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Október hagyományosan a 
mellrák hónapja, amikor vi-
lágszerte megemlékeznek a 
mellrák visszaszorításáért ösz-
szefogott civil szervezetek a 
mellrákról, annak elkerülési 
lehetőségeiről, időben felisme-
réséről, a gyógyításról, a keze-
lésekkel és a mellékhatásokkal 
való megküzdésről, a korszerű, 
személyre szabott gyógyításról 
és a segítő mozgalmakról.
A fenti célokra a figyelmet fel 
kell hívni – ezt szolgálják az 
októberi figyelemfelkeltő ró-
zsaszín séták.
A mellrákkal tehát kellőképpen 
foglalkozik mind a társadalom, 
mind a civil szervezetek – és az egyének is, tehát 
a probléma közismertnek tekinthető.
Nem így állunk a férfinem egyik vezető rákos 
megbetegedésével, a prosztatarákkal. A mellrák-
ról beszélgetni lehet nyíltan, a prosztatarák nem 
ilyen nyitott kérdés. Maga a prosztata a maga rej-
tett helyével, a betegségeinek kellemetlen tünete-
ivel és a közvélemény inkább nevetségessé tevő 
megítélésével korántsem kap annyi figyelmet, 
mint a nők mellrákja.
A lakosság nem nagyon van tudatában annak, 
hogy Európában minden hatodik percben meg-
hal valaki prosztatarákban és egyes országokban, 
pl. az USA-ban vagy Kanadában a prosztatarák a 
leggyakoribb, férfiakat megtámadó rákbetegség. 
Hazánkban évente közel 4000 prosztatarákot di-
agnosztizálnak és közel 2000-en halnak meg a 
betegségben.

Különbség van az európai or-
szágok prosztatarák halálo-
zásában. Ott ahol a betegek 
későn kerülnek orvoshoz, a 
halálozás többszöröse is lehet, 
mint azokban az országokban, 
ahol a lakosság prosztata-tuda-
tossága magas szintű.
Mit jelent a prosztata tuda-
tosság? A férfi lakosságtól az 
egészséges életmód szabályai 
elvárják, hogy zavaró tünetek 
esetén (gyakori vizelés, éjsza-
kai többszöri vizelés) keresse 
fel az orvost, vagy szakorvost 
és 50 éven felül vegyen részt 
egy vérvizsgálaton, ahol egy 
specifikus ellenanyag szintjét 

határozzák meg. Ez az ellenanyag, amit Pros-
tata Specifikus Antigénnek (PSA) neveznek, ha 
felszaporodik a vérben, azt jelzi, hogy baj van a 
prosztatával és szükséges az urológiai vizsgálat. 
Ezt a vizsgálatot 50 év felett javasolt rendszere-
sen elvégeztetni. Ha valaki ezt betartja, az időben 
kerül orvoshoz és a siker reményében kezdhetik 
el gyógyítani az esetleges prosztatarákját.
Most októberben, a mellrák hónapjában tisztelet-
tel kérem férfitársaimat, valamint párjukat, hogy 
ne feledkezzenek meg a férfiak egészségéről sem 
és figyeljenek a prosztatára is.

Prof. dr. Simon Tamás
Magyar Rákellenes Liga

Néhány szó a prosztatarákról is 
a mellrák hónapján

HELTAI JENŐ
Ősz

Szürke ég, őszies... 
Ősz, ősz ne siess! 
Ne kergesd el a nyarat, 
A meleg fényt, sugarat. 

Süss ki még, nyári nap, 
Simogasd az arcomat, 
Melengesd a szívemet, 
Míg az ősz eltemet. 

Vidíts még vadvirág, 
Míg enyém a vad világ. 
Tudom én, érzem én, 
Nem sokáig lesz enyém. 

Szürke ég, szürke vég, 
Be jó volna élni még! 
Nem lehet, nem lehet, 
Sötét árny integet. 

Sötét árny, néma váz 
Bűvöl és babonáz. 
Kérdezem, nem felel, 
Integet csak, menni kell. 

Fogy a fény, fogy a nyár, 
Hideg szél fujdogál, 
Hideg szél, őszies... 
Ősz, ősz ne siess!
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A Kiadó és a Magyar Rákellenes Liga 
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vállal semminemű felelősséget!
A kiadvánnyal kapcsolatos véleményüket, 
témajavaslataikat a kiadó címére várjuk!

A RákVolt magazin cikkeit megtalálhatják 
a www.daganatok.hu weboldalon is.
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nélküli, felbélyegzett (C5) válaszborítékkal postán is 
megrendelhető.



4 5

Sokan nem tudják, hogy a tüdőrák megnevezés 
nem egyetlen betegséget jelöl. A daganat különbö-
ző altípusait az egyes receptorok elváltozásai, vagy 
túlzott expressziója alapján különböztetik meg. Az 
egyik gyakori típus az EGFR mutációt hordozó da-
ganat, amely a magyar tüdőrákos betegek mintegy 
10-15 százalékát érinti. Számukra jelent új reményt 
a most törzskönyvezett készítmény. 

A megcélzott mutáció
A daganatterápiában a célzott kezelés új meg-
közelítést jelent a betegség elleni küzdelemben. 
Mérföldkőnek számított a diagnosztikában és a 
gyógyszerfejlesztésekben is, hogy már molekuláris 
szinten vizsgálgató a daganatsejtek működése, így 
az utóbbi években egyre pontosabban „célzó”, a 
jelátvitel gátlásával a kóros sejtszaporodásra kész-
tető parancsot szelektíven gátló vegyületek jelen-
tek meg.  Az új, szájon át szedhető gyógyszerekkel 
elérhetőnek látszik a terápiás cél, azaz a betegség 
krónikussá szelídítése, a várható túlélés meghosz-
szabbítása úgy, hogy a betegek jó életminőségben 
megélt túlélése jelentősen javul. 
A most törzskönyvezett új készítmény egyedülálló 
mechanizmusának kulcsa, hogy hatékonyan gátol-
ja az EGFR-t és az ErbB receptorcsalád azon tag-
jait, amelyek felelősek a jelentős halálozással járó 
rákos daganatok növekedéséért és szétterjedéséért. 
Klinikai vizsgálatok igazolták, hogy az új terá-
pia jelentősen késlelteti a daganat progresszióját, 
továbbá enyhíti a kínzó tüneteket – ilyen például 
a légszomj, a köhögés, a mellkasi fájdalom – és 
javítja a betegek életminőségét. A terápia alkal-
mazhatóságának meghatározásában kiemelkedő 
fontosságú a daganat EGFR mutációjának korai 

vizsgálata, amely jelentősen befolyásolhatja a to-
vábbi kezeléssel kapcsolatos döntéseket, és fontos 
információkat nyújthat a megfelelő személyre sza-
bott terápia összeállításához. 
A III. fázisú törzskönyvezési klinikai vizsgálat ada-
tai bebizonyították, hogy az új terápiát első vonal-
beli kezelésként kapó betegek majdnem egy évig 
éltek a daganatuk további növekedése nélkül, a 
hagyományos daganatellenes terápiában részesített 
betegek alig több mint fél évével szemben. Az új 
kezelés okozta mellékhatásokat a betegek többsége 
jól tolerálhatónak ítélte, és csak 8 százalékuknak 
kellett abbahagyni a kezelést a gyógyszerrel össze-
függő nemkívánatos esemény miatt.

Új esély a tüdőrák kezelésében 

Ismerjük meg közelebbről!
A tüdőrák a rosszindulatú daganatos megbetege-
dések egyik leggyakoribb típusa, amely évente 1,6 
millió új megbetegedést jelent világszerte. Több 
ember hal meg tüdőrákban, mint vastagbél-, emlő-, 
és prosztatarákban együttvéve.
A nem-kissejtes tüdőrák (NSCLC) az Európában 
évente diagnosztizált 391.000 új tüdődaganatos 
megbetegedés 85 százalékát teszi ki, az NSCLC 
leggyakoribb típusa pedig a mirigyhámból kiindu-
ló, úgynevezett adenocarcinoma. Az adenocarcino-
mák körülbelül 20-30 százaléka hordoz hámsejtek 
által termelt, úgynevezett EGFR (epidermális nö-
vekedési faktor) mutációkat.
A betegség rossz prognózisa miatt Európában 
évente mintegy 340.000 halálesetet tulajdonítanak 
a tüdőrák következményének, amely ezáltal a da-
ganatos halálozás leggyakoribb okaként szerepel. 

Hazánkban évente 10 ezer új tüdő-
rákost diagnosztizálnak, miközben 
8 ezer beteg meghal – közölte dr. 
Ostoros Gyula tüdőgyógyász-on-
kológus. Magyarországon a tüdő-
rák a leggyakrabban diagnosztizált 
rosszindulatú daganat, 2011-ben 
a Nemzeti Rákregiszter szerint 
11.947 új beteget diagnosztizáltak, 
ennek 44 százaléka adenocarcino-
ma – fűzte hozzá a szakértő.

Megelőzés és korai diagnózis 
A tüdőrák a daganatos halálozás-
ban is első helyen áll, a férfiak 
esetében a tüdőrák okozta halálo-
zásban Magyarország világelső. 
A tüdőrákok közel 90 százalékáért 

a dohányzás felelős. Aki abbahagyja a dohányzást, 
nemcsak a saját egészségét óvja, hanem a környe-
zetében élők javát is szolgálja.
Évekkel ezelőtt még sokan úgy gondolták, hogy a 
rákbetegség egyenlő az elkerülhetetlen, közeli ha-
lál bekövetkeztével, ez a nézet szerencsére már a 
közvéleményben is módosult. A rákbetegségek egy 
hányadát meg lehet gyógyítani, más esetekben pe-
dig a túlélési mutatók javultak. Minél korábban si-
kerül felfedezni a daganatos elváltozást, annál job-
bak a betegek életkilátásai, a célzott terápiák pedig 
hatékonyabb és elviselhetőbb kezelést jelentenek.

Kolimár Éva

A napokban törzskönyvezték az új terápiát az EGFR mutációt hordozó, nem kissejtes tüdő-
rákban szenvedő betegek kezelésére az Európai Unióban, így Magyarországos is. A mono-
terápiában adható készítmény késlelteti a daganat progresszióját és enyhíti a betegséggel 
összefüggő tüneteket a hagyományos kemoterápiához képest.

Fő kockázat a dohányzás
* A tüdőrák a leginkább megelőzhetőbb rákféleség – a dohányzás elkerülésével a tüdő-
rák javarészt elkerülhető.
* A tüdőrákos megbetegedések 85-90 százaléka a dohányzásnak tulajdonítható: felmé-
rések szerint a tüdőrákos betegeknek csak 10-15 százaléka nem dohányzott sohasem, 
vagyis túlnyomó többségük dohányos.
* Napi egy doboz cigaretta huszonkétszeresére növeli a tüdőrák kialakulásának kocká-
zatát, de emellett az utóbbi időben kiderült, hogy a dohányzás számos további rosszindu-
latú daganat kialakulásához is hozzájárul.
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A jelenlegi statisztikák azt mutatják, hogy Magyar-
országon a nőknek még mindig csak közel 47-49%-
a vesz részt a szűrővizsgálatokon annak ellenére, 
hogy az időben felfedezett emlőrák 95%-a gyógyít-
ható. Ugyancsak elgondolkodtató adat, hogy élete 
során minden 7. nő érintett lesz emlőrákban, vala-
mint a nőgyógyászati daganatok közül a legtöbb 
halálért pedig a petefészekrák felel. Az emlőrákos 
betegek 5 éves túlélése elérheti a 89%-kot, míg a 
petefészekrákos betegek 5 éves teljes túlélése min-
dössze 45%. A rák elleni harc elengedhetetlen mo-
mentuma, hogy olyan egészségtudatos generáció 
nőjjön fel, akik tisztában vannak a prevenció fon-
tosságával, ezért szükség van a fiatalok bevonására 
a sikeres megelőzés érdekében. 
Azonban nem szabad elfeledkeznünk azokról a 
nőkről sem, akik azért maradnak távol a szűrő-
vizsgálatoktól, mert nem rendelkeznek megfelelő 
ismeretekkel arról, hogy egy esetleges pozitív ered-
ményt követően mi történik velük, mire számíthat-
nak. Nem szabad, hogy a félelem gátat szabjon az 
első lépés megtételében, mindent el kell követni 
annak érdekében, hogy a nők eljussanak a megfe-
lelő szűrőállomásokra, és ha baj van, azt a lehető 
legkorábbi stádiumban ismerjék fel.
A Breast Partner okostelefon applikáció megalko-
tása ezt a célt hivatott szolgálni. Egy emlőrákból 
gyógyult fiatal nő, Kozó Liza személyes történetén 
keresztül mutatja be a mobiltelefonokra (android, 
iOS) letölthető alkalmazás azokat az állomásokat, 

