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KÖSZÖNTŐ
Rendelőnk, a Budai és Pesti Gasztroenterológiai Centrum hi-
ánypótló kiadványt készített most páciensei és a szélesebb 
közönség számára: ebben a füzetben szeretnénk összefogla-
lót adni a vastagbélrák megelőzéséről, kialakulásáról és ke-
zeléséről. 

Kiadványunk azzal a céllal készült, hogy felhívjuk a figyelmet 
szakmánk legfontosabb üzenetére: rendszeres szűrővizsgá-
lattal, tudatos életmóddal és szakemberek segítségével a 
vastagbélrák megelőzhető, illetve korai stádiumban is köny-
nyen felfedezhető. Örömteli hír, hogy a vastagbelet és vég-
belet érintő rosszindulatú daganatok nagyon jó eredménnyel 
gyógyíthatók.  
 
A rendszeres szűrővizsgálat mellett sokat tehetünk egész-
ségünk megőrzéséért a káros szokások elhagyásával. Ta-
nácsaink összegyűjtéséhez szakértő csapatunk dietetikus és 
pszichológus tagja is segítséget nyújt: gasztroenterológus 
szakembereink mellett kiadványunkban ők is megosztják 
most tudásukat. 

A Budai és Pesti Gasztroenterológiai Centrumokkal olyan 
rendelőt szerettünk volna létrehozni, ahol empatikus környe-
zetben, szakértelemmel és komplex, minden szakterületre 
kiterjedő ellátással segíthetjük az emésztőszervi panasszal 
élőket és azokat, akik számára a megelőzés és a szűrővizsgá-
latok fontosak.

Tegyünk együtt az egészségért. Szívvel, lélekkel – Önökért! 

Dr. Szőnyi Mihály
gasztroenterológus, szakmai vezető



A kolorektális-, vagyis a vastag- és végbélrák világviszonylatban a harmadik leggyakrab-
ban előforduló és a negyedik leggyakoribb halált okozó daganatos betegség. 30 éves 
kor alatt viszonylag ritkán fordul elő, majd 30 éves kortól előfordulása enyhe emelkedést 
mutat. 50-55 éves kortól egyre gyakrabban diagnosztizálják. Férfiaknál valamivel 
gyakrabban fordul elő, mint nőknél. Ritkább esetekben genetikailag meghatározott 
betegségekhez köthető és családi halmozódást mutat.

Leggyakoribb az úgynevezett szórványos forma, melyet a 
leghatékonyabban a megfelelő időben elvégzett szűrővizsgálatok-
kal tudunk megelőzni. A megelőzés célja az úgynevezett jóindu-
latú polypusok kiszűrése és eltávolítása, amelyekből a későbbiek 
folyamán rosszindulatú daganat válhatna. Fontos tudatosítani 
pacienseink körében, hogy a rosszindulatú vastag- és végbélrák 
csaknem 100%-ban megelőzhető lenne, ha mindenki időben ig-
énybe venné a javasolt kolonoszkópiás vizsgálatot. Ennek során 
a bélrendszer közvetlen vizsgálatával nemcsak a bélnyálkahártya 
elváltozásokat tudjuk megállapítani, hanem szükség esetén a 
polypok, polypkezdemények különböző technikákkal történő el-
távolítására is lehetőség nyílik. A pácienseket rizikócsoportokba 
osztjuk az eltávolított polypusok szövettani lelete, életkoruk és a 
családi kórtörténet alapján, és ennek megfelelően gondozásba 
vesszük.

Ez azt jelenti, hogy bizonyos időközönként a kolonoszkópiás vizs-
gálatot megismételve az esetleges újabb polypusokat eltávolít-
juk, ezzel előzve meg a rosszindulatú daganat kialakulását. Ezek 
a rosszindulatú daganatok szűrésre különösen alkalmasak, hiszen 
szinte mindig a vastagbél nyálkahártya kezdetben jóindulatú 
elváltozásából alakulnak ki, a rosszindulatúvá válás folyamata 
időben elhúzódó, és a kifejlődő rák sokáig a bélfalra szorítkozik. 
Gyakran szakaszos vérzést okoz, így a szűrés első állomása az 
úgynevezett széklet emésztett vér vizsgálata, ennek pozitivitása 
alapján tünetmentes esetben is felmerül a rosszindulatú daganat 
gyanúja, szükségessé válik az endoszkópos vizsgálat elvégzése. 
Fontos megjegyezni, hogy a vastagbélrák, bár még mindig a 
vezető halálokok közé tartozik, az utóbbi években a szűrővizs-
gálatok gyakoribbá válásával előfordulása csökkenő tendenciát 
mutat. 





