
 

II./1.2. fejezet: A daganatos betegségek szűrése
Döbrőssy Lajos

A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a szűrés jelentőségét és az
alkalmazható módszereket.
A fejezet teljesítését követően képes lesz arra, hogy megértse, hogy milyen
kritériumok alapján szerveződnek és szervezhetőek népegészségügyi
szempontból fontos szűrési programok.

Bevezetés
A rosszindulatú daganatos betegségek lakosságra vetíthető aránya és a daganat miatti
halálozás értékei is Magyarországon évtizedek óta magasabbak, mint jószerivel bárhol
másutt a világban, ráadásul a felismert daganatok jelentős része előrehaladott stádiumú.
A megbetegedési arányok változása az elsődleges megelőzés alulértékelt feladatainak a
konzekvens felvállalásától volna várható.

Kiemelten fontos a másodlagos megelőzés, azaz a szűrés feladatköre is. A
szűrővizsgálatok lényege, hogy a lehető legkorábban felismerjük a még tünetet vagy
panaszt nem okozó, de már kialakult betegséget, növelve a gyógyítás és a gyógyulás
esélyeit. Meghatározó szempont, hogy a szűréssel keresett betegség, mind az elvi
szakmai lehetőségek, mind pedig a gyakorlatban rendelkezésre álló ellátó kapacitások
tekintetében gyógyítható-ellátható legyen. A betegségcsoport meghatározása mellett
fontos, hogy azoknál az egyéneknél, csoportoknál végezzük a szűrést, akik a leginkább
veszélyeztettek a betegség kialakulása szempontjából. A szűrővizsgálatok rendszerének
kialakítása, karbantartása, illetve a szűrővizsgálatok végzése nem eseti vagy
kampányszerű feladat, hanem az orvosi előrelátás és gondosság hosszú távú
megjelenítése az egészségesek társadalmában.
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N.) Várható eredmények

A.) Meghatározás
„Tünet- és panaszmentes személyek időről-időre megismételt, a tünetmentes célállapot
felismerésére alkalmas módszerrel végzett vizsgálata azzal a céllal, hogy egyes
célállapotok fennállásának valószínűségét kizárja, vagy valószínűsítse.”

B.) A szűrés kritériumai

Melyek a szűrés
kritériumai?

Az 1. ábra a szűrés kritériumait sorolja fel.

1. ábra

C.) Fejlődésmenet
A daganatok kialakulása az élettani állapotból a klinikai megjelenésig egy időben
elhúzódó, több szakaszból összetevődő folyamat (2. ábra), amelyben az első
„szakaszhatárt” a daganatkeletkezés molekuláris-genetikai szinten végbemenő biológiai
kezdete jelenti, amelyet a kockázati tényezőknek („rizikófaktorok”) az élettani
állapotban érvényesülő expozíciója előz meg; ez az „elsődleges megelőzésre” szolgáló
időszak.

2. ábra

A másik „szakaszhatárt” a betegség tüneteinek és panaszok megjelenése jelenti, amelyek
nyomán a beteg orvoshoz fordul („klinikai szakasz”); ezt megelőzi egy olyan hosszabb-
rövidebb ideig tartó időszak, amely alatt a még tünetmentes daganat valamilyen
paraméterében már jelt ad magáról (például jellegzetes morfológiájú sejtek válnak le a
méhnyak felszínéről, röntgenvizsgálattal jellegzetes árnyékot ad az emlőben, vagy a
vastagbél rejtetten vérzik), ezért alkalmas módszerrel kimutatható. Ez a „preklinikai
kimutathatóság szakasza” („preclinical detectable phase”, PCDP). Ebben a szakaszban
a panasz- és tünetmentes személyek időről-időre végzett szűrővizsgálata alkalmas
módszerrel jó esélyt ad a kialakulóban lévő daganat mielőbbi felismerésére; az így
felfedezett preinvazív, vagy korai invazív állapotok gyógyító kezelése esélyt ad a halálos
kimenetel kivédésére („másodlagos megelőzés”).

D.) Célállapotok



A szűrővizsgálat célja az, hogy „kiszűrje” a kialakulásának kezdeti szakában lévő
betegséget, mint amilyen a még nem invazív „in situ” rák, és a rákkeletkezés számára
talajt jelentő megelőző állapotokat, amelyekből esetleg invazív rák alakulhatna ki, ha az
időben érkezett felismerés és kezelés ezt meg nem gátolná. A szűrővizsgálatot követően
a vizsgált személy korábban jut orvosi ellátáshoz, mint szűrés nélkül jutott volna, a
szűrés időben előbbre hozza a diagnózist és a kezelést.

