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Rövidítések jegyzéke

A.
Aa.
ALP
ALT
Baso
cm
cm3
Eo
f
Gld.
Gldd.
Hg
Ht
Hz
i.v.
KARB
kg
kHz
KREA
LDH
Ln.
Lnn.
Ly
MCH
MCHC
MCV
mg
MHz
mm
Mono
N.
Nn.
Neu
p
PLT
R.

Arteria
Arteriae
alkalikus foszfatáz
alanin-aminotranszferáz
basophil granulocyta
centiméter
köbcentiméter
eosinophil granulocyta
frekvencia
Glandula
Glandulae
hemoglobin
hematokrit
hertz
intravénás
karbamid
kilogramm
kilohertz
kreatinin
laktát-dehidrogenáz
Lymphonodus
Lymphonodi
lymphocyta
Mean Corpuscular Haemoglobin; vörösvérsejtek
átlagos hemoglobin-tartalma
Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration;
vörösvérsejtek átlagos hemoglobin-koncentrációja
Mean Corpuscular Volume; vörösvérsejtek átlagos
térfogata
milligramm
Megahertz
milliméter
monocyta
Nervus
Nervi
neutrophil granulocyta
szignifikancia-szint
platelets; thrombocytaszám
Ramus
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rr.
Rbc
V.
Vv.
Wbc
WHO

Rami
red blood cells; vörösvérsetjszám
Vena
Venae
white blood cells; fehérvérsejtszám
World Health Organisation
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1. Bevezetés
A daganatos betegségekben szenvedı állatok száma évrıl évre növekszik. Ennek
számos oka van, az egyik, hogy az állatok –és különösen a kutyák és macskákegyre hosszabb ideig élnek. Mivel a különbözı tumorok fıleg közép-és idıskorú
állatok betegségei, ezért sajnos a hosszabb életkor egyben a daganatképzıdés
gyakoriságának növekedését is jelenti.
A hosszabb élettartam a jobb takarmányozás, a korábban fatális kimenetelő fertızı
betegségekkel szembeni megelızı vakcinációk elterjedése, a jobb preventív és
terápiás eljárások alkalmazása, az állatvédelmi törvények életbe lépése, valamint
feltehetıleg az ember-kutya/macska közötti emocionális kapcsolatok szorosabbá
válásának eredménye az utóbbi 10-20 évben.
A tumoros betegségek kutyánál és macskánál az elhullási okok között vezetı
szerepbe kerültek. Ez a tény alátámasztható egy több mint 2000 kórbonctani
vizsgálatot felölelı tanulmánnyal, mely azt találta, hogy a 10 évnél hosszabb ideig
élı kutyák 45%-a daganatos betegség miatt hullott el. Ha nem vesszük figyelembe
az állatok életkorát, ez a szám 23% (Bronson, 1982). Egy újabb, a Mark Morris
Foundation Animal Health által végzett vizsgálat alapján a tumoros betegségek a
kutyák 47, míg a macskák 32%-ában okoznak elhullást (Animal Health Survey,
1998).
A humán daganat-terápiában és diagnosztikában elért eredmények széles
publicitása hatással van a kisállat-tulajdonosokra is, szélesebb körővé váltak az
ismereteik és megoldást keresnek a tumoros állatok kezelésére.
Számos állattulajdonosnak közeli tapasztalatai (saját betegség, családtag, közeli
barát) vannak a rákkal kapcsolatban. Mivel sok gazda szemében az állat
családtagnak számít, ezért a megfelelı egészségügyi ellátásuk is egyre fontosabbá
válik. A humán onkológiában a betegek kb. 50%-a gyógyítható, természetesen a
daganat típusától és stádiumától függı különbségekkel, bár ez az arány az utóbbi
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20-25 évben nem változott. Ennek oka az lehet, hogy bár számos új terápiás
lehetıség áll rendelkezésre, egyre nı azoknak a tumoros betegeknek a száma, akik
számára a teljes gyógyulás nem lehetséges, viszont megfelelı életminıség
biztosításával hosszabb ideig élnek. Az állatorvosi onkológiában szintén ezen
betegek száma jelentıs, melyek életét meg lehet hosszabbítani oly módon, hogy az
mind az állat, mind a tulajdonos számára megfelelı életminıséget ırízzen meg.
Az állatokban spontán kialakuló tumorok kiváló lehetıséget teremtenek a
daganatos

betegségek

etiológiájának,

valamint

terápiás

lehetıségeiknek

tanulmányozására. Az összehasonlító tanulmányok mellett szólnak az alábbi érvek
is:
1.

A kutyák és a macskák -szerencsés esetben- nem beltenyésztettek, szemben

a patkánnyal, egérrel és egyéb laboratóriumi kísérleti állatokkal.
2.

A daganatok spontán alakulnak ki, szemben a kísérletes, carcinogénekkel

elıidézettekkel. A spontán fejlıdéső tumorok természete szignifikáns eltérést mutat
az indukált vagy transzplantált tumorokkal szemben.
3.

A társállatok a gazdájukkal azonos környezetben élnek, és ezáltal etiológiai

vagy epidemiológiai jelzı szerepük lehet a humán daganatos betegségek
változásairól.
4.

Bizonyos daganat-típusok (pl. osteosarcoma, non-Hodgkin lymphoma)

nagyobb elıfordulási gyakorisággal jelentkeznek állatokban, ezáltal nagyobb a
vizsgálható esetszám.
5.

Az állatokban fejlıdı tumoros betegségek nagy része gyorsabb lefolyású,

mint emberben, ezért hamarabb lehet prognosztizálni az esetleges távoli
metasztázisok kialakulását, a helyi rekurrenciát és a túlélési idıt.
6.

A

kutyákban

és

macskákban

elıforduló

daganatok,

szemben

a

rágcsálókéval, jobban hasonlítanak az emberben elıfordulókhoz. Számos
szervrendszer hasonló élettani és metabolikus tulajdonságokkal rendelkezik, ezáltal
összehasonlíthatóbbá válnak a különbözı terápiás eljárások (sebészet, kemoterápia,
sugárterápia).
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7.

A kutyák és macskák intakt immunrendszerrel rendelkeznek, ez lehetıvé

teszi különbözı immunológiai tesztek és eljárások alkalmazását, fejlesztését.
8.

Ezek az állatok általában elég hosszú ideig élnek ahhoz, hogy a kezelések

esetleges késıi mellékhatásaira fény derüljön.
9.

A kutyák és macskák megfelelı méretőek a különbözı képalkotó eljárások,

valamint a sebészi intervenciók végzéséhez.
10.

A besugárzási mezık mérete, valamint a kemoterapeutikumok dózisai és

toxicitása hasonlítanak az emberben alkalmazottakhoz.

A fentiekben felsoroltak ugyanakkor azt is lehetıvé teszik, hogy a humán
gyakorlatban már mőködı diagnosztikai és terápiás eljárásokat a kutyák és
macskák gyógykezeléséhez adaptáljuk.
Az onkológia kihívásokkal teli terület, mind a klinikum, mind a kutatás területén az
állatorvosok számára is. A klinikai és az összehasonlító onkológia rendkívül
gyorsan

fejlıdı

tudományterület.

A

kisállatok

daganatos

betegségeinek

megfigyelésén és gyógykezelésén keresztül tapasztalatokat győjthetünk nemcsak az
ebben szenvedı állatokról, hanem ezek emberben elıforduló változatainak
természetérıl és gyógykezelésérıl is.
Különösen alkalmas erre az emlıdaganat, mint az emberben és kutyában egyaránt
egyik leggyakoribb tumor (Schafer és mtsai, 1998).
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2. A disszertáció célkitőzései
1)

A kutyákban elıforduló primer emlıdaganatok méretének, struktúrájának, a

környezı szövetekhez való viszonyának vizsgálata ultrahang (UH) és mágneses
rezonanciás képalkotás (MRI) segítségével.
2)

A kérdéses terület MRI vizsgálatának metodikai kidolgozása. A humán

gyakorlatban

használt

MR

mammográfiás

eljárások

adaptálása

kutyák

vizsgálatához.
3)

Az ún. dinamikus, kontrasztanyag adásával végzett MR szekvenciák és a

hozzájuk

kapcsolódó

kiértékelı

program

alkalmazhatósága

kutyák

emlıdaganatainak vizsgálatában.
4)

Ultrahang, computer tomográfiás (CT) és MR képalkotási eljárások,

valamint szövettani vizsgálat alkalmazásával staging végzése, azaz a daganatos
betegek

stádium-besorolása

az

Egészségügyi

Világszervezet

(WHO)

klasszifikációjának megfelelıen.
5)

Mőtéti kimetszéssel szövettani mintavétel, majd a daganatok kórszövettani

vizsgálata.

A

Ki-67

proliferációs

marker

vizsgálattal, valamint AgNOR-festés a mintákban.
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kimutatása

immunhisztokémiai

3. Irodalmi áttekintés

3.1. Anatómia, szövettan
Az emlı egy összetett szerv, mely egy központi tejmirigy-komplexumból
(mirigyparenchyma), valamint szeptált interstitiumból és egy, az emlıbimbóban,
papilla mammae végzıdı kivezetı járatrendszerbıl épül fel. A tejmirigy módosult
verejtékmirigynek felel meg, amely rendkívül speciális fejlıdéső. A tejmirigy
szekréciós termékként tejet állít elı, és természetesen teljes fejlettségét csak a
nıivarú állatokban éri el. Az elsı vemhességig a mirigy infantilis állapotban marad,
majd az elsı laktáció során, illetve kölykök születésekor éri el teljes nagyságát és
funkcióját. A tejtermelési periódus végén, ami a különbözı háziállatoknál eltérı
hosszúságú lehet, megszőnik a tej elıállítása. A tejmirigy visszaalakul, de nem a
vemhesség elıtti állapotáig. Röviddel a következı fialás elıtt hormonális hatásokra
újra alkalmassá válik a tejtermelésre.
A tejmirigy változó számú mirigy-egységbıl áll, melyek összességét emlıtelepnek
nevezzük, melyek bilateralisan, a középvonallal párhuzamosan, a törzs ventralis
oldalán helyezkednek el.
A kutyának öt pár emlıje van, cranialis és caudalis thoracalis, cranialis és caudalis
abdominalis, valamint inguinalis. A kétoldali emlılécet egy széles sáv, sulcus
intermammarius választja el egymástól, mely határ a laktáció miatt erısen
megnagyobbodott emlık esetében elmosódottá válhat. Nem ritka azonban, hogy
aszimmetrikus az emlıléc és csak kilenc emlıtelepet találunk. Az emlıbimbók
általában alternálva helyezıdnek, így oldalt fekvı helyzetben minden emlı jól
hozzáférhetı a kölykök számára. Az emlıtelep, valamint a bimbó alapjának bıre
finoman szırözött, maga az emlıbimbó csupasz.
A nem laktáló emlık sokkal kisebbek, mint a tejtermelık, rövidszırő kutyákban
csak az emlıbimbók, hosszúszırő fajtákban még azok sem láthatók. A már
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vemhességen túlesett és ellett szukák bimbói mindig hosszabbak és szélesebbek,
mint az ivaréretlen egyedeké.
Minden emlı két részbıl áll: a félgömb alakú mirigytestbıl és a papilla alakú
emlıbimbóból. A mirigytest, corpus mammae mirigyparenchymából, gldd.
mammariae és a tejvezetıket felvevı interparenchymalis kötıszöveti állományból
áll, melyet kívülrıl bır borít. A bimbótól többé-kevésbé jól elkülöníthetı.
Az emlıbimbó, papilla mammae közvetlenül a mirigytestbıl folytatódik. Alakja
állatfajonként különbözı és jellegzetes, kívülrıl bır fedi. A bimbó hegyén 8-20
nyílás található, ostia papillaria, melyek az emlıtelep üregrendszerét a külvilággal
kötik össze. Az emlı üregrendszere alapvetıen 3 részbıl áll: minden ostium
papillare egy szők, többrétegő elszarusodó laphámmal bélelt csatornába, ductus
papillaris vezet, melynek nyálkahártyája ráncokat vet. A bimbócsatornának a
külvilággal szembeni záróberendezés-funkcióját egy izmos elemekbıl álló
körkörös rostokat tartalmazó rendszer is segíti. Rövid lefutás után a bimbócsatorna
éles határral a tejciszternába, sinus lactiferus folytatódik, mely a tej összegyőjtésére
szolgál. Ennek egy része a bimbóban helyezıdik, pars papillaris, másik része
pedig a mirigyállományban, pars glandularis. Ezek látható határ nélkül
folytatódnak egymásba és kétrétegő hengerhámmal béleltek. Természetesen a
tejtermelı állatok tejciszternája ér el kifejezetten nagy méretet, az egyéb
háziállatoknál, így kutyáknál is csak hosszúkás, szők zsáknak tőnik, amelynek
mérete a laktációs periódusban jelentısen megnıhet.
Az emlı basalis metszéslapján a ciszterna a parenchyma állományába képez
öblöket. Ezekbe a kiöblösödésekbe térnek a nagy tejutak, ductus lactiferi, melyek
váltakozva szők, rövid és jelentısen kitágult szakaszokból állnak. A ductuli
lactiferi-ket egy kötıszövetes-elasztikus és simaizom rostokkal rendelkezı
kétrétegő, szekréciót végzı epithelhám borítja, majd ezek egyrétegő laphámmal
fedett, egyre erıteljesebben elágazódó, tejelválasztó és alveolusokkal körülvett,
kivezetı járatokban folytatódnak.
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A tejet az alveolusok epithelsejtjei termelik. Ezek szekretálják a tejfehérjéket
(kazein, szérumalbumin, alfa-laktalbumin, béta-laktoglobulin, immunoglobulinok,
glikoproteinek), zsírokat, vitaminokat, laktózt és az ásványi anyagokat. Az
alveolaris epithelsejtek között szoros kapcsolat van (desmosomalis, tight junction
és gap junction kapcsolatok), amely egységes rendszerként indítja meg a késıi
vemhesség alatt az ún. elıcolostrum termelését, ami kitölti az alveolusokat és a
járatokat. Az elıcolostrum indikátoranyaga a laktóz. Ennek megjelenése a
vemhesség utolsó harmadában termelt szekrétumban jelzi a tejmirigy normális
fiziológiás mőködıképességét. A colostrum termelése fajtól függıen 2-7 napig tart,
majd elkezdıdik a valódi tej elválasztása. A colostrum összetételére jellemzı, hogy
sokkal nagyobb a fehérje-, zsír-, és szárazanyag-tartalma, mint a normál tejnek,
azonban sokkal kisebb mennyiségben tartalmaz laktózt. Hármas funkciója van:
koncentrált tápanyag, immunglobulinokat juttat az anyai szervezetbıl az
újszülöttbe

(bár

ez

az

endotheliochorialis

placentájú

kutyában

kevésbé

meghatározó, mint pl. kérıdzıkben, lóban vagy sertésben) és laxatív hatású. A tej
végsı összetétele az ellést követı 3-7. napon alakul ki. A tejplazma 87%-a víz,
13%-a szárazanyag. Az alakos elemek fontos összetevıi a fehérje (3,5%), a zsír (24%), a laktóz (5%), a vitaminok és ásványi anyagok (Rudas és Frenyó, 1995).

1. táblázat: Egyes fajok tejének összetétele, g/l
Összetevık Tehén
Laktóz
Lipid
Protein
Kalcium
Víz, ml/l

50
35
35
1,25
875

Ló
45
15
25
1,02
900

Sertés Kutya
45
95
60
2,1
800

45
40
35
1,3
875

Az emlımirigy interstitialis kötıszövete túlnyomórészt kollagén rost-kötegekbıl
épül fel, melyek, különösen az alveolusok és a ductus lactiferus-ok proximalis
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szakaszánál, simaizom-sejteket foglalnak magukba. A legfinomabb elasztikus
rostok kosárszerően övezik a mirigyvégkamrákat. A kötıszöveti állomány egy
kifejezett kapilláris-hálózatot tartalmaz, arteriolákat, venolákat, nyirokereket és
vegetatív idegrostokat. Fiziológiásan sejtekkel infiltrált, melyek különbözı
immunsejtek: lymphocyták, plasmasejtek, de mastocyták is.
Kutyákban minden emlıbimbó végén 8-12 pontszerő bimbócsatorna-nyílás látható,
emlıtelepükben ugyanennyi bimbócsatorna és egymással párhuzamosan helyezıdı
ciszterna található. Ezekbe az erısen összenyomott ciszternákba a hozzájuk tartozó
mirigyparenchyma által termelt tej jut az odavezetı tejutakon keresztül. Ezek az
elkülönülı

üregrendszerek

általában

nem

kommunikálnak

egymással.

A

bimbócsatorna hossza általában a teljes bimbóhossz 1/4-1/3-át teszi ki.
Az emlı fejlıdése és tejelválasztása alapvetıen hormonális szabályozás alatt áll. A
járatrendszer, ductus lactiferi fejlıdését az ösztrogén stimulálja. A progeszteron
hatására fejlıdnek ki az alveolusok. A vemhesség alatt az ösztrogénnek a
prolaktinra kifejtett gátló hatása akadályozza meg a tejmirigy aktiválódását. A
születést követıen a csökkenı ösztrogén-szint mellett a prolaktin mennyisége
megnı a vérben, és ezzel megindul a laktáció. A tejnek az alveolusokba való
belövellését az oxytocin támogatja. Ez a neurohypophysis eredető hormon a
myoepithel sejtek kontrakcióját idézi elı, amelyek kosárszerően veszik körül az
alveolusokat

és

részben

a

kivezetı

tejútrendszert.

A

különbözı

anyagcserehormonok (tiroxin, növekedési hormon) szintén pozitív hatást fejtenek
ki a tejmirigyekre.
Az emlık artériás vérellátásában több ér is részt vesz. A thoracalis emlıtelepeket
az a. thoracica interna és az aa. intercostales rr. perforantes-ének rr. mammarii
ágai látják el. A caudalis thoracalis, valamint az abdominalis emlıkhöz az a.
epigastrica cranialis superficialis rr. mammarii ágai térnek. Az abdominalis és
inguinalis emlıkhöz az a. epigastrica caudalis superficialis és az a. abdominalis
cranialis rr. mammarii ágai haladnak, valamint az a. pudenda externa r. labialis
ventralisa.
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A vénás vér a 3., 4. ás 5. emlıtelepbıl a v. pudenda externá-ba, a cranialis
telepekbıl (1., 2. és 3. is) a v. epigastrica cranialis superficialis-ba vezetıdik.
Az emlık beidegzését a n. genitofemoralis és a nn. intercostales-ek biztosítják
(Fehér Gy., 1980; Nickel, 1984.)

3.2. Epidemiológia
Az emlırák a nık körében az egyik leggyakrabban elıforduló rosszindulatú
daganatféleség. Svédországban 1993-ban 5228 új emlırákos esetet diagnosztizáltak
(Cancer Incidence in Sweden, The National Board of Health and Welfare). Az
emlırák incidenciája továbbra is emelkedik, de a relatív túlélési arány az elmúlt
években szignifikánsan javult (Tabár és mtsai, 1992). Az emlırák korai
felismerése a mortalitás csökkentésének lehetıségét rejti magában, ezt mindeddig
csak

mammográfiás

szőrıprogramokkal

tudták

elérni.

A

legismertebb

mammográfiás szőréssel foglalkozó tanulmány Svédországban született, mely 2 év
elteltével 32%-os mortalitáscsökkenést mutatott ki (Tabár és mtsai, 2000).

A háziállatok közül a kutya messzemenıkig a leginkább érintett faj az
emlıdaganatok elıfordulását figyelembe véve (3-szor nagyobb prevalencia, mint
emberben). Ritkán fordul elı a megbetegedés szarvasmarhában, juhban, kecskében,
sertésben és lóban.

Kutyákban a daganatok 52 %-a - nıivarú egyedekben - az emlıkbıl indul ki.
Fajtára való tekintet nélkül, fıleg közép- és idıskorú állatokban (átlagéletkor 9 év)
elıforduló elváltozás (Perez és mtsai, 2000). A daganatok 65-70 %-a a 4. (caudalis
abdominalis) és 5. (inguinalis) emlıpárban keletkezik és szakirodalmi adatok
szerint a tumorok mintegy 50%-a rosszindulatú. Hímivarú kutyákban az emlıkbıl
kiinduló daganatok rendkívül ritkán fordulnak elı (kevesebb, mint 1%), és
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csaknem kizárólag hormontermelı heredaganattal (Sertoli-sejtes tumor) együtt
kerültek megfigyelésre (Niemand és Suter, 1994).
A macskákban elıforduló emlıtumorok karakterisztikája és szövettana több
tekintetben eltér a kutyákétól. Macskákban a daganatok közel 80%-a rosszindulatú,
általában adenocarcinoma és kutyákhoz képest jóval kisebb az összetett vagy
vegyes tumorok száma.

Annak ellenére, hogy az emlıdaganatok rendkívül gyakran fordulnak elı
szukákban, csak kevés adat áll rendelkezésre a teljes kutyapopuláción belüli
gyakoriságukról. Ennek egyik oka, hogy hiányosak a kutyaállományról készült
statisztikák, másrészt az ilyen adatbázis létrehozása meglehetısen drága.

Moe (2001) végezte el az eddigi legszélesebb körő vizsgálatot Norvégiában: 14401
szövettanilag azonosított emlıdaganat adatait dolgozta fel, amelyek a Norwegian
Canine Cancer Register-tıl származtak. A regiszter a Norvégiában tartott kutyák
adatainak mintegy 25%-át dolgozta fel. A vizsgálatot a következık szerint
szőkítette: a rosszindulatú daganatok elıfordulási gyakorisága, valamint három
különbözı fajta (német boxer, berni pásztorkutya, bichon frisé) kor- és
fajtaspecifikus eloszlása. A rosszindulatú daganatok elıfordulási gyakoriságát
fajtától függetlenül 53,3%-nak találta. A leggyakrabban érintett fajta a német
boxer, az angol cocker spániel, az angol springer spániel és a tacskó. Az
átlagéletkor a szövettanilag diagnosztizált emlıdaganatokat tekintve boxerekben
7,9 év, springer spánielekben 7,8 év, szemben minden más fajtával, ahol ez a szám
8,8 év volt. Szignifikánsan magasabb arányban (2,3) fordult elı emlıdaganat
azokban az egyedekben, melyeket gesztagénekkel kezeltek. Ez az arány kezelt
kanokban sokkal magasabb volt (>10). Mind a német boxer, mind a bichon frisé
magasabb kor-specifikus elıfordulási rátát mutatott, mint a berni pásztorkutya.
Ennek hátterében genetikai prediszpozíciót feltételez a szerzı. Boxerekben egy
adott kutyacsaládon belül halmozott elıfordulást is megfigyeltek.
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Zaninovic és mtsai (1991) 185 emlıdaganatos esetet dolgoztak fel, melyek 19871989 között kerültek vizsgálatra. A daganatokat mőtéti úton vagy post mortem
távolították el. A szerzık „magas rizikójú” fajtának találták a német boxert, a
német juhászkutyát, a tacskót és az angol cocker spánielt. Az emlıdaganatok
elıfordulását jelentısen befolyásolta a szuka kora, hiszen nagymérető daganatokat
fıleg idıs (>8 év) egyedekben találtak, bár a leggyorsabban növekvı tumorok 4-8
éves szukáktól származtak. Pozitív korrelációt találtak a rosszindulatú daganatok
elıfordulási gyakorisága, valamint a testsúly között. A testsúly növekedésével jól
detektálható változások figyelhetık meg a tumor méretében és staging rendszerbe
való besorolásában is. A thoracalis szakaszon elıfordulók kisebbnek bizonyultak,
mint az inguinalis szakasz daganatai. Ennek hátterében aszinkron fejlıdésük állhat.
Megfigyelték, hogy az emlıbimbók alveoláris, késıbb lobuláris fejlıdése nem
egyidejőleg történik valamennyi emlımirigyben, hanem jelentısen függ azok
helyezıdésétıl. A német boxerekben és német juhászkutyákban megfigyelt
inguinalis

tumorok

gyakori

elıfordulásának

oka

egyelıre

ismeretlen.

Megfigyelések szerint mindkét fajta késıbb éri el szexuális érettségét, mint egyéb
fajták, amely alátámasztani látszik azt a hipotézist, miszerint a késıi ivarérés
fokozza az emlık aszinkron fejlıdése közötti különbséget, és ezáltal a hátulsó
emlıtelepekben elıforduló rosszindulatú daganatok elıfordulási gyakoriságát.
Összefüggést találtak a tumor elıfordulása és az ivari ciklus, az álvemhességek
száma és a daganatok mérete, valamint a reproduktív státusz és az egyedi tumorok
gyakorisága között is.

Simon és mtsai (1996) a Hannoveri Állatorvosi Fıiskola Kisállat Klinikáján 3 év
alatt (1993-1995) vizsgált és kezelt daganatos betegek adatainak feldolgozásával
következtetéseket vontak le az emlıdaganatok elıfordulási gyakoriságáról, a korés fajtamegoszlásról, a mőtétet követı túlélési idırıl, valamint a recidivák,
metasztázisok jelentkezésérıl. Az összes vizsgált állat közül (n=23584) 382
kutyában találtak emlıdaganatot, ez a teljes populáció 1,6%-a. A daganatos
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elváltozást mutató állatokra vonatkoztatva ez a szám 22,9%. Daganatos szuka
kutyákra szőkítve a vizsgálatot, 41,6%-ukban volt emlıdaganat a diagnózis. A kor
tekintetében a leginkább érintett csoport a 8-12 év közötti. Jelentısen megnıtt a
daganatok elıfordulási gyakorisága a 8. életév után, a leggyakoribb 10-11 év között
volt. A vizsgált kutyák 58 különbözı fajtába tartoztak. A leggyakrabban érintett
fajta a tacskó, valamint a keverék kutyák, ezt követte a német juhászkutya, az
uszkár, a német boxer és az angol cocker spániel. A szövettani vizsgálat a
következı eredménnyel zárult a rosszindulatú daganatokat (75,6%) tekintve:
adenocarcinoma 44%, carcinosarcoma 25,6%, komplex carcinomák 17%. A
túlélési ráta esetében a mőtétet követı 1 évet tekintették a szerzık vizsgálati
periódusnak. Ezalatt az állatok 37%-a hullott el, melyeknek 13,6%-a egyéb, az
emlıdaganattal összefüggésbe nem hozható okokból hullott el. A recidivák, illetve
a metasztázisok esetében is az operációt követı 1 évet vették figyelembe a cikk
szerzıi. A betegek 49,3%-ánál találtak elváltozást, áttét leggyakrabban a tüdıben
(13%) volt. Ezekben az esetekben a primer daganat szövettanilag minden esetben
malignusnak

bizonyult.

