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Emlősökre jellemző páros apocrin mirigy,  

laktáció szerve 

 

Mindkét nemben megtalálható  

(férfiakban a mérete a bimbóudvarra korlátozódik,  

csak a női emlő termel tejet) 

 

A pubertás során kezd maturálódni 

 

Másodlagos nemi jelleg  

(az emlők megnagyobbodása és a mellkasfalról való 

elődomborulása a női nemi érettség és termékenység jelei) 

 

Az emberi emlők a többi főemlőséhez képest nagy 

méretűek   



A mellkas falszerkezete 

 

Regio mammalis 



A MELLKAS VENTRALIS FELSZÍNE 

ÜREGE: 

   - cavum thoracis 

   -- apertura thoracis superior (vetülete: Th2)  

Határai: Th1 csigolya, első bordák, sternum. Oldalról a pleura határolja, 

felfelé „nyitott”. 

-- apertura thoracis inferior (vetülete: Th10) 

Határai: Th12 csigolya, 11-12. bordák, arcus costalis és a sternum 

processus xiphoideusa. Lefelé a diaphragma zárja el 

Regio infraclavicularis 

Regio parasternalis 

Regio axillaris Regio mammalis 

(Regio pectoralis) 

http://education.yahoo.com/reference/gray/subjects/subject?id=283


A. SUBCLAVIA rendszeréből  

A. THORACICA INTERNA (1) 

RAMI INTERCOSTALES 

ANTERIORES 

       A. AXILLARIS 

  A. THORACICA SUPREMA (2)  

  A. THORACICA LATERALIS (3)  

AORTA DESCENDENS 

       AA. INTERCOSTALES (4)  

A MELLKASFAL VÉRELLÁTÁSA 

A VÉNÁS ELVEZETÉS A HASONLÓ  

NEVŰ VISSZEREKEN KERESZTÜL  

A V. CAVA SUPERIORBA ÖMLIK. 

 

 FŐ VENÁS TÖRZSEK: 
       V. AXILLARIS 

       V. SUBCLAVIA 

       V. AZYGOS ET HEMIAZYGOS 



A TÖRZSFAL SEGMENTALIS BEIDEGZÉSE 

Zsigerekből bőrfelszínre sugárzó  

érzetek (főleg fájdalom) 

   - oka: az azonos érzőganglionsejt  

két afferens nyúlványán haladó 

ingerületet a sejt nem különbözteti 

meg. 



A TÖRZSFAL NYIROKRENDSZERE 

NYIROKELVEZETÉS 

    plexus areolaris  

          et subareolaris 

 nodi lymphatici 

 - axillares 

 - pectorales 

 - parasternales 

 - interpectorales 



AZ AXILLA SZERKEZETE  

Parasagittal section through the pectoral region. 1. Trapezius muscle. 2. Cervical investing fascia. 

3. Clavicle. 4. Subclavius muscle. 5. Pectoral fascia. 6. Pectoralis major. 7. Axillary sheath. 8. 

Lateral pectoral nerve. 9. Medial pectoral nerve, entering pectoralis minor muscle. 10. Suspensory 

ligament of axilla. 11. Latissimus dorsi muscle. 12. Blade of scapula. (Modified from Colborn GL, 

Skandalakis JE. Clinical Gross Anatomy. Pearl River NY: Parthenon, 1993; with permission.)  





REGIO MAMMALIS 

Határai: 

 - parasternalis vonal 

 - plica axillaris anterior 

 - 2-3 – 6-7. bordák között 

 - a bimbó a 4. bordaközre vetül  



Emlő határai 
2. borda 

6. borda 

parasternalis vonal 

elülső hónaljredő 

Izmos alapja: 
m. pectoralis major 

m. latissimus dorsi 

m. rectus abdominis 

m. obliquus abd. externus 

Emlő alatti redő 
 

5. bordához fut a 

felületes fasciától 





Rétegek 

 
Bőr 
 

Subcután ktsz 
 

Fascia superficialis külső lemeze 

Glandula mammaria  

és a Cooper- szalagrendszer 

(retinacula mamme) 
 

Fascia spf belső lemeze 

(fascia cervicalis folytatása) 
 

Spatium submammare 
 

Fascia pectoralis (f. profunda) 
 

M. pectoralis major 
 

Fascia clavipectoralis 

(része: lig. susp. axillae) 
 

M. pectoralis minor 



SPATIUM  RETROMAMMARE 



1. Retinacula cutis. 2. Membranous layer. 3. Serratus anterior fascia. 4. Serratus 

anterior muscle. 5. Pectoral fascia. 6. Pectoralis major muscle. 7. Suspensory 

ligament of axilla. 8. Lobe of breast parenchyma. 9. Lactiferous duct. 10. 

