

daganatok is előfordulhatnak, legalább is régebbi irodalmi adatok szerint. 

(39,46) Azok a nagyon kis számú valódi aneuploid Schwannomák feltehetően 

magasabb arányban kell, hogy tartalmaznak aneuszómiát, és ezen 

aneusomának feltétlenül kiegyensúlyozatlannak kell lennie, hogy valódi diploid 

értéket kapjunk. Saját eseteinkben csupán kis százalékban találtunk 

aneuszómiát és az is kiegyensúlyozott volt. (41, 46)  

Viszont az atípusos neurofibrománál magas százalékban találtunk 

kiegyensúlyozott aneuszómiát mely felveti a kérdést, hogy a nagy százalékban 

aneuszómiás benignus perifériás ideghüvely tumorok valóban igazán benignus 

tumorok-e? 

Természetesen a morfológiai kép alapján benignus tumoroknak tekinthetők, de 

a genetikai kép alapján a lágyrész tumorok között „dysplasiásnak” minősíthetők.  

Természetes, hogy ez a dysplasia nem eredményez se recidivát, se 

metasztázist, mint ahogy ez hám eredetű dysplasiák esetén se figyelhető meg. 

A kérdés különösen érdekes, ugyanis azonos problémát vet fel Menamin és 

Fletcher (34), akik leírtak Schwannomákban epitheloid malignus átalakulást, és 

egyben ezt az epitheloid malignus ideghüvely tumorok precursor laesiójaként 
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tekintették. Bár ez csupán morfológiai megfigyelés volt, úgy tűnik, hogy a 

precursor dysplasiás sejtek mind morfológiai, mind genetikai szinten 

kifejeződnek. 

A normál szöveteknél (vesicula seminalis epitheliuma) és a benignus tumorok 

néhány típusánál nem világos az euploid-poliploidizációs folyamat 

kialakulásának magyarázata. A neurofibromin 2 gén módosulása a kezdeti, első 

lépés a Schwannoma pathogenesisében, és talán ez lehet felelős az euploid-

poliploidizációs folyamat kialakulásáért, és ennek eredményeként az 

euszómiás-poliszómiás sejtek megjelenéséért is. Ez alatt a folyamat alatt 

további károsodások keletkezhetnek, kromoszóma vesztések és gyarapodások 

alakulhatnak ki, amelyek további euszómiás- poliszómiás, aneuszómiás sejtek 

kialakulásához vezetnek. Az aneuszómia lehet kiegyensúlyozott vagy 

kiegyensúlyozatlan, és lehet kis vagy nagy arányú. Úgy tűnik, hogy addig 

ameddig az aneuszómia százaléka alacsony és kiegyensúlyozott addig a tumor 

teljesen benignus, mint az általunk vizsgált Schwannomák eseteiben is. Ha a 

kiegyensúlyozott aneuszómia aránya emelkedik, a tumor atípusossá válik, mint 

ahogy a mi atípusos neurofibrománknál is ez megfigyelhető volt. Ez azt jelenti, 

hogy sokkal nagyobb az esélye így a malignus transzformációnak, a malignus 

tumor kialakulásának. Természetesen teljesen tudatában vagyunk annak, hogy 

a malignus perifériás ideghüvely tumor malignus tulajdonságának kialakulása 

komplex folyamat, (neurofibromin 1, p53 károsodás, INK4A gén deléciója, p27 

abnormalitás), de az euszómia-poliszómia megjelenése szerepet játszhat a 

malignitás kialakulásában. (25, 26, 28, 51, 56) 

Teóriánkat alátámasztja az a tény, hogy a malignus perifériás ideghüvely 

tumorok nem mutatnak karakterisztikus cytogenetikai eltéréseket, nincsenek 

specifikus translokációk és nincsenek specifikus numericus eltérések, hanem 

valójában komplex karyotípust mutatnak számos strukturális és számbeli 

eltéréssel, és a számbeli eltérések véletlenszerűen alakulnak ki. (48) 

Saját eseteinkben 17-es kromoszóma triszómiát és 18-as kromoszóma 

monoszómiát találtunk, míg mások 7-es triszómiát, és 22-es monoszómiát 

mutattak ki, mint egyedüli számbeli eltérést. (35) 

Jól ismert az a tény, hogy legalább három vagy több kromoszóma többlet 

gyarapodás szükséges más kromoszómák vesztése nélkül, hogy az 

aneuploiditás mérhető értékét elérjük, és így a DNS index nagyobb legyen, mint 
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1.10, vagy fordítva, ugyanennyi vesztés szükséges, hogy a DNS index kisebb 

legyen, mint 0.90.  

A FISH technika, mint kiegészítő analízis fontossága, lényege az, hogy meg 

tudjuk különböztetni, hogy vajon igazán tetraploid-e a tumor, vagy csak G2 

fázisú sejtek magas arányáról van szó. 

