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A rák már nem olyan végzetes kór, mint ahogy 
az a köztudatban él, de tudnunk kell, hogy bár 
túlnyomó többsége a betegeknek idősebb 65 
évesnél, azért a betegség előfordul fiatalabb 
korban is. Ami elkeserítő, hogy a 45 év alatti 
rákban megbetegedettek többsége vagy olyan 
rákban betegedett meg, amit meg lehetett volna 
előzni, vagy olyanban, amit, ha időben felfede-
zik, meg lehet gyógyítani.
A Magyar Rákellenes Liga több év óta folytat 
ismeretterjesztő tevékenységet és szervez segí-
tő foglalkozásokat a fentiek elkerülésére. 
Ezidei programjaink céljául tűztük ki a fiatal-
korú rákbetegség megelőzésének időbeli felis-
merésének és a megbetegedettek segítésének 
szorgalmazását, szervezését, jobbítását.
A 45 év alatti rákos megbetegedések gyakori-
ságában az első öt helyen a tavalyi évben nők-
nél a mellrák (704 beteg, 84 halott), a festékes 
bőrrák (331 beteg, 35 halott), a méhnyakrák 
(238 beteg, 45 halott), a tüdőrák (170 beteg, 59 
halott) és a vastagbélrák (111 beteg, 44 halott) 
áll. Míg férfiaknál ugyancsak az első öt helyen 
a hererák (450 beteg, 23 halott), a tüdőrák (198 
beteg, 95 halott), festékes bőrrák (180 beteg, 19 
halott), vastagbélrák (165 beteg, 31 halott) és 
veserák (90 beteg, 27 halott).
Ezek közül a rákos megbetegedések közül a tü-
dőrákot, vastagbélrákot és a bőr festékes rossz-
indulatú daganatát többségükben meg lehetne 
előzni, ha nem dohányoznának, ha egészsége-
sen táplálkoznának és ha óvatosan napoznának 
az emberek. A mellrákot, a hererákot rendsze-
res önvizsgálattal fel lehetne fedezni, a méh-
nyakrák ellen ma már van – igaz, hogy drága 

– védőoltás is, de a 25 éven felüli nők részére 
háromévente államilag szervezett szűrővizsgá-
lat már elérhető.
Tulajdonképpen a fiatalkori rákok közül egye-
dül a férfiak körében említett veserák az, amit a 
fent említett módszerekkel elkerülni, vagy idő-
ben felismerni nem tudunk.
A fentiek alapján a megelőzhető és időben fel-
ismerhető rákos megbetegedések közül a legy-
gyakoribbak talán feleslegesen szednek áldoza-
tokat a 45 évnél fiatalabbak közül.
A Magyar Rákellenes Liga 2013-2014-ben a 
fiatalok rákbetegségei témában rendszeres elő-
adásokat szervez a megelőzésről és az időben 
orvoshoz fordulásról országszerte, valamint 
kiadványokat kíván megjelentetni ugyancsak 
a fenti témákban, valamint a már sikeresen 
működő budapesti fiatal rákbetegek klubja ta-
pasztalatai alapján vidéken is hasonló klubokat 
kíván szervezni, melyek segítenek megmutatni 
a fiatal rákbetegeknek, hogy nincsenek egye-
dül, másnak is van ilyen problémája és közösen 
próbáljanak megküzdeni a megbetegedéssel.
E programok megvalósításához kérjük, hogy 
adója 1%-át ajánlja fel a Magyar Rákellenes 
Liga részére, mert
„Fiatalokat is fenyeget a rák,
Előzzük meg, ismerjük fel,
Gyógyítsuk meg hát!”

Jó egészséget kívánva, köszönettel:

Prof. dr. Simon Tamás
Magyar Rákellenes Liga elnöke

Fiatalokat is fenyeget a rák
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Az ingyenes újság a szerkesztőség 1038 Budapest, 
Tündérliget u. 3/III. levélcímére küldött, súlykorlát 
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A tüdőrák mind a fejlett, mind a fejlődő országok-
ban a rák megbetegedésben első helyen áll.
A férfiak tüdőrákos halálozása tekintetében Ma-
gyarország világelső. Kiemelkedő, sajnos a nők 
körében jelentősen emelkedik a tüdőrák előfordu-
lásának gyakorisága, a férfiak esetében azonban 
már nem. A nők esetében a háttérben döntően az 
áll, hogy a nők egyre többen és nagyobb mértékben 
dohányoznak.
A gyógyulás esélyei még mindig igen rosszak a 
tüdőrákban szenvedő betegnél, a várható ötéves 
túlélés 10-15%.
Magyarországon emelkedik az új betegek száma, 
évi mintegy tízezer újonnan felfedezett beteget je-
lent.
A tüdőrák kezelésében egyre hatékonyabb kezelési 
módokat alkalmazunk, de ma még a kevésbé gyó-
gyítható daganatok közé tartozik. 
A tüdőrák két fő csoportját különítjük el: a kissejtes 
és nem-kissejtes tudődaganatokat, az utóbbi teszi 
ki a tüdőtumorok kb. 85%-át. Ennél a daganattí-
pusnál azonban jelentős előrelépés tapasztalható a 
terápiában. 
Sajnos a betegség felfedezésekor, jórészt előreha-
ladott, vagy áttétet adó stádiumban van. A legjobb 
gyógyulási esélyt a korai stádiumban elvégzett mű-
tét jelenti.
Az előrehaladott, nem-kissejtes tüdőrák kezelés-
ében áttörést jelentett a célzott biológiai terápiák 
bevezetése. A modern célzott, elsősorban a daga-
natsejtek működését gátló gyógyszerek célpontjai 
elsősorban a daganatsejtek felszínén megtalálható 
jelfogó molekulák, receptorok, vagy azokhoz kötő-
dő olyan molekulák, melyek a daganatsejtek „hal-
hatatlanságáért”, fokozott osztódásáért, áttétképző 
hajlamáért felelős sejtműködéseket indítanak el. 
A célzott biológiai terápiás gyógyszerek ezeket a 

kóros sejtműködéseket függesztik fel. Mivel ezek 
a gyógyszerek elsősorban a daganatsejteken fejtik 
ki hatásukat, az egészséges sejteket alig károsítják, 
mellékhatásaik csekélyek, a beteg életminőségét 
általában jelentősen javítják.
A célzott terápiára a különböző betegek eltérő da-
ganatai másképpen reagálnak.
Vannak olyan betegek, akiknél olyan hatékonyak, 
hogy még áttétes stádiumban is korábban nem re-
mélt, hosszabb távú túlélést képesek biztosítani. 
Ahhoz, hogy a modern célzott gyógykezelés ha-
tékony legyen, az orvosoknak meg kell találniuk 
azokat a betegeket, akiknél a tervezett gyógykeze-
lés várhatóan hatékony lesz.
Ezeknek a gyógyszereknek a segítségével ugyanis 
célzott, személyre szabott gyógyítást lehet végezni. 
Ahhoz, hogy kiválasszuk azon betegeket, akiknél a 
célzott kezelés elkezdhető, molekuláris diagnoszti-
kai vizsgálatokat kell végezni.
A nem-kissejtes tüdőrák elsővonalbeli célzott 
biológiai kezelését ma önállóan az epidermális 
növekedési faktor receptort (EGFR) gátló tiro-
zinkinázok, kemoterápiával kombinálva pedig az 
angiogenezisgátló kezelés képviselik. A kiújult 
vagy az elsővonalbeli kezelés során progrediáló 
daganatok bizonyos alcsoportjainak másod- illetve 
harmadvonalbeli kezelésére EGFR gátló tirozinki-
názok alkalmazhatók.
Epidermalis növekedési faktor receptor (EGFR) 
gátló kezelés:
A daganatsejteket, szemben a normál egészséges 
sejtekkel, szabályozatlan növekedés, szaporodás 
jellemzi.
A kórosan fokozott sejtműködésnek a hátterében a 
tüdőrák esetében is olyan molekuláris eltérést ta-
láltak a kutatók, melyek terápiás célpontként is fel-
használhatók. A sejteknek szabályozó mechaniz-

Tüdődaganatok 
modern célzott terápiája
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musra van szükségük ahhoz, hogy a bennük zajló 
folyamatok mindenkor a belőlük felépülő szervek, 
illetve a szervezet egészének normális működését 
biztosítsák. Ezek a szabályozó mechanizmusok 
azon alapulnak, hogy egyes sejtek jelátvivő mole-
kulákat termelnek, melyeket más sejtek receptoraik 
segítségével érzékelnek. Amennyiben a receptor-
hoz egy ilyen jelátvivő molekula kapcsolódik, az 
aktivált receptor bonyolult kémiai folyamatok so-
rát indítja el. A végeredmény a sejt működésének 
megváltozása, melyet sejtválasznak nevezünk. A 
válasz különféle sejtaktivitás lehet, például sejt-
osztódás (reprodukció) vagy sejthalál.
Az epidermális növekedési faktorok (EGF) ennek 
a folyamatnak az egyik legfontosabb jelátvivő 
molekulái. Az EGF a sejtfelszínen jelenlévő EGF 
receptorhoz kötődik. Ennek a receptornak a neve: 
humán epidermalis növekedési faktor receptor 
(EGFR).
Jelenleg rendelkezésre állnak olyan célzott, bioló-
giai gyógyszerek, melyek blokkolják az EGFR-t. 
A receptor gátlásával elérhető, hogy a daganatsej-
tek szaporodása, a daganat növekedésének üteme 
lassuljon, leálljon. Ugyanakkor, mivel az EGFR je-
lentősen nagyobb mennyiségben található a rákos 
sejteken, mint az egészséges sejtek felszínén, a ke-
zelés révén az egészséges sejtek alig károsodnak.
Mindenképpen óriási előnye a kezelésnek, hogy 
napi egyszeri tabletta formájában szedhető, kór-
házi kezelést nem igényel, így jelentősen javítja a 
betegek életminőségét, a betegek tudják folytatni a 
megszokott, napi tevékenységüket vagy akár mun-
kájukat is.

A kemoterápiához képest a betegek a kezelést jól 
viselik, a gyógyszer mellékhatásai enyhék, átme-
netiek. Ez a célzott biológiai kezelés új reményt és 
esélyt ad az előrehaladott tüdőrákok eddig rendkí-
vül aggasztó kimenetelének javításában.
Érújdonképződés-gátló kezelés:
Az érképzés-gátlás az új daganatos erek képződé-
sének akadályozását jelenti azáltal, hogy elvágja a 
daganat tápanyag-utánpótlását biztosító érhálóza-
tot. A daganatnak szüksége van ugyanis érellátásra. 
Ha a daganat érellátását megszüntetjük, azaz meg-
szakítjuk az utánpótlási útvonalakat, a daganat 
tápanyag hiányában „éhezik”, majd sorvadni kezd. 
Magyarországon 2007 óta érhető el a betegek szá-
mára az érképződést gátló kezelés, mely specifiku-
san megköti a daganat által termelt érnövekedést 
előidéző anyagokat, ezáltal megakadályozza a 
daganat érképzését. Az új erek képződése megáll, 
a daganat nem tud tovább növekedni, elkezd visz-
szafejlődni.
Az eddigi vizsgálatok eredményei bizonyították, 
hogy az érképződés-gátlóval kiegészített gyógy-
szeres kezeléssel lehet elérni ma a tüdőrák esetében 
a leghosszabb túlélési eredményeket.
Mellékhatásait a kezelőorvos megfelelően tudja 
kontrollálni. 
A célzott biológiai kezelés új lehetőség az előre-
haladott nem-kissejtes tüdőrák terápiájában, remél-
jük, hogy új, hatékony és a betegeket kevésbé ter-
helő mellékhatások árán tudunk javítani a betegek 
sikeresebb gyógyításában.
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„Mellsebészet vagy emlősebészet?” –indította a 
beszélgetést Bulla Bianka újságíró, a rendezvény 
egyik moderátora. „Mi orvosok inkább az em-
lősebészet szót használjuk. Ez az elnevezése az 
Országos Onkológiai Intézet nemrég átadott új 
központjának, az Emlősebészeti Centrumnak is. 
Használhatjuk a mellsebészet szót is, a lényeg nem 
ez. Sokkal inkább az, hogy a női szépség egy hi-
hetetlenül fontos dolog” – kezdte a választ Gulyás 
Gusztáv professzor (Rekonstruktív sebészeti rész-
leg, Onkológiai helyreállító plasztikai sebészet), 
plasztikai sebész szakorvos.  

„Negyven év plasztikai sebészeti gyakorlattal a há-
tam mögött mondom ezt, és nem csak azért, mert 
férfi vagyok. Sebészként az a feladatunk, hogy 
azoknak is segítsünk megtartani ezt a szépséget, 
akiknél daganat miatt emlőműtétet kellett végre-
hajtani” – mondta Gulyás professzor.

Mikrosebészet: mikroszkóp alatt az egy millimé-
ter átmérőjű erek is összevarrhatóak

Mindaz az új szemlélet, ami az emlősebészetben az 
utóbbi 15 évben megjelent, az onkoplasztika szóval 
foglalható össze legjobban. Az onko- előtag az on-
kológiai radikalitást – a daganat lehető legteljesebb 
eltávolítását – jelöli, a plasztika pedig értelemsze-
rűen arra utal, hogy a szakemberek megpróbálják 
visszaadni azt, amit az emlőrák elvett.

„Emlőhelyreállító műtétek az 1900-as évek eleje 
óta léteznek. Ezt megelőzően a hölgypáciensek – 
más lehetőség híján – belenyugodtak abba a cson-
kolásba, amivel az emlődaganat eltávolítása járt. 
Én magam 1972-ben végeztem, és abban az időben 
már Magyarországon is alkalmaztak olyan plasz-
tikai sebészeti eljárásokat, amelyek az emlő hely-
reállítására irányultak. Akkoriban azonban meg 
kellett elégedtünk annyival, hogy a páciens saját 
szöveteivel pótoltuk valamilyen mértékben az emlő 
hiányát” – folytatta Gulyás professzor.

„A saját szövettel történő plasztikai műtétre leg-
inkább a hátizmot, illetve ritkábban a hasizmokat 
használtuk, az ezeket fedő bőrrel együtt. Az akkori 
eljárás hátrányai közé tartozott, hogy a helyreállí-
tott emlők nem lettek teljesen szimmetrikusak, és 
a műtét elég sok heggel is járt. Azonban, még így 
is örömet tudtunk okozni a hozzánk jelentkező em-
lőműtött hölgyeknek azzal, hogy valamilyen emlő-
formát azért ki tudtunk alakítani” – mondta Gulyás. 

Ez az állapot körülbelül az 1980-as évekig volt 
érvényben. Ezt követően viszont robbanásszerű, 
erőteljes változások indultak be a plasztikai sebé-
szetben. Megjelentek ugyanis az úgynevezett mik-
rosebészeti eljárások, ami azt jelenti, hogy már a 
gyufaszál méretű, egy milliméter átmérőjű ereket is 
össze lehetett varrni egymással. Ez kizárólag mik-
roszkóp alatt lehetséges, így viszont már biztosítha-

Prof. dr. Gulyás Gusztáv

Plasztikai sebészeti lehetőségek 
az emlő helyreállítására 

Az Országos Onkológiai Intézet idén 2012. október 26-án tartotta hagyományos nyílt nap-
ját az Aesculap Akadémián. Az eseményen – amely a Kor Kontroll Társaság szervezésében 
zajlott – sok más téma mellett az onkoplasztikáról is szó esett. Prof. Dr. Gulyás Gusztáv 
plasztikai sebész, a Rekonstruktív Sebészeti Részleg vezetője arról beszélt, hogy milyen 
lehetőségeket kínál az intézet az emlő helyreállítására.
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Veszélyes-e a mammográfia során használt sugárdózis? Vannak-e olyan emlődaganatok, amelyek nem 
vehetőek észre ezzel a módszerrel? Mikor van értelme az országos szintű emlőrákszűrésnek? Egysé-
ges betegség-e az emlőrák? Mitől félnek a leginkább az emlőeltávolító műtét előtt álló nők? Ezekre a 
kérdésekre ad választ a Daganatok.hu cikke, amelyben az onkoplasztika mellett az emlőterápiás nővér 
szerepe is szóba kerül. A cikk a következő címen érhető el: Dr. Mátrai Zoltán: nem egy emlődaganatot 
kell meggyógyítani, hanem egy nőt

tóvá vált, hogy az erek összevarrását követően fo-
lyamatos maradjon a véráramlás, és az esetek döntő 
többségében ne alakuljon ki szövődmény.

