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BEVEZETÉS A szerző a Prof. Dr . Bősze Péter által vezete tt , 
Fővárosi Sze nt István Kó rházban működő Rákge netika i 

Tanácsad ás képviseletébe n vett rész t a Le ngyelo rszágban 2000. 
júniu s 23-25. közö tt megrendezett tudományos rendezvé nyen, 

ame lynek témája a közép-kelet európai családi halmozódá sú 
dagan atos meg be tege dése k nyilvántart ó re ndsze ré nek 

sze rvezése vol t. A Sze nt István Kó rházba n működő 

Rákge ne tikai Tanácsadás az egyik alap ítója ennek a nyilván

tart ó rendszern ek, ame ly az Európa i Közösség álta l támoga
tott munk aterv kere tében va lósul meg. 

A tudományos rendezvé ny érdemileg a kelet-európ ai rák nyil

vántartó közpo nto k szerveze ti, felépí tés i és működési alap

j aiva l fog lalkozo tt. Európa ke le ti fe l éről Lengye lor szág, 

Litván ia, Észtország, Cseho rszág és Magyaro rszág képvisel
tette magát. Nyugat-Eu rópáb ól olyan je les szakemb ere k, mint 

Neva Haites, Gabriela Moeslein, Ha rtmut Neumann , Han s 

Vasen, Paul Pharoah, H agay Sobol hangolták össze a munkát. 
Több ok is indoko lttá tette enne k a tud ományos ülésnek a 

meg sze rvezé sé t. Egyértelműen megfoga lmazódot t, hogy a 

nyuga t-e u rópa i ráknyilvántartó központok tapasz talatai , 
valam int a nemzet közi iroda lmi ada tok alapján a Kelet

Európa i Rákgenet ikai Hálózat egységes működéséhez szük
séges feltéte lrendsze rt okvetlenül ki kell do lgozni. 

EGY EGYHGES WGENffllCAJ RENDSZER FELÉHTÉSEKOR ESETLEGE

SEN FELLÉPŐ BUKTATÓK l . mind a háziorvosok , m ind a kórházi 
mvoso k szegényes tud ássa l rend elkeznek a CFS-ről (canccr fam

ily syndrom e - családi rák -tün etegy ütt es); a továbbiakb an 

,,Rákhajlam Öröklődését Mutató Család (RÖM C)" fogalomról, 
2. a közép-kelet-európa i biztosítási rendszer nem teszi érdekeltté 

az alape llátásb an dolgozó orvoso kat a RÖMC kiszűrésében, 

valamint további vizsgá latában, 3. az alacsony gazdaság i 
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/ . ráblázm Feltételrendszer az örökletes emlő- és az emlő-petefészek tünet

együttes kórisméjének felállításához. Fontos, hogy a feltéte lrendszert egyéni 

és csa ládi feltételekre bontsuk. 

Család i kóre lőzmény 

Legalább 3 rossz indul atú daga natos 
megbete gedésben szenvedő rokon, 
amelyek közül egy e lsőfokú (szü lő, 
testvér, gye rmek) és 50 év alatt i 
emlőrákos , vagy bárme ly é letkor ban 
petefésze krákos 

Lega lább 1. 50 év alatti kétoldali 
vagy többgócú emlőrákos roko n 

Legalább 2 rokon egymást követő 
nemzedé kben , és egy közülük 50 év 
alatti emlőrákos 

Legalább 2 emlőrákos rokon és 1 
roko n szenved még dülmir igy. 
méhtest- vagy vas tagbélrákba n, és 
ezek között az egyi k elsőfokú rokon 
vagy legalább egy rokon 50 év alatti 

Egyéni kóre lőzmény 

35 év alatt i emlőrák 

50 év alatti emlőrákos beteg, 
ak inél a szövettan típ usa medu
láris vagy atípusos emlőrák 

Az emlőrák kétoldali vagy 
többgócú, vagy más szerv elsőd
leges daga natos megbe tegedé
séve l együtt jelen tkez ik 

Férfi emlőrák, bármely é letkorban 

35 év alatti , ER ni:gatív, T3 vagy 
velős emlőrák 

fej lettség nehézségeket okoz a szűrés pénzügyi feltéte leinek 
előteremtésében, és 4. a RÖM C inkább tud ományos szintű 
ismerete, mint a gyakorlati hasznán ak alkalm azása . 