A G2 fázisú sejtek kromoszómái mivel kettős DNS tartalommal rendelkeznek, a 

FISH technika során minden kromoszómára két jelet adnak, mivel a mitózis 

folyamata során ebben a fázisban a kromoszómák szétválása elmarad. Ez a 

tény teljesen világos a 44-es számú eset esetében. E tumornál a 4c csúcsérték 

több mint 10 %, (pontosan 12%), ugyanakkor FISH vizsgálattal csupán 0.7%-

ban találtunk kromoszóma tetraszómiát. 

Összefoglalva, a ploiditás vizsgálat kiegészítve FISH analízissel, nagy 

segítséget nyújthat a helyes diagnózis felállításában, és betekintést enged a 

perifériás ideghüvely tumorok malignus transzformációs folyamatába. 

 

 

Synovialis sarcoma 

A synovialis sarcoma igen agresszív lágyrésztumor. Előfordulási gyakorisága a 

sarcomák között több mint 10 %. Az előfordulás csúcsa az aldolescens korban 

és a fiatal felnőtt korban van. A synovialis sarcoma tradicionálisan magas 

malignitású neoplasma, de a legfrissebb kutatások szerint a prognózist 

különböző faktorok határozzák meg beleértve a morfológiai, a cytogenetikai 

tényezőket, a DNS ploiditási statust, az apoptotikus indexet, a p53 expresszióját 

és a kezelési stratégiákat. (5,29,38)  

Az 5 éves túlélés a synovialis sarcoma esetén 36%-tól 76%-ig tart, erősen 

calcifikált tumor esetén több mint 82 %. A 10 éves túlélés a synovialis sarcoma 

estén 20%-tól 63%-ig terjed. A különbséget az 5 és 10 éves túlélési ráta között 

az okozza, hogy igen magas arányban jelenik meg késői metasztázis. Igen sok 

klinikai és mikroszkópos faktort írtak le, amely befolyásolja a hosszú idejű 

túlélést. A jelentősebb klinikai jellemzők összefüggésben vannak a kedvezőbb 

klinikai kimenettel, mint például a beteg fiatal kora (15 év vagy annál kisebb 

életkor), a tumor 5 cm-nél kisebb mérete, a distalis végtagi lokalizáció, és az 

alacsony tumor staging. 
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A hisztológiai jellemzők széles sorát írták le, amelyek szignifikáns összefüggést 

mutatnak a prognózissal, de egyes tanulmányok e tekintetben különbséget 

mutatnak. (49,50) 

Még nem teljesen tisztázott a prognosztikai szignifikancia a mikroszkópos 

szubtípusok között. Bár a bifázisos synovialis sarcoma úgy tűnik, kevésbé 

agresszívan viselkedik, mint a monofázisos tumor, más tumor típusoknál 

hasonló fenotípusos különbségek többnyire nem jelentenek eltérő prognózist. 

A tanulmányok legnagyobb részében a szerzők kategorizálják, csoportosítják a 

synovialis sarcomákat bifázisos vagy monofázisos fibrozus típusra, de nem 

mindig. Ezért nehéz összehasonlítani ezen tanulmányok eredményeit, mert 

nagy különbségek vannak a kritériumokban, sokszor még a synovialis sarcoma 

szubtípusainak elkülönítésében is.  

Mégis bizonyos szövettani jellemzők úgy tűnik, jelentősen befolyásolhatják a 

prognózist. A kiterjedten calcifikált synovialis sarcoma úgy tűnik, hogy jobb 

túlélési prognózist mutat. De Vasela-Duran és Enzinger szerint csupán a 

betegek 32%-ában alakul ki lokális recidiva és/vagy pulmonalis metasztázis a 

kiterjedten calcifikált synovialis sarcomában. (21) Ugyanakkor egy másik szerző 

vizsgálata szerint a végtagon előforduló synovialis sarcoma az esetek 24%-

ában mutatott calcifikált területeket, de a szerző nem talált a kiterjedt 

calcifikáció és a klinikai viselkedés között összefüggést. Nem vitatott 

ugyanakkor, hogy a gyengén differenciált területekkel rendelkező tumorok 

általában sokkal agresszívebbek, és sokkal nagyobb százalékban adnak 

metasztázist, mint az ilyen területekkel nem rendelkezők. (6) 

Vannak egyéb más hisztológiai jellemvonások, amelyek negatív irányba 

befolyásolják a tumor prognózisát, mint például a rhabdoid sejtek jelenléte, a 

kiterjedt tumor nekrózis, a magas mitotikus index (a mitózisok száma tíz 

látóterenként nagyobb, mint tíz), és a magas nuklearis grade.  