A mikrosebészeti eljárások bevezetése hazánkban 
tehát az 1980-as évekre tehető, és ezzel vált töké-
letessé a saját szövettel történő emlőpótlás műtéti 
technikája. Most azonban már 2012-t írunk: milyen 
az emlőhelyreállító plasztikai beavatkozások álla-
pota ma?

Plasztikai sebészeti lehetőségek az emlő helyre-
állítására

„Az összes emlőhelyreállító műtéti módszer figye-
lembevételével jelenleg azt mondhatjuk, hogy a 
legtökéletesebb a saját szövettel történő emlőpót-
lás. Ez a műtét körülbelül hat órát vesz igénybe. 
A műtét altatásban történik, a felhasznált szövetek 
pedig leggyakrabban a hasfal, a szeméremdomb és 
a köldök közötti területekről származnak. Ezeken 
a területeken általában található egy kis zsírtöbb-
let, így a szövetek teljesen alkalmasak arra, hogy 
az operált emlő területeire ültessük át őket. A szö-
veteltávolítás egy emlőhelyreállító műtét esetében 
ugyanolyan, mintha valaki egy egyszerű hasplasz-
tikát végeztetne el. A különbség annyi, hogy nem 
dobjuk el a kivett szövetet, hanem az emlőben 
használjuk fel újra” – mondta Gulyás.

A hasból, a szeméremdombról vagy a köldök körü-
li területekről vett szövetet megformálják, majd a 
műtött emlő eltávolított szöveteinek helyére ültetik. 
A beültetett szövet pici ereit – a fentebb már em-
lített mikrosebészeti technikával – bekapcsolják a 
befogadó helyen található érhálózatba. A helyreál-
lított emlő bőrszíne ezzel a módszerrel ugyanolyan 
marad, mint az ellenoldali emlőé. Az első műtét 

itt be is fejeződik. Ezt követően – rendszerint hat 
hónappal később – kerül sor a két emlő szimmet-
riájának helyreállítására. Ekkor adódik lehetőség 
a műtött mell térfogatának korrekciójára, majd az 
emlőbimbók magasságának azonossá tételére.

Meg kell említeni, hogy az imént ismertetett eljá-
rás – az erek összevarrásával kísért, saját szövettel 
történő pótlás – sajnos nem mindenkinél alkalmaz-
ható. Ha valakinél – bizonyos kizáró okok miatt 
– nem hajtható végre ez a beavatkozás, akkor két 
másik módszer adódik. Kézenfekvő megoldás le-
het a hátizom és az itt található bőr felhasználása. A 
műtéti metszést ilyenkor a melltartókapocs záródá-
si helye mentén érdemes vezetni, hiszen a melltartó 
így éppen eltakarja majd a visszamaradó, cérnavé-
kony heget. Ebben az esetben – mivel csak bőr- és 
izomszövetet vesznek át a hátból – a mell eredeti 
térfogatát egy szilikon-implantátummal (expander 
implantátum) kell helyreállítani. Ez a műtét körül-
belül 2,5-3 órát vesz igénybe.

Létezik továbbá egy harmadik módszer is, amit ak-
kor végeznek, ha a páciens állapota lehetővé teszi 
az úgynevezett azonnali emlőhelyreállító műtétet. 
Az onkológus sebész ilyenkor eltávolítja magát 
a daganatot (a szükséges szövetekkel együtt), a 
plasztikai sebész pedig ugyanabban a pillanat-
ban, ugyanazon a műtőasztalon, azonnal pótolja a 
mellszövetek hiányát. Az expander implantátumot 
ilyenkor is a mellizomzat mögé helyezik, felette 
összevarrják a bőrt, majd az implantátumot akkorá-
ra tágítják, hogy a műtött mell térfogata elérje az el-
lenoldali emlő térfogatát. A már említett szimmetri-
zációs műtétet ilyenkor is hat hónappal később kell 
elvégezni. 



A sugárkezelés egyik leggyakoribb 
mellékhatása a bőrgyulladás. A be-
tegek 80-90%-át érinti és a sugár-
kezelés megkezdése után 2-3 héttel 
jelentkezik. A legfőbb probléma az, 
hogy ha súlyos bőrgyulladás (radio-
dermatitis) alakul ki, a kezelést be 
kell szüntetni. Minden egyes sugár-
kezelés nélküli nap 1,5%-kal  csök-
kenti a tumor kezelésének eredmé-
nyességét, ezért nagyon fontos a 
radiodermatitis megelőzése és ke-
zelése! 

A Radiocare® krémet kifejezetten 
a sugárterápia okozta bőrgyulladás 
megelőzésére és kezelésére feljesz-
tették ki.
A Radiocare® sugárterápiás krém 
aktív hatóanyaga a Cryptomphalus 
Aspersa tisztított nyálkája, rövidí-
tett néven a CAS. A CAS erős rege-
neráló és antioxidáló hatású, mely 
segít megvédeni a bőrt az aggresz-
szív külső behatásoktól, mint példá-
ul az égés és az ionizáló sugázás. 

KEDVEZMÉNYES KUPON. EZ A KUPON 1000 Ft-OT ÉR ÖNNEK!
Amennyiben megrendeli weboldalunkon a Radiocare® krémet, és a meg-
rendelés Egyéb közlemény rovatába beírja, hogy RákVolt Magazin, 1000 Ft 
kedvezményt kap a krém árából. Az akció 2012. december 31-ig tart.

A Radiocare® krém megrendelhető a www.radiocare.hu honlapon, vagy 
megvásárolható a sugárterápiás központok közelében található patikákban 
(a forgalmazó patikák listája megtalálható a www.radiocare.hu honlapon).

A terápia eredményessége miatt fontos a 
sugárkezelés mellékhatásainak megelőzése!

www.radiocare.hu

Segíti a bőr kollagén újratermelő-
dését és a hámosodás folyamatát. 
A Radiocare® krém használata ak-
kor a leghatékonyabb, ha már az 
első sugárkezelés előtt két héttel 
elkezdi a beteg naponta kétszer vé-
konyan bekenni az érintett bőrfelü-
letet.
A Radiocare® krém orvosi tisztasá-
gú termék, hatékonyságát klinikai 
vizsgálatok igazolják. 

A Radiocare® krém megrendelhető a www.radiocare.hu honlapon, vagy 

vizsgálatok igazolják. 
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2009. május elején diagnosztizáltak nálam C 5-ös 
Grade III-as mellrákot, akkor azt mondták, hogy 
3 hónapom van hátra kezelések nélkül. Júniusban 
műtöttek, júliustól 6 brutális kemót kaptam, majd 
33 sugárkezelést.
Februárban fejeztem be a kezeléseket, és bár az 
eredményeim jók voltak, de a szervezetem igen le-
gyengült, augusztusra állt csak helyre a vérképem, 
annak ellenére, hogy első perctől küzdöttem, hogy 
erősödjek és visszanyerjem a kezelések alatt (és 
miatt) elvesztett fizikai és szellemi (!!!) képessé-
geim.
Küzdöttem magamért - a családom, a párom mi-
att és a még meg nem született gyermekeimért! 
Nagyon odafigyeltem a táplálkozásra, de nem kí-
noztam magam szélsőséges diétákkal, vagy teljes 
megvonással, és gyógyteákat ittam, erősítettem az 
immunrendszerem. Emellett sokat változtattam a 
hozzáállásomon a mindennapi ügyekhez. Meg-
változott a fontossági sorrend, és az, hogy min 
érdemes izgulni. Megtanultam nem előre rágódni, 
hanem akkor foglalkozni a dolgokkal, mikor épp 
aktuálisak. Ez nagyon sokat segített.
A műtétem óta egészségesnak tartottam magam, és 
a rákra nem úgy gondoltam, mint valami rettenetes 
betegségre, hanem „csak” selejtes sejtre, amelyre 
ha nem figyel oda az immunrendszerem, bizony 
elszaporodik és élősködik rajtam, de ha odafigyel, 
könnyedén elpusztítom!
Mivel a családi anamnézisben anyai ágon több pe-
tefészekrák van, és ennek ugyan az a génmutáció 
az okozója mint a mellráknak, elmentem egy gene-
tikai vizsgálatra, melynek eredménye (mint várha-
tó volt) pozitív lett.
Innentől kezdve minden egyes kontrollon - legyen 
az onkológiai vagy nőgyógyászati - azt a javaslatot 
hallgattam, hogy vetessem ki „preventíve” a pete-
fészkeim, és műttessem le szintén „preventíve” a 
melleim. Elképzeltem, hogy ezzel újra létrehoznák 

belőlem a „kasztráltak” rendjét, és mi lennék ak-
kor? Mindig az volt a válaszom, gyermeket sze-
retnék, és több mint 2 évvel a diagnózisom után 
végre nagy duzzogva azt mondták az orvosaim, jól 
van, még várjak, és csak természetes úton, de lehet. 
Ekkor elmentem néhány nőgyógyáaszti vizsgálatra 
a biztonság kedvéért, és 2011 november elején, 2 
évvel a kemó befejezése után teherbe estem.
Hihetetlenül boldogok voltunk, hát még mikor ki-
derült, hogy szép, egészséges kicsi fiunk lesz. A 9 
hónap nagyobb problémáktól mentesen telt, ami 
alatt előírás szerint 8 hetente jártam az onkológiára 
kontrollra - most „csak” vérvétel valamint hasi és 
emlő ultrahang volt - ami izgalmas volt, hisz nem 
mindenki láthatja, hogy hogyan alakulnak a tejutak 
a hónapok során!!!, majd idén augusztus 10-én egy 
csodálatos, egészséges kisfiút hoztam a világra, és 
mindketten jól vagyunk.
Mivel a jobb emlőmből „csak” kimetszés történt, 
mindkét mellből tudok szoptatni, bár tény, a jobb 
oldalról csak kis mennyiséget, de a másik oldallal 
akár teljesen ki tudom váltani.
 

Sok sikert mindenkinek!
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November elején immár harma-
dik alkalommal indult a magyar 
Movember kampány, amely több 
ezer férfi figyelmét hívja fel arra, 
hogy vigyázzanak fokozottabban 
egészségükre. Aki csatlakozik a 
mozgalomhoz, arcszőrzetének 
megnövesztésével jelzi férfitársa-
inak, hogy fontos a prosztatarák 
és egyéb megbetegedések korai 
felismerése; a szűrővizsgálatok 
életeket menthetnek.

Egy ausztrál kezdeményezés alapján novemberben 
a férfiak egy teljes hónapra félreteszik a borotvát 
és megnövesztik csodálatos arcszőrzetüket világ-
szerte. Ezen tettükkel kívánják felhívni a figyelmet 
arra, hogy a férfiaknak is törődniük kell egészsé-
gükkel és szembe kell nézniük az egyik legelterjed-
tebb férfibetegséggel, a prosztatarákkal. A bajusz 
egy „kitűző”, melyet büszkén visel gazdája, ahogy 
a mellrák kampány támogatói a rózsaszín szalagot 
hordják a szívük felett.

Három éve kezdte meghódítani a ma-
gyar férfiközönséget az egy hónapig 
tartó csoportos bajusznövesztés, de 
nem csodálkozhatunk a sikerén, hi-
szen a magyar történelem során az ar-
cszőrzet, ezen belül a bajusz viselete 
óriási szerepet töltött be. A férfiasság 
egyértelmű jelképeként tartották szá-
mon ezt a hol kackiás, hol pedert, hol 
rövidre nyírt, hol pedig gondosan gön-
dörített szőrzetet. Jelentése és alakja 

korok és társadalmi rétegek szerint is változott – 
számos formában visszaköszönt, sokszor kötötték 
egyes történelmi személyiségekhez is. 

Habár a prosztatarák elsősorban az idősebb férfiak 
betegsége, negyvenéves kor után bárkinél megje-
lenhet. A legfontosabb tehát a megelőzés, a rend-
szeres felülvizsgálat, szűrés – erre próbálja felhívni 
a figyelmet humoros, könnyed formában a hazai 
Movember kampány is, amelynek idei szlogenje: 
„A tudás hatalom. A bajusz király.”

Idén is harcolnak a bajuszhuszárok
Movember kampány Magyarországon
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A szervezők mellett a 4BRO és az Organic Com-
munications is társadalmi projektként álltak az ügy 
mellé.

 - Idén ismét sokan gondolták úgy, hogy büszkén 
támogatják a kampányt. Budapesten több szórako-
zóhely és étterem is tartott bajusz-bulit vagy ba-
juszhetet, és gyűjtött egyúttal adományt” – mondta 
el Gomola Benjamin, a Movember egyik hazai 
szervezője.

November 30-án hivatalos Movember-bulival zár-
ják a kampányt a Közhely nevű szórakozóhelyen, 
ahol mindenki megmutathatja, milyen hosszúra 
növesztette egy hónap alatt a bajszát. Itt tovább 

folytatódik majd az adomány-gyűjtés, és a szerve-
zők filmvetítéssel, valamint bajusz versennyel is 
készülnek (nem csak férfiaknak!). A kampány so-
rán befolyt adomány összegét 2 db PSA mérőgép 
(a prosztatarák kiszűréséhez szükséges készülék) 
vásárlására fordítják.

Változtassuk meg a férfias egészség arcát! Csatla-
kozzon, kampányoljon, növesszen bajuszt és támo-
gassa a kampányt! Minden bajusz számít! Mert „A 
tudás hatalom. A bajusz király.”

http://www.facebook.com/MovemberHungary

Hazánkban évente mintegy 400 ezer férfi szorul kezelésre a prosztata-megnagyobbodás tüneteivel 
kapcsolatosan, és évente mintegy 3.500-4.000 új beteget regisztrálnak rákos szimptómákkal. 
Arányosan az életkor növekedésével a prosztata megbetegedéseinek lehetősége is növekszik. El-
változás a 30-40 éves férfiak már 10-25 százalékát, az 50 év feletti férfiak 50 százalékát, a 70 év fe-
lettiek 75 százalékát, valamint a 80 év felettiek 90 százalékát érinti. A tüdőrák után a prosztatarák 
az a daganatos betegség, amely a legtöbb áldozatát szedi, holott korai szakaszban PSA vizsgálat 
segítségével a daganat még többnyire gyógyítható stádiumban van és az akár végzetes kimenet 
elkerülhető.
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A leggyakoribb ok, amiért a betegek abbahagyják a 
kemoterápiás kezelést, a gyógyszerek okozta hány-
inger és a hányás. Ez önmagában kiemelten fon-
tossá teszi ezeknek a panaszoknak a kezelését, de 
még azoknál a betegeknél is több járulékos prob-
léma felléphet, akiknél folytatható a daganatelle-
nes kezelés. Azok a betegek, akiknél a hányinger 
és a hányás fellép, általában többször jelentkeznek 
az orvosnál és többször igényelnek kórházi felvé-
telt, kezelést. Esetükben gyakrabban alakulnak ki 
egyéb betegségek a folyadékhiány és a legyengült 
fizikai állapot miatt. A hányáscsillapító szerekkel 
a panaszok egy része kezelhető, de a betegek kö-
zel felénél így is fennmarad a hányinger, illetve 
hányás.