E.) Hatásosság kritériumai
A bizonyítékon alapuló népegészségügyi döntéshozatal („evidence-based public health,
EBPH) konvenciói szerint a szűrővizsgálat kizárólagos bizonyítéka a célbetegségből
származó halálozás mérséklődése a céllakosságban. A felismert daganatok kedvezőbb
stádium-megoszlását („lenght-bias”) (3. ábra), és a túlélési idő meghosszabbodását
(„lead-bias”) (4.ábra) csalókának tartják, és nem fogadják el a hatásosság bizonyítékául.

3. ábra 4. ábra

 

F.) Módszerek kritériumai

Melyek a szűrési
módszer
kritériumai?

Alapvető követelmény az alkalmasság, azaz, hogy képes legyen kimutatni a klinikai
tüneteket még nem okozó korai daganatot, vagy annak megelőző állapotait. A szűrési
módszer kívánatos kritériumai az 5. ábrán olvashatók.

5. ábra

G.) Lehetséges tévedések

Mit jelent az
intervallum-rák
fogalma?

Kétirányú tévedésre van lehetőség. A tévesen negatívnak véleményezett esetek egy
részében két egymást követő szűrővizsgálat közötti időben, klinikai úton felfedezett
daganatokat intervallum-ráknak nevezik. Tévesen pozitív esetekben a szűrést követő
vizsgálatok fényt derítenek a tévedésre.

H.) Alkalmazható módszerek
A 6. ábrán az egyes szervrendszeri daganatok szűrésére alkalmas módszerek vannak
felsorolva.



6. ábra

I.) Kétféle alkalmazásmód
Alkalomszerű (opportunisztikus) szűrés névvel illetik a bármely más célból végzett
orvosi vizsgálatokhoz kapcsolt szűrővizsgálatokat; ezek az orvosi gyakorlat részét
képezik;

Szervezett lakossági szűrővizsgálatot („organized screening”): meghatározott
közigazgatási egységekben a szolgáltató (egészségügyi ellátórendszer) által
kezdeményezett, közpénzből finanszírozott, az egészségügyi ellátórendszerbe integrált
népegészségügyi tevékenység, amely során a nem és életkor alapján veszélyeztetettnek
minősülő lakosságcsoportok tagjait személy szerint hívják meg és követik. Feltétele,
hogy a gyakorisága miatt népegészségügyi fontosságú betegségek felkutatására szolgál,
és kizárólag bizonyítottan hatásos vizsgáló módszerrel végezhető.

A szervezett szűrés a tájékoztatáson alapuló önkéntesség elve („informed consent”)
alapján működik.

Ezt a feltételrendszert jelenleg csak három szűrési módozat elégíti ki, ezeket a 7. ábrán
soroltuk fel.

7. ábra

J.) A szervezett szűrés célja és elemei

Mely elemei teszik
lehetővé egy szűrési
programnak a
szervezett
szűréseken való
optimális részvételt?

Célja, hogy optimálissá tegyék a lakosság részvételét a szűrőprogramban. Ennek
érdekében a 8. ábrán felsorolt elemei lettek meghatározva a szűrésnek.



8. ábra

K.) Az egyes daganatos betegségek szervezett szűrővizsgálata
A szervezett lakosságszűrés lehetőségeit az Európa Tanács lakosságszűréssel foglalkozó
2003/878/E.C. számú ajánlása határozta meg.

Magyarországon – a Nemzeti Népegészségügyi Program keretében – 2002 óta folyik
szervezett népegészségügyi lakosságszűrés.

K./a. Méhnyakszűrés

A méhnyakszűrés bizonyítottan hatásos módszere a méhnyak hüvelyi felszínéről és a
nyakcsatornából vett sejtkenet mikroszkópos vizsgálata, azaz a citológiai vizsgálat,
amely képes tünetmentes állapotban kimutatni a méhnyak enyhe és közepes súlyosságú
diszpláziás hámelváltozásait, in situ rákját (cervix intraepithelialis neoplasiái, CIN1,
CIN2 és CIN3) valamint kora invazív rákját. Az optimális szűrési intervallum 3-5 év
között van. Ennél gyakrabban ismételt szűrés - tekintettel a méhnyakrák
fejlődésmenetére - szakmailag indokolatlan.

A humán papillomvírus (HPV) és szűrés mint elsődleges szűrővizsgálati eljárás, ez idő
szerint nem ajánlott. Az újabban előállított, a HPV leggyakoribb altípusaival szemben
védelmet ígérő vakcinákat a szexuális élet megkezdése előtt ajánlott alkalmazni. A
vakcináció a hagyományos szűrési protokollt – egyelőre – nem befolyásolja.