A szűrővizsgálatok célja a vastagbélrák rákmegelőző állapotának 
tekinthető polypok (amelyek a népesség 30-40%-ában megtalál-
hatók és gyakoriságuk a korral nő), és a már kialakult, de korai, 
még csak a nyálkahártyára terjedő rákok minél korábbi felis-
merése és korai kezelése.

Mivel a szűrés nemcsak a már kialakult rosszindulatú daganat 
felfedezését szolgálja, hanem megelőzésképpen a kezdetben 
jóindulatú polypusok eltávolítását is, így összességében javasol-
juk minden 40 év feletti páciens kolonoszkópos vastagbélszűrő 
vizsgálatát panaszoktól függetlenül. 

A nemzeti szűrőprogram keretében minden 50-70 éves korú lakos 
esetében panaszoktól függetlenül a széklet emésztett vér vizs-
gálata, ennek pozitivitása esetén kolonoszkópos vizsgálat elvég-
zése javasolt. 

Minden esetben ajánlott a a vastagbélrák szűrés azon 30 év feletti 
betegek számára, akik:
-véres székletet észlelnek
-székletük állaga, székelési szokásaik tartósan, jelentősen megvál-
tozott (lágyabbá vagy keményebbé, gyakoribbá, vagy ritkábbá 
vált)
-bármilyen okból végzett széklet emésztett vér vizsgálata pozitív 
eredményt adott



35-40 éves kor felett javasolt a vastagbélrák szűrés a magas rizikócsoport-
ba tartózó betegek számára. 

Magas rizikócsoportba sorolhatók azok, 
-akik krónikus gyulladásos bélbetegségben (colitis ulceroza, Crohn-
betegség) szenvednek,  vagy akiknél korábban vastagbélbetegséget 
(rák, polyp, gyulladás) diagnosztizáltak

-akiknél a családban genetikailag meghatározott halmozott polyposis, 
vagyis familiáris adenomatosus polyposis szindróma fordult elő

-akiknél a vastag- vagy végbélrák előfordult az egyenes ági rokonok 
(szülők, testvérek, gyermekek) körében. 

A magas rizikójú betegek esetében 3-5 évente szükséges a kolonoszkó-
pos vizsgálat elvégzése.



A kolonoszkópos vizsgálat a jó- és rosszindulatú daganatok 
szűrésének gold standardja. 

A vizsgálatot nem csak diagnosztikus, hanem terápiás céllal is 
végezzük, vagyis a felfedezett polypokat azonnal el is távolítjuk. 
Minden vizsgálatot orvosi konzultáció előz meg, függetlenül attól, 
hogy fennálló panaszok miatt vagy szűrés céljából végezzük. En-
nek során történik a rizikócsoportba való besorolás is rosszindu-
latú vastag- és végbélrákok tekintetében. 

Sokan tartanak a vastagbéltükrözéses vizsgálattól, ezért halogat-
ják elvégzését , kockáztatva komolyabb betegség kialakulását. 

Intézetünkben már az első konzultáció alkalmával igyekszünk 
olyan környezetet teremteni pácienseink számára, melynek során 
részletesen megbeszéljük a kolonoszkópos vizsgálattal kapcsola-
tos tudnivalókat, eloszlatva ezzel a felmerülő kétségeket, félelme-
ket. 

A vizsgálatot a legmodernebb eszközökkel, elegáns, családias 
környezetben végezzük, maximálisan szem előtt tartva pácien-
seink kényelmét. 

