
 
II./1.1. fejezet: A daganatos betegségek
epidemiológiája
Döbrőssy Lajos

A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje az
epidemiológiában használt fogalmakat, képet kapjon a
daganatok gyakoriságát befolyásoló tényezőkről és a
preventív intézkedések várható hatásáról.
A fejezet teljesítését követően képes lesz értelmezni az
epidemiológiai adatok jelentőségét és a preventív
intézkedéseket a mindennapi gyakorlatban tudatosan fogja
értelmezni.

Bevezetés
Az epidemiológia a betegségek helyzetének felmérésére és az elért
eredmények, a kívánt jövő irányába történő elmozdulás, vagy éppen a
lemaradás mérésére szolgál eszközül.
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I.) Összefoglalás

A.) Meghatározás
Az epidemiológia (görög, „epi” = között és „demos” = nép) a népesség
egészségi állapotát, azaz a betegségek előfordulását, elterjedését, a
betegségek által okozott halálozást, az egészséget veszélyeztető és a
betegségek kialakulását befolyásoló kockázati tényezőket és a



betegségek megelőzésének lehetőségeit vizsgálja. Következtetéseit
egyedi megfigyelések sokaságára alapozza, de csak közösségekre
vonatkoztatja.

B.) Ágazatai
Az epidemiológia három ágazata ismert.

Leíró epidemiológia: a lakosságot sújtó betegségteher mértékének a
leírása a statisztika módszereivel.

Analitikai epidemiológia: a tanulmányozott lakosságcsoportokban a
számokkal kifejezett epidemiológiai jellemzők lakóhelyük,
foglalkozásuk, társadalmi és etnikai hovatartozásuk, különösen
életmódjuk szerint a világ, vagy akár egyazon ország különböző
földrajzi pontjain különbözőek lehetnek, és az évek során változhatnak.
A „környezeti” tényezők összefüggést mutatnak a daganatkeletkezés
valószínűségével, ezért a kockázat mértékére irányítják a figyelmet. A
leíró epidemiológiai adatok a lehetséges daganatokozó „kockázati
tényezők” szerepére nézve valószínűségen alapuló feltételezésekhez,
etiológiai hipotézisekhez vezethetnek. Ezek további elemzését az
epidemiológia egy másik ága, az analitikai epidemiológia végzi.

Intervenciós epidemiológia: ha a feltételezett ok-okozati összefüggés
igazolódik, az epidemiológia egy további ága, az úgynevezett kísérleti,
vagy intervenciós epidemiológia ajánlkozik arra, hogy eljárásokat
dolgozzon ki az igazolt oki tényező hatásának megelőzésére és
vizsgálja azok hatásosságát.

C.) Kockázati tényezők

Mit jelent a relatív
kockázat fogalma?

A daganatok lehetséges okait csak hiányosan ismerjük. Ismerünk
azonban számos olyan tényezőt, amelyek – epidemiológiai
bizonyítékok alapján – önmagukban, vagy más tényezőkkel együtt
hatva jelentősen megnövelik egy adott daganat keletkezésének
valószínűségét. Ezeket a betegség kialakulásában szereplő tényezőket
nevezzük kockázati tényezőknek, vagy rizikófaktoroknak. A
megbetegedés valószínűségét, azaz kockázatát számszerűsítve a relatív
kockázattal (RR) jellemzik, ami az adott kockázati tényező hatásának
kitett személyek megbetegedésének (vagy halálának) valószínűségét
jelenti, osztva a kockázatnak ki nem tett személyekben észlelt
megbetegedés (vagy halál) valószínűségével.

A kockázati tényezők szerepéről vallott felfogásunk jelentős változáson
ment át az utóbbi évtizedekben. Az Egészségügyi Világszervezet,
először 1964-ben nyilvánította ki azt, hogy a leggyakrabban előforduló
daganatok külső, környezeti daganatokozó tényezők szerepére
vezethetők vissza, ezért potenciálisan megelőzhetők. Mai tudásunk
szerint – amint azt Doll és Peto 1981-ben összefoglalták – a daganatok
túlnyomó többségét, mintegy 90%-át, ilyen „külső”, tehát kivédhető,
elhárítható, azaz megelőzhető tényezők okozzák. Mára a „személyes
környezet”, azaz az életmód szerepe hangsúlyozott.

D.) Indikátorok



Melyek az epidemiológia
mérhető mutatószámai?

A betegségek előfordulásának, viselkedésének, valamint a betegségek
által okozott halálozás gyakoriságának jellemzésére az epidemiológia
mérhető mutatószámokat, un. indikátorokat alkalmaz (1. ábra).

