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Bevezetés 

  

 

A  lágyrésztumorok diagnosztikája, molekularis eltéréseinek feltérképezése az egyik 

legdinamikusabban fejlődő területe a pathologiának. Az utóbbi időkben számos 

lágyrésztumor keletkezésében döntő szerepet játszó molekuláris eltérést, specifikus 

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 

lágyrésztumor keletkezésében is. A molekuláris mechanizmusok megértése nagy 

segítséget jelenthet a therápia, adott esetben a specifikus un. célzott target therápia 

megtervezésében, amelyre 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 (synoviális sarcoma, myxoid liposarcoma stb.). 

Ezen 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)  azok a daganatok képezik melyek komplex karyotípust  mutatnak, 

és nem találhatók fúziós gének. Ezekben a daganatokban egyértelmű genetikai 

instabilitás mutatkozik. Ezek a 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 ez a „dysplastikus-precursor” út került a fókuszba, addig a másik 

csoportot reprezentáló synovialis sarcomák esetében a prognosztikai faktorok és 

ezeknek figyelembevételével a therápiás lehetőségek kerültek előtérbe. 
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Problémafelvetés, célkitűzések 
 
 

1. Schwannomák. A Schwannomák számos altípusa létezik, melyek 

differenciáldiagnosztikailag komoly problémát jelenthetnek. 

 

 

Ancient schwannoma 

 

A régóta fennálló Schwannomák gyakran kiterjedt stromális 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 pleiomorfizmus, 

hyperchromasia, vagy a cytoplasmában megjelenő pseudoinclusiók. A tumor 

ezen fajtáját  „ ancient Schwannomának „ nevezzük. A konvencionális 

Schwannomáktól klinikailag nem megkülönböztethető. 

 

 

Neuroblastoma szerű Schwannoma 

 

A klasszikus megnyúlt Schwann sejtek helyett a daganatot kis kerek 

(neuroblastomára emlékeztető) daganatsejtek alkotják, melyek rozettákat is 

formálnak. Osztódó formák lehetnek, de nem nagy számban. Az „óriás rozetták”  

Lényegében módosult Verocay testeknek felelnek meg. 

 

 

Cellularis Schwannoma 

 

Ahogy a neve is mutatja, a cellularis Schwannoma az átlagosnál jóval 

kifejezettebb sejtdússágot mutat, az osztódó formák száma is nagyobb, valamint 

Verocay testek is láthatók gyakorlatilag. Ilyen módon a jól differenciált MPNST-től 

való elkülönítés nagy gondot jelenthet. 
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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 az euszómiás-poliszómiás jellemvonás 

megfigyelhető-e. 

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

továbbá betekintést nyerhessünk ezen tumorok esetén a malignus transzformáció 

mechanizmusának mikéntjébe. 

 

 

Synovialis sarcoma 

 

A synovialis sarcoma prognózisa a korábbi hiedelemmel szemben,- miszerint 

egyértelműen nagyon rossz prognózisú- valójában erősen változó és nagyban 

függ számos prognosztikai faktortól. Célunk volt a ploiditás prognosztikai 

értékének vizsgálata, úgyszintén a Her-2 amplifikációs statuszának, esetleges 

prognosztikai jelentőségének megállapítása. 
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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 epithelioid tumor volt. 

A nyomonkövetési idő legalább 5 év volt. 

A histológia, a magizolálás, 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 Oncológiai 

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. 
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Immunhisztokémia (perifériás ideghüvely tumorok) 

 

Monoklonális antitesteket használtunk az immunfenotípus meghatározására (S-

100  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 metszeteket 2ml 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: (alpha7 és 17 CEP Spectrum Green, alpha18 

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 sejtpreparátumot plasztik lemezzel fedtük le. A mintákat és 

a próbákat 82 fokon 4 percig szimultán denaturáltuk, majd ezt követte 37 fokon 
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nedves kamrában a hibridizációs folyamat, egy éjszakán keresztül. A hibridizáció 

utáni mosás a következőképpen volt végrehajtva: 3x5 perc mosás 60%-os 

formamidban/2xSSC-ben ph 7-en 37 fokon, majd 3x5 perc mosás 2x 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, amely 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 (Meta Systems Germany), 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.   

  

 

 Immunhisztokémia (synovialis sarcoma) 

        
 
       A formalinban fixált, paraffinba ágyazott szövetmintákat deparaffináltuk, 

rehydráltuk és En vision+ rendszerben (Dako, Carpenteria, CA) Her-2 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 antigén feltárással előkezeltük, ph 8-on. 