EGY EGYSÉGES WGENETIKAI RENDSZER KIÉPITÉSÉNEK ELŐNYEI 

1. a kelet-eu róp ai népesség gé nt ér képének pontosabb 
felmé rése (a leggyakoribb gé nhib ák már ismert ek) , 2. a 
Nyugat-Eur ópában már jó l működő re ndsze rt könnyedén ki 

lehet te rjeszteni Kelet-E urópá ra , 3. egy jól kidolgozo tt rend

szer seg ítségével viszonylag nagy betega nyag feldo lgozásá t és 
nyilvántartásá t jó l össze han goltan el lehet végez ni. 

RÁKHAJLAM ÖRÖKLŐDÉST MUTATÓ CSALÁD BETEGSÉGCSOPORJAI 

Első he lyen a leggyakrabban előforduló és napjaikra az érdek
lődés előterébe került emlő- és petefészek rá k családi hal
mozó dása szerepelt. Magya rországo n az örökletes em lőrák 

kockázata 8-10%. Lengyelország ban 10 éves felmérés e red-
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2. táblázat Szűrővizsgálatok, megelőző kezelési módszerek örökletes emlőrák esetén 

Szerv 

SZŰRÉS 
Emlő 

Szürővizsgála10k 

Emlő önvizsgálat 

Orvosi tapintásos 
vizsgálat és 
emlő ultrahang 

Manunográfia 

Kezdet (év) Rendszeresség (hónap) 

20 havonta 

20-25 6 

30-35 12 

öi nemi 
szervek 

Hüvelyi ultrahang 35 vagy 20-35* 12 
vizsgálat és CA 125 
meghatározás 

MEGELŐZÉS 
Tamoxifen (gyógyszeres megelőzés) 

Teljes emlő- és/vagy függelék-eltávolítás 

KEZELÉS 

6* 

Kiterjesztett emlőeltávolítás (hagyományos, emlőmegtartó mütét nem jö n szóba) 

• csak abban az esetben, ha a családban petefészekrák is előfordu l t 

3. táblázat Az örökletes petefészekrák megállapításának feltételrendszere. Itt is megkülönböztetjük 

a családi és az egyéni feltételeket. 

Családi kórelőzmény 

Legalább 3 rosszindulatú daganatos megbetegedésben 
szenvedő rokon, amelyek közül egy elsőfokú (szülő, testvér, 
gyem1ek) petefészekrákos ' 

Legalább 1, 55 év alatti kétoldali petefészekrákos rokon 

Legalább 2 petefészekrákos rokon egymást követő 
nemzedékben 

Legalább 2 rokon szenved dülmirigy-, méhtest-vagy vastag
béldaganatban, és ezek között egyik elsőfokú rokon és /vagy 
55 év alatti rokon 

Egyéni kórelőzmény 

45 év alatti petefészekrák 

A petefészekrák kétoldali, vagy más 
szerv elsődleges daganatos 
megbetegedésével egyiitt jelentkezik 

4. táblá:at Szűrővizsgálatok és megelőző kezelési lehetőségek örökletes petefészekrák esetében 

Szerv 

SZŰRÉS 
Petefészkek és 
méhtest 

Szűrővizsgálatok 

Hüvelyi 
ulrrahang vizsgálat 
és CA 125 
meghatározás 

Emlő Önvizsgálat 

Orvosi tapintásos 
vizsgálat és 
emlő ult,nhang 

Mammográfia 

Vastagbél Vastagbéltükrözés 

MEGELŐZÉS 
Függelék-eltávolítás 

Kezdet (év) 

20-25 

20 

20-25 

35 

25* 

• csak abban az esetben. ha a családban vastagbélrák előfordu lt 
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Rendszeresség (hónap) 

6 

havonta 

6 

12 

24* 

ményeként az ö rökletes em lőrák kockáza ta 
5-8% közöt ti ért ék. Az 1. tábl áza tban 

összefoglaltuk azo ka t a család i és egyéni 
kórelőzmény adatokat, ame lyek alapján az 
ö rökletes em lő- és/vagy petefésze krák 
valószínűsíthető. A táblázatban feltünt etett 
ad atok alapj án ind oko ltn ak ta rjuk a 
BRCA-1 vagy BRCA-2 gének vizsgálatá t. 

