
 

II./1.3. Daganatos betegségek megelőzése
Borbényi Erika

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató mindazokat az evidenciával bíró
lehetőségeket, amelyek a rosszindulatú daganatos megbetegedések tekintetében
a tudomány jelenlegi állása szerint rendelkezésre állnak.
A fejezet elvégzését követően képes lesz a hallgató arra, hogy kialakítsa, és a
későbbiekben alkalmazza saját preventív szemléletmódját a modern onkológia
álláspontja alapján.

Bevezetés
Epidemiológiai becslések szerint a daganatok 70-80 %-át környezeti és életmódi
tényezők okozzák, így ennek megfelelően elméletileg a daganatos morbiditást és
mortalitást csaknem 80%-kal lehetne csökkenteni. A WHO állásfoglalása szerint is a
rákbetegségek legalább egyharmada megelőzhető. Ennek megfelelően a prevenció célja,
hogy megakadályozza a rákkeltő anyagok szervezetbe kerülését, valamint a hatások
érvényesülését. A rákprevenció a leginkább költséghatékony, és hosszú távú stratégia a
morbiditás és a mortalitás csökkentését illetően, szemben a diagnosztika, illetve a
kezelések hasznával. Az Egészségügyi Világszervezet 58. Közgyűlése 2005–ben állást
foglalt a rák megelőzéséről, illetve a tagországok saját rákmegelőző programjának
kialakításáról. A WHO „National Cancer Control Programmes” irányelveit és ajánlásait
követve született meg hazánkban is 2006-ban a Nemzeti Rákellenes Program.
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A.) A daganat-megelőzés elméleti háttere

Mi a daganat
prevenció célja?

A daganat prevenció célja, a módosítható daganatrizikók csökkentése, a rákkeltő
anyagok szervezetbe kerülésének megakadályozása, illetve a már bejutott ágensek
onkogén hatásainak megakadályozása. Ez utóbbit nevezzük kemoprevenciónak,
amelynek során a kialakult DNS károsodásokat semlegesítjük (apoptozis elősegítése,
DNS repair aktivitás fokozódása, mutagén metabolitok eliminálása).

Korunk medicinája a daganat prevenció sejtbiológiai, molekulárbiológiai alapjait
vizsgálja. A kutatások azt igazolják, hogy a DNS károsodás és a létrejött gén instabilitás
az öregedés, degeneratív állapot vagy a daganatképződés irányába tereli a felnőtt
szervezet ős – és progenitor sejtjeit. (1. ábra)

Az epigenetika
az örökítő anyag
működésére
ható környezeti
tényezőket
vizsgálja.

Az utóbbi években egy új terület, az epigenetika indult fejlődésnek, mely az örökítő
anyag működésére ható környezeti tényezőket vizsgálja. Az epigenetika elnevezés a
genom kifejeződésének mindazon változásaira utal, melyeket nem mutációk vagy a
DNS bázissorrend változásai okoznak. Más szavakkal az epigenetika azokat a
többszörös szabályozó mechanizmusokat foglalja magába, amelyek a genetikai
szerkezet “felett” (görög–epi) működnek. Ezen mechanizmusokat többek között olyan
külső faktorok befolyásolják, mint a táplálkozás, a stressz és a testmozgás. Az
epigenetika tehát azokat a külső tényezőket foglalja magában, melyek hatással vannak a
genom aktivitására.

A telomérák, a kromoszómák stabilitásának védelmét szolgáló sapkaszerű
képződmények, szintén epigenetikus kontroll alatt állnak. A telomérák minden
sejtosztódás alkalmával rövidülnek, pillanatnyi állapotuk információval szolgálhat a sejt
életkoráról és bizonyos betegségek rizikójáról, azok progressziójáról, akár egyes
rákbetegségek, mint például az emlő-, a prosztata-, a vastagbél-, a hólyag-, és a fej-nyaki
tumorok, valamint a tüdő- és veserák prognosztikájáról is. A telomérák rövidülését a
telomeráz enzim működése ellensúlyozza. (2.ábra)



Az immunrendszer sejtjeinek életmódi és környezeti tényezők következtében lecsökkent
telomeráz aktivitása, a kevéssé kompenzált telomer rövidülések kockázati tényezők, és
az immunválasz elerőtlenedéséhez vezethetnek malignus betegségekben. Ugyanakkor az
is igazolt, hogy a betegek perifériás mononukleáris sejtjeiben (PBMC) - amelyek többek
között TNF alfát termelnek - a telomeráz enzim aktivitásának növekedése mutatható ki
komplex életmódváltás következtében. Az életmódváltás azon kockázati tényezők
megváltoztatásán alapul, amelyek igazoltan fokozzák a daganatos megbetegedések
előfordulási gyakoriságát és súlyosságát.

B.) Módosítható rizikófaktorok

B.)a. Dohányzás

A dohányzás a
leginkább
befolyásolható
kóroki tényező!