Breast Partner 
– az okos társ  

2013. október 13-án került sor az „Egészség hídja, Összefogás az Egészségért a mellrák 
ellen” Egyesület, immár hagyománnyá vált figyelemfelhívó sétájának megrendezésére. 
Az Egyesület tagjai idén azt tűzték ki célul, hogy a nőkön kívül a hozzátartozókat is meg-
szólítsák, felhívva a figyelmet a szűrés fontosságára. 

amelyeket az érintetteknek végig kell járniuk a 
betegség felfedezésétől kezdve a kezelések befe-
jezéséig. A fiatal nő aktivista minden olyan kam-
pányhoz szívesen adja arcát és történetét, amellyel 
akár egy nő életét is megmentheti. A Breast Partner 
elnevezés arra utal, hogy ebben a folyamatban a 
beteg nincs egyedül, nem marad magára, hiszen a 
diagnózis felállításától az egyénre szabott kezelés 
meghatározásán keresztül az onkoteam tagjai vé-
gigkísérik a beteget. Az onkoteamben nincs alá- és 
fölérendeltségi viszony, hanem a közös munkában 
mindenki egyenrangú szakmai képviselettel vesz 
részt, melynek idővel a beteg is tagjává válik. 
A mobiltelefonos alkalmazás során Dr. Dank Mag-
dolna onkológus, Dr. Kulka Janina patológus, Dr. 
Lázár György sebész, Dr. Pete Imre nőgyógyász és 
Dr. Polgár Csaba sugárterapeuta segítenek alapve-
tő információk átadása révén feloldani azt a gátat, 
amely kialakult a nőkben a szűrést követően rájuk 

váró vizsgálatokkal, kezelésekkel szemben. Olyan 
kérdésekre kaphatnak választ, melyek leginkább 
foglalkoztatják őket betegségük felfedezése pilla-
natában, s azt követően a terápia során. A Breastwi-
ki menüpont segítségével lehetőség nyílik alapvető 
fogalmakkal is megismerkedni. 
Minden olyan eszközre szükség van, ami közelebb 
visz, vihet bennünket ahhoz, hogy a nők nagyobb 
számban részt vegyenek a szűréseken. Ez az „okos” 
megoldás, mely alkalmazkodik a kor elvárásaihoz, 
mindenki számára ingyenesen hozzáférhető, letölthető. 
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– természetes eredetű aro-
matáz-gátlókat kezdtek el 
keresni. Többféle zöldség 
mellett a csiperkegombát is 
megvizsgálták, és azt találták, 
hogy a gombában található 
linol- és linolinsavak – több 
más zsírsavval együtt – aro-
matáz-gátló hatást fejtenek ki 
a szervezetben” - magyarázta 
Hajdú Csaba.
Milyen más, biológiailag aktív hatóanyagok for-
dulnak még elő a csiperkegombában? A különféle 
poli- és oligoszacharidok közül érdemes például 
kiemelni a béta-D-glükán nevű molekulát, amely 
immunerősítő hatással jellemezhető. Talán ennél 
is fontosabb az L-ergothionein, amely egy kéntar-
talmú, antioxidáns hatású aminosav. Ezt elsőként 
az anyarozsból izolálták, néhány éve pedig felfe-
dezték, hogy az aminosavat a csiperkegombák is 
képesek előállítani. „Az antioxidánsok – általá-
nosságban véve – semlegesítik az oxidáló hatású, 
a sejtműködést esetenként negatívan befolyásoló 
szabadgyököket. Emiatt régóta nagy népszerű-
ségnek örvendenek, korántsem mindegy azonban, 
hogy egy antioxidáns mennyire stabil. Az instabil 
antioxidánsok sok esetben csak még tovább ron-
tanak a helyzeten, bomlékonyságuk miatt ugyanis 
nem semmisítik meg, csupán felszabdalják a káros 
szabadgyököket. A szabadgyökök száma ilyenkor 
csak még tovább nő. Az ergothionein ezzel szem-
ben egy rendkívül stabil antioxidáns, amely több 
szabadgyököt is képes anélkül befogni, hogy ké-
miai szerkezete megváltozna. Az ergothioneinnek 
ezen kívül gyulladáscsökkentő hatása is van, ami 
ugyancsak védő hatást jelenthet a mellrák kialaku-
lásával szemben” - összegezte a szakember. 
A csiperkegombában a felsoroltakon kívül D-vi-
tamin, egészen pontosan a D2-vitamin előanya-
ga (previtaminja), az ergoszterol is megtalálható. 
A D-vitamin-hiányt egyes ráktípusok – például a 
vastagbélrák és a mellrák – esetén ugyancsak ösz-
szefüggésbe hozták a rákkockázat növekedésével. 

A megfelelő D-vitamin-szint 
fenntartása ezért szintén egy 
olyan tényező, amivel jó 
eséllyel mi magunk is aktí-
van csökkenthetjük a rák ki-
alakulásának valószínűségét. 
A megfelelő D-vitamin-men-
nyiséget egyrészt napozással, 
másrészt különféle élelmisze-
rek (például halmájolaj, ton-
hal, szardínia, sajt, marhahús, 

tojás és tej) rendszeres fogyasztásával biztosíthat-
juk. Csiperkegombát pedig ugyancsak érdemes eb-
ből a célból fogyasztanunk.
Hajdú ezzel kapcsolatban egy érdekes és világszin-
ten is újdonságnak számító gyártástechnológiát is-
mertetett. A Corvinus Egyetemen Vetter Jánossal, a 
Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kará-
nak tanszékvezető egyetemi tanárával kezdtek bele 
egy kutatásba. Ebben azt vizsgálták, hogy miként 
lehetne a gombában található vitamin-előanyagot 
D2-vitaminná alakítani. „Ha a csiperkegombákat 
– növekedésük egy bizonyos szakaszában – nagy-
energiájú ultraibolya fénnyel világítjuk meg, akkor 
az ergoszterol D2-vitaminná alakul. A módszer 
annyira hatékony, hogy az UV-kezelt gombák a 
felnőttek napi D-vitamin-szükségletét 100%-ban 
fedező D2-vitamint fognak tartalmazni” - mondta 
a szakember. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az így 
gyártott csiperkegombák 90 grammjának D-vita-
min-tartalma magasabb lesz, mint ami a tonhal (90 
gramm), a szardínia (2 darab konzerv), a sajt (30 
gramm), a marhahús (100 gramm), a tojássárgája 
(egy darab) és a szintén dúsított tej 2 deciliterében 
mérhető. Egyedül a halmájolaj fog továbbra is 
jobban szerepelni, egy evőkanálban 1360 Nem-
zetközi Egységnyi (NE) D-vitaminnal, szemben 
az UV-kezelt csiperkegomba 90 grammjának 400 
Nemzetközi Egységével. Az Európai Unióban je-
len pillanatban nem érhetőek el a D-vitaminnal dú-
sított élelmiszerek, engedélyezésükre várhatóan a 
közeljövőben kerül majd sor.

Hogyan segíthet a csiperkegomba 
a mellrák megelőzésében?

Segíthet-e a termesztett csiperkegomba a rák, illetve kifejezetten a mellrák megelőzésében? 
Milyen előnyös élettani hatásai vannak a gombafogyasztásnak? Hogyan segíti egy magyar 
gombatermesztő és forgalmazó cég a Magyar Rákellenes Liga munkáját? A mellrák 
megelőzéséért indított Go Pink! kampányról és a csiperkegomba egészségmegőrzésben 
játszott szerepéről október elsején beszéltek a Bio Fungi Kft. és a Szent István Egyetem 
szakemberei.

„Élete során körülbelül minden nyolcadik magyar 
nőnél várható a mellrák kialakulása. Ha nem is-
merjük ezt a fenyegetést, akkor sajnos védekezni 
sem tudunk ellene” - mondta megnyitójában prof. 
dr. Simon Tamás, a Magyar Rákellenes Liga elnö-
ke. A mellrák elleni védekezés része a megelőzésre 
való törekvés, illetve az időben történő felismerés, 
amire a mammográfiás szűrővizsgálatokon történő 
rendszeres megjelenés nyújt lehetőséget. A 45 és 
65 év közötti hölgyek erre jelenleg kétévente kap-
nak behívót. 
A Magyar Rákellenes Liga egyik fő célja, hogy mi-
nél többen tudjanak az emlőrák-szűrésről, és minél 
többen részt is vegyenek ezeken. Ennek elérésében 
segít az az adomány is, amit a civil szervezet idén 
a Bio Fungi Kft.-től kap: a gombaforgalmazó cég 
októberben két hazai áruházláncban, rózsaszín tál-
cákban értékesíti csiperkegombáit, melyek után 
tálcánként 10 forint támogatást utal át a Magyar 
Rákellenes Ligának. A „Go Pink!” elnevezésű 
kampányt eredetileg az angolszász országok gom-
batermelői hívták életre, a magyar cég ehhez csat-
lakozott immár második alkalommal.
„A rendszeres gombafogyasztással mi magunk is 
aktívan hozzájárulhatunk a mellrák-kockázat csök-
kentéséhez” - mondta előadásában Mutsy Árpád, 
a BioFungi Kft. ügyvezető igazgatója, a csiper-
kefogyasztás lehetséges rákellenes hatásait vizs-

gáló, eddig elsősorban az USA-ban végzett kuta-
tásokra hivatkozva. A termesztett csiperkegomba 
daganatellenes hatását alátámasztó eredményeket 
dr. Hajdú Csaba, a Bio Fungi Kft. kutatási és fej-
lesztési igazgatója ismertette. Mint mondta, mára 
teljesen egyértelművé vált, hogy az emlőrák nem 
egy egységes betegség, hanem számos, egymástól 
sok mindenben különböző altípusa létezik. A leg-
gyakoribb előfordulással azok az emlődaganatok 
jellemezhetőek, amelyekben – a daganat kialaku-
lásának oki tényezőjeként – az aromatáz nevű en-
zim túlzott működése figyelhető meg. Az aroma-
táz túlzott aktivitása miatt a női szervezetben túl 
sok tesztoszteron hormon alakul át ösztrogénné. 
A hormonfüggő – ösztrogén-receptor pozitív (ER+) 
- mellrákok esetében a magas ösztrogénszint a fele-
lős a daganatsejtek osztódásáért és növekedéséért. 
„A gyógyszeripar – az iméntiek miatt – nagy 
hangsúlyt fektet olyan gyógyszerek kifejleszté-
sére, amelyek gátolják az aromatáz enzimet, ez-
által megakadályozzák, hogy a tumornövekedést 
elősegítő magas ösztrogénszint alakuljon ki. Az 
USA-ban törzskönyvezett egyik ilyen gyógy-
szer megelőző jelleggel is alkalmazható a magas 
mellrák-kockázattal jellemezhető hölgyeknél, de a 
kezelés hátránya, hogy többféle kellemetlen mel-
lékhatás is kialakulhat. A kutatók ezért – a mes-
terséges úton előállított aromatáz-gátlók helyett 

A Bio Fungi Kft.-ről a cég honlapján, a biofungi.hu oldalon olvashatnak bővebb információkat, a 
sajtótájékoztatón elhangzott előadások videófelvételei pedig a daganatok.hu portálon tekinthetőek 
meg teljes egészében.
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A prevenció és az egész-
ségtudatos életforma ma 
még sokkal fontosabb, az 
egészségünk a legnagyobb 
kincsünk. Vigyázzunk rá 
együtt.
Az alternatív és a hagyo-
mányos orvoslás egyaránt 
teret kap az EgészségKala-
uzban, meggyőződésünk, 
hogy ami Önöket érdekli, 
az nekünk is fontos.
Rovataink: egészségkonyha, testmozgás Katus 
Attilával, prevenció híradó, szívünk egészsége, a 
lélek dolgai és rákgyógyítás rovat.
Minden orvostársaság egyetért abban, hogy a 
prevenciónak és a rehabilitációnak egyaránt igen 
hatásos módja a testmozgás, és hogy hogyan kell 
nekikezdeni mindazoknak, akik eddig a karosszé-
ket részesítették előnyben. Nos ezt tudhatják meg 
hamarosan Katus Attilától.
Egészségkonyhánkban bemutatjuk, hogy apró 
trükkökkel,  kipróbált technikákal hogyan készít-
hetünk nemcsak finom, de egészséges és karcsúsító 
fogásokat.
Szívünk egészsége rovatunkban a sajnos hazánk-
ban népbetegségnek számító szív- és érrendszeri 
megbetegedésekkel foglalkozunk.

Alternatíva a XXI. szá-
zadban rovatunkban 
hatóanyag szakértőink 
segítenek eligazodni a 
gyógynövények biro-
dalmában.
Valamennyi adásunkban 
elismert hazai szakér-
tők, orvosprofesszorok 
adnak közérthetően ta-
nácsokat arra vonatko-
zóan, hogy mit tegyen 

egy adott betegségben saját életminőségének javí-
tása, jó közérzetének fenntartása és persze elsősor-
ban a gyógyulása érdekében.

Vigyázzanak magukra és szeretteikre, 
törődjenek többet egészségükkel!