A

recidiva-

és

metasztázis-ráta

tekintetében

az

adenocarcinomák állnak az elsı helyen: 26%-uknál egy éven belül újabb
emlıdaganatokat, illetve tüdıáttéteket találtak.

Perez és mtsai (2000) a kutyákban elıforduló emlıdaganatok gyakoriságát és
prognózisát befolyásoló faktorok meghatározását végezték el. Fokozott veszélyt
jelentett a magas életkor, az intakt ivarszervek vagy a 2,5 életév után elvégzett
ovariectomia, csakúgy, mint a progeszteron-kezelés, a fiatalkori elhízás vagy a
tartós házikoszt (sertés- és marhahúsban gazdag, baromfihúsban szegény) etetés.
Csökkentette a mőtét utáni túlélés idejét a tumor invazív növekedése, nagy mérete,
a bır kifekélyesedése, az axilláris és/vagy inguinalis nyirokcsomók érintettsége.
Yamagami és mtsai (1996a) az emlıdaganatok eltávolításával egyidejőleg elvégzett
ovariectomiának

a rosszindulatú daganatok
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prognózisára kifejtett hatását

vizsgálták. 175 szuka két éves túlélését vizsgálták, melynek végén megállapították,
hogy sem a kimetszett terület mérete, sem az egyidejőleg elvégzett ovariectomia
nincs hatással a két éves prognózisra. Nem volt szignifikáns különbség a kétéves
túlélési idıre vonatkozóan a kutyák két csoportja között, melyek közül az egyik
csoport egyedei már az emlıdaganat eltávolítása elıtt átestek ovariectomián, míg a
másiké csak a mastectomiával egyidejőleg. A tumorok kimetszésekor a szukák
átlagos életkora 9,1 év volt. A vizsgált esetek több, mint 60%-ában az állatokat a
daganat mérete alapján a T1 kategóriába (tumor< 3 cm max. átmérı; TNM
besorolás) sorolták. Így a korai stádiumban elvégzett daganatkimetszés inkább
hatással volt a késıbbi jó prognózisra.
Számos vizsgálat támasztja alá, hogy bizonyos fajtákban gyakrabban észlelnek
emlıdaganatokat, ezek a következık: toy és törpeuszkár, cocker spániel, angol
springer spániel, labrador retriever, angol szetter, pointer, német juhászkutya,
máltai selyemkutya, yorkshire terrier, tacskó (Goldsmith és mtsai, 2001; Kurzmann
és Gilbertson, 1986; Yamagami és mtsai, 1996b, Zaninovic és Simcic, 1991,
Zatloukal és mtsai, 2005).
Magyarországon

az

emlıdaganatokra

vonatkozó

széleskörő

vizsgálatok

elvégzésére még nem került sor. A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi
Karának Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszékén született az ott két év alatt
(2000-2001) megforduló betegek adatait feldolgozó tanulmány. Tibold és mtsai
tapasztalatai szerint a leggyakrabban érintett fajták a keverékek, spánielek, tacskók,
német juhászkutyák és a magyar vizslák.
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1. ábra: A SZIE ÁOTK Szülészeti Tanszékén 2000-2001. években megfordult
emlıdaganatos kutyák fajtamegoszlása.

A daganatok egyesével vagy multiplex formában fordulhatnak elı. A beteg kutyák
mintegy felében multiplex formában találkozunk a daganattal. Átlagos átmérıjük
0,5-10 cm között mozoghat. A benignus és malignus tumorok elkülönítése nem
egyszerő feladat, gyakran diszkrepancia van a klinikai kép és a hisztopatológiai
vizsgálat eredménye között. A jóindulatú daganatok általában kicsik, lassan nınek,
felettük a bır elmozdítható és nincsenek a has-, illetve a mellkasizomzathoz
rögzülve. Ezzel szemben a malignus tumorok nagy növekedési erélyt mutatnak, a
hasfalhoz nınek, felettük a bır gyakran kifekélyesedik és gyakran képeznek
metasztázisokat (különösen a carcinomák) a regionális nyirokcsomókban vagy más
szervekben (Zöldág, 1998). Haematogen, illetve lymphogen szóródás után a
nyirokcsomókban (64%), a tüdıben (53%), a májban (13%), a vesékben (11%), a
szívben (11%) és a csontokban (10%), ritkábban egyéb szervekben jelennek meg
tumorsejtek. Lymphogen metasztázis esetén az axilláris vagy az inguinalis
nyirokcsomók érintettek az esetek túlnyomó többségében (Niemand és Suter, 1994
; Withrow és MacEwen, 2001; Zöldág, 1994).
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3.3. Hormonok szerepe
Az emlıdaganatok kialakulásában bizonyítottan szerepet játszanak hormonok
(Sartin és mtsai, 1992; Withrow és MacEwen, 2001). Az ösztrogén és a
progeszteron fontos az emlık fejlıdésében, valamennyi egészséges emlı tartalmaz
ösztrogén és progeszteron receptorokat is, ugyanakkor ma már vitathatatlan ezen
hormonok

jelentısége

az

emlıdaganatok

kialakulásában.

A

korai

ovariohysterectomia (OHE) jelentısen csökkenti a daganatok kialakulásának
esélyét. Az elsı ivarzás elıtt elvégzett ovariectomia az emlıdaganatok
elıfordulásának kockázatát 0,05%-ra csökkenti. Ez a szám az elsı ivarzás után 8%ra, majd a második tüzelést követıen 26%-ra nı. Ezek az adatok azt sugallják,
hogy a carcinogenesis kezdeti stádiumában fontos szerepe van a szteroid
hormonoknak. Ugyanakkor azok a kutyák, melyek a daganat eltávolításának
idıpontjában ivartalanításon is átestek, átlagosan 659 nappal, míg azok, melyek
intaktak maradtak, csak 198 nappal éltek hosszabb ideig. Ezt azonban számos más
tanulmány nem támasztja alá (Hellemen és mtsai, 1993).
Az Amerikai Egyesült Államokban egy 1963-1966 között végzett felmérés szerint
az összes daganat 13,4 %-a érinti az emlıket, az intakt szukák esetében pedig az
összes tumor 41,7 %-a innen indul ki (Dorn és mtsai, 1968). Amióta azonban
rutinszerően végzik az OHE mőtétet már az elsı tüzelés elıtt, azóta ezek a számok
szignifikánsan csökkentek. Az emlıdaganatok lényegesen gyakoribbak a középeurópai országokban, ahol nem terjedt el a preventív ivartalanítási mőtét. Ezt a
számot befolyásolja még a gesztagének gyakori, ivarzás-megelızı használata is.
Az ösztrogén és a progeszteron mellett szerepet játszhat a növekedési hormon (GH)
közvetlenül, valamint az insulin like growth factor I-en (IGF-I) keresztül közvetve
a daganatok kialakulásában (Sorenmo, 2003). A petefészekciklus luteális fázisának
karakterisztikájából adódóan a kutya kiválóan alkalmas a progesztagének
egészséges és tumoros emlıkre kifejtett hatásának vizsgálatára. A progesztagének,
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beleértve az endogén progeszteront is, indukálja a növekedési hormonok (GH)
szintézisét, mind a normál, mind a tumoros emlıkben. A növekedési hormon
receptorok (GHR) szintén expresszálódnak az egészséges és a daganatos emlıkben
is, ezért feltételezhetı a GH/GHR rendszer jelentısége kutyák emlıinek (kór)
élettanában. Van Garderen és Schalken (2002) kimutatták, hogy mind a GH, mind
a GHR különbözı mértékben expresszálódik a normál kutyaemlıkben. A
maximális

expresszió

a

szövet

proliferációs

idıszakára

tevıdik,

amely

összekapcsolja a progesztagének által indukált emlıbeni GH szintézist, a szintén
progesztagénekkel összefüggésben álló epitheliális sejtproliferációval. A GH/GHR
rendszer expressziója az emlıdaganatokra is jellemzı.
Amennyiben exogén progesztagént adagolunk, a plazma GH szintje emelkedni fog.
Acromegalia és diabetes mellitus kialakulása azonban dózisfüggı ebben az esetben.
Enyhe, fiziológiás GH-szint emelkedés szintén megfigyelhetı a metöstrus
idıszakában, összehasonlítva az anöstrus-szal, bár alkalmanként elıfordulhat akár
patológiás érték megjelenése is (Eigenmann, 1983). Ez a progesztagén indukált-GH
gén expresszió megfigyelhetı az egészséges emlık epitheliumában is (Selman,
1994), de daganatokban is elıfordulhat és egy malignus transzformáció után
feltehetıleg progeszteron-függetlenné válik (Van Garderen, 1999; Mol, 1996; de
las Mulas, 2005).
A GH hatásának egy részét az IGF-1 hormonon keresztül fejti ki, és egyúttal
tumorigenikus hatással is rendelkezhet. A progeszteron által indukált GH-szint
emelkedéssel párhuzamosan, az IGF-1 és IGF-2 szintek is megemelkednek (Mol,
1997), amely az emlısejtek proliferációját stimulálja.
3.4. Gének
Kutyák rosszindulatú daganatainak többségében a c-erB-2 mRNA-jának fokozott
kifejezıdését találta Ahern és mtsai (1996). A humán daganatok esetében a p53
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tumor szupresszor gén mutációi fordulnak elı leggyakrabban, és ugyanezt
megtalálták kutyák esetében is (Chu, 1998; Haga, 2001). Ugyancsak megtaláltak
egy másik, tumor szupresszor gén (BRCA-1)-mutációt kutyákban Yuzbasiyan és
mtsai (1999) és Ochiai és mtsai (2001). Ettıl függetlenül még tisztázásra vár az,
hogy melyik specifikus genetikai módosulat felelıs a kutyák emlıtumorainak
kialakulásáért. A sejtmag DNS tartalmának növekedése, illetve csökkenése szintén
jellemzı lehet a malignus daganatokra (primer daganatok 50-60%-ában elıfordul).
Ez a jelenség genetikai instabilitást jelez, amely a malignus transzformáció alapjául
szolgál. Ugyancsak megfigyelték ezt a jóindulatú daganatok 15-25%-ában, ami arra
utal, hogy ezek a tumorok késıbb rosszindulatúvá válhatnak (Perez Alenza, 1995).
3.5. Dietetikai tényezık
Rágcsálókkal végzett kísérletek és humán epidemiológiai tanulmányok alapján a
zsírban gazdag táplálkozás, valamint az elhízás növeli az emlıdaganatok
kialakulásának kockázatát. Egy, az USA-ban készült tanulmány szerint azoknál az
ivartalanított szukáknál kisebb volt a daganatok elıfordulásának kockázata, melyek
vékonyak

vagy

normál

testfelépítésőek

voltak

9-12

hónapos

korukban

(Sonnenschein, 1991). Spanyolországban hasonló eredménnyel zárultak azok a
vizsgálatok, melyet az ivari státusz figyelembe vétele nélkül végeztek. Ugyancsak
ennek eredményeként megállapítható, hogy a házilag elkészített, vörös húsban
gazdag eleség is fokozott kockázatot jelent a daganatok kialakulása szempontjából
(Perez Alenza, 1998).
3.6. Prognosztikai faktorok
A prognosztikai faktorokat figyelembe véve csak kevés olyan többtényezıs
analízisen alapuló tanulmány született, amely vizsgálja azokat a faktorokat,
valamint az egyes faktorok egymáshoz viszonyított kapcsolatát (interdependens
vagy független), melyek az egytényezıs vizsgálatok alkalmával, a betegség
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kimenetelével összefüggést mutattak. Egy- és többtényezıs vizsgálatokat is alapul
véve, az alábbi tényezık befolyásolják a prognózist:
•

az állat kora,

•

a daganat mérete,

•

szövettani típusa,

•

differenciáltsági foka,

•

növekedési sebessége,

•

fekélyesedésre való hajlama,

•

szteroid hormonreceptor expressziója,

•

a regionális nyirokcsomók érintettsége,

•

távoli áttétek jelenléte,

•

a daganat szomszédságában elıforduló lymphoid sejtes reakció jelenléte,

•

ezüsttel megfestett magvacska organizátor régiók (AgNOR) száma (Allen és
Mahaffey, 1989; Donney és mtsai, 1995; Gutberlet és Rudolph, 1996;
Bratulic és mtsai, 1996 ).

Ezek a prognosztikai faktorok azonban bizonyos esetekben vitatott értékőek,
például, ha egy kutyában több, eltérı biológiai tulajdonságokkal rendelkezı
daganat van.
Nem függ a kórjóslat viszont az alábbi tényezıktıl:
•

a tumor helyezıdése

•

a meglévı daganatok száma

•

a sebészi eljárás metodikája (ez utóbbi csak akkor, ha minden esetben
szövettani szempontból maradéktalan a daganat eltávolítása)

•

a

tumor

eltávolításával

egyidejőleg

(Hellemen és mtsai, 1993)
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elvégzett

ovariohysterectomia

Gilbertson és mtsai (1983) 158 kutyát vizsgálva követte a tumorok differenciáltsági
foka, valamint a daganat eltávolítását követı betegség-mentes idıszak hossza
közötti összefüggést. A 0. stádiumú (in situ vagy nem invazív) carcinomák
esetében a kutyáknak csak 19%-ában jelentkezett rekurrencia vagy metasztázis a
mőtétet követı két évben. Ez a szám az I. stádiumú betegeknél 60%, míg a II.
csoportban már 97%.
A másik fontos tényezı a sejtmagok differenciáltsági foka (gyengén, mérsékelten
és jól differenciált magok). A gyengén differenciált daganatok esetében a daganat
kiújulása, illetve áttét képzıdése a mőtétet követı 2 éven belül 90%-os
valószínőséggel fordul elı. Ez a szám a mérsékelten differenciálódott tumorok
esetében 68%, míg a harmadik csoportban mindössze 24%.
A sarcomák általában rendkívül rossz prognózisúak, a kutyák általában 9-12
hónapon belül elhullanak. Hasonlóan a gyulladásos carcinomák is, melyek
általában inoperábilisak, vagy ha mégis sor kerül mőtétre, akkor rekurrencia
várható már néhány héten belül is. Ezek az állatok gyakran disszeminált
intravasalis coagulopathiában szenvednek, amely olykor csak a mőtéti beavatkozás
során fellépı kifejezett vérzékenységben nyilvánul meg.
A daganat mérete alapjaiban meghatározza a túlélési idıt. Szignifikáns különbség
van a T1 és T2, a T1 és T3, valamint T2 és T3 mérető daganatok között (Yamagami és
mtsai, 1996b; Kurzman és Gilbertson, 1986; Moore, 2006). Azokban a kutyákban
azonban, ahol lymphoid invázió jelei elıfordulnak, nincs szignifikáns különbség a
különbözı mérető tumorok és a túlélési idı összefüggésében.
A regionális nyirokcsomók érintettsége kissé vitatott prognosztikai faktor. Egy
egytényezıs analízisen alapuló tanulmány (Kurzman és Gilbertson, 1986) azt
mondja, hogy ez mindenképpen csökkenti a betegség-mentes idıszakot (érintett
nyirokcsomók esetén a kutyák 80%-ánál 6 hónap vagy kevesebb túlélési idı). Ezzel
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szemben carcinomák esetében (a sarcomákat kizárva), amennyiben lymphogen
metasztázis nincs, akkor a rekurrencia aránya 30%, vagy kevesebb 2 évvel a mőtét
után.
A szteroid receptorok jelenlétének független prognosztikai szerepe még kérdéses,
bár ezen receptorok megléte korrelál a daganatok differenciáltsági fokával, és a
komplex carcinomákban gyakrabban megtalálhatók, mint a simplexekben
(Rutteman és Misdorp, 1993). Ugyanakkor a hormonreceptorok szerepének jobb
megértéséhez még számos vizsgálat szükséges, amelyek között kiemelkedı
fontosságúak a különbözı immunhisztokémiai eljárások.
A daganat proliferációs tulajdonságát szintén jól jelzi az S-fázisban lévı sejtek
aránya, melyet friss vagy fagyasztott szövetmintákból flow cytometriás eljárással
lehet

meghatározni.

Más

immunhisztokémiai

eljárások,

amelyeket

lehet

formalinban fixált, paraffinba ágyazott minták esetében is használni, olyan
antigének kimutatására alkalmasak, melyek a sejtciklus során expresszálódnak
(Ki67, PCNA). A Ki67 antigénrıl már bizonyított, hogy van prognosztikai szerepe
(Pena és mtsai, 1998; Moore, 2006). Hasonló szerepe van az ún. AgNORszámnak, mely szoros összefüggésben áll a sejtek proliferációs tulajdonságával
(Bostock és mtsai, 1992). Ezeket az eljárásokat (Ki67 kimutatás, AgNOR-szám
meghatározás) mi is elvégeztük vizsgálataink során.
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2. táblázat: Kutyák emlıdaganatainak leggyakoribb prognosztikai faktorai
Jó
Daganatméret < 3 cm
Körülírt
Nyirokcsomó (-)
ER vagy PR (+)

Rossz
Daganatméret >3cm
Invazív
Nyirokcsomó (+)
Fekélyképzıdés

Carcinoma
(differenciálódott, komplex,
tubuláris/papilláris)

Sarcoma

Alacsony AgNOR szám

Indifferens
Kor
Fajta
OHE státusz
Testtömeg
A sebészi
beavatkozás típusa
(egyszerő v.
radikális)
A tumorok száma

ER (-)
Carcinoma (gyengén
Az érintett mirigyek
differenciálódott, egyszerő,
száma
solid, anaplasticus )
Magas AgNOR szám
(Withrow és MacEwen, 2001)

3.7. TNM-rendszer, staging

Ahogyan a humán gyakorlatban, úgy a kutyák emlıtumorainak esetében is
felállították a stádium-besoroló, ún. staging rendszert, mely alapján behatárolható a
daganatos folyamat kiterjedése, foka. Az ún. TNM (T=tumor, N=node,
M=metastasis) módszerrel öt stádiumot állítottak fel a primer tumor, a regionális
nyirokcsomó érintettsége és távoli metasztázis megléte alapján, mely a
következıkben foglalható össze.
T: primer tumor
T1: tumor < 3 cm max. átmérı
T2: tumor 3-5 cm max. átmérı
T3: tumor > 5 cm max. átmérı
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N: regionális nyirokcsomók
N0: szövettanilag vagy citológiailag nincs regionális nyirokcsomó metasztázis
N1: szövettanilag vagy citológiailag van regionális nyirokcsomó metasztázis
M: távoli metasztázis
M0: nem detektálható távoli metasztázis
M1: távoli metasztázis jelentkezik
Stádiumok:
I.: T1, N0, M0
II.: T2, N0, M0
III.: T3, N0 M0
IV.: bármely T, N1, M0
V.: bármely T, bármely N, M1 (Owen, 1980).

3.8. Képalkotó eljárások alkalmazása
Az emlıtumorok diagnosztikája alapvetıen a klinikai tüneteken, a kórelızményi
adatokon, valamint a fizikális és citológiai/hisztológiai vizsgálat eredményén
alapszik. Ugyanakkor erısen limitáló tényezı az, hogy eddig nem használtak az
állatorvosi gyakorlatban olyan gyors, nem invazív és biztonságos képalkotó
technikákat, melyekkel megerısíthetı a kezdeti diagnózis, és ami még fontosabb,
meghatározható lenne a tumor típusa a sebészi kimetszés elıtt. Ugyancsak
korlátozza a betegség korai kimutatását, hogy palpatióval nem minden esetben
detektálható minden csomó, különösen azok, melyek kisebbek, mint 0,5 cm
(Gonzalez de Bulnes, 1998).
Hasznos elkészíteni a mellkasról egy háromirányú röntgen-képsorozatot.
Napjainkban a hagyományos röntgenvizsgálat elterjedt a tüdıben elıforduló, távoli
metasztázisok kimutatására, ezzel a konvencionális képalkotással azonban a 6-8
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mm-es vagy annál nagyobb képletek detektálhatók. Az áttétek korai detektálására a
CT képalkotás sokkal érzékenyebb módszer, amely akár a 2-3 mm átmérıjő
elváltozásokat is láthatóvá teszi (Glasspool és Evans, 2000).
Kutyákban a tüdı a leggyakrabban érintett szerv, ahol távoli áttéteket találunk, de
hasznos lehet az adott beteg klinikai tüneteinek megfelelıen a hasüreg vizsgálata
ultrahang-, röntgen-, CT vagy MR képalkotással. Néhány tanulmány beszámol
metasztázisokról, amelyeket a hasőri szervekben, illetve nyirokcsomókban találtak.

3.8.1. Ultrahang
Az ultrahang-diagnosztika története

Az ultrahang (továbbiakban UH) vizsgálatok (másnéven: echografia, sonografia)
végzéséhez szükséges fizikai alapok már a 18. századtól ismertek voltak. A
módszert az orvosi diagnosztikába az 1950-es évek elején kezdték bevezetni. Azóta
a készülékek technikai fejlesztése, valamint a módszer klinikai felhasználása
rendkívül felgyorsult, amely folyamat ma is tart.

Ultrahanggal vizsgálat során mechanikus rezgést bocsátunk a szervezetbe, amely
ott hullámok formájában tovaterjed, és eközben kölcsönhatásba kerül a
szövetekkel, mint vivıközeggel. A kölcsönhatások következtében visszaverıdött,
illetve szóródott hullámok olyan információt hordoznak, melyet aztán az értékelés
céljára látható képpé alakítunk át. Lehetıség van azonban hangok, grafikonok és
számadatok kialakítására is. Az így kapott képhez, hanghoz, grafikonhoz aztán
hozzá kell kapcsolnunk az anatómiai, fiziológia és patológiai ismereteket, valamint
össze kell azt vetnünk a klinikai képpel is.
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Fizikai alapok

Hangnak nevezzük valamely közeg mechanikus rezgésállapotát, amely a közegben
hullámok formájában tovaterjed az adott közegre jellemzı sebességgel. Aszerint,
hogy a közeg részecskéi a terjedés irányában vagy arra merılegesen rezegnek,
longitudinális, illetve transzverzális hullámokról beszélünk.
A hangok legfontosabb jellemzıi a frekvencia (f) és az intenzitás (I). A frekvencia
a rezgések száma másodpercenként, egysége a hertz (Hz). Ultrahangnak nevezzük
a 20 kHz – 100 MHz közötti frekvenciájú hangokat, melyek az emberi fül számára
már nem érzékelhetık. (A kutyák és macskák az emberekkel ellentétben kb. 100
kHz-ig képesek érzékelni a hanghullámokat.) Az állatorvosi gyakorlatban az 1-10(20) MHz (λ: 0,15-1,5 mm) frekvenciájú hullámokat használjuk.
Az intenzitás a hang erısségének mértéke: az egységnyi felületen 1s alatt átáramló
energiamennyiség, egysége a W/m2. Az intenzitás arányos a rezgı részecskék
amplitúdójának és frekvenciájának négyzetével, valamint a közeg ún. akusztikus
keménységével (impedancia; Z), amely a közegre jellemzı fontos mennyiség: a
sőrőség és a hang terjedési sebességének szorzata.
A rezgésállapot egy közegben az illetı közegre jellemzı sebességgel (c) terjed. Egy
teljes rezgés nyomán egy
Λ=c/f=cT

kiterjedéső hullám alakul ki, ahol λ a hullámhossz, amely - mint látható - egyaránt
függ a frekvenciától és a közegbeni terjedési sebességtıl.
Akusztikai szempontból a közegeket két fontos adat jellemzi: a hang terjedési
sebessége és az akusztikus keménység vagy impedancia.
Két különbözı akusztikus keménységő közeg határát akusztikus határfelületnek
nevezzük. Ha az UH-nyaláb ilyen határfelülethez ér, akkor energiájának egy része
azon áthalad (transzmisszió), más része visszaverıdik (reflexió). Nagy impedanciakülönbség esetén szinte teljes a reflexió (levegıt, levegıtartalmú szövetet, csontot
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tartalmazó határfelületek esetén), ilyenkor az adott szövet/szerv mögött lévı
területek szinte nem is vizsgálhatók, ún. akusztikus hangárnyék jön létre. Ha az
érintkezı felületek impedanciájában kicsi az eltérés, fıleg transzmisszió
(tovavezetés) várható.
Az áthaladó és a visszavert intenzitás aránya a határfelület mindkét oldalán levı
közeg tulajdonságaitól függ. Merıleges beesés esetén a reflexiós tényezı (R):
R=(Z2-Z1/Z2+Z1)2
ahol a Z1 és a Z2 a határfelület két oldalán lévı közegek akusztikus keménysége.
Lágyrész-lágyrész határfelület esetén az R-érték kicsi, ez teszi lehetıvé az UHnyaláb mélybe hatolását (penetrációját) a lágyrészekben, ha ezt más tényezı (pl.
abszorpció) nem gátolja. Levegı-lágyrész, illetve lágyrész-szilárd anyag (pl. csont,
kı) határfelület esetén az R-érték nagy. A UH-nyaláb mélybe juttatása ezért a
testfelszínen

csak

kis

R-értéket

biztosító

csatolóanyag

(gél,

olaj,

víz)

közbeiktatásával lehetséges. Különösen fontos ez állatoknál, ahol a test szırrel
erısen fedett, amelyet természetesen el kell távolítani a vizsgálat elıtt.
Levegı, gáz vagy szilárd anyag a test belsejében a reflexió miatt az UH-nyaláb
penetrációját meggátolja, ezért a mögöttük helyezıdı régiók vizsgálata
megnehezül.
A szóródás olyan képletekrıl ered, melyek mérete az UH hullámhossza alatt van. A
parenchymás szervek ilyenekbıl épülnek fel. A szórt hullámok bonyolult
interferencia jelenségeket hoznak létre. Az ennek során keletkezı hullámoknak a
vizsgáló fejbe jutó része hozza létre azt a jellegzetes echómintázatot, amely a
parenchymás szervek belsejében látható.
A vörösvérsejtekrıl visszaszórt hullámok detektálása ad módot a vér áramlási
sebességének meghatározására a Doppler-elv alapján.
Az ultrahangnyaláb intenzitása (I) és amplitúdója (A) haladás közben
exponenciálisan csökken. Ezt az intenzitás-, illetve amplitúdó-csökkenést
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csillapításnak

(attenuációnak)

nevezzük.

A

csillapításban

szerepet

játszó

legfontosabb tényezı az elnyelıdés (abszorpció), azaz a hangenergia hıvé
alakulása. Emellett szerepe van még a visszaverıdésnek, a szóródásnak és az
ultrahangnyaláb széttartásának is.

