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– Mit jelent a mellrák-
szűrés, hogyan zajlik?

– A mellrák a nőknél a leggyak-
rabban előforduló rosszindulatú 
daganatos megbetegedés, és azt 
is kell tudni róla, hogy nagy-
részt fájdalommentes. Az em-
lőrák kialakulását nem lehet 
megelőzni, de életet menthet, ha 
időben felfedezzük, azaz korai 
stádiumban diagnosztizáljuk, 
ezért fontosak a szűrővizsgála-
tok (idegenszóval „screening”). 
Jelen pillanatban tudományo-
san a mellrákszűrés legalkal-
masabb vizsgálómódszere a 
mammográfia, amely a nem ta-
pintható, kisebb daganatok ész-
lelésére alkalmas. Nagy előnye 
ennek a vizsgálatnak az, hogy 
az emlőrák a klinikai tüne-
tek megjelenése előtt átlagosan 
két évvel korábban diagnosz-
tizálható. A mammográfia a 
mellről készült röntgenfilmet 
jelenti, mellenként két filmet 
készítünk. A szűrő mammog-
ráfiát a tünet és panaszmentes 
nőknél végezzük, míg a klini-
kai mammográfia azt jelenti, 
hogy a páciensek már tünettel 
jelentkeznek vizsgálatra. Negy-
venéves kor után végzik a páci-
enseken a szenológusok, azaz 
az emlődiagnosztikai jártassá-
gi vizsgával rendelkező radio-
lógusok.

Veszélyeztetett nők esetében 
már 30 éves kortól is el lehet vé-
gezni, de ezt mindenképp egyéb 
emlővizsgáló módszerrel is ki 
kell egészíteni. Értem ezalatt 
az ultrahangot, esetleg a mág-
neses rezonanciát. Húszéves 
kor után ajánlott a havonkén-
ti önvizsgálat a menstruációs 
ciklus után, illetve az évi ult-
rahangos vizsgálat. Itt ismétel-
ni szeretném, hogy jó, ha ezt a 
szenológus végzi.

– Kihez forduljon az a 
személy, aki gyanús cso-
mót észlel a mellében? Ho-
gyan zajlik a diagnózis 
felállítása?

– A páciens legtöbbször a há-
ziorvoshoz jut el, az küldi to-
vább a szenológushoz vagy 
más szakorvoshoz, aki lehet 
sebész, nőgyógyász, endokri-
nológus, onkológus, és ők kül-
dik tovább az illetőt hozzánk. 
Fontos, hogy emlővizsgálatok-
ban jártas szakorvoshoz ke-
rüljön az, aki csomót érez a 
mellében, mert a mammográ-
fiás és ultrahangos, bizonyos 
esetben mágneses rezonanciás 
vizsgálatokkal el tudjuk dönte-
ni a csomó jellegét. Ha jóindula-
tú csomóra utalnak a képalkotó 
vizsgálatok, akkor azt minden-
képpen követni kell az általunk 
meghatározott időintervallu-
mon belül – ami lehet egy év, 
fél év, három hónap – és az álta-
lunk meghatározott emlővizs-
gálati módszerrel. Ha a csomó 
gyanús jellegű, akkor a pon-
tos diagnózis érdekében a mai 
tudományos álláspont szerint 
biopsziát végzünk, azaz szö-
vetmintát veszünk a csomó-
ból. A szövettani diagnózis a 
pontos. Itt még megjegyezném, 
hogy mindenképpen szakor-
voshoz kell fordulni, ha az em-

lőbimbó véresen váladékozik, 
az emlő vagy a bimbó bőre be-
húzódik, a mellbimbó megduz-
zad, kipirosodik, viszket, az 
emlőn nem gyógyuló seb kelet-
kezik, mert ezek is mellrákra 
utaló tünetek lehetnek.

– Miután kiderült, hogy 
rosszindulatú daganatról 
van szó, melyek a követke-
ző lépések, amelyeket a be-
tegnek meg kell tennie?

– Abban az esetben, ha a 
csomó szövettanilag rosszin-
dulatú, vagyis mellrákról be-
szélünk már, akkor onkológus 
szakorvoshoz kell fordulni. A 
mellrák típusától függően az 
onkológus dönti el, hogy mi-
lyen fajta kezelésben részesül 
a beteg a továbbiakban, ami 
kemoterápia, radioterápia, 
hormonterápia és/vagy sebé-
szi kezelést jelent. A mellrák 
megfelelő kezelése komplex 
csapatmunkát jelent, melynek 
tagjai a szenológus, patológus, 
onkológus és sebész.

– Milyen a hazai egész-
ségügy „hozzáállása” a 
szűréshez? Kötelező-e itt, 
fektetnek hangsúlyt az 
informálásra?