Várjuk a műsorunkba jelentkező vállalkozó kedvű 
nézőink levelét, osszák meg velünk betegségük-
gyógyulásuk történetét.
A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket 
is küldjék el nekünk.

Daylight PR és Marketing Kft.
1038 Budapest, Tündérliget u. 3/III.

Telefonszám: 0630 446 9028

EgészségKalauz 
Minden vasárnap délelőtt 10 óra 5 perckor az RTL Klub műsorán

Egy cseppnyi segítség
- Interjú Béres Klárával

Béres József neve az innovativitás, a szakértelem és a 
tisztességes munkába vetett hit jelképe Magyarorszá-
gon. Két évtizeddel ezelőtt hozta létre karitatív célo-
kat szolgáló szervezetét. A Béres Alapítvány a Teljes 
Életért elnevezésű alapítvány eredményeiről, társadal-
mi felelősségről a családi hagyományokat ápoló Béres 
Klárával beszélgettünk.
Hogyan jött létre a rangos alapítvány?
Amikor 1989-ben megalakult a Béres Részvénytársa-
ság, a másokra való odafigyelés, a segítőszándék Bé-
res József életszemléletéből adódóan azonnal gyöke-
ret eresztett a nevét viselő vállalatban. Az alapítástól 
fogva mindannyian fontosnak tartottuk, hogy azok-
nak, akik hozzánk fordulnak segítségért, lehetősége-
inkhez mérten valamiféle támaszt jelentsünk. Így jött 
létre a Béres Alapítvány a Teljes Életért. Küldetését 
a nevében hordozza: az élet teljességét szolgálni. Aki 
ismer, úgy gondolta, jól fogom képviselni erkölcsi 
örökségünket - empatikus vagyok, érzékeny a nehé-
zségekre, s tisztelem az értékeket.
Rengeteg kérés érkezik Önökhöz, mindenkit és 
mindent támogatni nyilvánvalóan nem tudnak. 
Mi áll a tevékenységük fókuszában?
Gyökereink a Béres Cseppből erednek, munkánk a 
gyógyításhoz kötődik, egyértelmű, hogy legérzéke-
nyebben az egészségügyi problémák érintenek meg 
minket. Legjelentősebb támogatásainkat ezen a terü-
leten nyújtjuk. Ma már szinte megszokott a karácsony 
körüli 100 ezer üveg Béres Csepp adomány, amelyet 
országos karitatív szervezetek segítségével juttatunk 
el a rászorulóknak.Tíz éve a Béres a daganatos bete-
gekért program keretében külön figyelmet szentelünk 
a rosszindulatú betegségben szenvedőknek. Évente jó-
tékonysági estet szervezünk egy-egy jelentősebb ügy 
megvalósítása érdekében. Idén áprilisban a Tűzoltó 
utcai Gyermekgyógyászati Klinika új intenzív részle-
gének berendezésére gyűjtöttünk. Alapítványunk ezen 
kívül részt vállal az oktatás támogatásában, a tehetsé-
gek segítésében, kultúránk terjesztésében is. Termé-
szetesen jelen vagyunk a határainkon túli területeken 
is, Felvidéktől Délvidékig, Kárpátaljától Erdélyig. 
Boldog vagyok, hogy ma azt mondhatom, hogy a húsz 
év során sokfelé és sok segítséget adhattunk.

Húsz év munkájából már nagyon sok minden 
kikerekedik. Mire a legbüszkébb az elmúlt húsz 
évben?
Megtanultunk jól adni. Nem elegendő egyszerűen 
csak letudni egy támogatást, az is fontos, hogy az 
adomány elérje a célját, és valóban a rászorulókat 
segítse. Nyugodt szívvel tudjuk azt mondani, hogy 
minden adományunk azokhoz jut el, akiknek szánjuk.
Arra is nagyon büszke vagyok, hogy lehetőségeink-
hez igazodva mindig olyan ügyeket választunk, ahol 
a sokszor szerény támogatás is nagy segítséget jelent. 
Ezt tanultuk, ebben a szellemben  nőttünk fel. Alapít-
ványi  munkánk jelmondatának választottuk az anyai 
intelmet, mely szerint id. dr. Béres József édesanyja 
nevelte a fiát: „Fiam, ha segítséget kérnek tőled, és 
te tudsz segíteni, akkor azt megtenni kötelességed.” 
Apósom egész munkásságát a másokért való tenni 
akarás, a segítő szándék, a másik ember szeretete ve-
zérelte. Nagyon is természetesnek érzem, hogy az ő 
példáján nevelkedve, az ő életútját ismerve, mi sem 
válhattunk másmilyenekké.
A gazdasági válságból adódó nehézségek köztu-
dottan megkurtították a vállalatok jótékony célra 
fordítható büdzséjét. Mi a helyzet Önöknél?
A problémák sajnos minket sem kerülnek el. Komoly 
erőfeszítéseket kell tennünk azért, hogy pozíciónkat 
meg tudjuk tartani, és sajnos mi is csökkenteni kény-
szerültünk a támogatásainkat. A jó hír viszont az, hogy 
minden korábbról felvállalt kötelezettségünket - mint 
például ösztöndíjaink, termékadományok, stb. - mind-
eddig maradéktalanul teljesíteni tudtuk, és az igazán 
rászorultak most sem maradnak segítség nélkül.
Önnek mit jelent a segítség?
Mások segítségére lenni olyan csodálatos dolog, mely 
két irányban hasznosul. Jó annak, aki kap, és jó annak 
is, aki ad. A jókedvű adakozót valóban szereti az Isten. 
Aki ad, az sok szeretet kap viszonzásul, megbecsülést, 
s végső soron sok erőt az élethez. A jó cselekedetével, 
valójában a magunk élete gazdagodik igazán. A lélek 
felemelkedik, az ember nemesebbé válik azáltal, hogy 
együtt érez másokkal.

forrás: napidoktor.hu
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Az emlőrák veszélyeztető tényezői között egya-
ránt szerepel az életkor, a családban korábban már 
előfordult női vagy férfi emlőrák, petefészekrák, a 
genetikai elváltozások (a BRCA1, a BRCA2, vala-
mint más gének örökölt mutációi), továbbá számos 
egyéb tényező. Utóbbiak közé tartoznak az öszt-
rogén (és egyes fogamzásgátló tabletták), a késői 
terhesség, az emlők denzitása, a sugárterápia, vala-
mint a dohányzás és az alkoholfogyasztás. 
„A legnagyobb veszélyeztető tényező, ha a család-
ban korábban előfordult megbetegedéseket az úgy-
nevezett hajlamosító gének hibái okozták. Ezen gé-
nek közül a legismertebbek a BRCA1 és a BRCA2. 
A név az angol BReast CAncer, vagyis emlőrák 
szóból származik. Többek között ennek a két gén-
nek az öröklött mutációival foglalkozunk, korábban 
csak kutatási szinten, manapság pedig már a napi 
onkológiai gyakorlatban, a két gén mutációinak 
diagnosztikai vizsgálatai során” – mondta előadá-
sában Oláh Edit, az Országos Onkológiai Intézet 
Molekuláris Genetika Osztályának vezetője.
BRCA mutációk: átlagosan kilencszeresére nő 
az emlőrák kockázata
Az örökletes emlőrákok az összes emlőrákos meg-
betegedésnek csak egy töredékét teszik ki. Száz 

megbetegedésből Magyarországon általában öt 
esetben fordul elő örökletes megbetegedés. A haj-
lamosító mutációk anyai és apai ágon egyaránt 
öröklődhetnek, ötven százalékos eséllyel (az egyik 
szülőtől kapott hibás és a másik szülőtől kapott 
nem hibás génváltozat egyaránt tovább örökíthető).  
„Az emlő- és petefészekrákra hajlamosító génvál-
tozatok kutatása a kilencvenes években kezdődött 
el. Intézetünkben összesen 8400 vérminta – egész-
séges és beteg nő, illetve férfi – vizsgálatán va-
gyunk túl. Ma már tudjuk, hogy a két gén mutációi 
– a népesség szintjén megfigyelhető kockázathoz 
képest, ami 8%-os – átlagosan kilencszeresére 
emelik az emlőrák kialakulásának kockázatát. Ez 
százalékban kifejezve 56 és 87% között van. Ha-
sonló a helyzet a petefészekrák kockázatával, bár 
itt ritkábbak az öröklött mutációk miatt kialakuló 
betegségek. A kockázat itt a népesség szintjén 2%-
os, a BRCA mutációt hordozóknál pedig 27-44%-
os, átlagosan tehát tizennyolcszorosára nő a kocká-
zat” – mondta Oláh Edit. 
Fontos még megemlíteni, hogy a BRCA gének mu-
tációi a betegség kiújulásának kockázatát is eme-
lik. Egy második emlőrák kockázata a népesség 
szintjén 2-11% körül van, a BRCA mutációt hor-
dozóknál viszont 48-64% körül. 

Az emlőrák öröklődő
kockázata és diagnosztikai 

lehetőségei 

Mire szolgálnak a géntesztek? 
A géntesztekkel elvégezhető a rákra hajlamosí-
tó gének öröklött mutációinak kimutatása. A cél 
a nagy genetikai kockázattal élők azonosítása, a 
diagnosztika (az örökletes és nem örökletes da-
ganatok elkülönítése), valamint a személyre sza-
bott prevenció és terápia segítése. A diagnosztikai 
teszttel az örökletes betegség specifikus diagnózisa 
állapítható meg a betegség tüneteit mutató egyé-
nekben, a prediktív teszttel pedig a jövőbeni meg-
betegedés kockázata mutatható ki a megbetegedés 
tüneteit még nem mutató személyekben.
Genetikai teszt csak abban az esetben végezhető, 
ha előtte és utána is sor kerül genetikai tanácsadás-
ra. Az érintetteknek ezen kívül alá kell írniuk egy 
tájékoztatáson alapuló beleegyező nyilatkozatot is.
„A géntesztekkel azoknak próbálunk segíteni, 
akiknél magas az örökletes emlő- vagy petefészek-
rák kockázata. A családtagok és a nagy kockázatú, 
de még egészséges emberek számára a prediktív 
tesztet tudjuk felajánlani. Hosszadalmas vizsgá-
latról van szó, így több hét is eltelhet, mire meg 
tudjuk mondani, hogy valakinél jelen vannak-e a 
BRCA gének mutációi. Ezeket a vizsgálatok az 
egészségbiztosító minden olyan esetben támogat-
ja, amikor valóban indokolt géntesztet végeztetni. 
Ennek alátámasztására szakorvosi beutalóra van 
szükség” – mondta Oláh Edit. 
Az onkológiai intézet kutatócsoportja a magyar 
népességet vizsgálva több olyan „forró pontot” is 
azonosított, ahol gyakrabban történik meghibáso-
dás a BRCA génekben. Első lépésben emiatt min-
dig ezeket a génszakaszokat vizsgálják meg az inté-
zetben. Ezeket a génhibákat „alapító” mutációknak 
nevezik, és a többi kelet-közép európai országban 
ugyanúgy felmérték őket, mint hazánkban.
Milyen eredményei lehetnek a BRCA-tesztnek?
A legszerencsésebb eset, ha a családban van ki-
mutatott mutáció, a vizsgált személyben viszont 
ez nincs jelen. Ez az esetek felében van így. Ha a 
családban nincs kimutatott mutáció, és a vizsgált 
személyben sem sikerült ilyet kimutatni, akkor 
ugyancsak alacsony marad a betegség-kockázat. 
Olyan is előfordul, amikor a családban nincs elő-
zetesen kimutatott mutáció, a vizsgált személyben 
viszont ismeretlen jelentőségű genetikai variánst 
azonosítanak. A rákkockázat ekkor nem adha-
tó meg pontosan. Végül kimutatásra kerülhet a 

BRCA1 vagy a BRCA2 valamely mutációja, és 
ekkor pontosan meghatározható a rákkockázat.
A BRCA mutációk jelenlétét valószínűsítő főbb té-
nyezők a következők: emlőrák kialakulása 40 éves 
kor előtt, az emlőrák családi halmozódása (két 
vagy több elsőfokú rokon emlőrákkal, 50 éves át-
lagéletkor alatt, illetve három vagy több vérszerinti 
rokon emlőrákja két generációban, legalább egy 
daganattal, amely 50 év alatt alakult ki), továbbá 
a férfi emlőrák bármely életkorban és a családban 
kimutatott BRCA mutáció. 
A BRCA mutációt hordozók ellátása 
Mi történik, ha valakinél BRCA mutáció került ki-
mutatásra? Az igazolt BRCA1 és BRCA2 mutációt 
hordozók számára ajánlott megelőzési lehetőségek 
a fokozott szűrés, a gyógyszeres prevenció, vala-
mint az úgynevezett profilaktikus műtétek. (Az 
alábbi ajánlásokat Oláh Edit az amerikai National 
Comprehensive Cancer Network, az NCCN szak-
mai irányelvei alapján ismertette – a szerk.)
A fokozott szűrés az emlők havi önvizsgálatát 
jelenti 18 éves kortól kezdődően, a félévenkénti 
klinikai vizsgálatot 25 éves kortól kezdődően, va-
lamint az évenkénti mammográfiás/ultrahang és/
vagy MR-vizsgálatot 25 éves kortól. 
A magas kockázatú nők esetében a gyógyszeres 
megelőzés is csökkentheti az emlőrák kockázatot, 
a legbiztosabb megoldás pedig a műtét. A kétol-
dali emlőeltávolítás a szakirodalmi adatok alapján 
96-98%-kal mérsékli a rákkockázatot. „A jellem-
ző gyakorlat hazánkban mostanáig az volt, hogy 
a megelőző műtéteknek jellemzően minél inkább 
megpróbálták kitolni az idejét. Természetesen a 
biztonságosság szempontjait is maximálisan szem 
előtt kell tartani. A végső döntést soha nem az or-
vos vagy a genetikus, hanem mindig az érintett nő 
hozza meg” – hangsúlyozta a professzor asszony.