Azokat az eszközöket, melyek egy energiafajtát egy más energiafajtává képesek
átalakítani, transzducereknek nevezzük. Az UH-transzducerben piezoelektromos
tulajdonsággal

rendelkezı

anyag

elektromos

feszültség

hatására

létrejött

alakváltozás révén mechanikus rezgést végez, azaz az elektromos energiát
mechanikus energiává alakítja. Az energia-átalakítás fordítva is létrejön, így
ugyanaz a transzducer alkalmas az ultrahanghullám elıállítására és a visszavert
echo kimutatására is. Ha ezt a kettıs funkciót számokban akarjuk kifejezni, akkor a
vizsgálat alatt 0,1%-ban mint hullámkeltı, és 99,9%-ban mint a reflektált echokat
fogó berendezés mőködik a transducer. A piezoelektromos részecskék helyezıdése
szerint lineáris, szektor és konvex transducereket különböztetünk meg.
A

természetben

találunk

olyan

kristályokat,

melyek

piezoelektromos

tulajdonságúak (pl. karc), de nehéz megmunkálhatóságuk miatt napjainkban
általában a mesterségesen ilyenné tett keramikus anyagok használatosak (pl.
ólomcirkonát-titanát).
Az UH-hullámok elıállíthatók folyamatosan vagy impulzusokban. Tekintettel arra,
hogy a lágyrészekben az ultrahang terjedési sebesség közelítıleg azonos, az ún.
visszatérési idı, amely alatt az UH-impulzus a transzducertıl a reflektorig, majd
onnan vissza a transzducerhez érkezik, pontos távolságmérést tesz lehetıvé. Ezt az
elvet használják a diagnosztikai munka során is a távolságmérésre, melynek alapját
a lágyrészek átlagos terjedési sebessége (1540 m/s) adja.
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Leképezési módok:

1. A-mód („A-scop”)
Egyetlen UH-nyalábot használ, ennek visszaverıdését oszcilloszkópon jelenítik
meg (a vízszintes tengelyen a szövet mélységét, a függıleges tengelyen az echók
amplitúdóját tüntetik fel). A módszer pontos távolságmérést tesz lehetıvé.
Napjainkban ezt a leképezési módot fıleg a humán szemészetben és
echoencephalográfiában használják.

2. M-mód (Motion-mód)
Ez az eljárás elsısorban mozgásban lévı szervek vizsgálatához használt. Egy Agörbe idıbeli változásait mutatja, felhasználási területe a kardiológia.

3. B-módus (Brightness-mód, „fényességi” mód)
Ezt a leképezési módot „real-time” vizsgálatnak is nevezik gyors képalkotása miatt.
Az echóknak megfelelı jelek fénymoduláció következtében fénylı pontok
formájában ábrázolódnak az idıtengely mentén. A pontok helye hordozza a
mélységi információt, fényessége pedig az amplitúdóinformációt.

4. B-scan vagy kétdimenziós szonográfia
Az ultrahangnyalábbal letapogatható a vizsgálandó személy egy tetszılegesen
kiválasztott testsíkja (scanning), melynek végeztével egydimenziós, B-módusú
szonogramok sorozatát kapjuk. Az egydimenziós szonogramok kiindulópontját és
irányát a képernyın az ultrahangnyaláb kiindulópontja és iránya szabja meg, ezáltal
a kapott echók összessége a reflektáló képletek síkmetszetének topográfiailag hő
képét, azaz a kétdimenziós szonogramot szolgáltatja. (Szebeni Á.,1988.)
Emlık esetében elsısorban a cisztás és solid képletek elkülönítésében, illetve
bizonytalan mammográfiás diagnózist kiegészítve végzik leggyakrabban. Szintén
UH-vezérelten történnek a percután biopsziák a humán diagnosztikában.
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5. Doppler-eljárás
A humán emlıdaganatok diagnosztikájában jelenleg még csak kiegészítı, de egyre
elterjedetbben alkalmazott vizsgálati metódus. A képalkotás alapját a vér áramlási
tulajdonságai adják, az ultrahanghullámok a vér alakos elemeirıl verıdnek vissza.
Az ún. színkódolási technikával a vér áramlási iránya jeleníthetı meg, színek
alkalmazásával. A tumor vascularizációjának, illetve neoangiogenezisének
vizsgálatában ez az ún. színkódolt technika többletinformációkat biztosít (Hittmair,
1997). A daganatos elváltozások esetében a hypervascularizáció miatt magasabb a
véredény-denztitás, fokozott a flow és csökkent a perifériás ellenállás.

6. Ultrahang elasztográfia
Az elasztográfia egy olyan új, jelenleg a humán gyakorlatban is csak szórványosan
alkalmazott eljárás, mely más módon észrevétlen tumorok és diffúz betegségek
diagnosztizálását szolgálja. Mőködési elve, hogy a lágyabb normál szövetek jobban
deformálódnak, mint a keményebb, daganatos szövetek, amennyiben külsı nyomás
éri ıket. A szövet normál és enyhe nyomás alatt végzett ultrahang vizsgálatát
követıen a két sonogram összevetésre kerül, melybıl a számítógép egy ún.
elasztogramot állít fel, ahol a lágy szövet világos, a kemény szövet sötétebb színnel
ábrázolódik.

Az ultrahangvizsgálat a képalkotó eljárások egyik igen fontos részét képezi az
állatorvoslásban (Nyman, 2006), napjainkban a praxis nélkülözhetetlen része.
Felhasználása rendkívül széles körő, a szaporodásbiológiai alkalmazástól (Kahn,
1992; Breitkopf és mtsai,1997; Behn és Bostedt, 2000; Jung, 2002; Wehrend és
mtsai, 2002; Hauser és Bostedt, 2003) az egyes szervek/szervrendszerek
morfológiai vizsgálata mellett (Barr, 1990) dinamikus vizsgálatokra is lehetıség
van (pl. kardiológia). Más diagnosztikus vizsgálatokat (pl. baktériumtenyésztés,
citológiai vizsgálat) is segít az UH-vezérelt diagnosztikus mintavétel (vizelet, epe,
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különbözı folyadék-gyülemek stb). Ezeknek természetesen a diagnosztikus célon
túl akár terápiás jelentısége is lehet.
Az ultrahang a második legfontosabb vizsgáló eljárás a humán emlık vizsgálatában
a hagyományos mammográfiás vizsgálat után. Nık esetében a 38 és 50 év közötti
korosztályban a leggyakoribb halálok az emlıtumor. Fournier és mtsai (1993)
tapasztalatai alapján a túlélési idı 20-50%-kal javítható, amennyiben a daganatot
korán felismerik, ehhez nyújt segítséget az UH vizsgálat.
Az emlı ultrahangvizsgálata az elsı és sokszor az egyedüli eljárás fiatal panaszos
betegek esetében. Az ultrahangvizsgálatot ajánlják denz emlık és lokális
tumorrecidivák kivizsgálására is, azonban nem megbízható a heg- és a tumorszövet
elkülönítésében. Az ultrahang ezen kívül nagyon jól használható vizsgálóeljárás
percutan

beavatkozások

vezérlésére

(cystapunctio,

citológiai

mintavétel,

corebiopsia, preoperatív jelölés és tályogdrenázs) (Bóné és mtsai, 2001).
Az állatorvosi gyakorlatban emlık vizsgálatára az ultrahangot rutinszerően nem
használjuk, Gonzalez de Bulnes és mtsai 1998-ban írták le elsı alkalmazását jó- és
rosszindulatú

emlıtumorok

elkülönítı

vizsgálatában.

Vizsgálatuk

alapján

diagnosztikai értékkel bír a tumor alakja, a széli részek kontúrja, a környezı
szövetekhez való kapcsolata, a belsı echo, valamint a tumor okozta hullámfelerısödés és -gyengülés. Hitzer (2000) disszertációjában arra keresett választ,
hogy a kétdimenziós UH vizsgálat alapján meg lehet-e állapítani egy tumor
biológiai természetét (malignus vagy benignus, illetve növekedési erély). A válasz
azonban negatív volt. Jelenlegi ismereteink szerint az UH-nak a kutya
emlıtumorok vizsgálatában még csak korlátozott a felhasználhatósága.

Elınyei:
•

egészségre nem ártalmas, nem-invazív, ismételhetı

•

széles körben hozzáférhetı, nem költséges

•

érzékeny vizsgálati technika

•

jó térbeli- és kontrasztfelbontás
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•

morfológiai és funkcionális vizsgálatokra is alkalmas

•

mobil

•

a nyert adatokkal matematikai számítások végezhetık

•

korszerő vizsgáló fejekkel "real-time" (akár 24 kép/másodperc) képalkotás

Hátrányai:
•

tüdıszövet vagy bélgázok által fedett szervek nehezen vizsgálhatók

•

csontok által fedett szervek nem láthatók

•

nagy gyakorlat kell hozzá

•

nehezebben dokumentálható, mint más radiológiai vizsgálatok

•

a képi minıség nagymértékben függ a vizsgáló berendezéstıl

3.8.2. CT képalkotás
A hagyományos röntgenfelvétel készítés hiányossága, az ún. rétegfelvételezési
technikával oldható meg. A computer tomográfia röntgensugárzás alkalmazásán
alapuló, digitális-számítógépes adatfeldolgozású, keresztmetszeti vizsgálómódszer.
Fı alkalmazási területe az ideggyógyászat, a hasüregi és a mellkasi vizsgálatok.

A CT mőködési elve:

A képi megjelenítéshez szükséges számítógépes adatgyőjtés lényege, hogy a
röntgensugarat kibocsátó röntgencsı és a vele szemben lévı érzékelı detektorok
rendszere a vizsgálandó test kiválasztott szelete körül 360°-ot körbefordul, és
ezalatt érzékelik a detektorok az adott szeleten áthaladó különbözı intenzitású
röntgensugarakat. A számítógép a mozgás különbözı fázisaiban az egyes
detektorokhoz érkezı sugárintenzitások digitalizálásával adja meg a lehetıséget
azon matematikai mőveletek elvégzéséhez, melyek eredményeképpen az adott
szelet összes pontját egy-egy szám fogja képviselni. A számok az adott pont
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abszorpciós

együtthatóját

jellemzik.

Ebbıl

a

számtengerbıl

azonban

diagnosztizálni még nem lehet. Hounsfield érdeme az is, hogy ezen számok mellé
rendelt egy skálát, melyen a különbözı anyagok, szövetek denzitásértékeit tudjuk
elhelyezni. Önkényesen 0-nak vette a víz denzitását, a levegıét pedig -1000-nek,
melyen a röntgensugár minden ellenállás nélkül áthatol. Ezt a skálát Hounsfieldskálának nevezzük, értékeit pedig Hounsfield egységeknek. A skálán a csont
denzitása (+ 150 - + 2000), az izomszöveté (+ 40 - + 150), a zsírszöveté (-200 - 20) között helyezkedik el, és így tovább. Az adott szelet minden egyes pontjához
rendelhetı az abszorpciós együttható függvényében egy Hounsfield szám
(denzitásérték) és minden számhoz egy adott szürkeségi fokozat. Ezt a szürkeségi
skálát a teljes Hounsfield-skálán ide-oda mozgathatjuk, tömöríthetjük, kinyithatjuk,
melynek hatására a Hounsfield-skála különbözı értékeivel jellemezhetı szövetek
válnak jól ábrázolhatóvá. Ezt a módszert “ablakolásnak” nevezzük. A computer
tomográfok “hagyományos” röntgenképet is tudnak készíteni, topogrammot, ami
analóg a röntgenkészülékek által készített felvételekkel. Elınye a hagyományos
röntgenkészülékekkel szemben, hogy azok egy adott pozícióban csak egy síkról
készíthetnek felvételt, újabb felvételek készítéséhez más pozícionálás szükséges. A
CT-k fıleg a keresztmetszeti felvételek, tomogrammok készítésére alkalmasak és
különösen jól ábrázolják a csontrendszer apróbb elváltozásait is. Ezek készülhetnek
tetszıleges szeletvastagsággal, amelyek bármely síkban rekonstruálhatók és
elıállíthatók, és - pl. csont esetében - a megjelenített kép a lágy szövetek (izom,
zsigerek stb.) nélkül rekonstruálja a vizsgált objektumot (Péter, 2000).

Elınyei:
•
a valóságos anatómiához hasonló kiváló keresztmetszeti ábrázolás
•

kitőnı térbeli- és kontrasztfelbontás

•

gyakorlatilag valamennyi testtájék és szervrendszer jól vizsgálható

•

külsı és belsı korlátozó tényezık (kövérség, csont...stb.) nem zavarják
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•

objektív

vizsgálómódszer

standard

vizsgálati

technikákkal

és

dokumentációval

Hátrányai:
•

elérhetısége korlátozott

•

relatíve költséges

•

axiális síkú, statikus leképezést nyújt

•

intravénás kontrasztanyag adása szükséges lehet (50 %)

•

az ionizációs sugárzás káros mellékhatása

A humán diagnosztikában emlıdaganatok vizsgálatakor ritkán használt. Indikációi
lehetnek: denz emlıben elıforduló abnormalitás, az axilláris régió vizsgálatának
szükségessége, mastitis carcinomatosa kiterjedésének megítélése, ha mammográfia
és ultrahangos vizsgálat nem végezhetı, mellkasfalközeli elváltozás vizsgálatakor
és a mellkasfalat is infiltráló folyamat pontos kiterjedésének megítélésében.
Elsısorban

a

staging

elvégzésekor,

valamint

a

sugárterápiás

kezelés

megtervezésére történik CT vizsgálat. Különösen a stádium-besorolás végzésekor
szükség lehet iv. kontrasztanyag adására is, melyekkel a nyirokcsomókba, valamint
a távoli szervekbe képzett metasztázisok könnyebben detektálhatók.
3.8.3. Az MR képalkotás alapjainak rövid ismertetése
Az MR képalkotás olyan diagnosztikai eljárás, amelyet egyre szélesebb körben
alkalmaznak világszerte kisállatok betegségeinek diagnosztikájában, ugyanakkor
nem elhagyható a képalkotás metodikájának megértéséhez egy rövid magyarázat.
Humán orvosi vizsgálatokból ismert, hogy az MR képalkotó eljárással kapott
képeken a lágyszövetek jóval markánsabban, egymástól és más szövetektıl teljesen
elkülönülten láthatóak, mint ugyanarról a régióról UH-val vagy CT-vel készített
felvételek esetén. Ez a diagnosztikai eljárás tehát elsısorban a lágyszövetek, a
folyadékterek és olyan szöveti struktúrák vizsgálatára alkalmas, amelyek között
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kifejezett jelintenzitásbeli /víz vagy zsírtartalom közti különbségbıl adódóan/
eltérés van. A módszer alapját egy fizikai jelenség, a magmágneses rezonancia
adja, melynek során a mágneses tulajdonságokkal rendelkezı atommagok, (így pl.
a protonok) egy külsı, erıs mágneses térrel kerülnek kölcsönhatásba, aminek
következtében a mágneses spinek energiaszintjei felhasadnak. Külsı energiaközlés
(rádiófrekvenciás elektromágneses hullám) hatására a spinek az alacsony
energianívóról egy magasabb energiaszintre jutnak, gerjesztett állapotba kerülnek.
Az energiaközlés megszőnte után visszatérnek az alacsony energianívójú állapotba,
ez a folyamat a relaxáció. A relaxáció során kibocsátott hullámokat /jeleket/ egy
antennarendszer detektálja. Ezt feldolgozva jön létre az MR kép. A különbözı
szövetek és struktúrák megjelenését relaxációs idejük és a mérési módszer
határozza meg, amelynek eredményeként a magas jelintenzitású szövetek a
fehérhez, az alacsony jelintenzitású szövetek a feketéhez közelítenek. Az MR kép
információtartalma rendkívül komplex, a mérési módszertıl függıen a különbözı
struktúrák kontrasztja más és más lehet, ugyanakkor definiálható néhány lényeges
paraméter, mely az anatómiai és patológiás képletek megjelenését befolyásolja.
Mi adja a kontrasztot – a jelintenzitás különbséget - az MR képalkotás során?

1.

A szövetek víztartalma, ill. azok változása (pl. ödéma, daganatok, gyulladás

esetében más-más víztartalom)
2.

A vízmolekulák mozgási jellemzıje (pl. celluláris-extracelluláris víz,

szabad-kötött víz, gyorsabb-lassabb mozgás)
3.

A makromolekulák mozgása, organizációja (pl. citoszkeleton)

4.

A szövetek zsírtartalma (pl. eltérés a subcutan és intramuscularisan

helyezıdı zsírszövet által kibocsátott jelekben, jellegzetes a központi idegrendszer
foszfolipidjeinek relaxációja)
5.

A paramágneses anyagok (pl. vas a methemoglobinban, mangán, réz, egyéb

nyomelemek, a képalkotás során alkalmazott kontrasztanyagok)
A T1 és T2 relaxáció, képalkotás
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A T1 relaxáció során az atommagokat rádiófrekvenciás (RF) jelek
energiaabszorpcióra késztetik, amelynek során magasabb energianívóra, azaz
gerjesztett állapotba kerülnek. Az energiaközlés megszőnését követıen az
atommagok a többlet energiát leadják környezetük felé. A környezetet összefoglaló
néven rácsnak, a kölcsönhatásokat pedig spin-rács kölcsönhatásoknak nevezzük.
Azt a folyamatot, amely során a longitudinális (z irányú) mágnesezettség gerjesztés
utáni egyensúlyi állapotába kerül vissza: spin-rács relaxációnak, a folyamatot
jellemzı állandót pedig T1-nek nevezzük. A relaxációt befolyásolja, hogy a
gerjesztett atommagok milyen közel kerülnek egymáshoz, illetve a környezetben
Brown-mozgást végzı más atommagokhoz, és a létrejövı kölcsönhatás mennyi
ideig tart.
A T2 relaxáció alapvetıen más jelenség, mint a T1 relaxáció. Itt nem az
energia átadása okozza a jelcsillapodást. Az „x-y” síkba forgatott mágneses
momentumok a „z” tengely körül forognak. A forgómozgás frekvenciája a külsı
mágneses indukció nagyságától függ. A mágneses tér a környezeti hatások
következtében nem tökéletesen homogén. Ebbıl következik, hogy az egyes
atommagok forgási frekvenciája, mágneses momentuma kissé eltérı. Az x-y síkba
forgatott momentumok az indulás pillanatában gyakorlatilag egyezıek (azonos
fázisúak), de ez a rend lassan felbomlik, és fázisuk eltérı lesz. Ezen folyamatok
eredménye, hogy a mágneses momentumok vektori összege egyre kisebb értéket
ad. Ezt a folyamatot nevezzük transzverzális T2 relaxációnak.
A legtöbb esetben az MR képek 2 dimenziós szeletek, amelyek
négyzethálós elrendezıdéső pixelekbıl állnak össze. Az adott pixel intenzitása
(szürkeségi skála szerint) az adott területrıl származó MR-jel intenzitásával
arányos. A pixel egy voxelbıl (térfogategység) származó jelmennyiség képi
megjelenítését szolgálja. A legtöbb MR kép 256x256 voxelbıl áll (Stark és
Bradley, 1992).
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Bár az MRI rendkívül fejlett képalkotó eljárás, ennek ellenére bizonyos artefaktok
(mőtermékek), mint minden képalkotásnál itt is elıfordulhatnak (Szlávy, 1993;
Thorarin, 2002.): szellemképesség (ghosting), fémes mőtermékek (magnetic
susceptibility artifact), kémiai eltolódásból származó mőtermékek (chemical shift
artifact), behajtás (aliasing), Gibbs hatás, parciális volumenhatás (partial volume
effect), magic angle jelenség. Ezen mőtermékek közül a behajtásra szeretném
felhívni a figyelmet. Ezzel a jelenséggel akkor találkozunk, ha a nézeti mezı (Field
of View=FoV) kisebb, mint a test mérete, és csak a fáziskódoló irányban fordul
elı. Akkor alakul ki az artefakt, ha a fázis értéke közvetlenül a vizsgált mezın
kívülre esik, tehát a ciklus több mint 360°. A létrejövı mőtermék a test ellentétes
oldalán alakul ki. Az anatómiai régió vizsgálatát nem befolyásolja negatívan és a
nézeti mezı növelésével könnyen kiküszöbölhetı. Az egyes képalkotók
összehasonlítását a 3. táblázat tartalmazza:

3. táblázat:Az egyes képalkotó eljárások összehasonlítása
Jellemzık
Ultrahang
Röntgen
CT
MRI
Páciens
0
+
+++
0
sugárterhelése
Képminıség
--tól ++
+-tól +++
+++
+++
Térhatás
+/nincs
van
van
Idıtartam
középhosszú
rövid
Rövid/hosszú Rövid/hosszú
Páciens
szırtelenítés
+/- narcosis
narcosis
narcosis
elıkészítése
Kontrasztanyag
lehet
lehet
lehet
lehet
Szövetek
korlátozott
korlátozott
lehet
lehet
elkülönítése
Mőtermék
++++
+
++
+
Absz.
nem
szükséges
szükséges
szükséges
mozdulatlanság szükséges
Vizsgálati díj
3-5e HUF
3-5e HUF
30e HUF
50e HUF
(kutya)
Beszerzési ár
közepes
közepes/magas
magas
magas
Üzemeltetési
alacsony
közepes
magas
magas
költség
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Az emlık MR vizsgálatának elızményei
A humán orvoslásban az emlıelváltozások egyik nagy érzékenységő diagnosztikus
módszere az MR mammográfia (Müller-Schimpfle, 1997; Orel, 1999; Kuhl, 1999;
P.Nagy és mtsai, 2000). A legelterjedtebb, szőrıvizsgálatként is végzett
hagyományos röntgenmammográfia, valamint az aspirációs citológiával vagy corebiopsziával kiegészített ultrahang-vizsgálat az esetek többségében megfelelı
diagnózist nyújt, a diagnosztikus pontosság azonban az MR mammográfia
alkalmazásával nagymértékben növelhetı. Bár rendkívül sokféle vizsgálati eljárást
használnak az egyes diagnosztikai intézmények, a dinamikus, kontrasztanyag
adásával végzett MR vizsgálatok protokollja letisztulni látszik, illetve a klinikai
indikációk esetében egyetértés mutatkozik.
Az 1980-as évek elején a humán emlıvizsgálatokat T1 és T2 súlyozott spin echo
szekvenciákkal kezdték el. Ezek alkalmazásának elsıdleges célja a morfológiai,
jelintenzitási jellegzetességek, valamint az emlıt alkotó szövetek relaxációs
idejének megállapítása volt. Ugyanakkor kiderült az is, hogy a natív vizsgálatoknak
megvannak a korlátai (pl. a benignus és malignus szövetek T2 relaxációs ideje
részben egybeesett), és az in situ daganatok nem voltak megbízhatóan vizsgálhatók.
A ’80-as évek végén (Kaiser, 1989) alkalmazni kezdett gyors, kétdimenziós
gradiens echo szekvencia lokális tekercsel és gadolínium kontrasztanyaggal
kombinálva teremtette meg a dinamikus kontrasztos MRI vizsgálat alapjait, amely
a malignus folyamatok rendkívül nagy érzékenységő kimutatását tette lehetıvé, és
amely a modern emlıvizsgálatok alapjává vált.
Azóta a vizsgálati metodika számos fejlesztésen és finomításon esett át, melynek
köszönhetıen napjainkban az MR mammográfia (MRM) jelentıs szerepet játszik a
rosszindulatú emlıelváltozások diagnosztikájában. Az alábbiakban néhány olyan
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technikai

fejlesztés

szerepel,

amelyek

forradalmasították

a

humán

emlıvizsgálatokat és az állatok vizsgálatát is nagymértékben megkönnyítik:
•

Az

elsı,

intravénásan

applikálható

kontrasztanyag

kifejlesztése

(gadolínium-dimeglumine, 1980-as évek eleje)
•

Gyors gradiens echo pulse szekvenciák kidolgozása, melyek rendkívül
érzékenyek a kontraszthalmozásra (1980-as évek közepe)

•

1 Teslá-nál nagyobb mágneses terő MR berendezések kifejlesztése, melyek
különbözı zsírelnyomásos szekvenciák alkalmazását is lehetıvé tették

•

Lokális tekercsek fejlesztése

•

Új

mérési

metodikák

kidolgozása

a

vizsgálat

sebességének

és

eredményességének növelésére
•

A számítógépes adatfeldolgozás fejlıdése

•

MR vezérelt biopsziás technikák kidolgozása

A MRM elınyei a következıkben foglalhatók össze:
•

A szervezetet nem éri ionizáló sugárzás

•

Végtelen számú vizsgálati sík van

•

Az egész mellkas és a mellkasfal is vizsgálható

•

Lehetıség nyílik 3D rekonstrukcióra

•

Rejtett, multifokális vagy reziduális tumorok is kimutathatóak

•

Az invasive carcinomák méretének korrekt meghatározása lehetséges

•

Nagyon jó térbeli felbontóképesség

•

A regionális nyirokcsomók vizsgálata lehetséges (staging)

•

Emlıimplantátum mellett is pontos diagnozis nyerhetı, az implantált
protézis állapota megítélhetı
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A vizsgálatnak azonban hátrányai is vannak:
•

A berendezések magas ára

•

A vizsgálat magas költsége

•

Kontrasztanyag injektálásának szükségessége

•

A képek nagy száma

•

Hosszú tanulási folyamat a képek helyes interpretálásához

•

Fals pozitív eredmény néhány benignus folyamat esetében (limitált
specificitás)

Jó minıségő képanyag elıállításához legalább 1T vagy nagyobb erısségő
berendezés szükséges. Az ún. low field mágneseket gyengébb zsírszaturáció és
alacsonyabb gadolínium-érzékenység jellemzi. A képek minıségét szintén
befolyásoló jel-zaj arány az 1,5T gépeknél háromszor nagyobb, mint 0,5T esetén.
Kontrasztanyag alkalmazásával a daganatos szövetek jelintenzitás-növekedése T1
súlyozott spin echo és gradiens echo szekvencia alkalmazása esetén is
megfigyelhetı. A gadolínium kontraszt beadása gyors bolus injekció (2 ml/s)
formájában történik, a 3D GRE szekvenciához alkalmazott dózisa 0,1 mmol/kg, az
injektálás ideje 2-3 sec. A humán emlık vizsgálatához ún. high resolution,
dinamikus és T1 súlyozott kontrasztos szekvenciákat alkalmaznak zsírszaturációval, axiális és sagittalis, valamint dinamikus szekvencia esetében
coronalis síkban. A szeletvastagság 1-2 mm.
A különbözı, az MR vizsgálat során használt kontrasztanyagok növelik a vizsgálat
diagnosztikus hatékonyságát és pontosságát. Hatásmechanizmusuk a relaxációs idı
lerövidítésén alapul. Ennek megfelelıen T1 és T2 típusú kontrasztanyagot
különböztetünk

meg

(Kastler,

Patay,

1993).