1. ábra

Morbiditás: (incidencia, gyakoriság) egy adott népességben, egy
meghatározott időtartam, általában egy naptári év alatt kórismézett új
daganatos megbetegedések 100.000 lakosra számítva.

Mortalitás: a daganatos betegség miatt bekövetkezett halálesetek
100.000 lakosra számított gyakorisága egy naptári év alatt.

Elveszített potenciális életévek (PYLL): a halálozásból származó
társadalmi veszteséget méri; az életéveket, amelyet a korán elhaltak
nem értek meg, de potenciálisan megérhettek volna. Az elvesztett
életéveket a statisztikai átlagéletkorhoz (általában 70 év) mérik.

Túlélés: a diagnózis felállítása és a beteg elhalálozása között eltelt idő
hosszával, években mérik; általában a kezelés eredményességének
mérésére alkalmazzák.

Prevalencia: az adott népességben „túlélők” számát fejezi ki; a
rákbetegekét, akiknél korábban rákot diagnosztizáltak, kezelésben
részesültek, ám egy adott időben még életben vannak, követést,
utókezelést, vagy gondozást igényelnek.

Gyógyulás: három dimenzióját különböztetik meg, melyek az alábbi
ábrán olvashatóak (2. ábra).

2. ábra

E.) Standardizálás

E./a. Életkor szerint



Miért fontos a
standardizálás?

A nemzetközi tendenciák összehasonlíthatósága érdekében az abszolút
számokat „közös nevezőre” kell hozni. A kormegoszlásbeli
különbségek kiküszöbölésére a tanulmányozott lakosság különböző –
általában 5 éves korcsoportjait – azonos arányban tartalmazó ún.
kor-specifikus morbiditási, vagy mortalitási viszonyszámokat
használnak.

E/b. Szervek szerint

Egy adott népesség egészségi állapotának jellemzésére az összes
daganatos betegség gyakoriságát, és a betegség okozta halálozást
egyetlen viszonyszámba sűrítik. Szakmai elemzések céljára ennek
további bontása szükséges, így minden anatómiai helyre külön-külön
számított szervspecifikus („site-specific”) morbiditási és mortalitási
adatokat használnak.(Például, tüdőrák-morbiditás, vagy emlőrák-
mortalitás stb.).

F.) Adatforrások
Legáltalánosabban az un. vitális statisztikai adatszolgáltatás
rendszerének (KSH) köszönhetően mindenütt elérhető mortalitási
adatokat használják, amelynek forrása a halottkém által kiállított halott
vizsgálati bizonyítvány; az adatok minősége olyan, mint amilyen a
halottkémlelés gyakorlatának a minősége. A daganatkeletkezés
kockázatának megítélésére és epidemiológiai következtetések
levonására legalkalmasabb mutató a morbiditás, mert azt, ellentétben a
mortalitással, sem a daganat biológiája, sem az alkalmazott kezelés
nem befolyásolja. A megbetegedési adatok egyedüli forrása a
népességalapú területi ráknyilvántartás rendszere. Magyarországon
2000 januárjától korszerű országos területi népességalapú
ráknyilvántartás, a Nemzeti Rákregiszter működik

G.) Osztályozás egységesítése
A nemzetközi összehasonlíthatóság megköveteli az azonos
szóhasználatot, azaz a daganatok meghatározásának,
nomenklatúrájának, osztályozásának és stádiumbeosztásának
egységesítését. Ezt a célt szolgálják az az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) által közölt „A Daganatos Betegségek Nemzetközi
Osztályozása” az úgynevezett ICO-O, vagy BNO, a Nemzetközi
Rákellenes Unió (UICC) „Daganatok Szövettani Osztályozása” (IHCT)
című sorozatkiadványa, és az ugyancsak a UICC kiadványa, a
daganatok TNM osztályozása, vagy a kórszövettani osztályozásban
használt SNOMED.

H.) A daganatok gyakoriságát befolyásoló tényezők

Milyen tényezőket ismer,
melyek a daganatok
gyakoriságát

életkor: előrehaladásával a daganatok mind gyakoribbá válnak; ezt a
szervezetet az évek során ért daganatkeltő hatások összegeződésével
magyarázzák. A daganatok előfordulása a gyermekkorban kivételesnek
mondható, a 30. életév alatt ritka, gyakorisága a korral nő. Az egyes
felnőttkori daganatok életkor szerinti előfordulását szemléltető
„korgörbéje” jellegzetes: a harmadik évtizedtől kezdődően eltérő
meredekséggel emelkedő egyenes, amely az egyes daganatokra
jellemző korban tetőzik. Hasonlóak a daganatok által okozta halálozás



befolyásolják? kormegoszlását ábrázoló görbék is.