Az aneuploiditás, a magas proliferációs sejtmagi antigén jelenléte, a 

megnövekedett apoptotikus index, ugyancsak befolyásolhatja a prognózist, de 

nem bizonyított, hogy ezek a technikák pontosabban megjósolják a klinikai 

kimenetelt, mint egyedül a mitotikus index. A p53 mutáció, ás a hepatocyta 

növekedési faktor receptorának, a c-metnek a jelenléte ugyancsak a 

kedvezőtlenebb prognózis mellett szól. Azok a synovialis sarcomában 

szenvedő betegek, akik SYT/SSX2 fúziós transzkripciós proteinnel 
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rendelkeznek, hosszabb betegség nélküli túlélésre számíthatnak, mint azok, 

akik SYT/SSX1 fúziós transzkripciós fehérjével rendelkeznek, legalább is egyes 

szerzők szerint. (21) 

A metasztatikus potenciált számos paraméter befolyásolja, például kisebb a 

metastatikus potenciál ha a beteg 25 évnél fiatalabb, vagy ha a tumor mérete 5 

cm-nél kisebb, valamint a kevéssé differenciált területek hiánya. Ellentétben az 

előbbiekkel, ha a beteg 25 évnél idősebb, a tumor mérete 5 cm-nél nagyobb, 

emellett sok gyéren differenciált terület van jelen, ezek a paraméterek a 

magasabb metasztázis képzés rizikójával vannak összefüggésbe. (6) 

A saját 20 synovialis sarcomáink esetén a tumor mérete 5 cm-nél nagyobb volt, 

a betegek átlag életkora 39,8 év volt, és hiányoztak a gyengén differenciált 

területek minden esetben. Úgy tűnik, hogy ez a csoport ideális annak 

tesztelésére, hogy a Her-2 oncogén amplifikáció mint prognosztikai faktor 

használható-e. Emlőrákos betegeknél a chemotherápiára és endocrin 

therápiára adott választ, a kezelést, és a betegség kimenetelét meghatározza a 

Her-2 gén amplifikációja, és a protein overexpressziója, mint prognosztikai 

faktor. A utóbbi időkben számos tanulmány focusált a mesenchymális 

tumoroknál, különösen a synovialis sarcomáknál előforduló Her-2 statusra.  

cDNA microarray analízissel vizsgálva Allander és munkatársai (3), 

megfigyelték az ERBB2 (Her-2) gén expresszióját synovialis sarcomákban, de 

ez más orsósejtes sarcomákban nem fordult elő. Immunhisztokémiával a Her-2-

t illetően 2+ és 3+ pozitivitású eseteket találtak 5 bifázisos synovialis sarcoma 

esetén, és kilencből három monofázisos synovialis sarcoma esetén, az 

utóbbinál ott, ahol epitheloid területek voltak megfigyelhetők. A szöveti 

microarray 37 synovialis sarcoma mintáját tartalmazta, amelyben igazoltan jelen 

volt a SYT-SSX fúziós gén, amely alapját képezte a komplementer analízisnek. 

A génexpressziós analízis individuális, egyedi tumor mintákon volt végrehajtva. 

A statisztikai analízis különbséget mutatott a synoviális sarcoma 

génexpressziós profilja és más lágyrész sarcoma génexpressziós profilja 

között. A synoviális sarcománál magas expressziót mutatott az ERB2, az 

IGFBP2, és IGF2. A 37 synovialis sarcoma szöveti microarray-ében az 

immunhisztokémiai analízissel vizsgált protein expresszió igen erős aktivitást 

mutatott az ERBB2 és az IGFBP2 fehérjére. Ezek a fehérjék a bifázisos 

synovialis sarcoma glandularis epithelialis komponensében, és a monofázisos 
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synovialis sarcoma epithelialis területén voltak megfigyelhetők. Fluorescens in 

situ hibridizációval az Her-2 fehérje overexpresszióját figyelték meg, de nem 

találtak génamplifikációt. A génexpressziós profilt illetően különbséget találtak a 

synovialis sarcoma bifázisos és monofázisos hisztológiai típusát 

összehasonlítva, néhány keratin génnél, ELF3 génnél és az epithelialis 

specifikus transzkripciós génnél. Végül a synovialis sarcomát összehasonlítva 

más sarcomákkal, a neuralis és neuroectodermalis gének overexpressziójában 

különbséget találtak, a következő géneknél: OLFM1, a TLE2, a CNTNA1, és a 

DRPLA.  

Barbashina és munkatársai (5) 19 tumorból 10 esetben (52%) (7monofázisos 

és 3 bifázisos tumor volt) mutatták ki a HER-2/neu pozitivitást. Immunpozitivitás 

volt megfigyelhető mind a plasmamembránban, mind a cytoplasmában. A 

festés intenzitása 1+és 2+ volt. A Her2/neu expressziója független volt az 

EGFR pozitivitástól, és nem mutatott összefüggést a tumor proliferatios 

aktivitásával. A FISH analízis a nyolc pozitív esetből egy estben sem mutatta ki 

a Her2/neu gén amplifikációját. A nem metasztatizáló tumorok között 

szignifikáns összefüggést találtak a Ki67 és a topoizomeráz 2 alfa között. A 

kevés esetszámú tanulmányban definitív korrelációt nem mutattak ki a 

Her2/neu fehérje overexpressziója és a klinikai kimenetel között, de 

összefüggést mutattak ki a p53 fehérje jelenléte és a klinikai kimenetel között. 

Továbbá a 19 synovialis sarcomából 4-nél találtak (21%) magi p53 protein 

overexpressziót, 19-ből 18 tumor esetén (94 %) találták a bcl2 expresszióját, és 

19 esetből 13 esetben (68%) találták az EGFR expresszióját. 