Kutyák

emlıdaganatainak

vizsgálatához T1 típusú, azaz paramagnetikus kontrasztanyagot használtunk. Ezek
az anyagok pár nélküli, szabad elektronokkal rendelkeznek, aminek következtében
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jelenlétükkel lokális mágneses teret indukálnak. Végeredményben lerövidítik a
szöveti T1 relaxációs idıt. Jelenleg a ritka földfémek csoportjába tartozó
Gadolinium (Gd) képezi a gyakorlatban használt kontrasztanyagok legfontosabb
alkotóelemét. Szabad állapotban erısen toxikus, injektálható formába hozatalához
egy makrociklikus (DOTA-Gd) vagy egy DTPA alapú (DTPA-Gd) kelát
komplexben kell elhelyezni. Intravénás befecskendezés után a Gadolinium
egyenletesen eloszlik a vérben, majd innen kilépve elsısorban a kóros szövetekben
fog felhalmozódni. Ezekben a szövetekben lerövidítik a szöveti T1 relaxációs idıt,
ezért T1 súlyozott szekvenciák alkalmazásakor jelenlétükkel növelik az ezekrıl a
területekrıl származó mágneses magrezonanciás jel erısségét. Ezért használatukkal
jól meghatározhatóvá válik egy adott kórfolyamat (daganat) kiterjedése és ezáltal
elkülöníthetı

lesz

a

környezı

szövetektıl.

A

Gadolinium

tartalmú

kontrasztanyagok általában jól tolerált készítmények (Adam és mtsai, 1996; Suga
és mtsai, 2003).
Humán vonatkozásban az alábbi esetekben indokolt DCE-MRI vizsgálat végzése:
•

Staging a mellmegtartó sebészi beavatkozások elıtt

•

A mellmegtartó vagy rekonstrukciós mőtéti beavatkozások utáni vizsgálat

•

Rejtett carcinomák kimutatása

•

A neoadjuváns kemoterápia hatásának monitorozása

•

Azon betegek vizsgálata, melyek magas rizikójú csoportba tartoznak az
emlıdaganatok tekintetében (pl. örökletes hajlam)

•

A tumor agresszivitásának és prognózisának in vivo becslése

A dinamikus, kontrasztanyag adásával végzett MR vizsgálat jelentıs részét képezi
a kontraszthalmozási görbék analízise. Ezzel a funkcionális vizsgálattal elsısorban
a daganat élettani sajátságairól nyerünk adatokat, ezzel szemben a hagyományos,
statikus MR képek a morfológiai elemzést teszik lehetıvé. Az ideális
emlıvizsgálatnak egyesítenie kell magában a dinamikus és statikus szekvenciákat
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is, hogy a legoptimálisabb diagnosztikai értékkel bíró képanyaghoz jussunk (Szabó,
2004).
Kinetikai paraméterek
A daganatok által indukált angiogenezis in vivo kimutatására épül a DCE-MRI
vizsgálat, amely fontos szerepet játszik a benignus és malignus tumorok
elkülönítésében. A malignus képletek körüli, újonnan képzıdött, patológiás
érstruktúra rendkívül permeábilis, ezért a kontrasztanyag felvétele majd leadása
nagyon gyorsan megtörténik. Ezzel szemben a jóindulatú elváltozásokra inkább a
lassan emelkedı és perzisztáló halmozási kinetika jellemzı (Taylor és mtsai,
1999). A halmozási görbéket kvalitatív szempontból is elemezhetjük. Kuhl és mtsai
(1999) írták le a legszélesebb körben alkalmazott, a görbék alakját figyelembe vevı
klasszifikációt. A négy fı görbetípus a következı: az 1a és 1b görbék esetében a
halmozás az idı elırehaladtával folyamatosan nı, a 2. típusúak plató-görbék és a 3.
típusúak wash-out görbék. A humán gyakorlatban az 1a és 1b típusú görbék a
jóindulatú, míg a 2. és 3. görbék a rosszindulatú daganatokra jellemzık.
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1. típusú görbék:

2. típusú görbék:

3. típusú görbék:

2. ábra: A halmozási görbék típusai.
Morfológiai jellegzetességek
Az emlık vizsgálata során jelentkezı bármely rendellenes halmozást elemeznünk
kell a kontrasztanyag eloszlása alapján is. A detektált lézió halmozása lehet
gócszerő vagy diffúz. Az in situ ductalis daganatok, a lobularis invazív carcinomák
és a hyperplasiák általában diffúz kontraszthalmozást mutatnak nık esetében. A
gócszerő elváltozásokat osztályozhatjuk alakjuk, szélük és belsı szerkezetük
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szerint. A spikulált vagy szabálytalan határú léziók általában carcinomák, a
lobuláris vagy gyenge kontúrúak pedig többségükben jóindulatúak. Minél
heterogénebb a daganat szerkezete, annál nagyobb valószínőséggel a malignus
tumorok csoportjába sorolható. Elıfordulhat ún. győrőszerő halmozás is, amely
lehet centripetális, tehát a daganat széli részeitıl a középsı területek felé tartó,
illetve centrifugális is. Elıbbi fıleg a rosszindulatú, utóbbi a jóindulatú
daganatokra jellemzı. A kontrasztanyagot nem halmozó belsı septumok igen erıs
negatív prognosztikai értékkel rendelkeznek.
4. táblázat: Az emlıtumorok morfológiai jellemzése
Alak

változatos

Szélek

spikulált, szabálytalan, lobulált, elmosódó

Belsı szerkezet

homogén, átmeneti, heterogén

Győrőszerő halmozás van, nincs
Septumok

van, nincs

A humán gyakorlatban a kinetikai és morfológiai paraméterek együttes
elemzésével egy rendkívül hatékony diagnosztikai eljárás alapjait fektették le. Erre
jó példa a Fischer és mtsai (1999) által összeállított pontrendszer, amely a két
eljárást ötvözi. Ennek során figyelembe veszik a kezdeti jelintenzitás-növekedést, a
halmozási görbék alakját, a daganat széli részeinek, alakjának és belsı
szerkezetének jellemzıit. Ugyanakkor a legszélesebb körben elvégzett tanulmány
szerint (Heywang-Köbrunner és mtsai, 2001) a morfológiai jegyekkel szemben
elsıbbsége van a kinetikai paramétereknek a diagnózis felállításakor. Nem szabad
figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy csak az MR diagnózisra hivatkozva nem
lehet a sebészi beavatkozás mellett dönteni, ehhez szükség van annak
megerısítésére biopsziás vizsgálattal.
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Jelenleg nincs egyetlen elfogadott, szabványos emlı-MR vizsgálati technika sem,
azonban abban egyetértés van, hogy az emlıtumorok kimutatásához és
karakterizálásához a Gd-DTPA beadása elıtt és után is T1 jellegő szekvenciák
szükségesek. Az ideális emlı-MR vizsgálati protokollhoz elengedhetetlen a nagy
térbeli felbontóképesség, melyet elsısorban vékony szeletvastagsággal érhetünk el.
A dinamikus MR-vizsgálati technika alkalmazásakor a szekvenciák idıtartama
rövidebb (ezek az ún. gyors szekvenciák), vagyis az idıbeni felbontás jobb (Bóné
és mtsai, 2001).
3.8.4. Egyéb, funkcionális képalkotó eljárások
Az

alábbi

képalkotó

eljárásokat

nem

használják

kiterjedten

a

humán

emlıdaganatok diagnosztikájában sem, de említést érdemelnek az UH, CT és MRI
képalkotás mellett.
3.8.4.1. Szcintigráfia, szcintimammográfia
Az eljárás lényege, hogy a szervezetbe bioelemek (a szervek normális
mőködéséhez szükséges elemek, pl. jód, technécium) ún. radioizotópjait juttatjuk
be. Ennek során a gammasugárzó izotóppal jelzett vegyületek (radiofarmakonok)
élı szervezetbeni eloszlását jelenítik meg képekben. Ez a képalkotás az eddig
felsorolt vizsgálatok módszereitıl alapvetıen különbözik, mivel ez esetben
biokémiai/élettani folyamatok (pl. epeelválasztás és ürülés, vese glomeruláris
filtráció, osteoblast sejt aktivitás, antigén-ellenanyag kapcsolat) válnak láthatóvá. A
detektáló mőszer neve gamma kamera (Anger kamera) vagy annak újabb,
rétegfelvételek készítésére is alkalmas változata a SPECT-kamera (Single Photon
Emission Computer Tomograph). A képi megjelenítésen túlmenıen az adatok
széleskörő feldolgozására is alkalmas (digitális adatfeldolgozás), így sokrétő
kvantitatív szervfunkciós vizsgálatok is végezhetık vele. A radioaktív elemek a
bejuttatásuk után hamar lebomlanak (10 perctıl néhány óra alatt, elemtıl függıen),
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így a késıbbiek során sem a betegre, sem a környezetre nem jelentenek veszélyt
(Bach és Zana, 1997).
Bizonyos daganatsejtek a radiofarmakonokat felveszik és akkumulálják, mivel ezen
sejtek metabolizmusa gyorsabb, mint a normál sejteké. A szcintimammográfiás
eljárás nagy érzékenységő, segítségével a benignus-malignus elváltozások jól
elkülöníthetık, illetve a kis mérető tumorok is kimutathatók. Felhasználásával
csökkenthetı a feleslegesen elvégzett biopsziák száma, illetve a terápiás eljárások
eredményességének megítélésében is fontos szerepet kaphat.
3.8.4.2. PET
A vizsgálat alapját a tumorszövet megváltozott metabolizmusa adja, melyet
fokozott glükózfelhasználás jellemez. Az alkalmazott radiofarmakon általában a
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F-deoxi-glükóz (FDG). A vizsgálat indikációi lehetnek:
•

Bizonytalan malignitás megerısítése

•

Multifokalitás, bilateralitás bizonyítása, kizárása

•

Ismeretlen eredető metasztázis jelenléte esetén a primer tumor lokalizációja

•

Staging (tumor-kiterjedés, nyirokcsomó státusz)

•

Követés (terápia hatékonyságának mérése, recidiva kimutatása)

•

Speciális esetek (pl. plexopathia okának kiderítése) (Dömötöri, 2006)

3.9. Kiegészítı vizsgálatok

3.9.1. Laboratóriumi vizsgálatok
Az alapos fizikális vizsgálat mellett mindenképpen el kell végezni egy rutin
hematológiai és biokémiai vérvizsgálatot. Ez részben az állat általános egészségi
állapotának felméréséhez szükséges, amely elengedhetetlen az anesztézia elıtt.
Koagulogramm elkészítése is indokolt azokban a kutyákban, melyeknek
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gyulladásos carcinomája vagy olyan tumora van, amely kifejezetten invazív,
metastasis-képzésre hajlamos a disszeminált intravasalis coagulopathia (DIC)
egyidejő fennállásának veszélye miatt (Susaneck és mtsai, 1983; Stockhaus és
mtsai, 1999). Ugyancsak célszerő vizeletvizsgálat végzése is.
A kiegészítı laboratóriumi vizsgálatoknál meg kell említenünk a paraneoplasztikus
szindrómákat (PNS). Ezek a daganattal összefüggı, de attól távol jelentkezı
strukturális vagy funkcionális elváltozások a szervezetben. Rendkívül változatos
klinikai képet mutathatnak, melyek a tumor nem-invazív mechanizmusaival vannak
összefüggésben. Gyakran a tumor sikeres gyógykezelése a PNS megszőnésével is
jár. Ugyanakkor a gyógykezelés után ismételten jelentkezı PNS egyben a daganat
rekurrenciáját jelezheti. Emlıdaganatok esetében a leggyakoribb PNS-k: kachexia,
hypercalcaemia, anaemia, thrombocytopenia, coagulopathiák, DIC, láz. A láz és
kachexia kivételével fentiek jól meghatározhatók vérvizsgálattal (Withrow,
MacEwen, 2001).
3.9.2. Citológia
Nem hagyható el a daganatok citológiai-hisztológiai elemzése, amelyet vagy a
mőtét elıtt vett biopsziás mintából, vagy a mőtétileg kimetszett emlıdaganatrészletbıl végeztethetünk. Ha kismérető, jól körülhatárolt, éles sebészi szélekkel
eltávolítható malignus tumorról van szó, akkor az excízionális biopszia jelenti
magát a terápiás eljárást. A vékonytő aspirációs technikával nyert minták nem
minden esetben teszik lehetıvé a jó- és rosszindulatú epitheliális tumorok
elkülönítését (Sorenmo, 2003). Citológiai minta alapján rendkívül nehéz megítélni
egy daganat rosszindulatú potenciálját, illetve a hisztológiailag egyértelmően
malignus daganat nem minden esetben mutatja az ezekre jellemzı, agresszív
klinikai képet. A hyperplasia, a dysplasia, az adenomák és a differenciált
carcinomák rendkívül változatos morfológiai jellegzetességekkel bírnak. Ezeknek
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az elváltozásoknak a citológiai elkülönítése rendkívül nehéz, illetve lehetetlen,
ezzel fals pozitív vagy negatív diagnózisokat állíthatunk fel.
Egy tanulmány szerint a vizsgált emlıdaganatok mintegy 50%-ában volt
megbízhatatlan a citológiai diagnózis. Ugyanakkor a jóindulatú tumorok 25%-a,
valamint a rosszindulatú tumorok 50%-a esetében volt kielégítı ugyanezen
diagnosztikai eljárás eredménye (Allen, 1986).
Az

emlıdaganatokból

citológiai

mintát

kétféleképpen

győjthetünk:

vagy

közvetlenül a mirigybıl kinyomott anyagot vizsgáljuk, vagy vékonytő aspirátumot
veszünk 22 G tővel. Ha az utóbbi technikát választjuk, ugyanabból az emlıtelepbıl
több mintát is le kell venni, illetve minden egyes daganatból külön-külön mintát
kell győjteni, mert több tumortípus is elıfordulhat egy állatban. Az aspirátumot a
perifériás részekrıl győjtjük, mivel a tumor középsı területe nekrotikus szöveteket
tartalmazhat. Az aspirált anyagból kenetet készítünk, majd megszárítjuk a festés
elıtt.

Egy tanulmányban, melyet a jó- és rosszindulatú daganatok citológiai
elkülönítésére végeztek, a malignitás alábbi tíz citológiai kritériumát határozták
meg:
•

Anisocytosis

•

Nagymérető sejtmagok

•

A sejtmag vagy a cytoplasma torzulása

•

Magas mag:cytoplasma arány

•

Szabálytalan chromatin-alak

•

Változatos chromatin-szám

•

Macronucleolusok jelenléte

•

Változatos magvacska szám

•

Változatos magvacska alak

•

Parachromatin clearing
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Alapvetıen megállapítható, hogy minden emlıdaganatból származó citológiai
minta eredményét fenntartással kell kezelni addig, amíg az megerısítést nem nyer
szövettani vizsgálattal.

3.9.3. Szövettan

A kutyákban elıforduló daganatok szövettani szempontból rendkívül sokfélék és
biológiai szempontból heterogén csoportnak tekinthetık. A WHO ajánlás alapján
(Misdorp és mtsai, 1999) az alábbi csoportokba sorolhatók:
1 Malignus tumorok:
1.1 Nem infiltráló (in situ) carcinomák
1.2 Complex carcinomák
1.3 Simplex (egyszerő) carcinomák
1.3.1 Tubulopapillaris carcinoma
1.3.2 Solid carcinoma
1.3.3 Anaplasticus carcinoma
1.4 Speciális carcinoma típusok
1.4.1 Orsósejtes carcinoma
1.4.2 Laphám carcinoma
1.4.3 Mucinban gazdag carcinoma
1.4.4 Lipidizált carcinoma
1.5 Sarcomák
1.5.1 Fibrosarcoma
1.5.2 Osteosarcoma
1.5.3 Egyéb sarcomák
1.6 Carcinosarcomák (régi elnevezés: malignus vegyes emlıtumor)
1.7 Carcinoma vagy sarcoma jóindulatú tumorban
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2 Benignus tumorok:
2.1 Adenomák
2.1.1 Simplex (egyszerő) adenoma
2.1.2 Komplex adenoma
2.1.3 Basaloid adenoma
2.2 Fibroadenomák
2.2.1 Alacsony cellularitású fibroadenoma
2.2.2 Magas cellularitású fibroadenoma
2.3 Benignus vegyes tumor
2.4 Ductalis papilloma
3 Besorolatlan tumorok
4 Hyperplasiák/Dysplasiák
4.1 Ductalis hyperplasia
4.2 Lobularis hyperplasia
4.2.1 Epithelialis hyperplasia
4.2.2 Adenosis
4.3 Cysták
4.4 Ductectasia
4.5 Focalis fibrosis (fibrosclerosis)
4.6 Gynecomastia
Forrás: http://www.afip.org/vetpath/who/whomamm.htm

A kutya és macska emlıtumorok csoportokba rendezése a WHO megbízásából az
Armed Forces Institute of Pathology (AFIP)-val való közremőködésben úgy
történt, hogy epidemiológiai szempontból azok összehasonlíthatók legyenek, illetve
– amennyiben az lehetséges - a WHO-nak a humán emlıtumorokra vonatkozó
sémájával megegyezzenek (Histological Classification of Mammary Tumors of the
Dog and Cat, Second Series, Vol. VII, Washington D.C., 1999, World Health
Organization, Armed Forces Institute of Pathology).
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Külföldi szakirodalmi adatok szerint a daganatok mintegy fele jóindulatú: adenoma
vagy benignus vegyes tumor, a másik 50% általában carcinoma vagy
adenocarcinoma. A sarcomák (fibrosarcoma, osteosarcoma, chondrosarcoma)
ritkák (kevesebb, mint 5%) (Benjamin, 1999; Ettinger, 2000).
5. táblázat: Kutyák emlıdaganatainak szövettani megoszlása 1625 eset alapján
Tumor típus

Relatív gyakoriság (%)

Jóindulatú

51%

Fibroadenoma (benignus vegyes daganatok)

45,5

Egyszerő adenoma

5

Jóindulatú mesenchymalis tumor

0,5

Rosszindulatú

49 %

Solid carcinoma

16,9

Tubularis adenocarcinoma

15,4

Papillaris adenocarcinoma

8,6

Anaplasticus carcinoma

4

Sarcoma

3,1

Carcinosarcoma (malignus vegyes daganatok)

1
(Withrow és MacEwen, 2001)

Hazai vizsgálatok eredményeit figyelembe véve úgy tőnik, hogy a magyarországi
kutyapopuláció emlıdaganatairól ez az arány nem mondható el: a rosszindulatú
tumorok nagyobb arányban fordulnak elı. Tibold és mtsai (2000) eredményeit a 6.
táblázat foglalja össze:
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6. táblázat: A SZIE ÁOTK Szülészeti Tanszékén megfordult (2000-2001)
emlıtumoros betegek szövettani eredménye
I. Epithelialis
daganatok

Adenoma

6,74%

Carcinoma

42,70%

Sarcoma

2,25%

II. Mesenchymális
daganatok

III. Kevert daganatok
IV. Nem tumoros
elváltozások

Benignus
mesenchymális
daganat
Malignus
Benignus

19,10%
5,62%

Gyulladás

6,74%

Ductectasia
Hyperplasia

2,25%
11,24%

3,37%

A kutya emlıtumorokat a ’70-es évektıl a humán emlıtumorok állatmodelljeként
értelmezzük, az összehasonlítható incidencia, valamint a hasonló szövettani és
biológiai tulajdonságaik alapján (Schneider, 1970; Strandberg és mtsai, 1974,
Owen, 1979). További kutatási eredmények a molekuláris-biológiai egyezést is
alátámasztani látszanak (van Garderen, 2002; Dore, 2003).
3.10. Gyógykezelés
Az emlıdaganatok gyógykezelése állatok esetében elsısorban sebészi kimetszést
jelent, a kemoterápiás és a sugárterápiás eljárások csak, mint kiegészítı, illetve
palliatív kezelési metódusként jönnek szóba a nem, vagy csak részben operábilis
tumorok esetében. Sok sebészi megoldást ismerünk a lokális kimetszéstıl a
radikális mastectomiáig. Számos érv és ellenérv szól mind a helyi, mind a radikális
mőtét mellett. Kutyákban a leginkább elfogadott sebészi eljárás szerint el kell
távolítani valamennyi érintett szövetet széles sebészi széllel. Egy széleskörő
vizsgálat szerint sem a rekurrencia, sem a túlélés idejét nem hosszabbítja meg egy,
a szükséges sebészi szélek megtartásánál nagyobb, radikálisabb mastectomia
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(Hahn és mtsai, 1992; Withrow és MacEwen, 2001; Novosad, 2003). Az azonban
tény, hogy a nagyobb mérető sebek lassabban gyógyulnak és gyakoribbak a
szövıdmények is. A lehetséges mőtéti eljárások a következıek:
1.

Lumpectomia vagy nodulectomia. Csak 0,5 cm-nél kisebb, kemény,

felületesen helyezıdı, könnyen elmozdítható tumorok esetében végezhetı, melyek
általában jóindulatúak. Minden esetben széles sebészi széllel végzendı a mőtét.
2.

Mammectomia. Egy emlımirigy eltávolítása abban az esetben indokolt, ha

a daganat a mirigy közepén helyezıdik, nagyobb, mint 1 cm, és kötıdik a bırhöz
vagy a fasciához. Ha utóbbiak érintettek, azokat is ki kell metszeni.
3.

Részleges mastectomia. Ez a mőtéti eljárás az emlı vénás- és

nyirokkeringési rendszerének megfelelıen történik. Ennek értelmében az elsı 3 és
a hátulsó 2 emlı képez egy egységet és daganat elıfordulása esetén ezeket en bloc
kell eltávolítani.
4.

Unilateralis

vagy

bilateralis

mastectomia.

A

cranialis

thoracalis

emlıteleptıl az inguinalis emlıig tartó, egy egységként történı eltávolítása akkor
indokolt, ha multiplex vagy több, nagymérető daganatot akarunk eltávolítani egy
mőtéti beavatkozással. Mindkét oldal érintettsége esetén a két beavatkozás között
célszerő néhány hetet várni. Ez a beavatkozási mód elsısorban technikai
szempontból jelentıs, az állat túlélési idejét nem hosszabbítja meg.
5.

Nyirokcsomók eltávolítása. Az axilláris nyirokcsomók ritkán érintettek

kutyákban emlıdaganatok elıfordulásakor, ezeket profilaktus célból nem kell
eltávolítani. Az inguinalis superficialis nyirokcsomót megnagyobbodás, valamint
pozitív citológiai lelet birtokában kell eltávolítani. A gyakorlatban azonban ez a
nyirokcsomó az 5. emlıteleppel olyan szoros kapcsolatban áll, hogy ezen emlırész
mőtétje esetén rutinszerően kimetszésre kerül.
Összességében

elmondható,

hogy

az

emlıdaganatokat

legegyszerőbben kivitelezhetı eljárással kell eltávolítani.
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mindig

a

lehetı

A daganat eltávolításával egyidejőleg elvégzett ovariohysterectomia jótékony
hatása nem igazolt (Yamagami, 1996a), viszont mindenképpen indokolt lehet a
reprodukciós szempontból inaktív szukák esetében (pyometra, álvemhesség
megelızése).
Kemoterápia
Napjainkban nem ismerünk olyan kemoterápiás protokollt, amely kuratív vagy akár
adjuváns kezelés tekintetében hatékonynak lenne mondható. További vizsgálatok
szükségesek, hogy megfelelı kemoterápiás szert találjunk a rosszindulatú
daganatok kezeléséhez. Különös jelentısége lesz a jövıben az adjuváns kezelésre
alkalmas szereknek a rossz prognózisú, nagymérető, invazív tumorok eltávolítás
utáni ellátásában.
Sugárterápia
Ahogy a kemoterápia esetében, úgy a sugárkezelés hatékonyságáról sem
rendelkezünk megbízható adatokkal. Elsısorban azoknál a tumoroknál jön szóba,
melyek túlságosan kiterjedtek a sebészi eltávolításhoz.
Biológiai válasz-modifikáló ágensek
Korai szakaszában járnak a kutatások, levamisol-lal, valamint Corynebacterium
parvum-mal végzett kísérletek mőtéttel kombinálva, rövidtávú sikerekrıl
számolnak be (Parodi és mtsai, 1983). Jelenleg nem áll rendelkezésre semmilyen
immunmodulátor, melynek bizonyíthatóan terápiás hatása lenne.
A humán gyakorlatban széles körben elterjedt az ún. Herceptin (trastuzumab)
kezelés. Ezzel a monoklonális ellenanyaggal komoly sikereket értek el
emlıdaganatos nık terápiájában, hasonlóan eredményes eljárás kutyák esetében
még nem áll rendelkezésre.
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Hormonkezelés
Mind in vitro, mind in vivo kísérleteket folytattak az antiöstrogén hatású
tamoxifen-nel. Egyetlen kutatócsoport sem tudott beszámolni a kezelés
eredményességérıl, a tamoxifen proliferációt gátló hatásáról. Ugyanakkor számos
mellékhatás jelentkezett: a vulva beszőrıdése, hüvelyfolyás, inkontinencia, húgyúti
fertızések, csonk-pyometra. Napjainkban ezért ez a kezelés nem ajánlott kutyák
esetében.
Egy tanulmány szerint a tumor méretének csökkenését tapasztalták LHRH analóg
(Goserelin) adását követıen. 18, ER (ösztrogén)-pozitív carcinomával rendelkezı
kutya esetében az LHRH analóg csökkentette a keringésben lévı ösztrogén és
progeszteron mennyiségét, és antitumoralis hatást mutatott (Lombardi és mtsai,
1999).
A fentiekben említett valamennyi gyógykezelési eljárásra jellemzı (a sebészi
beavatkozást kivéve), hogy mivel az emlıtumorok száma jelentısen lecsökkent a
nyugat-európai országokban, valamint az Egyesült Államokban a korai
ovariectomia elterjedése miatt, ezek továbbfejlesztésére különösen a közép-európai
országokban folytatott tanulmányok, kísérletek nyújtanak lehetıséget.
3.11. Immunhisztokémia
Az immunhisztokémiai vizsgálatok egyre jelentısebb szerephez jutnak a daganatos
betegek vizsgálatában. Ezek közül kiemelendı a Ki-67 antigén kimutatása, melyet
vizsgálataink során magunk is alkalmaztunk.
A Ki-67 antigént akkor találták fel, amikor humán Hodgkin-lymphomában
szenvedı betegek Hodgkin és Reed-Sternberg sejtjeinek specifikus antigénjeihez
monoklonális ellenanyagot akartak termeltetni. Ennek a 345 és 395 kD mérető
heterodimernek még napjainkban sem teljesen tisztázott a szerepe, feltehetıleg a
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kromoszómák kondenzációjában játszik szerepet. Mindenesetre a DNS mátrix
része és valószínőleg a nucleus burok sejtosztódáskori felhasadásában mőködik
közre. A Ki-67 a sejt stimulációját követıen 24-36 órával expresszálódik a G1fázisban, majd maximumát a mitózis idején éri el. Ezt követıen szintje hamarosan
a minimumra esik vissza, és a G0-fázisban már nem kimutatható, ennek
megfelelıen a Ki-67 elleni antitestek csak a proliferálódó sejteket mutatják ki.
A Ki-67 magas száma kedvezıtlen prognosztikai marker, hiszen a tumorok
szaporodó-képességének, malignitásának fokmérıje. A magas indexszámú minták
pozitív korrelációt mutatnak a metasztázisok kialakulásával, a daganat miatt
bekövetkezı elhullás valószínőségével, a betegségmentes idıszak rövidségével és a
rövid túlélési idıvel (Löhr és mtsai, 1997, Pena és mtsai, 1998, Zuccari, 2004).

