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A daganat nem egyetlen betegség, hanem egy gyűjtőfogalom, amely kétszáznál is
több fajta megbetegedést foglal magába. Ez egy változatos betegségcsoport, nagyon
különböző kialakulási mechanizmusokkal és prognózissal. Tartoznak közéjük nagyon jól
gyógyítható, jóindulatú elváltozások és a mai napig gyógyíthatatlan, rendkívül
agresszív betegségek is. Jelentős különbségek vannak köztük a diagnózis módjában és
az alkalmazott terápiás módszerekben is. A közös ezekben a betegségekben a sejtek
növekedésének súlyos zavara, a sejtek halhatatlanná válnak, ami korlátlan
sejtosztódáshoz és kóros szövetszaporulat kialakulásához vezet. A daganatos
megbetegedések Magyarországon sajnos rendkívül gyakoriak, minden negyedik ember
emiatt hal meg. Pedig megfelelő életmóddal és a rákkeltő hatások elkerülésével a
daganatos megbetegedések közel fele megelőzhető lenne. 1)
A rendszeres önvizsgálattal és szűrővizsgálatokkal korán felfedezett daganatok
gyógyulási és túlélési esélye pedig igen kedvező.

Számos szinonimát szoktak használni, amikor daganatos betegségekről van szó. A tumor
szó eredetileg duzzanatot jelent. Régóta kialakult szokás szerint azonban az orvosi
nyelvben nem nagyon használjuk általános értelemben, hanem szinte kizárólag
daganatos betegségek vonatkozásában találkozhatunk a kifejezéssel. A köznyelvben
gyakran találkozhatunk a rák kifejezéssel, ami a legtöbb ember számára mindenfajta
daganatra utalhat. Ám a daganatok nagyon sokfélék lehetnek, jó- és rosszindulatúak,
különböző szövetekből kiindulók, különböző szerveket érintők. Helytelen tehát ráknak
nevezni minden tumoros betegséget, ugyanis a rák (karcinóma) szigorúan véve csakis a
hámszövet eredetű, rosszindulatú daganatok megnevezése. Minden rák tumoros
betegség tehát, de nem minden tumor rák. A köznyelvben azonban, és egyfajta
szlengként sokszor sajnos még szakmai körökben is a rák szó mindenfajta tumort
jelenthet.

A TUMOROS BETEGSÉGEK JELLEMZŐI, TÍPUSAI,
GYAKORISÁGA

A jóindulatú (benignus) tumor is kontrollálhatatlanul növekedik, de általában nem tör be
a környező szövetekbe, és nem pusztítja el őket. Ezen daganatokat ugyanis egy
kötőszövetes tok borítja, amely elszigeteli őket a környezetüktől, és általában lassan
növekednek. Rendszerint eltávolíthatók, és legtöbbször nem újulnak ki. A belőlük
származó sejtek nem szóródnak szét a szervezetben (általában nem adnak áttétet), és
ami legfontosabb, hogy általában nem veszélyeztetik az életet. Ugyanakkor jóindulatú
tumorok is lehetnek életveszélyesek, ha létfontosságú területet nyomnak, pl.:
agydaganatok. Illetve termelhetnek hormonokat is, amelyek súlyos problémát okoznak.



A rosszindulatú (malignus) daganatoknál már nem ez a helyzet. Ezeket szinte soha nem
borítja kötőszövetes tok, és rendszerint gyorsan növekednek, betörve a környező
szövetekbe (orvosi kifejezéssel ezt beszűrődésnek, infiltrációnak nevezik), valamint
jellemzően a kiindulási szervtől távolabbi helyekre is megjelenhet, áttétet (metasztázist)
adhat. Az áttétképződés történhet a vérerek, a nyirokutak és a savós hártyák mentén és
igen rossz prognózist jelent. A rosszindulatú daganatok sokkal kevésbé differenciáltak
(kevésbé hasonlítanak a származási szövetre), jellemző rájuk a sejtek sokfélesége,
rendellenessége. Szövetminta esetén ezek a jellemzők segítetnek annak eldöntésében,
hogy rosszindulatú-e az elváltozás. A malignus daganatok túlélési aránya jóval
alacsonyabb, terápiájuk összetettebb, gyakoribb a kiújulás (recidíva). A rosszindulatú
tumorokat két alapvető csoportba sorolják aszerint, hogy milyen szövetből indulnak ki.
Az ún. karcinómák hámszövetben fejlődnek ki. A bőrön kívül ide tartoznak a szervek
belső falát burkoló sejtrétegek is, például a bélcső üregének hámborítása. A másik nagy
típust az ún. szarkómák képviselik, amelyek kötőszövetekből indulnak ki. Az egyes
ráktípusokat a megtámadott szerv alapján is elnevezték (például emlő-, tüdő-,
gyomorrák stb.). A daganatok diagnózisának módja, a betegség lefolyása és kezelése
minden daganattípusnál eltérő. 

Tumorprevenció

https://www.verywellhealth.com/what-does-malignant-and-benign-mean-514240
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Tudtad-e?!
Magyarországon a férfiak között a leggyakoribb daganattípus a
tüdőtumor, nők között az emlőrák. Ugyanakkor mindkét nemben a
tüdőtumor felelős a legtöbb halálozásért. Itt találsz több statisztikát a
Magyarországon leggyakrabban diagnosztizált és a legtöbb halálozást
okozó daganattípusokról:
https://drive.google.com/open?
id=1380KdCjJiJgiRJZMuSMoQLyxpEzzlY18

A daganatos megbetegedések okozta halálozás a második leggyakoribb halálok
Magyarországon, minden 4. haláleset hátterében ez áll. A korai (65 év alatti) halálozások
között azonban a daganatos megbetegedések a vezető halálok. 2) Magyarországon
2018- ban 33 010 ember halt meg daganatos megbetegedés következtében és 70 454 új
daganatos megbetegedést diagnosztizáltak. 3) A népesség számhoz viszonyítva
Magyarországon legmagasabb az EU-n belül a daganatok miatti halálozás. 4)

Tumorprevenció
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Az emberi szervezet sejtekből épül fel, ezek specializálódnak különböző funkciókra és
rendeződnek szövetekbe és szervekbe. A sejtmagban helyezkedik el a DNS, melynek
feladata a sejtre jellemző információk tárolása és továbbörökítése. A legtöbb sejt
élettartama korlátozott, bizonyos mennyiségű (kb. 40-60) osztódásra képesek, majd
elpusztulnak, ezt nevezzük sejtciklusnak. A sejtosztódás során a DNS megkettőződik és
ketté válik a sejt két azonos DNS-t tartalmazó utódsejtté. Ez egy rendkívül bonyolult
folyamat és számos helyen történhet benne hiba, spontán vagy külső tényezők hatására.
Ezeknek a hibáknak a nagy részét (több mint 99%-át) a sejt ellenőrző rendszere már a
sejtosztódás során felismeri és kijavítja, vagy ha erre nincs lehetőség elpusztítja a sejtet
(apoptózis, programozott sejthalál). Ha nem sikerül kijavítani a hibát, akkor megváltozik a
sejt DNS-e, és már az új információt örökíti tovább utódsejtjeinek. Ezt nevezzük
mutációnak, ennek hatására megváltozhat a sejt felépítése és működése.