Thomas és munkatársai (54) 30 beteg 38 synovialis sarcomáját vizsgálták, 

ezen tumorokban egyaránt igazolták az EGFR és a Her2/neu jelenlétét 

immunhisztokémiával. Az immunhisztokémiai eredményeket megerősítette a 

quantitativ real-time polymeráz chain reakció (Q-PCR), amelyhez friss, vagy 

archivált anyagot használtak. A génamplifikációt chromogenikus in situ 

hibridizációval határozták meg. 

Az EGFR és Her2/neu proteineket immunhisztokémiai módszerrel 38 esetből 

21 estben (55.3%), és 38 esetből 20 esetben (52.6%) mutatták ki. Az EGFR 

immunhisztokémiai módszerrel granularis formát mutatott, és a 

plasmamembránban fordult elő, a Her2/neu szintén a plasmamemránban volt 

kimutatható. Coexpressio a 38 esetből 13 estben volt. Azon synovialis 
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sarcomáknál ahol immunhisztokémiailag kimutatták a Her2/neu expresszióját, 

ott csak SYT/SSX1 transzlokáció volt megfigyelhető. 6 esetben volt 

megfigyelhető SYT/SSX2 transzlokáció, és ezen esetek egyike sem mutatott 

Her2/neu proteint, míg közülük 1 mutatott EGFR fehérjét. 

Q-PCR-al mutatták ki az EGFR és HER2/neu fehérjék mRNS-ét, 30-ból 16 

esetben (63.3%) és 30-ból 22 esetben (73.3 %). Az EGFR és Her2/neu fehérje 

alacsonyabb koncentrációban expresszálódott mint a glyceraldehyd-3- foszfát a 

(GAPDH) fehérje. Génamplifikációt nem figyeltek meg. 

A betegek többségében az EGFR és Her2/neu fehérje expresszálódása egybe 

esett a SYT/SSX1 fúziós gén jelenlétével. Felvetették annak lehetőségét, hogy 

a tyrozinkináz gátlóval való kezelés ezen betegeknél alternatív therápia lehet.  

Nuciforo és munkatársai (36) szerint a Her2/neu aplifikációja és 

overexpressziója az epithelialis tumorok számos formájában előfordul, és ezen 

amplifikációt az utóbbi időben leírták a sarcomákban, különösen az 

osteosarcomákban.  

Nuciforo és munkatársai (36) 13 synoviális sarcomában vizsgálták a Her2/neu 

fehérje expresszióját. Ebben a tanulmányban a Her2/neu mRNS szintjét 

határozták meg fagyasztott szövetminták segítségével real-time PCR-t 

alkalmazva. A fehérje expresszióját immunhisztokémiai vizsgálattal határozták 

meg, anti Her2/neu poliklonális antitestet használva. 6 normál vázizom mintát 

használtak a Her2/neu mRNS normál szintjének kimutatására. Her2/neu 

transcriptumot detectáltak mind a normál szövetekben és mind a synovialis 

sarcomákban. 13 sarcomából 4-ben (31%) mutatták ki a mRNS szintjét az átlag 

érték felett (definíció szerint legalább kétszeres értéket), míg 3 tumorban (23%) 

a protein overexpresszióját mutatták ki.  

Immunhisztokémiai vizsgálattal, mind a plasmamemránban, és mind a 

cytoplasmában pozitivitást figyeltek meg, valamint szignifikáns összefüggést 

mutattak ki a protein expresszió és a mRNS szintje között (p= 0.01). 

A Her2/neu mRNS megnövekedett szintje összefüggésben volt a recidiva 

kialakulásának alacsony kockázatával. 

Egyik Her2/neu overexpresszióval rendelkező betegnél sem alakult ki 

metasztázis. 
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Nuciforo és munkatársai demonstrálták, (36) hogy a Her2/neu immunpozitivitás 

jól korrelál a mRNS szinttel. Az eredményeik azt mutatták, hogy a Her2/neu 

szintjének  

növekedése a synovialis sarcomáknál összefüggésben van a kedvezőbb 

klinikai kimenettel.  

Saját eredményeink lényegében megegyeznek Nuciforo és munkatársai 

eredményével (36), mivel a Her2 oncogén amplifikáció szignifikáns 

összefüggést mutatott az alacsonyabb metasztázis képzés rizikójával, amely 

összességében jobb prognózist jelent. Másrészről azonban mi nem találtunk 

összefüggést a recidiva képzést illetően, ellentétben Nuciforo és 

munkatársainak eredményével. (36) 

Saját eredményeink hangsúlyozzák és megerősítik a már eddig részben 

megfigyelt eredményeket, hogy egy mérsékelt szintű Her-2 génamplifikáció 

valóban megtalálható egyes synovialis sarcomák esetében és ezen 

génamplifikáció és protein overexpresszió prognosztikai faktorként tekinthető. 

