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Szűrés

• Emlőrákszűrés 
(5 éves túlélés: 86%)

• Colorectalis rákszűrés 
(5 éves túlélés: 62%)

• Gyomorrák szűrés +
• Méhnyakrák szűrés +
• Tüdőrák szűrés

• T nagyság – túlélés?
• Stádium eltolódása?
• Mortalitás javulása?
• 5 éves túlélés?
• Cost/benefit?

�Felfedezés korai 
stádiumban, amikor 
még a gyógyítás 
lehetséges

�Veszélyeztetett 
populációt vizsgál 
panaszmentes 
állapotban

� Letalitást csökkent
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Stabil ernyőfényképszűrés 2002-ben
OEP adatok
n=2,266.628

30 évnél fiatalabb: 399,797
70 évnél id ősebb: 254,984



Tüdőbetegségek incidenciája

Összesen: 60 944 beteg
• ISTB: ~ 600
• Sarcoidosis: 403
• Tüdő/szív 35
• Pleura ~ 200
• Mediastinum ~ 200
• Egyéb ~1400
• Tüdőrák ~6400
• Tubeculosis ~3000

~13 000

Magyarországon 
2002-ben 

~ 4 000 000 
tüdőszűrést 

végeztek



Tüdőrák

• 1,4 millió új megbetegedés és 1,2 millió haláleset 
évente

• Magyarország: 9-10 000 új megbetegedés és 8000 
haláleset

• Magyarország világelső a mortalitás terén
• A tüdőrák a ma még kevésbé gyógyítható daganatos 

megbetegedések közé tartozik.
• Átlagos ötéves túlélés: 10-15%
• Legjobb esélyt a korai stádiumban végzett radikális 

reszekciós műtét jelenti (I. stádium 70% ötéves 
túlélés)



Tüdőrákszűrés

• 1970-80-as évek nagy kontrollcsoportos tüdőrák
szűrés vizsgálatai alapján megállapították, hogy bár a
szűrt csoportban jobb a stádium megoszlás és
magasabb a reszekált betegek aránya, a
szűrővizsgálatok nem csökkentették a tüdőrák
mortalitását.

• A tüdőrák szűrése hatástalan
• Ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy jól

megválasztott rizikócsoportban, hatásos módszerrel
egyéni mérlegelés alapján ajánlott vizsgálat történjen
a tüdőrák korai felfedezése érdekében



Tüdőgyógyász Szakmai Kollégium 
ajánlása

• Rizikócsoport:
40 évesnél idősebb dohányosok (P.Y.>20)

• Megfelelő módszer:
Mellkas röntgennel 

• Ajánlott és nem kötelező:
Ajánlott az évenkénti vizsgálat
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A javasolt rizikócsoport vizsgálat előnyei

• Jelenleg a vegyes szűrés mellett évi 2000
reszekciós műtétre kerül sor

• Ha semmilyen szűrés nem lenne, akkor
csak 1400 beteget lehetne megoperálni

• Ha sor kerülne az ajánlott rizikó csoport
vizsgálatra (>50 éves dohányosok), akkor
2400-2600 reszekciós műtét történhetne a
több éves túlélési többlet reális esélyével.



Korányi Bulletin 2012



Korányi Bulletin 2012



• measurement of volatile organic compounds in exhaled breath
• an airway epithelial gene expression biomarker
• serum sampling for antibodies to tumor-associated antigens
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