Az emlőrák
tünetei
Nyolc rákra utaló jel, amit
Ön talán még nem ismer

Az emlőrák tünetei
Sokak számára az emlőrák első jele a mellben megjelenő csomó. Ugyanakkor, az
emlőrák tünetei sokfélék lehetnek, a csomóktól kezdve néhány olyan kevésbé
nyilvánvaló jelig, mint a bőr elváltozásai. Ezen tünetek észlelése még nem feltétlenül
jelent rákot, de az orvosával történő haladéktalan megvitatásuk létfontosságú.
Az emlőrákot korán kell felismerni és kezelni. A korai emlőrákos betegek számára ez
nyújthatja a legjobb gyógyulási esélyt. Előrehaladott betegség esetén, amikor a daganat
már más szervekre is átterjedt, a gyors felismerés teszi lehetővé a célzott kezelési
módok mielőbbi bevezetését, ami végső soron javíthatja a kimenetelt.
Az emlőrák diagnosztizálásakor az idő létfontosságú.

Ismerje a tüneteket és cselekedjen gyorsan!

A bőr textúrájának megváltozása a
mellen vagy annak környékén:

ráncosodás
Az emlőben lévő csomóra utalhat,
ami a kötőszöveti rostok
rövidülését és ezáltal a bőr
behúzódását okozza, ráncos vagy
horpadt megjelenést eredményezve.

A bőr textúrájának megváltozása a
mellen vagy annak környékén:

„narancsbőr”
A bőrön megjelenő apró behúzódások az emlő
nyirokereinek elzáródását jelezhetik. Ez az
emlőszövetek gyulladását és duzzadását okozza,
miáltal nagyobb bőrfelületen – a narancshéjhoz
hasonló megjelenésű – apró gödröcskék
alakulnak ki. Néhány esetben ez az elváltozás az
emlőrák egyik típusának, a gyulladásos
emlődaganatnak a tünete is lehet.

Tömöttebb tapintatú

emlőszövet
Ez a tejtermelő
mirigyállományban lévő
csomót jelezhet, de nyirokerek
elzáródásának is jele lehet.

Ekcéma-szerű
kiütés vagy bőrpír
megjelenése az emlőbimbón
vagy annak környezetében
Ez egy nagyon ritka tünete az
emlőráknak. Néhány esetben egy az
emlőrákkal összefüggő betegséghez, a
Paget-kórhoz kapcsolódik.

Az emlőbimbó préselés nélkül
megjelenő, szokatlan

váladékozása
Ez arra utalhat, hogy a bimbó
mögötti apró tejcsatornákat
ráksejtek bélelik.

A mellbimbó befordulása vagy
helyzetének és alakjának

változásai
A tartósan befordult emlőbimbó mögött
egy azt behúzó daganatos csomó állhat.

Látható vénák
az emlő felszínén
Érelzáródásra utalhat, amelynek oka
lehet egy daganatos csomó, illetve az
emlőtumor növekedését kísérő,
fokozott vérellátást is jelezheti.

Duzzanat
a hónaljban
Ez a tünet hónalji nyirokmirigyekben
kialakult csomót jelezhet. Néha egy
hónalji csomó feltűnőbb és könnyebben
észrevehető lehet, mint az emlőben lévő.

Az emlő önvizsgálata
A rendszeres önvizsgálat, a tünetek ismerete és
eltérés észlelésekor orvosának mielőbbi felkeresése
kulcsfontosságú lehet az Ön számára. Az önvizsgálat
az orvosi vizsgálatot és konzultációt természetesen
nem helyettesíti, de hozzájárulhat az emlőrák korai
felismeréséhez és a kezelés mielőbbi megkezdéséhez,
mely jelentősen javíthatja a betegség legyőzésének
esélyét.
Az emlő önvizsgálat során kiemelten figyeljen az alábbiakra:
● A bőr kinézete: „narancsbőr”, véna megjelenése, behúzódás
● Emlőbimbó elváltozásai: kiütés, bőrpír a bimbó körül, befordult bimbó

● Tömöttebb tapintat: csomó az emlőben vagy a hónaljban, tömöttebb
emlőszövet

A helyes önvizsgálat
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Álljunk szemben a
tükörrel, leeresztett
karral és vállal.
Figyeljük meg a mellek
alakját (bőrelváltozás,
elszíneződés, duzzanat,
bimbők behúzódása)

Kényelmesen, hanyatt
fekve, egyik kezünk a
fejünk alá, egy
kispárnát pedig a
vállunk alá helyzeve,
körkörös mozgással
tapintsuk át egyik,
majd a póz
megcserélésével a
másik mellünket

A megfigyelést
ismételjük meg úgy,
hogy mindkét
karunkat a fejünk
fölé emeljük

Ujjaink hegyével
tapintsuk át egyik,
majd a másik
hónaljunkat!