Hagai (l ) szerint, ha a szövettani kórisme 
E R negativitást , T3-at és szövettanilag velős 

emlőrákot igazol, úgy a BR CA-1 génhiba 
(mutáció) valószínűsége 30% körül lehet. 
Ö nmagában, ha 35 év alatt jelentkezik az 
emlőrák, a BRCA-1 génhiba előfordulásá

nak kockázata 3,6%. Az örökletes emlőrák 

magas kockázatát hordozó családok tag
jainak a rendszeres követésé t indokoltnak 
tartjuk. A betegség megelőzését szolgáló 
módszerek, mint a gyógyszeres keze lés és a 
csonkító jellegű sebészeti beavatkozás, a 
szűrővizsgá latokka l szem ben hátté rbe 
szorulnak (2. táblázat). 

A korábban gyakran emlege tett , emlőrákra 

fokozo tt kockázato t jelentő, szájon át szed
hető fogamzásgát lók, valamint hormon
pótló készítmények adásá nak eze kben az 
ese tekben nincs egyértelmű e lle njava llata . 

Az egyeztető tárgyalások so rán az örök
letes petefészekrákot külö n kórképké nt 

elemeztük , dc a felismerésének fe ltétel
rendszere és az a lkalm aza ndó szűrővizs

gálatok megegyeznek azza l, amelyet az 
örökletes emlőráknál a fentie kbe n 
ismert ett ünk (3. táblázat). 

Az örökletes pete fésze krák magas koc
kázatáva l bíró családok esetébe n is a szűrés 
a rákgenet ikai központ munka társa inak 
legfontosabb feladata ( 4. táblázat). 

A CSALÁDI VASTAGBi L-POLIPÓZIS HAJLAM 

(FAMILIARIS ADENOMATOSU S POLYPOSIS, 

FAP) Újonnan fe lfedeze tt vas tagbé l
polipózisban szenvedő beteget és családjá
nak ada tai t célszerű e lkülde ni egy 
Ráknyilvá ntartó Közpo ntba, család
faelemzés és az enn ek alapj án javaso lt 
genetika i vizsgálat elvégzése céljából. A 
FAP betegségben szenvedők gyermekeit a 
tünete k megjelenése előtt érde mes szűrni 
10-12 éves kortól, abban az ese tben, ha a 
kiegész íto vizsgálatok eredményei a gén-
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5. ráblázar A teljes vastagbéleltá volítás ( IRA), ílletve a végbé l-vasta gbél eltávolí tás (RPC) műtéti 

megoldáso k előnye i és hátrányai 

béltükr özés során távolítsuk el. 2. Végbél
vastagbél e ltávolítás után évenként kézze l 
történő végbélvizsgá lat és végbé ltükr özés 
javaso lt, ennek során azo nban nagy gondot 
kell fordít ani a végbélnyílás-csípőbél 

össze köt tetés megtek int ésére és sérülé
sének elke rülésé re. 

Előnyök Hátrányo k 

IRA Együléses beavatkozá s 
Alacsony műtéti 

szövődmény kockázat 
Megtan oll végbé lzáró 
működés 

10-15%-ban 25 éven belül végbélrák 
alakul ki rendszeres szíirés ellené re 
Magas arányban második 
ülésben végze tt végbél-e ltávolításra 
(proctectomia) kerii l sor 
( 15 éven belül 30%-ban) A felső gyomor-bé lre nd sze r vizsgála ta 

RPC Általába n kétüléses műtét , A végbé lrák kialakulásának 
kocká zata alac sony miitéti szövődmények magas kockázatáva l 

(5- 10%-ban fordul elő vizele11an,\si nehézség) 

