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Daganat epidemiológia

• Incidencia

• Mortalitás

• ASR (Age standardized rates) (pl. halálesetek száma 100,000 főre 
számolva/év)

• Rosszindulatú daganatos új esetek száma 2020-ban: 19 292 789 fő

• Daganatos halálozás 2020-ban: : 9 958 133 fő
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Source: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer 5
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https://cancerpreventioneurope.iarc.fr/
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Stratégiák
• Információ- Tudatosság
• Prevenció

• Cél: a betegség kialakulásának megelőzése
• Védőoltás (pl. HPV, Hepatitis B)
• Sebészi preventív stratégiák (pl. Preventív kétoldali mastectomia BRCA mutációt 

hordozóknál)

• Screening/Szűrés
• Cél: a betegség korai manifesztációjának felfedezése, korai kezelés
• Emlőrák szűrés
• Méhnyakrák szűrés, HPV teszt
• Vastagbélrák szűrés

• Kezelés
• Legyen elérhető mindenki számára
• Betegek kezelése up to date guideline-ok szerint!
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Carcinogenesis meghatározó tényezői

• Genetikai háttér

• Környezeti faktorok

• Életkor

• Szerzett hajlamosító tényezők
• Chronicus gyulladás

• Precursor laesiok

• Immundeficiencia

14



Környezeti tényezők

• Ezek a domináns rizikófaktorok

• Változó környezeti faktorok- változó daganatos halálozás
• Gyomorrák incidencia csökkenése az USA-ban-élelmiszerek hűtése

• Tüdőrák incidencia változása-dohányzási szokások változása

• Májrák incidencia emelkedőben-HBV és HCV infekció, obesitas gyakoribb
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Környezeti tényezők

• Dohányzás (és passzív dohányzás)

• Obesitas (a daganatos halálozás 14%-a férfiakban, 20%-a nőkben az 
obesitas következménye)

• Táplálkozás (zöldségek és gyümölcsök, magas rosttartalmú ételek)

• Alkohol

• Reproductiv történet (kiegyensúlyozatlan ösztrogén, szoptatás, HRT)

• Környezeti carcinogének(UV/napsütés, szolárium, radon, 
vízszennyezés etc.

• Infectiók (HPV, H. Pylori, HBV, HCV, EBV, HTLV-1)
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The European Code Against Cancer: cancer-code-europe.iarc.fr

12 WAYS TO REDUCE YOUR CANCER RISK
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https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/en/


Dohányzás
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Dohányzáshoz köthető rák előfordulása

• Száj

• Garat

• Gége

• Nyelőcső

• Pancreas

• Húgyhólyag

•TÜDŐ
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Infectiók
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Human Papillomavirus
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• 200 HPV típus

• 14 high risk (oncogen)

• High risk (oncogen) HPV- vulva, vagina, cervix, penis, anus, tonsilla és 
oropharynx laphám carcinoma

• Legfontosabbak: HPV 16 and 18

• Egyéb high risk HPV: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, (66 és 68)

• Co-carcinogenek cervix rákban:
• Több szexuális partner

• Fiatal életkor a szexuális élet kezdetén

• Többszöri szülés

• Immunsuppressio, HIV co-infectio

• Oral anticoncipiensek

• Dohányzás
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CERVICAL CANCER IS A MAJOR GLOBAL HEALTH ISSUE
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CERVICAL CANCER IS A MAJOR GLOBAL HEALTH ISSUE
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Cervix laphámrák- A II.Sz. Patológiai Intézet fotóarchivumából

30



31

Cervix laphámrák- A II.Sz. Patológiai Intézet fotóarchivumából



Worldwide status of cervical cancer screening 
programmes
• Low risk HPV- condyloma acuminatum (perineal, vulvar, penile, 

perianal)-HPV6 and HPV 11 in 90%

www.hpvcenter.net
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Prevenció-védőoltás

• Quadrivalens vaccina: Gardasil® (HPV 6, 11, 16, és 18)
• 9–26 éves lányoknak és fiúknak

• 3 adag 0, 2, és 6 hónap múlva

• Bivalens vaccina: Cervarix® (HPV 16 és 18)
• 10-25 éves lányoknak 3 adag: 0,1,6 hónap múlva

• Nonavalens vaccina: Gardasil 9 ® (HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52, és 58) 
valamint (HPV 6, 11)
• A HPV infekciók okozta cervix cc-k 70-80%-a esetében protektív
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www.hpvcenter.net

Worldwide status of HPV vaccination 
programmes
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To eliminate cervical cancer as a public health problem, all 
countries must reach and maintain an incidence rate of fewer 
than 4 new cases of cervical cancer per 100 000 women per 
year. Achieving that goal rests on three key pillars and their 
corresponding targets:

Vaccination: 90% of girls fully vaccinated with the HPV vaccine 
by the age of 15 years;
Screening: 70% of women screened using a high-performance 
test by the age of 35 years, and again by the age of 45 years;
Treatment: 90% of women with pre-cancer treated and 90% of 
women with invasive cancer managed.

Each country should meet the 90–70–90 targets by 2030 to get 
on the path towards eliminating cervical cancer by the end of 
this century.