A témáról bővebben is olvashatnak Oláh Editnek 
a Magyar Tudományban megjelent 2005-ös cik-
kében, amely a www.matud.iif.hu/05aug/08.html 
linken érhető el.

Prof. dr. Oláh Edit, az Országos Onkológiai Intézet Molekuláris Genetika Osztályának ve-
zetője egy tavaly őszi konferencián beszélt arról, hogy a BRCA gének mutációi mennyivel 
növelik az örökletes emlő- és a petefészekrák kockázatát, és milyen megelőzési lehetőségek 
adódnak abban az esetben, ha valakinél kimutatják a gének hibáit. Az erre alkalmas geneti-
kai teszt elvégzését indokolt esetekben az egészségbiztosító finanszírozza. A megelőző jellegű, 
kétoldali emlőeltávolítás hazánkban nem számít rutinműtétnek, de minden esetben az érin-
tettek döntése, hogy milyen megelőzési lehetőséget választanak.
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A	Radiocare®	krém	használata:
•	 Megelőzésként: az első sugárkezelés 

előtt két héttel, napi két alkalommal 
vékonyan be kell kenni a majdan 
besugárzandó bőr felületét.  

•	 Sugárkezelés ideje alatt:  
naponta kétszer, vékonyan kenje  
be a besugárzott bőr területét.

A hipnózis fogalmát még ma is misztikum és gya-
nakvás övezi, annak ellenére, hogy a hipnoterápia 
klinikai alkalmazása az egyik legolcsóbb, eszközt 
nem igénylő, mellékhatások nélküli beavatkozás. 
A lelki zavaroktól a krízisintervención át a fájda-
lomcsillapításig széles spektrumban használható ez 
a metódus. Fontos megjegyezni, hogy ezt a terá-
piát hazánkban kizárólag az erre kiképzett orvos, 
vagy pszichológus végezheti. Onkológiai betegek 
esetében a hipnózist nem önmagában használjuk 
gyógymódként, hanem a szomatikus/gyógyszeres 
kezelések mellett egyéb pszichoterápiás módsze-
rekkel (autogén tréning, relaxáció, kognitív terápia, 
stb) kiegészítve alkalmazzuk. Sosem a módszerért 
magáért döntünk a hipnoterápia mellett. A páciens 
személyisége, testi és lelki állapota, beállítódá-
sa, és a terápiával kapcsolatos attitűdje határozza 
meg, hogy milyen technikával dolgozunk. Klinikai 
pszichológusként több éve folytatok transzindukált 
terápiákat az Országos Onkológiai Intézetben, s 
tapasztalatom szerint a daganattal küzdő betegek 
számára a hipnózis könnyebbséget hoz, csökken-
ti a distresszt, és speciális ága, a KIP (katathym 
imaginatív pszichoterápia) lehetővé teszi a lelki 
blokkok, traumák szimbolikus úton történő feldol-
gozását. De vizsgáljuk csak meg, mit is jelentenek 
ezek a valóban titokzatos hangzású fogalmak! 
A hipnózis olyan sajátosan megváltozott tudat-
állapot, amelyben a hipnotizált alany különösen 
fogékonnyá válik a szuggesztiók befogadására. 
A hipnózis jelenségét a tudat állapotának módosu-
lásával magyarázzák. Hosszú időn át uralkodott az 
a felfogás, hogy hipnózisban a tudat az alvás irá-
nya felé mozdul el. A közhiedelemmel ellentétben 
azonban nem egy alvásszerű, öntudatlan állapotról 
van szó. Klinikai EEG vizsgálatok egyértelműen 
kimutatták, hogy a hipnotizált alany agyi elektro-

mos tevékenysége közelebb áll az éber, és a rela-
xált (alfa) állapothoz, mint az alváshoz. Tudomá-
nyosan elfogadott tény, hogy a hipnotikus állapot 
nem mutat rokon fiziológiai mintázatot az alvással, 
sőt a hipnózist jellemző tudatműködések jellege   a 
koncentrált figyelem, a hipermnézia (emlékezeti 
funkciók felerősödése)   éppen az alvási állapottal 
ellentétes irányú változást feltételeznek. Prof. Dr. 
Bányai Éva tovább ment a kérdésben, s bebizonyí-
totta, hogy aktív mozgás közben is létrejöhet az 
a transz állapot, amely a szuggesztiók könnyebb 
befogadására, kognitív folyamatok megváltozásá-
ra, a képzeleti tevékenység fokozódására alkalmas 
hipnotikus jelenség. Sportolókon végzett kísérletei 

nyomán kidolgozta az aktív éber hipnózis módsze-
rét, melyben az alany ergométeres szobai kerék-
pár hajtása közben kapja a szuggesztiókat, s ezek 
hatására létrejön a kívánt tudatmódosulás. A pszi-
chológus és páciens bensőséges kapcsolatának az 
onkopszichológiában is kiemelt jelentőséget tulaj-
donítunk.  A hipnózis során a terapeuta és a páciens 
egymásra hangolódása következik be, amely egyes 
fiziológiai jelenségek (légzés, mimika, pulzus) 
mérhető hasonulásában is megnyilvánul. Ez az ösz-
szehangolódás a korai szülő-gyermek kapcsolatot 
idézi. 
A fájdalomcsillapításban alkalmazott hipnózis el-
mélete abból a jelenségből indul ki, hogy a tran-
szállapot kiváltása során a mindennapi tudati integ-
ráció fennhatósága alatt álló pszichés struktúrák és 
viselkedésmódok képesek leválni a tudat egészé-
ről, attól mintegy disszociálódnak. A hipnotikus 
amnézia (felejtés)  is ezen mechanizmus alapján 
működik, az adott élmény – pl. fájdalom, mint 
szubjektív megélés - a szuggesztióra való reakci-
óként mintegy kilép a tudatból. Létrejöhet a fájda-
lommentesség, például az alany egy tűszúrást csu-
pán nyomásérzésként él meg. Daganatos betegek 

hipnoterápiájában gyakran alkalmazzuk az adott 
anatómiai régió képi felidéztetését, az adott szerv 
egészséges működésének vizuálisan követhető 
ingereit. S hogy miben is rejlik a módszer gyógy-
hatása? A tudat nagyobb változást tud előidézni, 
mint sokan gondolnák.  A hipnózisban átélteket 
igen nagy hatású tapasztalásnak minősíthetjük. 
A nagyhatású tapasztalásokra pedig az jellemző, 
hogy már egyszeri előfordulásuk is mély, esetleg 
kitörölhetetlen nyomot hagy. A betegséget kísérő 
pszichés tünetek alakulása - pl. a szorongás tanu-
lása a tudatosság  küszöbe alatti mentális folyama-
tokban realizálódik. A transzállapot létrehozásával 
a hipnózis a pszichés tünetek keletkezési közegét is 
képes megközelíteni, s ott a tünetalakulással ellen-
kező irányú hatást gyakorolni. 
A hipnoterápia speciális szituációjában új megélé-
sek és magatartásmódok jelenhetnek meg, horizon-
tok tárulhatnak fel a folyamat mindkét résztvevőjé-
nél, s ez lehetővé teszi, hogy a terapeuta segítsen a 
páciens társas és biológiai adaptációjának hatéko-
nyabbá válásában.

Nógrádi Csilla
Klinikai szakpszichológus,  OOI
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Érthető tehát, hogy az orvostudomány törekszik az 
ilyen korai, rejtőzködő daganatok felismerésére. E 
tekintetben lényeges előrelépés történt az Enzimes 
béldaganatszűrés megjelenésével.
Az Enzimes béldaganatszűrés egy speciális enzi-
met (Tumor M2-piruvát kináz) mutat ki, amelyet 
csak a daganatok termelnek. A béldaganatok ezt az 
enzimet a bél üregébe kiválasztják, és az megjele-
nik a székletben. Ha az enzim mennyisége a szék-
letben sok, akkor valószínűleg daganat van valahol 
a belekben.

A béldaganatok ezáltal egy székletvizsgálat révén 
jó eséllyel kimutathatóvá váltak. A vizsgálat ér-
zékenysége nagyon jó, 85 %-os. Évente érdemes 
megismételni. A vizsgálat megrendelhető a www.
beldaganatszures.hu honlapon valamint a 06-52-
786-551 telefon-számon, valamint a mintavételi 
csomag megvásárolható a gyógyszertárakban is 
ScheBo tumor M2-PK Enzimes gyorsteszt néven.

Új vizsgálat a bélrák ellen 

Elfogadhatatlan, hogy Magyarországon naponta 14-en halnak meg vastagbélrák-
ban. Azért felesleges ennyi haláleset, mert az első tünetek megjelenése előtt hozzá-
vetőleg 10 éven keresztül már ott van a daganat a bél belső felszínén. Ekkor még 
nagyon egyszerűen meggyógyítható lenne. 

Csak észre kellene venni.



A rosszindulatú daganat sajnos nem figyelmez-
teti áldozatait korai tünetekkel. A korai felisme-
résének ezért kiemelkedő szerepe van, ez a leg-
hatékonyabb fegyverünk ellene. Jól adja vissza 
ezt a gondolatot az Amerikai Ráktársaság egyik 
felvilágosító kampánya során használt jelmon-
dat:

„Remekül érzi magát, kiváló étvágya van, éppen 
most lett ötven éves ... - akkor Ön a vastagbélrák 
valamennyi jellegzetes tünetével rendelkezik.” 

Nézzük, hogy a daganat növekedésével milyen 
figyelmeztető jelek mutatkozhatnak! Ha már 
jelentkeztek nem szabad tovább halogatni az or-
vosi vizsgálatot. 

• Vért fedez fel a székletében
• Hasi puffadás
• Székrekedés váltakozik hasmenéssel
• Ceruzavékonyságú a széklete
• Erős székelési ingere van, melyet nem követ 
megfelelő székürítés
• Gyakran van görcsszerű hasi fájdalma
• Gyakran van hányingere, teltségérzete és ét-
vágytalansága
• Az utóbbi időben mindig fáradékony, levert, 
feltűnően csökken teljesítőképessége
• Nem szándékos fogyás
• Sápadt, vérszegénynek tűnik

Látható, hogy ezek a tünetek elég gyakoriak, és 
egészen biztosan többnyire nem béldaganat áll a 
hátterükben. Éppen ezért indokolt az orvosi ki-
vizsgálás. És reméljük, hogy a kivizsgálás ered-
ménye is kedvező lesz! 

Speciális rizikófaktorok

A vastagbéldaganat bizonyos körülmények kö-
zött gyakrabban fordul elő. Ilyen különleges ri-
zikó helyzetek pl. a következők:

• Szülők, testvérek, vagy gyerekek vastagbélda-
ganatos megbetegedése.
• Korábban felfedezett és eltávolított bélpolipok.
• Krónikus gyulladásos bélbetegségek.
A gyakorisága miatt külön foglalkozunk a bél-
rákban megbetegedettek rokonaival.
Ha valakinek első fokú rokona (szülő, gyermek, 
testvér) bélrákban betegedett meg, akkor 10 
évvel hamarabb, de legkésőbb 40 éves korban 
szükséges vastagbéltükrözést végeztetniük, mint 
amely életkorában a hozzátartozójuk megbete-
gedett. Tehát ha egy személy 43 évesen betege-
dett meg, a gyermekét 33 éves korától érdemes 
szűrni. 

A vastagbélrák szűrését 45 év felett kell elkez-
deni. Hangsúlyozzuk, hogy ez a panaszmentes 
személyekre vonatkozik. Akinek panasza van, 
azt magától értetődő módon ki kell vizsgálni 

Szűrővizsgálati módszerek. 

Rejtett helyzetük miatt nehéz feladat a bélda-
ganatok kimutatása. A leghatékonyabb a vas-
tagbéltükrözés, azonban sokan idegenkednek 
tőle, és nincs is annyi vizsgálatra lehetőség, 
mint amennyire szükség lenne a tömeges szű-
réshez. Orvosi szempontból ezért elfogadott, 
hogy először egy székletvizsgálatot végezzenek 
el, aminek pozitivitása esetén történjen meg a 
vastagbéltükrözés. Azonban fontos lenne, hogy 
a széklet vizsgálat minél megbízhatóbb legyen. 
E tekintetben jelentett nagy előrelépést, hogy a 
székletvér vizsgálat mellett most már lehetőség 
lett az Enzimes béldaganatszűrésre is. 