Egy új eszköz – a Nometex™ - használatával a 
gyógyszeres kezelés eredményessége jelentősen 
fokozható. A készülék elektromos impulzusokat 
ad le a bőrön keresztül, ezek eljutnak a központi 
idegrendszer hányásközpontjába és szabályozzák 
annak működését, csillapítva ezáltal a hányingert 
és a hányást. 

A készülék a karórára hasonlít, egyszerű a hasz-
nálata, mivel több intenzitási szinten működik, a 
beteg maga szabályozhatja a hányáscsillapító terá-
piát. Fontos előnye, hogy a hatás gyorsan, pár per-
cen belül jelentkezik és ha a tünetek csillapodtak, 
a készülék kikapcsolható. Az egyébként is való-
színűleg többféle gyógyszert szedő beteg esetében 
értékes szempont lehet, hogy a készülék használata 
nem fokozza a gyógyszer-mellékhatások előfordu-
lását.

Több klinikai vizsgálat értékelte a készülék hasz-
nálatát, ezek során egyértelműen igazolták a haté-
konyságot mind akutan, mind pedig a kemoterápia 
során később jelentkező panaszok esetén. Eredmé-
nyesen járult hozzá a hányáscsillapító gyógyszeres 
kezeléshez azon betegek esetében is, akiknél a 
panaszok az alkalmazott terápia ellenére is jelent-
keztek. Megkérdezték a betegeket is a tapasztala-
taikról, a készüléket használók 71%-a jelezte hatá-
sosnak a kezelést és 92%-uk ajánlaná másoknak is.

A Nometex™ Magyarországon gyógyászati se-
gédeszközként került forgalomba, így a gyógy-
szertárakban és a gyógyászati segédeszközöket 
forgalmazó üzletekben szerezhető be. További 
információért olvassa el a termék ismertetőjét és 
használati utasítását, amelyet a www.nometex.hu 
internetes oldalról tölthet le. A használat előtt kon-
zultáljon kezelőorvosával.

 SEGÍTSÉG A KEMOTERÁPIA 
OKOZTA HÁNYÁS LEKÜZDÉSÉBEN

PR-cikk



Új típusú eszköz
a kemoterápiás kezelés okozta hányinger csillapítására

Vegye kezébe
a kemoterápia okozta  

hányinger kezelését

A Nometex készülékről további információkértkeresse  
fel a www.nometex.hu internetes oldalt.  
Olvassa el az onnan letölthető használati utasítást.

Nometex2012/05   Dátum: 2012. November

Pharmacenter Hungary Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/A.
telefon: (+36-1) 209-5927, fax: (+36-1) 209-0060,  
www.pharmacenter.hu
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Általánosságban mi az őssejt? 

Korlátlan számú osztódásra, önmegújulásra képes, 
nem specializálódott sejt, amely aszimmetrikus 
osztódás révén önmagához hasonló sejteket képez, 
és emellett elkötelezett utódsejteket is létrehoz. Az 
őssejtek legfontosabb tulajdonsága, hogy bármi-
lyen szöveti sejtté képesek átalakulni, akár általá-
nos regeneráló-sejteknek is hívhatnánk őket. 
Kétféle őssejtet különböztetünk meg, embrionális 
és felnőtt őssejtet. A felnőtt őssejtek a szöveteink-
ben találhatóak, továbbá a csontvelőkben keletkez-
nek, raktározódnak.
Felnőtt korban az őssejtek a szervezet számos szö-
vetében megtalálhatók. A szöveti őssejtek folya-
matosan osztódó vagy éppen nyugvó állapotban 
vannak jelen. Ha ezek a sejtek egy adott szöveti 
környezetbe kerülnek, képesek lehetnek különböző 
szövetet alkotó, érett sejtekké alakulni (differenciá-
lódni). Legnagyobb mennyiségben a csontvelőben 
találhatók meg, itt is keletkeznek a vörösvértestek-
kel együtt. 

Miért fontos az őssejtek száma és a regeneráció?
Ha egy szerv nem működik optimálisan vagy va-
lamilyen módon sérülést szenved és sejtpótlásra 
van szüksége, akkor üzenetet küld a csontvelőbe, 
amely felismeri az információt és őssejteket küld a 
sérült területre. Ezt nevezzük a szervezet általános 
regenerációs mechanizmusának. E folyamat révén 
újul meg a bőrszövet, hegednek be a sebek, újul-
nak meg szerveink. Az állandó sejtcsere nélkül a 
testünk szervei, szövetei néhány hét alatt elhasz-
nálódnának és működésük leállna. A véráramban 
keringő őssejtek száma legmagasabb értéket akkor 
mutat amikor megszületünk. 25-30 éves korunktól 
ez a szám fokozatosan csökken és mire elérjük a 
nyugdíjas kort már csak tizede. 
Elmondható hogy az őssejtszám csökkenése pon-
tos élettani mutatója a regenerálódás hiányának, az 
öregedésnek. 

Számos tanulmányból kimutatható, hogy akiknek a 
keringő őssejtszáma magasabb, azoknak gyorsab-
ban gyógyulnak a szövetei, erősebb az immunrend-
szere, nehezebben törnek a csontjai, ellenállóbb az 
öregkori degeneratív elváltozásokkal szemben. 
Összességében elmondhatjuk, hogy az őssejtszám 
egy olyan élettani mutató, amely a szervezet álta-
lános egészségi, regenerációs állapotát képes meg-
mutatni. 
Kutatási eredmények világszerte, amelyek egyér-
telműen mutatják a regeneráció és az őssejtszint 
összefüggését:
• Betegek kardiovaszkuláris halálozása alacso-
nyabb:519 angiográfiával megerősítetten koszorú-
ér-betegségben szenvedő betegnél meghatározták a 
CD34+KDR+ endoteliális progenitor sejtek (EPS) 
számát. A betegek a szokásos orvosi kezelést kap-
ták, majd 12 hónap múlva a terápia hatékonyságát 
összevetették a kezelés kezdete előtt mért EPS 
szinttel. A magasabb keringő EPS koncentrációjú 
betegek kardiovaszkuláris halálozása alacsonyabb, 
eseménymentes túlélése hosszabb volt, ebből a 
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csoportból kevesebb beteget kellett hospitalizálni, 
és a revaszkularizáció is gyorsabb volt (mindegyik 
eredmény statisztikailag szignifikáns), mint a kez-
detben alacsonyabb őssejtszámmal rendelkező be-
tegekben. A magasabb keringő EPS koncentrációjú 
betegek kardiovaszkuláris halálozása alacsonyabb, 
eseménymentes túlélése hosszabb volt. 
• 45 lélegeztetésre szoruló beteget vizsgáltak
A szerzők akut respiratorikus distresszben szen-
vedő, mesterséges lélegeztetésre szoruló beteget 
vizsgáltak (45 egyént), hogy kiderítsék, van-e kap-
csolat a betegek őssejt-koncentrációja (endoteliális 
progenitor sejtek) és a betegség prognózisa között. 
Az eredmények azt mutatták, hogy az alacsony 
EPS koncentrációjú betegekben a halálozás duplá-
ja volt (61%) azokénak, akiknek az EPS számuk 
magasabb volt (30%-os halálozás) 

Egy órán belül legalább 75-100%-al több őssej-
tünk lehet! 
Az Őssejtszint növelő két komponensből áll. Az 
egyik egy antioxidáns komplex, amely sejtvédő 
flavonoidokat tartalmaz. A flavonoidok segíte-
nek megkötni a szervezetünkben lévő aktív sejt 
és DNS-károsító szabadgyököket. A flavonoidok 

fogyasztása többek között segít megőrizni az ér-
falak rugalmasságát, áteresztőképességét gátolni, 
az érelmeszesedés kialakulását és a rákos sejtek 
számát csökkenteni. Továbbá védelmet nyújtanak 
a többlet őssejteknek, hogy károsodás nélkül jut-
hassanak el a regenerálandó területre. Az Őssejt-
szint növelő másik komponense pedig a csontvelői 
sejttermelésre hat. Hatásmechanizmusát tekintve, 
fogyasztás után a csontvelői őssejttermelő és rak-
tározó szöveteket inspirálja arra, hogy több felnőtt 
multipotens őssejtet engedjen a vérkeringésbe. Ez-
által a többlet őssejtek képesek regenerálni az el-
használódott sejtjeinket. Fogyasztás után két órával 
már 75-100%-os növekedés mutatható ki a perifé-
riás vérben. A fentiekben elemzett tanulmányokból 
jól kimutatható és tényként kell kezelnünk, hogy 
a vérben található felnőtt őssejtek száma pozitív 
irányban befolyásolja a szövetek és egyben az 
egész testünk egészségi állapotát. Fontos megem-
líteni, hogy a kemoterápiás kezelések mellékhatá-
saként elpusztult egészséges sejtek is az őssejtek 
segítségével pótlódnak, így a legyengült szervezet 
őssejtszintjének emelése óriási jelentőséggel bír a 
szöveti regeneráció teljes területén.



„Nem engedhetem meg magamnak,
hogy győzzön a betegség”

– beszélgetés Dr. Szegő Lászlóval, a Gyógyulj Velünk Egyesület elnökével

Daganatok.hu: Nemrég alakították az egyesületet. 
Mik a főbb célkitűzéseik, terveik a következő egy 
évben?

Dr. Szegő László: Valóban, az egyesület 2012. 
szeptember 14-én tartotta első tagtoborzó rendez-
vényét, és örömmel mondhatom, hogy jelen pil-
lanatban már 170 tagunk van. A Gyógyulj Velünk 
Egyesületet http://gyve.hu azért hoztuk létre, hogy 
felhívjuk a figyelmet az emésztőszervrendszeri 
daganatos betegségekre, és az érintetteket minden 
helyzetben segíthessük. Amit most a leginkább sze-
retnénk, hogy minél több olyan tagunk legyen, aki 
maga is aktív, és vagy belülről, vagy kívülről segíti 
az egyesület munkáját.

Céljaink három csoportba oszthatóak. Az első, 
hogy minden lehetséges módon segítsük a bete-
geket és hozzátartozóikat. A második, hogy a már 
meglévő segítséget hozzáférhetővé tegyük a bete-
gek számára. A harmadik pedig, hogy az emész-
tőszervrendszeri daganatokkal kapcsolatos infor-
mációk a társadalom minél szélesebb rétegeihez 
jussanak el. 

A hosszabb távú – egy éven belüli – célok közül 
jelenleg leginkább azon dolgozunk, hogy az ország 
összes onkológiai centrumával felvegyük a kapcso-
latot. Egyesületünk az Egyesített Szent István és 
Szent László Kórház http://www.istvankorhaz.hu/ 
Onkológiai Centrumának támogatásával alakult, de 
azt szeretnénk, ha a lehető legtöbb olyan szakem-
berrel együtt tudnánk dolgozni, akik az emésztő-

szervrendszeri daganatok minél sikeresebb keze-
lésén fáradoznak. Szeretnénk továbbá a különféle 
betegszervezeteket is összefogni. Az együttműkö-
dések pontos keretei még formálódnak, ezért erről 
jelenleg csak ennyit tudok mondani. 

Daganatok.hu: A szeptemberi tagtoborzó összejö-
vetelen honlapotok http://gyve.hu/hirek.php szerint 
mindegy 150 résztvevő volt jelen. Nehéz volt moz-
gósítani az érintetteket?

Én magam sem számítottam ennyire magas rész-
vételi arányra, és nagyon boldog vagyok, hogy 
ennyi beteget, hozzátartozót érdekel a kezdemé-
nyezésünk. Sikerült rögtön az elején egy ekkora 
számmal nyitnunk, innentől pedig az a feladatunk, 
hogy fenntartsuk az érdeklődést, főként pedig az 
aktivitást. A kérdésére válaszolva, nehéz ennyi em-
bert mozgósítani. Hadd mondjak egy példát annak 
érzékeltetésére, hogy milyenek ezek az arányok. 

Az USA-ban működő legnagyobb, vastag- és vég-
bélrákos betegeket tömörítő betegszervezet, a Co-
lon Cancer Alliance http://www.ccalliance.org/ is 
„csak” mintegy 100 000 beteget ér el közvetlenül, 
és ez nem a valóban aktív tagság, csak azok, akikkel 
e-mailben tartják a kapcsolatot. Az USA-ban – az 
Amerikai Rák Társaság (American Cancer Society) 
becslése http://www.ccalliance.org/colorectal_can-
cer/statistics.html szerint – 2012-ben körülbelül 
143 000 embernél diagnosztizálnak újonnan kiala-
kult vastagbélrákot, 51 000-en pedig életüket vesz-
tik a betegség miatt. Vagyis, a legnagyobb amerikai 

2012. november 11-én rendezték a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság idei kongresszusának egyik 
kapcsolódó rendezvényét, a Daganatos Betegek Napját. Dr. Szegő László matematikussal, a Gyógyulj 
Velünk Egyesület elnökével sajtótájékoztatójuk után beszélgettünk arról, hogy mik a nemrég megalakí-
tott egyesület további tervei, nehéz-e aktív tagokat toborozni a közös munkához, és hogy mennyi embert 
képes közvetlenül is elérni az USA-beli legnagyobb, vastagbélrákkal foglalkozó betegszervezet.
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betegszervezet is csak a mintegy kétharmadát éri 
el azoknak, akiknél ebben az évben újonnan derül 
vagy derült fény a betegségre. Az USA-ban élő ösz-
szes betegnek pedig természetesen csak töredéke 
ez a 100 000 ember. 

Ennek az adatnak a fényében én jelentős ered-
ménynek tartom, hogy 170 aktív tagunk már most 
is van. A szeptemberi tagtoborzóra körülbelül 150-
en jöttek el, és a mai rendezvényen, a Daganatos 
Betegek Napján http://www.mkot.hu/kongres-
szusok/120-daganatos-betegek-napja-valaszok-
elskezbl-a-betegsegrl is mintegy 40-50 tagunk van 
jelen. Ami ebből a legfontosabb, az az, hogy ezek 
az emberek aktívan is segítenek nekünk – semmi-
képp nem szeretnénk, ha nagyszámú, de lényeg-
ében passzív tagság állna mögöttünk.

Hogyan szánta rá magát, hogy társaival http://
gyve.hu/bemutatkozas.php egy teljesen új, többfé-
le ráktípust is felkaroló betegegyesületet alapítson? 

Amikor 2010. áprilisában – 38 évesen – vastag-
bélrákot diagnosztizáltak nálam, először természe-
tesen én is megijedtem, mint mindenki más, aki 
hasonló helyzetbe kerül. Azóta viszont – sőt már 
rögtön a diagnózis felállítása után – annyi segít-
séget kaptam másoktól, hogy úgy éreztem, vissza 
kell ebből adnom valamennyit, és segítenem kell 
azoknak, akik még csak most szembesülnek azzal, 
amivel én 2 évvel ezelőtt. Az orvosi kezeléseknek 
– fél év kemoterápia, majd műtéti beavatkozás – 
köszönhetően ma már tünetmentes vagyok, és jól 
érzem magam. A vastagbélrák tehát – időben fel-
ismerve! – minden tekintetben megfelelően kezel-
hető.

Azt ugyan nem tudjuk, miért alakult ki nálam eny-
nyire fiatalon a betegség – hiszen a vastagbélrák 
igen ritka 40 éves kor alatt, és csak 55 év felett 
kezd el gyakoribbá válni – mindez talán nem is lé-
nyeges. Három gyermek édesapja vagyok, emellett 
matematikus – a budapesti Corvinus Egyetemen 
tanítok. Nem engedhetem meg magamnak, hogy 
győzzön a betegség. 