Ampulla. (Modified from Colborn GL, Skandalakis JE. Clinical Gross Anatomy. 

Pearl River NY: Parthenon, 1993; with permission.)  



Az emlő anatómiai 
áttekintése 



SULCUS INFRAMAMMARIUS  



AZ EMLŐ SZERKEZETE  

Kivezetőcsövek: 

  ductus lactifer 

  sinus lactifer 

   

  papillán nyílnak 



AREOLA MAMMAE 



Képletei: 

 - 12-15-20 mirigylebeny (legnagyobb: lobus axillaris) 

 - corpus adiposum és lig. suspensorium 

 - fascia pectoralis superficialis 

 - m. pectoralis major et minor 

 - fascia pectoralis profunda et f. clavipectoralis 

 - mellkasfal 

AZ EMLŐ SZERKEZETE  



RETINACULA MAMMAE  

(Cooper-szalagok rendszere) 



RETICULARIS KÖTŐSZÖVET  

Corpus adiposum mammae  



AZ EMLŐ HELYZETE KORRAL VÁLTOZIK  



Az emlő idegei és erei, 
klinikai jelentőségük 



Az emlő érző beidegzését elsősorban a negyedik, ötödik és hatodik 

bordaközti ideg (nervus intercostalis) ágai látják el.  
 

A negyedik bordaközti ideg különösen jelentős, mert legnagyobbrészt 

ennek oldalsó bőrága (ramus cutaneus lateralis) látja el a  

bimbó-bimbóudvar komplexet.  

 bal mell hátsó részét “négyóránál”,  

 jobb mellet pedig “nyolcóránál” éri el.  

A negyedik bordaközti ideg felszínesebbé válik, amint eléri a bimbóudvart, 

  és öt ágra válik szét:  

  egy középső, két felső és két alsó ágra. 

A legalsó ág a bal mellen “öt óránál”, a jobb mellen “hét óránál” hatol át az 

areolán. Ha ez a legalsó idegág megsérül, a bimbó és a bimbóudvar 

érzékelése elvész. Sérülés pl. akkor fordulhat elő, ha mellnagyobbító vagy 

mellkisebbítő műtét kapcsán az ideget átvágják (Riordan, 2005). 
 

A mell bőrének felső részét a nervi supraclaviculares látják el. 
  

A bimbó és a bimbóudvar területében rengeteg szabad érzőideg-végződés és 

Meissner-féle tapintótest (corpuscula tactus) található. 

AZ EMLŐ BEIDEGZÉSE 





AZ EMLŐTÁJÉK EREI 



AZ EMLŐ VÉRELLÁTÁSA 



AZ EMLŐ VÉRELLÁTÁSA 
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AZ EMLŐ VÉRELLÁTÁSA 



A BIMBÓ-AREOLA COMPLEX VÉRELLÁTÁSA 



A WUEHRINGER-SZALAG HELYZETE 



A SEPTUM MEDIANUM HELYZETE 
tavalyi felfedezés 

ÚJ bilaminaris septum (fehér 

nyilak)  a sulcus inframammariustól  

indulva hatol be az alsó félbe 

(medialis és lateralis  részekre 

tagolja).  

I. típusú kollagénben gazdag 

Archives of Plastic Surgery 2017;44(2):101-108. 



AZ EMLŐ MALIGNUS DAGANATAINAK 

MEGJELENÉSI GYAKORISÁGA ÉS 

MORTALITÁSA AZ EGYES QUADRANSOK 

SZERINT 



Dr. Béla Ákos Molnár 
Adjunct Professor 

Semmelweis University 1st Surgery 

Clinic 

AZ EMLŐRÁK DIAGNÓZISA 

her-2 

ICC 

További vizsgálatok:  
oestrogen, progesteron  ICC 

Egyéb markerek:  

pl. proliferációs ráta (%) 