A kolonoszkópos vizsgálatot egy hajlékony csővel az úgynevezett 
kolonoszkóppal végezzük, melyet a végbélen keresztül vezetünk 
a vastagbél teljes hosszába egészen a vékonybél beszájadzásáig. 
Indokolt esetben a vékonybél legalsó szakaszának vizsgálata is 
szükségessé válhat. 

A vizsgálat során levegőt fújunk a bélbe, ez, valamint a bélkan-
yarokon való áthaladás kisebb-nagyobb alhasi görcsökkel, fájdal-
makkal járhat. 

A legtöbb beavatkozást ezért altatásban végezzük, mely 
kényelmes, biztonságos megoldás mind a beteg, mind a vizsgála-
tot végző szakembereink számára. A legtöbb esetben az anesz-
teziológiai konzultációra közvetlenül előtte kerül sor. A kolonosz-
kópos vizsgálatot követően nyugodt körülmények között, a kísérő 
hozzátartozó jelenlétében pihenhet, ébredezhet páciensünk. 
A lelet megbeszélésére, a további teendők, kezelés, illetve diéta 
tekintetében az ébredést követően kerül sor. 

Természetesen előfordul, hogy nem altatásban vagy bódításban 
végezzük a vizsgálatot, de ebben az esetben is javasoljuk, hogy 
kísérővel érkezzenek a beavatkozásra. Aznapra kímélő életmódot, 
pihenést javaslunk. Bizonyos esetekben néhány napig szükség 
lehet kímélő életmód és diéta tartására, melyről a kezelőorvos 
ad tájékoztatást a beavatkozást követően. Az esetek legnagyobb 
részében a vizsgálat másnapján vissza lehet térni a megszokott 
életmódhoz, munkavégzéshez. 

Hogyan zajlik
a szűrővizsgálat?



A szűrővizsgálatokon való részvétel egészségmegőrzésünk fontos 
részét képezi. 

Az életmódunkkal és az egészségünkkel kapcsolatos döntéseink-
kel tudunk tenni azért, hogy egészségesek maradjunk. Egészségi 
állapotunk visszahat életminőségünkre, hangulatunkra, aktivi-
tásunkra. Egészségünk megőrzése érdekében sokat tehetünk: 
egészséges táplálkozásunk és életmódunk kialakítása és fenn-
tartása mellett a szűrővizsgálatokon való rendszeresen részvétel 
szintén hozzájárul ahhoz, hogy egészségi állapotunk felett kon-
trollt érezhessünk. A korai felismerés és a korai kezelés a dagana-
tos betegségek gyógyításában a leghatékonyabb stratégia: az 
időben észrevett betegség kezelhető. 
Ne halogassuk tehát az ajánlott szűrővizsgálatokon való rész-
vételt, egészségünk érdekében döntsünk a megelőzés mellett! 

Vállaljunk felelősséget egészségünkért, és legyünk erre büszkék! 
A prevenció életet menthet. 





Mostanra már tudjuk, hogy a daganatok kialakulása több ponton 
összefüggésben lehet az életmódunkkal kapcsolatos döntéseink-
kel. Török Éva, a Budai és Pesti Gasztroenterológiai Centrumok 
dietetikus szakembere most abban segít, hogy milyen életmód-
beli döntésekkel tudjuk segíteni az egészséges, teljes életet és a 
daganatok megelőzését. 

–  Légy aktív! A megfelelő mennyiségű testmozgás bizonyítottan 
segít megelőzni a vastagbéltumor megjelenését.

–  Tartsd ideális tartományban a testtömeged, még inkább a 
testzsírszázalékod!  A felnőttkori elhízás és az ideálisnál ma-
gasabb testzsírszázalék támogatja a vastag- és végbéltumorok 
fejlődését! Az aktívan mozgatott, ideális mennyiségű izomtömeg 
csökkenti  az ilyen típusú megbetegedések előfordulásának le-
hetőségét.

–   Csökkentsd vagy teljesen hagyd el táplálkozásodból a feldol-
gozott húsipari termékeket!  A felvágottak, kolbászok, virslik és 
egyéb tartósított húsipari termékek fogyasztása egyértelműen 
növeli a vastag- és végbéltumorok kialakulásának esélyét.