FAP ese tén még vita tár gyá t képezi. A 
rendszere s gyomo r-pa tkóbéltükrö zés sz(í
rővizsgálatként va ló beveze tése jelentős 

hiba nagy valószínűségét vetik fel. A kísérő bőrelváltozások 

tisztázására a le he tő legkisebb kór ismézés i beavatkozás 
elvégzése elegendő. Ezzel egyidejűleg szemésze ti (ideghártya) 
és fogorvosi (állcsont-á llkapocscso nt, fogak) vizsgálat is java
solt. Ha a DNS-vizsgá lat ered ménye nem egyér telm(í (a 
családban gén hiba nem mutathat ó ki, vagy a kiegészítő vizs
gála tok eredmé nye a család legalább 30%-ánál kétséges) , 
rendszeres szigmabél tük rözés t célszerű végezni, amelyet 10-
12 éves korban szükséges elkezden i, és 40 éves korig 2 éve kén t 
meg ismé telni. Azokba n a családokban , ahol a betegség későb

bi életkor ban jelentkez ik, a vizsgálato t addig az éle tkorig ki 
kell terjeszteni. Teljes vastagbé l tükr özés csak azo kban a csalá

dokban aján lot t, ahol a polip megjelenés i formáj a atíp usos, 
me rt elhelyez kedésü k leggyakrab ban a vastagbél felszálló sza
kasza. Eze knél a csa ládo knál a vizsgá lat kezdet é nek időpontja 
későbbi életkorra (18-20 év) kitolható, mer t a mirigyhám
daganatok (ade nomák) idősebb korban jele ntkeznek. 

A VASTAGBÉL-POLIPÓZIS SEBÉSZETI KEZELÉSE H a fel nőttkorban 

ker ül újonnan felfed ezés re a FAP, vas ta gbé le ltávo lítás 
e lvégzése szükséges. Gyermekkorban a megelőző vastag 
bé leltávolítás idej é t a mir igyhám-da ganat elhelyezkedése , 
mérete és a szövettani differenciá ltság i foka határozza meg. 
A műté t időpontja és fajtája függ a beteg szociá lis he lyze
tétől és ért e lmi képességeitől (iskolázott ság ). A legtöbb 
betegnél 15-25 éves kor közö tt ke rül sor a műtétre. Két fő 
műtéti mego ldás jön szó ba: 1. te ljes vastag béleltávo lítá s 
csípőbé l -végbél összeköttetés készí téséve l (ileo recta l anas
tomo sis, IRA) , 2. végbé l-vas tagbé l eltávo lítás (procto co lec
tomia) csípőbé l-végbélnyílás egyezte tésse l (ileoa nal pouch, 
RP C) (5. táblázat). A te ljes vastag bé leltávo lítás csípőbél 

véghé l összekö tt etés kész ítéséve l akkor javasol t, ha lega lább 
12 cm-e s ép végbélszakasz marad a végbél nyílástó l, és 
keveseb b , mint 20 miri gyhám- dagana t ese té n, ame lyek 
egy ike se m nagyo bb , mint 5 mm. A végbé l-vas tagbé l 
e ltávol ítást inkább akkor válasszuk , ha nagyszá mú végbé l 
mirigyhám -daganat ta lálható, illetve o lyan bet egnél, ak inél 
a hosszú -távú nyo monköve tés bizonyta la n. 

A SEBÉSZETI KEZELÉS UTÁNI NYOMONKÖVETÉS 1. Teljes vastag
bé leltávo lítás ut án bé ltükrö zés javaso lt 3-12 hónapos 
időközönként. Az 5 mm-n él nagyobb mirigyhám -daga nat ot 
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megter helést jelent a beteg számára, így 
mé rlege lni kell a vizsgá lat előnyei t és há tr ányai t. Előnye a 
mir igyhá m-daga nat rosszindu latúvá vá lásá na k kora i fe lis
me rése. H át ránya, hogy 1. a patkóbélben lévő po lip keve
seb b, mint 5% -ban alaku l á t rossz indul atúvá, 2. elősegítjük a 

6. táblázat A HNPCC kór isme felállításához szükséges feltéte lrendszer 

(Amszterdam 11 feltételrendsze r) 