A dohányzás az egyik, leginkább befolyásolható kóroki tényező a daganatos morbiditás
és mortalitás tekintetében a mai világban. A statisztikák szerint a tüdőrák halálozás
80-90%-ban és a daganatos összhalálozás körülbelül 30%-ban szerepel a dohányzás
kóroki tényezőként. Fontos a csomagév kiszámítása. Ennek alapján becsülhető a rizikó.
(1 csomag (=20 szál) cigaretta naponta 1 éven át, az 1 csomagév 2 csomag naponta:2
csomagév, 1 csomag naponta 15 éven át 15 csomagév…stb) Egy átfogó stratégia,
beleértve a dohánytermékek reklámozásának tilalmát és a leszokást segítő programok
kialakítását, csökkentheti a dohányfogyasztás sok országban. Emlőrák tekintetében nincs
egyértelműen igazolt hatás; a British Journal of Cancer 2002-ben megjelent közleménye
szerint – amikor is collaborativ reanalizis eredményeként 53 epidemiológiai
vizsgálatban résztvevő csaknem 60 000 emlőrákos nő adatait hasonlították össze
csaknem 100 000 fenti betegségben nem szenvedő nő adataival. Az azonban
beigazolódott, hogy a dohányzásnak általános rákrizikó növelő hatása van. Több
tanulmány igazolta azt is, hogy a passzív dohányzás, különösen, ha fiatal életkorban éri a
szervezetet, kissé megemeli az emlőrák rizikót.

A passzív
dohányzás,
különösen, ha
fiatal életkorban
éri a szervezetet,
megemeli az
emlőrák rizikó!

Prosztatarákkal kapcsolatos vizsgálatok feltételezik, hogy van összefüggés a dohányzás
és az emelkedett rizikó között, de például egy 1994-ben megjelent amerikai vizsgálat
nem mer egyértelműen állást foglalni az összefüggést az oki tényezők összetettsége
miatt. 2007–ben jelent meg a Health Professionals Follow-up Study közleménye, amely
az egészségügyi dolgozók körében követte a rizikófaktorok szerepét a prosztatarák
gyakorisága és előrehaladása tekintetében, amelynek következtetéseit azóta számtalan
vizsgálat alátámasztotta. 10 különböző rizikófaktort vizsgáltak, dohányzás, fizikai
aktivitás, BMI, családi előfordulás, származás, magasság, napi energia-bevitel kalcium,
paradicsomszósz és alfa-linolénsav bevitel szempontjából. Ezekből négy faktor igazolta
statisztikailag szignifikáns módon kapcsolatát a prosztatarák kockázatával: az
afro-amerikai származás, a pozitív családi kórtörténet, amelyek a fokozódásával vannak
összefüggésben, illetve a magasabb paradicsomszósz és alfa-linolénsav bevitel, amelyek
a rizikó csökkenésével kapcsolatosak.

A tartós, több

Vastag- ill. végbélrák tekintetében a dohányzás rizikófokozó hatása az elmúlt
évtizedekben egyértelműen igazolódott annak ellenére, hogy korábban ezzel ellentétes
megállapítást is tettek kutatók. Az epidemiológiai megfigyelések egyértelműen
igazolták, a dohányzás kockázatfokozó effektusát benignus colorectalis adenomák
tekintetében. Fenti adenomák azonban gyakran malignizálódnak. Az Amerikai Nemzeti
Rákkutató Intézet 1994–ben közölte prospektív vizsgálati eredményét, amely a



évtizedes
dohányzás
fokozza a
colorectalis
malignomák
kialakulásának
valószínűségét!

dohányzás és a bél és végbéldaganatok rizikójának összefüggéseit vizsgálta a Health
Professionals Follow-up Study adatai alapján. Az 1986 és 1992 között csaknem 50 000
férfit vizsgáltak. Az eredmények azt mutatják, hogy a tartós, több évtizedes dohányzás
fokozza a colorectalis daganatok, valamint a daganatmegelőző állapotok kialakulását is.
Az eredmények azt mutatják, hogy a tartós, több évtizedes dohányzás fokozza a
colorectalis malignomák kialakulásának valószínűségét, valamint a daganatmegelőző
állapotok kialakulását is. Fenti adatok rávilágítanak arra, hogy fokozni kell a dohányzás
elleni küzdelmet, különösen a fiataloknál, valamint a szűrővizsgálatok fontosságát erős
dohányosoknál.

A dohányzás
abbahagyása
után
megközelítőleg
10-15 év után
lesz átlagos a
volt dohányos
rizikója
tüdőrákot
illetően!

Tüdőrák vonatkozásában már 1950-ben felismerték, hogy ez az egyik leginkább
kimutatható és változtatható rizikófaktor a pulmonális malignus folyamatok morbiditását
és mortalitását illetően. A dohányzás okozza a tüdő rosszindulatú megbetegedéseinek
80-90 % -át és a dohányosok 10-12 %-a betegszik meg tüdőrákban. A dohányzás
abbahagyása után megközelítőleg 10-15 év után lesz átlagos a volt dohányos rizikója
tüdőrákot illetően. Ha valami csoda folytán egyik napról a másikra megszűnne a
dohányzás, 15-20 év elteltével a megbetegedések száma a jelenlegi 10-15%-ára esne
vissza! A dohányfüst számos veszélyes vegyületet (nitrózaminok, benzpirének,
benzantracén) tartalmaz, ami erősen veszélyezteti a légutak sejtjeinek genetikai
strukturáját, és ez a folyamat elindíthatja a sejtek rosszindulatú átalakulását. A WHO
adatai alapján több mint 1,1 milliárd ember dohányzik a világon (Európában 200 millió).

Nagy veszélyt
jelent a
születendő
generációra az,
hogy a 18-24
éves nők 42%-a
dohányzik
rendszeresen!

