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Előrehaladott
emlőrák

(aBC)

Korai
emlőrák
(eBC)

A TÜNETEK A KÖVETKEZŐK LEHETNEK:

Csomó vagy 
duzzanat az
emlőben 
vagy a hónaljban

Megváltozhat
az emlő mérete,
alakja, vagy
bőrének tapintása

Mellbimbó-
elváltozás, pl.
behúzódás, kiütés,
váladékozás

Fontos tisztázni,  hogy milyen
típusú és stádiumú emlőrákról 
van szó, mert ez határozza meg
a kezelési tervet és a prognózist

DIAGNÓZIS

A diagnózistól a kezelésig:
Amit az emlőrákról tudni érdemes 

Lehetséges a
gyógyulás

A prognózis egyre rosszabb, ahogy
a daganat előrehalad (szétterjed)
a szervezetben. Nagyon fontos a
minél korábbi diagnózis!

Stádium

Típus
A különböző daganattípusok 
biológiai viselkedése és 
prognózisa különböző;
pl. a HER2-pozitív emlőrák agresszív 
viselkedésű. Kezelés nélkül  
gyorsabban terjed a szervezetben 
és rosszabbak a túlélési esélyei, 
mint az egyéb emlőrák típusokénak. 

Az emlőrákot 3 csoportba lehet sorolni
attól függően, hogy a sejtek felszínén

milyen normálistól eltérő mennyiségben 
található specifikus receptor (fehérje) található

AZ EMLŐRÁK TÍPUSAI

Hormonreceptor 
(HR)-pozitív 
Túl sok ösztrogén (ER) 
és/vagy progeszteron (PR) 
receptor 

Humán epidermális 
növekedési faktor receptor
2 (HER2)-pozitív
Túl sok a HER2 receptor

Tripla-negatív emlőrák 
Nincs sem abnormális 
mennyiségű ER/PR, sem 
HER2 receptor

Előrehaladott
emlőrák eBCKorai

emlőrákaBC

A betegek kb. 40%-át
előrehaladott emlőrákkal 
diagnosztizálják
(előrehaladott: a daganat
átterjedt a test egyéb
szerveire) 

~40%
Az emlőrákok kb. 60%-át
korai stádiumban
diagnosztizálják
(korai: a daganat nem
terjedt túl az emlő állományán
vagy a környéki nyirokcsomókon

~60%

Műtét előtti kezelés (neoadjuváns)          

A neoadjuváns és adjuváns kezelési lehetőségek a következők:

• A daganat mérete csökken
• Lehetővé teszi a műtéti beavatkozást

vagy megkönnyíti a műtét kivitelezhetőségét
• Lehetővé teszi az emlőmegtartó műtét kivitelezését

Műtét
• A legfontosabb kezelési forma korai emlőráknál

• Arra irányul, hogy elpusztítsa az összes,
még szervezetben maradt daganatsejtet

• Csökkenti a daganat kiújulásának rizikóját

• Lehetséges eljárások:
- Lumpektómia - csak a daganatos szövetrészek
   kerülnek eltávolításra
- Kvadrektómia - az emlő kb. negyede kerül eltávolításra
- Masztektómia - az egész emlő eltávolításra kerül

Műtét utáni kezelés (adjuváns)

CÉLZOTT
TERÁPIA KEMOTERÁPIA

HORMON
TERÁPIA SUGÁRTERÁPIA

A korai emlőrák kezelésének célja: 

A betegség gyógyulása

Kezelést követően a legtöbb
beteg rendszeres mammográfiás

vizsgálaton (emlőröntgen)
vesz részt, hogy a betegség

esetleges kiújulását
detektálni lehessen

időben

-ánál
idővel előrehaladott
emlőrák alakul ki

A kezelés ellenére is a
korai emlőrákkal
diagnosztizált betegek

1/3

Számos gyógyszerre
lehet szükség:

•

•

•

a daganat elleni küzdelemhez

a betegség tüneteinek enyhítésére
gyógyszerek okozta
mellékhatások kezelésére

TÜNETEK
Az előrehaladott emlőrák tünetei attól függenek,
hogy melyik szervekre terjedt rá a szervezetben.

A gyakori tünetek a következők:

SÚLYOS, EGYRE
FOKOZÓDÓ

CSONTFÁJDALOM

HASI FÁJDALOM
ÉS 

ÉTVÁGYTALANSÁG

FOKOZÓDÓ FEJFÁJÁS, 
HÁNYINGER
ÉS HÁNYÁS

MELLKASI FÁJDALOM,
KÖHÖGÉS 

ÉS LÉGSZOMJ

A KEZELÉSI DÖNTÉSEKET A
KÖVETKEZŐK BEFOLYÁSOLJÁK:

A BETEGSÉG ÉS A BETEG JELLEGZETESSÉGEI

KORÁBBI KEZELÉSEK

A BETEG ÉS A KEZELŐORVOS PREFERENCIÁI

•

•

•

Az előrehaladott emlőrák kezelése az ún.
elsővonalbeli kezeléssel kezdődik

Amikor az elsővonalbeli kezelés már nem
hatásos és a daganatos betegség rosszabbodik,
akkor újfajta kezelésre van szükség
(másodvonalbeli kezelés).

A betegek további kezelési vonalakban kaphatnak
terápiát, ha betegségük ismét rosszabbodik.

Az itt megjelenő adatok tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik az orvosi vizsgálatot. 
További felvilágosításért forduljon egészségügyi szakemberhez!