–  Mérsékeld vagy nélkülözd az alkoholfogyasztást!  Táplálkozá-
studományi szempontból az alkohol fogyasztásnak nincs pozitív 
hatása, azonban bizonyítottan hajlamosít a vastag-, és végbél tu-
morok megjelenésére.

– Fogyassz teljes kiőrlésű gabonákat! A teljes értékű gabonák és a 
teljes kiőrlésű vagy részben teljes kiőrlésű gabonaipari termékek 
fogyasztása valószínűleg csökkentik a vastag-, és végbéltumorok 
előfordulásának esélyét.

–  Fogyassz több rostot!  Az élelmi rostok, melyek jellemzően 
zöldségekben, gyümölcsökben, teljes értékű gabonákban, olajos 
magvakban találhatóak, megfelelő mértékű bevitele feltehetően 
mérsékli a vastag- és végbéltumorok kialakulásának lehetőségét.

– Fogyassz tejterméket! A tejtermékek fogyasztása és a megfelelő 
kalcium bevitel biztosítása valószínűleg segít megelőzni a vastag-, 
és végbél tumorok megjelenését.

–  Mérsékeld táplálkozásodban a vörös húsok fogyasztását!  A 
sertés, marha és egyéb emlősök húsának heti három adagnál 
(kb. 500 g főzve, sütve, kb. 700 – 750 g nyersen mérve) nagyobb 
mértékű fogyasztása  feltételezhetően összefüggésbe hozható a 
vastag- és végbéltumorok előfordulásával.

Az egészséges életmód mellett a rendszeres szűrővizsgálatok 
is segítenek a vastag- és végbélrák betegségek kialakulásának 
megelőzésében.



A megelőzés célja, hogy a rosszindulatú daganatok kialakulásának 
kockázatát csökkentsük. Ezt a célt elsősorban a rizikófaktorok 
csökkentésével érhetjük el. Bizonyos rizikófaktorokat nem tudunk 
befolyásolni, mint például a genetikai faktorok, a nem és az élet-
kor. Mint sok más rosszindulatú daganat esetében, a kolorektális 
rákok megelőzése terén is a legfontosabb a megfelelő időben és 
gyakorisággal történő szűrés

A szűrésre több módszer is rendelkezésre áll, a legegyszerűbb a 
széklet emésztett vérvizsgálat. Szintén rendelkezésre áll a széklet-
ből végzett a daganatsejtek által termelt M2-PK enzim kimutatása 
is. A legbiztosabb módszer azonban továbbra is a kolonoszkópos 
vizsgálat. A megfelelő időben és gyakorisággal végzett kolono-
szkópos vizsgálat a legerősebb fegyverünk a kolorektális rákok 
megelőzése terén. Célja, hogy megtaláljuk és eltávolítsuk azokat a 
kezdetben jóindulatú polypokat, melyekből a későbbiek folyamán 
rosszindulatú daganat vált volna, illetve a már kialakult daganato-
kat korai stádiumban fedezzük fel, amikor még jól és hatékonyan 
gyógyíthatók. 

Ezen túl azonban fontos a helyes táplálkozás, magas rosttartalmú 
diéta és a rendszeres fizikai aktivitás. 

• Fontos rizikófaktorok az elhízás és a dohányzás is. A testsúly 
csökkentése hozzájárulhat a polypok és végső soron a rosszindu-
latú daganat kialakulásának megelőzéséhez.  

• A dohányzás elhagyásával nem csak a vastagbélrák kockáza-
tát, hanem sok más rosszindulatú daganat kialakulásának 
valószínűségét is csökkenthetjük. 

• A túlzott alkoholfogyasztás szintén a rizikófaktorok közé sorol-
ható. 

• Szinte mindenkinek szüksége van D-vitamin pótlásra a téli 
időszakban, mely fontos többek között az immunrendszer meg-
felelő működéséhez is. Egyértelműen bizonyított, hogy a normális 
D-vitamin szint hozzájárul a különböző megbetegedések, így a 
kolorektális rák kialakulásának megelőzéséhez is. 