Napjainkban Magyarországon a felnőtt lakosság 36%-a dohányzik rendszeresen (a
férfiak 42%-a, a nők 28%-a). A tendencia, főként a nők és a fiatalok körében, emelkedő
jellegű. 1995-ben a 15-18 éves, serdülőkorú fiúk körében 37%-osnak találták a
dohányzók arányát. 1999-ben ez 45%-ra emelkedett. Megdöbbentő, hogy a hasonló korú
lányok között ez az arány még magasabb (47%). Nagyon nagy veszélyt jelent a
születendő generációra az, hogy a 18-24 éves nők 42%-a dohányzik rendszeresen
(1995-ben csak 25%-a!). A világ értékelhető adatot szolgáltató országai között a magyar
felnőtt lakossága cigarettafogyasztása a lista 1970-es 13. helyéről (2940 szál
cigaretta/év) a 3. helyére ugrott (3260 szál cigaretta/év) Hatékony módszernek tűnik a
megelőzés, hogy a tizenévesek ne szokjanak rá a dohányzásra. A jelenlegi tendenciák
sajnos nem erre utalnak. Számos vizsgálat alapján az is kiderült, hogy az élet során
passzívan elszenvedett dohányfüst expozíció is fokozza a tüdőrák kialakulásának
kockázatát. A betegség kialakulásának hátterében megközelítőleg 5 %-ban áll passzív
dohányzás. Egy amerikai felmérés szerint különösen fokozott rizikót jelez, ha valaki 25
éves kor alatt szenvedett rendszeres dohányfüst expozíciót. Ez felhívja a figyelmet a
szülők felelősségére, és a fiatalkori dohányzási szokások megváltoztatására. Egy
nemrégiben megjelent közlemény szerint a budapesti óvodások 29%-a passzív
dohányos. Mit is jelent ez? 2009-ben több mint 13 000 3-6 éves gyermeket.

B.)b. Táplálkozás

Az emelkedett
BMI általános
rákrizikót jelent!

A táplálkozás szintén fontos prevenciós faktor. A túlsúly és az elhízás, különösen a
haskörfogat növekedés, a visceralis zsírszövet felszaporodása számos malignitás, mint
például a nyelőcső, vastag-, végbélrák, az emlő, endometrium és a vese malignomák.
Úgy tűnik, a kutatások alapján, hogy az emelkedett BMI általános rákrizikót jelent –
mint ahogyan számtalan más krónikus betegség kockázatát is növeli.

Az emlőrák egyik legfontosabb, módosítható kockázati tényezője. Ha BMI >31 kg/m2
esetén a kockázat 1,59-szeres; 20 kg-nál nagyobb postmenopauzális súlygyarapodás
esetén a kockázat 1,99-szeres. Hulka és munkatársai által szerkesztett rizikóbecslő
táblázat adatai is ezt jelzik (3. ábra). Ezen kívül is számos tanulmány foglalkozik az
emelkedett BMI és az emelkedett emlőrák rizikó összefüggéseivel (4. ábra).



A testsúly növekedésének a prosztatarák kockázatnövelésében is szerepe van.
Számtalan közlemény található a világ jelentős onkológiai és urológiai szaklapjában
fenti rizikótényezővel. Úgy tűnik, minden 10 kg testsúlynövekedés a kockázatrizikót
1.4–el emeli. Az Amerikai Rákszövetség Epidemiológiai és Kutatási központja által
2006-ban megjelentetett közlemény a Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort
vizsgálatának eredményeiről, számol be a BMI, testsúlyváltozás és a prosztatarák rizikó
összefüggéseiről. Csaknem 70 000 férfi adatait tekintették át. Ez volt az első komoly
vizsgálat, amely a BMI változás és a prosztatarák rizikó közötti összefüggést vizsgálta.

A BMI
emelkedése az
egyik
legjelentősebb
rizikófokozó
tényező
colorectális
daganatok
esetén is!

Több nemzetközi vizsgálat is jelezte, hogy a BMI emelkedése az egyik legjelentősebb
rizikófokozó tényező colorectális daganatok esetén is. Számtalan nagy esetszámú
vizsgálat azt is igazolta, hogy a haskörfogat növekedése, a hasüregi, zsigerek között
felszaporodott zsírmennyiség még kifejezettebb jelzője a fokozott rizikónak, mint a BMI
növekedés. A legvalószínűbb ok az, hogy a test zsírszövetének felszaporodása magasabb
hormonszinteket eredményez, és ez úgy tűnik, megemeli a betegség rizikóját.

Tüdőrák tekintetében fordított a helyzet. A WHO adatai szerint minden 5 kg/m2 BMI
csökkenés 35% tüdőrák halálozási esélyfokozódást eredményez, azonban csak az aktív
dohányosoknál. A BMI fordított arányban áll a tüdőrák kockázatával, de csak aktív
illetve volt dohányosoknál. Vagyis minél soványabb egy volt, vagy aktív dohányos,
annál nagyobb a rizikója tüdőrákot illetően. A hasi zsírszövet felszaporodása, a
haskörfogat növekedése azonban egyenes arányban áll a tüdőrák kialakulásának
kockázatával. Az ideális étkezési piramis az 5. ábrán látható.