Székletben lévő rejtett vér kimutatása: A vas-
tagbél polypjaiból, daganataiból szemmel nem 
látható, kicsiny mennyiségű vér kerülhet a szék-
letbe, mely tesztekkel kimutatható. Viszonylag 
olcsó vizsgálat, széles körben hozzáférhető, és a 
béldaganat miatti halálozást igazoltan csökken-
ti. Hátránya, hogy a nem vérző daganatok nem 
ismerhetők fel ezzel a módszerrel, illetve a da-
ganatos betegségeken kívül számos más okból is 
kerülhet vér a székletbe.
Enzimes béldaganatszűrés (ScheBo Tumor M2-
PK Székletteszt):

A béldaganatszűrés új lehetősége. A vizsgálat 
elvi alapja az, hogy a daganatok anyagcseréje 
eltér a normális sejtek anyagcseréjétől, és ennek 
egyik jele az, hogy nagy mennyiségben termel-
nek egy tumor M2-PK nevű enzimet. Ezt az en-
zimet a daganat bocsátja ki magából, és az kiürül 
a széklettel. A székletből egy immunológiai eljá-
rással ezt az enzimet mutatjuk ki. 

Az Enzimes béldaganatszűrés teljesítménye 
kiváló. 100 daganatos betegből átlagosan 85 
személy tesztje bizonyul pozitívnak. A béldaga-
natok lassú kialakulása miatt érdemes az Enzi-
mes béldaganatszűrést évente megismételni. Az 
ismételt vizsgálatokkal a biztonság egyre növel-
hető.

Az étrend, a széklet esetleges vér tartalma nem 
befolyásolja a mérés eredményét.

2013-tól elérhető az Enzimes béldaganatszűrés 
gyorsteszt formájában is. Ugyancsak létezik 
kombinált gyorsteszt is: az enzimes vizsgálat 
és a székletvér kimutatás kombinációjáról van 
szó. , A gyorsteszteket csak orvosi rendelőkben 
egészségügyi szakszemélyzet végezheti el.

Vastagbéltükrözés (kolonoszkópia): A béltük-
rözés a legmegbízhatóbb módszer a bél belse-
jének vizsgálatára. A legkisebb bélpolypok vagy 
tumorok is nagy biztonsággal felfedezhetőek, 
adott esetben műtét nélkül a vizsgálat során el-
távolíthatóak.

A rendszeres szűréssel tehát igen sokat tehetünk 
azért, hogy ez az igen súlyos betegség bennün-
ket ne veszélyeztessen. 

A vastagbéldaganat a második leggyakoribb rosszindulatú daganat. Évi mintegy 9000 új 
megbetegedést regisztrálnak hazánkban, és több mint 5000 halnak meg ebben a betegségben. 
Annak a valószínűsége, hogy valaki élete során vastagbélrákban megbetegszik nőknél 3,7%, 
férfiaknál 6%. Magyarországon naponta több mint húsz embernek kell a frissen felfedezett 
vastagbélrák diagnózisával szembesülni. Felfedezésekor az esetek nagy többségében a vas-
tagbélrák már előrehaladott stádiumban van.
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A modern onkológiai ellátás egyik köz-
ismert problémája az időhiány. Nem-
csak Magyarországon, hanem a világon 
szinte bárhol jellemző, hogy többé vagy 
kevésbé rendelkezésre állnak ugyan a 
legújabb gyógyszerek és a legmoder-
nebb műtéti módszerek, az orvosoknak 
azonban mind kevesebb idejük marad a 
betegeikkel történő személyes kommu-
nikációra. Ma már ugyan külön egyete-
mi kurzusok foglalkoznak a megfelelő 
orvos-beteg kommunikációval, a leendő 
onkológusokat pedig gyakorlati kép-
zések segítik az empatikus viselkedés-
formák elsajátításában, gyakran mégis 
csak mindössze 10-15 perc jut egy-egy betegre. 
Ez meglehetősen rövid idő, és nem mindig teszi 
lehetővé, hogy a beteg az összes őt foglalkoztató 
kérdést feltegye. Még ha a páciens megfelelően fel 
is készül az orvosi konzultációkra, óhatatlanul ma-
radnak olyan gondjai, problémái, amelyekre végül 
nem kap tanácsot, eligazítást. Így aztán egyre csak 
halmozódnak a megválaszolatlanul maradt kérdé-
sek, a betegek többsége pedig az interneten kezd 
– nem mindig megbízható – válaszok után kutatni.

Az általános időhiány problémáját a rákbetegek-
nek és hozzátartozóiknak létrehozott betegklubok 
enyhíthetik valamelyest. A betegklubok fő funkci-
ója, hogy teret és időt biztosítsanak az orvos-beteg 
kommunikációra, lehetőséget adjanak a betegeket 
foglalkoztató, meg nem válaszolt kérdések tisztá-
zására, és kapaszkodót nyújtsanak a tanácstalan 
betegek vagy hozzátartozóik számára. A számtalan 
hazai betegklub közül talán a Magyar Rákellenes 
Liga eseményeit érdemes kiemelni, hiszen ők 
egész évben aktívak, országos jelenléttel rendel-
keznek, és hetente, havonta szerveznek különféle 
eseményeket. Jelen vannak a világnapokon (Lim-
fóma Világnap, Rák Világnap), rendszeres ösz-
szejöveteleket szerveznek az emlő- és tüdőrákos 
betegeknek (HER2 Betegklub, Harcosok Klubja), 
az Országos Onkológiai Intézetben pedig havon-
ta-kéthavonta találkoznak a melanomás, a limfó-
más, illetve a here- és prosztatarákos betegekkel. 
Legújabb kezdeményezéseik között szerepel az 
életvezetési tanácsokat adó betegtalálkozó, a kör-
táncklub, az irodalom- és művészetterápiás fog-
lalkozások, valamint a stresszcsökkentő tréningek 
szervezése és lebonyolítása. 
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Az emlőrákos betegeknek és hozzátartozóiknak 
szóló HER2 Betegklub mellett talán a tüdőrákbe-
tegeket tömörítő Harcosok Klubja örvend a legna-
gyobb népszerűségnek. A betegklub egyenletesen 
magas szakmai színvonalát dr. Kovács Gábor, az 
Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet 
(röviden a Korányi Kórház) főigazgatója garan-
tálja. A tüdőgyógyász-onkológus szakember fő 
érdeklődési területei a tüdőgyógyászati prevenció, 
a dohányzás visszaszorítása és a tüdőszűrés kér-
dései, amibe tökéletesen beleillik, hogy ő legyen 
a moderátora a három-négyhavonta megrende-
zett összejöveteleknek. Ezeken rendszerint több 
előadás is elhangzik, legutóbb például dr. Pilling 
János, a Semmelweis Egyetem Magatartástudomá-
nyi Intézetének pszichiáter szakorvosa beszélt az 
orvos-beteg kommunikáció fentebb már említett 
nehézségeiről. 

A tüdőgyógyász-onkológus szakorvosok mellett 
rendszeres meghívottak a dietetikus és pszicho-
lógus végzettségű szakemberek is, a találkozók 
központi elemét pedig minden alkalommal az or-
vos-beteg beszélgetés adja. A legutóbbi, kora őszi 
összejövetelen dr. Szondy Klára, a Semmelweis 
Egyetem Pulmonológiai Klinikájának főorvosa 
beszélgetett egy betegével, akinél a műtéti és az 
ezt követő gyógyszeres kezelésekkel immár három 
éve sikeresen fenntartható a tünetmentesség és a jó 
életminőség. 
A Harcosok Klubjának ezek a beszélgetések adják 
a fő vonzerejét, hiszen nemcsak ismeretterjesztő 

előadásokat, hanem tünetmentes, a rák ellen ered-
ményesen küzdő betegek személyes történeteit is 
megismerhetjük. A beszélgetések során orvosaik 
emberi oldala is feltárul: a meghívott szakembe-
rek hitelesen cáfolják, hogy a rákbetegek ellátása 
mára mindenhol puszta automatizmussá vált volna. 
Szondy doktornő ugyan szintén említette, hogy a 
rendelőjében nagy a zsúfoltság, betegeinek azon-
ban azt szokta mondani, hogy nem érdemes olyan 
orvoshoz és fodrászhoz járni, akire senki sem vár.
„A rendelőben nyugodt vagyok, és csak arra az egy 
emberre koncentrálok, aki éppen bent van. Nem 
mindenki teszi ezt meg, de én minden betegemet 
meghallgatom. Azt is, hogy milyen  étrend-kiegé-
szítőt szed. Szerencsére jól tudom, hogy mi az, ami 
egészen biztosan árt, és ezt mindenkivel meg is 
beszélem. Rengeteg minden van a piacon, és saj-
nos sok olyan szer is, amit egyáltalán nem érdemes 
szedni” - hangsúlyozta a szeptemberi 24-ei beszél-
getésen dr. Szondy Klára. 

A Harcosok Klubjának soron következő alkalmáról a tudorak.hu és a daganatok.hu honlapokon, a Ma-
gyar Rákellenes Liga betegklubjairól pedig a rakliga.hu honlapján tájékozódhatnak. A Harcosok Klubján 
készült videófelvételek bármikor újranézhetőek a daganatok.hu honlapon, a „Videós anyagaink” menü-
pontra kattintva vagy a „Harcosok Klubja” kereséssel. 
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Miben segít egy betegklub?  
HARCOSOK KLUBJA
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Hol és milyen klinikai vizsgálatok 
folynak Magyarországon?

Az utóbbi időben számos új, célzott daganatellenes gyógyszer vált elérhetővé a rákkezelésben, 
a törzskönyvezettség azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy a társadalombiztosítás is 
támogatja az adott gyógyszert. Ilyenkor a klinikai vizsgálatok nyújtanak rá lehetőséget, hogy 
a betegek térítésmentesen részesülhessenek egy-egy újfajta kezelésben. Honnan informálód-
hat ezekről a vizsgálatokról a beteg, illetve a kezelőorvos?
Az új onkológiai gyógyszerek törzskönyvezésének 
alapvető feltétele, hogy kellően bizonyított legyen 
a készítmény hatékonysága, emellett biztonságos – 
mérgező hatásoktól mentes – legyen a gyógyszer 
alkalmazása. Ezen feltételek garantálására szolgál-
nak a klinikai vizsgálatok, amelyek eredményeit 
minden új gyógyszer törzskönyvezése előtt be kell 
nyújtani a gyógyszer-engedélyező hatóságoknak.

A betegek egy kisebb része idegenkedik ezektől a 
vizsgálatoktól, mondván, hogy az orvosok inkább 
ne kísérletezzenek rajtuk. Kísérletezésről termé-
szetesen szó sincs, sőt a klinikai vizsgálatokban 
való részvétellel a hagyományosan elfogadott 
kezelésnél többnyire modernebb és hatékonyabb 
terápiában részesülhetnek a betegek. A másik ko-
moly előny, hogy a betegek ilyenkor térítésmente-
sen juthatnak hozzá ezekhez a terápiákhoz.
Hazánkban egyedül az jelenthetett eddig problé-
mát, hogy néhány esetben sem a kezelőorvosok, 
sem pedig a betegek nem rendelkeztek megfele-
lő információkkal arról, hogy hol milyen klinikai 
vizsgálatot végeznek hazánkban. „Korábban is 
nyilvánosak voltak ezek az adatok, azonban több 
helyről kellett őket „összevadászni” az internetről. 
A Magyarországon folyó vizsgálatok egy helyen 
eddig nem voltak összegyűjtve, hanem különböző 
nemzetközi honlapokon jelentek meg” – mondta 
kérdésünkre dr. Ruzsa Ágnes, a Magyar Klinikai 
Onkológiai Társaság elnöke.
Az orvosszakmai szervezet vezetősége fontosnak 
tartja, hogy az onkológiai centrumok vezetői egy-
szerűen értesüljenek a klinikai vizsgálatokról, azaz 
a betegeknek egyenlő esélyei legyenek a kezelések 
hozzáféréséhez. Ezért indították el új kezdemé-
nyezésüket, amelynek keretében vállalkoztak rá, 
hogy honlapjukon (www.mkot.hu) összegyűjtik és 
mindenki számára könnyen elérhetővé teszik a ha-
zánkban zajló klinikai vizsgálatok listáját. „Sajnos 
még nehézkesen érkeznek az adatok, ami főleg ad-