K./b. Emlőszűrés

Az emlő nem tapintható daganatos gócainak kimutatásához kellő feloldóképességgel
kizárólag az emlők lágyrész-röntgenvizsgálata, a mammográfia, rendelkezik, amely
képet tud adni nemcsak az emlő állományában fejlődő kicsi, akár 5 mm átmérőjű, még
nem invazív, vagy korai invazív rákokról, hanem a rákra jellegzetes, intenzív
röntgenárnyékot adó képződmények, a mikrokalcifikáció, vagy szerkezeti átépülés
jelenlétében még a rejtetten növekvő, nem tapintható daganatokat is megbízhatóan
mutatja ki. Az emlővizsgálatot kétévente ajánlják. Az emlők módszeres áttapintása, a
fizikális emlővizsgálat, mammográfiás vizsgálat kiegészítéseképpen, azzal együtt
gyakorolva növelheti a szűrővizsgálat eredményességét.

Önszűrés?

A helytelenül „önszűrésnek” nevezett önvizsgálatának („breast self examination”, BSE)
értéke máig vitatott; az emlődaganat keresése helyett az önmegfigyelésen alapuló
egészségtudatosságot („Ismerd meg emlőidet”) ajánlják.

K./c. Vastagbélszűrés

Az adenoma-carcinoma fejlődési láncolaton keresztül kialakult daganatokat sporadikus
rákoknak nevezik. A kifejlődőben lévő daganat – időben – szakaszosan vérzik, ez e
daganatot, vagy az azt megelőző polipokat szűrővizsgálatra alkalmassá teszi. A
székletbeli rejtett vérzés a székletmintából a hemoglobin peroxidáz-szerű aktivitása
alapján (guajak-próba, gFOBT), vagy az emberi vérfehérjére specifikus immunológiai



Milyen lehetőségei
vannak az occult
vérzés
kimutatásának?

teszttel (iFOBT, vagy FIT). A szűrés kétévente ajánlott. A nem-negatív lelet csak a vér
jelenlétét jelzi, helyét és eredetét kolonoszkópos vizsgálattal kell tisztázni („kétlépcsős
stratégia”). A vastagbélszűrés „aranya standardja” a kolonoszkópos vizsgálat.

Vannak hívei az „egy lépcsős stratégiának”, amely akár csak „egyszer egy életben”
endoszkópos (flexibilis szigmoidoszkóp, kolonoszkóp) vizsgálat elvégzését ajánlják.
Ennek társadalmi elfogadottsága alacsony, ezért széleskörű lakossági szűrővizsgálatra
nem ajánlott. Egyéb módszerek, úgymint a széklet DNS-meghatározás, virtuális
colonoscopia (CT-colonographia, piruvátkináze meghatározás [M2-PK) stb. még nem
nyertek teret.

L.) Más szűrési módozatok
A hatásosság epidemiológiai bizonyítékával nem rendelkező szűrési módozatokat
(prosztata-, szájüregi szűrés, szűrés a tüdőrák korábbi felismerésére stb.) szervezett
módon nem, csak alkalomszerűen, az orvosi gyakorlat keretében lehet alkalmazni.
Alkalmazásuk az „onkológiai éberség” jegyében ajánlott.

M.) A szűrés elkerülendő mellékhatásai

Milyen
mellékhatásai
lehetnek a
szűrőprogramoknak?

A szűrés nemcsak haszonnal jár, hanem károkat is okozhat. A szűrés elutasításának okai
között szerepelnek a nemkívánatos lélektani mellékhatások, úgymint a rákbetegségnek
a közfelfogásban rögzült negatív képe, és a gyógyíthatóságát illető kételyek. Továbbá, a
szűrővizsgálat megtapasztalásával közvetlenül összefüggő okok (az „intim szféra”
sértése, feltételezett fájdalmasság, a közeg barátságtalansága stb.).

Figyelembe kell venni, hogy a szűrésen megjelenő egészséges, vagy magukat
egészségesnek vélő emberek tűrőképessége alacsonyabb a panaszok miatt orvoshoz
fordulókénál. A vizsgált személyek – nem lévén tisztában a nem-negatív lelet
jelentésével – gyakran betegségként élik meg a „valószínűséget”, azaz a kockázatot.
Végül, várakozás a szűrésre, az eredményre, esetleg a tisztázó vizsgálatra, a
várakozással járó bizonytalanságérzés aggodalmak forrása lehet. Hasonlóképpen – a
tisztázódásig – a tévesen pozitív lelet is. A mellékhatások kiküszöbölésének módjai a
szakmai munka minőségének optimalizálása, jó kommunikáció, különösen a szűrés
előtti tájékoztatás.

N.) Várható eredmények
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Nemzetközi Rákkutató Ügynöksége (IARC)
becslése szerint a sejtvizsgálatot alkalmazó méhnyakrákszűrés 25-65 év között 3
évenként ismételve 90%-kal, az 50 év fölötti nők kétévenkénti mammográfiás vizsgálata
35-40%-kal, az 50 év feletti férfiak és nők székletbeli rejtett vér immunológiai
kimutatásán alapuló szűrővizsgálata mintegy 25-30%-kal lenne képes csökkenteni a
vastagbélrákból eredő halálozást.
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