A mutáns, kórosan szaporodó sejteket az immunrendszer is felismerheti és
elpusztíthatja. A gyenge immunrendszerű betegekben (pl.: AIDS-esek) gyakoribbak a
tumoros megbetegedések, ez az oka annak is, hogy idősebb korban nő a tumoros
betegségek gyakorisága. Csak bizonyos (a sejtciklus szabályozásáért felelős) fehérjéket
érintő mutációk vezetnek a daganatok kialakulásához. Ha a mutáns tumor sejtek nem
kerülnek felismerésre és pusztulnak el, akkor megkezdődhet a kóros sejtszaporodás, a
sejtek halhatatlanná válnak, nem korlátozódik az osztódásuk, mint az egészséges
sejteknek.

A DAGANATOK KIALAKULÁSA, HAJLAMOSÍTÓ
TÉNYEZŐK

http://semmelweis.hu/patologia1/files/2018/11/AOK-Onkologia-bevezeto_BCS_2018-11-19.pdf
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A korlátlan sejtosztódás beindít egy öngerjesztő folyamatot, hiszen a fokozott tempójú
osztódás során még több mutáció jöhet létre, csökken a lehetőség a hibák felismerésére
és a legagresszívebb sejtek szaporodnak fel. Átlagosan 5-6 mutáció elég a daganat
kialakulásához vezető folyamat beindulásához, a folyamat végén pedig egy
daganatsejtben átlagosan 11.000 mutáció található. Sokszor a daganatok kialakulása, a
mutációk felhalmozódása egy éveken, évtizedeken át zajló folyamat, a rosszindulatú
tumor kialakulását daganatmegelőző állapotok előzhetik meg. Ha ekkor ismerjük fel az
elváltozást, megakadályozható daganat kialakulása. A mutációk halmozódása vezet a
tumorok rosszindulatúvá válásához is, ezért is fontos a korai felismerés, hogy megelőzzük
a további mutációk kialakulását.
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https://blogs.plos.org/dnascience/2016/07/17/prostate-and-colon-cancer-news-the-2-hit-hypothesis-revisited/

Tudtad-e?!
Nem minden mutáció okoz daganatot, csak azok, amelyek a sejtciklus
szabályozását és a károsodások kijavítását végző fehérjéket érintik:
http://daganatok.hu/mi-a-rak/a-daganatok-eredete
Más szakaszokat érintő mutációk okozhatnak más jellegű
megbetegedéseket, lehetnek hatástalanok, de akár pozitív hatásuk is
lehet a sejt működésére. Az evolúció is mutációk segítségével történik.
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Környezeti hatások és életmód: 80-90%

Fertőzések: 5-10%

Örökletes tényezők: 5% 

Mi vezethet a daganatokat okozó mutációk kialakulásához?

5)
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Az öröklött tényezők felelősek az esetek kisebb részéért. Ebben az esetben az érintettek a
szüleiktől örökölnek olyan ivarsejtekben is jelen lévő mutációkat, ami hajlamosít a
daganat kialakulására. Az öröklődés ezekben az esetekben is csak hajlamot, fokozott
kockázatot jelent, szükség van további mutációt okozó környezeti tényezőkre vagy
spontán mutációkra a daganat kialakulásához. családi öröklődésű daganatokra jellemző:
fiatalon kialakuló tumor, többszörös tumor, kétoldali tumor, több szervet érintő daganat.
Fontos, hogy aki tudja, hogy öröklődő hajlama van a daganatos betegségekre, az
fokozott hangsúlyt fektessen a megelőzésre és korai felismerésre!

A daganatos betegségek nem fertőzők, de bizonyos fertőzések közrejátszhatnak a
daganatos betegségek kialakulásában. A vírusok a sejtbe jutva átalakítják a
sejtműködését, saját örökítőanyagukat fejeztetik ki a fertőzött sejttel, így daganatkeltő
hatásuk lehet. Ilyen vírusok a HPV (humán papilloma vírus) bizonyos altípusai vagy az
EBV (monoucleosis/csókbetegség kórokozója). A hepatitis vírus közrejátszik a májzsugor
és a májrák kialakulásában. De bizonyos baktériumok vagy férgek is hajlamosíthatnak
tumoros megbetegedésre.

Egészségtelen étrend: zsírdús, kevés rostot, gyümölcsöt és zöldséget tartalmazó

étrend; vörös és feldolgozott húsok; füstölt, égetett ételek

Dohányzás: több mint 70 daganatkeltő vegyületet tartalmaz, számos szerv daganatát

okozhatja, a daganatos megbetegedések ötödéért felelős 6)

Túlzott alkohol fogyasztás: önmagában is káros, de a dohányzás hatását is felerősítheti

Elhízás: főként a hasi elhízás jelent fokozott veszélyt, ideális BMI: 18,5-24,9

Fizikai inaktivitás: egészség megőrzéséhez javasolt minimum heti 150 perc közepes

intenzitású testmozgás, ajánlott legalább napi 30 perc

Sugárzás: UV sugárzás, röntgen sugárzás, radioaktív sugárzás

Bizonyos kémiai vegyületek: környezetszennyezés, kemoterápiás gyógyszerek,

azbeszt, festékek, műtrágya, gyomirtó

A következő életmódbeli és környezeti tényezők károsíthatják a DNS-t és vezethetnek
mutációk és daganatok kialakulásához:
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Tudtad-e?!
Az Európai Rákellenes Kódex 12 javaslatot tartalmaz a daganatos
betegségek kockázatának csökkentésére: 
https://cancer-code-europe.iarc.fr/images/doc/ecac_hu.pdf
 
Az alábbi életmódbeli és környezeti tényezők növelik a daganatok
kialakulásának esélyét:  https://www.webbeteg.hu/rakkelto-anyagok/

Mivel ilyen kiemelten nagy szerepe van a környezeti tényezőknek a daganatos
betegségek kialakulásában, így óriási szerepe van a megelőzésben az életmódnak és a
carcinogén (daganatkeltő) hatások elkerülésének. Az önvizsgálat és a szűrővizsgálatok
pedig a korai felismerést teszik lehetővé, jelentősen javítva a prognózist. A következő
fejezetekben a leggyakoribb daganattípusokkal kapcsolatban ismertetjük, hogy mit
lehet tenni a megelőzésükért és korai felismerésükért. 
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https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_A_belgyogyaszat_alapjai_2/ch05s03.html
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Ez a daganattípus felelős a férfiak és a nők között is a legtöbb halálozásért (a daganatos
halálozások negyedét okozza). Mindkét nemnél benne van a 3 leggyakoribb daganat
között 2018-ban Magyarországon 11.000 új esetet diagnosztizáltak, a teljes népességben
ez a daganat fordult elő leggyakrabban. Igen magas a halálozási rátája, 5 éves túlélése
átlagosan 16%, sajnos általában későn kerül felismerésre. 7)