Ahogyan a mai sajtótájékoztatón is hallhattuk, a 
vastagbélrákos betegeket tömörítő európai szer-
vezet, az EuropaColon http://europacolon.com/ 

nemrég egy „Fehér könyvet” dolgozott ki. Mi van 
ebben a könyvben és mi a célja?

Az EuropaColon adatai szerint a korai fázisban 
diagnosztizált vastag- és végbélrákos betegek 93 
százaléka él 5 évvel a diagnózist követően. A késői 
stádiumban diagnosztizált betegeknél ugyanez az 
arány mindössze 6 százalék. Az EuropaColon az 
Európai Parlament képviselőin keresztül el sze-
retné érni, hogy az országokban egységes szakmai 
irányelvek mentén valósuljanak meg a szűrőprog-
ramok. A legpontosabb módszer a vastagbéltükrö-
zés – orvosi szóval a kolonoszkópia – és ahogyan 
ma Bodoky György, az Magyar Klinikai Onkológi-
ai Társaság http://www.mkot.hu/ tiszteletbeli elnö-
ke említette, ez a rendszer a világ több országában 
is költséghatékony módon üzemeltethető.

Az EuropaColon másik fő célja, hogy az európai 
betegek – függetlenül attól, hogy melyik ország-
ban élnek – egyenlő eséllyel juthassanak hozzá a 
ma elérhető legmodernebb, célzott daganatellenes 
terápiákhoz. Az EuropaColon-nal egyébként mi is 
felvettük a kapcsolatot – Juhász József, a Gyógyulj 
Velünk Egyesület gazdasági alelnöke például már 
részt vett http://gyve.hu/hirek.php?id=17 az Euro-
pacolon októberi, londoni workshopján.

Visszatérve a kérdésre, a Fehér könyv (White 
paper) azért készült el, hogy összefoglalja a vas-
tagbélrákkal kapcsolatos jelenlegi tényeket és a 
legfontosabb teendőket. Reméljük, hogy az anyag 
hatására az Európai Parlament képviselői is felis-
merik, mennyire fontos kérdés ez valójában.

Adószám       19653417-2-43
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A betegségek nagy része spontán gyógyul – ez a 
megállapítás csak az igen gyakori heveny beteg-
ségekre – mint a nátha, hasmenés, fejfájás – érvé-
nyes.

Az idült, hosszantartó – krónikus betegségek 
gyógyulása, illetve egyensúlyban tartása viszont 
komplex tevékenység. 

A gyógyításban és egyensúlyban tartásban alapve-
tő tényezők: 
• a beteg,
• a beteg orvosa vagy orvosai,
• a gyógyeljárások, mint
 o betegség megállapító vizsgálatok,
 o esetleges műtéti eljárások,
 o rendszeresen szükséges orvosságok,
 o egyéb gyógyeljárások (fizioterápia),
 o életmód változtatási előírások.

Látható, hogy a gyógyításban, egyensúlyban tar-
tásban meghatározó személyek, valamint különbö-
ző gyógyeljárások játszanak szerepet.

Az, hogy a beteg gyógyításában az orvosnak ki-
emelkedő szerepe van, az köztudott, de az, hogy az 
orvosok az általuk javasolt, elvégzett fenti gyógy-
eljárásokat maradéktalanul a beteg ember legna-
gyobb hasznára tudják alkalmazni, az alapvetően 
függ attól, hogy maga a beteg kellőképpen részt 
vesz e tevékenyen betegsége megelőzésében, gyó-
gyításában, vagy betegsége megbetegedési folya-
matának előrehaladása lassításában.

A gyógyítás komplett tevékenység és nem lehet azt 
az érintett kihagyásával, be nem vonásával, együtt-
működése nélkül a legnagyobb hatásossággal elvé-
gezni.

Az a szemlélet, amit a betegek nagy része képvisel, 
hogy „ez és ez a panaszom, tessék engem meggyó-
gyítani”, túlhaladott.

A passzív betegszerep nem szerencsés és néha hát-
ráltatja a kezelés eredményességét. Arról nem is 
beszélve, hogy a panaszkodással kimerült részvé-
tel a beteg részéről nemcsak befejezettnek tekin-
tendő, hanem a gyógyító eljárások, beavatkozá-
sok, gyógyszerelések előírásának szabályait nem 
követő magatartás kifejezetten akadályozhatja, 
hátráltatja a beteg gyógyulását vagy gyorsíthatja a 
folyamat előrehaladását, súlyosbodását.

A beteg aktív részvétele nélkül igen nehéz a gyó-
gyító munka, de ha ezt a mondatot átfogalmazzuk 
úgy, hogy a beteg aktív részvételével, együttműkö-
désével javulnak a gyógyítás illetve a betegség las-
sulásának kilátásai, akkor nyilvánvaló, hogy igaz 
az, amit a címben állítottunk, hogy a legfontosabb 
gyógytényező maga a beteg. Vajon tudatában van-
e ennek minden érdekelt? A szomorú valóság az, 
hogy nagyon kevesen. Éppen ez a részben tudat-
lanság, részben felelőtlenség az oka, hogy sokan 
nem időben fordulnak orvoshoz, nem úgy, nem ad-
dig szedik a felírt orvosságot, ahogy azt az orvosuk 
tanácsolta. Ez utóbbira elég szomorú példa, hogy 
2010-ben 103 mellrák miatt kezelt beteg házipati-
kájában 25%-ban előfordult olyan mellrák gyógyí-
tó orvosság, amit a beteg nem használt – bár kellett 
volna. Ugyancsak szomorú, hogy sokan nem köve-
tik az életmódi tanácsokat, pl. dohányzás-, elhízás 
kerülése, egészséges táplálkozás, mozgás, stb.

Hátráltatja a gyógyulást vagy a folyamat lassulását, 
ha a gondozandó rákbeteg nem megy el rendszere-
sen, akkor, amikor esedékes, kontroll vizsgálatra, 
de az is elgondolkodtató, hogy sokan orvosi tanács 

A legfontosabb gyógytényező 
maga a beteg
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Hogyan csatlakozhat a HER2 Klubhoz?
Személyesen: 

a Magyar Rákellenes Liga irodájában (1123 Budapest, Ráth György utca 6.) 
hétköznap 8.30 és 15.00 óra között. 

Telefonon: 0680-505-675, 061-438-0814

Emailben: andrea.honecz@daylightmedia.hu

Hogyan tudhat meg többet HER2-ről?
www.her2.hu

www.rakliga.hu
www.vanholnap.hu

ellenére visszautasítják, vagy megszakítják például 
a kemoterápiás kezelést.

Sokan nem tudják viszont, hogy a beteg kezelésé-
ért felelős orvost szükséges tájékoztatni minden 
olyan étrendkiegészítő gyógyhatású szer fogyasz-
tásáról, amit nem ő tanácsolt. Ezeket azért sem 
tanácsos titokban tartani, mert ezek a különben 
nem káros szerek akadályozhatják az orvos által 
javasolt gyógyszerek hatásait – például az igen 
népszerű C-vitamin nagy dózisban szedése akkor, 
amikor valaki kemoterápiát kap, ellene hat egyes 
kemoterápiás szerek gyógyító hatásának.

Egy idült betegség (mert a rák már nem egyértel-
műen halálos ítélet) kezelése hosszantartó folya-
mat. Ez erőt, kitartást, türelmet és figyelmet igé-
nyel a gyógyítás alanyától, a beteg embertől.

Ha tényleg meg akarunk gyógyulni – és miért ne 
akarnánk – akkor vegyünk aktívan részt önmagunk 
gyógyításában, de nem önállóan, össze-vissza, ha-
nem a gyógyításunkért felelős orvos irányításával.

Együtt sokkal könnyebb és sokkal eredményesebb 
a rákbetegség gyógyítása, kezelése.

Ami ugyancsak fontos, tudni kell a betegnek, hogy 
mit várnak el tőle, milyen vizsgálatra szorul és mi-
ért és hogyan kell őt, ha szükséges, megoperálni, 
hogy milyen orvosságnak milyen mellékhatásai 
lehetnek, és hogy miként kell ezeket felismerni, 
megelőzni. Ezeket az ismereteket meg kell szerez-
ni, ezért ha nem kap valaki ezekről spontán az or-
vosától információkat, akkor legyen bátor beteg és 
kérdezzen, ha nem érti a magyarázatot, kérdezzen 
bátran újra, hiszen ha nem tudja, hogy miért, ho-
gyan, meddig kell valamiben aktívan részt vennie, 
akkor nem várhatjuk el tőle, hogy tudatlanul azt 
tegye. De ha tudja a fentieket és ezek ellenére nem 
működik együtt, nem vállal aktívan részt önmaga 
gyógyításában, akkor azt is tudatosítani kell vele, 
hogy önmaga lesz a felelős esetlegesen rövidebb 
életéért. 

Prof. dr. Simon Tamás
a Magyar Rákellenes Liga elnöke



A Fakanál klub

Minden hónap utolsó szerdáján, a Magyar Rákelle-
nes Liga egyik beteg-klubja, a Fakanál tart találko-
zót. A klub vezetője és háziasszonya Csépke Kati.

Hogyan lettél  betegsegítő önkéntes?
2004-ben kezdtem el a Liga által szervezett tanfo-
lyamot. Újságban olvastam, hogy lehet jelentkez-
ni azoknak, akik minél többet szeretnének tudni a 
daganatos betegségekről. A tanfolyam elvégzése 
után pedig, ha úgy érzi, akkor önkéntesként lehet 
a továbbiakban segíteni a daganatos betegeknek. 
Mivel az ismerőseim, rokonaim körében többen is 
ebben a betegségben szenvedtek illetve  - sajnos – 
haltak meg, úgy gondoltam, hogy jelentkezem. A 
tanfolyam befejeztével pedig mindenképpen tenni 
akartam valamit, mert úgy éreztem, hogy a tanfo-
lyamon tanultakon túl, az egészségügyben szerzett 
egyéb képesítéseimet is kamatoztatni tudom majd 
valamilyen formában. 

Miért vállaltad a Fakanál klub vezetését? 

Főzni mindig is szerettem. Tanulmányaim során 
rengeteg előadást hallottam az egészséges életmód, 
ezen belül pedig az egészséges táplálkozás rendkí-
vül fontos szerepéről. Úgy érzem, ez nekem való 

feladat. Híve vagyok az egészséges életmódnak, 
ennek megfelelően próbálok is élni. Az egészsé-
ges táplálkozás nemcsak a daganatos betegeknek 
fontos. Az lenne az ideális, ha mindenki erre töre-
kedne. Ezzel számos betegséget meg lehetne előzni 
vagy legalábbis későbbi életkorra kitolni. Tudom, 
nem könnyű egyik napról a másikra megváltoz-
tatni szokásainkat, de megéri. Kis lépésekkel kell 
haladni a cél felé. Ha valaki apránként 1-1 dolgon 
változtat, már sokat tesz. De ami szerintem a leg-
fontosabb az az, hogy gyermekeink már ebben a 
szellemben nevelkedjenek.

Milyen szempontok vezetnek a program/recept 
összeállításánál? 
Elsődleges szempont, hogy egészséges, könnyű 
étel legyen. Az alapanyagokat is törekszem a lehető 
legmegbízhatóbb helyekről beszerezni. Fontos az 
időtényező is. Gyorsan elkészíthető ételeket pró-
bálok kiválogatni, hiszen szűkös az időkeretünk. 2 
óra alatt kell előkészíteni az alapanyagokat, főzni, 
enni, mosogatni és elrámolni. Ez nem mindig egy-
szerű. És persze az ár sem mellékes. Összegezve: 
egészséges, gyorsan elkészíthető, megfizethető éte-
leket válogatok. A szeptemberi találkozón köleses 
rakott cukkinit készítettünk, a receptje négy főre:
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2 közepes cukkini
4 dkg vaj, 
Só, bors, paprika, kapor
6 paradicsom
15 dkg darált sovány fehér hús
10 dkg köles
2 dl joghurt
15 dkg füstölt sajt
A kölest megfőzöm, majd kis időre félreteszem. A 
darált húst megpárolom. A cukkinit karikára vágom 
és mindkét oldalukat a vajon kissé megpirítom. A 
kölest a hússal összekeverem és fűszerezem. Egy 
jénai/tepsi alját kissé megvajazok, majd rétegesen 
leteszem a következőket: köleses hús, cukkini ka-
rikák, paradicsom, kapros joghurtot ráöntöm, majd 
lefedve cca. 30 percig a sütőbe teszem. Kiveszem, 
ráreszelem a sajtot és pirulásig visszateszem a sü-
tőbe.

Hogyan készülsz egy klub-napra? 
Kigondolok egy jó receptet, aztán otthon kipró-
bálom. Ha így is megnyerte a tetszésemet, akkor 
megveszem az alapanyagokat. Ez az egyik rész. 
Ezen kívül még próbálok valami érdekességet, 
hasznos információkat is vinni a klubnapra. Mind 
a receptet, mind az elméleti anyagot mindenki 
kézhez kapja kinyomtatva. A klubban havonta 
egyszer jövünk össze. A tagok betegek, gyógyul-
tak illetve hozzátartozók. Kötetlen beszélgetés 
keretében közösen elkészítünk egy ételt, majd kö-
zösen elfogyasztjuk. Nincsenek merev szabályok: 
főzünk, eszünk, beszélgetünk. Gyakran előfordul 
olyan is, hogy nem én, hanem valamelyik klubtag 
vállalja el, hogy készít valami finomat. Sokat ta-
nulunk egymástól. Ez a klub nemcsak a főzésről 
szól. Sőt!! Talán többet jelent az, hogy itt összejön 
15-20 ember, kötetlenül beszélgetünk, informáci-
ókat, tapasztalatokat cserélünk, egymást bíztatjuk, 
bátorítjuk. Jó a hangulat, itt kis időre elfelejtődnek 
a problémák, betegségek, fájdalmak. Az meg csak 
hab a tortán, hogy közben valami finomat főzünk, s 
utána meg jóízűen elfogyasztjuk.

A klubba bárkit szívesen látnak, előtte azonban be-
jelentkezni kell a (06 1) 321 7445 vagy 06 20 337 
4637 telefonszámon, a részvétel ingyenes.

A kérdező: Bánhidi Sára



A női emlőrák az egyik leggyakrabban előfor-
duló daganatos megbetegedés. Ám azon rákos 
betegségek közé tartozik, amelyek, ha kezdeti 
stádiumában fedezik fel, jól kezelhetők és gyó-
gyíthatók. Ezért is végeznek világszerte szűrő-
vizsgálatokat. 

2002 januárja óta hazánk egész területére kiter-
jedő, behívásos emlőszűrés működik, összesen 
47 szűrőcentrumban. A 45 és 65 év közötti asz-
szonyokat levélben, kétévente hívják be a vizs-
gálatra. 

Mégis hány nőt érint?

A Szent János Kórház Mammográfiáján 2002 
óta évente 10-11 ezer vizsgálatot végzünk. Eb-
ben benne vannak a behívó levélre jelentkező 
asszonyok, és azok is, akik – életkoruk miatt – 
nem kapnak behívót, vagy azok, akiknek pana-
szuk van. 

Az Emlőszűrő Centrumban a szűrővizsgálatra 
behívott asszonyok között 10 év alatt 332 daga-
natot szűrtünk ki. A behívottakon kívül vizsgá-
latra jelentkező, nagyobb részt panaszos asszo-
nyok között (ezeket diagnosztikus vizsgálatnak 
nevezik) 2002 januárja és 2012 januárja között 
1035 daganatot találtunk. 