Mi voltunk az elsők, akik FISH technika alkalmazásával igazoltuk a Her2 

génamplifikációt synovialis sarcomáknál. Tekintettel arra, hogy a korábbi 

vizsgálók nem találtak Her2 amplifikációt FISH vizsgálattal, ezen eredményünk 

mindenképpen magyarázatra szorul. Mindenekelőtt fontos, hogy az amplifikáció 

mértéke a mi esetünkben gyenge volt (2-3-szoros, és egyáltalán nem volt 

megfigyelhető olyan masszív amplifikáció mely az emlőcarcinoma egyes 

eseteinél karakterisztikus). Továbbá a Her-2 amplifikáció csak a tumorsejtek kis 

arányában fordult elő. Másrészt fő különbség a módszertanban van, amely 

lényegében megmagyarázza a különbséget. 

Barbashina és munkatársai (5), illetve Thomas és munkatársai (54) 4 

mikrométer vastag szövetmetszetet használtak a fluorescens és chromogenikus 

in situ hibridizációhoz, mi pedig kenetet alkalmaztunk. A 4 mikrométer vastag 

szövetmetszetekben a magok metszve, elvágva vannak, ellentétben a 

keneteinkkel, ahol a magok intaktak, érintetlenek. Theoretikusan és praktikusan 

is, a metszett, vágott magoknál gyakran van, hogy nem tartalmazzák az összes 

szignált, így az eredmény (a Her-2 szignálok kis száma miatt) fals lehet. 

Továbbá a fluorescens in situ hibridizáció és a chromogenikus in situ 

hibridizáció eredményeinek kiértékelése a szövetmetszeteken sokkal 

nehezebb, mint a keneteken (különösen akkor ha a kiértékelés automatikus). 
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Valószínűsíthető ilyen módon, hogy a szövettani metszeteken kiértékelt Her-2 

és 17-es kromoszóma szignálarány (hányados) nem érte el a 2 vagy annál 

nagyobb értéket, és emiatt nem sikerült az idézett szerzőknek az amplifikációt 

igazolni. 

További érdekesség, hogy az amplifikált eseteink 2+ pozitivitást mutattak 

immunhisztokémiával, míg a nem amplifikált estekben 1+ pozitivitás volt 

megfigyelhető. Ez kihangsúlyozza azt, hogy az erősebb 2+ pozitivitás jelenthet 

igazi amplifikációt, amelyet igazolni lehet fluorescens in situ hibridizációval, 

vagy más molekularis módszerrel. Hasonló a helyzet, mint az emlőcarcinomák 

esetén, mikor is a bizonytalan immunhisztokémiai eredményt (emőcarcinoma 

esetén 2+) megerősíteni vagy kizárni kell molekuláris módszerekkel, általában 

FISH vizsgálattal.  

Immunhisztokémiailag mind a cytoplasmában mind a plasmamembránban 

találtunk  
pozitivitást mind a bifázisos mind a monofázisos synovialis sarcoma esetén, 

monofázisos synovialis sarcomák esetén általában ott, ahol epithelioid jellegű 

területek voltak. Mindezek miatt nem tudtuk megerősíteni Thomas és 

munkatársainak eredményét (54), akik azt figyelték meg, hogy a 

plasmamembrán pozitivitás majdnem csak kizárólagosan bifázisos tumornál 

fordul elő. 

Míg az epithelialis daganatok esetén a Her-2 fehérje abnormális fokozott 

expressziója gyakran korrelál a magas hisztológiai grade-del és a tumor 

agresszív viselkedésével, addig mesenchymalis tumoroknál a Her2 fehérje 

overexpressziójának előfordulása és biológiai szerepe meglehetősen 

ismeretlen, tekintettel a kevés számú vizsgálatra és a részben ellentmondásos 

adatokra. (13) Bár a Her2 fehérje overexpresziója általában összefügg a 

kevéssé kedvező prognózissal (mint például emlőtumor, hólyagtumor, 

vastagbéltumor, nasopharyngealis carcinoma esetén) (12,20,22,42), viszont az 

is érdekes, hogy néhány tumor esetén a Her-2 fehérje overexpressziója 

kapcsolatba hozható a kedvezőbb prognózissal (mint például pajzsmirigytumor 

vagy osteosarcoma esetén) (23,52), és úgy tűnik, hogy ez a synovialis 

sarcomák esetében is igaz. 

El-Naggar és munkatársai (14), valamint Lopez és munkatársai (31) azt találták, 

hogy a ploiditási státusz (az aneuploiditás) szignifikánsan korrelál a synovialis 
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sarcománál a betegek csökkent túlélési esélyével. Flowcytometriás 

vizsgálatokat végeztek viszonylag nagy anyagon (41 és 45 eset egyenként), és 

a szignifikáns negatív összefüggés a rövidebb kiújulási időt és a rövidebb 5 

éves túlélést jelentette. 