Tapintsuk át melleinket
úgy, hogy egyiket, majd
a másikat a két
tenyerünk közé vesszük,
majd tenyereinket
vízszintes irányban
elcsúsztatva mozgatjuk

Karunkat a testünk
mellé helyezve
ismételjük meg a
hónalj tapintását
mindkét oldalon

Jobb kezünk összezárt
ujjaival, enyhe
nyomással, körkötös
mozdulattal
tapintsuk át egyik,
majd a másik
mellünket

Enyhén nyomjuk
meg a mellbimbónkat, vajon
ürül-e belőle
váladék?

Melyek az emlőrák

rizikófaktorai?
Tanulmányok szerint az emlőrák rizikója több faktor
kombinációjából adódik össze. Az emlőrákok többsége
50 év feletti nőkben kerül felismerésre. Néhány esetben
ismert rizikófaktorok hiányában is jelentkezhet
emlőrák, ugyanakkor, rizikófaktorok megléte nem
feltétlenül vezet daganat kialakulásához és a
különböző faktorok hatása sem egyforma.
A legtöbb nőnek van néhány rizikófaktora, de a legtöbb nőnek
nem lesz emlőrákja.

Az emlőrák rizikófaktorai
Idősebb életkor
Az életkorral együtt növekszik a
rizikó; a legtöbb emlőrákot 50 év
felett diagnosztizálják

Genetikai mutációk
BRCA1 és BRCA2
Öröklött mutációjuk emlőrák
és petefészekrák fokozott
rizikójával jár

Késői menopauza
Menstruáció elmaradása
55 éves kor után

Túlzott alkoholfogyasztás

Bizonyos nem-daganatos
emlő megbetegedések a
kórtörténetben
Pl. atípusos hiperplázia vagy
lobuláris carcinoma in situ

Korai első menstruáció
12 éves kor előtt

Fizikai aktivitás hiánya

Túlsúly / kövérség
menopauza után

Kombinációs hormonterápia használata

Fogamzásgátló
tabletták használata

Ösztrogén és progeszteron pótlás
menopauzában több mint 5 éven át

Bizonyos formái emelik
az emlőrák kockázatát

Családi emlőrákos érintettség

Sugárterápia a kórtörténetben

Emlőrák elsőfokú rokonnál vagy több
családtagnál. Elsőfokú férfirokon
emlőrákja is fokozott kockázatot
jelent női emlőrákra

Mellkas vagy emlő besugárzás
(pl. Hodgkin limfóma miatt)
30 éves kor előtt

Késői első szülés vagy
gyermektelenség
Első terhesség/szülés 30 év felett

Masztopátia
Tömöttebb tapintatú emlők, több
kötő- és zsírszövettel

Emlőrákos előzmény
a kórtörténetben

Korábban dietilstilbösztrol (DES)
tartalmú gyógyszert szedő
nők és lányaik
1940 és 1971 között vetélés megelőzése
céljából alkalmazott kezelés

Az emlőrák szűrése
Magyarországon
Szervezett (népegészségügyi,
rendszeres) emlőrákszűrés
Panaszmentes, 45–65 éves, átlagos rizikójú nők
országosan szervezett behívásos szűrővizsgálata 2 évente

Alkalomszerű (opportunisztikus)
Tumorra gyanús tünet nélküli, emlő tumoros
anamnézissel nem rendelkező, 30–35 év feletti nők
vizsgálata emlőrák kizárása céljából

Betegút,
vizsgálómódszerek
Fizikális vizsgálat +
mammográfia
(szakasszisztens)

Értékelés:
kettős orvosi leolvasás
(radiológus)
Pozitív vagy kétes esetben
a beteg visszahívása komplex
diagnosztikai (kiegészítő)
emlővizsgálatra: célzott, nagyított stb.
felvételek, UH-vizsgálat, vezérelt
mintavétel, MRI stb.
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Eight signs of breast cancer you might not know about, 2018
https://www.roche.com/research_and_development/what_we_are_working_on/
oncology/eight-signs-of-breast-cancer-you-might-not-know-about.html
CDC 2017, https://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info/
risk_factors.html
„Kecskeméti Konszenzus”. MAGYAR ONKOLÓGIA 60:181–193, 2016
„Levél az emlőrák kezelésének javításáért”. MAGYAR ONKOLÓGIA 60:333–337, 2016
https://www.antsz.hu/data/cms75553/Konyv4_20130904.pdf
https://www.antsz.hu/data/cms14632/PentekZ_42_eves_a_
mammografiai_szures_Mon_20100329.pdf
https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/szures/emloszures
Fotók: pexels.com

A jelen kiadványban szereplő információk tájékoztató jellegűek
és nem helyettesítik a szakszerű orvosi tanácsadást. Kérjük, hogy
a betegséggel kapcsolatos kérdéseivel, valamint panasz esetén
forduljon kezelőorvosához!

HU/ONCO/0518/0014
Lezárás dátuma: 2018. 05. 31.

Doing now what patients need next