A cervical cancer-free future: First-ever global 
commitment to eliminate a cancer
17 November 2020 News release

Sourcs: https://www.who.int/news/item/17-11-2020-a-cervical-cancer-free-future-first-ever-global-commitment-to-eliminate-a-cancer
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Helicobacter pylori
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H.pylori

• 1983. Campylobacter pylori

• Gram negative pálca

• chronicus gastritis (antrum), pepticus fekély              

• Gyomorrák, gyomor MALT lymphoma
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Therapia

Endoscopia

Biopsia

Diagnosis



Alc. Blue-PAS

H.pylori-Giemsa

H. Pylori immunohistochemia



Shigillocellularis cc-diffúz típus

Adenocarcinoma (intestinalis típus)

Shigillocellularis cc-diffúz típus

A II.Sz. Patológiai Intézet fotóarchivumából



Egyéb oncogen virusok

• Human T-Cell Leukemia Virus Type 1 (HTLV-1)
• Retrovirus, endemiás Japán, a Karib térség, Dél-Amerika és Afrika egyes 

területein

• Felnőttkori T-sejtes leukemia/lymphoma

• Epstein Barr Virus (EBV)
• ubiquitous herpesvirus

• Burkitt lymphoma, B-sejtes lymphomak T-sejtes immunosupprimált
betegekben (HIV infectio, transplantáltak) , egyéb rákok

• Hepatitis B Virus és Hepatitis C Virus (HBV and HCV)
• A hepatocellularis carcinomák 70% - 85%-át okozzák
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Alcohol
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Hepatocellularis carcinoma és cirrhosis A II.Sz. 
Patológiai Intézet fotóarchivumából

Pancreatic cancer (Photo archive 2nd Dept of Pathology)
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Nyelőcsőrák- A II.Sz. Patológiai Intézet fotóarchivumából



Obesitás
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Cancer
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Nap/UV fényhatás

• Az ionizáló sugárzás chromosoma töréseket, translocatiot, 
pontmutatiot okoz, ami genetikai károsodáshoz vezet.

• UV sugárzás hatására pyrimidin dimerek képződnek a DNS-en belül, 
ami mutaciókat okozhat. 

• Elsődleges következmény: bőrrák. Basalsejtes carcinoma, Laphám 
carcinoma és Melanoma malignum.

• xeroderma pigmentosa: ezeknél a betegeknél hibás a pyrimidin
dimerek javítása, ezért gyakoribb az UV sugárzás asszociált malignus
tumorok kialakulása
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Környezeti carcinogének
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From Robbins Pathologic basis of diseases 10th edition54



Kémiai carcinogenesis

• Sir Percival Pott londoni sebész írta le a kéményseprők scrotum rákját 

• A Dán Kéményseprők Céhe elrendelte a napi fürdést

• A kémiai karcinogének reaktív electrofil csoporttal bírnak általában, ami direkt DNS károsodáshoz 
vezet, mutációkat, végül rák kialakulását okozza

• Direkt karcinogének :metabolikus átalakulás nélkül is carcinogének

• Indirect karcinogének: endogén metabolizmus során válnak aktív carcinogénné. (Így az endogén 
metabolizmusban szereplő enzimek polymorfizmusa is befolyásolja a carcinogenesist pl. citokróm
p450)

• Humán carcinogének
• Direkt karcinogének (pl., alkilálószerek, amit a kemoterápiában használnak)
• Indirekt karcinogének (pl. benzo[a]pyrene, azo festékek, aflatoxin)
• Promoterek: patológias hyperplasiat okoznak pl. ösztrogén-endometrium
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Életkor

• A daganatok incidenciája az életkor növekedésével emelkedik

• A daganat a vezető halálok a 40-79 éves nők és a 60-79 éves férfiak 
körében

• Gyermekkori daganatos betegségek –genetikai háttér 
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Szerzett hajlamosító tényezők

• Chronicus gyulladás

• Precursor laesiok

• Immundeficiencia
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Chronicus gyulladás
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Precursor laesiok

• Metaplasia pl. Barrett mtpl és nyelőcső adenocarcinoma

• Dysplasia pl. HSIL és méhnyakrák

• Hyperplasia pl. endometrium hyperplasia és endometrioid carcinoma
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Immundeficiencia

• T-sejtes immunitás deficiens magasabb daganat rizikó

• Oncogen virusok

• Lymphoma, carcinoma, sarcoma
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3 fontos emlékeznivaló
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The European Code Against Cancer: cancer-code-europe.iarc.fr

12 WAYS TO REDUCE YOUR CANCER RISK

63

https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/en/


To eliminate cervical cancer as a public health problem, all 
countries must reach and maintain an incidence rate of fewer 
than 4 new cases of cervical cancer per 100 000 women per 
year. Achieving that goal rests on three key pillars and their 
corresponding targets:

Vaccination: 90% of girls fully vaccinated with the HPV vaccine 
by the age of 15 years;
Screening: 70% of women screened using a high-performance 
test by the age of 35 years, and again by the age of 45 years;
Treatment: 90% of women with pre-cancer treated and 90% of 
women with invasive cancer managed.

Each country should meet the 90–70–90 targets by 2030 to get 
on the path towards eliminating cervical cancer by the end of 
this century.

A cervical cancer-free future: First-ever global 
commitment to eliminate a cancer
17 November 2020 News release

Sourcs: https://www.who.int/news/item/17-11-2020-a-cervical-cancer-free-future-first-ever-global-commitment-to-eliminate-a-cancer
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