3.12. AgNOR
Az AgNOR mozaikszó, két részre bontható. Az Ag az ezüstre (ezüst-nitrátra) utal,
amely a festési eljárás egyik komponense, a NOR szócska pedik a nucleolus
organizátor régió rövidítése, amelynek láthatóvá tételére a módszer irányul. Az
egyszerőség kedvéért a sejtmagban megjelenı struktúrát is AgNOR-nak nevezzük.
Az AgNOR alkalmazhatósága azon elven alapul, hogy daganatos elváltozásokban a
sejtek mőködésében jelentıs változások következnek be. A sejtek gyakorlatilag
korlátlan számú osztódás elvégzésére válnak alkalmassá, ami szorosan összefügg a
DNS szerkezeti és funkcionális változásaival.

Tehát az ún. AgNOR-ok ezüsttel festett fehérjék, melyek a DNS-hez kapcsolódva a
nucleolust képezik. Ezen fehérjéknek a riboszómális DNS-hez való kapcsolódása
(nucleolus organizátor régiónak nevezett), közvetlen kapcsolatban áll a sejt
proliferációs aktivitásával. Az rDNS hurkok dekondenzálódása a fokozott
transzkripciós aktivitás során ezen kapcsolódó fehérjék szegregációjához vezet,
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melyet jól detektálhatunk ezüstimpregnációs festési eljárással, melynek során nagy
számú és területő intranuclearis és intranucleolaris, megfestıdött részecskét látunk
(AgNOR-ok).
A módszert Ploton és mtsai fejlesztették ki 1986-ban. Azóta az AgNOR-bizottság a
módszert módosította és standardizálta, így napjainkban egy olcsó, könnyen
kivitelezhetı eljárásként használható a különbözı daganatok proliferációs
tulajdonságának és prognózisának vizsgálatára.
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4. Anyag és módszer
A 2003-2006. közötti idıszakban összesen harminc kutya vizsgálatát végeztük el.
Valamennyi, a vizsgálatba bevont kutya házi kedvencként volt tartva/tartott.
Kísérletesen nem hoztunk létre daganatos elváltozást, vagyis csak spontán kialakult
tumorokat vizsgáltunk. Az esetek többsége saját beteg, illetve állatorvos kolléga
által beutalt állat volt. A vizsgált kutyák adatait a 7. táblázat mutatja be, a
kórelızmény-felvétel egyes kritériumával.
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7. táblázat: A vizsgálatba bevont kutyák adatai.
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Álvemhesség Hormonkezelés
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A kutyák CT, valamint MR vizsgálatát a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és
Onkoradiológiai Intézetében végeztük, az ultrahang-vizsgálatra és a daganatok
mőtéti eltávolítására a Pelbát és Társa Kft. Kisállat rendelıjében került sor.
A képalkotó vizsgálatok elvégzése során folyamatos állatorvosi felügyeletet
biztosítottunk,

a

mőtétet

követıen

a

kutyákat

hazaadtuk,

rendszeres

kontrollvizsgálatokra való visszarendeléssel.
4.1. Kórelızmény felvétel és fizikális vizsgálat
A képalkotó eljárások alkalmazása elıtt minden esetben részletes fizikális
vizsgálatot

végeztünk,

kórelızmény-felvétellel.

A

kórelızményi

adatok

felvételekor azokra a tényezıkre koncentráltunk, melyeknek irodalmi adatok
szerint prognosztikai jelentısége van. A kórelızményi adatokat tartalmazó adatlap
a Mellékletben látható.
Ennek

megfelelıen

adatokat

győjtöttünk

a

kutyák

szaporodásbiológiai

sajátosságairól, úgymint az ivarzás gyakorisága, annak lefolyása, az utolsó ivarzás
ideje, elsı ellés idıpontja, ellések száma, esetleges álvemhességek, azok
gyakorisága, esetlegesen elvégzett ovariectomia, ovariohysterectomia. Vizsgáltuk,
hogy részesültek-e az egyedek hormonkészítményekkel történt kezelésben (mikor,
milyen készítménnyel). Rögzítettük a daganat észlelésének idıpontját, a tulajdonos
által észlelt növekedési erélyt, esetleges kifekélyesedést. Ezen kívül adatokat
győjtöttünk a takarmányozási szokásokról is.
Ugyancsak rögzítettük a mellkas auszkultációs vizsgálatának és a vérvizsgálat
eredményét, az alkalmazott anesztetikumok nevét, mennyiségét, az emlıdaganatok
számát, elhelyezkedését, méretét, a regionális nyirokcsomók érintettségét, esetleges
távoli áttétek jelenlétét, a levett minták minıségét, mennyiségét, a staging
eredményét, valamint a vizsgálatok rövid összefoglalását. A tumorok méretét a
fizikális vizsgálat alkalmával kézi tolómérıvel határoztuk meg.
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4.2. Vérvizsgálat
A képalkotással egyidejőleg vérvételre került sor, melybıl rutin vérképelemzésre
(Sysnex SF 3000; Sysnex Co. Ltd.; Wbc, Neu, Ly, Mono, Eo, Baso, Rbc, Hg, Ht,
MCV, MCH, MCHC, PLT) valamint biokémiai paraméterek (Konelab 20i; Thermo
Electron Corporation; ALT, ALP, KREA, KARB, LDH, Ca2+) meghatározására
került sor.
A referencia-értékeket a 8. táblázat tartalmazza:
8. táblázat: A vizsgált vérparaméterek referencia-értékei

Paraméter

Mértékegység

Referencia-érték

Wbc

G/l

6-12

Neu

G/l

3-11

Ly

G/l

1-5

Mono

G/l

0,2-1,5

Eo

G/l

0,1-0,3

Baso

G/l

0-0,2

Rbc

T/l

5,5-8,5

Hg

g/l

120-180

Ht

l/l

0,35-0,55

MCV

fl

60-80

MCH

pg

20-25

MCHC

g/l

320-360

PLT

G/l

200-800

ALT

U/l

<40

ALP

U/l

30-140

KREA

µmol/l

40-140

KARB

mmol/l

4-9

LDH

U/l

<200

Ca

mmol/l

2-3

.
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4.3. Ultrahang vizsgálat

Az ultrahang vizsgálatra a daganatok mőtéti eltávolítása elıtt, háton fekvı
pozícióban került sor. Bár a vizsgálat éber állapotban is kivitelezhetı, az esetek
többségében a mőtéti elıkészítés részeként végrehajtott szırtelenítési eljárás
elvégzése után került sor erre a vizsgálatra. Az emlıparenchymát szisztematikusan
cranialis-caudalis, illetve medialis-lateralis irányokban képeztük le. Az alkalmazott
berendezés egy Pie Medical 100 LC mobil scanner volt, 6/8 MHz lineáris fejjel. A
vizsgálatokat B-scan módban, kétdimenziós szonográfiával végeztük. A képeket
merevlemezre rögzítettük, illetve kinyomtattuk egy Mitsubishi P91 E típusú
printerrel.
Az UH vizsgálat során kizárólag a tumorok vizsgálatát végeztük el, tekintettel arra,
hogy a távoli áttétek kimutatására, így a staging elvégzésére CT vizsgálat történt.
A megfigyelt paraméterek a rendelkezésre álló irodalmi elızmények (Gonzalez de
Bulnes és mtsai, 1998; Hitzer, 2000; Marquardt, 2003) alapján a következık
voltak: méret (T1, T2, T3), alak (kerek, ovális vagy polimorf), szélek (szabályos
vagy szabálytalan), környezı szövetekhez való viszony (elhatárolható, elmosódott),
echotartalom

(echoszegény,

közepes

mértékben

echogen,

echogazdag),

echomintázat (homogén, heterogén). Ezen paraméterek értékelése az alábbiak
szerint történt:
Alak: kerek (benignus), ovális (benignus), polimorf (malignus)
Szélek: szabályos (benignus), szabálytalan ( malignus)
Környezı szövetekhez való viszony: elhatárolható (benignus), elmosódó szélek (
malignus)
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Echotartalom:

echogazdag

(malignus),

közepes

echotartalom

(malignus),

echoszegény (benignus)
Echo-mintázat: inhomogén (malignus), homogén (benignus)
Minden, tapintással észlelt tumor ultrahanggal is kimutatható volt. Minden
elváltozásról készült longitudinális és transversalis síkban is felvétel. Standardként
és összhasonlításul az emlıparenchyma egy olyan része szolgált, amely mentes volt
elváltozásoktól. Ez különösen a az echo-tartalom és –mintázat megítélésében
nyújtott segítséget.
Az ultrahangvizsgálat képanyagát összevetettük a CT és MR vizsgálatok
eredményével. Ennek során figyelembe vettük a képek információ-tartalmát,
kontrasztosságát, a daganat szerkezetének, környezı szövetekhez való viszonyának
megítélésében való alkalmasságát, a mőtermékek jelenlétét is.
4.4. CT és MR képalkotás
Az állatokat 12 óra koplaltatás után altatott állapotban vizsgáltuk. Az állatok
vizsgálatra való elıkészítése a Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet
Állattudományi Alosztályának légkondícionált elıkészítı és mőtı helyiségében
történt. Testtömeg-mérést követıen az elıkészítés során a v. cephalica antebrachiiba kanült ültettünk. A premedikáció minden esetben Diprivan 1%-os injekció
(AstraZeneca - Macclesfield, Cheshire, United Kingdom; 6 mg/ttkg) intravénás
applikálásával történt. A premedikációt követıen a megfelelıen relaxált állapot
elérése után az állatokat intubáltuk (5-11-es intratrachealis tubus), majd altatógépre
(Penlon párologtató, Ohmeda O2-N2O áramlásmérı-szabályozó) kapcsoltuk és 3.05.0 vol % isoflurán (Foran, 1, klór-2,2,2,-trifluoretil-difluoro-metiléter, CHF2-OCHC-CF3) (Isoflurane-gas, Abbott Lab. Ltd., Queenborough, Kent, England) és
1.5-2 vol % oxigén gázelegyet lélegeztettünk be. A CT és az MRI vizsgálathoz
szükséges tartós narkózist 1.5-2.5 vol %-os isoflurán gáz és oxigén vivıgáz (1.5-2
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vol %) keverékével tartottuk fenn (Tóth, 1993). Az altatórendszer elınye, hogy
könnyő

és

mobilis,

egyszerően

sterilezhetı,

spontán

és

ellenırzött

légzésre/lélegeztetésre is alkalmas és a kis ellenállás miatt bármilyen életkorú állat
altatására használható. Hátránya MR inkompatibilitása, így az altatógépet az MR
vizsgálóhelyiségen kívül helyeztük el, a gázkeveréket egy 4 m hosszú gégecsı
vezette az állatokhoz.
A vizsgálatok végeztével az állatokat még alvó állapotban az elıkészítı helyiségbe
szállítottuk, néhány percig oxigéngázt lélegeztettünk be, majd a nyelési reflex
visszatértekor extubáltuk ıket. Ezt követıen 5-10 percen belül, valamennyi állat
komplikáció-mentesen ébredt, majd hazaadtuk az állatokat.
4.4.1. CT vizsgálat
A CT vizsgálat minden esetben az állatok stádium-besorolásához volt
nélkülözhetetlen. A vizsgálatot általános anesztéziában végeztük Siemens
Somatom Plus 4 CT (Siemens AG, Erlangen, Németország) berendezéssel, az MR
képalkotást követıen. A felvételezés során elıször tájékozódó jellegő kétdimenziós
kép (topogram), majd a keresztmetszeti felvételek (tomogram) készültek el a
mellkasbemenettıl a hátulsó lábtıízületig. A vizsgálat a testmérettıl függıen 20-30
percig tartott. Ennek során a következı jellemzı beállítási értékeket használtuk:
felvételenkénti sugárdózis 90 mAs, szeletvastagság 5 mm, lépésköz 10 mm, zoom
faktor 1,2-1,5. Az elkészült felvételeket elıször a tomográf saját számítógépének
adattárolójára és optikai discre, majd innen az intézeti hálózatra mentettük.
Az elkészített felvételek alapján megítélhetı volt, hogy távoli áttétek jelentkeztek-e
már, különös tekintettel a tüdıre, hiszen ez a leggyakrabban érintett szerv az
emlıdaganatok esetében.
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4.4.2. MRI vizsgálat
Az MRI vizsgálatokat szintén általános anesztéziában (a fentiekben leírtaknak
megfelelıen) Siemens Magnetom Vision Plus (1.5 T, Siemens AG, Erlangen,
Németország), valamint Siemens Magnetom Avanto (1.5 T, Siemens AG,
Erlangen, Németország) készülékekkel végeztük. A képeket DICOM szerveren
tároltuk, a kiértékelés számítógépes munkaállomáson történt.
Kutyák emlıinek vizsgálatára alkalmas metodika kidolgozása
Tekintettel a humán MR mammográfiás vizsgálatok kiterjedt alkalmazására és
eredményességére, az ottani gyakorlatban jól bevált vizsgálati metódusok,
szekvenciák adaptációja kutya fajra volt a feladatunk. Általánosságban elmondható,
hogy a humán metodikának az adott faj jellegzetességeihez való módosításával
kiváló vizsgáló eljárásokat nyerhetünk állatok MR vizsgálatához.
Nık vizsgálatához rendelkezésre áll egy speciális emlıtekercs, amellyel a két emlı
szimultán vizsgálata megoldható. Kutyák esetében az emlık száma (9-11
emlıtelep), valamint a méretekbıl adódó eltérések nem teszik lehetıvé egy ilyen
tekercs

alkalmazását,

ezért

mindig

a

testtájéknak

és

az

emlıdaganat

helyezıdésének megfelelı testtekercset használtunk (Body Matrix Coil és Spine
Matrix Coil). Az anatómiai tagoltságot is figyelembe véve az inguinalis és a
caudalis abdominalis, illetve a cranialis, caudalis thoracalis és cranialis abdominalis
emlık vizsgálatát végeztük 1 egységnek tekintve. Az állatokat minden esetben
háton fekvı pozícióban rögzítettük.
A vizsgálat kezdetekor lokalizáló felvételeket készítettünk a daganat(ok)
helyezıdésének, méretének meghatározására, majd három, illetve négy mérést
végeztünk el.
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Natív szekvenciák
Tizenhárom különbözı fajtájú szuka kutyán elvégzett vizsgálat alapján határoztuk
meg az MR vizsgálati metodikát. A natív szekvenciák meghatározása során a
humán diagnosztikában alkalmazott méréseket vettük alapul. Az emlık
helyezıdésébıl és számából adódó eltérésektıl eltekintve, szinte változtatás nélkül
használhatóak ezek a szekvenciák, hiszen a humán és kutya emlık szöveti
összetétele rendkívül hasonló.
Dinamikus, kontrasztanyag adásával végzett vizsgálatok
Tizenöt kutya emlıdaganatainak vizsgálatát elvégeztük T1 súlyozott gradiens echo
dinamikus vizsgálati metódussal is (egy szekvencia az intravénás bolusban
applikált paramagnetikus kontrasztanyag (gadolínium, 2 ml/másodperces beadási
sebesség; 0,1 mmol/kg adagban) beadása elıtt és hat szekvencia azt követıen). A
dinamikus vizsgálat kiértékelése a General Electric (GE, Fairfield, USA) által
kifejlesztett Flextrial Software segítségével történt.
Vizsgálataink homlokterében az állt, hogy a humán gyakorlatban alkalmazott
dinamikus vizsgálattal meghatározható kinetikai és morfológiai paraméterek
mennyiben használhatók kutyák emlıdaganatainak klasszifikációjára.
A DCE vizsgálatra alapozva egy ún. „funkcionális térképet” készítettünk a
daganatokról, amely kiválóan megmutatja az inhomogén struktúrájú daganatok
egyes területei közötti relatív halmozási különbségeket. Ez lehetıvé teszi az ún.
ROI (region of interest) oly módon történı kiválasztását, hogy a tumor
leggyorsabban halmozó, azaz legaktívabb részeinek halmozási görbéit állíthassuk
fel. Az MR vizsgálattal kapott inhomogenitás a tumor egyes részein belül jól
korrelál a szövettani elemzés eredményeivel.
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Összefoglalva, kutyák emlıinek MR vizsgálatához az alábbi, coronalis és
transversalis síkú szekvenciákat találtuk a legmegfelelıbbeknek:
9. táblázat: Az alkalmazott szekvenciák nevei és paraméterei. (TR: time repetition,
TE: time echo, FoV: field of view)
Slice
thickness
(mm)

Szekvenciák

TR
(ms)

TE
(ms)

Flip
angle
(°)

T1 spin echo

444

9,5

150

350x200 256×256

4

T2 spin echo

3500

110

150

350x350 256×256

4

STIR (short TI
inversion recovery)

4500

36

150

350x350 256×256

4

T1 gradiens echo,
dinamikus

12

4,76

25

320x320 256×256

2

FoV
(mm)

Matrix
(pixel)

4.5. Terápia (sebészi beavatkozás)
A mőtéteket a Pelbát és Társa Kft. Kisállat rendelıjében végeztük el. A mőtéti
premedikációhoz szintén Diprivan 1%-os injekciót használtunk, melyet ezután a
fent leírtaknak megfelelıen altatógázos altatással kombináltunk. Az állatokat háton
fekvı pozícióban a mőtıasztalon rögzítettük.
A mőtéti terület elıkészítése a sebészeti aszepszis szabályai szerint történt. A
daganat méretétıl és helyezıdésétıl, valamint az MR vizsgálattal pontosan
meghatározott kiterjedésétıl függıen végeztünk lump-, illetve mammectomiát és
unilateralis

vagy bilateralis

mastectomiát

is.

Eltávolítottuk

a

regionális

nyirokcsomókat is. A sebet két rétegben zártuk, subcutan felszívódó fonallal
(Vicryl, USP 2/0, Johnson&Johnson, Belgium), illetve a bırt nem felszívódó
varróanyaggal (Seralon, USP 0, Serag Wiesner, Németország). Nagymérető
daganatok eltávolítása után a mőtéti területet bedrenáltuk, melyet a 3-5. napon
távolítottunk el. A varratok eltávolítására a mőtét utáni 10-14. napon került sor.
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A mőtétek idıtartama 1,5-3 óra között volt. A mőtét alatt, valamint az ébredés
idıszakában komplikáció egy esetben sem jelentkezett.
A sebészi beavatkozás elıtt antibiotikumot (Amoxysol LA 100ml inj., amoxicillintrihidrát, 150mg/1ml; Bayer, Magyarország) és nem szteroid gyulladás- és
fájdalomcsillapító injekciót (Algopyrin 100 ml inj., noraminofenazon-natriummesilate 50g/100 ml; Ceva-Phylaxia, Magyarország) kaptak az állatok.
A varratok védelme érdekében az állatok a varratszedésig mőtéti gallért viseltek.

4.6. Szövettani mintavétel
A mőtét után az egyes daganatokból és nyirokcsomókból szövettani mintavételt
végeztünk, majd a mintákat 8%-os neutrális formaldehidbe helyeztük.
A mintákat ezt követıen a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karának,
Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszékére szállítottuk. Itt a paraffinos
beágyazást követıen Reichert-féle mikrotommal történt a metszetek levágása, majd
hematoxilin-eozinnal a metszetek festése és beazonosítása. A kórszövettani
vizsgálatok során a haematoxilin-eozin-nal megfestett metszetek kiértékelése két
hisztopatológus véleményén alapult. A szövettani típusok meghatározásánál a
WHO klasszifikációját használtuk fel.
4.7. Immunhisztokémiai vizsgálat

Az immunhisztokémiai vizsgálatokat, ezen belül a Ki-67 proliferációs marker
kimutatását automata géppel (ES 320, Ventana Medical Systems) a Semmelweis
Egyetem Általános Orvosi Karának II. számú Patológiai Intézetében végeztük,
monoklonális egér anti-humán Ki-67 antigént (klón MIB-1) alkalmazva. Több mint
400 irodalmi hivatkozással a MIB-1 antitest vált a referencia monoklonális egér
antitestté a Ki-67 antigén kimutatására formalinban fixált, paraffinba ágyazott
minták esetében. A diagnosztikus hisztopatológiában és sejtbiológiában az antitest
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bizonyítottan értékelhetıen kimutatja a Ki-67 antigént normál és neoplasztikus
szövetekben, pl. lágyszöveti sarcomákban, prosztata adenocarcinomában és
emlıcarcinomában.
Az antigén egy magfehérje, amely reakciót mutat a monoklonális, Ki-67 klónból
származó antitesttel. A Ki-67 antigén jellemzıen a sejtosztódási ciklus aktív
fázisaiban (G1, S, G2 és M-fázis) expresszálódik, és nem jelenik meg nyugvó
sejtekben (G0). Az osztódási fázisok között az antigén kiemelkedıen jól
detektálható a sejtmagban, mivel a mitózis alatt a legtöbb fehérje a kromoszómák
felszínére helyezıdik át. Az antigén gyorsan eltőnik, amint a sejt a nem-osztódó
fázisba kerül és nem látható Ki-67 expresszió a DNS repair folyamat alatt sem.

Az általunk használt protokoll neve labeling index vagy proliferációs index. A
mikroszkópos vizsgálat során - NIKON OPTIPHOT-2 típusú fénymikroszkóp
segítségével - 10 darab, nagy nagyítású (400x-os) látómezıben vizsgáltuk a (Ki-67)
mag-pozitivitást mutató tumorsejteket. A mag-pozitivitás barna színreakció
formájában detektálható. A negatív daganatsejtek kék magi elszínezıdést mutatnak
(háttérfestés haematoxilin). Az általános elvek szerint 10 látómezı kb. 1000 (össz)
sejtet tartalmaz, és a kapott pozitív tumorsejteket százalékosan kiértékelve kapjuk
meg az emlıtumorok sejtciklusban lévı daganatsejtjeinek az arányát. Az
immunhisztokémiai vizsgálat során csak a reprezentatív tumor területeket vettük
figyelembe, így a sejtszegény necroticus, ductectasiás-cysticus, haemorrhagiás,
calcificált, metaplasticus, fibroticus és a peritumoralis részeket nem vontuk be a
Ki-67-elvégzett analízisbe.
A sejtszintő számlálódás hibákat rejthet magában. A pontosság kedvéért ezek
kiküszöbölésére a Labeling index meghatározáshoz le kell számolni az összes
(pozitív-negatív) tumorsejtet, az így kapott százalékos arány pontosabb lesz.
Tovább pontosítja az eredményt, ha a daganat non-neoplasticus részét, azaz a
stromát nem számoljuk bele a parenchyma sejtek frakciójába.
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A vizsgálati mintákról NIKON COOLPIX 4500 (Tokió, Japán) digitális kamerával
készítettünk fotodokumentációt.
4.8. AgNOR-festés
Az AgNOR-festési eljárás a Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Karának
Belgyógyászati Tanszékén történt. A rutin szövettani metszetek deparaffinálása
után a metszeteket Boldy és mtsai. 1989, leírásának módosítása alapján végeztük
(Boldy, 1989).
A festékoldatot két komponensbıl állítottuk össze. Az egyik alkotóelem egy
zselatinoldat, amelyet 0,5 g zselatin (Gelatin from porcine skin, Typa A; SigmaAldrich Hungary Kft.), 0,5 g 88%-os hangyasav, és 25 ml desztillált víz
elegyítésével készítettünk. A megfelelı oldódás elısegítésére, a keveréket
tartalmazó lombikot 30 percre 37 °C-os vízfürdıbe helyeztük. A zselatinoldatot
mindig frissen készítettük.
A festékoldat másik komponense 1 g ezüst-nitrátot (Silver nitrate ReagentPlus™,
>99% (titration), S6506-25G , Sigma-Aldrich Hungary Kft., ) és 1 ml desztillált
vizet tartalmazó ezüst-nitrát oldat. Az oldatot közvetlenül festés elıtt, a külsı fény
mérséklése mellett készítettük, mert az fényérzékeny. Törekedtünk az ezüst-nitrát
kristályok maximális feloldódására. Az oldatot 2:1 arányban elegyítettük a
zselatinos keverékkel, majd 1-2 cseppet a metszetekre cseppentettünk. A festés
ideje 30 perc volt, tökéletesen sötét körülmények között.
Az inkubálási idı letelte után a kenetekrıl desztillált vízzel eltávolítottuk a
felesleges festéket, majd szobahımérsékleten szárítottuk ıket. Száradás után
fénymikroszkóppal, 400-1000x-es nagyítással elemeztük a metszeteket. A
metszetek elemzése részben manuálisan, részben egy számítógépes szofter (IMAN
0.2 Beta színes képfeldolgozó software; Copyright: MTA, KFKI, 2003)
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használatával

történt.