B.)c. Fizikai aktivitás

Egyre több tudományos kutatási eredmény számol be a rendszeres, nem megterhelő
fizikai aktivitás előnyeiről az általános daganatrizikó csökkentése tekintetében. Nagy
esetszámú kohort vizsgálatok eredménye alapján a fizikai aktivitás tekintetében (az
aktivitás mértékétől függően) akár 30%-kal is kisebb lehet az emlőrák rizikó a
menopausa előtt.

Az RR a terhelés mértékétől és a testalkattól függően 11–22%-kal is csökkenhet a
menopausa után.



Fizikálisan aktív
nőknél
20-40%-kal
alacsonyabb az
emlőrák rizikó!

A WHO közleménye szerint – fizikálisan aktív nőknél 20-40%-kal alacsonyabb az
emlőrák rizikó (függetlenül a menopauzális statustól, és az aktivitás intenzitásától)

JAMA közleménye szerint heti 3-5 óra séta 26-40%-al csökkenti az emlőrák halálozást
(ennél több nem csökkenti jobban).

Ez igazolódott a prosztatarák tekintetében is. Egy 2003-ban közölt prospektív kohort
vizsgálat eredménye szerint - amely többek között a fizikai aktivitás szerepét is vizsgálta
csaknem 50 000, korát tekintve 40-75 év közötti egészségügyi dolgozó férfit vizsgálva
1986-tól 2000 – ig – a fizikai aktivitás egyértelmű rizikócsökkentő hatású szereppel bír
prosztatarák tekintetében.

A fizikálisan aktív emberek, akik legalább napi fél órát töltenek testmozgással,
alacsonyabb rizikóval rendelkeznek a vastag és végbélrákot illetően. Fentiek hátterében
nagy valószínűséggel az áll, hogy a rendszeres fizikai aktivitás bizonyos hormonok, és
növekedési faktorok szintjére hatással van. Számtalan kutatás igazolta a rendszeres
testmozgás szerepét más egyéb daganatos, anyagcsere és szív-érrendszeri
megbetegedéseket illetően is.

A fizikai
aktivitás hiánya
fontos szerepet
játszik a vastag
és végbél
daganatok
kialakulásában
is!

Egy 2002-ben leközölt amerikai case-control study szerint a fizikai aktivitás hiánya
fontos szerepet játszik a vastag és végbél daganatok kialakulásában. Szignifikánsan
igazolódott, hogy önálló jósló faktorként szerepel. Erre a vizsgálatra alapozva nagyon
valószínű, hogy a rendszeres testmozgás multiplex biológiai folyamatokon fejti ki és
ennek van hatása a daganatképződés folyamatára

A tüdőrák és a fizikai aktivitás kapcsolatát több komoly kutatás vizsgálta. A 2006 – ban
egy amerikai szaklapban (Cancer Epidemiol Biomarkers Prev) megjelent Iowa
Women's Health Study eredményei – ahol is 1986-tól 2002-ig csaknem 40 000 nőt
vizsgáltak, többek között a fizikai aktivitást is mérve - azt találták, hogy a fizikai
aktivitás képes csökkenteni a tüdőrák rizikóját volt illetve aktív dohányosoknál is. Egy
másik prospektív vizsgálat eredményeit az Amerikan Journal Epidemiology közölte le
2009-ben, (National Institutes of Health-AARP Diet and Health Study), amikor is több
mint 500 000, 50-71 éves korú férfit és nőt vizsgáltak 1995-1996 –tól 2003 – ig. Fenti
időszakban csaknem 7 000 új tüdődaganatot diagnosztizáltak, és azt találták, hogy mind
a volt, mind az aktív dohányosoknál a fizikai aktivitás képes csökkenteni a tüdőrák
rizikóját. Ezzel ellentétben azt találták, hogy a soha nem dohányzóknál a kapcsolat nem
szignifikáns. Fentiek magyarázatát valószínűleg további vizsgálatok adják majd meg.

B.)d. Infekciók

A daganatos
mortalitás 6%
a-nak hátterében
állnak
infekciók!

Az ipari országokban a daganatos mortalitás 6% a-nak hátterében állnak infekciók. (ez a
fejlődő országokban magasabb közel 22%). Hepatitis B és C állhat a primer
hepatocelluláris carcinoma (HCC) hátterében, illetve bizonyos humán papilloma vírus
HPV törzsfertőzések okozhatnak cervix carcinomát. A Helicobacter pylori baktérium
növeli a gyomorrák kialakulásának esélyét, és egyes országokban a schistosomiasis
növeli a húgyhólyag rák és más országokban pedig a májmétely növeli a
cholangiocarcinoma kockázatát. Megelőző intézkedések közé tartozik a megfelelő
edukáció, védőoltás, és a fertőzések megelőzése. (szexualitás biztonsága) Több
tudományos közlemény foglalkozik azzal a ténnyel is, hogy a szexuális partner
gonorrhea, HPV, Trichomonas, vagy bármely szexuális úton átvihető betegsége (STD)
rizikófokozó lehet prosztatarák tekintetében. A kockázatnövekedés hátterében nagy
valószínűséggel a kialakult gyulladás állhat. Egy 2005 - ben megjelent méta-analízis
során 29 case-control (eset-kontrollált) vizsgálatot azonosítottak, amelynek során több
mint hatezer prosztatarákos és több mint hétezer kontroll személyt hasonlítottak össze.
Szignifikánsan emelkedett rizikót találtak prosztatarákra a STD (szexuális úton terjedő
betegségek) esetén, (gonorrhea, HPV stb..) Későbbi kutatások valószínűleg megerősítik
ennek az egyébként befolyásolható rizikófaktornak a jelentőségét.