Endogén peroxidázzal inkubáltuk az oldatot 10 percig szobahőmérsékleten. Pozitív  

kontrollként használtuk az emlőcarcinómát, amely 3+ pozitivitást mutat a Her-2 

antigénre, míg negatív kontrollnak tekintettük azt, amikor az elsődleges antitestet 

kihagytuk a parallel festésből. 
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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 plasmamembrán 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 

(synovialis sarcoma) 

 

A Her-2 gén amplifikációjának fluorescens in situ hibridizációjához kenetet 

használtunk, amely a tumorbankból származott. 

Dual color kromoszóma technikát alkalmaztunk, 17q12 (Her-2/neu) / alfasatellita 17-

es kromoszóma keverékét használtuk, direkt jelölt próbát (Q biogene, France). 

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 próbákat  szimultán denaturáltuk 75 

fokon 5 percig, majd következett a hibridizáció 37  

 

fokon nedves kamrában egy éjszakán át. A posthibridizációs mosás a 

következőképpen történt: Háromszor 5 perc mosás 60%-os formamidban 2x-

essodium saline citráttal ph 7-en, 37 fokon, és 3x5 perc mosás 2x-es sodium saline 

citráttal (SSC) szobahőmérsékleten. A preparátumot tárgylemezre 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 az ajánlott mennyiséget, és 

hígítást használtuk. A tárgylemezek kiértékelése kettős és hármas szűrőjű 

mikroszkóppal történt. (Olympus BX 40.). 

Kenetenként 100 random kiválasztott tumorsejt magot vizsgáltunk, képanalizáló  
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rendszerrel egybekötve. Definíció szerint amplifikáltnak számított az eset ha a Her-2 

szignálok számát elosztva a 17-es kromoszóma szignálok számával több, mint kettőt 

kaptunk. 

 

DNS tartalom meghatározás képanalizátorral (perifériás ideghüvely tumorok és 

synovialis sarcoma) 

 
A magi nuclearis DNS tartalmat adszorpciós cytofotometriás DNS vizsgálattal 

határozzuk 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. A DNS 

képanalízist mikroszkóphoz kapcsolódó DNS mérésre alkalmas software rendszerrel 

végeztük. (CYDOK R, Fa., Hilgers, Königswinter, Germany) Ezen rendszer eleget 

tesz azon módszertani követelményeknek, melyek a precíz  DNS adszorpciós 

cytofotometriát lehetővé teszik. 

40-es objektívet, és interferencia szűrőt alkalmaztunk (565+-10nm). 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 referencia sejt és 100 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. 

A DNS index meghatározása a klasszikus aneuploiditás meghatározása alapján 

történik, a lemért sejtek 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. 

 

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 

 

 

Adszorpciós cytofotometriás DNS vizsgálat 

 

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

Schwannoma, beleértve a differenciáldiagnosztikai szempontból problémás eseteket 

is, diploid volt. 27-ből 25 karakterisztikusan euploid-poliploidizációt mutatott (92.5 %). 

A 10 %-nál nagyobb 4c csúcsérték 27-ből 20 esetben volt megfigyelhető. (74%). Az 

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

bizonyult, és 2 eset ezek közül euploid-poliploidizációt mutatott (22.9 %), 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. 

8 esetből 1 esetben volt megfigyelhető a 4c csúcsérték több mint 10 %-a, de ezen 

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

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

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

 

 

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 az értékelésből. 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. Ez az eredmény harmonizál az adszorpciós cytofotometriás 

DNS vizsgálatnál nyert eredményekkel. 
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A poliszómia szignifikánsan nagyobb volt az ancient Schwannoma esetében (30.1 

%), amely összhangban van azzal, hogy a tumorsejtek nagy számú 

megnagyobbodott, hyperchromatikus, multilobulált magokat tartalmaznak, a 

Schwannomák ezen típusánál. A poliszómia megfigyelhető volt az atípusos 

neurofibrómánál (4.3%), de nem találtunk poliszómiát a malignus perifériás 

ideghüvely tumor esetén. Tetraszómiát  találtunk a 44-es eset számú 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 sejtek, 

(dupla DNS mennyiséget tartalmaznak), és nem igazi tetraszómiás sejtek. Ezen G2 

fázisú sejtek kromoszóma párjainak centromerikus regiója összefügg, mert a mitózis 

alatt a kromoszómák nem válnak szét, és mi centromérikus DNS próbákat 

alkalmaztunk, amelyek normálisan minden kromoszómára 2 jelet adtak. 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, (18.44 

%), de a neurofibromák 4.3%-ban poliszómiát is prezentáltak. 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 

kromoszómára (89.6% ,44-es eset, triszómia), másik pedig  a 18-as kromoszómára 

(91.6%, 40-es eset, monoszómia) 

Azokat az eseteket, amikor nem tudtunk lemérni megfelelő 300 sejtet (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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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 5 cm-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. 