Utóbbi

segítségével

megkaptuk

az

adott

mintára

vonatkoztatott AgNOR-felületet is.
Minden metszetben 100 darab sejtet számoltunk. Megszámoltuk a sejtmagokban
megjelenı feketésbarna szemcsék (AgNOR-ok) számát, méretét és magon belüli
eloszlását. Az össz-AgNOR-számból egy viszonyszámot hoztunk létre, amely az
egy sejtmagon belüli átlagos AgNOR-számot jelöli.
4.9. Alkalmazott statisztikai módszerek

A vizsgálatok során felvett adatokat a Microsoft Excel táblázatkezelı
programjának 10.0 változatával (Microsoft Office XP - 2003) rendszereztük. Az
adatgyőjtés során rögzítettük az állatok kórelızményi adatait, a vérvizsgálat, az
UH, CT és MRI vizsgálatok, valamint a szövettan, immunhisztokémia és az
AgNOR festés eredményeit. Az eredmények statisztikai elemzése SPSS 8.0 for
Windows program alkalmazásával történt (szignifikancia-szint: p<0,05).
A kontraszthalmozási görbetípusok és az elhullási adatok elemzésére KruskalWallis tesztet végeztünk. A Ki-67 pozitivitási százalékok és az egyes szövettani
tumortípusok, valamint ugyancsak ezen értékek és a takarmányozási szokások
összehasonlítására One Way Anova (LSD) tesztet, az immunhisztokémiai vizsgálat
eredménye és az elhullási adatok, valamint az AgNOR paraméterek esetében az
egyes szövettani tumortípusok adatainak összehasonlítására pedig t-próbát
(Levene-teszt) végeztünk. Az AgNOR paraméterek elemzésére ugyancsak
elvégeztük a Pearson-féle korrelációs vizsgálatot, az állatok korának és stádiumbesorolásának figyelembe vételével.

73

5. Eredmények

5.1. Kórelızményi adatok, fizikális vizsgálat
A vizsgálatokat 30, különbözı fajtájú és korú, ivarilag intakt szuka kutyán
végeztük el. A kutyák adatait a 7. táblázat tartalmazza.

A vizsgált kutyák 16 fajtába voltak sorolhatók, kiemelkedıen magas volt az
elıfordulási gyakoriság a keverékek (7) és a német juhászkutyák (6) körében.
Ennek

alapján

beszélhetünk

fajtaprediszpozícióról,

ugyanakkor

ennek

megítéléséhez fontos lenne ismernünk a teljes kutyapopulációra vonatkozó fajtamegoszlási adatokat. Ilyen adatbázis jelenleg Magyarországon nem hozzáférhetı.

Fajtamegoszlás
8
7
6
5
4
3
2
1

3. ábra: A vizsgált kutyák fajtamegoszlása
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A szukák átlagos életkora 9,6 év volt, testtömegük 26 kg. Az életkorra vonatkozó
eredményünk megfelel a szakirodalmi adatoknak (Bostedt és Tammer, 1995),
fontos azonban azt is kiemelnünk, hogy a tumorok elıfordulási gyakorisága az
életkor elırehaladtával erıs pozitív korrelációt mutat. Valamennyi állat ivari
státuszát tekintve intakt volt, azaz sem ovari-, sem ovariohysterectomiát nem
végeztek rajtuk. A tulajdonosok megfigyelése alapján a kutyák egy kivételével (8
éves rottweiler, 2-4-szer évente) kétszer ivarzottak évente. Négy állatnál figyeltek
meg rendellenességet az ivarzás alatt, melyek a következık voltak: erısen duzzadt
emlık (11 éves dobermann), hüvelyelıesés (13 éves francia bulldog), 21-30 napig
tartó ivarzás (9 éves keverék) és az ivarzás után fellépı méhvérzés (9 éves nápolyi
masztiff). Az ellések tekintetében a két szélsı érték az egyáltalán nem kölykezett és
a 8 fialás volt. Álvemhesség a vizsgált egyedek közül 10 állatnál fordult elı, 3
szukánál gyakran (6-szor és 10-szer), a többinél 1-2-szer. Az álvemhesség a
szukákban egy hormonális hatásra létrejövı, az emlık erıs ödémás beszőrıdésével,
illetve a tejelválasztás megindulásával, viselkedés-változással járó állapot, amely a
késıi metösztrusban jelentkezhet. Hatása az emlıtumorok kialakulásában nem
egyértelmő (Bostedt és Tammer, 1995), ugyanakkor az általunk vizsgált kutyák
1/3-ban elıfordult. Nyolc kutyát kezeltek hormonkészítménnyel, ez minden esetben
az ivarzás elnyomása miatt adott depo hatású gesztagén volt. Öt állatnál egyszer,
két állatnál háromszor és egy állatnál öt alkalommal adtak be medroxiprogeszteron-acetát (Depo-Promone, 50 mg/ml; Pfizer Animal Health) injekciót,
amely növeli a betegség kialakulásának esélyét (Ruttemann, 1990).
A kórelızményi adatok felvétele során figyelmet fordítottunk a daganat
észlelésének idıpontjára, illetve az észlelés és az általunk végzett vizsgálat között
eltelt idıtartam hosszára. A legkiugróbb eset öt év. Három tulajdonos esetében volt
ez az idıtartam 2-5 év között. Ezek részben addig vártak az állatorvosi vizsgálattal,
amíg a daganat mérete, helyezıdése miatt az már kifejezetten zavarta a kutyát,
másrészrıl pedig ugyan volt állatorvosi vizsgálat, de maga az állatorvos sem
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tulajdonított nagy jelentıséget a betegségnek. Mindenképpen igaz az, hogy
maguknak az állatorvosoknak is csak az utóbbi öt évben változott, illetve változik
fokozatosan a tumoros betegségekhez való hozzáállása. A vizsgálataink során
azonban voltak olyan egyedek is, melyek a tulajdonos vagy beküldı állatorvos
kolléga észlelése után 1-3 héttel már vizsgálatra kerültek.
A

daganatok

elhelyezkedése

tekintetében

eredményeink

megegyeznek

a

szakirodalmi adatokkal (Withrow és MacEven, 1989; Ferguson, 1985), azaz a
caudalis abdominalis és az inguinalis emlık voltak a leggyakrabban érintettek.
Ennek hátterében az állhat, hogy a hátulsó emlık nagyobbak, parenchymadúsabbak, ezáltal a daganatképzıdés valószínősége nagyobb.
A takarmányozási szokásokat vizsgálva általánosságban elmondható, hogy
viszonylag kevés a kizárólag gyári konzervet és tápot etetı gazdák száma. A
takarmányozási adatokat feldolgozva azt találtuk, hogy az általunk vizsgált kutyák
70%-a kap házi vegyes eleséget (maradékot), 30%-uk kap kizárólag gyári eleséget
(tápot és konzervet), és 20%-uk vegyesen (utóbbi csoportban az arányok nehezen
vizsgálhatók). Tehát a vizsgálatba bevont kutyák nagy részben otthoni maradékon
élnek, ami a szakirodalmi adatok szerint kedvezıtlen tényezı az emlıdaganatok
kialakulásában.
10. táblázat: A vizsgált egyedek megoszlása a takarmányozási szokásokat
figyelembe véve.
házi
gyári (konzerv+táp)
házi+gyári (konzerv+táp)

15
9
6

A kutyák a képalkotás idején egyéb, a fizikális vizsgálattal kimutatható
betegségben nem szenvedtek, kielégítı általános állapotúak voltak három állat (7
éves keverék, 9 éves bullmasztiff, 11 éves óriás schnauzer) kivételével. Az alábbi,
fıbb tüneteket mutatták:
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•

Keverék: hátulsó testfél gyengeség, mindkét hátulsó végtagon elhúzódó
propriocepció, renyhe mély fájdalomérzet

•

Bullmasztiff: súlyos fokú kachexia és dyspnoe

•

Óriás schanuzer: közepes fokú dyspnoe

5.2. Vérvizsgálat
Tizenkét állatnál mértünk emelkedett fehérvérsejtszámot, öt állat esetében
magasabb eosinophil granulocyta százalékot, az ALT hat, az ALP kilenc, az LDH
pedig huszonöt állat esetében volt magasabb a megengedett határértéknél.
A laktát-dehidrogenáz ötféle ismert izoenzime a szervezet szöveteiben általánosan
elıfordul, megtalálható a vázizomban, szívizomban, a májban, a vörösvérsejtekben,
a csontban, a tüdıben stb. Az enzimaktivitás nagyságrendekkel nagyobb
gyulladásos, traumás vagy toxikus eredető vázizom-károsodáskor, myocarditiskor,
májfunkciózavarban, szívizom-ischaemia esetén, malignus lymphomákban, illetve
nekrotizáló tumorok esetén (Gaál és mtsai, 1999). A laktát-dehidrogenáz enzim
daganatos betegségek esetében mérhetı emelkedett értékét tehát a mi vizsgálataink
is alátámasztották.
A kálcium emelkedett szintje a paraneoplasztikus szindrómák jelenlétekor gyakori,
illetve hypercalcaemia esetén rendkívül gyakran valamilyen tumor detektálható
(lymphoma,

multiplex

myeloma,

csontdaganatok,

thymoma,

pikkelysejtes

carcinoma, emlıcarcinoma stb.), melynek malignusságára utalhat ez a labor-eltérés
(Elliot és mtsai, 1991). Emelkedett Ca2+-szintet vizsgálataink során azonban egy
állatnál sem tapasztaltunk.
5.3. UH vizsgálat
Az emlık utrahang vizsgálata a humán gyakorlatban széles körben elterjedt, jól
alkalmazható eljárás, részben a tumorok megelızése, részben pedig azok biológiai
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természetének a sebészi beavatkozás elıtti meghatározásában (Friedrich, 1999).
Kutyák emlıtumorainak vizsgálatában Gonzalez de Bulnes és mtsai (1998)
végeztek tanulmányokat. A nık esetében az ovális alakú tumorok általában
rosszindulatúak, ilyet azonban kutyák esetében az anatómiai viszonyok
következtében

csak

ritkán

találunk

(Marquardt,

2003).

Ugyancsak

jól

elkülöníthetık nık esetében az emlıben elıforduló anechogén területek, amelyek
az esetek többségében jóindulatúak (ciszták, mastopathiás csomók, fibrosis,
fibroadenoma stb.). Kutyák esetében a tumor-asszociált folyadékgyülemek
általában

a

rendkívül

nagymérető

elváltozások

jellegzetességei,

amelyek

tumornekrózis, illetve kavitáció következményei és punkciójukkor véres-vörhenyes
tartalom nyerhetı. Az echogenitás jelezheti a malignitást: a jóindulatú tumorok
általában echo-szegények, míg a rosszindulatúak általában echo-gazdagok. Az
echo-mintázat a tumorszövet struktúrájának homogenitását jellemzi. Szemben a
nıkkel, szuka kutyákban igen gyakoriak a vegyes daganatok (Owen, 1979), melyek
többféle szöveti komponensbıl tevıdnek össze és egyes részeik akár erısen
differenciálódottak lehetnek. Az elırehaladott differenciáltsági fok a jóindulatú
tumorokra jellemzı, így azokra inhomogén belsı szerkezet lenne elırejelezhetı,
ugyanakkor ez sokkal inkább a malignus tumorok jellegzetessége. Az echomintázatnak elsısorban a gyulladásos folyamatoknak a daganatos elváltozásoktól
való elkülönítésében van szerepe. A gyulladásos régiókra általában inhomogén kép
jellemzı, amely az egész emlıkomplexumra kiterjed.
Az ultrahang vizsgálatokat a daganatok alakjának, szélének, méretének, belsı
szerkezetének,

környezı

szövetekhez

való

viszonyának,

kiterjedtségének

jellemzésére végeztük el. Metasztázisok felkeresésére nem alkalmaztuk, az
elvégzett CT képalkotás nem tette ezt szükségessé.
Az általunk vizsgált esetekben a daganatok jellemzésére, különösen összevetve az
MR képalkotással, az UH csak mérsékelten volt alkalmas. Az alak és a széli részek,
valamint a környezı szövetekhez való viszony megítélése nehéz volt, különösen
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nagymérető (>3 cm) tumorok esetében. Szükséges egy, a kutyák emlıinek
anatómiai, hisztomorfológiai viszonyaihoz igazodó, a nagymérető tumorokat is jól
leíró rendszer kidolgozása. Ugyanakkor a belsı szerkezet jól leírható (folyadéktartalom, szeptáltság, echotartalom és -mintázat). Szinte valamennyi tumor
esetében találtunk echoszegény, folyadékkal telt rekeszeket. A daganatok
típusainak vizsgálatára, a benignus-malignus jelleg megállapítására ez az eljárás
önmagában nem megbízható, bár esetünkben csak két elváltozás volt jóindulatú és
ezekben az esetekben nem találtunk kifejezett morfológiai eltérést a többi,
rosszindulatú tumorral összevetve, egyik vizsgált UH-jellemzı esetében sem.
Ugyanakkor az UH-vezérelt citológiai mintavétel pontosabb, jobban irányítható,
mint a vakon történı aspiráció. A képek minıségét tekintve ebben az esetben
leggyakoribbak a mőtermékek. Az UH vizsgálat valós prognosztikai értékének
megítélésére nagyobb számú vizsgálat elvégzése szükséges.
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Cutis

Tumor

Foly.gyülem
Hasfal

Foly.gyülem

Septum

Tumor

4. ábra: Carcinoma simplex UH képe (német juhászkutya, 13 év és belga
juhászkutya, 13 év): heterogén belsı szerkezet, illetve folyadék-gyülem. A
környezı szövetekhez való kapcsolat nehezen megítélhetı.
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Foly.gyülem

Septum

Hasfal

Foly.gyülem

Septum

5. ábra: Carcinoma complex UH képe (német vizsla, 12 év): szeptáltság, folyadéktartalmú, cisztózus területek. A daganat kiterjedtsége nehezen megítélhetı.
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Tumor

Foly.gyülem

Hasfal

6. ábra: Carcinosarcoma UH képe (tacskó, 13 év): heterogén belsı szerkezet,
szeptáltság, folyadék-gyülem. A hasizmoktól jól elkülönülı daganat.

5.4. CT vizsgálat
Ezzel a vizsgálattal a távoli áttétek jelenlétét erısítettük meg, illetve zártuk ki, azaz
a betegek stádium-besorolásához volt a vizsgálat elengedhetetlen. Elsısorban a
tüdıt, másodsorban a hasüregi szerveket, csontokat vizsgáltuk. Öt kutya esetében
találtunk távoli áttéteket, négy esetben a tüdı, egy esetben a gerinc volt érintett.
11. táblázat: A távoli áttéttel rendelkezı egyedek és a metasztázisok
lokalizációja.
Fajta
Tumor Nyirokcsomó Távoli áttét Staging Áttét helye
Óriás schnauzer (9 év)
T3
N1
M1
V.
tüdı
Keverék (7 év)
T2
N1
M1
V.
gerinc
Bullmasztiff (9 év)
T3
N1
M1
V.
tüdı
Óriás schnauzer (11 év)
T3
N1
M1
V.
tüdı
Középázsiai juhász (10 év)
T3
N1
M1
V.
tüdı
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Tumor
metastasis

Lobus medius
pulmonis dexter

M.
longissimus
thoracis
Vertebra

Lobus
accessorius
pulmonis dexter
Cor
Lobus cranialis
pulmonis sinister

7.ábra: Bullmasztiff (9 év) mellkasáról készült CT kép, kiterjedt, multiplex
kétoldali tüdımetastasisokkal.

Aorta
Oesophagus
Lobus caudalis
pulmonis dexter
Vena cava
caudalis

Lobus caudalis
pulmonis sinister
Diaphragma
Tumor

Hepar

8. ábra: Középázsiai juhászkutya (10 év), tüdımetasztázis.
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M. longissimus thoracis
M. iliocostalis
Corpus vertebrae
Lobus caudalis pulmonis
sinister

Lobus medius
pulmonis dexter
Bronchus
principalis dexter

Bronchus principalis
sinister
Tumor

Hepar

9. ábra: Óriás schnauzer (11 év), tüdımetasztázis.

Tumor
Colon
descendens
Corpus vertebrae
lumborum

M. longissimus
lumborum
Mm. multifidi

10. ábra: Óriás schnauzer (9 év), fekélyes carcinoma complex.
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M. obliquus externus
abdominis
M. longissimus
lumborum
M. psoas minor et M.
iliopsoas

Tumor
M. transversus
abdominins

Cornu uteri dextrum

11. ábra: Tacskó (13 év), carcinosarcoma.

M. iliocostalis
M. quadratus
lumborum

M. psoas minor
Colon descendens

Tumor
Vesica urinaria

12.ábra: Német vizsla (12 év), heterogén belsı szerkezető carcinoma complex.

85

Ala ossis ilii

Corpus vertebrae
lumbalis VII

M. .iliopsoas
Colon descendens

Flexura duodeni
caudalis
Vesica urinaria

Tumor

13. ábra: Nápolyi masztiff (9 év), carcinoma simplex tubulopapillare.

5.5. MR vizsgálat
5.5.1. Natív MR vizsgálat
Humán vizsgálatnál nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a ciklus mely idıszakában
történjen a vizsgálat. Bár a szuka kutyák ivari ciklusa hosszabb és több szakaszra
osztható, igyekeztünk elkerülni a hormonális hatások miatti eltérések jelenlétét,
ezért minden kutyát az anösztrus idıszakában vizsgáltunk.
A T1 súlyozott felvételeken jelgazdagnak bizonyultak a gyors T1 relaxációs
idıvel rendelkezı szövetek, így az emlıben található zsírszövet, valamint a
fehérje tartalmú folyadék-gyülemek, míg jelszegények a magas víztartalmú
ödémásan beszőrıdött területek, valamint a gáz és a csont. Fehérjemolekulák
jelenléte egy cisztás elváltozásban lerövidíti a folyadék T1 relaxációs idejét,
vagyis emeli a jelintenzitást, a makromolekulák jelenléte ugyanis lelassítja a
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molekuláris mozgást. A csontszövet és a meszes képletek, ahol a molekulák
többé-kevésbé rögzítettek, gyakorlatilag alig adnak mágneses magrezonanciás
jelet, vagyis minden szekvenciában jelmentes képletként ábrázolódnak.
T2 súlyozott felvételeken jelgazdagok a folyadéktartalmú szövetek, beleérte a
patológiás eredető folyadék-gyülemeket is, amelyek rendkívül gyakoriak a
malignus emlıdaganatokban, jelszegények a különbözı lágyszöveti struktúrák,
az emlı parenchyma állománya, a gáz és a csont. A cystosus képletek körüli
stromális állomány a T1 és a T2 súlyozott felvételeken is közepes jelintenzitással
ábrázolódik. Gáz és csont (mész) karakterisztikájú képleteket nem találtunk
egyik állatban sem, bár az emlıdaganatok némelyikében elıfordulhat
kalcifikáció.
Amennyiben sok zsírszövetet tartalmazó képleteket vizsgálunk, lehetıség van a
zsírból jövı magas jel elnyomására, melyre többféle módszer létezik. Ezek
egyike az ún. STIR (Short tau Inversion Recovery) szekvencia. A módszer
alkalmazásával egyrészt megszabadulhatunk a többi képlet értékelését
megnehezítı, zavaró, zsíszövetbıl származó, magas jelintenzitástól, másrészt
bizonyíthatóvá válik egy adott szövet zsírszöveti jellege is (Longmore, 1989). A
kutyák emlıi jelentıs mennyiségő zsírt tartalmaznak, ezért a bennük található
daganatok, különösen a kismérető elváltozások felismerése során jó szolgálatot
tesz ez a szekvencia. Esetünkben ugyan valamennyi daganat már a T1 súlyozott
képeken is jól körülhatárolható volt, ugyanakkor a STIR szekvencia
alkalmazásával mind a belsı szerkezet, mind a környezı szövetekhez való
viszony részletgazdagabban ábrázolódott. Bár a belsı szerkezet, és különösen a
szeptáltság megállapítása a humán gyakorlatban a kontrasztos felvételek
elemzésével történik, az emlık felépítése és a tumorok mérete lehetıvé tette
ezek vizsgálatát már a natív képek segítségével is. Tapasztalatunk szerint a
daganat alakjának megítélése, amely a tumor klasszifikációjában az elsı lépések
egyike, nem történhet egy az egyben a humán besorolásnak megfelelıen. Ennek
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oka, hogy a tumorok egy része nem az emlıparenchyma állományába
beágyazottan megtalálható, kismérető góc formájában kerül diagnosztizálásra,
hanem már olyan jelentıs méretet ér el, mely többszörösen meghaladja az adott
emlıtelep fiziológiai méretét. Így is leírható természetesen a tumor alakja és
széli részeinek jellemzıi, de kissé másként kezelendı, mint humán
viszonylatban.
12. táblázat: A daganatok morfológiai jellemzıi
Fajta
tacskó
német vizsla
rottweiler
óriás schnauzer
német juhász
keverék
keverék
dobermann
bullmasztiff
belga juhász
keverék
dobermann
francia bulldog

Kor
13
12
8
9
9
6
7
11
9
11
7
10
13

Alak
Szélek
Belsı szerkezet Szeptáltság
ovális szabálytalan
heterogén
van
ovális
lobulált
heterogén
van
hosszúkás elmosódó
átmeneti
nincs
hosszúkás szabálytalan
heterogén
van
hosszúkás elmosódó
átmeneti
nincs
ovális
szabályos
átmeneti
nincs
hosszúkás elmosódó
heterogén
nincs
ovális
szabályos
homogén
nincs
ovális
szabályos
heterogén
nincs
hosszúkás elmosódó
homogén
nincs
ovális
elmosódó
heterogén
nincs
elnyújtott szabálytalan
heterogén
nincs
ovális
szabályos
heterogén
van

A vizsgált kutyákban leggyakrabban elıforduló daganat-típus a carcinoma volt
(simplex és complex), illetve három állatban találtunk carcinosarcomát. Ezek
heterogén szerkezető, a T1 súlyozott felvételeken jelszegény, a T2 súlyozott
felvételeken

jelgazdag

patológiás

folyadék-gyülemet,

valamint

közepes

jelintenzitású szeptumokat tartalmazó, a hasizmokat nem involváló, azoktól
jelintenzitásában eltérı, jól elkülöníthetı daganatok voltak. A simplex és
complex carcinomákat az MR képek alapján nem lehet elkülöníteni.
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Két állatban találtunk jóindulatú elváltozásokat: egy benignus vegyes tumort egy
keverék kutyában (csak natív vizsgálat) és egy areaktív emlıcisztát egy német
juhász szukában (dinamikus vizsgálat is). A natív MR képeken a benignus
vegyes tumor homogén szerkezető, jól körülírt, a T1 súlyozott képeken
jelszegény, T2 súlyozott felvételeken jelgazdag képlet. Az emlıciszta heterogén
szerkezető, az emlı parenchyma állományától nehezen elkülöníthetı, a T1
súlyozott képeken jelszegény, T2 súlyozott felvételeken jelgazdag elváltozás. A
dinamikus vizsgálattal kontraszthalmozást a képlet nem mutatott.
5.5.2. Dinamikus, kontrasztanyag adásával végzett MR képalkotás
A dinamikus MR vizsgálatok kiértékelését mindig a morfológiai és kinetikai
paraméterek elemzésével végeztük el. Feljegyeztük a daganatok alakjának,
széleinek, belsı szerkezetének jellemzıit, valamint az esetleges szeptumok
jelenlétét gadolínim kontraszt adását követıen.
13. táblázat: A dinamikus vizsgálatnak alávetett egyedek daganatainak morfológiai
jellemzıi.
Fajta
Kor (év)
német juhász
7
keverék
13
keverék
9
óriás schnauzer
11
középázsiai juhász
10
cocker spániel
1,5
foxterrier
8,5
keverék
9
német juhász
10
német juhász
12
német juhász
8
nápolyi masztiff
9
keverék
11
pointer
10,5
belga juhász
13

Alak
Szélek
Belsı szerkezet Szeptáltság
ovális
elmosódó
átmeneti
nincs
ovális
lobulált
heterogén
van
ovális
elmosódó
átmeneti
nincs
hosszúkás szabálytalan
heterogén
van
ovális
spikulált
heterogén
nincs
ovális
szabályos
heterogén
van
elnyújtott elmosódó
átmeneti
nincs
kerek
szabályos
heterogén
nincs
elnyújtott elmosódó
átmeneti
nincs
hosszúkás elmosódó
átmeneti
nincs
ovális
elmosódó
heterogén
nincs
ovális
szabályos
heterogén
nincs
hosszúkás
lobulált
heterogén
nincs
hosszúkás elmosódó
átmeneti
nincs
ovális
lobulált
heterogén
van
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A kiértékelı program segítségével kijelöltük a daganatok legaktívabb területeit
(ROI meghatározás), és értékeltük az ezekhez kapcsolható halmozási görbéket.
Ezen görbék felvételével a következıket tapasztaltuk: tizenöt kutya közül 1 állatnál
volt a talált elváltozás jóindulatú (areaktív emlıciszta), a többi állatnak
rosszindulatú tumora volt. A benignus elváltozás esetében nem tapasztaltunk
kontraszthalmozást. A rosszindulatú tumorok esetében tíznél a halmozási görbe is
egyértelmően jelezte a daganat malignitását, egy carcinoma complex, két
carcinoma simplex és egy adenocarcinoma (citológiai klasszifikáció) esetében
elhúzódó halmozási görbét találtunk, valamint egy carcinosarcoma esetében nem
volt

kifejezett

halmozás.

Az

emlıciszta

esetében

nem

tapasztaltunk

kontraszthalmozást. A görbék jellemzıit az alábbi táblázat mutatja:
14. táblázat: A dinamikus vizsgálatnak alávetett egyedek tumorainak szövettani és
kontraszthalmozási sajátosságai
Fajta
Kor (év)
német juhász
7
német juhász
13
keverék
9
óriás schnauzer
11
középázsiai juhász
10
cocker spániel

1,5

foxterrier
keverék
német juhász
német juhász
német juhász

8,5
9
10
12
8

nápolyi masztiff

9

keverék
pointer
belga juhász

11
10,5
13

Tumor típusa
Carcinoma complex
Carcinoma simplex solidum
Carcinoma simplex solidum
Carcinoma complex
Adenocarcinoma*
Carcinoma simplex
tubulopapillare
Carcinoma simplex
Adenocarcinoma*
Areaktív emlıciszta
Carcinoma complex
Carcinosarcoma
Carcinoma simplex
tubulopapillare
Carcinosarcoma
Carcinoma simplex solidum
Carcinoma simplex solidum

.