Ugyanakkor Dreinhofer és munkatársai (13) 93 lágyrésztumor (ebből 22 

synovialis sarcoma) esetén a DNS ploiditást nem találták independens 

prognosztikai faktornak. A mi 20 estünkben nem volt összefüggés a ploiditási 

státusz és a metasztázis képződés vagy a recidiva képződés között, és nem 

volt szignifikáns összefüggés a Her-2 génamplifikációja és a ploiditás között. A 

ploiditást illetően feltételezhető, hogy saját eseteink, hasonlóan Dreinhofer 

eseteihez nem elég nagy számúak ahhoz, hogy szignifikáns összefüggést 

találjunk, és valószínű, hogy szignifikancia esetén is a ploiditási státusz nem 

lesz valódi independens prognosztikai faktor. Mindezen feltételezés igazolására 

folyamatosan mérjük az újabb és újabb synovialis sarcomás esetek DNS 

tartalmát, és kellően nagy szám elérése során a kiértékelést újra elvégezzük.  

Két esetben találtuk a 17-es kromoszóma poliszómiáját (egyik esetben 

triszómia, másik esetben tetraszómia volt) de ezek egyik estben se társultak 

amplifikációval, se semmilyen fokú immunpozitivitással. Úgy tűnik, a 17-es 

poliszómiának önmagában nincs különösebb jelentősége, csupán annyi, hogy 

az értékelés során a 17-es kromoszómát és a Her-2 gént együtt kell vizsgálni, 

hiszen ha csak a Her-2 gén számát vizsgáljuk, úgy fals pozitivitást kaphatunk 

amplifikáció tekintetében. 

 

Összefoglalva, eredményeink hangsúlyozzák és megerősítik azt, hogy a HER-2 

oncogén amplifikációja ritkán fordul elő a synovialis sarcomáknál, de a 

synovialis sarcomák azon kis csoportjánál, ahol ez megfigyelhető, ott 

kedvezőbb prognózist jelent. Ugyanezen célcsoportnál a Her2 amplifikáció 

igazolása lehetőséget ad  

egy újabb kezelésre nevezetesen Herceptinnel (Trastuzumab), ami igen nagy 

jelentőségű, hiszen általában a lágyrész sarcomák kezelése beleértve a 

synovialis sarcomát is meglehetősen szegényes és problematikus. 
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Az értekezés főbb megállapításai 
 

 

1. A benignus Schwannomákra jellemző, - beleértve a differenciáldiagnosztikai 

problémát okozó szubtípusokat is -, hogy euploid poliploidizációt mutatnak, és a 

4c csúcsérték általában nagyobb, mint az összes mért daganatsejt 10%-a. 

Mindez nem jellemző a neurofibromákra és az MPNST-re. 

 

2. Eredményeink cáfolják az irodalomban korábban többek által hangoztatott 

elképzelést, miszerint a Schwannomák egy része aneuploid lenne. 

Rámutattunk, hogy ezen elképzelés alapvetően az euploid poliploidizáció téves 

interpretációján alapszik, és megerősítettük, hogy a benignus Schwannomák 

valójában diploidok. 

 

3. Elsők között számoltunk be arról, hogy a benignus Schwannomák kis 

százalékban kiegyensúlyozott aneuszómiát mutatnak, valamint arról, hogy az 

atypusos perifériás ideghüvely tumorokban mindez jóval nagyobb százalékban 

fordulhat elő, ami alapján a daganat „dysplastikus – precursor” léziónak 

tekinthető. 

 

4. Elsőként mutattunk ki mérsékelt fokú Her2 génamplifikációt synoviális 

sarcomában FISH módszerrel. 

 

5. Synovialis sarcomáknál szignifikáns összefüggést találtunk a Her2 

amplifikáció és a hosszabb túlélés között, ugyanakkor nem volt pozitív 

korreláció az amplifikáció és a recidiva kialakulásának esélye között.  

 

6. Saját adataink nem erősítették meg, hogy a ploiditás independens 

prognosztikai faktor lenne synovialis sarcomák esetén.  
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A perifériás ideghüvelytumorok és a synovialis sarcomák 
ploiditási és molekuláris pathologiai vizsgálata, különös 
tekintettel a differenciáldiagnosztikai nehézségekre és a 

prognózist befolyásoló tényezőkre 
 

Manapság általánosan elfogadott, hogy a lágyrész-sarcomák két fő csoportja 

különböztethető meg molekuláris változataik komplexitásától függően. Ebben a 

tekintetben létezik a sarcomák egy csoportja, melynek cytogenetikus változatai 

viszonylag egyszerűek, rendszerint fúziós gének kialakulását eredményező 

kiegyensúlyozott transzlokációk, amelyekről feltételezik, hogy ezen tumorok 

patogenezisének velejárói. Ebben a csoportban (azaz synovialis sarcoma, mixoid 

sarcoma stb. esetén) a sarcomák de novo keletkeznek, és a fúziós gének valószínűleg 

kezdeti és szükséges eseményt alkotnak létrejöttükben. A sarcomák második csoportját 

(azaz MPNST, leiomiosarcoma stb. esetén) komplex karyotípusok és a fúziós gének 

hiánya jellemzik. A kromoszomális és genomikus instabilitás világos jelei figyelhetők 

meg az ilyen típusú sarcomákban. A jelek szerint ezek a tumorok de novo 

keletkezhetnek, de néha „dysplasztikus-precursor” feltétel áll fenn. Ebben a munkában 

mindkét típus képviselve van; a perifériás ideghüvely-tumor (PNST) esetében a 

dysplasztikus-precursor útra összpontosítottunk, míg a synovialis sarcomák esetében 

prognosztikai faktorokra mutattunk rá. 