Megelőzés: A tüdőrák az a rákféleség, amelynél a megelőzésnek legnagyobb lehetősége
és esélye van. Ennek pedig egyetlen és leghatásosabb módja a dohányzás kerülése vagy
abbahagyása, amely a tüdődaganatok döntő többségének (85-90%) legfőbb oka. A
tüdőrák kialakulásának kockázata mindkét nemben arányosan nő az elszívott cigaretták
számával és a dohányzás időtartamával. Egy éven át napi egy doboz cigaretta elszívása
150 mutációt okoz a tüdősejtekben. 8)  Dohányosok esetén 20-30-szoros is lehet a
tüdődaganat kialakulásának esélye nem dohányzókhoz képest. 9) A dohányzás
abbahagyásával jelentősen csökken a tüdőrák rizikója, de sose lesz akkora, mint annak,
aki sose dohányzott. Emellett a dohányzás legalább 14 másik szerv daganatának
kockázatát is növeli. A passzív dohányzás is rizikótényezőt jelent, a tüdődaganatok 3-5%-
ának kialakulásában játszik szerepet. Munkahelyi hajlamosító tényező lehet az azbeszt,
arzén és egyéb mérgező anyagok belélegzése illetve a sugárzás. Fokozza a tüdőrák
kockázatát a légszennyezés is, illetve okozhatja családi hajlam is.

Felismerés: Tünetei lehetnek a tartós köhögés, rekedtség, a zihálás, légszomj, a vérköpés,
mellkasi szúrás, visszatérő légúti fertőzések, fáradékonyság, súlycsökkenés. A tüdőszűrés
sajnos nem hatékony szűrővizsgálat, elsősorban a TBC szűrésére alkalmas. Bár a legtöbb
tüdődaganatos megbetegedés ma is így kerül felismerésre, a röntgenfelvétel a
daganatot csak késői stádiumban tudja kimutatni, amikor már legtöbbször nem
gyógyítható. A negatív tüdőszűrési lelet nem jelenti azt, hogy nincs korábbi stádiumú
tüdő tumora az érintettnek. Jóval hatékonyabb szűrési lehetőség az alacsony dózisú
spirál CT, amely már korai stádiumban ki tudja mutatni a daganatokat, ezzel jelentősen
növelve a gyógyulási esélyt és 20%-al csökkentve a halálozást a röntgenvizsgálathoz
képest. 10) Nagy rizikóval rendelkezőknek (50 év feletti súlyos dohányos, családi hajlam,
munkahelyi expozíció) ajánlott a CT vizsgálaton való rendszeres részvétel.
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LEGGYAKORIBB DAGANATOS BETEGSÉGEK
MEGELŐZÉSE ÉS FELISMERÉSE

 Tüdő tumor1.
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A nők között ez a leggyakrabban előforduló daganat, a halálozási okok közül pedig a 2.
Bár előfordulása életkorral nő, már fiatalkorban is igen gyakori, az esetek 20%-ában 50
éves kor alatt fedezik fel. 11) Élete során minden 8. magyar nőt diagnosztizálnak
mellrákkal. 12)

Megelőzés: Rizikótényezői az öröklött hajlam (5-10%, pl. BRCA1 gén), a korai menstruáció,
a késői szülés/gyermektelenség (ezek mind fokozzák az ösztrogén hormon
termelődésének hosszát), az ösztrogénbevitel, ezek a hatások a petefészekrák kockázatát
is növelik. Itt is nagyon fontos az életmód szerepe, hajlamosít mellrákra az elhízás, az
alkoholfogyasztás és a dohányzás is. A korai gyermekvállalás és hosszú szoptatás védő
hatású lehet.

Felismerés: Az időben felfedezett mellrák túlélési aránya nagyon magas (90% feletti).
Tünetei a mellben tapintható csomó, a mell méretének és alakjának változása,
narancshéj tünet a bőrön, fájdalom, bőr megduzzadása, beforduló mellbimbó vagy a
mellbimbó váladékozása. Ahhoz, hogy időben észrevegyék ezeket a változásokat minden
nő számára ajánlott havi rendszerességű önvizsgálat az első menstruációtól kezdve
mindig a menstruációt követő 5. napon, ennek menetét lásd a képen. Rendszeres
nőgyógyászati vizsgálaton a nőgyógyász megvizsgálja az emlőket is. Ezen kívül 45 és 65
év között 2 évente kötelező a mammográfiás szűrés, amire minden nő meghívót kap és
ingyen vehet igénybe. Ugyanakkor egyénileg 65-75 éves kor között is javasolt a
mammográfiás vizsgálaton való részvétel két évente. Családi hajlam esetén pedig már
akár 18 éves kortól ultrahanggal szűrhető a daganat.
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2. Emlőrák

Tudtad-e?!
Az alábbi videón megismerheted, hogy hogy történik a
mammográfiás vizsgálat valamint az emlőrák diagnózisa és kezelése:
http://semmelweis.hu/hirek/files/2019/10/RichterAnnaVideo.mp4?_=1
 
Bár jóval ritkábban, de férfiaknál is előfordulhat mellrák:
https://www.mellrakinfo.hu/index.php/mindent-a-mellrakrol/mellrak-
a-ferfiaknal
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https://www.mellrakinfo.hu/index.php/mellrak-szures/onvizsgalat
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Megelőzés: Tanulmányok összefüggést találtak az egy főre eső hús (főként vörös hús és
feldolgozott húsok) és állati zsírfogyasztás mértéke és vastagbélrák gyakorisága között,
kiemelt szerepe van a megelőzésben a zöldségekben, gyümölcsökben, növényi
rostokban, halban gazdag étrendnek. Rizikótényezőt jelent még a hasi túlsúly, a
mozgásszegény életmód, az égetett ételek, a dohányzás, alkoholfogyasztás és a
gyulladásos bélbetegségek. Különösen nagy szerepe van a vastagbélrák kialakulásában
az öröklött tényezőknek (10-30%), számos öröklött szindróma is hajlamosít a
kialakulására, ebben az esetben kiemelten fontos a prevenció, a megfelelő életmód és
szűrővizsgálatok (a szűrést 10 évvel fiatalabb korban meg kell kezdeni, mint amikor a
családtagban a betegséget diagnosztizálták).

Felismerés: Figyelmeztető tünet a széklethabitus változás (hasmenés-
székrekedésváltakozása), véres széklet (fekete széklet), nyálkás széklet, hasfájás, puffadás,
vashiányos vérszegénység, fogyás. Mivel a tumor kialakulása sok időt vesz igénybe, így
kiemelten fontosak a szűrővizsgálatok. 50 éves kor felett két évente javasolt széklet
vizsgálat a székletben lévő, bélrendszerből származó vér kimutatására, erre a
háziorvosnál van lehetőség. A széklet vizsgálat már kis mennyiségű, szabad szemmel
nem látható székletvért is képes kimutatni (okkult vérzés). Tünetek vagy pozitív széklet
vizsgálat esetén vastagbéltükrözéssel (kolonoszkópia) ismerhetők fel a bélpolipok. Ha az
endoszkópos vizsgálat során polipokat találnak, el is tudják távolítani őket, ezzel
jelentősen csökkenthető a daganat kialakulásának kockázata. Polipeltávolítás után
szükség van rendszeres endoszkópos kontrollra. Családi halmozódás esetén legkésőbb
40 éves kortól évente ajánlott székletvizsgálat és rendszeres vastagbéltükrözés.