90

Görbe típusa
elhúzódó halmozás
plató
korai halmozás és wash-out
plató
korai halmozás és wash-out
elhúzódó halmozás
korai halmozás és wash-out
elhúzódó halmozás
nincs kifejezett halmozás
plató
korai halmozás és wash-out
elhúzódó halmozás
nincs kifejezett halmozás
plató
plató

A halmozási görbe-típusokat és az elhullási adatokat elemezve (SPSS program,
Kruskal Wallis teszt) ugyanakkor nem találtunk összefüggést ezen két paraméter
között (1. elhúzódó halmozás; 2. plató görbe; 3. wash-out görbe; p értékek:
0,495; 0,777; 0,655):
Az MR-vizsgálatok jelentısége nagy a különbözı szervek tumoros elváltozásainak
kimutatásában. A paramagnetikus kontrasztanyag, a Gd-DTPA bevezetése új utat
nyitott a turnordiagnosztikában, a legújabb módszerek segítségével egészen kis
mérető daganatok is kimutathatók. Kaiser és Zeitler (1989) számoltak be elıször
arról, hogy a malignus emlıelváltozások 0,1 mmol/ttkg Gd-DTPA beadása után
gyors kontrasztanyag-halmozást mutatnak, a jelintenzitás emelkedése 2 perc után
platót képez. Kaiser és mtsai szerint a benignus elváltozások lassabb ütemben
halmoznak, és a kontrasztanyag beadása után csak 8 perc múlva éri el a
jelintenzitás a maximumot. Stack és mtsai (1990) tanulmánya megerısítette azt a
feltevést, hogy a malignus és benignus emlıtumorok kontrasztanyag-halmozása
különbözik.
Többen beszámoltak már az emlı MR-vizsgálatának magas szenzitivitásáról.
Heywang egy 217 emlıcarcinomás esetet feldolgozó áttekintı tanulmányában
99,5%-os szenzitivitást említ (1993), az itt szereplı összes malignus tumor
kontrasztanyag halmozást mutatott. Kaiser (1992) az emlı MR-vizsgálat
szenzitivitását 97,3%-nak találta, anyagában 119 carcinomát dolgozott fel, melyek
a kezdeti fázisban is halmozták a kontrasztanyagot. Tanulmányában megállapítja,
hogy az összes általa vizsgált emlıcarcinoma kontrasztanyag-halmozó. Emellett
néhányan már közöltek olyan malignus emlıelváltozásokat, melyek Gd-DTPA
beadása után nem halmoznak: Fischer ás mtsai (1993) 2 tévesen negatív eredrnényt
adó noninvazív carcinomáról, Wilhelm és mtsai (1992) egy 2 cm-es nem halmozó
invazív lobularis carcinomáról, Rubens ás mtsai (1991) egy 1 x 3 x 4 cm átmérıjő
tévesen negatívnak véleményezett intraductalis carcinomáról számoltak be. 1996 és
1997 között megjelent 16 emlı-MR-rel foglalkozó közlemény metaanalízise során
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kiderült, hogy a malignus emlıfolyamatok kimutatásában az MRM szenzitivitása
63 100%, specificitása 21 100% között mozog, azonban az optimális
szenzitivitás 95%, a specificitás pedig 67% (Hrung és mtsai, 1999). Az egymásnak
ellentmondó közlemények hátterében valószínőleg a különbözı vizsgálati
technikák és értékelési eljárások állhatnak. Ugyanakkor a mi vizsgálataink során is
– bár a technikai eljárások és a kiértékelés standardizált volt – találtunk olyan
elváltozásokat, melyek nem az elvárhatónak megfelelıen mutattak morfológiai és
kinetikai sajátságokat. Ez azonban a humán gyakorlatban is elıforduló probléma.
Bóné és mtsai (2001) 145 carcinoma MR-vizsgálata során 11 tévesen negatív
diagnózist állítottak fel, ami 92%-os szenzitivitást eredményezett. Ezek közül 6
elváltozásban egyáltalán nem vagy csak nagyon gyenge halmozást lehetett
megfigyelni a posztkontrasztos képeken. A 11-bıl 4 esetben az emlıfolyamatot
retrospektív értékeléssel sem tudták kimutatni. Két laesiót sikerült azonosítani
retrospektív módon, melyek azonban nem halmozták a kontrasztanyagot. Öt
tumorban volt halmozás, de a halmozás jellege nem utalt malignitásra, az
elváltozások jelintenzitása a posztkontrasztos képeken folyamatosan emelkedett.
Azok az emlıtumorok, melyek kisebbek a szeletvastagságnál, természetesen
elnézhetık. Ebbıl eredı hiba a kutyák vizsgálata során nem volt, hiszen
valamennyi tumor relatív nagy kiterjedéső volt, és a nagy térbeli felbontás
érdekében kis szeletvastagsággal történtek a vizsgálatok.
Az elváltozások emlın belüli elhelyezkedése szintén befolyásolhatja a diagnózist,
ezen kívül a tumorok hisztológiai típusa is magyarázatot adhat a tévesen negatív
leletekre. A malignus elváltozásokban észlelt atípusos lassú kontrasztanyaghalmozás, vagy a halmozás hiánya a tumorok bizonyos szövettani tulajdonságaival
függhet össze. A kis méret, a tumoron belül található fibroticus területek vagy az
alacsony proliferációs aktivitás mind atípusos kontrasztanyag- halmozást
eredményezhetnek (Bóné és mtsai, 1998a és 1998b).
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M. rectus abdominis
Intestinum tenue
Tumor
Vesica urinaria

A. et V. femoralis
A. et V. circumflexa
femoris medialis

M. gracilis

M.obturatorius
externus

a.)

M. rectus abdominis
Intestinum tenue
Tumor

Vesica urinaria
Tumor

M. rectus femoris

b.)
14. ábra: T1 (a)-, és T2 (b)-súlyozott spin echo szekvenciák (coronális sík)
(11 éves óriás schnauzer); carcinoma complex.
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Tumor

Rectum

M.rectus femoris

Corpus ossis ilii

Tumor

M. quadriceps
femoris
Rectum
M. gluteus medius
Sacrum

Ala ossis ilii

15. ábra: T1 súlyozott spin echo szekvencia (transversalis sík), 11 éves óriás
schnauzer
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Intestinum tenue

Ossa metacarpalia II.-V.

Vesica
urinaria
Tumor

Intesti
num
tenue

Ossa metacarpalia II-IV.

Vesica urinaria
Tumor

16. ábra: T1 és T2 súlyozott spine echo szekvencia (coronális sík), 9 éves
nápolyi masztiff; carcinoma simplex tubulopapillare.
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Intestinum tenue
Ossa metacarpalia II.-IV.

Vesica urinaria

Tumor

17. ábra: STIR szekvencia, coronális sík, 9 éves nápolyi masztiff

Colon transversum

A. epigastrica
caudalis
superficialis

Tumor

18. ábra: Szubsztrakciós kép (győrőszerő halmozás), 9 éves nápolyi masztiff
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M. rectus abdominis

Tumor

Condylus
femoris
M. adductor

Tibia

M. gracilis

M. rectus
abdominis

Tumor

Condylus femoris
M. adductor

Tibia

M. gracilis

19. ábra: T1 és T2 súlyozott spin echo szekvencia, coronális sík (8,5 éves
foxterrier); carcinoma simplex.
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Extremitas distalis radii
Ossa carpalia

M. rectus abdominis

Tumor

20. ábra: STIR (short tau inversion recovery) szekvencia (coronális sík)
(13 éves német juhászkutya); carcinoma simplex solidum.

Ossa carpalia

M. rectus abdominis

Condylus ossis femoris

Tumor

Tibia
M. adductor

a.)
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Ossa carpalia

M. rectus abdominis

Condylus ossis femoris

Tumor

Tibia
M. adductor

b.)

A. epigastrica caudalis superficialis
Tumor

c.)
21. ábra: T1-súlyozott (coronális síkú) dinamikus gradiens echo szekvencia a
dinamikus mérés kezdeti (a) és végsı (b) szakaszában, valamint a szubsztrakciós
kép (c) (13 éves német juhászkutya, carcinoma simplex solidum)
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a.)

b.)

c.)

22. ábra: 13 éves német juhászkutya, T1-súlyozott dinamikus kontraszthalmozásos felvétel (a) és funkcionális térkép (b). Plató görbe (carcinoma
simplex solidum) (c).
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a.)

b.)

c.)
23. ábra: 11 éves óriás schnauzer, T1-súlyozott dinamikus kontraszt-halmozásos
felvétel (a). A gadolínium kontraszt alkalmazását követıen az ún. funkcionális
térképen (b) kijelölhetı a daganat legaktívabb része (region of interest=ROI). Az
elsı két percben a tumor (carcinoma complex) kontraszthalmozása maximális
értékét eléri, majd a hatodik percig egy plató görbe látható (c).
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a.)

b.)

c.)
24. ábra: 9 éves nápolyi masztiff, T1-súlyozott dinamikus kontraszt-halmozásos
felvétel (a) és funkcionális térkép (b). Elhúzódó halmozás (carcinoma simplex
tubulopapillare) (c).
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5.6. A szövettani vizsgálat eredménye
A hisztológiai elemzés eredményét a következı táblázat foglalja össze (WHO
klasszifikáció szerinti besorolás):
15. táblázat: A citológiai/szövettani vizsgálat eredménye.
Fajta
Tacskó (Picur)
Német vizsla (Lexi)
Rottweiler (Léda)
Óriás schnauzer (Bessy)
Német juhász (Bella)
Keverék (Blacky)
Keverék (Csita)
Keverék (Szuszi)
Francia bulldog (Huny-huny)
Német juhász (Kira)
Német juhász (Csöpi)
Keverék (Fifi)
Óriás schnauzer (Sziszi)
Középázsiai juhász (Bogyó)
Cocker spániel (Alma)
Foxterrier (Szuszi)
Keverék (Tina)
Német juhász (Buksi)
Német juhász (Linda)
Német juhász (Rini)
Nápolyi masztiff (Alíz)
Német juhász (Papp Sándor)
Keverék (Foltos)
Pointer (Dorka)
Puli (Fürtös)
Belga juhász (Mini)

Kor Staging
Szövettan
13
IV.
carcinosarcoma
12
III.
carcinoma complex
8
III.
carcinoma complex
9
V.
carcinoma complex
9
II.
carcinoma simplex tubulopapillare
6
benignus vegyes tumor
7
V.
carcinoma complex
7
II.
carcinoma simplex tubulopapillare
13
II.
carcinoma simplex solidum
7
II.
carcinoma complex
13
III.
carcinoma simplex solidum
9
II.
carcinoma simplex solidum
11
V.
carcinoma complex
10
V.
adenocarcinoma*
1,5
I.
carcinoma simplex tubulopapillare
8,5
I.
carcinoma simplex
9
III.
adenocarcinoma*
10
areaktív emlıciszta*
12
I.
carcinoma complex
8
III.
carcinosarcoma
9
III.
carcinoma simplex tubulopapillare
9
III.
Carcinoma simplex tubulare
11
III.
carcinosarcoma
10,5
IV:
carcinoma simplex solidum
13
II.
Carcinoma simplex solidum és carcinoma complex
13
III.
carcinoma simplex solidum

A *-gal jelölt esetekben aspirációs citológiai mintából történt a daganat-tipizálás.
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25. ábra: A kórszövettani felvételen (H.E.; 100X) a kép alsó-középsı részén
(fekete nyíl) az emlımirigy állományában metaplasticus alapon kialakult, éles
határral rendelkezı chondroma látható, melynek kiérett sejtjei (chondrocyták)
(fehér nyíl) bıséges exracellularis alapállományba ágyazottan, szabálytalanul
helyezkednek el. A kép jobb felsı részén a benignus vegyes tumor
myoepithelioma komponense látható.
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26. ábra: A kórszövettani felvételen (H.E.; 200X) az atípia jeleit mutató,
malignus epithelialis emlımirigy-ráksejtek által alkotott, solid daganatsejtfészkek láthatók. A nagy nucleocytoplasmaticus ratio-val rendelkezı, polimorf
daganatsejtek között számos mitotikus sejtalak látható (nyilak).
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27. ábra: A kórszövettani felvételen (H.E.; 200X) a carcinosarcoma (korábban:
malignus vegyes emlıtumor) malignus mesenchymalis komponense, az
osteosarcoma (nyíl) látható, mellette chondromatosus laesio.
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28. ábra: A kórszövettani felvétel (H.E.; 200X) bal felsı sarkában a complex
carcinoma epithelialis komponense (fekete nyíl), bal alsó sarkában a
myoepithelialis része látható (fehér nyíl).
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5.6.1. Staging
A képalkotó eljárások alkalmazásával, a szövettani elemzéssel azt kiegészítve
lehetıvé vált az állatok stádium-besorolása, ami a következıképpen alakult:
16. táblázat: A stádium-besorolás adatai.
Kutya
Tumor Nyirokcsomó Metastasis Staging
Tacskó (Picur)
T3
N1
M0
IV.
Német vizsla (Lexa)
T3
N0
M0
III.
Rottweiler (Léda)
T3
N0
M0
III.
Óriás schnauzer (Bessy)
T3
N1
M1
V.
Német juhász (Bella)
T2
N0
M0
II.
Keverék (Blacky)
T1
N0
M0
-Keverék (Csita)
T2
N1
M1
V.
Dobermann (Borka)
T1
N0
M0
I.
Bullmasztiff (Buli)
T3
N1
M1
V.
Belga juhász (Gina)
T1
N0
M0
I.
Keverék (Szuszi)
T2
N0
M0
II.
Dobermann (Mirza)
T1
N0
M0
I.
Francia bulldog (Huny-huny)
T2
N0
M0
II.
Német juhász (Kira)
T2
N0
M0
II.
Német juhász (Csöpi)
T3
N0
M0
III.
Keverék (Fifi)
T2
N0
M0
II.
Óriás schnauzer (Sziszi)
T3
N1
M1
V.
Középázsiai juhász (Bogyó)
T3
N1
M1
V.
Cocker spániel (Alma)
T1
N0
M0
I.
Foxterrier (Szuszi)
T1
N0
M0
I.
Keverék (Tina)
T3
N0
M0
III.
Német juhász (Buksi)
T2
N0
M0
-Német juhász (Linda)
T1
N0
M0
I.
Német juhász (Rini)
T3
N0
M0
III.
Nápolyi masztiff (Alíz)
T3
N0
M0
III.
Német juhász (P.S.)
T3
N0
M0
III.
Keverék (Foltos)
T3
N0
M0
III.
Pointer (Dorka)
T1
N1
M0
IV.
Puli (Fürtös)
T2
N0
M0
II.
Belga juhász (Mini)
T3
N0
M0
III.
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Összesítve:
Stádium Kutyák száma (db)
I.
6
II.
6
III.
9
IV.
2
V.
5
A humán gyakorlatból ismert, hogy a tumorok nagy többsége eleinte a kiindulási
helyén növekszik, és csak fejlıdése késıbbi szakában szóródhat szét, válhat
szisztémássá (Tabár és mtsai, 2000). Következésképpen a legfontosabb
prognosztikai tényezı a tumor mérete, amely lineárisan függ össze az
áttétképzıdési hajlammal és a szövettani anaplasia fokával (grade). Helyes tehát az
a feltevés, hogy jobb gyógyulás elsısorban a korábbi felfedezéstıl remélhetı. Az
egyre elterjedtebbé váló szőrıprogramoknak köszönhetıen a daganatok korai
stádiumban diagnosztizálásra kerülnek. A kutyák emlıtumorait vizsgálva
elmondható, hogy sajnos az esetek nagy részében a primer tumor rendkívül nagy
mérető, ami természetesen prognosztikai szempontból itt is kedvezıtlen tényezı.
5.7. A Ki-67 immunhisztokémiai eljárás eredményei
A Ki-67 proliferációs marker indexszámának meghatározását huszonhárom kutya
esetében tudtuk elvégezni. Az alábbi eredményt kaptuk:
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17. táblázat: A Ki-67 proliferációs markerszámok az egyes betegekben.

KUTYA

TUMOR DIAGNÓZIS

Ki-67 POZITIVITÁSI
ARÁNY

Tacskó
Német vizsla
Rottweiler
Óriás schnauzer
Német
juhászkutya
Keverék
Keverék
Keverék
Francia bulldog
Német
juhászkutya
Német
juhászkutya
Keverék
Óriás schnauzer
Angol cocker
spániel
Foxterrier
Német
juhászkutya
Német
juhászkutya
Nápolyi masztiff
Német
juhászkutya
Keverék
Pointer

Carcinosarcoma
Carcinoma complex
Carcinoma complex
Carcinoma complex

14,8 %
10,5 %
9,8 %
18,5 %

Carcinoma simplex tubulopapillare

10,5 %

Benignus vegyes tumor
Carcinoma complex
Carcinoma simplex tubulopapillare
Carcinoma simplex solidum

4,3 %
10,2 %
9,8 %
12,8 %

Carcinoma complex

11,6 %

Carcinoma simplex solidum

11,2 %

Carcinoma simplex solidum
Carcinoma complex

12,1 %
13,5 %

Carcinoma simplex tubulopapillare

8,5 %

Carcinoma simplex

12,6 %

Carcinoma complex

8,9 %

Carcinosarcoma

15,2 %

Carcinoma simplex tubulopapillare

13 %

Carcinoma simplex tubulare

10,3 %

Carcinosarcoma
Carcinoma simplex solidum
Carcinoma simplex solidum és
Carcinoma complex

16,1 %
18,2 %

Puli
Belga
juhászkutya

Carcinoma simplex solidum
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9,5 % és 10,1 %
13,3 %

Ki-67 pozitivitás:
1. Complex carcinomák (8db): 8,9-18,5 %
2. Simplex carcinomák (11 db): 8,5-18,2 %
3. Carcinosarcomák (3 db): 14,8-16,1 %
4. Benignus vegyes tumor (1db): 4,3 %

18. táblázat: A Ki-67 pozitivitási arányok az egyes tumor-típusok esetében.

Tumor típus

db Ki-67 pozitivitás

1. Complex carcinoma
8
2. Simplex carcinoma
11
3. Carcinosarcoma
3
4. Benignus vegyes tumor 1

8,9-18,5 %
8,5-18,2 %
14,8-16,1 %
4,3 %

Bár csak egyetlen jóindulatú tumoros elváltozást találtunk, látható, hogy ebben az
esetben jóval kisebb a Ki-67 antigén elıfordulási gyakorisága (4,3%). Ugyancsak
megfigyeltük, hogy azok az állatok, melyeket IV-V. stádiumba soroltunk, tehát
amelyeknél már volt áttét-képzés, függetlenül a daganat típusától, magas Ki-67
pozitivitási százalékot mutatnak (10,2-18,5% között).
Az immunhisztokémiai vizsgálatnak alávetett állatok közül kilenc hullott el. Ezek
közül egy állat II., négy III., egy IV. és három V. stádiumú beteg volt. Négy állat
esetében alakult ki recidíva. Ezeknél az állatoknál magas Ki-67 pozitivitást
találtunk.
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19. táblázat: A recidivált tumorral rendelkezı kutyák adatai.

IV.
III.
V.

Recidiva (mőtét
után)
3 hó
24 hó
3 hó

Ki-67 pozitivitási arány
(%)
14,8
9,8
18,5

II.

14 hó

12,8

Fajta

Staging

Tacskó (13)
Rottweiler (8)
óriás schnauzer (9)
Francia bulldog
(13)

Szintén kialakult recidíva a 13 éves francia bulldogban is (14 hónappal az operáció
után), a tulajdonosa azonban nem vállalta az újabb mőtétet. Ennek ellenére a
dolgozat írásának idején az állat kielégítı általános állapotú.

A Ki-67 pozitivitási százalékok ismeretében vizsgáltuk, hogy van-e a három
rosszindulatú tumortípus (carcinosarcoma, simplex és complex carcinoma)
esetében szignifikáns különbség az immunhisztokémiai eredmények között. Az
SPSS program One Way Anova tesztjét alkalmazva az alábbi eredményeket
kaptuk: a csoportokat külön-külön összehasonlítva látható, hogy szignifikáns
eltérés van az egyes daganattípusok Ki-67 értékei között.

Tekintettel arra, hogy a takarmányozási szokásokat minden tanulmány jelentıs
prognosztikai faktornak tartja, azaz rosszabb a kórjóslat a házi koszton, vörös
húsban gazdag eleségen tartott állatok esetében, ezért megvizsgáltuk, hogy a magas
Ki-67 pozitivitás és a takarmányozás között van-e összefüggés. A kutyákat három
csoportba soroltuk: csak gyári, csak házi és vegyes (azaz házi maradékot és gyári
eleséget is) fogyasztó csoportokba. Nyilvánvalóan utóbbi csoport esetében nehéz a
pontos arányokat meghatározni, a tulajdonosok elmondása alapján azonban
ezekben az esetekben is a házi koszt dominál, a gyári konzerveket és tápokat csak
kiegészítı eleségként adják. Az eredmények One Way Anova módszer
alkalmazásával: a különbözıképpen takarmányozott csoportok Ki-67 értékei között
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szignifikáns eltérés van. Ezek alapján összefüggés látható a két prognosztikai
faktor között.

A magas indexszámú minták pozitív korrelációt mutatnak a metasztázisok
kialakulásával, a daganat miatt bekövetkezı elhullás valószínőségével, a
betegségmentes idıszak rövidségével és a rövid túlélési idıvel (Löhr és mtsai,
1997; Pena és mtsai, 1998; Zuccari, 2004), ezért összefüggést kerestünk az
elhullások és a Ki-67 értékek között az általunk vizsgált kutyák esetében is (tpróba). A Ki-67 indexszám és az elhullás között pozitív összefüggést találtunk.

29. ábra: A kórszövettani felvételen (200X) a Ki-67 (MiB-1) immunhisztokémiai
reakciója figyelhetı meg, carcinoma simplex solidum infiltrans-ban. A Ki-67
protein a sejtciklus G1, G2, M és S-fázisában expresszálódik. A pozitív
eredményt a barna nuclearis színreakció jelzi (nyilak).
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30. ábra: A kórszövettani felvételen (200X) tubulopapillaris invazív carcinoma
simplexben elvégzett Ki-67 immunhisztokémiai reakció látható. A nuclearis
pozitivitás nyíllal jelölve.
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5.8. Az AgNOR festés eredménye

A festési eljárást mind emlıtumorok, mind nyirokcsomók esetében elvégeztük. A
metszetekbıl vizsgálati csoportokat képeztünk, úgymint egyszerő carcinomák,
összetett carcinomák (ide sorolva a carcinosarcomákat is) és nyirokcsomók
csoportja. A fénymikroszkópos kontrollt (100-200x nagyítás) követıen, a
megfelelı terület kijelölése után a megfestett metszetek elemzését egy IMAN 0.2
Beta színes képfeldolgozó software (Copyright: MTA, KFKI, 2003) segítségével
végeztük.
Az AgNOR eljárással festett metszetek:

Ezüstszemcsék

Tumorsejt

Sejtmag
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Tumorsejt

Tumorsejt

Tumorsejt

AgNOR

Tumorsejt

Ezüstszemcsék
Tumorsejt

Sejtmag

31. ábra: Meghatároztuk az átlagos magfelületet, az átlagos AgNOR felületet, az
átlagos AgNOR számot és a mag area-ra viszonyított AgNOR area értékeit.
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Az AgNOR metszetek elemzésének menete az alábbiak szerint történt:

1. lépés: Az adott metszeten daganat-sejteket tartalmazó rész beállítása.

2. lépés: A program automatikusan behatárolja az ezüst-tartalom alapján a
vizsgálandó területet.
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3. lépés: A sejtek, valamint az AgNOR-ok kijelölése.

4. lépés: A számítások során ténylegesen figyelembe vett magterületek (mag,
AgNOR1, AgNOR2 area)
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A számadatokat az alábbi táblázat mutatja:
20. táblázat: Az AgNOR-festési eljárással vizsgált metszetek számadatai.

Metszet
EM27012
EM123605
EM301005
EM301205
EM301305
EM301405
EML147
EML1234
EML1235
EML1251
EML1252
EML1256
EML2701
EMLO3017
EMLO143
EMLO145
EMLO1250
EMLO1253
EMLO1254
EMLO1255
EMLO1257
EMLO1359
EMLO1360
EMLO2701
EML3009
EMLO3014
EMLO3016
EML3017

Átl. magfelület Átl. AgNOR szám
23,61
11,79
15,17
23,65
20,37
11,98
17,21
17,87
19,38
20,22
16,6
17,7
11,45
28,28
17,63
16,47
34,66
16,62
26,13
16,49
25,36
18,36
18,2
14,77
31,95
24,69
25,86
26,31

0,78
0,56
0,51
0,65
0,69
0,68
0,52
0,36
0,57
0,37
0,82
0,56
0,62
0,62
0,3
0,08
0,72
0,32
0,45
0,25
0,49
0,4
0,3
0,44
0,52
0,52
0,79
0,8

Mag area-ra visz.
Átl. AgNOR felület
AgNOR area
0,07
0,07
0,08
0,12
0,07
0,1
0,05
0,04
0,05
0,04
0,08
0,05
0,11
0,04
0,05
0,03
0,03
0,04
0,03
0,02
0,04
0,04
0,03
0,05
0,03
0,04
0,04
0,04
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2,05
1,41
1,16
3,96
1,85
1,9
1,6
2,2
1,5
1,72
1,6
1,52
2,1
1,54
5,15
1,5
1,43
1,71
1,65
1,43
1,77
1,63
1,88
1,78
1,59
1,77
1,44
1,46

Az emlıtumorokat összehasonlítva t-próbával (a carcinoma complexek és
carcinosarcomák kerültek egy csoportba, mint complex daganatok, szemben a
simplex tumorokkal) nem találtunk szignifikáns eltérést a simplex és complex
tumorok AgNOR paraméterei között.

Korrelációt végeztünk az egyes AgNOR paraméterek, a kor, valamint a staging
figyelembevételével.