Nemek közötti különbségek: szinte valamennyi daganatféleség –
természetesen az emlőrákot és a női nemi szervek rákjait kivéve -
valamivel nagyobb számban fordul elő férfiakban, mint nőkben. Ez az
arány az epehólyag és epeutak daganatai, a pajzsmirigyrák és a bőr
melanómája esetében fordított. A nemek közötti előfordulási arány
közel azonos a vastagbél felszálló ágának rákjánál, de a szigmarák már
férfitúlsúlyt mutat. Számos más daganat esetében is a férfiak túlsúlya
kifejezett. A nemek közötti különbségek biológiai magyarázatára csak
feltételezések vannak.

Társadalmi-gazdasági gradiens: összefüggés áll fenn az egyes
emberek társadalmi-gazdasági hovatartozása, jövedelme,
iskolázottsága, lakásviszonyai, és az egészségtudatossága, és egészségi
állapota, közelebbről az egyes daganatok előfordulásának gyakorisága
között.

A hely szerepe: geográfiai epidemiológiának nevezik a leíró
epidemiológiának azt az ágát, amely a daganatok előfordulásának
jellegzetességeit a daganatok földrajzi megoszlása, azaz a daganatos
betegek állandó lakóhelye szerinti megoszlás alapján vizsgálja. Az
összehasonlítás „egysége” lehet földrészek, országok, de lehetnek
ugyanazon országon belüli megyék, vagy akár városok, községek is.
Egyes daganatfajták halmozódása egy körülírt területen a külső,
környezeti daganatkeltő, vagy daganatkeletkezést elősegítő kockázati
tényezőkre irányíthatják a figyelmet, és így az etiológiai kutatásokhoz
adhatnak értékes támpontot; ezeket migrációs vizsgálatoknak nevezik.

Időbeli változások: az évek, évtizedek során a megbetegedési és
halálozási mutatók ugyanazon lakosságcsoporton belül is változhatnak,
csökkenhetnek, vagy növekedhetnek akár egy országon belül is, akár
nemzetközi skálán („szekuláris trend”). A változások mögött is
demográfiai, társadalmi, gazdasági, szociológiai, kulturális,
életmódbeli, etnikai, ökológiai különbözőségek és változások húzódnak
meg. A változások az emberi élet környezetében érvényesülő rákkeltő
hatások módosulására utalnak.

Az életmód szerepe: korábban a külső, azaz fizikai, kémiai, biológiai
környezet (víz-, levegő- és talajszennyeződés, munkahelyi környezet,
ipari folyamatok és termékek stb.) szerepét vélték fontosabbnak.
Újabban a személyes környezet, azaz az egészségre befolyással bíró
szokások, azaz az életmód szerepe kap mind nagyobb hangsúlyt. Az
életmód – a betegségkeletkezés összefüggésében – „az egészségre
befolyással lévő személyes döntések halmaza, amelyre az egyénnek
több-kevesebb befolyással van”. Életmóddal összefüggő kockázati
tényezők a dohányzás, a helytelen táplálkozás, a mértéktelen
alkoholfogyasztás, a mozgásszegény életvitel, a drogfogyasztás, az
eltúlzott napozás, a szexuális és reprodukciós tevékenységekhez
kapcsolódó szokások. Az életmóddal összefüggő rizikófaktorok
egészségkárosító hatását epidemiológiai adatok tömege bizonyítja.

H./a. A népesség egészségi állapota

A WHO becslése szerint a Világon évente mintegy 50 millió haláleset
következik be. A daganatos betegségek – a fertőző betegségek és a
szív-és érrendszer betegségei mögött – a harmadik helyen állnak:
2008-ban a mintegy 13 millió újonnan diagnosztizált esetből 7.6 millió



daganatos beteg halt meg. A daganatok megoszlása számottevően
különbözik a fejlődő országok és a fejlett országok között.

A magyar népesség egészségi állapota kiemelkedően rossz. A
daganatos halálozás jóval magasabb az Európai átlagnál, de jelentősen
meghaladja a Közép-Kelet-európai (korábbi szocialista) országok
átlagát is (3. ábra), és a Világ mintegy 50 rendszeresen adatot
szolgáltató országa mezőnyében a „raglista” élére került.

3. ábra

Jóllehet a daganatos halálozás a szív- és érbetegségek okozta halálozás
miatt a második helyen áll minden negyedik halálesetet okozva, az
elvesztett potenciális életévek számát tekintve a daganatos halálozás az
élre kerül, mert fiatalabb korosztályokból szedi áldozatait (4. ábra).

4. ábra

A KSH által regisztrált daganatos halálesetek száma (5. ábra) az
ezredfordulón az 1948-ban regisztráltak háromszorosa volt, 1999-ben
„tetőzött”.