A betegek nem kísérleti alanyok, hanem együttműködők
A bizonyítékokon alapuló orvostudomány csak úgy tud fejlődni, ha a betegek együttmű-
ködnek a kutatóorvosokkal. A hagyományos terápiák és az újfajta kezelési módszerek 
hatásossága ugyanis kizárólag klinikai vizsgálatokban mérhető össze. Emellett az új 
gyógyszerek általános finanszírozási befogadásához is szükség van arra, hogy a pozitív 
eredményeket egy nagyszámú beteganyagon is megismételjék. 
Ha egy beteg mindezzel tisztában van, akkor kisebb valószínűséggel fogja visszautasíta-
ni, hogy részt vegyen egy éppen induló klinikai próbában. Ezáltal pedig jó eséllyel haté-
konyabb kezelési módban részesülhet, mint ami a jelenleg elfogadott, standard terápiás 
módszer a nála kialakult daganattípusban. 

minisztrációs hiányosság és a centrumok túlterhelt-
ségének lehet a következménye” – említi a kezdeti 
nehézségeket dr. Ruzsa Ágnes.
Mely daganattípusokban jelent komoly segítséget, 
hogy a társadalombiztosítás által még nem befoga-
dott célzott gyógyszeres terápiák ilyen módon hoz-
záférhetőek a betegek számára? „A ritka tumorok 
kezelésén kívül nagyon gyorsan fejlődik a hasnyál-
mirigyrákok, a festékes anyajegyrákok, az emlő- 
és vastagbélrákok, valamint a tüdőrákok célzott 
gyógyszeres kezelése. A klinikai vizsgálatok célja, 
hogy a betegek minél korábban hozzájussanak az 
új és ígéretes terápiás lehetőségekhez” – hangsú-
lyozta a főorvosnő, aki jelenleg a kaposvári kórház 
klinikai onkológiai centrumát vezeti. 
A klinikai vizsgálatokban történő részvételre elv-
ben maguk a betegek is jelentkezhetnek, a nyil-
vános lista alapján. „Minden esetben érdemes 
azonban az onkológussal is konzultálni, hiszen az 
ilyen vizsgálatoknak szigorú előfeltételei vannak. 
Az onkológus segít annak az eldöntésében, hogy 
vajon igazi előnye származik-e a betegnek abból, 
ha részt vesz egy ilyen vizsgálatban. A beteg ezt 
közvetlenül a vizsgálatvezetővel is megbeszélheti” 
– mondta a főorvosnő.
A nyilvános lista alapján az is felmerül, hogy nem 
fogja-e hirtelen túlzottan nagy terhelés érni az on-
kológiai osztályokat. „Természetesen nagyobb lesz 
a terhelés, de egyben öröm is, ha több betegnek 

A klinikai vizsgálatok fázisairól, végpontjairól, valamint az eredmények kiértékeléséről a Daganatok.hu 
cikkében olvashatnak egy részletes háttéranyagot, ezen a címen: A klinikai vizsgálatok szerepe a daga-
natos betegek kezelésében. A hazánkban folyó klinikai vizsgálatok listája a Magyar Klinikai Onkológiai 
Társaság honlapján, a www.mkot.hu címen érhető el.

tudunk új kezelési lehetőséget biztosítani. A be-
tegválogatás első fázisában a klinikai vizsgálatok 
koordinátorai nyújthatnak segítséget” – emelte ki a 
Magyar Klinikai Onkológiai Társaság elnöke.
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Rákgyógyszerek
méltánytalan méltányosság

Átláthatóbb gyógyszer-finanszírozásért küzd a Gyógyulj Velünk Egyesület

– Remekül érzem magam, de nem tudom, hogy 
gyógyszer nélkül ez meddig marad így – aggódik 
a több mint egy évtizede vastagbélrákkal élő Ma-
jorosiné Parti Erzsébet, s nem ok nélkül: nemrég 
kapta kézhez az OEP-től azt az elutasító határoza-
tot, amelyben közölték vele, hogy nem finanszíroz-
zák a kezelőorvosa által indokoltnak tartott célzott 
onkológiai kezelést. Egy új tablettás gyógyszerről 
van szó, amely javíthat az előrehaladott vastagbél-
rákos betegek életkilátásain, s amelyhez egyelőre 
csak klinikai gyógyszervizsgálat keretében vagy 
egyedi méltányossági kérelem útján lehet hozzá-
jutni Magyarországon (a készítmény nemrég ka-
pott európai törzskönyvet, s engedélyezte a gyógy-
szerügyi hatóság a széleskörű alkalmazását is).
Erzsébetnek 2002-ben helyezték ki a daganat miatt 
a végbelét, így azóta sztómával él. Éveken át tünet-
mentes volt, mígnem 2008-ban kiújult a betegség 
és áttétet adott a tüdejébe is. Az elmúlt 5 évben 
sok-sok kemoterápiás kezelésen ment keresztül, 
több kórházat is megjárt, minden hozzáférhető cél-
zott onkológiai gyógyszert megkapott, kezelték a 
daganatok érfejlődését gátló gyógyszerrel éppúgy, 

mint a daganatok növekedési faktor receptoraira 
ható (EGFR-gátló) infúziókkal – mindennek kö-
szönheti, hogy nem romlott drámaian az állapota, 

A betegek számára átláthatatlan és nem biztosítja az esélyegyenlőséget az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) úgynevezett egyedi méltányossági eljárása, amely 
keretében olyan gyógyszerekhez kérvényezhetnek finanszírozást kezelőorvosuk segít-
ségével, amelyeket az adott betegségtípusban az OEP egyébként nem támogat – je-
lenti ki az emésztőszervi daganatos betegeket képviselő Gyógyulj Velünk Egyesület 
(GYVE).
A civil szervezet embertelennek tartja, hogy rákbetegeknek hosszú heteken át kell vá-
rakozniuk a finanszírozó válaszára, majd elutasítás esetén azzal a tudattal kell élniük, 
hogy lenne számukra hatékony terápia, de azt nem kaphatják meg.

ma is jól van, ellátja a háztartást, sőt a családi vál-
lalkozásba is besegít. A terápiás paletta azonban ki-
merült, s már csak az új tabletta maradt, ami esélyt 
adhat neki az állapotrosszabbodás további késlelte-
tésére. Ezért élte meg nagy pofonként, hogy kérel-
mét az OEP elutasította.
– Úgy tudjuk, van olyan beteg, aki a méltányos-
ság keretében megkapta az adott drága gyógyszert, 
amit Erzsébet számára nem engedélyeztek – fo-
galmaz a beteg érdekében az OEP-nél közbenjárni 
igyekvő Gyógyulj Velünk Egyesület elnöke, a vas-
tagbélrákon ugyancsak átesett Lakos István. Azzal 
folytatja: az eset rávilágít arra, hogy átláthatatlan 
és igazságtalan az egyedi méltányossági eljárás 
rendszere. – Olyan finanszírozási szisztémára van 
szükség, amely nem tesz különbséget beteg és be-
teg között, hanem biztosítja, hogy ha a kezelőor-
vos egy terápiát indokoltnak és hasznosnak tart a 
páciensénél, akkor azt a beteg megkaphassa. Per-
sze az is válasz, ha kijelentik, hogy mennyi pénzt 
lehet maximálisan egy rákbetegre fordítani, s mi-
lyen összeghatárt nem lépnek át. De akkor ennek 
a kijelentésnek vállalják fel az egészségpolitikai 
döntéshozók a nyilvánosság előtt is a felelősségét, 
s ne betegenként döntsenek arról, hogy kinek fér 
még bele a kezelése a keretbe és kinek már nem – 
szögezi le Lakos István.
A probléma nem új keletű, tanúsítja ezt, hogy a 
Magyar Rákellenes Liga már 2007-ben „cinikus, 
méltánytalan és embertelen” megoldásnak nevezte 
a méltányossági eljárásokat. A betegszervezet ak-
kori közleményében úgy fogalmazott: „a kérelmek 
elbírálásának bürokratikus útvesztőjében ma is 
számos beteg bolyong, s egy részük sosem kapja 
meg az életfontosságú kezelést.” A finanszírozási 
forma egyébként magának az OEP-nek sem tet-
szik. Bidló Judit, az egészségpénztár ártámogatási 
főosztályvezetője a Magyar Klinikai Onkológiai 
Társaság (MKOT) tavaly novemberi kongresszu-

A Gyógyulj Velünk Egyesület az emésztőszervi daganatos betegeket összefogó civil szer-
vezet, amely az egész országból fogadja a vastagbél- és végbélrákkal, vékonybélrákkal, 
gyomordaganattal, májrákkal, hasnyálmirigyrákkal, nyelőcsődaganattal kezelt betegek 
és családtagjaik megkeresését. A sorstársközösségi programokról és az érdekérvényesítő 
tevékenységről az egyesület titkára a (0630) 922-7797-es számon ad felvilágosítást, a be-
tegszervezet az interneten a www.gyve.hu oldalon érhető el.

sán azt mondta: „szakmai szempontból én lennék 
a legboldogabb, ha megszűnne az egyedi méltá-
nyossági eljárás, és e terápiák biztosítására egy 
átláthatóbb finanszírozási struktúrát vezethetnénk 
be, amely a betegek esélyegyenlőségét is jobban 
szolgálná.” Gyakorló szakorvosoktól elhangzott: 
sokszor packázásnak, időhúzásnak érzik az eljárás 
adminisztrációs terheit és időtartamát, ami egy rák-
beteg esetében különösen súlyos kérdés.

– Ha egyszer sem a finanszírozónak, sem a bete-
geknek nem jó a mostani szisztéma, mielőbb el kell 
érni az egészségpolitikai döntéshozóknál, hogy 
változás történjen, s ne kerüljenek hétről-hétre 
újabb betegtársaink abba a méltánytalan helyzet-
be, amit az egyedi méltányossági eljárás idéz elő 
– jelenti ki a Gyógyulj Velünk Egyesület elnöke. 
Hozzáteszi, egy rákbetegtől egy dolgot nem kérhet 
senki: türelmet.
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Európa és benne hazánk népessége egyre idősödik, 
a pitvarremegésre hajlamosító betegségek – példá-
ul a szívroham – túlélési arányai pedig egyre javul-
nak. E két tényező következtében rövid időn belül 
egyre magasabb lesz azon idős betegek száma, 
akik a stroke szempontjából fokozott kockázatnak 
lesznek kitéve. 
Számokkal kifejezve: az Európai Kardiológiai 
Társaság (European Society of Cardiology; ESC) 
2012-ben közzétett statisztikája szerint a stroke ön-
magában évente 1,1 millió halálesetért felelős Eu-
rópában. Férfiakra és nőkre lebontva ez azt jelenti, 
hogy a nők 15%-a (7-ből 1 nő) a férfiaknak pedig 
10%-a (10-ből 1 férfi) veszíti életét szélütés miatt. 

A stroke hátterében gyakran álló pitvarremegés pe-
dig – ugyancsak 2012-es adatok alapján – 10 millió 
embert érint Európában. 
Mit lehet tenni a szélütéses esetek növekedése el-
len?
A pitvarremegés – orvosi szóval pitvarfibrilláció 
– egy jellemzően aluldiagnosztizált, vagyis nem a 
megfelelő számú esetben felismert, speciális szív-
ritmuszavar. A pitvarfibrilláció szívüregi vérrög-
képződésre hajlamosít. Ha az így kialakult vérrög 
eljut az agyba, akkor vértelen – iszkémiás – stroke 
alakulhat ki, amennyiben ez a vérrög el is zárja az 
agyi eret. 
A pitvarfibrilláció – az átlagnépesség kockázatá-
hoz képest – ötszörösére növeli a stroke kialaku-
lásának valószínűségét. Ráadásul, a pitvarremegés 
miatt kialakuló szélütések – az egyéb okokból ki-
alakuló stroke-okkal szemben – jellemzően sokkal 
súlyosabbak is. Az érintetteknél emiatt még inkább 
megnő az esélye, hogy később már nem tudják 
majd önállóan ellátni magukat.  
Magyarországon 300 000 körül van azoknak a 
száma, akiknél az elmúlt években pitvarremegést 
diagnosztizáltak – idézte a hazai adatokat egy ko-
rábbi sajtóbeszélgetésen dr. Kiss Róbert Gábor, a 
Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke. A 
még nem diagnosztizált esetek miatt azonban egy 
ennél jóval magasabb számról van valójában szó. 

Mit tesznek Magyarországon 
a stroke megelőzéséért?