Ki 67 

       Grading, Staging 

Citológia, szövettan      PETCT 

her-2    FISH 



Preoperatív 

neoadjuvans  

radio-chemo- 

terápia 

Sebészet 
• Partialis mastectomia 

• Mastectomia 

• Subcutan mastectomia 

• Bőrmegtartó 

mastectomia 

Postoperativ  

radio-chemo- 

terápia 

Plasztikai sebészet 
•Halasztott  

emlőrekonstrukció 

•Szimmetrizáció 

Plasztikai sebészet 
•Azonnali emlőrekonstrukció 

•Azonnali halasztott emlőrekonstrukció 

•Szimmetrizáció 

Intraoperatív 

sugárterápia 

AZ EMLŐDAGANAT KEZELÉSE 

Dr. Molnár Béla Ákos 
Egyetemi adjunktus 

Semmelweis Egyetem I. Sebészeti 

Klinika 



Coronal CT images 

ITA 
ITV 

ITA 
SCA SCA 

SCA AO 

LBCV 

RA 

SVC 

IVC 



Tansverse CT images 

ITA 

ITA 

ITA 

2nd M perf 

M perf 

ITA 

M perf 

3rd IC 

L perf 

LTA 

LTA 



Sagittal  CT images Transverse PETCT images 

M perf 

ITA 

M perf 

2nd IC 

M perf 

L perf 

L perf 

L perf 
M perf 

M perf 

ITA 

M perf 









m. Latissimus dorsi 

a., v., n. thoracodorsalis 

a. axillaris 

Dr. Molnár Béla Ákos 
Egyetemi adjunktus 
Semmelweis Egyetem I. Sebészeti Klinika 



a., v., n. thoracodorsalis 

Dr. Molnár Béla Ákos 
Egyetemi adjunktus 
Semmelweis Egyetem I. Sebészeti Klinika 



Dr. Molnár Béla Ákos 
Egyetemi adjunktus 
Semmelweis Egyetem I. Sebészeti Klinika 



Dr. Béla Ákos Molnár 
Adjunct Professor 
Semmelweis University 1st Surgery Clinic 



Dr. Béla Ákos Molnár 
Adjunct Professor 
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Dr. Béla Ákos Molnár 
Adjunct Professor 
Semmelweis University 1st Surgery Clinic 

ONKOPLASZTIKAI MŰTÉT 

EMLŐREKONSTRUKCIÓ ABLATIO UTÁN 



A glandula mammaria 
fejlődése és funkciója 

Lactatio  



AZ EMLŐMIRIGY TELEPEI 



AZ EMLŐMIRIGY FEJLŐDÉSI ZAVARAI 

    politelia 



AZ EMLŐMIRIGY FEJLŐDÉSI ZAVARAI 

Glandula mammaria accessoria 



AZ EMLŐ 

MORFOLÓGIAI 

VÁLTOZÁSAI 



Cathrin Brisken, and Bert O’Malley Cold 

Spring Harb Perspect Biol 2010;2:a003178 

©2010 by Cold Spring Harbor Laboratory Press 

AZ EMLŐMIRIGY FEJLŐDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA 



AZ EMLŐMIRIGYRE HATÓ HORMONOK 



A18. héttől a tejvezetékek/acinusok növekedését indítják be 
 

Progesteron  alveolusok és lebenyek növekedése ; magas progesteronszint gátolja a tejelválasztást 

Születés után csökken, prplactin hatásra elindul a tejképzés 
 

Estrogen  - ductusok növekedését serkenti. Magas estrogenszint gátolja a tejelválasztást (születés után az 

estrogen szintje csökken és hónapokig alacsony marad.  (Ilyenkor tilos estrogenszármazékokat szedni!). 
 

Prolactin  -  alveolusok növekedését és diff-t serkenti, + ductusok  diff-t serkenti . Magas prolactinsznt 

növeli az inzulinrezisztenciát , átalakul az anyagcsare – lipid  metabolizmus véltozik (szoptatás előkészítése) 

 

Human placental lactogen (HPL) – terhesség 2. hónapjától szekretálódik, prolactin-hatáshoz hasonló. 
 

Folliculus stimuláló hormon(FSH), luteinizáló hormon (LH), and human choriogonadotropin 
(hCG), estrogen és progesteron, prolactin és növekedési hormonok szintjének szabályozásán keresztül hatnak. 
 

Growth hormone (GH) prolactinszerű hatása van, galactopoiesist serkenti 
 

Adrenokortikotróp hormone(ACTH) és a glukokortikoid hormonok szerepe szintén fontos a laktáció 

elindításához. 
 

Thyroidea stimuláló hormon (TSH) and thyrotropin-releasing hormon (TRH) szintén fontos 

galactopoietikus hormonok.  Szintjük terhességben mindig magas. 
 

Oxytocin simaizomkontrakciót okoz (alveolus, bimbó, tejleadási reflex) 

 
 

It is also possible to induce lactation without pregnancy. Protocols for inducing lactation are called the Goldfarb protocols. 

Using birth control pills to mimic the hormone levels of pregnancy, then discontinuing the birth control, followed by use of a 

double electric breast pump for 15 minute sessions at regular 2-3 hour intervals (100+ minutes total per day)_ helps 

induce milk production. 