Legalább 3 családtag szenved szövella nilag igazo lt vas tagbé l-végbé l vagy 
HN PCC csoport ba tartózó egyéb szerv (méhnyá lkahá rtya, vékonybé l, 
húgy hólyag-vesemedence) rossz indulatú daganatos betegségébe n: 

a. az egyi k beteg elsőfokú rokona a másik kettő valame lyikéne k 
b. legalább kél egymást követő nemzedék ér in1et1 
c. lega lább az egy ik beteg 50 év alatti 
d. FAP tüne1együ 11es kizá 11 

Nagy a HNPCC kórisme va lószínűsége akkor is, ha kettő vagy több e lső
fokú rokonnak van (vas tagbél-, méhnyá lkahártya- , véko nybél-, has
nyálmirigy - , gyomor- , máj-epe rend sze ri , pe tefés zek-) rákos meg
betegedése, és az egyik közülük 50 év alatti. 

7. táblázar A HNPCC nyomo nkövetésének és szíirésének j avasolt menete 

Szerv Szűrővizsgálatok Kezdet Rend sze resség 
(év) (hónap) 

SZŰRÉS 
Vastagb él Teljes 20-25 2 

vastag béltükrözés 

Méhtest Nőgyógyászati 30-35 1-2 
(pe tefészek) vizsgá lat és 

hüvelyi ultrahan g 

CA 125 
meghatáro zás 

Gyomor* Gyomo nükr özés 30-35 1-2 

Vize letkivál asztás i Hasi-medenc ei 30-35 1-2 
rendszer* ultrahan g 

MEGELŐZÉS 
Vize letvizsgá lat 

Teljes vastagbélehávolí tás (nem daganate ltávolítás !) csípőbél-végbél 
össze költetés kész ítéséve l. A változó kor köriil lévő nőkné l mege lőző 
méh - és függelékehávolítás is szóba jön. 

Megelőző vas 1agbéle ltá volí1ás mir igyhám -daganatos vastagbé lpo lip 
esetén akkor indokolt , ha a kiújult polip bolyhos szerkezetű vagy sú lyos 
fokú kóros hám ot mutat. 

* csak abban az ese tbe n, ha a csa ládba n előfordult 
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beteg ben a rák -félelem kia la kulásá t, 3. a rend szere s vizs

gá latta l fokozz uk a szövődmények arányát. H a a beteg bele
egyez ik a rend sze res gyomo r-pat kóbéltü krözé s elvégzésé be, 
a kkor 30 éves kor körü l érde mes az el ső vizsgálato t el
végezn i. Egy- háro m éves időszakaszonként ell enőrző vizs
gá lat java so lt, a patkób é l mirigyhám-daga nat ának állapo tá

tól függően. 

HNPCC - ÖRÖKLETES, NEM POLIP-JELLEGŰ VASTAG- ÉS 

VÉGBÉLRÁK Lyneh 1. tün etegyütt esbe tart ozna k azok a 
csalá dok, aho l a daganat csak a vastag- vagy a végbé li 
terül etr e terjed ki. H a vasta gbé le n kívü li daga na t megje 
le né s is társul hozzá , a kko r a csa lád a Lynch 2. tün et
együtte sbe tartoz ik . A HNPCC kórisme egyértelműen fel
áll ítható a bban az ese tb en , ha a vasta g- vagy végbé ldaga
natban szenvedő be tegné l hMLHl , hMSH2 vagy hMSH 6 
je llegzetes gé nhib ája áll fe nn. A 6. táblázat foglalja össze a 
HNP CC kór isme fe láll ításához szü kséges fe ltéte lrend 
szert. A fe ltétele k Amszterdam kr itér ium II. név alatt is
mert e k. 

A 7. táblázatban a be tegség nyomo nköve tésé nek és szűrésének 
ja vaso lt mene tét tünt ettük fö l. 
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ÖSSZEFOGLALÁS Elmondhatjuk, hogy a tudo má nyos ren
dezvé ny mérföldkő volt a Kelet Eur ópa i Ráknyilv ántart ó 
Közpo ntok szerveze ti éle tébe n. Sikerült egy egységes szem
pontr endszer kidolgozása, valamint egy olyan közös „nyelv" 
elfoga dása, amellyel később az Európa i Uni óhoz való csa t
lakozás sorá n a tagá llamokkal könnyen szót érthetün k. 
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