B.)e. Környezeti hatások

Ismert, hogy az ionizáló sugárzás is szerepet játszik - elsősorban a bőr rosszindulatú
daganatainak kialakulásában. Az ultraibolya (UV) sugárzás része a nap kibocsátott



elektromágneses spektrumának. Mivel az UVC sugarakat (100-280 nm hullámhosszú)
elnyeli a légköri ózon, a legtöbb sugárzás UVA tartományban (315-400 nm) és
mintegy 10%-ban az UVB sugarak (280-315 nm) formájában éri el a Föld felszínét.
UVA és UVB megfelelő mennyiségben nélkülözhetetlen a D-vitamin szintézisre, de a
túlzott expozíció akut és krónikus egészségkárosító hatást fejt ki a bőr, szem és az
immunrendszer tekintetében.

Az anorganikus
arzén belégzése
fokozza a
tüdőrák
rizikóját!

Az ivóvíz arzéntartalma a kutatások adatai alapján emeli a tüdőrák kialakulásának
rizikóját. Az International Agency for Research on Cancer (IARC) 1980 ban már
kimutatta, hogy nagy valószínűsége van annak, hogy az anorganikus arzén belégzése
fokozza a tüdőrák rizikóját. 2004-ben kiegészítette az ivóvíz arzéntartalmával, mint
rizikófokozó tényezővel. Vizsgálataik során ugyanis az derült ki, hogy az arzén
expozíció, akár belégzéssel, akár az ivóvízzel elfogyasztva fokozza a vizelet
arzéntartalmát és ez erős összefüggésben van tüdőrák kialakulásának kockázatával,
függetlenül attól, hogy milyen úton jutott a szervezetbe.

Radon expozíció és a tüdőrák kapcsolata is igazolt. A radon egy láthatatlan, szagtalan,
de radioaktív nemesgáz. A radon a Föld kőzeteiből és a talajból, valamint a rádium és az
uránium lebomlása során kerül a levegőbe. Egy európai tanulmány megerősítette, hogy a
tüdőrák kialakulásának második leggyakrabban előforduló oka - a dohányzást követően
- a radon terhelés. A radon gáz a talaj mélyebb rétegeiből ezek átjárhatóságának
függvényében - a garázsok és a szuterének repedésein keresztül - szivárog a lakásokba,
és nagyobb mennyiségben halmozódik fel családi házakban és földszinti lakásokban,
mint az emeletes házak emeleti lakásaiban. Fenti sugárzás magasabbnak tűnik
uránbányák közelében, illetve a gránit-összetételű földrajzi területeken.

Legutóbbi évtizedekben figyeltünk fel az elektromágneses sugárzás jelentőségére,
illetve az esetleges kóroki szerepére mindennapi életünkben. Epidemiológiai adatok
jelezték, az esetleges kapcsolatot az elektroszmog és a leukémia, esetleg agydaganatok
között.

In vitro és in vivo kísérletek nem nyújtottak megfelelő evidenciát a döntő
következtetések számára. Mindazonáltal az elektromágneses mezők és azok biológiai
hatásai közti kapcsolat valószínűsíthető. Annak ellenére, hogy a mobiltelefon átjátszók
okozta expozíció lehetséges mellékhatásait illető tudásunk korlátozott, mégis nagy
jelentőséggel bír a rizikók ismerete. WHO keretprogramokon belül több országra
kiterjedő large-scale vizsgálatok zajlanak napjainkban és adnak majd választ a jelenleg
még megoldatlan kérdésekre.

B.)f. Foglalkozási ártalmak

Kadmium expozícióval járó foglalkozás emeli a prosztatarák rizikóját. Földműves,
fémmunkás, villanykörte izzók gyártása, mechanikai szerelő, gumigyári, akkumulátor
gyári munkásnál is fokozottabb rizikó jelentkezik prosztatarák tekintetében.

Egy 2010-ben megjelent európai felmérés szerint, amely az Európai Geológiai Felmérés
Fórumának adatbázisát használta fel a kadmium eloszlás vizsgálatára. Bizonyos
műtrágyák, és azok megjelenése az élelmiszerekben magasabb kadmium terheltséget
jelez. Néhány összefüggés kimutatható a kadmium terheltség és a korfüggő prosztatarák
kialakulásának rizikója között.

Egy 2009-ben megjelent közlemény szintén jelzi az összefüggést a kadmium terheltség
és a prosztatarák kockázatának emelkedése között.

Azbeszt expozíció és a vastag és végbéldaganatok összefüggése sokáig vitatott volt. A
Beta-Carotene and Retinol Efficacy Trial (CARET) 2005-ben megjelent eredményei
szerint – amikor is – 1984 és 2004 között csaknem 4000 résztvevőt követve azt igazolta,
hogy a vastag és végbélrák kialakulásának kockázata megemelkedett azon emberek
között, akik foglalkozásuk következtében tartós azbeszthatásnak vannak kitéve, és
akiknél már gyakran a mellhártyán is kialakultak azbeszt által kiváltott, radiológiai
vizsgálattal igazolt elváltozások. Elsősorban a bányászok, és a feldolgozó munkások
veszélyeztetettek.