Feldolgozási nehézségek, gyakori reakciók

Mindannyian tudjuk: a rákbetegség diagnózisa a 
betegre hatalmas, csaknem elviselhetetlen terhet 
ró. Még nehezebb ez, ha igazából nincs is pana-

sza, csak eljön az általunk küldött levél alapján 
a megjelölt időpontra, és hamarosan megtudja, 
hogy a mellében rákos daganat van. 

Az emlőszűrő centrum személyzetének sok 
szempontból másnak kell lennie, máshogy kell 
viselkednie, mint egyéb vizsgálatoknál. A mam-
mográfia intim vizsgálat, amely kis kényelmet-
lenséggel is jár, és az asszonyok nem ritkán az 
eredmény miatt is szoronganak. A beteg gyakran 
megosztja a fájdalmát, a szorongását nemcsak 
az orvossal, hanem a recepciós és a röntgen asz-
szisztenssel is. Arról, hogyan kell viselkednünk 
a beteggel, rendszeresen megbeszéléseket tar-
tunk. Ezekre a megbeszélésekre néha meghí-
vunk pszichiátert, pszichológust is.
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A rosszindulatú diagnózis felállításakor és az 
első napokban kialakuló pszichés reakciókat jól 
ismerjük: Ez igaz? Nem tévednek? Miért pont 
én? Mit vétettem? Én vagyok a hibás? Hogy 
fogadja majd a családom? Félelem, harag, düh, 
kétségbeesés, reménytelenség, bezárkózás, el-
fojtás, tagadás, depresszió vagy más pszichés 
tünetek tapasztalhatók.

Ráírta a leletmásolatra: nem hisz nekünk

Néhány, a centrumunkban előforduló eset: 50 
éves asszony, aki a diagnózis hallatán borzasz-
tó haragos lett, hangosan veszekedett, részben 
azért, mert nem hitte el, részben azért, mert nem 
akarta a további vizsgálatokat, majd a kezelése-
ket elfogadni. Három hónap alatt azonban elfo-
gadta a helyzetet, és alávetette magát a kezelé-
seknek, azóta együttműködő.
48 éves asszony, aki nagy, tapintható csomóval 
jelentkezett. Nehezen egyezett bele a tapintás-
ba és az eszközös vizsgálatokba, majd minden 
vizsgálatot, beavatkozást más helyeken is meg-
ismételtetett, senkiben nem bízott. A daganat 
egyre nőtt, ennek ellenére nem akart semmilyen 
kezelésbe belemenni. Több mint egy év után si-
került a műtétre rábeszélni, azóta viszont ismét 
nem hajlandó az adjuváns kezeléseket elfogad-
ni. Eközben mindent megnéz az interneten, a be-
tegség részleteit tökéletesen ismeri, továbbra is 
számos centrumot, orvost felkeres, ötletszerűen 
vizsgálatokat végeztet. 
Több olyan betegünk volt, aki nem hitte el a tu-
mort, vagy nem foglalkozott vele. Az egyik leír-
ta a leletmásolatra, hogy nem hisz nekünk, tudja, 
hogy nincs rosszindulatú daganata. Néhány neg-
ligáló asszonynak a hozzátartozóit próbáltuk el-
érni, de csak egy ízben sikerült: egy alkoholista 
asszonyt a fia rábeszélte a műtétre és kezelésre.  
Sajnos olyan eseteink is voltak, amikor a diag-
nózis elfogadása után azt mondta a beteg, hogy 
nincs módjában befeküdni a kórházba, mert ma-
gatehetetlen férjét vagy szülőjét ápolja, esetleg 
szellemileg visszamaradott gyerekét nem akarja 

magára hagyni. Ilyen esetben is próbálunk segí-
teni, egyik alkalommal például a felnőtt beteg 
szellemileg visszamaradott gyereke is kapott 
ágyat a kórteremben. 
Néhány esetben elhiszik a diagnózist, de nem 
egyeznek bele a felajánlott orvosi kezelésbe. 
Két asszonyt is ezért veszítettünk el: az egyik, 
egyetemet végzett asszony csak természetgyó-
gyászati kezeléseket vett igénybe, és mire tuda-
tosodott benne az orvosi kezelések fontossága, 
már késő volt, néhány hét alatt meghalt. 

Fontos a család, a barátok

A kezeléseken túl a rákos betegnek nagy szük-
sége van otthoni segítségre, lelki támogatásra 
is. Nagyon szomorú, hogy néhány esetben a 
párkapcsolat romlik, a társ megszakítja a sze-
xuális kapcsolatot, vagy teljesen szakít a beteg 
asszonnyal. (Ilyenkor általában már a diagnózis 
előtt sem volt jó a kapcsolat.)
A betegek gyakran félnek a munkahelyen, vagy 
a baráti társaságban elmondani a betegségüket. 
Előfordult, hogy a beteget elküldték a munkahe-
lyéről, vagy a betegség miatt nem alkalmazták, 
pedig egyébként minden szempontból megfe-
lelt. Volt asszony, aki felhívta egyik barátnőjét, 
és elmondta neki a műtétet. A barátnője rövid 
hallgatás után elköszönt, letette a telefont, és 
többet nem hívta fel. Ezért is tartjuk jónak a 
segítő klubokat, ahol a hasonló betegek között 
nagyon jó kapcsolatok alakulnak ki.
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Amikor a gyógyulás sem megoldás

A kezelések befejezése után gyakran ismét ne-
héz periódus kezdődik. Ez nagyon érdekes, mert 
a páciensek sokszor megkönnyebbülés helyett 
depressziót, szorongást, egyedüllétet éreznek, 
félnek a jövőtől, mi lesz velük a kezelés nélkül. 
Ez a periódus általában átmeneti, s rajtuk főleg 
az segíthet, ha visszamennek dolgozni, vagy 
más, rendszeres elfoglaltság után néznek.
Ha a beteg lelki problémáit nem tudjuk megol-
dani, illetve minden olyan esetben, ha ő akarja, 
lehetőség van kórházunkban arra, hogy pszicho-
lógus, pszichiáter foglalkozzon a beteggel. 

„Erősebb és bölcsebb lettem”

Egy pályázatunk részeként az emlőrákos bete-
gek rehabilitációját és megelégedettségét vizs-
gáltuk, kérdőíves módszerrel. Célunk az volt, 
hogy a válaszok alapján adatokat szerezzünk 
arról, mennyiben érintette az emlőrák a betegek 
családi, munkahelyi, anyagi helyzetét, milyen 
hatással volt a betegség a személyiségükre, illet-
ve hogyan ítélték meg az egészségügyi ellátást 
a diagnózis, a kezelés és a rehabilitáció során. 
A nyert adatok közül kiemelem, hogy míg a 
betegek közül 63 százalék tartja magát testileg 
egészségesnek, addig lelkileg csak 52 százalék. 
Ez az adat is bizonyítja a lelki rehabilitáció fon-
tosságát.
A kérdőív részeként megkérdeztük betegeinket: a 
diagnózis hogyan változtatta meg személyiségü-
ket. Persze sokan élik meg negatívan a betegséget: 
halálfélelemről, letargiáról, reménytelenségről, 
magányról, türelmetlenségről, zárkózottságról, 
beszűkült érdeklődésről, sőt depresszióról szá-
moltak be. Mégis előfordul, hogy összességében 
jól jön ki a beteg ebből az időszakból. Voltak, 
akik inkább azt emelték ki: hitet, bölcsességet, 
empátiát, tudatosságot, erőt, toleranciát, nyitott-
ságot kaptak a gyógyulás folyamata alatt, vala-
mint hogy jobban meg tudják becsülni az életet, 
az embereket, az apróságokat is.

Ami valóban segít

Kórházunkban 16 éve működik a Magyar Rákel-
lenes Liga egyik önsegítő klubja, amelyben hat, 
képzett önkéntes segítő is dolgozik. A számtalan 
érdekes, tanulságos, oktató és szórakoztató fog-
lalkozás mellett évente két alkalommal hívunk 
pszichiáter szakorvosokat, akik tanácsokat ad-
nak. Megfigyelésem szerint a legjobb tanácsokat 
nem ritkán a rákbeteg túlélők adják.

Saját, sok éves tapasztalatom, a segítő klubban 
való folyamatos részvétel, a betegek más kö-
rülmények közötti megismerése alapján én és 
a klub többi segítője is megtanultuk, mennyire 
fontos a testi tüneteken kívül a betegekhez való 
holisztikus hozzáállás. 

Ezekben a kis közösségekben, klubokban nem-
csak a vezetők, a meghívott előadók, hanem a 
betegek is nagymértékben segítik egymást, hi-
szen mindannyian „voltak már ott”. Ez az, ami 
megkülönbözteti őket az egészségesektől, so-
kuknak ez változtatja meg az addigi életszemlé-
letét, és ez az, ami harcos túlélőkké kovácsolja 
őket össze.

Dr. Demeter Jolán
Magyar Rákellenes Liga
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Első fejezet -Az első menet 

2008. október 15.
Tizenötödike, abból a szempontból bír nagy jelen-
tőséggel, hogy akkor estem le a lábamról röpke fél 
évre), de a tizenötödikét megelőző és azt követő pár 
napnak, is fontos jelentősége van a történetem szem-
pontjából, valamint, hogy ismertessem a dohányzás-
sal kapcsolatos szokásaim és a nikotinfüggőségem 
mértékét. Napi egy doboz cigarettát pöfékeltem el a 
jobb fajtából, akkoriban kék vouge – t szívtam, ami a 
női cigaretták között a legerősebb volt. Szeretek do-
hányozni, a mai napig is, csak ma már nem gyújtok 
rá. Egy dohányos, mindig dohányos marad, maximum 
nem gyújt rá többet. Olyasmi ez, mint az Anonim Al-
koholistáknál, azért mert nem isznak, attól még „re-
megnek a piáért” csupán meg tanulnak hallgatni a jó-
zan eszükre, és a bennük lakozó kísértésnek, minden 
alkalommal lenyomnak egy hatalmas sallert, amikor 
az, az ember vállára csücsülve neki kezd a bűnbe csá-
bító monológjának. Én, mivel alkohol problémám há-
listen nincs, a dohányzás kísértését pofozgatom, ami-
kor a vállamra telepszik egy – egy alkalommal. Elég 
az hozzá, hogy amikor még aktív dohányosként éltem 
az életem, a munkahelyválasztásnál fontos szerepet 
játszott, hogy ne legyen tiltva az önpusztítás e fajta 
legális módja. Függőségemet erősen példázza, hogy 
ha moziba mentem, filmkezdés előtt még szigorúan 
egy szál, és a film után, ahogy szabad levegőre értem, 
légzés helyett, már ugrott is a számba a fincsi kis kék 
vouge. Nem lehet és nem is, akarom szépíteni, remeg-
tem a bagóért. Így éldegéltünk, mi hatan, én, a ked-
vesem, a nikotinfüggőségem, és a tumorjaim. A 15. 
– ét megelőző napok már igazán vészjóslóak voltak, 
így nagyobbat kellett legyintenem az újabb nyűgökre, 
nem értem én rá megbetegedni, volt annyi, de annyi 
dolgom, hogy mi is volt az, jaah, arra már nem emlék-
szem, de akkor rettentő fontosnak éreztem. Ellenben 

az összes többi dolog, amire akkor legyintettem a mai 
napig a tudatomban él. 

2008. 10. 13. hétfő 
Szűknek érzem a tüdőm cigarettázás közben. Olyan, 
mintha nem tudna megfelelő méretűre tágulni a füst 
befogadásához, így megoldást remélve, kisebbeket 
szívok a büdirudiból. Mint említettem, rettentő elfog-
lalt vagyok az éppen aktuális hétköznapi teendőkkel, 
így nem foglalkozok ezzel sem, mondván majd jobb 
lesz. A munkából hazafelé menet, felhívom a (majd-
nem) sógornőmet, hogy lemondjam az esti squas 
meccset. Ezzel megtalálva a megoldást a nehézlég-
zésre, teljes bizonyossággal gondolom, hogy előző 
heti mérkőzés ennyire kikészített, biztos emiatt van ez 
a rohadt hörgés, mert túl sokat mozogtam. Akkor, a 
13. át megelőző héten kezdtünk neki nagy lendülettel 
a rendszeres mozgásnak. Senki nem gondolná milyen 
veszélyes sport ez a squas nevű labdaütögetés, egy hét 
alatt rákot kap tőle az ember lánya. Boldog elégedett-
séggel hajtottam álomra a fejem, hogy csupán kicsit 
megerőltettem a tüdőm múlt héten azzal a nagy futká-
rozással, holnapra kialszom, és szerdán már mehetünk 
is squasholni. 

2008. 10. 14. kedd 
Reggel, a kávé mellé alanyi jogon járó blue vouge 
–om után nyúlok, meggyújtom, szippantok, és meg-
lepődve tapasztalom, hogy nem aludtam ki a tüdőszű-
külést, sőt, talán még rosszabb, mint volt. Megnyug-
tatom magam, hogy nagyon korán van, bizonyára, 
még nem ébredt fel a tüdőm. Nem javul a dolog nap 
közben sem, de nem foglalkozok vele, bár kétségbeej-
tő, hogy, nem tudok egy cigit jóízűen elszívni. Munka 
után felugrom Anikó barátnőmhöz, némi információ 
csere és egy kellemes kávé elfogyasztásának remény-
ében. Információ és kávé is volt, de mindkettőt übe-
reltem a rosszulléttel, ami rám tört, ahogy oda értem. 