SEMMELWEIS
Egészségverseny

A vastagbél rák férfiak és nők között is a második leggyakoribb tumorfajta. A daganatok
többsége bélpolipok talaján képződik (tumormegelőző állapot), és többnyire legalább 10
évet vesz igénybe a rosszindulatú daganat kialakulása (az előfordulási csúcs 60-70 év).

Tumorprevenció

3. Vastagbél daganat

https://fightcolorectalcancer.org/prevent/colon-polyps/
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Felismerés: Korai tünete lehet a szokatlan vérzés, a hüvelyi fájdalom vagy folyás. Fontos a
korai felismerés, a tumort általában megelőzik a méhnyak hámjának lokális elváltozásai
(tumormegelező állapot), ez 20-30 éves korban a leggyakoribb, ezekből lassan (10-20 év
alatt) fejlődik ki a daganat, általában 45 éves korra. A tumormegelőző állapotokat aszerint
csoportosítjuk, hogy a hám mekkora részét érinti (CIN1-3, lásd a képen). Legalább 3
évente ajánlott a nőgyógyászati kontrollon elvégzett rákszűrés a szexuálisan aktív
nőknek, ennek során sejtkenetet vesznek (Pap kenet) és a sejteket vizsgálják. Ha felmerül
a tumor vagy tumormegelőző állapot gyanúja, biopsziát vesznek. Lehetőség van HPV
fertőzés megállapítására is, igazoltan HPV fertőzött vagy tumormegelőző állapottal
rendelkező nőknek mindenképpen évente ajánlott a sejtkenet vizsgálat. 

Tudtad-e?!
Van olyan családi öröklődésű szindróma, amelyben szenvedőkben
biztosan kialakul vastagbéltumor. Itt olvashatsz többet a témáról:
https://rakgyogyitas.hu/orokolhettem-a-vastagbelrakot-vagy-a-
vegbelrakot/

Megelőzés: Fontos a megfelelő védekezés és kerülendő a szexuális partnerek gyakori
cserélése. HPV fertőzötteknél növelheti a daganat kockázatát a gyakori szülés, a
fogamzásgátló tabletták és a dohányzás. A daganat kialakulása függ az immunrendszer
állapotától és a genetikai fogékonyságtól is. A vírus és a daganat elleni leghatékonyabb
védekezés a HPV oltás. Az oltás a szexuális élet megkezdése előtt a leghatékonyabb (9-15
éves korban) és mindkét nem számára ajánlott.

SEMMELWEIS
Egészségverseny

A méhnyakrákot egy vírus, a HPV (humán papilloma vírus) bizonyos altípusai okozzák. Ez
a vírus nem csak méhnyakrákot okozhat, hanem végbélnyílás, hüvely, pénisz, szájüregi és
gége rákot is, így érinti a férfiakat és nőket egyaránt. A vírusfertőzöttség rendkívül
gyakori és legtöbbször tünetmentes vagy veszélytelen nemi szervi szemölcsöket okoz, a
tünetmentes hordozók is terjesztik a fertőzést. Terjedhet szexuális úton, fertőzött
tárgyakkal vagy szülés során anyáról magzatra.

Tumorprevenció

4. Méhnyakrák
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Megelőzés: Mindhárom betegségcsoport (valamint a nyelőcsőrák) fő rizikófaktora a
dohányzás  és a tömény alkoholfogyasztás, ezek felerősítik egymás daganatkeltő hatását.
A dohányzás 4-15, az alkoholfogyasztás 7-szeresére növeli a szájüregi daganatok
kockázatát, a kettő együtt 35-szörösére 14) . Az alkohol ugyanis oldja a cigaretta rákkeltő
összetevőit, valamint irritálja a nyálkahártyát, így segítve azok felszívódását, erősítve
hatásukat. Szintén jelentős közös kockázati tényező a HPV vírus fertőzöttség, így ebben
az esetben is megelőzési módszer a HPV oltás. A HPV az esetek 30-40%-áért felelős és az
általa okozott daganatoknak jobb a prognózisa. A szájüregi tumorok és a garat tumorok
kockázatát fokozza még az elhanyagolt fogazat és szájhigiénia, a vitaminhiányos,
tartósítószerekben gazdag táplálkozás, a forró italok, a reflux és a sugárzás. Az ajkakat érő
napsugárzás az ajak tumor kockázatát növeli.

SEMMELWEIS
Egészségverseny

Magyarország világviszonylatban az élmezőnyben van mindhárom daganattípus okozta
megbetegedések és halálozások számában, Európában pedig nálunk a leggyakoribbak
ezek a betegségek. 13) Négyszer gyakoribbak férfiakban, mint nőkben.

Tumorprevenció

5. Szájüregi és gége tumor

Tudtad-e?!
Magas kockázatú tumormegelőző állapot esetén sebészi úton
eltávolítják az érintett kúp alakú szövetrészletet (konizáció, LEEP),
Magyarországon évente 6-8000 ilyen beavatkozást végeznek. Az
alábbi cikkben többet megtudhatsz erről:
https://malyvavirag.hu/ha-nem-sikerult-megelozni/kezeles/leep-
mutet-es-konizacio

https://medicoverkorhaz.hu/egeszseg-a-z/nogyogyaszati-lelet
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Felismerés: A heredaganatok korai felismerése nagyban segíti a gyógyulást, az 5 éves
túlélési ráta 99%. A herék rákra gyanús elváltozásai (hasonlóan, mint nőknél az emlőké)
önvizsgálattal, a herék alapos áttapintásával felismerhetők, ezt pubertás kortól ajánlott
havonta elvégezni. A herék önvizsgálatát célszerű meleg fürdő vagy zuhanyozás után
végezni, mely ellazítja a herezacskót, és így megkönnyíti a herék áttapintását. A hererák
tünetei a kicsiny, tömött, rendszerint fájdalmatlan csomó megjelenése, a here
megnagyobbodása, a herezacskó nehezebbé válásának érzete, fájdalom az alsó hasban
vagy a herében, valamint hirtelen folyadék felhalmozódás a herezacskóban.

SEMMELWEIS
Egészségverseny

A hererák ritka daganatféleség a férfiakban előforduló rákoknak alig 1%-át képezi.
Ugyanakkor a fiatal, a 15-34 éves korosztályba tartozó férfiakban az összes daganatféleség
közül a hererák a leggyakrabban előforduló daganat, így fontos beszélni róla.