A foglalkozásból eredő toxikus behatások, mint pld. az azbeszt (szilikátásványok –



többnyire krizotil és amfibol – gyűjtőneve) expozíció magasabb kockázatot jelent
tüdőrák kialakulása szempontjából. Nagy valószínűséggel a sejtek genetikai
struktúrájának károsításával fejti ki hatását, és hozza létre a rosszindulatú elfajulást.
Aktív dohányosoknál a két rizikó együttes jelenléte nagyon magas kockázatot
eredményez. Egy nagy esetszámú meta-analízis az azbesztfüggő rákkockázatot illetően
kimutatta, hogy fontos az azbeszt szemcsék mérete is a betegség kialakulásában.
Elsősorban a bányászok, és a feldolgozó munkások veszélyeztetettek.

A benzol kontamináció leukémiát okozhat.

C.) Nem módosítható rizikótényezők

C.)a. Nem

Emlőrák tekintetében a férfi női arány 1:100.

Vastag- ill. végbélrák esetén kifejezett evidenciája van annak a ténynek, hogy a férfiak
kockázata vastag és végbéldaganatokat illetően sokkal kifejezettebb bármely életkort
tekintve, mint a nőké. 2009-ben jelent meg egy nagy nemzetközi méta-analízis
eredménye, amely 17 vizsgálat szisztémás áttekintése során 18 különböző populációt
vizsgálva, megerősítette a fenti állítást.

Mi lehet az oka,
hogy a nők
körében
növekszik a
tüdőrák
gyakorisága?

Tüdőrák tekintetében az elmúlt évtizedben, míg a férfiaknál nem növekszik a
gyakorisága, a nőknél jelentősen növekszik. Ez feltételezhetően egyrészt az
emancipációnak és a „light” és „slim” cigarettának köszönhető, mivel ezek a
tulajdonságok a dohányzás kevésbé kártékony hatását sejttetik. Megemlíthető emellett a
háztartási tisztítószerek hatóanyagának nem elhanyagolható hatása is, amely szintén
elsősorban a nőket terheli.

C.)b. Életkor

Emlőrák szempontjából az egyik legfontosabb nem módosítható tényező.

Előfordulási gyakorisága szignifikánsan nagyobb a menopausa után, és gyakran az
élekor az egyetlen ismert kockázati tényező. A kumulatív incidencia 50 éves korban
1.8%, 60 éves korban 3.8%, 70 éves korban 6.3%. A rizikóemelkedést a Gail , illetve a
Halls kalkulátor is jól jelzi. Hulka és munkatársai által szerkesztett rizikóbecslő táblázat
adatai szerint.

Prosztatarák rizikója a kor előrehaladtával szintén emelkedik. 50 éves kor felett megnő
az előfordulási gyakorisága, és 65 év felett tovább emelkedik. Több nemzetközi
tanulmány is foglalkozik a prosztatarák kialakulása és az életkor előrehaladásának
összefüggéseivel. Egy tanulmány, amelyet a Heidelbergi Rákközpont jelentetett meg a
legjelentősebb európai urológiai szaklapban, nemcsak az életkor, hanem a
megbetegedett családtagok számának függvényében is vizsgálja a prosztatarák
előfordulásának kockázatát. A Genovai Egyetem Onkológiai Centrumának közleménye
pedig, amely 2000-ben jelent meg szintén nívós európai szaklapban, az EU tagállamok
összefoglaló analízisét közli a 65 évnél idősebb, illetve a 35-64 közötti felnőtt európai
férfiak összehasonlításával, az EUROCIM (az európai rákregiszter) adatai alapján, 12
EU ország előfordulási és halálozási adatait figyelembe véve az 1978-1994 – ig tartó
periódusban.

Vastag- ill. végbélrák rizikója az életkorral szintén emelkedik. Az életkor itt is
szignifikáns nem módosítható kockázati tényező. A legtöbb esetet 50 év felett
diagnosztizálnak, az előfordulási gyakorisága ekkor nagyjából kétszeres. A betegség
jelentkezésének átlagos életkora 73 év. Többszörös elemzés is kimutatta, hogy a
magasabb kor kifejezettebb kockázattal bír, és több neves orvosi szaklap is megerősítette
a fenti megállapítást.

Tüdőrák gyakorisága is jelentősen növekszik 40 év felett, a dohányzás arányában.
Leginkább az 50-70 éves korúak betegsége. Számtalan közlemény igazolja fentieket
mind a világ, mint a hazai szakirodalmat illetően. Az Országos Korányi Tbc- és



Pulmonológiai Intézet munkatársai több ez irányú kutatásuk eredményét közlik
folyamatosan több hazai szaklapban. Tekintettel arra, hogy az un. magas csomagévindex
is jelentős tényező, fontos lenne, hogy fiatalkorban előzzük meg a dohányzási szokások
kialakulását. [a csomagévindex (PY) a dohányzást objektivizáló adat. Ha valaki egy
éven keresztül napi egy doboz (20 szál) cigarettát szív el, az index egy. Ha két éven
keresztül szív napi egy doboz cigarettát, vagy egy éve szív napi két dobozzal, az index
kettő stb.]

C.)c. Születési testsúly

Emlőrák esetén 3840 g felett 1.5 szeresére emelkedik az emlőrák rizikó, ahogyan ezt
néhány kutatás, többek között Vatten közleménye is jelzi (2005)

C.) d. Magasság

Emlőrák esetén nagy valószínűséggel korai hormonhatás állhat a hátterében.