A gyógyszeriparban és a mezőgazdaságban egyaránt aktív Bayer nagyvállalat 2013. május 
8-án tartotta hazai évértékelő sajtótájékoztatóját, amelyen bemutatták a stroke-válság elke-
rülését célzó akcióprogramjukat, valamint beszámoltak arról is, hogy mit tesz a cég a méhek 
egészségének megőrzéséért. A stroke megelőzésében – ahogyan arról magazinunk áprilisi 
számában már olvashattak – Magyarországon is a pitvarremegés korai felismerésére helyezik 
a fő hangsúlyt. Ennek oka, hogy a szélütés gyakran a szív rejtett zugaiban létrejövő, majd az 
agyba kerülő vérrögök miatt alakul ki. Ezek az esetek nagyrészt elkerülhetőek lennének a 
pitvarremegés időben történő felismerésével.
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Ezek a betegek előre tudhatóan – de még fel nem 
ismerten – a stroke fokozott kockázatának vannak 
kitéve. 
A pitvarfibrilláció korai felismerése az, ahol az or-
vosok és a laikus, hétköznapi emberek is képesek 
tenni annak érdekében, hogy elkerülhetőek legye-
nek a későbbi stroke-os esetek. Az orvosokat meg 
kell tanítani rá, hogy miként ismerhető fel ideje-
korán a pitvarremegés, a kockázati csoportba tar-
tozó – bármilyen szívproblémával küzdő – embe-
rekben pedig tudatosítani kell, hogy ez az állapot 
akár otthon is felismerhető. A pulzustapintás és az 
elektronikus vérnyomásmérővel végzett vizsgálat 
eredményei alapján magunk is jelentkezhetünk egy 
kardiológiai vizsgálatra, ahol egy sima EKG-val 
már könnyedén felismerhető az esetlegesen jelen-
lévő pitvarremegés. 
A Bayer Healthcare az iménti információk szé-
leskörű terjesztése érdekében indította útjára az 
„Akcióban a stroke megelőzéséért” elnevezésű 
programját. 
Milyen lépések zajlanak a pitvarremegéssel össze-
függő szélütések megelőzésére?
Az Európa-szerte folyó programban egészségügyi 
szakemberek – kardiológusok, neurológusok és az 
alapellátásban dolgozó orvosok – valamint beteg-
képviselők, döntéshozók és egészségügyi gazda-
sági szakemberek is részt vesznek. Az ismeretter-
jesztésnek fontos szerep jut, egy 2012-es felmérés 
alapján ugyanis az európaiak 52%-a egyáltalán 
nem hallott még a pitvarremegésről. Ebben a fel-
adatban – a Magyar Kardiológus Társaság mellett 

– a Magyar Stroke Társaság, valamint a Magyar 
Trombózis és Hemosztázis Társaság is szerepet 
vállalt.
A program egyik legelső lépéseként nemrég ha-
zánk is csatlakozott a 2009 decemberében indított 
regiszterhez, a GARFIELD-hez (a rövidítés a Glo-
bal Anticoagulation Registry in the Field szavakból 
ered). A regiszter célja az újonnan diagnosztizált 
pitvarfibrilláló betegek valós kezelési módjainak 
felmérése. Magyarország a regiszter indulásának 
második évében kapcsolódott be, az első év adatai 
alapján pedig már most is levonható néhány tanul-
ság. Ezek alapján elmondható, hogy a véralvadás 
gátlására alkalmazott hagyományos kezelés – a K-
vitamin-antagonisták adása – nem megfelelő minő-
ségű a betegek több mint felénél. 
A betegek ezen csoportjában rendszeres laborvizs-
gálatokra lenne szükség. A laborvizsgálatot követő-
en beállítható az éppen szükséges gyógyszerdózis, 
ami a soron következő vizsgálatok után minden al-
kalommal korrigálható, ha az érték nem volt meg-
felelő. Ezeknél a betegeknél így lenne hatékony a 
szélütés kialakulásának megelőzése. A regiszterből 
sajnos az is kiderül, hogy a rászorulók körülbelül 
egyharmada egyáltalán nem is kap véralvadásgátló 
kezelést. Ezen a gyakorlaton ugyancsak változtat-
ni kellene ahhoz, hogy hazánkban is hatékonyab-
bá válhasson a stroke megelőzése – hangzott el a 
Bayer 2013-as, évértékelő sajtótájékoztatóján.
A pitvarfibrillációról a Magyar Nemzeti Szívalapít-
vány honlapján, a Szívbetegségek menüpontban, a 
Szívritmuszavarok címszó alatt olvasható egy bő-
vebb, szemléltető ábrákat is tartalmazó ismertető.
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A külső ellenpulzációs terápia olyan változásokat tud megindítani a mellkasi fájdalmakkal 
küzdő, más kezelésekre nem jól reagáló betegeknél, amelyre jelenleg egyetlen más módszer 
sem képes. A terápiához szükséges eszközt forgalmazó cég olyan olyan neves kardiológus 
szakemberek társaságában mutatta be az eddigi eredményeket, mint prof. dr. Édes István, a 
Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézetének vezetője, prof. dr. Tomcsányi János, az Egész-
ségügyi Szakmai Kollégium kardiológiai tagozatának elnöke és prof. dr. Forster Tamás, a 
Szegedi Tudományegyetem II. számú Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központjának 
igazgatója.

Mi történik jelenleg azokkal a betegekkel, akik-
nek mellkasi fájdalmaik vannak? 
Az első lépés, hogy a kardiológus szakember 
tisztázza: szíveredetű-e a fájdalom vagy sem? Ha 
a válasz igen, akkor a kezelés akár azonnal el is 
kezdődhet. Ez lehet többek között gyógyszeres te-
rápia, a koszorúerek katéteres tágítása, vagy akár 
egy nyitott szívműtét is. Az esetek döntő több-
ségében eredményesek ezek a beavatkozások, 
maradnak azonban olyan betegek is, akiknél - az 
orvosok minden igyekezete ellenére - továbbra is 
fennmaradnak a mellkasi vagy egyéb panaszok. 
A páciensek körülbelül 4-5%-a tartozik ebbe a cso-
portba: nekik jelenthet igen komoly segítséget a 
hazánkban még nem finanszírozott, de immár több 
hazai szívcentrumban is elérhető külső ellenpulzá-
ciós terápia – mondta a sajtóeseményen dr. Szilá-
gyi Attila, a Noviter Kft. tulajdonosa és ügyvezető 
igazgatója. (A Noviter Kft. céljairól és hazai tevé-
kenységéről lásd keretes írásunkat).
Mit jelent és hogyan alkalmazzák az ellenpulzá-
ciós terápiát?
Még az 1950-es években, a Harvard Egyetemen si-
került egy olyan mechanikus szerkezetet létrehoz-
ni, amely képes volt a keringés támogatására azok-
ban az esetekben, amikor a szív valamilyen okból 
gyengébben működött. Ez a szerkezet – mai szem-
mel nézve – viszonylag kezdetleges volt, később 
azonban egy számítógéppel is összekapcsolták a 
kompresszoros rendszert. Mára pedig egy teljes 
mértékben számítógépvezérelt eszközről beszélhe-

tünk, amely a beteg EKG-ja alapján, automatizál-
tan működik.
A kezelés során három pár felfújható mandzsettát 
helyeznek a beteg vádlijaira, a térd feletti részek-
re, valamin a combok felső részére. „Elsőként a 
vádlikra helyezett mandzsetták fújódnak fel, majd 
sorban a többi is, aminek eredményeként a szív 
felé pumpálódik a vér. Mindez a szív elernyedési 
fázisában történik, ugyanakkor, amikor a koszorú-
erekben a vérátáramlás mintegy 90%-a is lezajlik. 
A mechanikus löketnek köszönhetően hirtelen a 
koszorúerekbe zúdul a vér, ami javítja a szívizom 
vérellátását és vele együtt a szívfunkciót is. A te-
rápiás folyamat 35 kezelésből áll, amelyet hét hé-
ten keresztül, heti öt nap kell elvégezni” - mondta 
Forster Tamás professzor. 
„El tudtam hagyni a gyógyszereimet és ma jól 
vagyok”
Az eddigi irodalmi adatok az életminőség jelentős 
javulását és a panaszok drámai csökkenését mutat-
ják. Ezt igazolta annak a betegnek a története is, 
akit a Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézetében 
hazánkban elsőként kezeltek az ellenpulzációs ké-
szülékkel, és aki személyesen is jelen volt a sajtó-
eseményen. A hölgynek – koszorúér-betegségéből 
kifolyólag – 2006 óta voltak mellkasi fájdalmai. 
Ezek annak ellenére is megmaradtak, hogy érszű-
kületeit gyógyszeres úton és sztentbeültetéssel is 
egyaránt kezelték. Ezután döntöttek az ellenpul-
zációs terápia kipróbálása mellett, amelyre 2012 
márciusában került sor.

„Korábban – a folyamatos keze-
lések ellenére – előfordult, hogy 
akár 400 méter séta után is le kel-
lett pihennem. A lábam dagadt, 
a nitromint spray-t pedig folya-
matosan magamnál tartottam a 
mellkasi fájdalmak miatt. Ezek 
mára megszűntek. Sem nitromint 
spray-re, sem más szívgyógyszer-
re nincs szükségem, egyedül egy 
fél tabletta vérnyomáscsökkentőt 
veszek be reggelente, a korábbi 
napi két tabletta helyett” - számolt 
be állapotjavulásáról a debreceni 
Kardiológiai Intézet korábbi be-
tege.
Sportolással és más kezeléssel sem érhető el ha-
sonló javulás
Szintén a Debreceni Egyetem Kardiológiai 
Intézetében végezték azt a klinikai vizsgálatot, 
amelyben 14, főként mellkasi panaszokkal küsz-
ködő koszorúér-beteg szerepelt. A vizsgálat célja 
a kezelés hatékonyságának igazolása volt. A har-
mincöt említett kezelést követően sikerült igazolni 
a bal kamra pumpafunkcióinak javulását, emellett 
az összes beteg életminősége jelentősen javult, és 
csökkentek vagy teljesen meg is szűntek a mellkasi 
fájdalmaik.
Édes István professzor, a Debreceni Egyetem Kar-
diológiai Intézet vezetője hangsúlyozta: az állapot-
javulást a szívizom vérellátásának fokozódása idé-
zi elő, és nagyon fontos, hogy itt nem egy átmeneti, 
hanem egy tartósan fennmaradó hatásról beszélhe-
tünk. „Egy olyan betegcsoportról van szó, ahol a 
jelenlegi orvostudomány azt mondja: ennél többet 

nem tudunk tenni. A páciens panaszai pedig sajnos 
megmaradnak. A betegek ilyenkor jellemzően min-
denfélével próbálkoznak, a mágneságytól kezdve a 
gyógynövényekig. Ezek sajnos nem hatékonyak, 
a külső ellenpulzációs terápia viszont az eddigi 
eredmények szerint igen” - tette hozzá Tomcsányi 
János professzor.
„Az ellenpulzációs terápia Magyarországon jelen-
leg négy centrumban érhető el, a debreceni inté-
zet mellett Szegeden, Pécsett és Balatonfüreden. 
A budapesti Szent Ferenc Kórház Kardiológiai 
Ambulanciáján pedig épp jelenleg végzik az ellen-
pulzációs terápia bevezetéséhez szükséges előké-
születeket. Itt novembertől lesz elérhető a kezelés” 
- összegezte a jelenlegi helyzetet dr. Szilágyi Attila. 
A cégvezető hangsúlyozta: bár az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár (OEP) egyelőre nem finan-
szírozza a kezelést, hosszabb távú céljaik között 
szerepel, hogy idővel ez is megoldottá válhasson. 

Illyés András

Az ellenpulzációs terápia elvégzésére alkalmas készüléket a 2008-ban alapított No-
viter Kft. hozta be Magyarországra. Dr. Szilágyi Attila elmondta: olyan terméket 
szerettek volna forgalmazni, ami hazánkban korábban nem volt elérhető, ezért esett 
a választásuk az ellenpulzációs terápiára. A cég névválasztását szintén az újdonság-
ra való törekvésük határozta meg: a Noviter azt jelenti, új út a gyógyításban. A cég 
első komolyabb projektje a kisvérkörben fellépő magas vérnyomás, a pulmonális 
hipertónia korszerű kezelésének meghonosítása volt. Ezt követte az ellenpulzációs 
terápia Magyarországra történő behozatala.

Az ellenpulzációs terápiát végző hazai centrumok elérhetőségei a Noviter Kft. weboldalán, 
a www.noviter.hu Kapcsolat menüpontja alatt olvashatóak.