21. táblázat: Korreláció.
Correlations
KOR STAGING Magfelulet AgNORfelulet AgNORszam AgNORpermag
Pearson Correlation1,000 ,473
-,149
-,064
-,346
-,158
Sig. (2-tailed)
,
,199
,702
,871
,362
,685
N
9
9
9
9
9
9
STAGING Pearson Correlation ,473 1,000
-,117
,102
,317
,458
Sig. (2-tailed) ,199
,
,765
,794
,405
,215
N
9
9
9
9
9
9
Magfelulet Pearson Correlation -,149 -,117
1,000
-,265
,506
-,262
Sig. (2-tailed) ,702
,765
,
,490
,164
,497
N
9
9
9
9
9
9
AgNORfelulet Pearson Correlation -,064 ,102
-,265
1,000
,310
,676 *
Sig. (2-tailed) ,871
,794
,490
,
,416
,046
N
9
9
9
9
9
9
AgNORszam Pearson Correlation -,346 ,317
,506
,310
1,000
,655
Sig. (2-tailed) ,362
,405
,164
,416
,
,055
N
9
9
9
9
9
9
AgNORpermag Pearson Correlation -,158 ,458
-,262
,676
,655
1,000
Sig. (2-tailed) ,685
,215
,497
,046
,055
,
N
9
9
9
9
9
9
KOR

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Szignifikáns, pozitív korrelációt mindösszesen az AgNOR felület és az
AgNOR/mag értékek között találtunk.
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6. Következtetések, javaslatok

6.1. A kutatási eredmények gyakorlati haszna
A rendkívül gyakran elıforduló kutya emlıtumorok diagnosztikai, prognosztikai és
terápiás eljárásai folyamatos fejlıdést mutatnak. A rosszindulatú daganatok
általában rossz prognózisúak, a recidivák aránya magas és rövid a mőtéti
beavatkozást követı túlélési idı. Jelenleg a preoperatív szakaszban elvégezhetı, a
tumorok jó-, illetve rosszindulatúságát felmérı vizsgáló eljárások korlátozottan
állnak rendelkezésre.
Az állatorvosi gyakorlatban hazánkban kutyákban rendkívül nagy számban
elıforduló

emlıdaganatok

vizsgálatában

új

diagnosztikai

metódus

került

kipróbálásra. Mindaddig, amíg a szakemberek és állattulajdonosok szemléletváltása
nem következik be a korai ivartalanítás elınyeinek ismeretében, Magyarországon
ez a daganattípus vezetı helyet fog elfoglalni szukakutyák megbetegedéseinek
tekintetében.
A 3D, és különösen a CT és MR képalkotó eljárások lehetıvé teszik a daganatok
pontos méretének, környezı szövetekhez való viszonyának feltérképezését. Ezt
támasztják alá a szövettani vizsgálatok is, melyek az általunk mőtétileg eltávolított
daganatokat épben kimetszettnek mutatták.
A kutyák stádium-besorolása ma már minden daganatos beteg állat esetében
elengedhetetlen, mind a terápia, mind a prognosztikai tényezık szempontjából.
Ennek in vivo, nem invazív, gyorsan kivitelezhetı módja a fenti vizsgáló eljárások
alkalmazása. Minél gyorsabb és pontosabb a tumoros betegség diagnózisa és
prognózisa,

annál

több

lehetısége

van

az

állatorvosoknak,

illetve

a

tulajdonosoknak egy esetleges terápiás metódus felállítására.
Az általunk a világon elsıként alkalmazott dinamikus MR vizsgálat, valamint az
ehhez kapcsolódó morfológiai és kinetikai klasszifikáció a kutya emlıtumorok

121

vizsgálatában prognosztikai értékét tekintve rendkívül ígéretes eljárásnak
bizonyult.

6.2. További kutatási javaslatok
Ahhoz, hogy a kutyák emlıdaganatainak MR vizsgálata a humán gyakorlathoz
hasonlóan nagy diagnosztikai értékő és érzékenységő vizsgáló eljárássá váljon,
természetesen a képalkotást és a kontrasztanyag adásával végzett dinamikus
vizsgálatokat, valamint azok elemzését még számos egyeden el kell végezni.
Kiegészítve ultrahangos, valamint CT vizsgálattal, a daganatos állatok stádiumbesorolása egyszerővé, gyakorlatiassá válik. Ugyancsak lehetıséget nyújtanak ezen
vizsgáló eljárások a betegek posztoperatív monitorozására, amely az esetleges
recidivák korai lokalizációját teszi lehetıvé. Ehhez a humán praxishoz hasonlóan
egy olyan standardizált szőrıvizsgálati protokoll kidolgozása szükséges, melynek
segítségével nem invazív képalkotó eljárások alkalmazásával diagnosztizálhatóvá
és prognosztizálhatóvá válnak a különbözı, kutyákban elıforduló emlıdaganatok.
Bár rendkívül gyakran találkozunk emlıdaganatos kutyákkal, a rendelkezésre álló
adataink a magyarországi esetekrıl hiányosak. Egy nagy egyedszámra kiterjedı
vizsgálat segítségével ezen tumortípusnak az országra vonatkozó jellegzetességeit
fel kell térképezni. A geográfiai különbségek nemcsak a kutyákra, de a nıkre
vonatkoztatva is jelentıs információ-tartalommal bírhatnak (tumor-indukáló, provokáló tényezık). Rendkívül fontos tudnunk, hogy egy megelızhetı
tumortípusról van szó. Ehhez elengedhetetlen mind a szakemberek, mind a
kutyatulajdonosok körében végzett széles körő ismeretterjesztés.
Az ultrahang használata gyakorlatilag már mindennapossá vált az állatorvosi
praxisokban. A közeli jövıben a CT és MR képalkotó eszközök hozzáférhetısége
javulni, a vizsgálati költségek csökkeni fognak. A daganatos betegek száma
ugyanakkor minden bizonnyal növekedni fog. Ezen betegségek diagnosztikájában,
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valamint a terápia megtervezésében ezek a berendezések egyre nagyobb szerephez
jutnak.
A kutyák rendkívül fontos állatmodelljei lehetnek az emlıtumoroknak. Az
állatmodellek esetében lényeges a nagyfokú egyezés a humán viszonyokkal ahhoz,
hogy a kapott eredmények értékelhetıek legyenek (Grünberg, 1992). Az
emlıtumorok kutyában és emberben sok hasonlóságot mutatnak (elıfordulás,
érintett korcsoport, recidívamentes idıszak, átlagos túlélési idı), ezért ez a faj már
régóta, mint állatmodell vizsgált (Cotchin, 1959; Schneider, 1970; Strandberg és
Goodmann, 1974; Owen, 1979; Perez Alenza és mtsai, 2000). A képalkotó
diagnosztikai eljárások összehasonlító vizsgálata, a közös jellemzık és az esetleges
különbségek megállapítása fontos feladat.
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7. Új tudományos eredmények
1. Megállapítottuk, hogy a modern, 3D képalkotó eljárások alkalmazásakülönös tekintettel a CT és MR képalkotókra- jelentıs szerepet játszik az
emlıdaganatos kutyák vizsgálatában (diagnózis, staging, karakterisztika,
prognosztika, sebészi beavatkozás megtervezése).
2. Sikeresen adaptáltunk egy, a humán gyakorlatban elterjedten alkalmazott
MR diagnosztikai metodikát kutyák spontán emlıtumorainak vizsgálatára,
klasszifikációjára . A világon elsıként alkalmaztuk az ún. dinamikus,
kontrasztanyag

adásával

végzett

(DCE)

MR

képalkotást

ezen

emlıdaganatok elemzésére. Megállapítottuk, hogy a kutyák malignus
emlıdaganatai a humán gyakorlatból ismert kontrasztanyag-halmozási
kinetikai görbékkel leírhatók.
3. Leírtuk az általunk vizsgált szuka kutyák emlıdaganat-típusainak MR
karakterisztikáját, beleértve a DCE-MR vizsgálat eredményeit is.
4. Összehasonlítottuk és karakterizáltuk az MR vizsgálat során meghatározott
daganat-paraméterek és a szövettani elemzés eredményét.
5. Megállapítottuk, hogy a Ki-67 proliferációs marker egy jól mérhetı, gyors,
prognosztikai

szempontból

meghatározó

paraméter

a

rosszindulatú

emlıtumorok elemzésében.
6. Leírtuk az AgNOR-festés alkalmazását kutyák emlıdaganatainak és
nyirokcsomóinak vizsgálatában.
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8. Összefoglalás

A daganatos betegségekben szenvedı állatok száma rohamosan növekszik, ezek az
elváltozások kutyánál és macskánál az elhullási okok között vezetı helyre kerültek.
Különösen gyakran találkozunk szuka kutyák esetében emlıtumorokkal, a
daganatok 52 % az emlıkbıl indul ki. Fajtára való tekintet nélkül, fıleg közép- és
idıskorú állatokban (átlagéletkor 9 év) elıforduló elváltozás (Perez és mtsai,
2000). A daganatok 65-70 %-a a 4. (caudalis abdominalis) és 5. (inguinalis)
emlıpárban keletkezik és szakirodalmi adatok szerint a tumorok mintegy 50 %-a
rosszindulatú.

Jelen dolgozat célja, hogy vizsgálja a 3D képalkotó eljárások alkalmazásának
jelentıségét kutyák emlıtumorainak vizsgálatában, meghatározza –közvetlenül- a
tumorok szerkezetének, kiterjedtségének, környezı szövetekhez való viszonyának
jellemzıit, illetve –közvetve- a prognosztikai munkát, a staging elvégzését,
valamint a sebészi beavatkozás megtervezését. Ugyancsak kiemelendı az MR
vizsgálattal felállított diagnózis és a szövettani vizsgálat összevetése, így
retrospektív úton kontrollálható a képalkotás, illetve az azt elemzı metodikák
eredményessége.
A vizsgálatokat 30, különbözı fajtájú és korú szuka kutyán végeztük el. A
fajtamegoszlást tekintve kiemelkedıen magas volt az elıfordulási gyakoriság a
keverékek és a német juhászkutyák körében. A szukák átlagos életkora 9,6 év,
testtömegük 26 kg volt. Valamennyi állat ivari státuszát tekintve intakt volt, azaz
sem ovari-, sem ovariohysterectomiát nem végeztek rajtuk. A képalkotó eljárások
mellett sor került szövettani, immunhisztokémiai vizsgálatra, és az ún. AgNOR
festés alkalmazására is.
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Az elvégzett kutatás fázisai:
1. A humán gyakorlatban használt MR szekvenciák adaptálása kutya fajhoz és
alkalmazása

13

szuka

kutyán.

További

15

állaton

dinamikus,

kontrasztanyag adásával végzett MR vizsgálat, majd morfológiai és
kinetikai elemzés.
2. Egyidejőleg elvégzett CT és UH vizsgálat a metasztázisok felkutatására,
illetve a daganat klaszzifikációjára. A stádium-besoroláshoz szükséges
adatok összegzése.
3. Terápia/sebészi kimetszés.
4. Szövettani elemzés hematoxilin-eozinnal megfestett metszetekbıl.
5. Ki-67 proliferációs marker kimutatása immunhisztokémiai eljárással.
6. Ezüst-impregnációs

eljárás

(AgNOR-festés)

emlıszövetben

és

nyirokcsomókban.
Képalkotó vizsgálatok
Az emlık MR vizsgálati metodikájának kidolgozásához 13 szuka kutyát vetettünk
vizsgálat alá. További 15 állat esetében nemcsak natív, hanem kontrasztanyag
adásával végzett, ún. dinamikus szekvenciákat is alkalmaztunk a daganato
vizsgálata során. További két állatot bevontunk a vizsgálatba, melyek esetében MR
képalkotás nem történt, csak hagyományos képalkotókat (UH, röntgen)
alkalmaztunk, illetve szövettani és immunhisztokémiai elemzésnek vetettük alá a
belılük származó emlı- és nyirokcsomó-mintákat. Minden állatnál spontán
kialakult tumorokat vizsgáltunk, azaz mesterségesen nem hoztunk létre daganatos
elváltozást az emlıkben. A képalkotó vizsgálatokat megelızıen sor került részletes
kórelızmény-felvételre, fizikális vizsgálatra és vérvizsgálatra.
A CT és MR vizsgálat elvégzése altatásban történt, 12 óra koplaltatás után.
Testtömeg-mérést követıen az elıkészítés során a v. cephalica antebrachii-ba
kanült helyeztünk. A premedikáció minden esetben Diprivan 1%-os injekció
(AstraZeneca - Macclesfield, Cheshire, United Kingdom; 6 mg/ttkg) intravénás
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applikálásával történt. A premedikációt követıen a megfelelıen relaxált állapot
elérése után az állatokat intubáltuk (5-11-es intratrachealis tubus), majd altatógépre
(Penlon párologtató, Ohmeda O2-N2O áramlásmérı-szabályozó) kapcsoltuk és 3.05.0 vol % isoflurán (Foran, 1, klór-2,2,2,-trifluoretil-difluoro-metiléter, CHF2-OCHC-CF3) (Isoflurane-gas, Abbott Lab. Ltd., Queenborough, Kent, England) és
1.5-2 vol % oxigén gázelegyet lélegeztettünk be. A CT és az MRI vizsgálathoz
szükséges tartós narkózist 1.5-2.5 vol %-os isoflurán gáz és oxigén vivıgáz (1.5-2
vol %) keverékével tartottuk fenn.
Az MR vizsgálatokat Siemens Magnetom Vision Plus (1.5 T, Siemens AG,
Erlangen, Németország), valamint Siemens Magnetom Avanto (1.5 T, Siemens
AG, Erlangen, Németország) készülékekkel végeztük. Az állatokat háton fekvı
helyzetben vizsgáltuk. A lokalizációs felvételek után transversalis és coronalis
síkokban alkalmaztuk a natív, valamint a dinamikus szekvenciákat.
22. táblázat: Az MR vizsgálat során alkalmazott szekvenciák adatai.

Szekvenciák

TR
(ms)

TE
(ms)

Flip
angle
(°)

T1 spin echo

444

9,5

150

350x200 256×256

4

T2 spin echo

3500

110

150

350x350 256×256

4

STIR (short TI
inversion
recovery)

4500

36

150

350x350 256×256

4

T1 gradiens echo,
dinamikus

12

4,76

25

320x320 256×256

2

FoV
(mm)

Matrix
(pixel)

Slice
thickness
(mm)

A CT vizsgálatokat Siemens Somatom Plus 4 CT (Siemens AG, Erlangen,
Németország) berendezéssel, az MR képalkotást követıen végeztük. A felvételezés
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során elıször tájékozódó jellegő kétdimenziós kép (topogram), majd a
keresztmetszeti felvételek (tomogram) készültek el a mellkasbemenettıl a hátulsó
lábtıízületig. A következı jellemzı beállítási értékeket használtuk: felvételenkénti
sugárdózis 90 mAs, szeletvastagság 5 mm, lépésköz 10 mm, zoom faktor 1,2-1,5.
Az ultrahang vizsgálatot a mőtéti kimetszés elıtt, a kérdéses terület szırtelenítését
követıen végeztük el. Az alkalmazott berendezés egy Pie Medical 100 LC mobil
scanner volt, 6/8 MHz lineáris fejjel. A vizsgálatokat B-scan módban, kétdimenziós
szonográfiával végeztük.
Az általunk használt képalkotók közül az ultrahangos felvételek nyújtották a
legkevesebb információt a tumorokról. Képet kapunk a daganat belsı
szerkezetérıl, a környezı szövetekhez való viszonyáról, illetve -különösen a
hasüregi szervek esetében- az áttétek kimutatását is lehetıvé teszi, ugyanakkor
kevésbé részletgazdag, mint a CT és MR képalkotás. A túlságosan nagymérető
tumorok vizsgálata is nehézséget okozhat.
A computer tomográf alkalmazása minden tekintetben indokolt az emlıdaganatos
kutyák vizsgálata során. A daganat belsı szerkezete kevéssé, a kiterjedtsége
azonban jól megítélhetı ennek segítségével. Mivel a távoli metasztázisok
tekintetében kiemelt helyen szerepel a tüdı, ennek vizsgálata a legnagyobb
hatékonysággal CT-vel végezhetı el. Ugyancsak pontosabb képet kapunk a
hasüregi szervek érintettségérıl is, mint UH-vizsgálattal.
Az MR képalkotás kiemelkedı szerepe a daganatos betegségek vizsgálatában,
kutatásainkban is beigazolódott. A daganatról, annak felépítésérıl, pontos
helyezıdésérıl, kiterjedtségérıl, környezı szövetekhez való viszonyáról a
legjobban értékelhetı kép nyerhetı. Az általunk a kutya vizsgálatokhoz adaptált
natív szekvenciák gyors, rizikómentes, ugyanakkor nagy diagnosztikai értékő
eljárásoknak bizonyultak, a kontrasztanyag adásával végzett dinamikus vizsgálatok
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pedig további információt nyújtanak a tumor angiogenesis-érıl, aktivitásáról,
biológiai természetérıl.
Szövettani elemzés
A rutin hematoxilin-eozin hisztológiai vizsgálat, a Ki-67 antigén kimutatását célzó
immunhisztokémiai, valamint az AgNOR festési eljárás jól korrelálnak az MR
vizsgálattal nyert eredményekkel, valamint önmagukban is fontos prognosztikai
faktorai az emlıdaganatoknak.
A vizsgált egyedek nagy részében rosszindulatú tumorokat találtunk (carcinoma
simplex és complex, carcinosarcoma). Két állatban találtunk jóindulatú elváltozást
(benignus vegyes tumor, areaktív emlıciszta).
Vizsgálataink alapján elmondható, hogy Magyarországon a daganatok megoszlása
típus szerint (benignus-malignus) nem egyezik az irodalmi adatokkal (50-50%);
ennél a rosszindulatú tumorok jóval nagyobb arányt képviselnek a hazai
kutyapopulációban.
Statisztikai összefüggések

A Ki-67 pozitivitási százalékok ismeretében szignifikáns eltérést találtunk a három
rosszindulatú tumortípus (carcinosarcoma, simplex és complex carcinoma)
esetében az immunhisztokémiai eredmények között. Ugyancsak vizsgáltuk a
táplálási szokások és a Ki-67 pozitivitási eredmények közötti összefüggést. A
kutyákat három csoportba soroltuk: csak gyári, csak házi és vegyes (azaz házi
maradékot és gyári eleséget is) fogyasztó csoportokba. A különbözıképpen
takarmányozott csoportok Ki-67 értékei között ugyancsak szignifikáns eltérés van.
Ezek alapján összefüggés látható a két prognosztikai faktor között. A magas
indexszámú minták pozitív korrelációt mutatnak a metasztázisok kialakulásával, a
daganat miatt bekövetkezı elhullás valószínőségével, a betegségmentes idıszak
rövidségével és a rövid túlélési idıvel. Összefüggést találtunk az elhullások és a
Ki-67 értékek között az általunk vizsgált kutyák esetében is.
129

Összegzésképpen elmondható, hogy a 3D képalkotó eljárások jelentıs szerepet
töltenek be kutya emlıtumorok vizsgálatában, ezeken belül kiemelkedı az MR
képalkotás fontossága. Az általunk kialakított metodika és a felvett adatok
birtokában az MR vizsgáló eljárást egy új, standardizált vizsgálati protokoll
alapjának tekinthetjük. További vizsgálatokat tervezünk az MR morfológiai
elemzés és a szövettani vizsgálatokkal meghatározott jellemzık között.
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9. Summary
Introduction
Mammary tumour is the most frequent neoplastic lesion in dogs (52% of tumours
in bitches affect the mammary glands). Regardless of the breed, tumours occur in
middle-aged to old animals at a mean age of 9 years (Yamagami et al., 1996b;
Perez Alenza et al., 2000). Several studies have shown that mammary tumours
have high prevalence in Toy and Miniature Poodles, Cocker Spaniels, English
Springer Spaniels, Labrador Retrievers, English Setters, Pointers, German
Shepherd dogs, Yorkshire Terriers, Malteses and Dachshunds (Zaninovic
and Simcic, 1991; Moe, 2001).
The aim of this study was to apply the different 3 dimensional imaging methods for
the use in the routine examination of canine mammary glands and its tumors.

Materials and methods
Ultrasonography (US), computer tomography (CT) and magnetic resonance
imaging (MRI) were performed on 28, middle- to old-aged dogs of different
breeds. After the surgical excission routine histological examination was obtained
completed with immonuhistological (Ki-67 antigen analysis) and AgNOR staining.

Results
The ultrasonography was obtained by using B-scan mode with a linear-array
transducer. This imaging method was the less informative about the tumors and the
neughbouring structures with the most artifacts.
The CT imaging is essential in the examination of dogs with mammary gland
tumors, during the staging procedure and connected to the prognostical work. The
most common metastatic sites are the lungs, but the other organs are also well
mapped using this diagnostic tool.
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In the MR imaging it was found that T1- and T2-weighted spin echo, short T1
inversion recovery sequences and a gradient echo dynamic T1-weighted
measurement made in the coronal and transversal planes were the most informative
MR diagnostic methods for imaging canine mammary tumours. The static MR
technique is the most detailed imaging modality for differentiating the tissue types
in the substance of the mammary gland. The MRI findings were in close
relationship with the histological result. Using the GE dynamic contrast-enhanced
sequence the morphological patterns as well as the kinetic parameters proved to be
valuable and informative parameters about the mammary tumors. By the dynamic
measurement technique initial information was obtained on the contrast enhancing
properties, which are valuable factors during in vivo staging and in the prognostic
work.

Discussion
It is known from human medicine that soft tissues can be imaged and precisely
differentiated from each other and from other tissues by MRI much better than by
ultrasonography or CT imaging of the region (Berquist et al., 1990).
The static MR sequences we used fulfilled our aims: the neoplastic mammary
gland and the neighbouring anatomical structures could be examined in great detail
with optimal contrast conditions. In this way we can picture the morphological
characteristics of neoplasms, which can be compared to the histological findings.

Since the introduction of contrast-enhanced MRI of the breast, this method has
gained increased attention and acceptance because it offers new and different
information as compared with other imaging modalities. This method is probably
the most sensitive means of detecting mammary gland pathology. In fat- or bloodcontaining lesions it may improve the specificity (Friedrich, 1998) and gives
higher confidence and sensitivity in breast cancer examination than do
conventional mammography and sonography only (Müller-Schimpfle et al., 1997).
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However, due to its own limitations (high costs, large number of slices per breast),
contrast-enhanced MRI cannot be used alone, and it will not replace mammography
(Heywang-Köbrunner and Beck, 1995).
The contrast accumulation methods and curves prepared for human medicine (Kuhl
et al., 1999) are of great promise in veterinary use but need to be adapted and a
highly sensitive standard protocol should be completed, which makes the detection
of canine mammary tumours possible. In all cases we found malignant
morphology, in three cases early enhancement with wash-out, while in one case
delayed enhancement. The tumours proved to be malignant lesions, so the method
must be tested also on benign tumours and on a large number of patients.

One-to-one correspondence with the human patterns cannot be spoken about either
in the morphological or in the kinetic analysis of canine mammary glands. In this
study the adapted human protocol proved to be applicable for screening mammary
tumours, but more research is needed, as at present we cannot yet tell if a tumour is
benign or malignant on the basis of MR imaging.

Different methods of human MR mammography are still under research and
development (Heywang-Köbrunner and Beck, 1995). Their importance in the
complex examination of mammary glands will grow, which hopefully will allow
MRI to gain ground in the diagnosis of mammary tumours in companion animals.
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10. Köszönetnyílvánítás

İszinte tisztelettel és szeretettel mondok köszönetet témavezetımnek, Repa
Imre egyetemi tanár úrnak a Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet
igazgatójának, hogy az intézeti munkám és a PhD tanulmányaim mellett, a
számomra nagyon sokat jelentı klinikai tevékenységemet is folyamatosan
támogatta, ami által az alkalmazotti és tudományos tevékenység mellett napi
szinten tudtam gyógyító, klinikai állatorvoslást folytatni.
Köszönettel tartozom Horn Péter akadémikus úrnak, aki a doktori iskola
vezetıjeként biztosította munkámhoz a szükséges feltételeket. Köszönöm
Vajdovics Péter és Jakab Csaba kollégáimnak, a SZIE Állatorvos-tudományi
Egyetem kiváló állatorvosainak a szövettani, az immunhisztokémiai, valamint az
AgNOR

eljárás

kivitelezésében,

elemzésében,

dokumentálásában

nyújtott

felbecsülhetetlen segítségüket.
Köszönetet mondok Bogner Péter egyetemi tanár úrnak az MRI vizsgálatok során
nyújtott segítségéért, valamint köszönöm Vajda Zsolt doktor türelmes és segítıkész
munkáját, mellyel a dolgozat összeállításában, megformálásában segédkezett. Sok
segítséget nyújtottak a dinamikus vizsgálat metodikájának elsajátításában P. Nagy
Zoltán és Mendly József kollégáim.
Köszönöm az Állattudományi Kutatási Osztályon dolgozó kollégáimnak,
különösen Petrási Zsolt megbízott igazgató úrnak, Petneházy Örs PhD hallgatóállatorvosnak, Lırincz Borbála PhD hallgató-állatorvosnak, a kutyavizsgálatok
során nyújtott segítséget. Köszönettel tartozom Hevesi Ákos állatorvosnak, Takács
István és Szabó Gergı agrármérnököknek, Szántó András asszisztensnek, illetve az
Intézet valamennyi munkatársának az évek során nyújtott közremőködésért.
Köszönetet mondok Milisits Gábor úrnak a Kaposvári Egyetem, Kutatási és
Szaktanácsadói Osztály tudományos munkatársának a statisztikai számítások során
nyújtott nélkülözhetetlen segítségéért. Külön köszönet illeti Kırösi Dénes és Pelbát
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József állatorvos munkatársaimat, segítségükkel megfelelı számú kutyabeteg állt
rendelkezésre a kutatómunka elvégzéséhez. Ugyancsak köszönet illeti Tibold
Anikót, a SZIE ÁOTK Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszékének
munkatárást, aki rendelkezésemre bocsátotta e témakörben végzett saját
vizsgálatainak eredményeit.
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MELLÉKLET

ADATLAP
kutyák emlıvizsgálatához
A vizsgálat ideje:
A tulajdonos:
Név:
Cím:
Telefonszám:
A kutya:
Név:
Fajta:
Kor:
Tömeg:
Ivarzás gyakorisága:
Ivarzás lefolyása:
Utolsó ivarzás ideje:
Elsı ellés idıpontja:
Ellések száma:
Esetleges álvemhesség:
Ovariectomia:
Ovariohysterectomia:
Kezelés hormonkészítményekkel:
A daganat észlelésének idıpontja:
Takarmányozás, eleség összetétele:

Idıpontja:

Mikor, milyen készítménnyel?

Anesztetikum:
Neve:
Alkalmazott mennyisége:
Vérvizsgálat: (vérkép, ALT, ALKP, KARB, KREA, Ca2+, LDH)
Mellkas feletti hallgatózás eredménye:
Tüdı:
Szív:
Emlıdaganat(ok):
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Száma:
Elhelyezkedése:
Mérete:

A regionális nyirokcsomók érintettsége:
Tapintás:
Jobb axilláris:
Bal axilláris:
Jobb inguinális:
Bal inguinális:
Távoli metasztázisok:
Helye:
Mérete:
A levett minták:
Citológiai:
• Nyirokcsomó:
• Daganat:
Kórszövettani:
• Nyirokcsomó:
• Daganat:
•
TNM besorolás:

Az UH vizsgálat rövid összefoglalása:

A CT vizsgálat rövid összefoglalása:

Az MRI vizsgálat rövid összefoglalása:
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A mőtét menete

1. A mőtéti terület elıkészítése borotválással.

2. A mőtéti terület fertıtlenítése.
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3. Izolálás steril kendıvel.

4. Bırmetszés.
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5. A tumor kifejtése

6. A tumor helye.
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7. A bır alatti kötıszövet varrása felszívódó fonallal.

8. A bırseb széleinek egyesítése megszakított futóvarrattal, nem felszívódó
fonallal.
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