Prosztatarák tekintetében a magasabb férfiaknak nagyobb esélye van prosztatarák
kialakulására. A kutatások egyértelműen nem tudták tisztázni ennek az okát, azonban
valószínűnek tűnik hogy a magas férfiak növekedése intenzívebb. Az intenzívebb
növekedést előidéző néhány hormon és növekedési faktor fokozza az esélyt arra, hogy
abnormis sejtek képződjenek, és daganatos átalakulás jöjjön létre a prosztatasejtekben.

C.)e. Születési testhossz

Emlőrák tekintetében 53 cm felett 1.8x nagyobb az emlőrák rizikó, ahogyan ezt néhány
kutatás, többek között Vatten közleménye is jelzi (2005)

C.)f. Családi terheltség

Emlőrák esetén
a rizikó az
érintett elsőfokú
rokonok
számával
arányosan nő!

Emlőrák esetén a rizikó az érintett elsőfokú rokonok számával arányosan nő, és ez nem
a BRCA1, BRCA2 mutációval kapcsolatos. Az élettartam-kockázat egy elsőfokú rokon
érintettsége esetén 5,5%-kal, két rokon érintettsége esetén13,3%-kal nagyobb. Többek
között a Lancet 2001-ben közölte egy collaboratív reanalysis fentieket igazoló
eredményét, amely 52 vizsgálatot foglalt össze, és abban több mint 50 000 emlőrákos és
több mint 100 000 emlőrákban nem szenvedő nők személyes adatait elemezte és
hasonlította össze.

Prosztatarák esetén is igazolt a családi érintettség rizikófokozó hatását. Egy
megbetegedett rokon esetén kétszeres a rizikó, ha ez egy testvér, akkor ez tovább
fokozza a rizikót. További halmozódás a családban tovább növeli a kockázatot. Ennek
feltehetőleg az az oka, hogy néhány prosztatarák típus a sejtek genetikai struktúrájának
változásával, mutációjával is kapcsolatban van. 2007 – ben jelent meg a Health
Professionals Follow-up Study eredményeinek közleménye, amely az egészségügyi
dolgozók körében követte a rizikófaktorok szerepét a prosztatarák gyakorisága és
előrehaladása tekintetében, és amelynek következtetéseit azóta számtalan vizsgálat
alátámasztotta. 10 különböző rizikófaktort vizsgáltak, dohányzás, fizikai aktivitás, BMI,
családi előfordulás, származás, magasság, napi energia-bevitel kalcium,
paradicsomszósz és alfa-linolénsav bevitel szempontjából. Ezekből négy faktor igazolta
statisztikailag szignifikáns módon kapcsolatát a prosztatarák kockázatával: az
afro-amerikai származás, a pozitív családi kórtörténet, amelyek a fokozódásával vannak
összefüggésben, illetve a magasabb paradicsomszósz és alfa-linolénsav bevitel, amelyek
a rizikó csökkenésével kapcsolatosak.

Vastag- ill. végbélrák esetén közeli rokonok érintettsége magasabb kockázatot jelent.
Ennek hátterében genetikai tényezők állnak. Bizonyos változások az örökítő anyagban
hozzájárulhat vastag és végbél daganatok kialakulásához. Fenti hatás generációról
generációra csökkenhet. Fontos, hogy a szülők, vagy testvér megbetegedése esetén a
szűrővizsgálatok elvégzése gyakrabban kell, hogy történjen, mint az átlag populációnál.



Az ajánlás a 6. ábrán olvasható.

A szülők, vagy
testvér
megbetegedése
esetén a
szűrővizsgálatok
elvégzése
gyakrabban kell,
hogy történjen!

Tüdőrák tekintetében azok az emberek, akiknek egyenes ági hozzátartozója betegedett
meg tüdőrákban, nagyobb rizikóval rendelkeznek a betegséget illetően. Ennek
hátterében nagy valószínűséggel a genetikai struktúra változása, mutációja állhat,
amelynek érvényesülése generációról generációra csökken.

C.)g. Genetikai kockázat

Emlőrák esetén
a BRCA1,
BRCA2 mutáció
jelenléte
fokozza az
emlőrák rizikót!

Emlőrák esetén a BRCA1, BRCA2 mutáció jelenléte fokozza az emlőrák rizikót, attól
függően, hogy heterozigóta mutáns, illetve homozigóta mutáns, a rizikó 35-80 %-os
lehet. Hulka és munkatársai által összeállított rizikótábla alapján. A Magyar Onkológia
nevű folyóiratban Oláh Edit Professzor 2005-ben közölt tanulmányt fenti témakörben.
Elizabeth Steiner munkatársainak összefoglaló közleménye a Nők emlőrák
kockázatának meghatározása címmel az Orvostovábbképző Szemlében jelent meg 2009
- ben.

Vizsgálatok szerint a prosztata rosszindulatú daganatos megbetegedésének hátterében
5-10% - ban fordul elő genetikai tényező. Úgy tűnik, a kutatások alapján, hogy öt olyan
génváltozat, polimorfizmus van, amely megnövelheti a prosztatarák rizikóját. Noha az öt
kromoszóma régión található öt SNP közül, külön-külön mindegyik csak kismértékben
asszociált prosztatarákkal, Zheng és mtsai. (2008) azt találták, hogy az öt SNP kumulatív
asszociációt mutat a betegséggel. Úgy becsülték, hogy ha egy férfi a hat prosztatarákkal
összefüggésbe hozható rizikófaktor (az öt genetikai rizikó és a pozitív családi
anamnesis) közül legalább öttel rendelkezik, az 9,46-szoros kockázatnövekedést jelent a
megbetegedés szempontjából.