Limfóma sztori
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Szédültem, ájulás környékezett, az egyik szememre 
homályosan kezdtem látni. Lefeküdtem, a lábamat 
feltámasztottam a falnak, gondoltam csupán leeshe-
tett a vérnyomásom, nem hiába mentem azért a finom 
kávéért. Ugyan nem rövid idő alatt, de jobban lettem, 
így hát notabene, ennek sem kell jelentőséget tulajdo-
nítani. Csapatjuk a pletyit, ha már ennyi értékes időt 
elnyavalyáskodtam, pótoljuk be, amit tudunk. A meg-
felelő mennyiségű információ csere után kapom ma-
gam, és sietek is tovább, mint mondtam rettentő fon-
tos dolgaim voltak, tehát kaptam magam, mert estére 
érkezett hozzánk Dorkababa (nekem baba) a 20 éves 
unokahúgom, szintén a női információs szupersztrá-
dán történtek átbeszélése miatt. Kitelepedve a plety-
kapáholyként funkcionáló negyedik emeleti erkélyre, 
rágyújtok a jól megérdemelt büdirudimra, amit az első 
slukk után lendületből el is oltok. Dorkababa tekintete 
olyan értetlenséget tükrözött, mintha egy köztudottan 
vegetáriánus ember, épp egy hatalmas véres steaket 
kezdene ízlelgetni. Megnyugtatom, hogy nincs semmi 
gond, nem én vagyok a dohányzás ellenes kampány 
új arca, csak a hirtelen intenzív mozgás megviselte 
a tüdőmet, kicsit nehezebben kapok levegőt, és a ni-
kotin a füst valamint a kátrány mellé az oxigén már 
nem tud betársulni, így levegő híján elég cefetül ér-
zem magam. Valamint, kezd hatalmába keríteni egy 
olyasfajta érzés, mintha satuba szorítanák a mellkaso-
mat, de erről mélyen hallgatok. Átfut a fejemen, hogy 
talán nem csupán megerőltettem magam a mozgással, 
hanem meg is fázhattam, ha ez ennyire nem múlik. 
Ezért, édesanyámtól tanult ősi recept szerint, vattával 
kibélelem magam, elöl -hátul, mármint a mellkasomat 
és a hátamat. Mély álomba szenderedek, erős bizo-
nyossággal, hogy majd holnap jobb lesz… 

2008-10-15 szerda 
Reggel, a kávé mellé nem gyújtok rá, ezzel akár a gui-
ness rekordok könyvébe is regisztrálhatnám magam, 
de a rosszullét miatt elvetem az ötletet. Elkészülődök, 
hónom alá csapom a már jól bevált, majdcsak jobb lesz 
szlogent és nekivágok a munkanapnak. Az autóban el-
hatalmasodik felettem a megszokás fél szál dohány-
ipari termék elfogyasztásának erejéig, versenyben a 
túlélésért, kivételesen nem a pesti forgalom, hanem 
az oxigénhiányos állapot miatt. Beérve a munkahe-
lyemre, meglepődve konstatálom, hogy a kolléganőm, 
nem ül a helyén, mint kiderül, beteget jelentett. Itt a 

megoldás, megfertőzött, tőle kaphattam el ezt a nya-
valyát. Nagyon rosszul érzem magam, de a főnököm 
átnéz rajtam, bizonyára úgy gondolja, mint én is még 
pár nappal ezelőtt, ha nem veszünk a bajról tudomást, 
előbb utóbb elmúlik. Az ő szempontjából még az sem 
elhanyagolható kérdés, ha én is beteget jelentek, nem 
lesz, ki elvégezze a napi penzumot. Egyedül ücsörgök 
egész nap, mert a tulajdonos és a gazdasági vezető, 
valami eget – földet rázó projekten ötletelnek a másik 
irodában. Igyekszem a legjobb tudásom és a maradék 
energiáim mozgósításával végezni a dolgomat, de mi-
nek után az egyik ügyfelünk is azt mondja, hogy a sír-
ból szebben szólnak vissza a zombik, mint amilyen az 
én hangom, megbizonyosodok, hogy fel kell adnom 
a telefonos ügyfélápolást, mert így a cég jó hírét kez-
dem veszélyeztetni az orgánumommal. Maradok az 
sms és a chat oldalunk kezelésénél. Ebédidő környé-
kén megpróbálkozom egy újabb cigaretta elszívásával 
az irodaház előtt, három slukkig jutok, majd ismét a 
túlélésért való küzdelem következik, mint reggel az 
autóban, de most még fokozottabban. Kezdek rájönni, 
ez nem valószínű, hogy jobb lesz holnapra, itt abba 
kell hagynom a saját magam hülyítését, és fel kell 
keressem a körzeti orvost. Felcaplatok a másodikra 
a gazdasági vezetőnk ebédjével a nagyfőnöki irodá-
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ba, szervírozom neki kellő figyelemmel, és a múltból 
rajtam maradt vendéglátós rutinnal, ekkor már zöl-
desszürke árnyalatot vett fel a bőröm a rosszulléttől, 
majd visszabattyogok a szobámba, mondván valaki-
nek tartania kell a frontot. Képtelen voltam bármilyen 
értelemmel megtöltött tevékenységet ellátni, így nyert 
a youtube és a VUK mesefilm. A vizuális élmény, amit 
ebédszervírozás közben nyújtottam, meghozta a hatá-
sát, a főnököm rövid időn belül megkönyörült rajtam, 
és három óra körül elengedett haza. Az egész napból 
mit sem okulva még hazafele is rápróbálkoztam egy 
vouge -ra. Meggyújtani még megtudtam, többet se, 
mint könnybe lábadt szemmel és satuba szorított tü-
dővel haza vezetni. Gondoltam, azért még egy husi 
levest összerittyentek, mégsem vagyok halálos beteg, 
csak egy kicsit zöldesszürke, gyenge, meg mini tüdős. 
És mint köztudott, egy jó husileves a legjobb gyógy 
leves. Bementem a henteshez, ami nálunk, a garázsban 
lévő fagyasztót jelentette. Majd látom, hogy Anyuka 
(majdnem anyósom) éppen derékig küzd valamivel a 
fagyasztóládában. (Velem) Ugyanis, nem zártam be 
rendesen a láda ajtaját az előző „vásárlásnál” így be-
jegesedett az egész. Feltettem a költői kérdést, hogy 
mit segítsek, Ő rám nézett, és a legkedvesebb hatá-
rozottsággal, amit valaha hallottam, felküldött, hogy 
tea, husi leves, ágy, pihenés, és próbáljak emberi színt 
varázsolni magamnak. Főztem, pihentem, próbáltam 
varázsolni, nem nagy sikerrel. Éreztem, hogy lázaso-
dok és, hogy kezd elhagyni minden erőm. 

2008-10-16. csütörtök 
Ugyan azok az érzések kísérnek, és rosszabbodik az 
állapotom, így hát, nincs mit tenni kihívjuk a körzeti 
orvost. Ő, a város sárkányfű árusa, és körzeti orvosa 
kb.1848-óta. Dr. Hause tőle tanulta a morgós orvos 
szerepet, ebben egészen biztos vagyok, ahogy ab-
ban is, hogy kizárólag túlkorossága miatt nem az én 
körzeti orvosomat válogatták be a sorozatba a szerep 
megformálásához. Mindezek ellenére, csak isten a 
megmondhatója, hogy miért, de számomra végtelenül 
szimpatikus és szerethető ember a helyi, öreg, vajákos 
úr. Átmentem Anyukákéhoz, lévén ők a földszinten, 
mi pedig a negyediken laktunk, és a morgó doktor, 
nem szívesen mászott magasra az évek alatt sok-sok 
kilométert futott, és jócskán elhasználódott lábai mi-
att. Megnézegetett, meghallgatott, sztetoszkóppal is, 
meglapogatott azzal a hatalmas, leginkább egy jókora 
lángosra hasonlító tenyerével, majd elővette a recept 

könyvét. Felírt előételnek egy adag antibiotikumot, 
a főétel lázcsillapító volt és a desszert némi köptető, 
majd a megfelelő mennyiségű forint alapú paraszol-
venciával a zsebében, illedelmesen távozott. 

2008-10-17 péntek 
Péntek reggelre, bátorra aludva magam, a tejeskávém 
mellé számba tolom a kék vouge – t, kamikaze módon 
meggyújtom, és bele is szívok Az ötödik slukk után 
rohamléptekben, téptem fel a wc ajtót, és indítotok tá-
volsági hívást, színeset ordítva a nagy fehér kagylóba 
hogy, haaalóóóó, vaaaalaaakiii, nagyooooon roooszu-
uul vaaagyoook… 
Sose gondoltam, hogy egyszer, nem gyomorrontás, 
vagy a mértéktelenül elfogyasztott alkohol, hanem a 
cigi miatt fogok a wc előtt térdelni. Beláttam, felad-
tam, helyesebben megadtam magam a sorsomnak, és 
az óta nem dohányzom. A nap további része, a gondos 
gyógyszeradagolással, és pihenéssel telt. 

2008-10-18 -szombat 
Szombat reggel, kávéval, és cigaretta utáni sóvár-
gással indul, de ahogy az egyszeri ember is mondja, 
ami nem megy, nem kell erőltetni. Továbbiakban a 
gyógyulás jegyében folytatom a napot, ekkor még 
nem sejtve, hogy ezzel meg is van a következő egy 
éves program tervezetem. Ugyan reggel, mintha egy 
köhögés alkalmával kibuggyanó köpetben, némi vért 
véltem volna felfedezni, de ezt, csak óvatosan mer-
tem megemlíteni életem párjának. Ahogy sejtettem, 
azonnal kezelte a helyzetet, semmi bajod asszony, az 
nem mennyiség, csak valami elszíneződés, ne is fog-
lalkozz vele. Így hát, jobbnak láttam a kezdődő pánik 
rohamomat félretenni, és megbékélni a tudattal, hogy 
egy kis vér a tüdőből még nem a világ vége, hiszen 
jöhetett a garatból is, és lehet, hogy nem is vér volt, 
hanem, izééé, jaaah, hogy más piros dolog nincs az 
emberi szervezetben, ennyi idő távlatából most már 
mindegy. Nem túl eseménydús a nap, ekkor még nem 
tudtam, hogy egy hét múlva ezt az esemény nélküli-
séget mennyire vissza fogom sírni. Pihenek, kapko-
dom a gyógyszereket, mint kisgyerek a frutit, de egyre 
rosszabbul érzem magam…

Folytatása következik.

Sándor Zsuzsanna
Forrás: http://limfomasztori.blogspot.hu/
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Argyelán Krisztina és Szani Roland  kalauzol-
ja tovább Önöket kedves nézőink az életmó-
di-egészség-szépség-prevencióval foglalkozó 
műsorunkban az 
EgészségŐrben min-
den vasárnap délelőtt 
a Viasat3 csatornáján. 
Műsorunkban tornáz-
ni fogunk. Minden or-
vostársaság egyetért 
abban, hogy a preven-
ciónak és a rehabili-
tációnak igen hatásos 
módja a testmozgás, 
és hogy hogyan kell 
nekikezdeni mind-
azoknak, akik eddig a karosszéket részesítették 
előnyben, az énekes és testépítő specialista, 
Skrapits  Erik hívja egy kis mozgásra. 
Főzünk, méghozzá egészségkonyhánkban nem 
kisebb séf forgolódik, mint Kiss Mariann, aki 
Brad Pittnek és családjának több hónapon át 
főzött, és a színész annyira meg volt elégedve 
a könnyű és egészséges finomságokkal, hogy 
Mariannt még Franciaországba is magával vitte. 
Kis Mariann bemutatja, hogy apró trükkökkel, 
ügyes, évszázadokon át kipróbált technikákkal 
hogyan készíthet bárki a családjának finom és 
egészséges ebédet vagy vacsorát.
Betegedukációs rovatunkban a cukorbetegek és 
családtagjaik számára kívánunk hasznos infor-
mációkat nyújtani. 

 Népi gyógymódok a XXI. században elne-
vezésű rovatunkban azt mutatjuk be, hogy mi 
mindennel lát el bennünket a természet, amely 

hasznos lehet egész-
ségünk megőrzése és 
visszaszerzése céljára 
életünk minden sza-
kaszában. Segítünk 
eligazodni a gyógy-
növények között, és 
hasznos tanácsot adni 
azok felhasználási 
módjaira. 
Valamennyi adásunk-
ban elismert orvos-
professzorok adnak 

közérthető tanácsot arra vonatkozóan, hogy 
mit tegyen egy adott betegségben szenvedő sa-
ját életminőségének javítása, jó közérzetének 
fenntartása és persze elsősorban a gyógyulása 
érdekében.  
Bemutatjuk a legmodernebb ellátási és gyógyí-
tási módokat, a hagyományos és a választható 
gyógymódok közül egyaránt.
Az őszi újrakezdéshez kérjük nézőink közre-
működő segítségét, írják meg nekünk, milyen 
témákkal foglalkozzunk szeptembertől műso-
runkban.

Műsorunkat visszanézhetik a www.egeszsegkalauz.hu oldalon.
Leveleiket az info@egeszsegor.net címre várjuk.

EgészségŐr 
Minden vasárnap délelőtt a Viasat3 műsorán

Fotó: Tausz Irina
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Az emlőrák a legtöbb esetben ma már 
nem jelent végzetes betegséget. Bár a di-
agnózis ijesztő, egyre többeknek adatik 
meg, hogy akár véglegesen meggyógyul-
janak ebből a betegségből, nyugodtan 
neveljék gyermekeiket és teljes életet él-
jenek. A rendszeres szűrés és önvizsgálat, 
a korai felismerés és a korszerű gyógy-
módok, különösen az úgynevezett célzott 
biológiai terápiák új reményt nyújthatnak 
az érintetteknek.
Magyarországon évente több mint 7000 
új emlőrákos esetre derül fény. Ám an-
nak ellenére hogy hazánkban ingyenesen 
lehet behívóval vagy háziorvosi beutalóval részt 
venni emlőrák szűrésen, mégis a magyar nők 
csupán 40-45%-a keresi fel az államilag finan-
szírozott szűrőállomásokat, – az viszont biztató 
adat, hogy ez az arány 2010 és 2011 között 6 
százalékkal emelkedett –  pedig a korai felis-
merés és az időben megkezdett kezelés életeket 
menthet. Ez az arány Nyugat-Európa egyes or-
szágaiban közel 80 százalék, és ez a látványos 
különbség nem csak a statisztikában mutatkozik 
meg, hanem e társadalmak egészségügyi állapo-
tában is.
Ugyankkor sajnos nem biztos, hogy minden nő 
időben jut el a szűrésre, pedig  az emlő kóros el-
változásait időben felismerve a mellrák az esetek 
többségében gyógyítható. Ezért nem lehet elég-
szer hangsúlyozni az önvizsgálat fontosságát. A 
havonta egyszer, megfelelően elvégzett önvizs-
gálat elengedhetetlen minden nő számára, már a 
késő tinédzserkortól kezdődően. 
Az Egészség Hídja Összefogás mára hagyo-
mánnyá vált sétáján került bemutatásra az az 

okostelefon alkalmazás, melynek célja, hogy 
segítséget nyújtson a rendszeres és megfelelően 
elvégzett önvizsgálathoz. Az applikáció meg-
mutatja az önvizsgálat helyes módszerét (valós 
fényképekkel), havonta emlékeztet a vizsgálat 
idejére – amelyet javasolt mindig ugyanazon a 
napon elvégezni, ciklus esetén ez a menstruáció 
kezdetét követő 7.-10. nap – és rögzíti a lehet-
séges elváltozásokat, melyeket később nyomon 
is lehet követni. Továbbá hasznos információkat 
tartalmazó weboldalak is elérhetők innen.
Az alkalmazás a Magyar Onkológiai Társaság és 
a Magyar Rákellenes Liga ajánlásával, a Roche 
Magyarország Kft. támogatásával vált hozzáfér-
hetővé magyar nyelven is. 
Az applikáció 2012. október 28-tól elérhető 
okostelefonokról az AppStore-ban (Iphone hasz-
nálóknak) és a Play Áruházban (Android fel-
használóknak), a keresőbe csak a „BreastTest” 
nevet kell beírni.

Bízzon a kezeiben!
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Hogyan lehetne a proteaszóma gátlók hatásme-
chanizmusát felvázolni?
Sejtjeinkben folyamatosan keletkeznek fehérjék 
és amelyekre nincs szükség, azokat a sejt lebontja, 
így igyekszik fenntartani az egyensúlyi állapotot. A 
daganatsejtek azonban különböznek az egészséges 
sejtektől: sokkal érzékenyebbek a fehérjeszintézis 
és -lebontás folyamatainak egyensúlyzavarára. Így 
ha egy daganatsejtben felszaporodnak a fehérjék 
és a sejt nem tudja, mit kellene tennie, összezava-
rodik, akkor biztonsági megoldásként öngyilkos 
lesz. Ezért nincs bennünk – reméljük – daganat, 
hiszen amikor a daganatsejtek kialakulnak és ben-
nük egyensúlyi zavar jön létre, akkor a genetikai 
kód parancsa a halál. Ez az első védelmi vonalunk 
a daganat ellen, megelőzi még az immunitást is. Ha 
durva zavar van, akkor a legbiztosabb az, ha nem 
próbálja a sejt kijavítani a hibát, hanem öngyilkos-
ságot követ el programozott sejthalál révén. Így 
tesznek a proteaszóma gátlók is. 
Bármilyen daganattípusnál hatékonyak ezek a 
készítmények?
Van hatásuk köpenysejtes, follikuláris limfómában, 
a diffúz nagy B-sejtes limfóma egyes típusaiban, 
prosztatarákban és még más betegségekben, de 
sokkal nagyobb dózisokban és sokkal közelebb a 
toxikus tartományhoz.
Miért éppen a myeloma multiplex a legérzéke-
nyebb a proteaszóma gátlókra?