HORMONOK 



AZ EMLŐ SZEKRÉCIÓS AKTIVITÁSA  



Colostrum – előtej. Sok fehérvérsejtet és antitestet tartalmaz különösen 

magas az immunoglobulin A (IgA) szintja, ez a fehérje a baba éretlen 

emésztőrendszerét bevonva megakadályozza a pathogenek behatolását.  

Secretoros IgA also az ételallergiák megelőzéséhez kell. 
Az első két héten folyamatosan csökken a colostrum mennyisége. 

SZEKRÉCIÓS AKTIVITÁS/ LACTATIO 

Születéskor a prolactin szintje magas marad, mert a placenta  megszületése  

csökkenti a progesterone, estrogen, és HPL szinteket. („megvonási tünet”)  

Mechanikai stimulus hatására, a prolactin szintje megnő , a csúcsot 45 min 

múlva éri el, majd kb 3 órával később normalizálódik.  
 

Prolactin kell ahhoz, hogy az alveolusok tejet válasszanak el. 
 

Prolactin – a tejbe is kiválasztódik. Egyes kutatók szerint a szintje aktív kiürítés (szpás) 

esetén magasabb, míg a „teli mirigy” prolactinszintje alacsonyabb 

Cirkadián ritmus – hajnali 2 és 6 óra között a legmagasabb 



MAMMA NON-LACTANS  



MAMMA LACTANS  



MAMMA LACTANS  



Elsődlegesen az emlőmirigy szekréciós működése hormonális szabályozás alatt áll. 

 

 Az autokrin (helyi) szabályozás akkor lép be, amikor már elegendő tej választódik el 
 

Pozitív megerősítés (több fogy – több képződik) 

LACTATIO AUTOKRIN SZABÁLYOZÁSA 

A szopás mechanikai stimulusára a lassan és 

gyorsan adaptálódó mechanoreceptorok 

ingerlődnek (areola).  

Az információt az anterolateralis rendszer szállítja 

a hypothalamusba (4. IC idegen kezdődik, majd 1- 

2 segmentumot felszállva átkapcsolódik a 2 

neuronra (gv hátsó szarva).  

A pálya a hypthalamus paraventricularis és 

supraopticus magjaihoz fut, ahonnan oxytocini 

szabadul fel és jut a hypophysis hátsó lebenyébe. 
  

Oxytocin a myoepithelialis sejteket stimulálja az 

alveolus körül és a bimbó simaizmait is összehúzza 

- tejleadás  

 

FELTÉTELES REFLEX ALAKUL KI (sír a gyerek) 

Tejleadási reflex 



  - emlő térfogata megnövekedik (hormonális hatásra) 

  - mirigyállomány mennyisége felszaporodik 

  - zsírszövet mennyisége megnő 

  - bimbóudvar sötétebb lesz, fokozódik a pigmentációja 

  - emlőbimbó kifejezettebbé válik 

MAMMA LACTANS  

MORFOLÓGIAI VÁLTOZÁSOK 

 - Montgomery- féle módosult 

verejtékmirigyek is jobban 

elődomborodnak,  

(szoptatás idején a váladékuk 

biztosítja az emlőbimbó védelmét a 

szopáskor keletkező mechanikai és 

kémiai hatásokkal szemben, illetve 

egyik komponense - a benne 

megtalálható többféle zsírsav 

közül- az újszülöttet a magzatvíz 

szagára emlékezteti, így számára 

ismerős, bizalmat növelő tényező) 



LAKTÁCIÓ 
•Az emlő térfogata nő, a mirigyállomány differenciálódik, a zsírszövet mennyisége csökken.  
 

•A vakon végződő végbimbókból kialakulnak az alveolusok. 
 

•A kivezetőcsövekben elongációs folyamat indul meg, az elágazódások száma emelkedik 
 

•A stromában immunsejtes - granulocytás infiltráció figyelhető meg.  
 

•A Montgomery-mirigyek elődomborodnak, váladékuk fontos, bizalmat növelő tényező az újszülött 
számára (ismerős, a magzatvízhez hasonló illat) 
 

INVOLÚCIÓ 
•A mirigyállomány visszafejlődik, a zsírszövet, és a kötőszövet aránya ismét megnövekedik. 
 

•A lamina basalis enzimatikus úton emésztődik, majd a mirigy ismét nyugvó emlővé alakul.  
 

