
A mellrák kialakulásáról, kezelési lehetőségeiről a http://www.webbeteg.hu/aloldal/mellrak oldalon részletesen tájékozódhat.

Az emlőrák kezdetben tünetszegény. A korai fel-
ismerés alapja a szűrővizsgálatokon való rend-
szeres részvétel és a havonkénti önellenőrzés, 
melyet minden nő otthonában, segítség nélkül 
elvégezhet.

Az orvosok és a kutatók előszeretettel tanulmányoz-
zák a mellrák kiváltó okait, biológiai viselkedését, így 
ismereteink fokozatosan bővülnek, ezáltal a diagnó-
zis egyre biztosabban felállítható. A terápiás spekt-
rum pedig újabb és újabb korszerű eljárásokkal bő-
vül, ennek köszönhetően a mellrák gyógyulás esélyei
sokkal jobbak, mint egy évtizeddel ezelőtt.

Az emlődaganatok típusai
A mellrák nem egységes betegség, annak számos for-
mája ismert. A betegség lehet egyoldali, amikor csak 
az egyik emlőben található meg, de lehet kétoldali is,
mikor mindkét emlőt érinti. Leggyakrabban az egyol-
dali forma fordul elő.

Mellrák bármely, az emlőt felépítő sejttípusból 
származhat:

•	 Mirigyes állomány
•	 Zsír- és kötőszövet
•	 Vér- és nyirokerek

Az emlőből kiinduló rákokat carcinómának nevezzük 
Az ún. lobularis carcinómák a lebenykékből indulnak 
ki, az ún. ductalis carcinómák a csatornácskákból.

Mikor a legszükségesebb a vizsgálat?
A mellrák esetében a legfontosabb rizikótényező - 
mint általában a daganatok többsége esetében - az 
életkor. Az emlőrák kialakulásának esélye a meno-
pauzáig (változó kor, klimax) minden évtizedben a 
kétszeresére nő. Harmincöt éves kor alatt a betegség 
előfordulása nagyon ritka, a betegség által a legve-
szélyeztetettebbek a középkorúak.

A mellrák kialakulásának kockázatát az alábbi rizikó-
faktorok nagyban növelik:
•	 magasabb ösztrogénszint,
•	 a nem szült nők, vagy akik nem szoptattak,
•	 elhízás,
•	 alkoholizmus,
•	 az emlőt érintő sugárhatások,
•	 helytelen táplálkozási szokások,
•	 öröklődés, genetikai hajlam.

Az emlő havonkénti önvizsgálatát 20 év felett minden
nőnek ajánlott elvégezni, mégpedig a menstruáció 
utáni héten, mivel a hormonális állapot miatt ilyenkor
a leginkább felismerhetők az esetleges elváltozások.

http://www.webbeteg.hu

Mellrák – Miért fontos az önellenőrzés?
http://www.drportal.hu

Mire figyeljünk az önellenőrzés alatt?

1. A mellek méretének
változása:
Az önvizsgálatot az emlők
megtekintésével érdemes
kezdeni. Elsőként figyelje meg,
hogy az előző, a menstruációs
ciklus hasonló időszakában
elvégzett megtekintéshez ké-
pest van-e valamilyen változás
az emlők méretében, körvona-
lában, a mellbimbók elhelyezke-
désében?

2. A mellek váladékozása:
Másodszor azt figyelje meg,
hogy a mellbimbó nem váladé-
kozik-e? Az emlőbimbóból
észlelt spontán váladékozás
alapesetben szintén gyanús, ám
természetesen kivételt képez a

vizsgálata jobb kézzel történik.
Kívülről befelé haladva, az emlőt
körkörösen áttapintjuk, összezárt
ujjaink középső területét hasz-
nálva. Fekvő helyzetben a nem
vizsgáló kezet tegyük a fejünk
alá! Ügyeljünk rá, hogy minden
területet megvizsgáljunk!

5. A hónaljak tapintása:
A vizsgálat végén tapintsuk
meg a hónaljakat is, az emlők
felé haladva, szintén körkörös
mozdulatokkal, és nézzük meg,
hogy ezen a területen találunk-
e csomókat. A hónaljban
tapintható csomó megjelenése
előrehaladott folyamatot 
jelezhet,gyakran már nyirokcso-
móáttétre utal.

terhesség és a szoptatás idő-
szaka, amikor ez normálisnak
tekinthető.

3. Változások az emlő bőrén és
a mellbimbóknál:
Az emlő bőrén tapasztalható-e
valamilyen eltérés: kipirosodás,
behúzódás esetleg kidudorodás?
Az emlőbimbó fokozatosan 
kialakuló behúzódása figyelem-
felhívó lehet, ebben az esetben
kivizsgálás céljából érdemes
felkeresnie orvosát.

4. Az emlők áttapintása:
Az áttapintást álló és fekvő
helyzetben is a következők
szerint végezzük: a jobb mell
vizsgálata bal kézzel, a bal mell
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Figyelem! A jelen betegtájékoztatón szereplő információk tájékoztató jel-
legűek, nem helyettesítik a szakszerű orvosi véleményt. A kockázatokról és 
a mellékhatásokról érdeklődjön kezelőorvosánál illetve  gyógyszerészénél!