 

44 PNST-t (27 Schwannoma, 9 neurofibroma és 9 malignus perifériás ideghüvely-tumor 

(MPNST) analízisére került sor a DNS-ploiditási mintázat meghatározása céljából, 

valamint az irodalomban ezzel a témával kapcsolatban található ellentmondó adatok 

tisztázása érdekében (ti. hogy a benignus PNST-k aneuploid jellegűek-e vagy sem). 

További bepillantások szerzése céljából hat Schwannoma, egy atipikus neurofibroma és 

öt MPNST eset elemzését végeztük el fluoreszcens in situ hibridizációs (FISH) 

technikával, centromerikus kromoszóma-próbák (7, 17 és 18) és egy automatikus 

képelemző állomás, a „Metafer 4” használatával. A benignus Schwannomák euploid-

poliploidizációval és 4c csúcsmagasság-értékükkel jellemezhetők, amely általában több 

mint 10%-kal haladta meg a teljes mért sejtszámot. Ezek a jellemzőket nem találtuk 

meg a neurofibromáknál és az MPNST-knél. A FISH analízis megmutatta és 

megerősítette, hogy a „normál” euploid-poliploid sejtek főleg euszómiás-poliszómiás 

típusúak, melyek kettő, négy, nyolc vagy tizenhat jelet tartalmaznak minden 
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megvizsgált kromoszómára, de kis arányban aneuszómiát is találtunk a benignus 

Schwannomák tumorsejtjeiben (átlagérték: 2,58, szórási intervallum: 1,33–3,44). Ezzel 

szemben az atipikus neurofibroma jellegzetes aneuszómiát mutatott (18,44%), de 

normál aneuszómiás és poliszómiás sejteket is tartalmazott. Két diploid MPNST 

világosan aneuszómiásnak bizonyult, a 17-es kromoszóma triszómiája és a 18-as 

kromoszóma monoszómiája mellett. Mindezek az adatok arra engednek következtetni, 

hogy a ploiditási mintázat meghatározása a FISH analízissel együtt rendkívül hasznos 

kiegészítő eszköz lehet a helyes diagnózis megállapításában (a benignus, illetve a 

malignus Schwannomák differenciáldiagnosztikájában a problematikus variánsoknál), 

valamint a PNST-k malignus transzformációjának jobb megértésében. 

 

A synovialis sarcoma (SS) kezelési lehetőségei igen korlátozottak, jóllehet ez a típusú 

sarcoma jóval heterogénebbnek tűnik, mint hagyományosan feltételezték. 20 eset SS-nél 

vizsgáltuk a Her-2 onkogén státust annak meghatározása céljából, hogy a Her-2 

amplifikáció tekinthető-e prognosztikus faktornak. A Her-2 onkogén amplifikáció 

meghatározása keneteken történt fluoreszcens in situ hibridizációs technikával (duális 

színes FISH centromerikus próbával a 17-es kromoszómához és specifikus próbával a 

Her-2 onkogénhez). Ezen túlmenően protein-expressziót végeztünk 

immunhisztokémiával, továbbá mértük a DNS-ploiditási státust képelemzés 

alkalmazásával. Öt bifázisos és 16 monofázisos SS-beteget vizsgáltunk, akiknek 

életkora 13 és 68 év között mozgott, 39,8 év átlagérték mellett. A tumor mérete 

mindegyik esetben nagyobb volt 5 cm-nél. Az utánkövetési idő 6-tól 78 hónapig terjedt, 

az átlagérték 38,5 hónap volt. Statisztikai analízishez a chi-squared módszert 

használtuk. A Her-2 onkogén amplifikációt három esetben (15,%) tudtuk kimutatni a 

húsz SS-páciens közül. Ezek az esetek 2+ pozitívnak bizonyultak 

immunhisztokémiával, de az emlő-karcinómák alcsoportjára jellemző masszív 

amplifikáció nem volt megfigyelhető. A Her-2 onkogén amplifikáció szignifikáns 

kapcsolatban volt a metasztázis kifejlődésének alacsonyabb kockázatával (P<0,05) – a 

három amplifikált eset egyike sem volt metasztázisos) –, miközben nem lehetett 

kapcsolatot találni a recidivával. Hat eset bizonyult aneuploidnak és 14 volt diploid, de 

nem lehetett kapcsolatot találni a Her-2 amplifikációs státus és a ploiditás között, 

valamint a ploiditási státus és a metasztázis, illetve a recidiva között. Eredményeink 

hangsúlyossá teszik és megerősítik, hogy a Her-2 onkogén amplifikáció ritkán fordul 

elő SS-nél, de a Her-2 amplifikációjú SS-ek kis alcsoportja jobb általános prognózissal 
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rendelkezik. Továbbá ez egy elméletileg új kezelési lehetőség előtt nyithatja meg az 

utat, amelynek keretében Trastuzumab-ot alkalmaznak a Her-2-amplifikált SS-esetekre. 