 

 

Szövettani diagnózis 

 

A daganatok diagnosztikája a jellegzetes szövettani kép (bifázisos illetve 

monofázisos) mellett immunhisztokémiai kiegészítő módszerekkel és amennyiben 

szükséges volt molekularis megerősítő módszerrel történt, az utóbbi esetben a 

jellegzetes t(X,18)-t mutattuk ki. 

A daganatsejtek vimentin pozitivitás mellett legalább fokális keratin és/vagy EMA 

pozitivitást mutattak ki a monofázisos esetekben, a bifázisos esetekben a glandularis 

vagy nyilvánvalóan epithelialis komponens természetesen erős keratin és EMA 

pozitivitást adott. Az S-100 reakció egyes esetekben fokális pozitivitást mutatott, de 

konzekvens negativitást találtunk desmin, alpha simaizom aktin, H Caldesmon, CD-

34, CD-31, Leu7, CD-117 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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Her-2 protein expressziója synovialis sarcomában immunhisztokémiai vizsgálattal. 

 

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+). Erős pozitivitást (3+) nem figyeltünk meg. 

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

terület között. Egészében véve a 7 pozitív eset a synovialis sarcomák 35%-át  

representálta. 

 

 

Her-2 génamplifikáció vizsgálata synovialis sarcomában fluorescens in situ 

hibridizációval. 

 

FISH analízist végezve a Her-2 gén amplifikációját 3 esetben találtuk (15%). 

Az amplifikációs ráta 2-3- szoros volt minden esetben, a kiértékelt sejtek több mint 10 

%-ában. Masszív amplifikációt nem figyeltünk meg. 

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. 

 

 

DNS cytometria 

 

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

négy monofázisos esetet. Az aneuploid esetek közül egy hypodiploid volt, ebben az 

esetben a DNS index 0.89 volt. Továbbá 11 monofázisos és 3 bifázisos eset diploid 

volt. A 3 Her-2 gén amplifikációt mutató esetből egy aneuploid volt, míg a másik kettő 

diploidnak bizonyult. 
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Korreláció a Her-2 státusz, a DNS ploiditás és a prognózis között. 

 

A Her-2 gén amplifikációja szignifikáns összefüggést mutatott az alacsonyabb 

Metasztázis képzés rizikójával (p kisebb, mint 0.05) 

A 3 amplifikált eset közül egyik sem adott metasztázist, ez szignifikáns összefüggést 

jelentett, viszont nem találtunk szignifikáns összefüggést a recidiva képzést és az 

amplifikációt illetően. 

Továbbá nem találtunk összefüggést a Her-2 gén amplifikációs státusza és a 

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

metasztázis képzés vagy a recidiva kialakulása között. 
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Az értekezés főbb megállapításai, következtetései 

 

 

 

A benignus Schwannomákra jellemző, - beleértve a differenciáldiagnosztikai 

problémát okozó szubtípusokat is-, 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. 

 

 

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. 

 

 

Elsők között számoltunk be arról, hogy a benignus Schwannomák kis százalékban 

kiegyensúlyozott aneuszómiát mutatnak, valamint arról, hogy az atípusos perifériás 

ideghüvely tumorokban mindez jóval nagyobb százalékban fordulhat elő, ami alapján 

a daganat „ dysplasticus-precursor” léziónak tekinthető. 

 

 

Elsőként mutattunk ki Her-2 génamplifikációt synovialis sarcomában FISH 

módszerrel. 

 

 

Synovialis sarcomáknál szignifikáns összefüggést találtunk a Her-2 amplifikáció és a 

hosszabb túlélés között, ugyanakkor nem volt pozitív korreláció az amplifikáció és a 

recidiva kialakulásának esélye között. 

 

 

Saját adataink nem erősítették meg, hogy a ploiditás  independens prognosztikai 

faktor lenne synovialis sarcomák esetén. 
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