•Az alveolo-epithelialis sejtek  
• egyrészt apoptosissal  elpusztulnak, a makrofágok fagocitálják a törmeléket,  
• másrészt, az újabb feltételezések szerint transzdifferenciációval visszaalakulnak zsírsejtekké. 
 

•Az emlőszövet regressziója a menopauzát követően folytatódik. Az alveolusrendszer teljes egészében, 
a kivezetőcsőrendszer pedig nagyobb részben atrofizál.  

 A DUCTUSRENDSZER MORFOLÓGIAI 

VÁLTOZÁSAI A LAKTÁCIÓ 

ÉS AZ AZT KÖVETŐ REGRESSZIÓ IDEJÉN 



TRANSZDIFFERENCIÁCIÓ 

Egy érett szomatikus sejt egy másik érett szomatikus sejtté alakul, 

anélkül, hogy egy köztes progenitor vagy pluripotens állapotba kerülne. 

•A laktáció-involúció folyamatok ciklikus alakulásai során az 

adipocytáknak és az alveolus epithelsejtjeinek is van egyfajta 

kölcsönös transzdifferenciációs átalakulása.  

 

•Rózsaszín zsírszövetből a laktáló emlőmirigy alveolaris epithelsejtjei 

alakulnak 

 

•Fő szerepük a szekréciós kapacitás növelése. 

 

•Az  involúció során a rózsaszín adipocyták visszaalakulnak fehér 

zsírsejtekké 

 



 

• TDLE: terminális ductus – lebenyke egység  
(a legkisebb szerkezeti és funkcionális egység, amely már 
ultrahangos képalkotással  is vizsgálható) 
 

• sinus lactiferus (egyebütt: ampulla, tejöböl)  
az areola alatti radier orientációjú  ductus-szakaszok 

AZ EMLŐ (MAMMA) DUCTUSRENDSZERE 

EDDIGI LEÍRÁSOK SZERINT  

• 15-20 lobus (Cooper- szalagok 
rendszerében) 
 

• Intralobaris ductusok 
 

• Extralobaris rendszer  
(lobusonként egy nagy 
kivezetőcső) 



TERMINALIS DUCTUS LEBENYKE EGYSÉG (TDLE) 
Dr Pálházi Péter kísérleti anyagából 



• Funkciójukat tekintve a 
tejöblök rugalmas falú, orsó 
alakú rezervoárok, amelyek a 
tejkilövellés előtti periódusban 
anyatejjel telnek meg.  

AZ EMLŐ (MAMMA) DUCTUSRENDSZERE 

EDDIGI LEÍRÁSOK SZERINT  

(COOPER SZERINT) 



Galactographia, Dr. Dömötöri Zsuzsa felvétele, SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 

AZ EMLŐ DUCTUSRENDSZERE 
ÚJABB FELFOGÁS SZERINT 



Izumori et al., Breast Cancer (2013) 20:83–91 

• Porus lactiferus  - a bimbón 
nyíló kivezetőcsövek száma 
alacsonyabb, mint a ductusok/ 
lebenyek számából következne 
(5-9, az átjárhatóságtól függően) 
 

• Kétirányú folyadékáramlás 
figyelhető meg a ductusokban 
 

• A ductusok fala ultrahang 
vizsgálattal  követve rugalmas, 
tágulékony 

AZ EMLŐ DUCTUSRENDSZERE 
ÚJABB FELFOGÁS SZERINT 



VAN-E SINUS LACTIFER? 



Szövettani szerkezet 
 

•  Eleddig szövattanilag sem 
azonosítottak „sinusnak” 
megfelelő morfológiájú 
képleteket, amit „sinusnak” 
neveztek, annak falszerkezete 
nem különbözik a ductusok előző 
szakaszának felépítésétől 
 

•myoepithel sejtek hálózata öleli 
körül a kivezetőcsövek falát  
(a laktáció idején az aktin-
tartalom nő) 

VAN-E SINUS LACTIFER? 

(NINCS, CSAK ÁTMENETI KÉPLET) 



• Nincsenek állandó, 
morfológiailag elkülönülő 
sinusok 

• A (működő) ductusok száma nem 
felel meg a lebenyek számának 

• A ductusok anastomozálnak 
• A kivezetőcsövek nem szabályos  

(radiaer) lefutásúak 
• Kétirányú ductalis 

folyadékáramlás 
• Az intraglandularis zsírszövet 

speciális sejtjei alveolusepithellé 
(illetve, vissza) 
TRANSZDIFFERENCIÁLÓDNAK 

ÚJDONSÁGOK A ‚MAMMA LACTANS’ 
KLINIKAI ANATÓMIÁJÁBAN  



Köszönöm szépen a 
figyelmet! 