Valószínűleg azért, mert a myelomasejtek viszony-
lag sok fehérjét szintetizálnak és ezeknek a nagy 
része olyan kórosan tekeredett, hibás „szemét-fe-
hérje”, amit normálisan a sejt lebontana. Ha ezt a 
lebontást meggátoljuk, akkor ezek a kóros fehérjék 
villámgyorsan felszaporodnak, zavart okoznak és a 
sejt öngyilkos lesz. A proteaszómák kis tölcsérsze-
rű sejtszervecskék, amelyeknek van egy bemenete-
li és egy kimeneteli nyílása. A bemeneteli nyíláson 
bemennek a fehérjék, a lebontási termékek pedig 
kifolynak a tölcsér alján. A proteaszóma gátló 
molekulák a tölcsérnek a szűkületébe ülnek be és 
megakadályozzák, hogy átmenjenek a tölcséren a 
fehérjék és lebontásra kerüljenek.
Miből adódnak a gyógyszer mellékhatásai?
A gyógyszer nem specifikus, mást is bénít, nem 
csak a proteaszómát. Többek között gátolja az 
idegsejtben lévő egyik proteázt, ami az idegsejt 
nyúlványának a biokémiai stabilitásáért felel. Ez 
okozza a neuropátiát, de csak akkor, ha magas kon-
centrációban van jelen a vérben. Ha intravénásan 
adjuk be a gyógyszert, akkor a vérben gyorsan 
felmegy a szintje és gyorsan leesik. Viszont ha 
szubkután (bőr alá) adjuk be, akkor lassabban és 
hosszabb ideig szívódik fel, a csúcs laposabb lesz. 
Ez a laposabb csúcsnál elérhető koncentráció elég 
ahhoz, hogy a daganatsejtben és az egészséges sejt-
ben a proteaszómát gátolja, de az idegsejtben lévő 
proteázt ne. A hatása kb. egyforma a két beadásnak, 

„Fontos, hogy a beteg jelezze, 
ha panasza van…”

A myeloma multiplex kezelése az elmúlt évtizedekben forradalmi változáson ment keresztül. 
Míg korábban a betegek a kór előrehaladtával kerekesszékbe kerültek, addig ma már számos 
készítmény szolgálja azt, hogy viszonylag jó életminőségben meghosszabbítható legyen a be-
tegséggel való együttélésük ideje. A kétezres évek elejétől a proteaszóma gátlók hozták meg 
azt az áttörést, ami alapjaiban változtatta meg a betegek életkilátását. Dr. Mikala Gábort, a 
Szent László Kórház Hematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztály főorvosát kérdeztük a 
kezelési lehetőségekről.
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az ideget károsító mellékhatás 
viszont a szubkután injekciónál 
alacsonyabb, mert nem éri el 
azt a koncentrációt a gyógyszer, 
aminél lebénítja az idegsejt pro-
teázát.
Milyen további mellékhatások 
fordulhatnak elő?
Kardiális mellékhatásként elő 
szokott fordulni szívritmuszavar, 
vérnyomásesés, ezt nem lehet 
kivédeni a szubkután bevitel-
lel sem. Ugyanez vonatkozik a 
trombocitopéniára is. Tromboci-
topéniát a proteaszóma gátló úgy 
okoz, hogy a csontvelőben lévő 
megakariocita sejtből lefűződéssel keletkeznek a 
trombociták, de a gyógyszer ezt a lefűződési folya-
matot meggátolja. Termelődne a trombocita, csak 
nem tud kiszabadulni a megakariocitából, mert nem 
hagyja a gyógyszer. Ez egy különbség a citosztati-
kumokhoz képest. A citosztatikumok úgy okoznak 
trombocitopéniát, hogy elpusztítják a megakario-
citát, tehát nem is termelődik trombocita. Sajnos 
a trombocitopénia valamennyi proteaszóma gátló 
valamennyi adagolási típusánál jelentkezik. 
A beviteli mód módosításán kívül hogyan lehet 
még csökkenteni a neurotoxicitást?
A legfontosabb, hogy időben fel kell ismerni. Eh-
hez szükséges a beteg együttműködése, fontos, 
hogy szóljon, hiszen ő érzi a panaszokat, az orvos 
nem tudhatja, hogy zsibbad az ujja vagy a talpa. 
Amennyiben időben felismerjük, hogy ezzel a mel-
lékhatással állunk szemben, akkor a legfontosabb 
fegyverünk ellene, hogy csökkentjük az adagot és 
egymástól távolabb helyezzük időben a dózisokat. 
A szokásos heti kétszeri dózist kezdődő neuroto-
xicitás esetén heti egyszerire szoktuk csökkenteni, 
illetve esendő betegeknél eleve heti egyszerivel 
kell kezdeni.
Melyek a legjellemzőbb neuropátiás jelek?
Jellemző a talp zsibbadása, amely általában az ujj-
végek felől húzódik felfelé, ahogy romlik az álla-
pot. Előbb az ujjvégek, aztán a talp, egy idő után 
a lábszár is zsibbad − ezt nem érdemes megvárni. 
Hasonló tünetek jelentkezhetnek a kézen is. Elő-

fordulhat vegetatív neuropátia is ami a vérnyo-
másszabályozás zavarát jelenti. Az ember, amikor 
ülésből vagy fekvésből feláll, akkor a lábában 
összehúzódnak az erek, hogy a vér − a gravitáció 
miatt − ne essen bele. Ez a reflex egy jól működő 
idegrendszert feltételez. Elég gyakran előfordul, 
hogy a neurotoxicitás egyik első jele az, hogy a be-
teg elájul. Megmérjük a vérnyomását, fekve töké-
letes, felállva alacsony. Ez probléma, mert ilyenkor 
abba kell hagyni a gyógyszeres kezelést, meg kell 
várni, amíg elmúlik, ami hetekbe telhet. Neuropá-
tiás jel lehet még az indokolatlan hasmenés. Magá-
nak a proteaszóma gátlónak is van hasmenést oko-
zó mellékhatása, de ez rögtön a gyógyszer beadása 
után jelentkezik a betegnél. Ha másnap, harmadnap 
van hasmenése, akkor az már vegetatív neuropátiás 
mellékhatás. A bélrendszerben nagyszámú ideg-
sejt van és ezeket károsítja a gyógyszer. Érdekes 
viszont, hogy a központi idegrendszernek, agynak, 
gerincvelőnek nem okoz károsodást, mert nem jut 
át a vér-agy gáton. Ha mégis átjut, akkor az gyor-
san halálhoz vezet. Így agyi myeloma esetén sem 
jön szóba, volt ilyen kísérletes terápia, de le kellett 
állítani.
Mi a helyzet azokkal a betegekkel, akiknek már 
azt megelőzően van neuropátiája, hogy elkez-
dődne a myeloma ellenes kezelésük?
Sajnos a betegek egy része ebből a csoportból ke-
rül ki. Mint tudjuk, a cukorbetegség jelentős szá-
zalékban okoz neuropátiát. Komoly probléma az 
alkoholizmus, de előfordul elég gyakran a B vita-



min hiánya is, valamint ezek a problémák össze is 
adódhatnak. Azoknál a betegeknél, akiknél eleve 
egy neuropátiás helyzetben futunk neki a kezelés-
nek, a kezelést heti egyszeri alkalomra kell beállí-
tani. Nem szabad elfelejteni, hogy maga a myelo-
ma is okoz neuropátiát. A myelomás fehérje ki tud 
rakódni az idegnek a velőshüvelyében és ezáltal ott 
idegsejt működési zavart tud létrehozni.
A beteg saját maga mit tud tenni a neuropátia 
ellen? Célzott táplálkozással, a reklámokban 
hallott készítményekkel érdemes-e próbálkoz-
ni?
A beteg törekedhet a hiányállapotok felszámolá-
sára. A gyógyszer okozta neurotoxicitást egyetlen 
gyógyszerrel kapcsolatosan vizsgálták szisztemati-
kusan. Az izonikotinsav-hidrazid (INH) egy tuber-
kulózis ellenes szer, amit a TBC-s betegek másfél 
évig kapnak. Súlyos neuropátiát okoz, viszont ha 
nem szedi, akkor meghal. Az INH és a diabétesz 
okozta neuropátiát az elmúlt évtizedekben alapo-
san vizsgálták, így azt mondhatjuk, hogy jó esély-
lyel lehet próbálkozni azokkal a készítményekkel, 
amelyek hatásosak a cukorbetegség és az INH 
okozta neuropátiában. A myelomás neuropátiát 
eddig soha, senki nem vizsgálta, de logikailag mű-
ködhetnek azok a szerek, amelyek az előző kettő-
nél igen. Ilyen a B6, B1 vitaminnak, a liponsavnak 
a nagy dózisa, az omega-3 pozíciójú kettős kötést 
tartalmazó zsírsavak, vagyis a mélytengeri halolaj. 
Neuropátiás izomgörcs ellen jó hatása van a kinin-
nek, ami a tonik üdítőben van. Akinél a neuropátia 
fájdalommal jár, ott egyes epilepsziaellenes szerek 
nagyon hatékonyak. Míg a diabétesz okozta neuro-
pátiás fájdalom esetén ezekre az epilepsziaellenes 
szerekre van TB támogatás, addig a proteaszóma 
gátlók okozta neuropátiás fájdalom esetén nincs, 
pedig a tapasztalat azt mutatja, hogy ezek jó hatá-
súak ebben az esetben is. 
Kinek és milyen indokkal adható proteaszóma 
gátló kezelés?
Az FDA (Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-
biztonsági Hatóság) törzskönyv szerint a myelo-
ma bármely stádiumának bármely helyzetében a 
gyógyszer indikált lehet. Szakmailag tehát bár-
mely helyzetben indikált, viszont Magyarországon 
az indikáció és a TB támogatás nem tökéletesen 

esik egybe. Magyarországon a transzplantációra 
nem alkalmas betegnek első vonalban támogatott a 
proteaszóma gátló kezelés hármas kombinációban 
(melfalánnal és prednizolonnal). Ez a világstan-
dard, ebben picit sem vagyunk elmaradva más or-
szágoktól. A transzplantációra alkalmas betegeknél 
a finanszírozó viszont úgy gondolkodik, hogy kap-
nak majd egy nagy segítséget, a transzplantációt, 
így számukra megelőzően nem támogatja a gyógy-
szert. A nemzetközi irányelveknek megfelelően vi-
szont úgy lenne helyes, ha kapná a megelőző idő-
szakban a gyógyszert, mert a transzplantációhoz 
vezető út jobb volta jelentősen javítja a beavatko-
zás eredményeit. A transzplantációt követően vagy 
a nem transzplantált beteg első vonalbeli kezelése 
után a gyógyszer szintén támogatott.
A korábban említett szubkután alkalmazást, 
amely kevésbé okoz neurotoxicitást, finanszí-
rozza-e a társadalombiztosítás?
A régi finanszírozási protokoll szerint, ami október 
31-én lejárt, nem volt finanszírozott, de várakozás-
sal tekintünk az új protokollra, hogy befogadásra 
kerül-e a szubkután adagolás a magyar betegek 
számára. Szakmailag ma már ez a javasolt mód, 
a legtöbb ország már átállt erre, hiszen nehéz is 
lenne megmagyarázni, ha valaki nem így adná a 
betegeknek.

Kéri Ibolya
EgészségŐr Alapítvány
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Milyen típusú tüdőbetegsége-
ket lehet kimutatni a CT segít-
ségével, amire a röntgen nem 
képes?
A tüdő röntgenvizsgálata általá-
ban két irányból, egy elöl- illetve 
egy oldalnézeti felvételből áll. 
Az alapvető anatómiai sajátos-
ságokból adódóan a tüdő bizo-
nyos területei (pl.: rekeszizom 
előtti, mögötti, gerinc melletti, 
tüdőcsúcsi régió) nehezen megítélhetők és akár 1-2 
cm-es elváltozások is rejtve maradhatnak.. A tüdő 
CT vizsgálatával, ún. rétegfelvételek készülnek, 
melyek a korszerűbb berendezésekkel a tüdő akár 
1 mm-es szeletvastagságú leképezését is lehetővé 
teszik. Ennek során nem csak a gócos jellegű, de a 
tüdő egészét érintő, diffúz betegségek (pl. fibrózis) 
is láthatóvá válnak. 
Milyen előnyei vannak, ha a tüdőszűrést CT se-
gítségével végezzük el?
A tüdőrák annak ellenére a leggyakoribb daganatos 
megbetegedés hazánkban, hogy az egyik leginkább 
elkerülhető betegség, hiszen kialakulásában bizo-
nyítottan a dohányzás az egyik fő rizikótényező. 
Előfordulása korábban férfiakra volt jellemző, 
azonban az utóbbi évtizedekben a nők körében is 
gyakori betegséggé vált. A Nemzeti Rákregiszter 
adatai szerint évente közel 8000 honfitársunknál 
fedezik fel ezt a kóros elváltozást. A mellkas rönt-
gen alkalmazható szűrés céljából, de a módszer 
gyakran nem eléggé hatékony, sőt néhány esetben 
úgy derül fény daganatra, hogy a páciens 12 hóna-
pon belül történt mellkas röntgen vizsgálata nega-
tív eredményt hozott. 
Hogy segít abban a tüdőszűrés CT-vel, hogy idő-
ben felfedezzük a tüdőrákot?
A tüdőrák korai felfedezése javíthat a túlélési esé-
lyeken, ebben az alacsony dózisú tüdő CT jelentős 

javulást idézhet elő. A felfedezett 
gyanús góc szoros követésére, 
illetve - ha a technikai feltételek 
adottak – szövettani mintavéte-
lére a CT egyaránt lehetőséget 
biztosít.
Milyen egyéb diagnosztikai 
vizsgálatokkal lehet még kimu-
tatni a tüdőrákot? 
A tüdőrák diagnosztikájában a 
PET-CT nem csak a korai felis-

merésben játszik szerepet, számos egyéb célból is 
alkalmazható. A vizsgálat segítségével lehetőség 
van annak eldöntésére, hogy a más vizsgálat során 
felfedezett tüdőárnyék milyen eséllyel jó- vagy 
rosszindulatú. Mivel teljes test vizsgálat történik, 
meghatározható a daganat kiterjedése, illetve kizár-
hatók az esetleges távoli áttétek is. A PET-CT-vel 
szerzett többletinformációk irodalmi adatok alap-
ján, rosszindulatú tüdőbetegségeknél az esetek 46 
százalékában változtatták meg a korábban megál-
lapított stádiumot és 58 százalékban módosítottak 
a korábban javasolt kezelésen. (forrás: Seltzer, et 
al., J Nucl Med, 2002). Az adatok megdöbbentőek, 
hiszen a PET-CT-vel szerzett eredmények minden 
második betegnél befolyásolták a további kezelést.
Milyen gyakorisággal javasolt a tüdőszűrés CT-
vel? Mi az ajánlás a tüdőrákos betegek PET-CT 
vizsgálatát illetően?  
Az alacsony dózisú tüdőszűrés fokozott rizikójú 
(dohányos, vagy arról leszokott páciensek) eset-
ében évente javasolt. Amennyiben a CT kóros 
eltérést jelez, a további karakterizálását néhány 
hónapos kontroll, vagy mintavétel segítheti. A tü-
dőrákos betegek PET-CT vizsgálatára a kezelőor-
vos tesz javaslatot, a betegség lefolyásának függ-
vényében. 

Molnár Katalin

Tüdőszűrés
- Miért jobb a CT mint a röntgen?