Új kezelési lehetőség a hagyományos terápiákra 
nem reagáló koszorúérbetegeknek
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A prosztatarák elsősorban az idősebb férfiak be-
tegsége, de 40 éves életkor után bárkinél, bármikor 
kialakulhat és kialakulásának veszélye az életkor 
előrehaladtával egyre inkább növekszik. 50 éves 
korban a férfiak 50 százalékánál, 80 éves korban 
már a 90 százalékánál fennáll valamely proszta-
taprobléma (például a jóindulatú megnagyobbo-
dás). 
A prosztatarák kialakulásakor a daganatot kóros 
növekedésű sejtek állománya alkotja, melyek sza-
bálytalanul osztódnak. Ezen kóros sejtburjánzások 
a korai időszakban még a prosztatán belül marad-
nak, súlyosabb esetben azonban ráterjedhetnek a 
környező (prosztatán kívüli) szövetekre is (metasz-
tatizálódott-áttétet képező prosztatarák), károsítva 
a szövetek és a nyirokszervek 
működését. Ha ez a daganat to-
vább terjedve eléri a nyirokcso-
mókat, akkor már bármely egyéb 
szervhez, szervrendszerhez (pl. a 
húgyhólyagba, végbélbe), vagy a 
csontokba is átterjedhet.
Magyarországon a prosztatarák 
a férfiak körében a harmadik 
leggyakoribb daganatos halálok. 
Évente mintegy négyezer friss 
prosztatarákos esetet diagnoszti-
zálnak, és 1400-1600-an veszítik 
életüket a betegség miatt, pedig 

az időben felfedezett prosztatarák gyógyítható. Az 
idejében történő felismerést szolgálják a szűrővizs-
gálatok, melyek fontosságát a statisztikák is alátá-
masztják: Míg Nyugat-Európában és az Egyesült 
Államokban a frissen diagnosztizált prosztatará-
kos esetek 80%-a műthető, azaz még nem terjedt 
a prosztata határain túl, addig Magyarországon az 
arány fordított: a betegek 70-80%-a már áttétek-
kel kerül orvoshoz. Ekkor a sebészi beavatkozás, 
amely a korai esetek 90%-ában tíz éven túli túlélést 
biztosít, már nem kerül szóba. 
A kezdeti állapot többnyire tünetmentes, de a pana-
szok megjelenése esetén a tünetek ugyanazok mind 
a jóindulatú, mind a rosszindulatú megbetegedések 
esetében. 

Ezek:
- gyakori vizelés, különösen éjjel
- nehezen induló vizelés
- a vizelet-visszatartás nehézsége
- gyenge, vagy vizelés közben időnként megsza-
kadó vizeletsugár
- fájdalmas, égető érzés vizelés közben
- vér megjelenése a vizeletben vagy az ondóban

A már igen előrehaladott, áttétekkel járó esetekben 
deréktáji fájdalom, a csípőben vagy a comb felső 
részében jelentkező merevség és fájdalom mutat-
kozik.
A diagnózis felállításához számos vizsgálatot el 
kell végezni, amennyiben a fizikális vizsgálat a 
prosztatarák gyanúját állapította meg. Ezek között 
egy egyszerű laboratóriumi vizsgálat, a PSA-szint 
mérése is segít a szűrésben, mely az előbbi vizsgá-
lattal együtt nagymértékben hozzájárul a betegség 
korai felismeréséhez és az időben elkezdett keze-
léshez.
A prosztatarák gyanúja esetén a pontos és végleges 
diagnózishoz (kiterjedés, méret, szövettani típus) 
további vizsgálatokra van szükség, amely a diag-
nózis felállításán túl azt a célt is szolgálja, hogy a 
beteg az állapotának megfelelő, legeredményesebb 
kezelést kaphassa.  
A kezelések tárháza a megfigyelés és a várakozás 
módszerétől és műtéten keresztül a hormonkeze-
lésig, a kemoterápiás és sugárkezelésig többféle, 
esetenként egymással párhuzamosan végzett be-
avatkozás is lehet. A betegség korai stádiumaiban 
hormonkészítmények segítenek, de előrehaladot-
tabb stádiumokban, amikor a rák metasztatizál 
(áttetet ad más szervekbe) és a hormonkészítmé-
nyekre már nem reagál, kemoterápiás gyógyszerek 
adása válik szükségessé a túlélés növelésére és az 
áttétel adta fájdalom csökkentésére.  Ez urológus, 

onkológus és onkoradiológus szakorvos együttes 
csapatmunkáját jelenti. 
A gyógyulás esélye nagyban függ a felismerés ide-
jétől.Az időben felismert prosztatarák gyógyítható, 
vagy legalábbis visszaszorítható és a beteg számá-
ra jó minőségű, lényegében tünet- és panaszmentes 
élet biztosítható.Abban az esetben, ha a tumor a 
prosztatamirigyre lokalizálódott, műtéttel a daga-
nat teljes eltávolítása mintegy 90%-os gyógyulási 
esélyt biztosít. Ha a beteg későn kerül orvoshoz 
(a daganat áttétet képzett) a gyógyulás esélyei a 
prosztatarák  stádiumainak súlyosbodásával egyre 
inkább romlanak, és már csak a túlélés idejének nö-
velésére van esély.
Ezért a prosztatarák korai, idejében történő felis-
merése a legfontosabb cél. Ennek érdekében aján-
latos, hogy a 40 év fölötti férfiak évente látogassák 
meg az urológiai szakrendelést, ahová külön házi-
orvosi beutaló sem szükséges.
A sok ijesztő adat mellett azonban vannak bízta-
tó jelek is, amelyek segíthetik a prosztatarák el-
leni küzdelmet: az egészségtudatosság erősödése. 
Ennek jegyében indult el a kék szalag mozgalom, 
amely a prosztatarák kockázataira, a rákszűrés fon-
tosságára hívja fel a figyelmet. 
A prosztatarák ui. nemcsak az egyes (férfi) betegek 
ügye, ennél szélesebb kört, a családokat is érinti; 
de végül egy társadalmi, népegészségügyi problé-
ma is. 
Ezért a figyelemfelhívás a prosztatarák kockázata-
ira, a rákszűrés fontosságára nemcsak a családok – 
így a nők – feladata szűkebb környezetünkben, de 
a társadalmi mozgalmaké, betegszervezeteké, és az 
egészségügyé is. A cél közös: jó irányba fordítani 
a statisztikákat, azaz a prosztatarákot is a gyógyít-
ható betegségek közé sorolni a betegek többsége 
számára.

Garai Anna

A férfiak húgy-ivarrendszeri problémái között vezető helyet foglalnak el a prosztata 
(dülmirigy) betegségei. A leggyakrabban előforduló betegségek: prosztatagyulladás, 
a prosztata jóindulatú megnagyobbodása és a rák (rosszindulatú daganat).

Légy ott évente
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RAKLAPFESTŐ PÁLYÁZAT 

 

A Mályvavirág Alapítvány „a méhnyakrákos nők gyógyulásáért és a megelőzésért” 
raklapfestő pályázatot hirdet: „FESD LE!” a „NŐK EGÉSZSÉGÉNEK VÉDELME” 
témában. 

Pályázat célja: felhívni a nők figyelmét a méhnyakrák megelőzés fontosságára! 

A versenyre 16 éves kortól jelentkezhetnek a kreatív alkotók vagy alkotó csoportok, 
nők és/vagy férfiak,  egy festménnyel, A/4es méretben, bármely technikával, 
papír alapon.  

A beküldött festményekből zsűri választja ki az 5 legjobbat, a 6. művet pedig online 
közösség szavazza meg.  

Ezután a pályázat nyertesei, Budapesten, óriás raklapokra  4,8 x 1,6 m *szél x mag* 
festik rá a beküldött műveket, melyek egyenként kiállításra kerülnek Magyarország 
hat különböző helyszínén, a 2014 januárjában megrendezésre kerülő, Európai 
Méhnyakrák Megelőzési Héten.  

Méret :  4 EUR raklap vízszintesen, 2 sor magasan. 
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 A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó vállalja, hogy a díjnyertes 

munkáját a raklapokon is megfesti. 

Kérjük figyelembe venni, hogy a pályaművek különleges kidolgozást igényelnek, 
mivel az alkotások nem homogén felületre, hanem a raklapok adta hézagos 
kialakítására történnek. 

A beküldött pályaműveket kérjük méretarányosan készíteni.  

A kiállított raklap mellett az Alapítvány feltünteti a kép címét és alkotójának nevét is.  

A nyertesekkel készült interjút, az Alapítvány honlapján és Facebook oldalán 
mutatjuk be. A nyerteseket a Megelőzési Hét nyitó programján, büszkén mutatjuk be 
a nagyközönségnek. 

A kiállított ’óriás festmény’ nem csak a nyertes alkotás bemutatását szolgálja, hanem 
felületet biztosít a rendezvényre kilátogató hölgyek számára, hogy monogramjukkal 
lássák el a raklapot, ha ’az elmúlt egy évben voltak nőgyógyászati rákszűrésen’. 

A raklapmű megfestéséhez az Alapítvány biztosítja a szükséges eszközöket. 

 

Beküldési határidő: 2013. október 15.  2013. november 30.  

Beküldési cím: Mályvavirág Alapítvány, 2330 Dunaharaszti, Tavasz u. 3133. 

Kérjük a festmény hátuljára a nevet és az elérhetőségeket feltüntetni. 

További információ:Takács Gitta: 06 30 342 4260 
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Erika 27 éves vidám fiatal, diplomás nő, aki tavasz-
szal úgy döntött, hogy hozzámegy élete szerelmé-
hez és családot alapít. A nyár folyamán felkereste a 
PentaCore Laboratóriumot, ahol genetikai tanács-
adáson vett részt, elsősorban olyan genetika vizs-
gálatok iránt érdeklődött, amelyek valamilyen tám-
pontot adhatnak számára daganatos betegségekkel 
kapcsolatban.
Elmesélte, hogy egyik nagyapja vastagbélrákban, 
anyai nagymamája petefészekrákban halt meg, míg 
édesanyjánál 2 évvel ezelőtt, 46 évesen állapítottak 
meg emlőrákot. Édesanyjánál ekkor megvizsgálták 
a BRCA1 és BRCA2 géneket is, amelyek esetén 
nem mutattak ki mutációt.  
Jóllehet, azóta rendszeresen végez emlő-önvizs-
gálatot, helyzeténél fogva úgy gondolta, ennél 
nagyobb bizonyosságra vágyik. Édesanyja és 
nagyszülei betegsége óta rendszeresen olvassa a 
daganatos betegségekkel kapcsolatban megjelenő 
újabb információkat, így találta meg a PentaCore 
Laboratórium honlapját is, ahol az örökletes mell-
rákkal kapcsolatos genetikai vizsgálatokról is ol-
vasott. 
Tudatos nőként és leendő édesanyaként úgy gon-
dolta, hogy tudni akarja, hordoz-e magasabb koc-
kázatot eredményező génmutációkat, és ha igen, 
akkor milyen lehetőségei vannak életmódváltásra, 
vagy meglévő kezelések alkalmazására.
„Úgy vélem, hogy az az információ, amit megtud-
hatok, fontos számomra akkor is, ha csak a jövő 
hoz megoldást a családomban már előfordult da-
ganatos betegségek kezelésében. A kutatások egy-
re több, a gének meghibásodásának következmé-
nyeit megszüntető kezelések irányába tartanak.” 
– mondta Erika.
- Arra kell felhívni a figyelmet, hogy ha egy család-
ban gyakori a rákos megbetegedés, akkor nagy je-
lentősége van annak, hogy az érintett fiatal generá-
ció tagjai a rendelkezésre álló szűrővizsgálatokon 
tájékozódjanak saját helyzetükkel kapcsolatban. 
A diagnosztikának, az egészséges életmód mel-
lett, meghatározó szerepe van a rákmegelőzésben. 
Öröklött genetikai tényezők a daganatos betegségek 

5-10%-ában játszanak szerepet. Nem a rákos be-
tegség öröklődik, hanem a hajlam, a rák kialaku-
lásának kockázata nő meg. Utóbbi esetben tehát a 
daganat családi halmozódásáért legtöbbször a kör-
nyezeti és a genetikai hatások együttesen felelnek. 
A daganatos betegségek megelőzésében, különö-
sen fontos lehet azon személyek azonosítása, akik 
önmaguk nem betegek, de a családjukban többször 
is előfordult rosszindulatú daganatos betegség 
(például vastagbél-, 
emlő-, bőr- vagy 
méhrák).
Ha a vizsgált páci-
ens maga hordoz 
káros mutációt, a 
daganatos elválto-
zásokra való emelkedett kockázat miatt a család-
tagok vizsgálata is indokolttá válik - mondja Dr. 
Kósa János a PentaCore Laboratórium vezetője.
-  Az általunk kifejlesztett genetikai teszt az örök-
lődő daganatos megbetegedések kockázatának érté-
keléséhez nyújt értékes információt a páciensnek és 
a klinikusnak egyaránt. Ez a panelünk új generációs 
szekvenálással készül és a leggyakoribb daganatos 
betegségek kockázatának értékeléséhez 32 gént 
vizsgál meg. Tartalmazza azokat a géneket, ame-
lyeket már az örökletes emlőrák genetikai tesztjénél 
is monitoroztunk, ezt a panelt egészítettük ki olyan 
további releváns génekkel, amelyek informatívak 
lehetnek vastagbél-, prosztata-, hasnyálmirigy-, 
gyomorrákra, melanómára, központi idegrendszeri 
daganatokra és egyes anémiákra való hajlam érté-
kelésénél – tájékoztat Árvai Kristóf a PentaCore 
laboratórium molekuláris biológusa.
Szerencsére Erika esetében nem mutatott ki rossz-
indulatú betegség kockázatára utaló genetikai hibát 
a teszt, így a család most már a boldog babavárás 
korszakát éli. 
A vizsgálat a PentaCore Laboratóriumban bárki 
számára elérhető. Az eredményt genetikai konzul-
táció keretében ismerhetik meg az ügyfelek.

Kövesdi Andrea

Gének és sorsok
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