 

 
 
DNA ploidy and molecular pathological examination of peripheral 
nerve sheath tumors and synovial sarcomas with special regard to 
differential diagnostic problems and prognostic factors. 
 
Nowadays it is accepted that two main groups of soft tissue sarcomas can be 

distinguished depending on the complexity of their molecular alterations. In this regard 

there is a group of sarcomas, whose cytogenetic alterations are relatively simple, usually 

balanced translocation resulting in formation of fusion genes, which are supposed to be 

implicated in the pathogenesis of these tumors. In this group the sarcomas (i.e. synovial 

sarcoma, myxoid liposarcoma, etc.) arise de novo, and the fusion genes are probably an 

initial and necessary event in their genesis. The second group of sarcomas (i.e. MPNST, 

leiomyosarcoma, etc.) is characterized by complex karyotypes and lack of fusion genes. 

Clear signs of chromosomal and genomic instability are present in this type of 

sarcomas. It seems that these tumors may arise de novo but sometimes a “dysplastic-

precursor” condition does exist. In this work both type is represented; in case of  

peripheral nerve sheath tumors (PNST) we were focusing on dysplastic-precursor route 

while in case of  synovial sarcomas  prognostic factors were highlighted. 

44 PNST (27 schwannomas, 9 neurofibromas and 8 malignant peripheral nerve sheath 

tumors (MPNST)) were analyzed to determine DNA ploidy pattern and to clarify the 

conflicting data in the literature concerning this topic (whether benign PNSTs are 

aneuploid or not). For further insight we analyzed 6 schwannomas, one atypical 

neurofibroma and five MPNSTs by fluorescence in situ hybridization (FISH) technique 

using centromeric chromosome probes (7, 17 and 18) and automatic image analysis 

station, Metafer 4.  Benign schwannomas could be characterized by 

euploidpolyploidisation and by their 4c peak height value which was usually more than 

10% of total cell number measured. These characters were not found among 

neurofibromas and MPNST-s. FISH analysis revealed and confirmed that the ‘normal’ 

euploid–polyploid cells are mainly eusomic–polysomic containing two, four, eight or 

sixteen signals for each chromosomes examined, but in a small proportion aneusomy 

was found among tumor cells of benign schwannomas (average: 2.58; range 1.33–3.44). 
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In contrast, the atypical neurofibroma displayed marked aneusomy (18.44%) but it 

contained normal eusomic and polysomic cells too. Two diploid MPNSTs proved to be 

clearly aneusomic with trisomy of chromosome 17 and monosomy of chromosome 18. 

All these data suggest that ploidy pattern determination combined with FISH analysis 

may be a very useful supplementary tool for making a right diagnosis (to differentiate 

benign versus malignant schwannomas in problematic variants) and to understand better 

the malignant transformation in PNSTs. 

The treatment options for synovial sarcoma (SS) are very limited, though this type of 

sarcoma seems to be more heterogeneous than it has been traditionally considered. We 

investigated the Her-2 oncogene status of 20 cases of SS, to determine whether Her-2 

amplification can be considered as a prognostic factor. Her-2 oncogene amplification 

was determined on smears using fluorescence in situ hybridization technique (dual color 

FISH with centromeric probe for chromosome 17 and specific probe for Her-2 

oncogene). Moreover, protein expression was assessed by immunohistochemistry, and 

DNA ploidy status was measured using image analysis. We had 5 biphasic and 15 

monophasic SSs, patients’ age ranged from 13 to 68 years (mean, 39.8 years). Tumor 

size was larger than 5 cm in each case. Follow-up time ranged from 6 to 78 months 

(mean, 38.5 months). For statistical analysis the chi-square test was used. Her-2 

oncogene amplification was found in three cases (15.0%) of 20 SSs. These cases proved 

to be 2+ positive by immunohistochemistry, but massive amplification, characteristic of 

a subset of breast carcinomas, was not observed. Her-2 oncogene amplification was 

significantly associated with a lower risk of developing metastasis (P<0.05) (none of the 

3 amplified cases had metastases), while no association was found with recurrence. Six 

cases proved to be aneuploid and 14 were diploid, but no association was found 

between Her-2 amplification status and ploidy, and between ploidy status and 

metastasis or recurrence. Our results emphasize and confirm that Her-2 oncogene 

amplification is a rare event in SS, but the small subset of SS with Her-2 amplification 

has a better overall prognosis. Furthermore, this may open a theoretically new treatment 

possibility with Trastuzumab for Her-2-amplified cases of SS. 
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Rövidítések: 
 
 
EGFR: Hám növekedési faktor receptor molekula 
DAPI: 4-6 diamino 2 phenilindol 
DI: DNS index 
GAPDH: glyceraldehyd-3- foszfát fehérje 
GFAP: glalis fibrillaris savas protein 
MPNST: malignus perifériás ideghüvely tumor 
SSC: sodium saline citrát  

 