- interjú Dr. Lengyel Zsolt nukleáris medicina szakorvossal

36 PR-cikk





Kapható a patikákban és gyógynövény-
boltokban, rendelje meg telefonon vagy 

webáruházunkban. www.naturprodukt.hu

Antioxid
kapszula

A SZABADGYÖKfogó

Az egészséges szervezet képes megbirkózni a 
szabad gyökök állandó támadásával, mert meg-
felelő védelmi rendszerekkel, úgynevezett sza-
badgyök-fogó enzimrendszerekkel rendelkezik.

A betegségben legyengült és az idősebb szerve-
zet azonban kevesebb antioxidánst állít elő, s 
így szabad teret enged a szabad gyökök egész-
ségkárosító hatásának. 

Szabad gyökök a szervezet természetes anyag-
csere-folyamataiban is képződnek, de mennyi-
ségüket fokozzák a környezetszennyező kémiai 
anyagok, a dohányzás, sőt a napfény is! 

Négy jól ismert antioxidáns, amely segítheti 
a szervezetünk védelmi rendszerét:

A-, C- és E-vitamin, valamint a szelén.

Még egyszer az
antioxidánsokról

Sokat olvashatunk, hallhatunk ma már a 
szabadgyökök sejtkárosító hatásairól az 
életmóddal foglakozó magazinokban, 
rádióműsorokban. Ez nem véletlen, hiszen 
ezek a szabad gyökök gyorsítják a sejtek 
öregedési folyamatát és számos betegség 
keletkezésében játszanak szerepet.

A készítmény hatóanyagai
(béta-karotin, C-vitamin, E-vitamin, szelén) az 

un. antioxidánsok gátolják az egyes 
környezeti tényezők (dohányzás, helytelen 

táplálkozás stb.) hatására a szervezetünkben 
létrejövő káros oxidációs folyamatokat.

Gyártja és forgalmazza: Naturprodukt Kft.
2046 Törökbálint, (Depo) Pf. 8 • Telefon: 23 511 337

ANTIOXIDÁNS HATÁSÚ
VITAMINOKAT

ÉS SZELÉNT TARTALMAZÓ
étrend-kiegészítő kapszula

235_12_NP_H_ANTIOXID_RAKVOLT.indd   1 2012.10.19.   9:59:30



Ha Ön is találkozott olyan onkológus orvossal, akire hálás szeretettel gondol, mert különösen sokat tett 
gyógyulásáért, kérjük, ossza meg velünk tapasztalatát! 

Várjuk javaslataikat, ki legyen

„Az év onkológusa – az én orvosom” 

 2013-ban. A legtöbb szavazatot kapott onkológus kapja meg a dr. Dollinger Gyula emlékérmet. 

Dr. Dollinger Gyula sebész, ortopéd szakorvos, egyetemi tanár, aki 1902-ben megalakította az Országos 
Rákbizottságot, így a hazai rákkutatás úttörőjének is számít.

A jelöléseknek minimum 2500 karakter terjedelműnek kell lennie, felső határ nincs.
A jelöléseket postai úton, CD-n vagy nyomtatott formában várjuk.

Beküldési határidő: 2013. március 20.
Beküldési cím: Magyar Rákellenes Liga 1507 Budapest, Pf.7.

A borítékra írja rá: „Az év onkológusa – az én orvosom”

A jelölés jeligés.
Arra kérjük a szerzőket, hogy jelölésük mellé a jelige feltüntetésén kívül a nevüket, címüket, telefonszá-
mukat is adják meg. Mindenkit írásban értesítünk az eredményről.
A beküldött írásokat megjelentetjük a Magyar Rákellenes Liga honlapján, és megkíséreljük a 20 legjobb 
történetet könyvben is kiadni. A beküldőnek ehhez való hozzájárulását a jelölés elküldésével megadottnak 
tekintjük.

Nyilvános eredményhirdetés: 2013. április 10-én 
a Nemzeti Rákellenes Napon lesz.

Várjuk történetét, szavazhat vele!



Egy 25 éve indult, sikeres hazai kutatási folyamat 
most újabb reményteljes eredményeket hozott, ami 
bizakodással töltheti el a daganatos megbetegedé-
sekkel harcolókat.

Felfedezés, szabadalom, termékfejlesztés
A történet 1987-ben indult, amikor Dr. Kulcsár 
Gyula biokémikus, volt orvosegyetemi adjunktus 
egy olyan tudományos felfedezést tett, ami alap-
jaiban befolyásolhatja a rák elleni további hadvise-
lést. Kulcsár dr. rájött, hogy nem az általános véde-
lemért felelős immunrendszer, hanem egy speciális 
védelmi rendszer az, ami elpusztítja a rendelle-
nessé vált sejteket. Bebizonyította a Természetes 
Tumorellenes Védelem létezését, meghatározta, 
miből áll, hogyan működik, s elmélete ma már az 
Európai Unióban és további 17 országban bejegy-
zett szabadalom. 
A felfedezés gyógyászati jelentősége az, hogy a 
Természetes Tumorellenes Védelem saját anyaga-
it – az ún. Aktív Ráksejtpusztító Keveréket - jut-
tatva a szervezetbe, több ráksejt pusztítható el. A 
szervezet saját védelmi rendszerének a teljesítőké-
pességét növelhetjük meg. Ugyanakkor a szervezet 
normál, egészséges sejtjei – szabályozott táplálko-
zásuknak köszönhetően – nem károsodnak.
A szabadalomra termékfejlesztés épült, melynek 
eredményeként kifejlesztésre került egy speciális, 
gyógyászati célra szánt tápszer daganatos betegek 
részére- mely 1997 óta, már 15 éve áll a betegek-
rendelkezésére. 

Jelentős eredmények EU támogatással
2009-ben, a szabadalom jogosultja, az Immunal 
Kft. létrehozta saját Rákkutató- és Gyógyszerfej-
lesztő Központját Pécsett és 2010-ben európai uni-
ós támogatást nyert a kutatások folytatására. 

A projekt megvalósítása során jelentős áttörést 
hozott az a kétlépcsős klinikai vizsgálati program, 
melyet a DRC Gyógyszervizsgáló Központban 
(Drug Research Center, Balatonfüred) végeztek el 
2011-ben és 2012-ben. 
Az első lépésben megvalósított tolerálhatósági 
vizsgálat egészséges önkénteseken igazolta, hogy 
a készítmény fogyasztása nagy dózisban is bizton-
ságos és jól tolerálható. Az eredmények alapján a 
napokban került bemutatásra egy új készítmény 
italpor formában, ami nagyobb mennyiségben tar-
talmazza a hatóanyagokat, fogyasztása előrehala-
dott stádiumban lévő daganatos betegek számára 
javasolt.
A második vizsgálat célja a nagy dózisú italpor 
életminőségre gyakorolt hatásának, biztonságos-
ságának és tolerálhatóságának vizsgálata volt, da-
ganatos betegek körében. Az eredmények nagyon 
kedvezőek: a 28 napos kezelési időszak során a 
készítmény napi fogyasztása jelentős mértékben 
javította a betegek életminőségét. A betegek fizi-
kai, értelmi, érzelmi, szociális és szerep funkciói 
javultak, fáradtságérzetük, fájdalmuk, nehéz légzé-
sük csökkent. 

Nemzetközi publikáció, szakmai elismerés
Szinte ezzel egy időben az International Journal of 
Cancer, Európa egyik legrangosabb, német szer-
kesztésű daganatkutatással foglalkozó tudományos 
folyóirata megjelentette a Természetes Tumorelle-
nes Védelemhez és az Aktív Ráksejtpusztító Keve-
rékhez kapcsolódó legújabb kutatási eredmények 
összefoglalóját. A kísérletes rákkutatási eredmé-
nyeket közlő európai folyóiratok rangsorában a ne-
gyedik helyen álló lap szakmai elismertsége miatt 
várható, hogy a kutatási program és a szabadalom 
tudományos elfogadottsága növekedni fog.

Új remény daganatos betegeknek!
Jelentős áttörés a Természetes Tumorellenes Védelemhez kapcsolódó kutatási programban.

Egy lépéssel a rák előtt
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ÉLETBE VÁGÓ VÁLASZOK
Korszakváltó interjúk a rákról

Ahol a klinikai orvoslás és a kiegészítő terápiák találkoznak

Neked is, aki egészséges életre vágysz!

Végre egy könyv, 
ami nem óvatos-
kodik a témával 
kapcso l a tban .  
Miért ne lehetne, 
hogy a kórházi 
kezeléseket, a 
nyugati orvoslás 

orvosságalapú terápiáit a jól megválasztott szelíd 
gyógymódok kiegészítsék és támogassák? Miért 
ne lehetne, hogy a két szempontrendszer félúton 
találkozzon, ott, ahol a beteg félelmei és kétségei 
közepette magára hagyva ácsorog? 
A hazai hivatalos egészségügy és az általában al-
ternatív-valójában kiegészítő- gyógymódokként 
emlegetett terápiák és lehetőségek között akkora 
a szakadék, ami jelenleg szinte áthidalhatatlannak 
tűnik. Van azonban néhány szakember, akik mind-
két területen otthonosan mozognak. Ők szólalnak 
meg ebben az interjúkötetben. Mert a szomorú 
valóság az, hogy évente 58 ezer új rákos esetet 
fedeznek fel Magyarországon és 30 ezer ember 
meg is hal a betegségben. A téma azonban ennél 
sokkal több embert érint, ha a betegek családját és 
környezetét is figyelembe vesszük.
De ez a könyv nem csak azoknak szól, akiknek éle-
tét átírta a betegség. Azok is jól járnak vele, akik 
szeretnének egészségesen élni, és megelőzni a bajt. 
Vagy leküzdenék a félelmet, amit a betegség kelt 
bennük. A 13 interjúalany bölcsessége, tudása és 
tapasztalata jól használható minden esetben, ha a 
gyűlölt civilizációs ártalmak okozta más egészség-
ügyi problémákról  van szó.
Miben higgyünk? Hogyan éljünk? Mit együnk? 
Kiben bízhatunk? Mi mögött áll valódi tudomány? 
Mi az, ami igazán segít? Miért kell egészségtuda-
tosnak lenni? 
Csak néhány a számtalan kérdés közül, amelyek-
re Fülöp Bea újságíró interjúkötetében keresi 
a választ. Beszélgetőtársai orvosok, természet-

gyógyász orvosok, kutatók. Ami közös bennük: 
mindannyian elkötelezettek abban, hogy segíteni 
szeretnének a betegeken. Nem „csodaszerekkel”, 
nem hamis ígéretekkel. 
Szó esik az egészségügy helyzetéről éppúgy, mint 
anyagi érdekekről vagy felgyorsuló életünk káros 
hatásairól. A legfontosabb mégis a saját felelőssé-
günk, akár a betegség megelőzéséről, akár a gyó-
gyulásról beszélünk. Mit jelent az igazi életmód-
váltás? Hogyan próbáljuk elkerülni a stresszt? 
Hogyan étkezzünk? Mit tegyünk, ha mégis meg-
betegszünk? Hogyan tudunk a betegséggel küzdő 
szeretteinknek segíteni? 
Életbe vágó érdekünk, hogy mindannyian megta-
láljuk a megfelelő válaszokat. 

Fülöp Bea újságíró

Tapolcán született, és 
kezdett rádiózni. Az EL-
TE-TFK-n szerzett diplo-
mát, ahonnan 1998-ban a 
Danubius Rádióba került. 
Először gyakornok, majd 
a Danubius kulturális és 
életmód műsorainak ké-
szítője lett. Egészségper-
cek című műsoráért Média 

különdíjjal is jutalmazták. 2005-ben kisfia, majd 
2008-ban kislánya született. Ekkor írta meg Anyák 
c. első interjúkötetét, amelyben az anyává válás 
nem mindig egyszerű pillanatairól is faggatta a 
sztáranyukákat. Az elmúlt néhány évben az alter-
natív gyógymódokat tanulmányozta és természetes 
gyógymódok tanácsadó képesítést is szerzett. Egy 
közeli családtagja lett daganatos beteg, így kezdett 
el komolyabban érdeklődni a téma iránt, látva hogy 
a legrosszabb prognózissal is van értelme küzdeni. 
Jelenleg a Klasszik Rádiónál dolgozik hírszerkesz-
tőként.

További részletek : www.eletbevago.hu 
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Orvosviccek
Bemegy a csontváz az orvoshoz, és mikor meglátja a 
doki, felháborodva mondja:
- Hát ilyenkor kell jönni?!

A vizsgálat után így szólt az orvos a beteghez:
- Tudja, hogy az utolsó pillanatban jött el hozzám?
- Jaj, olyan súlyos a baj, doktor úr?
- Ellenkezőleg! Még egy nap, és magától meggyó-
gyult volna.

- És mondja doktor úr, ha már olyan drága ez a haj-
növesztő kúra, legalább használ?
- Hogyne használna - mondja a doktor. A kúra végé-
re olyan hosszú haja lesz, hogy amikor megkapja a 
számlámat, már nyugodtan tépheti.

A plasztikai sebész új arcot varázsolt a hölgynek: el-
tüntette a ráncokat, és az orrát is kisebbre szabta. 
Amikor felépül a páciens, az orvos megkérdezi tőle:
- Mit tehetek még Önért, asszonyom?
- Tudna nekem nagy, kerek szemeket csinálni?
- Természetesen - válaszol a sebész, majd kiszól az 
asszisztensnőjének.
- Legyen szíves, mutassa meg a hölgynek a számlá-
ját!

A fogorvoshoz új beteg érkezik. Az orvos beülteti a 
székbe, ránéz, egyre figyelmesebben nézi, azután fel-
derül az arca: 
– Á, van szerencsém! Ön bírságolt meg tegnap, mert 
tilosban parkoltam?

- Gratulálok, Szabó úr, az utóbbi három hétben na-
gyon sokat javult a memóriája.
- Elnézést, de nem Szabó vagyok, hanem Kovács.
- Na látja!

Két barát beszélget:
- Az orvosom azt mondta, ha nem mondok le a 
szexről, hamarosan meghalok.
- Hogy-hogy?
- A felesége a barátnőm.

Egy férfi felkeresi a pszi-
chiáterét:
- A múlt héten vidékre 
utaztam, és táviratoztam 
a feleségemnek, hogy 
péntek helyett csütörtö-
kön érkezem. Képzelje, 
doktor úr, mikor haza-
jöttem, bementem a la-
kásba és a feleségemet 
ágyban találtam egy férfival.
A férfi ekkor zokogásban tör ki, a doki pedig ví-
gasztaló hangon mondja:
- Talán nem kapta meg a felesége a táviratot.

- Asszonyom, van egy jó hírem! - közli a nőgyó-
gyász a páciensével.
- Szólítson csak kisasszonynak, még lány vagyok.
- Ez esetben rossz hírem van...

- Doktor úr, félig megsüketültem.
- Olyan nincs. Valaki vagy süket, vagy nem. Ismé-
telje, amit a fülébe súgok:
- Nyolcvannyolc.
- Negyvennégy.

Az orvos lehajol, megkopogtatja a páciens mellka-
sát és feszülten figyel:
- Mondja doki - szól a páciens -, tulajdonképpen 
miért csinálja ezt?
- Fogalmam sincs. A moziban láttam.

A nőgyógyász elmegy letenni a jogosítványt. A 
KRESZ-en és az EÜ-n már túl van, a műszaki kö-
vetkezik. A vizsgáztató azt mondja neki:
- Kap 100 pontot, ha szétszedi és összerakja a 
motort.
A nőgyógyász szétszedi és összerakja a motort.
- Gratulálok, ez 150 pontot ér.
- Miért kaptam ennyi pontot, hiszen csak 100 lehe-
tett volna a maximum.
- Az rendben van, hogy szétszedte és összerakta a 
motort, de mindezt a kipufogón keresztül.
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