Tumorprevenció

6. Hererák

Tudtad-e?!
Fontos a szájüreg havonta történő önvizsgálata a
korai felismerés érdekében.
Ennek módját itt találod:
http://daganatok.hu/rakszures/szajrakszures

Tudtad-e?!
Az időben felismert hererák az egyik
legeredményesebben gyógyítható daganattípus. Itt
találhatod, hogy kell elvégezni az önvizsgálatot:
https://mave.hu/uploads/Onvizsgalat%20lepesei-
%20here.pdf

Felismerés: Javasolt a szájüreg havonta történő tükör előtti önvizsgálata és az évenkénti
részvétel fogorvosi vizsgálaton. A vastagbél daganathoz és a méhnyakrákhoz hasonlóan
itt is jellemzőek a daganatmegelőző állapotok (pl.: leukoplakia), melyeknek fontos az
időben történő felismerése. Szájüregi daganat tünetei lehetnek a több mint két héten át
nem gyógyuló fekély, nyálkahártya megvastagodás, fehér vagy vörös foltok
(daganatmegelőző állapot), szájszárazság, rágási-nyelési nehézség, érzéketlenség,
szájszag, megdagadt áll, vérzés. Garatrákra figyelmeztető tünetek a légzési vagy nyelési
nehézség, torokfájás, fülfájás, halláscsökkenés. Gégerákra figyelmeztető tünetek a
rekedtség, nem elmúló köhögés, fogyás, nyelési vagy légzési nehézség, gombócérzés a
torokban, fülbe sugárzó fájdalom.
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Felismerés: A prosztatarák figyelmeztető tünetei lehetnek: gyakori vizelési inger,
nehezen induló vizelés, nehezen visszatartható vizelet, fájdalmas vizelés, véres vizelet
vagy ondó. Hasonló panaszokat okoz a jóindulatú prosztata elváltozás is. A prosztatarák
korai, idejében történő felismerése érdekében ajánlatos, hogy minden 50 évesnél
idősebb férfi az ezen életkor felett egyébként is ajánlatos évenkénti általános orvosi
kivizsgálás során kérje, hogy a prosztatáját is vizsgálják meg. Ez rektális digitális
vizsgálattal történik (a prosztata végbélen át történő kitapintása). Ennek segítségével a
még tüneteket nem okozó prosztatarák is az esetek jelentős hányadában felismerhető,
illetve minden, a prosztatarák gyanúját keltő elváltozás észrevehető és az ilyenkor
szükséges szakorvosi kivizsgálás elvégeztethető. A szűrés kiegészíthető ultrahang
vizsgálat elvégzésével. Vizsgálati módszer még a PSA tumormarker vérszintjének
mérése, ugyanis korai stádiumban a daganat sokszor még nem tapintható (de ez más
betegségekben is megemelkedhet, nem specifikus a daganatos megbetegedésre). 

SEMMELWEIS
Egészségverseny

Hazánkban a férfiak harmadik leggyakoribb daganata és a tumorok okozta elhalálozások
harmadik leggyakoribb oka a prosztatarák. Az idősebb férfiak gyakori betegsége,
előfordulása korral nő, 75 éves korban a leggyakoribb.

Tumorprevenció

7. Prosztata tumor

https://medicoverkorhaz.hu/jarobeteg-ellatas/urologia/prosztatavizsgalat/
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Felismerés: A korai felismerés jelentősen növeli a gyógyulás esélyét (ekkor az 5 éves
túlélés 98%, ha áttétet ad a nyirokcsomóba 64%, távoli áttét esetén 23%). Érdemes
anyajegyeinket havonta ellenőrizni és gyanús elváltozás esetén felkeresni egy
bőrgyógyászt. Évente pedig ajánlott orvosi vizsgálat során is ellenőriztetni az
anyajegyeinket. Melanomára utalhat, ha megváltozik az anyajegy színe, pigmentációja,
felszíne vagy alakja, illetve ha megváltozik az anyajegy határa, terjedni, növekedni kezd a
bőrfelszínen, viszket vagy vérzik. Ezt fedi le a bőrgyógyászok által használt ABCDE
módszer, jelentése: A-aszimmetria, B-border (egyenetlen határ), C-color (többféle, változó
szín), D-diameter (nagy átmérő), E-elevation/evolution (kiemelkedés, meglévő anyajegy
változása).   A melanoma veszélyének felismeréséhez a bőr és az anyajegyek
dermatoszkóppal történő vizsgálatára van szükség. A dermatoszkóp egy speciális
bőrmikroszkóp, amellyel a hagyományos, szabad szemmel történő vizsgálatnál sokkal
pontosabban meghatározhatjuk, hogy szükség van-e egy-egy anyajegy eltávolítására
vagy sem.

SEMMELWEIS
Egészségverseny

A melanoma a bőrrákok közül a legveszélyesebb, ennek a legmagasabb a halálozása,
gyakran ad áttétet és nehéz kezelni, így ezt fogjuk bemutatni részletesen. Ez a
rosszindulatú tumor a bőrben lévő festéksejtek, a melanocyták daganata, ezek a melanin
nevű fekete-barna festékanyagot termelik, amely védi a bőrt az UV sugárzástól. Az esetek
nagy részében a melanoma bőrben alakul ki, azonban igen ritkán előfordulhat a
szivárványhártyán, agyhártyákon, nyálkahártyákon és a hajas fejbőrön és a köröm alatt is.

Tumorprevenció

8. Melanoma

Megelőzés: A melanomák körülbelül 30%-a korábban már meglévő anyajegyből alakul ki,
fontos az anyajegyeink rendszeres ellenőrzése. A melanocyták mind a látható, mind az
ultraibolya tartományba eső fénysugarakból jelentős "sugárterhelést" szenvednek el, az
UV sugárzás károsítja a sejtek DNS-ét. Növeli a daganat rizikóját a világos bőr/szem/haj,
gyakori leégés, a szolárium, a napsugárzásnak való gyakori kitettség, a sok anyajegy, a
családi halmozódás és az immundeficiencia. Jelentősen csökkenthető a melanoma
kialakulásának rizikója a fiatalon megkezdett bőrvédelemmel és a szolárium használat
kerülésével. Azoknak, akik 30 éves koruk előtt elkezdenek szoláriumba járni, 75%-al nő
meg az esélyük, hogy életük során melanomájuk alakuljon ki. Gyermek- és
kamaszkorban elszenvedett sorozatos (háromnál több) komoly leégés megduplázza a
felnőttkori melanoma kialakulásának kockázatát.
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https://www.cancersa.org.au/information/a-z-index/checking-for-skin-cancer

Tudtad-e?!
A melanoma megelőzésében kiemelten fontos a megfelelő
napvédelem. Itt találsz ennek módjáról bővebb információt:
https://rakliga.hu/blog/2018/07/01/napvedelem-
europai-rakellenes-het/
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A daganatos beteg általában hosszabb-rövidebb ideje fennálló panaszok, tünetek miatt
kerül kivizsgálásra vagy szűrővizsgálatok alapján merül fel a betegség gyanúja. Az
onkológiai diagnosztikai vizsgálatok során meg kell bizonyosodni róla, hogy valóban
daganat áll-e a tünetek hátterében. A következők a leggyakrabban használt
diagnosztikai módszerek:

SEMMELWEIS
Egészségverseny

Tumorprevenció

DIAGNOSZTIKUS MÓDSZEREK

1.  A CT-vizsgálat (komputertomográfia) röntgensugarakkal végzett speciális felvételi
eljárás. A kiértékelés számítástechnikai módszerekkel történik. A hagyományos
röntgenképnél sokkal részletgazdagabb képet ad az agy, a mellkasi és a hasi szervek, az
erek, a csontok, valamint az izomrendszer gyulladásos és daganatos, és egyéb
elváltozásairól. A CT-vizsgálat a diagnosztikán kívül a betegség előrehaladásának,
lefolyásának követésében is felbecsülhetetlen értékű módszer. 

http://daganatok.hu/onkologiai-diagnosztika/ct-vizsgalat

2.  Csontszcintigráfia a rosszindulatú daganatok csontáttéteinek kimutatására szolgáló
egyik legérzékenyebb képalkotó eljárás. A vizsgálatkor úgynevezett "Technécium-99-el"
jelölt kontrasztanyagot adnak vénásan a betegnek, amely azok fokozott anyagcsere
aktivitásának következtében feldúsul a rákos sejtekben. 
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3.  PET/CT vizsgálatban két módszert egyesítenek: a PET és a CT technikát. Ezeket egy
időben, egymás mellett alkalmazva lehetővé válik a normális és a kóros működési
állapotok megjelenítése és a CT segítségével a testről készített merőleges metszetekkel
azok pontos térbeli ábrázolása is. A PET szó egy orvosi vizsgáló módszer
(pozitronemissziós tomográfia) kezdőbetűinek rövidítése. A PET vizsgálat sajátossága,
hogy nem az anatómiai viszonyokat, hanem a szervek működésbeli sajátosságait (pl.
vérkeringés, anyagcsere stb.) ábrázolja. A különböző betegségek mindig először a
megbetegedett szerv működésében okoznak elváltozást, és ezt csak később kíséri a
méretbeli (anatómiai) elváltozás. Ily módon a PET vizsgálat már nagyon korán képes
jelezni a daganatos elfajulást. 

5.  Tumormarkereknek nevezzük azokat az anyagokat, amelyek a daganatos beteg
testnedveiben emelkedett mennyiségben vannak jelen, míg a nem daganatos egyének
testfolyadékaiban csak minimális mennyiségben vagy egyáltalán nem mutathatók ki. A
módszer kevés kivételtől eltekintve rákszűrésre, a rák korai felismerésére nem alkalmas.
A már felismert daganatos folyamatok követésére viszont rendkívül hasznos és
megbízható eljárás.  
 

 6.  MRI (mágneses rezonancia vizsgálat (magnetic resonance imaging)) lehetővé teszi a
koponya, a mellkas, a has és a medence olyan szerveinek megjelenítését is, amelyek
röntgen vizsgálattal, CT-vel vagy ultrahanggal nem vizsgálhatók 
 

4.  Ultrahang: a daganatok kórismézése során a legkevesebb káros hatással járó és a
beteget legjobban kímélő vizsgáló eljárás. A legtöbb ultrahang készülék több funkciójú,
nemcsak egyetlen testtájék vizsgálatára alkalmas, de a különböző célú vizsgálatokhoz
más és más kiképzésű vizsgálófejekre van szükség. Így többek között vizsgálhatók a hasi
szervek, az emlők, a fej-nyaki szervek, a szív, az erek, az ízületek, a szem, a herék, stb. 
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7.  Biopszia (szövettani mintavétel): a pontos és végleges diagnózis felállításának
elengedhetetlen feltétele a szövettani diagnózis megállapítása. A szövettani vizsgálat egy
adott szervet alkotó sejtek összességét vizsgálja, az eljárás során metszet készül, amit a
patológus orvos mikroszkóp segítségével elemez. Core (henger) biopszia esetén egy kis
szövetdarab kerül kivételre, sebészi feltárás vagy endoszkópos beavatkozás (tükrözés)
esetén pedig lehetséges nagyobb szövetmintát is venni. 

https://www.medicaldevice-network.com/news/lung-cancer-blood-test/
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8.  Citológia (sejttani mintavétel): az orvos ilyenkor sejtszintű struktúrákat vizsgál az
elkészített kenetben a mikroszkóp alatt. Citológiai mintavétel történhet üreges
struktúrából, aminek a felszíni eltéréseit vizsgálják (pl.: méhnyak, kis hörgő, epeút). Ezt
egy olyan eszközzel végzik, ami „lesöpri” a felszíni hámsejteket, ezért kefecitológiának is
nevezik. Mélyen fekvő elváltozást is meg lehet szúrni egy speciális, rendkívül vékony
tűvel, és ki lehet szippantani belőle néhány sejtet (vékonytű-aspirációs citológia).
Lebocsátott kóros folyadékgyülemek (például mellkasi folyadék) mintáiból készített
kenetek is vizsgálhatók, ugyanis amennyiben daganat okozta a folyadéktermelődést,
úszkáló tumorsejtek lehetnek a mintában.

http://www.medicallessons.net/2011/11/cervical-cancer-screening-update-on-pap-smears-liquid-based-cytology-and-hpv/

Tudtad-e?!
A daganatos megbetegedéseknek van 8
figyelmeztető tünete, amelyek észlelésekor ajánlott
minél hamarabb orvoshoz fordulni:
https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegek/daganat
os-betegsegek/a-rak-8-jele/ejs2452
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Minden daganatos beteg kezeléséről egy onkoteam dönt. Az onkoteam tagjai különböző
specializációjú szakorvosok: onkológus, sebész, sugárterapeuta, patológus, radiológus,
onkopszichológus és egyéb releváns szakorvos (pulmonológus, hepatológus). Ebből is
látszik, hogy a daganatos betegek ellátása egy nagyon komplex folyamat. A döntésben
figyelembe kell venni a terápiás protokollokat, a daganat típusát, súlyosságát és
lokalizációját, a beteg állapotát és a beteg preferenciáit.
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KEZELÉSI LEHETŐSÉGEK

1.  Sebészet
Ha a daganat még nem terjedt rá más szervekre és nem adott áttétet, és olyan szervben,
testrészben foglal helyet, amely sebészi eltávolításra hozzáférhető, ma is a sebészi
megoldás a gyógyulás legjobb esélyét ígérő és ezért a leggyakrabban alkalmazott
kezelésmód. A sebész általában nem csak a látható daganatos szövetet távolítja el,
hanem azzal együtt bizonyos mennyiségű épnek tűnő szövetet is, ugyanis gyakran
előfordul, hogy már ott is jelen vannak szabad szemmel még nem látható mennyiségben
daganatsejtek, melyek később kiújulás (recidíva) forrását képezhetnék. Nem ritkán már
műtét közben mikroszkóposan megvizsgálják patológusok a kimetszett szövetek szélét
és ha ott ráksejteket találnak, akkor a sebész kiterjeszti a műtétet. Gyakran a
daganatkörnyéki nyirokcsomókat is eltávolítják, mivel ezekben a legmagasabb az
áttétképződés rizikója.