Jelenleg figyelemfelkeltő vizsgálatok zajlanak arra vonatkozóan, hogy esetleg genetikai
háttér is kockázat lehet a tüdődaganatok szempontjából. Az International Lung Cancer
Consortium (ILCCO), hosszasan vizsgálja néhány génszakasz (gyulladás (IL1B), folsav
anyagcsere (MTHFR), szabályozó funkciók (AKAP9, CAMKK1), a sejtadhézió
(SEZL6), illetve a programozott sejthalálért felelős (FAS, FASL, TP53, TP53BP1
ésBAT3) szerepét a fenti betegséget illetően. Néhány carcinogén metabolizáló, lebontó
enzimrendszerért felelős génszakasz változások is úgy tűnik, fokozzák a tüdőrák
provokáló faktorokkal szembeni fokozott érzékenységet.

C.)h. Korai menstruáció

Emlőrák esetén több epidemiológiai tanulmány jelzi, hogy csökkenti a kockázatot, ha az
első menstruáció 14 éves korban vagy annál később jelentkezett. A kockázat12 éves kor
után kétévenként 10%-kal csökken. Fentiek hátterében az elnyújtott ösztrogén expozíció
állhat. Hulka és munkatársai által összeállított rizikótábla adatai is jelzik. Elizabeth
Steiner munkatársainak összefoglaló közleménye a Nők emlőrák kockázatának



meghatározása címmel az Orvostovábbképző Szemlében jelent meg 2009 - ben. (ld
korábban)

C.)i. Szülések száma

Csökkenti a
kockázatot, ha
az első
menstruáció 14
éves korban
vagy annál
később
jelentkezett.

Emlőrák tekintetében a Mario Negri Gyógyszerészeti Kutatóintézet adatai szerint,
amelyet Clemons és Gloss statisztikája is megerősít, a többször szült nőknek négynél
több szülés esetén kisebb az esélyük a mellrákra, amely feltehetően hormonhatással, és a
szoptatás össz - idejével magyarázható.

C.)j. Első gyermek születésének időpontja

Emlőrák tekintetében több szakirodalmiadat jelzi, hogy nagy valószínűséggel kisebb
azoknak a nőknek a kockázata emlőrákot illetően, akik az első szülés idején fiatalabbak
(20 év körüliek), mint azoknak a nőknek, akik 35 éves korukban szültek először. A 35 év
utáni első szülők kockázata kétszerese a fiatalon szülteknél. Elizabeth Steiner
munkatársainak összefoglaló közleménye a Nők emlőrák kockázatának meghatározása
címmel az Orvostovábbképző Szemlében jelent meg 2009 - ben.

C.)k. Menopauza időponjta

Emlőrák tekintetében több kutatás igazolja, hogy a teljes élettartamra vonatkozó
fokozott össz – ösztrogén expozíció (az úgy nevezett kumulatív ösztrogénhatás) növeli
az emlőrák gyakoriságát. A rizikónövekedés a tartósabban magas ösztrogénszint
hatásával magyarázható. Az American Cancer Society állásfoglalása szerint, ha a
menopausa 45 éves kor előtt következik be, alacsonyabb a rizikó, a kockázat későbbi
menopausa esetén évente kb. 3%-kal nő.

D.) Összefoglalás
A rák mind az egyén, mind a társadalom számára az egyik legnagyobb terhet jelentő
betegség. Ez a betegség okozza a legtömegesebb egyéni sorstragédiát. Nemcsak a
megbetegedett emberek, de családtagjaik életminősége is súlyosan károsodik. A rák
miatt veszíti el Magyarország a legtöbb hasznos életévet. 2003-ban a Magyarországon
veszített életévek több mint egynegyedét önmagukban a rákhalálozások okozták. A
gyógyítási költségek mind az egyén, mind a társadalom számára ugyancsak nagy terhet
jelentenek. A daganatos betegségek morbiditási és mortalitási adatai alapján
megfontolandó mindazon módosítható tényezők kontrollálása, amelyek igazoltan
rizikócsökkentő hatásúak, és fontos figyelembe venni az epidemiológiai adatokat is,
hiszen a primer prevenció szerepe - több ország példája alapján – kiemelkedő
jelentőségű. Fontos megjegyeznünk azonban, hogy az egészségtelen életmód
megváltoztatása daganatos megbetegedések tekintetében a tercier prevenció (relapsus
megelőzés) szempontjából is alapvető és mortalitás csökkentő hatású.

Számtalan lehetőség ígérkezik saját rákrizikó-térképünk elkészítésére.

Az MD Anderson intézet, illetve a Mayo klinika weblapján, illetve a The World Against
Cancer honlapon http://www.twac.org/ is találunk rizikóbecslő rendszereket.

Magyar nyelven az emlőrákrizikó becslésére a http://www.emlorakkockazat.hu
/url/kockazatfelmero-teszt, illetve emlő, tüdő, prosztata és colorectalis daganatrizikó
becslésére a http://eletklinika.hu/betegsegek_kockazatok használható.

Az alábbiakban a Mayo klinika rizikócsökkentő javaslatai olvashatóak (7. és 8. ábra).
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