– Romániában nincs egy-
ségesen meghatározva, hogy 
hány éves kortól kezdődik 
az emlőrákszűrés, külföl dön 
országonként változik, hi-
szen van, ahol negyven-, öt-
ven- vagy hatvanéves kor után 
válik kötelezővé a mellrák-
szűrés. Nálunk jellemző mó-
don leginkább akkor mennek a 
nők szűrésre negyvenéves ko-
ruk után is, ha csomót érez-
nek a mellükben, és ennek az 
eredetét szeretnék tisztáz-
ni. Szerencsére az utóbbi idő-
ben azért a háziorvosoknak, 
szakorvosoknak köszönhető-
en egyre többen jelentkeznek 
szűrővizsgálatra. A nők figyel-
mét kozmetikai cégek, ala-
pítványok, civil szervezetek 
kampányaival próbálják fel-
hívni az emlőrák veszélyeire, 
és ezek felvállalják a szűrés 
népszerűsítését is, de rend-
szerszerűen Romániában nem 
fektetnek hangsúlyt a szűrő-
vizsgálatok fontosságára, a 
nők felvilágosítására.

– Tévhit az, hogy a nagy 
mell nagyobb kockázat-
tal jár?

– Igen. Bárki lehet mellrákos. 
Még a férfiak is. Ugyanakkor 
vannak rizikófaktorok a mell-
daganat kialakulásában: pél-
dául akik nem szültek soha és 
nem szoptattak, illetve geneti-
kai vonalon – főleg anyai ágon 
– is öröklődhet a betegségre va-
ló hajlam, vagy azoknál, akik 
hosszú időn keresztül szedtek 
hormonális fogamzásgátlót.

– Sokan félnek a mam-
mográfiától. Milyen hatá-
sa van a mellre?

– A mammográfia hátrányai 
közé sorolható az, hogy su-
gárzással jár. A sugárdózis 
gépfüggő. A modern digitális 
mammográfiás gépek kisebb 
sugárterheléssel járnak. A szer-
vezett programok keretén belül 
végzett mammográfia hasznos-
sága meghaladja a sugárterhe-
lés okozta esetleges ártalmakat. 
Itt meg szeretném jegyezni, 
hogy az asszisztensnőmmel egy 
összehasonlító mérést végez-
tünk, ami a sugárdózist illeti a 
kórházi digitális mammográfi-
ás gép és az egyik röntgengép 
között, és arra a következtetés-
re jutottunk, hogy a mell nagy-

ságától függően a sugáradag 
mindkét mellre másfél-két tü-
dőröntgennek felel meg. Ez két 
korszerű gépre vonatkozik.

A másik hátrány a kompresz-
szió miatti fájdalom, de ez függ 
a páciensek fájdalomküszöbé-
től. A mammográfiáról még azt 
is tudni kell, hogy bizonyos ese-
tekben hibákat rejthet, a tömör 
emlőszövet miatt a tünetmentes 
mellrák rejtve maradhat, vagy a 
mammográfián a daganatgyanús 
röntgen tünetek mögött ritka ese-
tekben nem bizonyítható a való-
di rák. Ez az álpozitív eredmény, 
ami azt jelenti, hogy mammográ-
fiásan gyanús jeleket láthatunk, 
amelyek a további kivizsgálá-
sok során nem bizonyítják a rá-
kos jelleget. Értem ezalatt az 
ultrahangot, mágneses rezonan-
ciát, esetleg biopsziát, azaz szö-
vetmintavételt. Ez sajnos újabb 
vizsgálatot, újabb programálást 
jelent, ami időbe telik, és ez vi-
szont a nők számára szorongást, 
pszichés gyötrődést okozhat, 
amíg a kivizsgálások tartanak. 
Ezért lenne ideális, ha mell-
centrumok léteznének, mert 
egyrészt az csökkentené a vá-
rakozási időt, másrészt ugyanaz 
az orvos vizsgálja végig a páci-
enst, aki ismeri az esetet.
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Az emlőrák kialakulását nem lehet megelőzni, 

de életet menthet, ha időben felfedezik, korai 

stádiumában diagnosztizálják. Mellrákszűrésről, 
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Mellrákszűrés Marosvásárhelyen

Mammográfiás mellrákszűrés az állami intézményekben küldő-
papír ral ingyenesen igénybe vehető, amíg az egészségbiztosító ál-
tal biztosított forrás tart: a Megyei Sürgősségi Kórházban és a Me-
gyei Kórház 2-es Poliklinikáján. Sajnos a rendelkezésre álló összeg 
havonta változik, teljes hónapra nem mindig elegendő, és olyankor 
már fizetés ellenében lehet csak elvégezni. Programálás szükséges, 
és csak délelőtti váltásban működnek a mammográfiás gépek.
Magánklinikákon is lehet mammográfiát végezni. Azokban az 
intézményekben, amelyek szerződésben állnak a biztosítóval, a 
rendelkezésre álló forrás kimerüléséig ingyenes a vizsgálat.

A modern digitális mammográfiás gépek kisebb sugárterheléssel járnak
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