5. ábra



A tüdőrák – vezető halálok – okozta halálozás mára mintegy
tízszeresére emelkedett (6. ábra). Nagymértékben emelkedett a
vastagbélrák, emlőrák és prosztatarák miatti halálozás; mintegy
hatszorosára a szájüregi rákok, mintegy húszsorosára az elsődleges
májrák és a hasnyálmirigyrák miatt bekövetkezett halálozás.

6. ábra

H/b. A daganatos betegségek várható alakulása: mit
várhatunk a jövőtől?

A rákellenes küzdelem eredményességének mértékéül szolgáló,
100.000 lakosra számított halálozás évtizedek óta töretlenül emelkedik.
Ezzel a mércével mérve az utóbbi évtizedek minden rákellenes
erőfeszítése kétes értékűnek bizonyult: a rákellenes küzdelem – kudarc.
Sokak szerint csak a használt mutató, az összes daganatos halálozást
egy kalap alá vevő, korra standardizált mortalitási ráta alkalmatlansága
kelti a kudarc látszatát. S valóban, ha az egyes anatómiai helyek
halálozását külön-külön vizsgáljuk, csak a tüdőrák halálozás emelkedik
meredeken, a többi daganaté csak kisebb-nagyobb mértékben, vagy
éppen éveken át egy szinten marad, vagy csökken. Még több
bizakodásra ad okot, ha az egyes daganatok által okozott halálozás
alakulását születési halmazokat korcsoportokra bontva vizsgáljuk.
Ekkor kiderül, hogy a daganatos halálozás tulajdonképpen csak az
idősebb korosztályokban emelkedik, fiatalabb korcsoportokban viszont
stagnál, vagy éppen csökken.

Az elmúlt évtizedek megbetegedési és halálozási tendenciáinak
közvetlen kivetítése az elkövetkezendő évekre-évtizedekre a daganatos
morbiditás és mortalitás további növekedését ígéri. A növekedés nem
kis részben demográfiai okokból, azaz a népesség növekedése mellett a
várható élettartam előre jelzett kitolódása és a lakosság elöregedése
miatt következik be. A daganatos betegségek viszonylagos fontosságát
tovább fogja növelni a más betegségek, így a ma vezető helyen álló
szív és érbetegségek terén várható további javulás és a fertőző
betegségek fokozatos háttérbe szorulása a fejlődő országokban is. A
feltételezés természetesen csak akkor állhat meg, ha a
daganatkeletkezés kockázatát növelő és daganatokozó tényezők
szerepét is változatlannak tételezzük fel.

Jósolhatunk-e sikert az ismert kockázati tényezőket az életünkből
kiiktatni igyekvő megelőzési törekvéseknek?

Elméletileg, mint korábban láttuk, a daganatok nagy többségének
előidézésében szerepet játszó külső, környezeti – akár fizikai-kémiai,
akár életmóddal összefüggő – tényezők döntő többsége elkerülhető, a



daganatok nagy többsége tehát megelőzhető, ezért a rák ellen – hosszú
távon – a prevenció a legígéretesebb stratégia.

Valóban a prevenció a legígéretesebb stratégia? Az Egészségügyi
Világszervezet lyoni Nemzetközi Rákkutatási Ügynöksége (IARC) a
tudományosan megalapozott tények elemzésén alapuló becsléseket
végzett arra, hogy preventív intézkedésekkel – teoretikusan legalábbis
– milyen mértékben lehetne megelőzni az egyes daganatok
előfordulását és a halálozást. A következtetések az alábbi ábrán
olvashatók (7. ábra).

7. ábra

A szervezett szűrésben rejlő lehetőségek kihasználásával – középtávon
– a halálozás tovább mérsékelhető. Az intervenció és a remélt hatás
közötti idő-intervallum – daganatbiológiai okokból – csüggesztően
hosszú, akár 10-15-20 év is lehet.

A klinikai diagnosztikában és terápiában adódhatnak olyan
fejlemények, amelyek a gyógyulási arányszámokat javítják.

I.) Összefoglalás
Az alapkutatások számottevően hozzájárulhatnak a betegségek
genetikai hátterének, a daganatok keletkezést kiváltó okok és az azt
elősegítő tényezők, valamint a daganatok keletkezési
mechanizmusának, a daganat-gátló gyógyszerek hatásmódjának jobb
megismeréséhez, de „áttörés” a legközelebbi jövőben nem várható.

Úgy tűnik tehát, hogy a rosszindulatú daganatos betegségekkel, az
okozott egészségügyi, gazdasági, társadalmi és emberi problémákkal
még a XXI. században is együtt kell élnünk.
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