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E ritka betegség haza i előfordulási gya kori ságára vonatkozóa n 

nincs ponto s ada tunk . Ha - min t szakmán k ban oly sokszor -

az egyesü lt államokbe li stati sztikákat idézzük, 10 eze r terhes

ségre körülb elül 2 emlőrák j ut ( 1-4). Ha egy szülé szorvo s átla
gos évi szü lésszámá t 250- nek vessz ük, 40 évi gya korl atban 
fordul elő 2 ese t. 

A köztudat ban elterj edt hiedelemm el szemben a terhesség alatti 
emlőrák kimene tele eleve nem rossza bb , m int egyébké nt. Az 

emlő éle ttani vá ltozása i miatt azonban rendsze rint később, elő

reh aladottabb állapotban kerül fe lfedezésre (5-9). Az egy ik 

mellben tapinth ató, kö rülírt e lváltozáso n kívül hónalji nyiro k
cso mó áttétek , az emlőbimbóból véres vá ladék megj elenése 

hívhatja fel erre a figy elmet. Az emlő tömegé nek, sűrűségének 

és vére llátásának növekedése miatt a kóri sme fe lállításában a 

manuno gráfia a lig használható. Kli nikai gya nú eseté n a kisz í
vásos sejttani vizsgá lat a első választandó kórisméz és i eszköz . 
A késlekedés a terhesség ala tt i emlőrák kóri sméjé nek fe lállítá
sában rend sze rint az orvos hibáj a (2-3, 10). 

A terhesség alatti emlőrák keze lése két ponton tér e l e betegség 
szo kásos ellátásától: 1. a sugárkeze lést a szü lés, 2. a kemote

rápiát az első hrumad utánra kell halasztani A második és harma 

dik harmadban fe lfedeze tt te rhesség alatti emlőrák esetén 

elsődleges a megfele lő sebész i eltávolítá s, melynél az emlőeltá

vo lítás nem részesítendő előnyben, jó kozmetikai eredményre, 
emlőmegtartó műtétre kell törek edni. Az első harmadban a visz
szafogo tt műtétet sugárk eze lés kellene, hogy kövesse . Mivel ez 

ellenjava llt, ekkor vagy a terhesség megsza kítása, vagy a te ljes 
emlő eltávo lítása javaso lt. A terhe sség megszakítása egyé bként a 

betegség kilátá sa it, a túlélési adatokat nem javítja ( 11- 13). 

Az azonna li emlő-helyreállítás a terhesség alatt e llenjavallt , 

mert lehet etlen a későbbiekben szinun etriát e lérni , a ho sszas 
altatás és az ese tleges vérveszteség a magzatot is nagyo n meg
vise lhetné. 
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A több-gyógyszeres kezelés (tová bbiakban : kem oterápia) sze
repe ellentmondá sos . A legtö bb ada ttal rendelkező Nationa l 

Cancer In stitute mindö ssze néhány száz olya n újszülött ada

tait tartalmazza , akik a terhe sségi időszakban kemo terápi ában 

részes ültek. Ők úgy foga lmaznak , hogy a második és a hanna

dik hamrndban adott kemoterápia valószínűleg nem okoz töb b 
fejlődési rendellenessége t, mint amenny i a hátt ér ellenőrző cso 
portb an fordu l elő ( 14). 

Van olyan közlemény 1984-ből , amelyben összefogla lják az 

első harmadban ész lelt terhesség alatti emlőrák kemote rápiával 

történő keze lését ( 15). 7 1 beteg 12, 7%-á nál ta lá ltak újszülött
kor i fejlődési rendellenes séget. Ezze l nem lehet egyeté rteni . 

A másod ik és harmadik harm adban a kemoterápia több szerző 
sze rint megnyugta tóan alkalmazható ( 13, 16-20). A legrész le

tesebb az MD And erson-ból szánn azó idei közlemé ny. Ők az 
uto lsó 8 évbe n 24 olyan esettel talá lkoztak, akikné l a kemoterá
pia valami lyen okból indoko lt vo lt. 3-4 hetente átlagosan 4 FEC 

keze lést alkalmaztak. Sem szü lés előtti, sem utáni szövőd

ményt, káro s hatást (normá lis Apgar értékek és szü letési sú ly) 
nem észle ltek, az átlagos terhesség i idő a szü lés kor 38 hét volt. 

Mint minden orvos i dönté s meghozatalako r, eze kben az ese

tekben is nélkülö zhetet len az anyáva l, a család dal történő rész
letes megbeszé lés, táj ékoz tatás. 
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---Átfogó megoldás ar emlőrák 
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