2.  Sugárterápia
A sugárkezelés a rákterápiában sokféle módon felhasználható. Felhasználható a daganat
gyógyítására, annak sugárzás útján történő teljes elpusztítása révén. Máskor csak arra
alkalmazzák, hogy a daganatnövekedést kontroll alatt tartsák és ezáltal
meghosszabbítsák a beteg életét, vagy enyhítsék a fájdalmát. A sugárterápia hatására a
daganat összemehet, és így akár műthetővé is válhat. A sugárterápia - hasonlóan a
sebészi terápiához - akkor alkalmazható legeredményesebben, ha a daganat kiterjedése
még csak a szervezet egyetlen helyére, körülírt területére korlátozódik. A sugárkezelés
lényegét nagy energiájú ionizáló sugárzás gyógyító célú alkalmazása képezi. A sugárzás
az örökítő anyag (DNS) károsítása révén gátolja a sejtosztódást. Ez a folyamat azonban
nem szelektív, és mind az ép, mind a daganatos sejteken egyaránt érvényesül.
Tekintettel azonban, hogy a daganatokban általában nagyobb az osztódásra készülő,
vagy osztódásban lévő sejtek száma, a daganatoknak a normál szöveteknél rendszerint
nagyobb a sugárérzékenységük.
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3.  Kemoterápia
A kemoterápia lényege, hogy a beteget olyan gyógyszerekkel (sejtmérgekkel,
citosztatikumokkal) kezelik, amelyek a daganatsejtek szaporodását gátolják és/vagy
azokat megölik. E rákellenes szerek túlnyomó többségére a sűrűn, gyorsan szaporodó,
burjánzó sejtek - mint a daganatsejtek - különösen érzékenyek. A kemoterápiás szerek
hatása azonban nem csak a daganatos sejteket érinti, hanem szervezetünk összes gyors
tempóban osztódó sejtjét (emésztőtraktus, csontvelősejtek, szőrtüszők, hajhagymák,
ivarszervek). Ezért gyakori mellékhatásai a kezelésnek a következők: hányás,
étvágytalanság, hasmenés, hajhullás, immungyengeség, vérszegénység, terméketlenség.
Van, amikor egyedül a kemoterápiás kezeléssel gyógyulás érhető el, főként a vérképző
szervek rosszindulatú daganatai, leukémiák, limfómák esetében. Gyakran viszont a
sebészi és a sugárterápia eredményeinek javítása érdekében, annak kiegészítéseként
kerül alkalmazásra.

4.  Célzott daganatterápia
A célzott kezelések - a hagyományos terápiákkal szemben - egy meghatározott
molekuláris célpontra irányulnak. Ez a célpont általában egy hibásan működő fehérje, de
lehet olyan, szintén hibásan működő molekula is, amely a daganatsejt jelátviteli
láncolatában helyezkedik el. A célzott terápiák feladata, hogy a hibásan működő
molekula működését gátolják, leállítva ezzel a tumorsejt növekedésének és
osztódásának folyamatát. Léteznek hormonterápiás szerek is, melyek olyan daganatok
során használhatók (prosztata, emlő), melyek növekedéséhez hormonok hatása is
szükséges.

5.  Új módszerek
Egy új terápiás lehetőség az érképződést gátló szerek, amelyek megszüntetik a daganat
oxigén és tápanyag ellátását. Ennek módja az érképzésért felelős növekedési faktor
(VEGF) antitesttel történő gátlása. Az immunterápia a legújabb tumor ellenes terápiás
módszer. Ennek során a beteg szervezetének immunrendszerét erősítik meg, hogy le
tudja győzni a daganatot. Egyik módja a szervezetben lévő T sejtek aktivitásának
növelése a gátlásuk feloldásával.
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Tudtad-e?!
2018-ban a daganatok immunterápiájának kifejlesztéséért ítélték oda
az orvosi Nobel-díjat. Itt olvashatsz a témáról egy interjút:
https://24.hu/belfold/2019/01/03/rak-daganat-kezeles-gyogyitas-timar-
jozsef-rakkutato-interju/
 
A krónikus myeloid leukémia korábban egy gyógyíthatatlan, igen
alacsony túlélési rátájú betegség volt. A betegség genetikai
hátterének megértésével és célzott terápia kifejlesztésével ma már
szinte teljes mértékben gyógyítható. Itt találsz több információt:
http://www.varoszoba.hu/cikk/cml-lel-egyutt-elni-hosszan-es-jol/

A daganatos betegségek hátterében a sejtek DNS-ében felhalmozódó mutációk állnak,
melyek hatására a tumorsejtek halhatatlanná válnak és korlátlan osztódásba kezdenek,
kóros szövetszaporulat jön létre. A mutációk jelentős részét az életmód és a környezeti
tényezők okozzák, így rengeteget tehetünk a daganatok kialakulásának megelőzéséért.
Nagyon fontos a dohányzás és az alkoholfogyasztás kerülése, a rendszeres testmozgás,
az egészségtudatos táplálkozás, a megfelelő testsúly, a napvédelem és a HPV oltás.
Családi hajlam esetén fokozottan fontos a megelőzés és már korábban szükség lehet a
szűrővizsgálatok megkezdésére.

ÖSSZEFOGLALÁS
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A daganatok gyakran évek-évtizedek alatt alakulnak ki és daganatmegelőző állapotok
előzhetik meg őket. Az időben felismert daganat vagy megelőző állapot nagyon jól
gyógyítható. Itt található egy összefoglaló a korai felismerést lehetővé tevő önvizsgálatról
és a szűrővizsgálatokról: 15)

Daganat
helye

Életkor Módszer Szűrés gyakoriságaNem

Emlő Nő
Első menstruációtól

kezdve, mammográfia
45-75 éves kor között

Emlők 
önvizsgálata,

Mammográfia

Emlők önvizsgálata: első menstruációtól
kezdve havonta a menzesz 5. napján.

Mammográfia:
45 év alatt családi halmozódás esetén

(ultrahanggal is) 45-64 év között: 2
évente, behívás alapján, 65-75 év felett is

ajánlott kétévente, de nincs behívás

Prosztata Férfi 50 éves kortól
Végbélen át történő

vizsgálat (RDV)
UH (ultrahang)

Évente

Méhnyak Nő
18 éves kortól, illetve a

nemi élet
megkezdésének

időpontjától 65 éves korig

Sejtvizsgálat
(citológiai vizsgálat)

Legalább 3 évente,
nőgyógyászati ajánlás

esetén
gyakrabban

Vastag- 
és végbél

Nő és 
Férfi

50 éves kortól –
 70 éves korig

Székletteszt
Endoszkópos

vizsgálat
(kolonoszkópia)

Két évente székletteszt,
Családi halmozódás esetén

fiatalabb kortól kezdve évente
székletteszt, Kolonoszkópia

Szájüreg
Nő és
Férfi

Mindenkinek
Szájüregi orvosi

ellenőrzés
Önvizsgálat

Évente, illetve fogászati
beavatkozások alkalmával

orvosi ellenőrzés
Önvizsgálat havonta

Bőr
Nő és
Férfi

Mindenkinek

Bőr orvosi
ellenőrzése

(anyajegyek),
Önvizsgálat

Rizikócsoport részére
javasolt az anyajegyek

rendszeres orvosi
ellenőrzése. Önvizsgálat

havonta, gyanújel esetén
bőrgyógyászati vizsgálat

Here Férfi
Pubertás kortól 

kezdve
Önvizsgálat

Önvizsgálat
havonta
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Benignus: jóindulatú
CIN (cervical intraepithelial neoplasia): a méhnyak daganatmegelőző állapota,
lokalizált hámelváltozás, amelyet az alapján sorolunk I-II-III kategóriába, hogy a hám
mekkora részét érinti.
Diagnózis: Kórisme, az orvos különböző vizsgálati módszerek segítségével
megállapítja a betegséget.
Differenciáltság: mennyire hasonlít az eredeti, érett szövetre a daganat
DNS (dezoxi-ribo-nukleinsav): a sejtek örökítőanyaga, nukleotidokba kódolva
tartalmazza a sejt működéséhez szükséges információkat. A benne kódolt információ
alapján jönnek létre a sejt fehérjéi.
Endoszkóp: hajlékony, vékony cső, amely segítségével üreges szervek vizsgálhatók és
kezelhetők (pl.: belek)
Expozíció: káros hatásnak való kitettség
Karcinogén: „rákkeltő”, általánosan használt a mutációkat és daganatot okozó
környezeti tényezők jellemzésére
Karcinóma: hámeredetű rosszindulatú daganat
Malignus: rosszindulatú
Metasztázis: áttét, a daganat a szervezet távoli pontjaira, más szervekbe szóródik.
Jelentősen rontja a gyógyulási esélyeket
Mortalitás: halálozás, általában 5 évre vonatkozva adják meg
Mutáció: a DNS maradandó megváltozása, új genetikai információ jön létre
Mutagén: mutációt okozó környezeti tényező
Onkogén gén: mutálódott DNS szakasz, amely fokozza a sejtosztódást,
daganatképződéshez vezet. Proto-onkogénből jön létre.
Onkológia: daganatok diagnózisával és gyógyításával foglalkozó orvosi terület
Praecancerosus: daganatmegelőző elváltozás, az évek során daganat jöhet létre belőle
Prevenció: egy megbetegedés megelőzése, káros hatásainak csökkentése.
Prognózis: a betegség változásának, lefolyásának és kimenetelének előrejelzése.
Gyógyulási esély.
Recidíva: kiújulás. A daganatos betegség visszatérése a kezelés után.
Replikáció: sejtosztódás. A sejt és a DNS ketté válik két azonos sejtté (mitózis)
Sejtciklus: A sejt osztódási ciklusa. Felkészülnek az osztódásra, osztódnak, majd
nyugvó sejtté válnak vagy bizonyos számú osztódás után elpusztulnak.
Szarkóma: kötőszöveti eredetű rosszindulatú daganat
Tumorszupresszor gén: a sejtek osztódását gátolja, a DNS javítását segíti elő. Mutációk
hatására inaktiválódhat, ami daganatképződéshez vezet.

SZÓSZEDET
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1) https://www.who.int/cancer/prevention/en/
 
2)https://mertek.aeek.hu/documents/68031/186704/9.Demogr%C3%A1fia.pdf/f624f810-865f-
3373-a382-9f0761271b26
 
3) https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/348-hungary-fact-sheets.pdf
 
4)https://index.hu/belfold/2019/01/22/rak_daganat_tudorak_emlorak_mehnyakrak_szures_d
ohanyzas_megelozes_halalozas_statisztika/
 
5) Polgár Csaba: Onkológia és sugárterápia
 
6) https://www.who.int/cancer/prevention/en/
 
7) https://www.nuffieldtrust.org.uk/resource/cancer-survival-rates
 
8)https://scienmag.com/smoking-a-pack-a-day-for-a-year-causes-150-mutations-in-lung-
cells/
 
9) http://daganatok.hu/tudorak/a-tudorak-kialakulasanak-kockazati-tenyezoi
https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/hu/12-mod/dohany/4247-a-dohanyzas-rakot-
okoz-a-rakbetegsegek-hany-szazalekat-okozza-a-dohanyzas
 
10)http://medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/tudoszures_helyett_evidencia_alapu_tudoraks
zures
 
11) https://rakgyogyitas.hu/hany-sorstars-kuzd-emlodaganattal/
 
12) http://semmelweis.hu/hirek/files/2019/10/RichterAnnaVideo.mp4?_=1
 
13)https://www.origo.hu/egeszseg/20140108-elsok-vagyunk-europaban-a-szajuregi-
daganatokban-gege-garat.html
 
14)http://daganatok.hu/szajuregi-rosszindulatu-daganatok/a-szajuregi-rakok-okai-
megelozesuk-lehetosegei
 
15) http://daganatok.hu/rakszures/szurovizsgalatok
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Robbins: A patológia alapjai
 
Polgár Csaba: Onkológia és sugárterápia
 
http://daganatok.hu/
 
www.cancer.org
 
preventcancer.org
 
https://mertek.aeek.hu/documents/68031/186704/9.Demogr%C3%A1fia.pdf/f624f810-865f-
3373-a382-9f0761271b26
 
https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/348-hungary-fact-sheets.pdf
 
https://index.hu/belfold/2019/01/22/rak_daganat_tudorak_emlorak_mehnyakrak_szures_doh
anyzas_megelozes_halalozas_statisztika/
 
https://www.who.int/cancer/prevention/en/
 
https://www.cancer.org/latest-news/more-than-4-in-10-cancers-and-cancer-deaths-linked-
to-modifiable-risk-factors.html
 
https://www.nuffieldtrust.org.uk/resource/cancer-survival-rates
 
https://scienmag.com/smoking-a-pack-a-day-for-a-year-causes-150-mutations-in-lung-
cells/
 
http://daganatok.hu/tudorak/a-tudorak-kialakulasanak-kockazati-tenyezoi
 
https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/hu/12-mod/dohany/4247-a-dohanyzas-rakot-
okoz-a-rakbetegsegek-hany-szazalekat-okozza-a-dohanyzas
 
http://medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/tudoszures_helyett_evidencia_alapu_tudorakszu
res
 
https://healthandmed.com/blog/pros-and-cons-of-tanning/
 
http://www.szolizz.hu/index.php?szolarium_barnulasi_tanacsok
 
http://www.webbeteg.hu/cikkek/borbetegsegek/15517/d_vitamin_szolarium
 
https://www.melanoma.org/understand-melanoma/preventing-melanoma/why-is-
tanning-dan gerous
 
http://www.skincancer.org/
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